Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2019. november 25. napján rendkívüli
ülést tartott.
Első napirendi pontban egyszeri jutalom kifizetéséről és ahhoz
pótkeret biztosításáról döntöttek a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, az önkormányzat gazdálkodási
körében alkalmazott közalkalmazottak és a munkatörvénykönyv
hatálya alá tartozók, a Dévaványai Általános Művelődési Központ közalkalmazottainak jutalmazására, valamint a polgármester tekintetében.
Második napirendben a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény részére engedélyezték a jutalom és munkaruha juttatás kifizetését.
Harmadik napirend keretében a Margaréta Egységes Szociális
és Gyermekjóléti Intézmény részére 1 fő intézményvezető helyettesi, 1 fő takarítói álláshely engedélyezése mellett döntöttek.
A képviselő-testület 2019. november 28. napján megtartotta
soron következő ülését.
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések elfogadását követően első napirendi pontként a Közmeghallgatás
került napirendre, amelyen a lakosság részéről a bűzzel járó
tevékenység kapcsán felmerült problémákat vitatták meg.
Hatodik napirend keretében elfogadták az önkormányzat
2019. évi mezőgazdasági tevékenységének bemutatásáról szóló beszámolót.
Hetedik napirendi pontban elfogadásra került az Agricola
Dévaványa Kft. 2019. évi I-III. negyedévének tevékenységéről
szóló beszámoló.
Nyolcadik napirendben megválasztásra kerültek az Agricola
Dévaványa Kft. Felügyelőbizottságának tagjai.
Második napirend keretében a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet módosítása mellett
döntöttek.
Harmadik napirendi pontban elfogadásra került az önkormányzat gazdálkodásáról szóló háromnegyedéves tájékoztató.
Negyedik napirendben megtárgyalták és elfogadták a 2020.
évi előzetes költségvetés koncepcióját.
Ötödik napirendi pontként a 2020. évi városi ünnepség- és
rendezvényterv került elfogadásra.
Kilencedik napirendi pontban elfogadták a Dévaványai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Tizedik napirend keretében elfogadták a Dévaványai Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.
Tizenegyedik napirendi pont keretében jóváhagyták a
Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetményt.
Tizenkettedik napirendi pontban a település közúthálózatának téli síkosság-mentesítési feladataihoz szükséges útszóró só
beszerzése tárgyában indított eljárás eredményeként a Fazekas
Zoltán vállalkozó 21.700,- Ft/tonna+Áfa összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Tizenharmadik napirendben felhatalmazták Valánszki Róbert polgármestert, akadályoztatása esetén Mile Lajos és Kiss
Károly alpolgármestert a DAREH Önkormányzati Társulás
taggyűlési képviseletére.

Tizennegyedik napirendi pontban egyhangúlag elfogadták a
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát és Házirendjét, valamint Ambruzs-Szabó Józsefet, a Szociális és Egészségügyi Bizottsága elnökét jelölték az intézmény érdekképviseleti fórumába.
Tizenötödik napirend keretében módosították Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 149/2019.(V.30.) számú határozatát, így a Meningococcus „B” szerocsoport Bexsero védőoltás költségét 50 %-os mértékben támogatják, utólagos
finanszírozással, a kérelemhez csatolt számla vagy nyugta, és
gyermekorvos által kiadott a felvett oltássorozatról szóló igazolás
ellenében.
Tizenhatodik napirendi pontban a „Települési szennyvíz víziközmű vagyonértékelés - Dévaványa” tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként az ATERON Consulting Kft. bruttó
6.070.600,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Tizenhetedik napirendben döntöttek arról, hogy a Gyulai
Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma részére 2019. szeptember 1-től 2020. június 15-ig bérbe adják a Seres István Sporttelep épületében lévő
öltöző helyiséget, sportpályát, és műfüves pályát 1.500,- Ft/óra +
ÁFA bérleti díjért.
Tizennyolcadik napirendi pontban civil szervezetek támogatás
átcsoportosításának kérelméről hoztak döntést.
Tizenkilencedik napirend keretében a „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” tárgyú VEF-2019-45 azonosítószámon nyilvántartásba vett támogatási igényük megvalósításához
szükséges 4.512.830,- Ft összegű önerő biztosításáról döntöttek.
Huszadik napirendben döntöttek arról, hogy a Körös-Beretytyói Vízgazdálkodási Társulattal szemben 2019. 11. 21-én megindított felszámolási eljárásban hitelezői igényt kíván benyújtani
14.227.185 Ft és annak járulékai erejéig.
Zárt ülés keretében döntést hoztak a 2020. évi „Dévaványa
Kultúrájáért” elismerő címben részesülő személyről, valamint
otthonteremtés helyi támogatásáról döntöttek két esetben, mindösszesen 750.000,- Ft összegben. Döntöttek továbbá az 5510
Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. I. emelet 3., valamint a Jéggyár u. 7/1.
I. emelet 4. számú költségalapú bérlakások bérlőjének kijelöléséről.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2019. december 12.
napján 15 órai kezdettel tartotta, melynek napirendjei a következők voltak:
1. A foglalkoztatás helyzete Dévaványán és a járásban, a közfoglalkoztatás tapasztalatainak bemutatása.
2. Tájékoztató a munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról, az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásról.
3. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2020.
évi munkatervének elfogadása.
4. A 2020. évi Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása
és elfogadása.
5. A 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
6. A 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.
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Polgármesteri tájékoztató
BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI MEZŐGAZDASÁGI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységét 2019.
évben szántóföldi növénytermesztés fedte le. Idén önkormányzatunk összesen 231 ha mezőgazdasági területtel
rendelkezett, melyből 114 ha volt szántó. Szántó területeinken őszi búza, füves lucerna és lucerna került telepítésre, egyes részek pedig ugaroltatással kerültek hasznosításra. A mezőgazdaságból származó számított összes
bevétel 2019-ben 37 millió forint, melyekkel szemben a
kiadások körülbelül 11 millió forintot tesznek ki.

FEJLESZTÉSEK A MARGARÉTA
IDŐSEK OTTHONÁNÁL
Mint arról az előző Dévaványai Hírlapban is számot
adtunk, egy Európai Uniós pályázati forrásból megújulhatott az időseknek bentlakásos szolgáltatást nyújtó
Margaréta Idősek Otthona épületének nyílászárói, külső
határoló szerkezetei, fűtési rendszere, valamint megújuló energiafelhasználását biztosító berendezések kerültek
telepítésre. Azonban a fejlesztések itt nem álltak meg:
az önkormányzat dolgozói az épület egészének festéséről gondoskodtak, folyamatosan történik a lakószobák
bútorainak cseréje, jelenleg pedig egy korszerű, teljesen
akadálymentesített mosdó kiépítése van folyamatban,
melyet a bentlakók reményeink szerint napokon belül
igénybe is vehetnek. A fejlesztések mindegyikének egy
célja van: az otthon lakóinak egészségesebb, kényelmesebb és komfortosabb körülmények megteremtése, a békés és nyugodt időskor lehetőségének biztosítása.

utakon” volt, így a pozitív út, a függőségektől mentes élet
került előtérbe. Fontosnak tartjuk a fiatalok figyelmét
felkelteni, hogy minden élethelyzetből van pozitív kiút,
illetve hogy a negatív addikciók mellett milyen pozitív,
jó utak állnak rendelkezésre. Az idei évben több sikeres
rendezvényt tudhat maga mögött a Fórum, illetve minden fontosabb városi eseményen is képviseltették magukat. A pályázati források a jelenlegi tájékoztatás alapján
az eddig megszokott formában nem lesznek elérhetőek,
így más pénzügyi forrást kell majd felkutatnunk rendezvényeink finanszírozásához.

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Idén is mindenkit szeretettel várunk a Hősök terén tartandó meghitt hangulatú adventi gyertyagyújtásainkon
és a készülő adventi karácsonyi vásárban. Óvodások,
iskolások, önkéntesek és a művelődési ház dolgozói is
régóta készülődnek az adventi időszakra, eseményeinken forró tea és egy kis harapnivaló is várja Önöket. Az
„Élő adventi ablaknaptár” és a „Hagyj el egy mikuláscsomagot” kezdeményezések igazi kis közösségformáló, identitásnövelő programmá lépetek elő és örömmel
tapasztaljuk, hogy egyre többen nyitottak ezen formájú
tevékenységek iránt. Reményeink szerint idővel mind
többen csatlakoznak programjainkhoz, lesznek aktív,
formáló tagjaivá közösségünknek.
Ennek tudatában kívánom mindenkinek, hogy a karácsony a béke és a szeretet ünnepe legyen, és a következő,
2020-as év teljen egészségben és boldogságban.
Békés, szeretetben bővelkedő Karácsonyt és sikerekben
gazdag boldog Új Évet kívánok Mindenkinek!
Valánszki Róbert

A DKEF TEVÉKENYSÉGÉRŐL
2019.11.28-án tartott testületi ülésen a Dévaványai
Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum (DKEF) elnöke, Mile
Lajos is beszámolt a szervezet 2019. évi tevékenységéről. A DKEF továbbra is
13 tagszervezettel szorosan
együttműködve végzi feladatát. Ebben az évben – mint
előző években mindig – pályázati úton sikerült támogatást szerezni a Fórum működéséhez, illetve az események megszervezéséhez. Az idei év témája a ,,Pozitív
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polgármester

KEDVES ÜNNEPRE KÉSZÜLŐ DÉVAVÁNYAIAK!
Vannak napok, melyek különös erővel ragyognak felénk
a dolgos, néha talán szürkének tűnő hétköznapok végtelen
sorából. Ünnepeink ezek, életünk nagy fordulópontjai melyek egyedivé teszik létezésünket. Ám ezen ünnepek közül
is kiemelkedik az, mely összekapcsol mindannyiunkat embertársainkkal, szeretteinkkel, melyre mindenki tisztelettel,
szeretettel tekint szerte a keresztény világban, sőt még azon
túl is.
Karácsony…. Egy szó, mely jelent csodát és a Megváltó
által valósággá vált ígéretet is egyben. Egy szó, amely nem
hiányzik egyikünk életéből sem, noha minden lélekben más
és más érzéseket, meséket, emlékeket, hitet és megélt boldog perceket rejt. A valódi ragyogás, a világot formáló, sőt
megfordító erő, a betlehemi jászolból áradt szét. Sokszor
hallhattuk már annak a csodálatos éjszakának a történetét,
jól ismerjük szereplőit. S noha érkezését számos prófécia
és csodás esemény övezte, mégis úgy született meg, mint
bármelyikünk: egy szerető anya és atya valósággá vált reménységeként. Ám ugyanekkor Ő, a jászolban fekvő kisded
a szülein túl az egész teremtett világ reménységét is magán
hordozta. Ez a reménység, és az ebből táplálkozó hit és szeretet emeli a karácsonyt az egész év legfényesebb csillagává
mind a mai napig.

három királyokat, bennünket is elhívnak a szenteste fényei.
Minden fa körül családok állnak, a legnagyobb, a legszebb
családok, hiszen ilyenkor a szívünkben válik teljessé velünk
ünneplő szeretteink köre, s azok is velünk vannak a gyertyák fényében, kiknek kezeit már nem tarthatjuk kezeinkben. A karácsony csodája határtalan és végtelen, véletlenül
sem mérhető az üzletek ilyenkor felénk sugárzó talmi fényjátékaihoz, az agyafúrtan kitalált újabbnál-újabb ajándékok
okozta percnyi örömökhöz. Ez a csoda bennünk lakik, és
csak általunk válhat valósággá.
Kívánom, hogy kézzelfogható, megélhető valósággá váljon minden lélekben és minden családban ez a csoda, az
ünnep reánk váró napjaiban.
Áldott, békés karácsonyt kívánok mindannyiuknak!
Dankó Béla
országgyűlési képviselő

A karácsonyfa meghittsége, soha nem múló titokzatossága és fényei mindannyiunk otthonában megidézhetik és
meg is idézik azt az éjszakát. Megidézik, és akárcsak akkor a

VALÓRA VÁLT FARKAS FERIKE ÁLMA
A júliusi lapszámban megjelent egy felhívás Farkas Ferikéről, akinek egy vágya volt csupán: hogy friss levegőt
szívhasson, amelyet a Duchenne-féle izomdystrophias betegsége (izomsorvadás) miatt több, mint 1 éve nem tehetett meg, tolószékében nem bír már ülni fájdalmai miatt.
Ferike édesanyja akkor a Dévaványa Felemelkedéséért Alapítványhoz fordult, hogy segítsenek részére vásárolni egy
olyan ágyat, amellyel Ferike mozgatható. Az Alapítvány felhívásában gyűjtést hirdetett, mi pedig a jó ügy mellé álltunk
és igyekeztünk a tőlünk telhető legnagyobb hírverést csapni
a gyűjtés köré, mihamarabb szerettük volna teljesíteni Ferike álmát. Így kerültek ki a plakátok szinte minden üzletben,
több százan osztották meg Facebookon, helyi vállalkozók és
magyar márkák álltak az adománygyűjtés mellé, így mindössze 2 hónap alatt sikerült 579.090,- Ft-ot összegyűjteni,
mely összegből az ágy megvásárlásra, s november 15-én
átadásra is került. Ferike és az őt nevelő nagymamája is
nagy örömmel fogadott minket és a hírt, hogy meghoztuk
a várva-várt segítséget. A nagymama az ágynak köszönhetően ezentúl tudja mozgatni a lakásban, ki tudja vinni az
udvarra is unokáját, aki ezentúl nem lesz a négy fal közé
zárva és tudja élvezni a napsütést, a friss szellőt vagy éppen
a hóesést.

Alapítvány a mindennapjainak könnyítésére szolgáló eszközöket, vagy éppen az arcára mosolyt csaló ajándékokat
fog vásárolni.
A család nevében hálás szívvel köszönjük az Alapítványnak és elnökének, Tóth Juliannának, hogy összefogták a
gyűjtést és ahogyan tudták, segítették azt. Ezúton köszönjük
mindenkinek, aki valamilyen formában, kisebb-nagyobb
összeggel, megosztással hozzájárult egy kisfiú álmának beteljesüléséhez. Minden egyes adomány hatalmas segítség
volt, Dévaványa ismét megmutatta, hogy egy jó ügyért érdemes kiállni.

A fennmaradó összeg is Ferike boldogságát szolgálja, az
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Korán Nóra és Cserven Barbara

DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA
Ügyfélszolgálati időpontok:
Helye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
(szerdai napokon 8:00-14:00) december 18.
Vegyes hulladék gyűjtés:
december 25. (szerda, Karácsony) helyett
december 23. (hétfő)
december 26. (csütörtök, Karácsony) helyett
december 27. (péntek)
Zöldhulladék gyűjtés:
december – szünetel a következő meghirdetett időpontig.

Szelektív gyűjtés: december 31.
LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR
Helye: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz.
(Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi úton)
Nyitvatartás: Utolsó nyitva tartási nap december 20án, nyitás január 2-án.
Hétfőtől-péntekig naponta: 7:00-15:00 óra között és minden hónap első szombati napján: 8:00-12:00 óra között
Telefonszám: 06-30/163-2639
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról,
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. tetőtér 10. szám alatti költségalapú bérlakását 2020. február 1. napjával kezdődő bérleti jogviszonnyal.
Az ingatlan jellemzői:
- Helyiségek: 1 szoba, nappali, előtér 2 db beépített szekrény, közlekedő, kamra, Wc., fürdőszoba, konyha
- Komfortfokozat: összkomfort
- Alapterület: 62,16 m2.
- A lakás havi lakbére: 23.000,- Ft/hó.
- A közös költség havi összege: 700,- Ft/hó.
- Karbantartási kaució összege: 80.000,- Ft, mely befizetése a beköltözés előtt esedékes.

(57.000,- Ft). Egy évnél régebbi folyamatos munkaviszony fennállásától eltekinthet a képviselő-testület, ha a
pályázó vállalja 12 havi lakbér előre történő egyösszegű
megfizetését,
- nyilatkozzon arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző egy éven belül nem volt, illetőleg jelenleg sincs folyamatban lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos felmondási vagy peres eljárás, illetőleg
- az önkormányzattal szemben nincs fennálló adó, vagy
egyéb költségtartozása kivéve, ha az önkormányzattal
megállapodást kötött a részletfizetésről (a helyi adóiroda igazolását mellékelve)
- nyilatkozatban vállalja a lakbér, - beköltözéskor - az
egyszeri kaució és a közös költség megfizetését.

Előnyben részesítendő az a pályázó, aki:
- (munkáltatói igazolást mellékelve, mellyen a munkakör,
a munkavégzés pontos helye, illetve a jogviszony kezdetének megjelölése szerepel) az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek
szakember ellátottságát javítja (20 pont),
- a költségalapú bérlakások bérlőinek folyamatos cserélődését segíti elő azzal, hogy 4 évnél nem hosszabb határozott idejű bérleti jogviszonyt kíván létesíteni és ilyen
tartalmú szerződést köt (20 pont),
- egyhavi lakbér megfizetésén túl vállalt minden további
havi lakbér – legfeljebb 4 évre - szerződéskori egyöszszegű megfizetése esetén 5 pont/hó.

Ha a bérlő szerződéskötéskor több havi lakbért fizetett
meg és a bérleti jogviszony megszüntetésre kerül a fennmaradó befizetett összeg 50%-ra jogosult.
Pontazonosság esetén a pályázatot az nyeri, akinek a kérelme hamarabb benyújtásra került.
A zárt borítékban benyújtott pályázatok bontása a pályázati felhívásban megjelentetett határidőben történik, a jegyző vagy az aljegyző jelenlétében. A bontásról jegyzőkönyv
kerül felvételre. A pályázatok eredményéről a képviselő-testület dönt a soron következő ülésén. A bérlőt a Képviselő-testület választja ki. A polgármester a nyertes pályázóval
köti meg a lakásbérleti szerződést.

Költségalapú bérlakás annak a pályázónak adható bérbe, aki
- egy évnél régebbi folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik (jövedelemigazolás csatolása) és családjában
– a vele együtt költöző családtagokat is figyelembe
véve – az egy főre jutó nettó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át

A pályázat benyújtási határideje: 2020. január 3. délelőtt 11.00 óra.
A pályázatok felbontásának ideje: 2020. január 3. délután 13.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal 12-es számú irodája 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
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RENDŐRSÉGI HÍREK: ŐSZI - TÉLI ÁTÁLLÁS
Felhívjuk a közlekedők figyelmét, hogy a téli időszak
beköszöntével megváltoznak az időjárási-, látási- és útviszonyok. A hideg idő közeledtével cserélje le nyári gumiabroncsait télire! Ebben az időszakban a baleseti veszély megnő, mert 7 Celsius-fokon a nyári gumiabroncs
keményedni kezd, így tapadása erősen romlik, fékhatása
csökken, míg a télié lágy rugalmas marad, megőrzi tapadó képességét. (Fékezés havas úton 50 km/h sebességről ABS-szel téli gumiabroncs esetén a fékút 35 méter,
míg nyári gumiabroncs esetén 43 méter.)
A köd a faggyal párosulva fokozott veszélyt jelent, mert
a jégen megcsúszott járművek mozgása kiszámíthatatlanná válik. Az ónos eső egyaránt veszélyes a járművezetőkre és a gyalogosokra nézve is, hiszen az irányíthatatlanná
vált jármű a közlekedés többi résztvevőjére is balesetveszélyt jelent!
Vannak olyan helyzetek, amelyre nem lehet felkészülni,
csak a meggondolt, az óvatos vezetés a helyes magatartás.
Tehát a balesetek megelőzésének legfontosabb tényezői
maguk a közlekedők, hiszen rajtuk múlik, hogy szabálytalanságukkal előidéznek baleseteket, vagy azzal, hogy
betartják az előírásokat, türelmesen, figyelmesen közlekednek, megelőzik a szerencsétlenségeket!
Érdemes az autó elektromos berendezéseit szakértővel átvizsgáltatni, mivel fokozottabb a megterhelésük az
őszi-téli időszakban. Az esti sötétedés hamarabb kezdődik, párás ködös idő miatt többet kell az autó lámpáit
használni. A belső fűtés és a szélvédőfűtés is megterheli
az elektromos hálózatot. Továbbá fontos az is, hogy a féklámpák, a világító és irányjelző készülékek mindig legyenek megtisztítva.
Fokozott figyelmet kell fordítani arra is, hogy télen a
szélvédők legyenek tiszták, azokon a kilátás minden
irányban biztosított legyen. Kérjük, mielőtt elindulnak
gépkocsijukkal, a jó kilátás biztosítása érdekében tisztítsák meg a szélvédőket a lecsapódott párától, hótól, jégtől!

Üzembiztonság szempontjából kiemelendő:
• Az akkumulátor ellenőrzése (ne fagyjon bele a víz)
• Téli ablakmosó folyadék használata (a fényszóró búráinál is)
• Hűtőfolyadék ellenőrzése (minimum -20 celsius-fokot bírjon)
• Téli időszakban leállás esetén nem érdemes használni
a kéziféket, mert befagyhat, ezért állítsák a jármű sebességváltóját fokozati helyzetbe
A járműben ülők védelmét elsődlegesen a passzív biztonsági eszközök határozzák meg. Ezért kérünk mindenkit, hogy a biztonsági övet kapcsolják be és a gyermekeket biztonsági gyermekülésben vigyék!
A megváltozott időjárási és útviszonyok miatt a következőket tanácsoljuk a járművezetőknek:
• A járművezető óvatosabb kormánymozdulatokkal
manőverezen és fékezzen a megcsúszások, megpördülések, keresztbefordulások elkerülése érdekében.
• A követési távolságot a duplájára kell növelni.
• Sűrű köd esetén, amennyiben lehetséges használjunk
ködfényszórót.
• Ha a jármű megcsúszik, óvatos kormánymozdulatokkal, enyhe fékezéssel vagy kicsi gázadással tudjuk a
járművet egyenesbe hozni.
• Nagyon fontos az útviszonyoknak megfelelő haladási
sebesség megválasztása.
• Blokkoló fék használatát mellőzni kell, mert irányíthatatlanná válhat a jármű, ezért szakaszosan érdemes
fékezni.
• Sokkal nagyobb türelem és még nagyobb figyelmességre, illetve koncentrációra van szükség az őszi és
téli közlekedés során.

A megváltozott időjárási viszonyokra tekintettel kérjük, hogy időben induljanak el úti céljuk felé, mert a
rossz időjárási körülmények esetén a menetidő megA biztonsági felkészítés közül kiemelendő:
hosszabbodhat, és a forgalom lelassulhat. Ilyenkor a jár• Fékrendszer átvizsgálása
• Gumik állapotának ellenőrzése, lehetőleg téli gumik- művezetők részéről több türelemre van szükség és óvatos
vezetésre.
ra való átszerelése
• Légnyomásmérés a gumiabroncsokban
A Szarvasi Városi Baleset-megelőzési Bizottság és a
• Lengéscsillapítók állapotának vizsgálata
Szarvasi Rendőrkapitányság balesetmentes közlekedést
• Kormánymű állapota (túl nagy holtjáték esetén csú- kíván, és arra kéri a közlekedőket, hogy fogadják meg
szós úton labilissá teheti a járművet,)
tanácsaikat!
• Futómű és gömbfejek teljes átvizsgálása
…hogy mindenki hazaérjen!
• Világítóberendezések ellenőrzése
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320

Vállalati kerekasztal-találkozót
rendeztek Gyomaendrődön
A Gyomaendrődi Járási Hivatal Corini
termében aktuális foglalkoztatási kérdésekről tartottak tájékoztatót.
A térség elsődleges munkaerőpiacáról meghívott 21 munkáltatót dr. Pacsika
György hivatalvezető köszöntette. Ezt követően az EURES Online Állásbörzére hívták fel a foglalkoztatók figyelmét, melyre
regisztrálva rögzíthetik munkaerőigényeiket, és akár külföldön tartózkodó magyar
A rendezvényen a főosztályvezető és dr.
munkaerőre is rátalálhatnak. A legfrissebb
Pacsika György hivatalvezető egyaránt felpályázati lehetőségekről és a mobilitási táhívta a figyelmet a pénzügyi tudatosság és
mogatásokról a kormányhivatal Társadaaz öngondoskodás jelentőségére is.
lombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának munkatársai tartottak előadást.
A Paktumiroda vezetője a TOP program Betartják az élelmiszerbiztonsági
előírásokat a vállalkozók
helyzetéről, állásáról számolt be. Tímárné
Buza Ilona osztályvezető a munkaerőpiaci
reformprogramról, az állásbejelentésekről, A Gyomaendrődi-, a Szarvasi- és a Szegközvetítésekről, a munkaerő kiválasztásról halmi járásban mintegy 53 vendéglátóipari
egységben ellenőrizte a hatóság a nyári időszólt.
szakban az élelmiszerbiztonsági előírások
betartását. A Gyomaendrődi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának munkatársai a mozgóbüféket és a gyermekétkeztetést végző táborokat egyaránt ellenőrizték. Örvendetes, hogy
az ellenőrök apróbb szabálytalanságoktól
eltekintve, élelmiszerbiztonságot veszélyeztető, vagy jogszabályt sértő hiányosságot
nem tártak fel. A higiéniai és dokumentációs területen tapasztalt kisebb hiányosságok
megszüntetésében a vállalkozók minden
esetben partnerek voltak, az előírt határidőkre és utóellenőrzésekre a feltárt hiányosságokat megszüntették.

ta a hűsítő nyalánkságot. Ki kell emelni,
hogy az elmúlt évek statisztikájához képest
mindenképpen javulás látszik ezen a területen. A tapasztaltabb, huzamosabb ideje a
szakmában dolgozó üzemeltetők tisztában
vannak az élelmiszerbiztonság követelményeivel, nyilvántartási kötelezettségeikkel.
A kezdő vendéglátó vállalkozások munkájának segítése, a változó jogszabályi környezet ismertetése érdekében a hatóság többször szervezett már előadást, tájékoztatót.

Képviseltette magát a
Gyomaendrődi Járási Hivatal
a XI. Disznótoros
és Böllérpálinka Versenyen
A Varga Lajos Sportcsarnokban rendezték
meg a XI. Gyomaendrődi Disznótoros és
Tímár János Böllérpálinka Emlékversenyt.
A nagy múltra visszatekintő gasztrokulturális rendezvényen – amely ezúttal a
nemrégiben elhunyt Tímár János gyomaendrődi étterem-tulajdonos gasztronómiai
munkásságának is emléket állított – a Gyomaendrődi Járási Hivatal osztályvezetőiből
álló csapat is részt vett.

A nyugdíjjal kapcsolatos
aktualitásokról tartottak előadást
Gyomaendrődön
A gyomaendrődi Határ Győző Városi
Könyvtár a járási hivatallal együttműködve
„Munka és nyugdíj, kedvezmények, aktualitások” elnevezéssel szervezett előadást.
Dávid Ferenc, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Családtámogatási és Társadalombiztosítási
Főosztálya vezetője elöljáróban a témával
kapcsolatos jogi szabályozást ismertette.
Előadásában szólt az öregségi nyugdíjról,
kitért a „Nők 40” program lényeges elemeire, valamint kifejtette a nyugdíjszámítással
és a nyugdíj melletti munkavégzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat is.

A jelenlévőket többek között Toldi Balázs gyomaendrődi polgármester, dr. Smiri
Sándor, a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezető-helyettese, és Gera Krisztián, a főszervező Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesület elnöke köszöntötte.
A szezonális jellegű fagylaltforgalmazás
ellenőrzése során, a korábbi tapasztalatoktól eltérően idén a szakemberek mindent
rendben találtak. Valamennyi vállalkozó
az engedélynek megfelelően, az élelmiszerbiztonsági előírásokat és a nyomon követés
szabályait betartva értékesítette, forgalmaz-
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A sportcsarnokban 23 csapat gyúrta a kolbászba valót, míg a csarnok előtt látványos
hagyományőrző disznóvágást rendeztek.
Az eseményen a Fásy Ádám által vezetett Zeneexpressz, valamint a Körösmenti
Táncegyüttes szórakoztatta a közönséget.

A LÉNYEG: JÉZUS. DECEMBERI GONDOLATOK
A december beköszöntével mindenhol elkezdődnek a karácsonyi készületek. A falvak, városok főterein adventi koszorú, karácsonyi fényfüzérek, adventi
vásárok… Minden jelzi, hogy egyre közelebb kereszténységünk egyik legnagyobb ünnepe, a karácsony.
Ezt a nagy ünnepet megelőzi egy négyhetes készület,
az Advent. A régi öregjeink „kisbűt”-nek, „karácsony
böjtjének” is neveztek, mert ugyanazt hivatott szolgálni, mint a húsvét előtti nagyböjt: megtisztulás, több
imádság, bűnbánat, lelki felkészülés. Fontos ezért,
hogy az advent hetei ne csak a külső készület, a bevásárlások, a karácsonyi nagytakarítások és az akciók
figyelésének időszaka legyen, hanem elsősorban a lelkünk rendbetételének szent napja, Jézus figyelmeztetése szerint: „Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok,
mikor érkezik a ti Uratok!” Az adventi készülődésből
tehát ne felejtsük ki a lényeget, és ez a lényeg maga Jézus. Ebben az adventi készületben egy szép alkalom
az adventi hajnali misék, a „roráték” végzése. (Ez a különleges adventi szentmise a roráté nevet a szentmise
kezdő szavainak latin sorából vette: „Rorate caeli de
super… Harmatozzatok egek onnan felülről”) Nagyobb
plébániákon, népesebb egyházközségekben szokás,
hogy advent hétköznapjain kora hajnalban végzünk
szentmisét, ezzel is meghozva a magunk áldozatait,
és a majdnem teljesen sötét templomban, mécsesek
szelíd fényénél imádkozva, énekelve adjuk jelét: várjuk a közénk születő Üdvözítőt. Szentestét általában a
család ünnepeként tartjuk számon. Ilyenkor hazajönnek a távol élő gyermekek, unokák, családtagok, megajándékozzuk egymást, a szépen kidekorált lakásban,
karácsonyfa fényénél örülünk egymásnak. Más alkalommal ez önmagában is szép dolog. De karácsony
szentestéjén mindez csak üres külsőséggé silányul, ha
a lényeget kihagyjuk belőle. És mi a lényeg? Jézus. Az ő
születésének ünnepén kihagyni a szép karácsonyi vallásos énekeket, kihagyni az éjféli misét, a templomba
menést, nagyon furcsa és groteszk lenne… Ünnepeljük valakinek a születésnapját, de róla nem emlékezünk meg. Mennyivel más az a karácsony, amikor a
szentesti ünneplés és ajándékozás után a család együtt
megy a templomba, és az éjféli misén együtt imádkoznak, hálát adva egymásért, szeretteikért, valamint
köszönti a megszületett Megváltót. Ugyanígy nem
szabad elfelejtenünk az év végének és az év elejének
vallásos megünneplését sem. A szilveszteri óévzárás
akkor az igazi, ha az évvégi hálaadáson megköszönjük
Istennek az elmúló év minden napját, megköszönjük,
hogy élünk, hogy egészségesek vagyunk, hogy vannak
szerető családtagjaink, megvan a mindennapi kenyerünk. És a templomi hálaadás után jöhet a baráti vagy

családi körben való ünneplés, szórakozás, pezsgőbontás. Újév napján szintén vár bennünket az Isten háza,
hogy az újév első napján az Úr segítő áldását kérjük
magunknak és szeretteinknek. Ezeken a szép ünnepeken ne feledkezzünk tehát a lényegről, Jézusról, hanem
keresztény magyar emberekhez illő módon, a lelkiekre is odafigyelve üljük meg azokat, hogy az ünnepek
elmúltával is érezhessük és tapasztalhassuk meg mindennapjainkban a közénk született Krisztus segítségét
és oltalmát.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott békés karácsonyt, szerencsés óévzárást és Isten
áldásában bővelkedő boldog új esztendőt!

••••••
Ünnepi miserend a dévaványai
„Szent Anna” katolikus templomban:
December 24. Szenteste:

16.00 óra

December 25. Karácsony: 16.00 óra
December 31. Szilveszter: 16.00 óra
Január 1. Újév:
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16.00 óra
Czank Gábor, plébános

NOVEMBERI PROGRAMOK A MESEVÁR ÓVODÁBAN
A Márton nap megünneplése évek óta hagyomány az
óvodánkban. A Könyves Kálmán utcai Mesevár óvoda Boribon csoportosai idén kicsit rendhagyó módon ünnepeltek. A szorgos kezecskék, az óvó nénik segítségével Márton
napi lámpásokat készítettek PET palackokból, az újrahasznosítás jegyében. A gyerekek hatalmas izgalommal várták a
libás felvonulást. Besötétítettünk, és a világító lámpáinkkal
a kezünkben útnak indultunk. Most csak az óvoda épületét
jártuk be, énekelve, táncolva. Feledhetetlen élmény volt látnunk a gyerekek örömét, ezen felbuzdulva jövőre a szülőket
bevonva szeretnénk megtartani a libás felvonulást.

olyan környezetben fejlődhessen, amely maximális esélyt
biztosít számára a testileg-lelkileg-érzelmileg és szellemileg
egészséges felnőtté váláshoz.

Óvodánk nagycsoportja idén ősszel csatlakozott a Blum
programhoz.
A Blum program olyan civil kezdeményezés, mely óvodáskorúak egészséges felnőtté válását kívánja segíteni. Legfontosabb célja, hogy minden gyermek önmaga lehessen!
Célkitűzésük, hogy minden Magyarországon élő gyermek

Idén november 25-29-e között került megrendezésre a
Blum hét, melynek központi témája a gondoskodás volt.
Ehhez Zelk Zoltán: Mese az éhes kisegérről című történetet ajánlották feldolgozásra. A drámapedagógia eszközeit
felhasználva jártuk körbe a témát, ami a gyermeki személyiségfejlesztés egyik hatásos módja. A Blum program koordinátoraitól minden résztvevő gyermek egy Blum zsákot
kapott, amelyben apró ajándékokkal kedveskedtek nekik a
szervezők.
Tartalmas hét volt, különösen jóleső érzés volt számunkra, hogy ezen a héten, szerte az országban az összművészetek eszközeit felhasználva együtt tehettünk a gyerekekért!
Bereczki Andrásné és Giriczné Gyányi Mária

KEDVES SZÜLŐK!
Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy a 2019-es év utolsó óvodai nyitvatartási napja:
december 20. péntek. A nyitás: 2020. január 2. csütörtök.
Minden gyermek és felnőtt számára egy várakozással teli hónap a december. Örömmel készülődve,
szívünkben szeretettel várjuk azokat a perceket, órákat, mit szeretteinkkel közösen tölthetünk,
s a szorgos mindennapok terheit egy kicsit letéve a legfontosabbat tegyük, együtt legyünk!
Gyermekek számára a szünet, a téli természet adta játékok időszaka,
melyet reméljük kellő mennyiségű hó lehetővé is tesz.
Kívánok Önöknek és gyermekeiknek áldott, békés karácsonyt, örömökben
sikerekben bővelkedő új esztendőt az óvodák és a bölcsőde összes dolgozója nevében!
Tisztelettel: Bakó Bernadett
intézményvezető
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JÓTÉKONYSÁGI ALAPÍTVÁNYI RENDEZVÉNY
November 9-én rendeztük meg a Ványai Ambrus Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány jótékonysági bálját. Az
est bevétele alapítványunk számláját gyarapítja, melyből
minden évben támogatjuk az osztályközösségek, tanulóink
szabadidős tevékenységét, jutalmazását. Ebben az évben is
nagyszámú vendégsereg tisztelt meg bennünket.
A hagyományokhoz híven műsorral kedveskedtünk az
egybegyűlteknek. Pedagógusaink Máté Péter zenéjére saját
átiratú dalukat adták elő, melyet Adameczné Ladányi Viktória produkciója követett. Az énekeket Tóth Veronika és
Schwarcz István kísérte zongorán.
Ezúton köszönjük Szűcs Tibor úr nagylelkű támogatását,
aki ebben az évben is két vendégművész produkciójával járult hozzá estünk sikeréhez. A Lángoló Leguánok egy fergeteges LED show-val szórakoztatták a nagyérdeműt, majd
Nótár Mary érkezett hozzánk, aki dalaival nagyon jó hangulatot varázsolt a táncparkettre.
A finom vacsora után a szülők és a támogatók által felajánlott tombolatárgyakat sorsoltuk ki.
A legkitartóbb vendégek hajnalig ropták a táncot. Jövőre
újra találkozunk!

Támogatóink:
AgroDéva Kft.
Balogh Gyula
Balogh István
Bán László
Bánkúti Éva
Bazsó Mária
Bedő Richárd
Benkéné Gyebnár Judit
Bere István
Biri Szilvia
Bogya Lajos
Botosné Mile Edit
BökénSzilvia
Czakó Lajos
Czebe Nikolett
Csaba Ignáczné
Csaba Jánosné
Csatári Teréz
Csík Tibor
Dékány Csilla
Dévaványai Folkműhely Egyesület
Dévaványai Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány
Dévaványai Vadásztársaság
Ecsegfalvi Önkormányzat

Ecsegfalvi Szülők
Elektro-Sokk Műszaki Kereskedés
Erdei Attila-Erdeiné Mucsi Márta
Erdei Magdolna, Berczi Mihály
Erdei Virágbolt
Fazekas Gyula
Feke László
Fekete Andrásné
Füzi Anita
Forgács László és felesége
Földi Imre
Frézia Virágbolt
Galambos István
Galgóczi Tamás, Galgóczi-Földi
Katalin
Giriczné Gyányi Mária
Gyebnárné Sipos Ida
Hagyományőrző Nők Egyesülete
Henkel Magyarország Kft.
Hétszínvirág Alapítvány
ifj. Purger Ferenc
Illin Andrea
Illin József
Illin Józsefné
Janó István és családja

Juhász Károly Sándor
Kajla Annamária
Kazainé Kertmegi Zsuzsanna
Kiss Károly
Kónya Dávid
Kónya István
Kovács Krisztina
Kovács Magdolna
Kovácsné Vékony Anita
Körömi Sándor
Kürti Józsefné
Laskai Tibor
Lengyel László
Lengyel Tibor
Molnárné Tóth Kinga
Murányi Norbert
DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény és a Dévaványai
Múzeumbarátok Köre
Márki Szilárd – MárkÍz büfé
Nagy Ferenc
Nagyné Hőgye Anita
Nyuzó Marietta
Nyuzóné Korán Tünde
Orosné Kónya Krisztina
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Az alapítvány kuratóriuma
Papp kertészet
Papp Lajos Leó
Pihurik Katalin
Purgel Mihályné
Purgerné Herda Andrea
Rudokász Diána
Sárkány Sándor
Szabó György
Szalai Ildikó
Szalai Ilona
Szarka Róbert, Szarka Róbertné
Székács Sándorné
Szilágyi Sándor
Szűcs Ferencné
Szűcs Tibor
Szűcsné Horváth Margit
Tóth Ildikó
Valánszki Miklós Róbert
Váradi András
Váradi Károly és felesége
Váradi Tibor
Osztályok:
1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b,
Ef:1-2, Ef:3-4, KFT:1-4, 5.a, 5.b,
6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c
Festészeti tanszak

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
Felvételi tájékoztató 2020/2021
Gyulai Szakképzési Centrum
Dévaványai Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

Érettségi szakmunkások számára

Az érettségire felkészítő esti képzés szakma-és szakmacsoport független, az OKJ bármely területén iskola-rendszerű képzésben szerzett szakiskolai végzettséggel lehet rá
jelentkezni.
A kétéves képzés végeztével négy közismereti tárgyból
Technikum (5 év)
kell kötelezően érettségi vizsgát tenni. Amennyiben a taÁgazatkód / ágazati képzés
nuló a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból
0400 – Szociális ágazat (Kisgyermekgondozó, -nevelő) érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában szerzett, államilag
0401 – Informatika
elismert szakképesítést a tanuló kérésére középszintű szak(Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus) mai érettségi vizsgának kell elismerni.
0402 – Szépészet ágazat (Fodrász)
Felvételi eljárás: Felvételi vizsgát nem tartunk. A fel0403 – Vendéglátóipar ágazat (Vendégtéri szaktechnikus) vételi rangsor az általános iskola 7. év végi és 8. év félévi
5 éves képzés, az érettségi vizsga mellett szakképesítést is ad. tanulmányi eredmények figyelembe-vételével történik.
Kollégium: Minden tanuló számára kollégiumi elheSzakképző iskola (3 év)
lyezést biztosítunk. 3-4 ágyas kényelmes, jól felszerelt
Szakmakód / szakképesítés
szobákban pihenhetnek a tanulók. Színes szabadidős tevé0404 – Kereskedelmi értékesítő
kenységek, sport rendezvények szolgálják a tanulók dél0405 – Festő, mázoló, tapétázó
utáni, esti kikapcsolódását.
0406 – Hegesztő
0407 – Pincér-vendégtéri szakember
5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2.
0408 – Szociális ápoló és gondozó
OM: 203069
0409 – Rendészeti őr
honlap: www.dvki.sulinet.hu
3 éves képzés, a képzés nagyrészt szakmai elméleti és
e-mail: devavanya.gyszc@gmail.com
gyakorlati tantárgyak teszik ki. Szakmai vizsgával zárul,
Facebook: Dévaványai Középiskola
érettségi bizonyítvány esti képzésben szerezhető meg toTel.: 66/585-110, 20/293-2983
vábbi 2 év alatt.

HUNGARIAN OPEN CUP - 2019. NOVEMBER 24.
Vasárnap egy újabb nagyszabású rendezvényen vett részt
a fodrászcsapatunk. Egy hónap felkészülési idő állt rendelkezésünkre, hiszen az elmúlt hónapban a Magyar Bajnokságon szintén megmérettettük magunkat. Az itt elért
sikerek újabb tanulók lelkesedését indították el, hogy részt
vegyenek ezen az eseményen.
Négy versenyszámban indultunk, 12 tanulóval. A szorgalmas, kitartó munka nem volt hiábavaló.
Hajdu Bálint 11. C. osztályos tanulónk kimagasló teljesítményt nyújtott, „bearanyozta” a vasárnapunkat.
• fonással készített nappali frizura,
• fashion menyasszonyi konty,
• nyitott haj kategóriákban indult és mindhárom versenyszámban arany érmet szerzett.
Szilágyi Fanni 2/14. osztályos tanulónk
• nyitott haj kategóriában bronzérmet
Ozsváth Veronika 2/14.osztályos tanulónk
• fonással készített nappali frizura kategóriában ezüstérmet szerzett.
A negyedik kategóriánk teljesen új volt, mint versenyszám is: a holland fonás.

A vasárnapunk másik „fénypontja” ez a kategória volt, hiszen újabb öröm ért bennünket, a dobogó mindhárom fokán
dévaványai tanuló állhatott.
Földi Csilla 12/C. osztályos tanulónk arany érmet,
Balogh Viktória 11./C. osztályos tanulónk ezüst érmet,
Tóth Barbara 10/A. osztályosunk, első versenyén indulva,
bronz érmet szerzett.
Nagyon büszkék vagyunk tanítványainkra ezekért a szép
eredményekért, de a többi versenyzőnknek, sincs miért keseregnie, hiszen szoros volt a mezőny és ők is nagyon szépen dolgoztak, dícséret illeti a munkáikat: Csordás Virág,
Nagy Adrienn, Fejes Szilvia, Kontra Ildikó, Surányi Alexandra nappali fonását és Nyilas Zsófia holland fonását.
Büszkék vagyunk minden versenyzőnkre és készülünk a
miskolci versenyünkre kitartóan, remélhetőleg újabb versenyzőkkel is.
Nem utolsó sorban, büszkék vagyunk Gellai Katalin oktatónkra, aki zsűrizett ezen az eseményen, munkájáért elismerő
oklevelet vehetett át. Nagyon fárasztó, de eseményekben gazdag napunk volt, gyönyörű bemutatókat láthattunk, amelyekből sok-sok inspirációt kaptunk a további felkészülésünkhöz.
Köszönjük a támogatást iskolánknak a nevezési díjakért és
a utaztatásunk biztosításáért.
Dr. Laczóné Kiss Ágota szakoktató
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NOVEMBERBEN ISMÉT LESZÁLLOTT A „PÁVA” DÉVAVÁNYÁRA
A Dévaványai Folkműhely
Egyesület szervezésében
november 16-17-én IX.
alkalommal került
megrendezésre a Kádár
Ferenc Országos Népzene
és Néptáncverseny
A kétnapos rendezvényre közel 1000 versenyző látogatott el Dévaványára, hogy országos szinten elismert neves
zsűri előtt mérettessék meg magukat, tudásukat.
Érkeztek csoportok: Békés Megye, Pest Megye, Hajdú-Bihar megye, Jász- Nagykun – Szolnok Megye, Nógrád Megye, Szabolcs – Szatmár – Bereg Megye, Csongrád
Megye területéről, valamint határon túlról, Vajdaságból és
Erdélyből is.
Rendezvényünket hazánk népművészeti berkein belül
igen fontos és rangos eseményként tartják számon, megismerve ezzel Sárréti kis településünk: Dévaványa nevét.
Ebből adódóan a szakma kiválóságai jönnek el évről évre
zsűrizni hozzánk, felmérve ezzel a hazánkban élő tehetséges fiatalokat, illetve műhelyeket, valamint a hagyományainkat őrző felnőtt csoportokat.

Rendezvényünket támogatták:
Dévaványa Város Önkormányzata
Nemzeti Kulturális Alap
Kádár Gyula, Ifj. Kádár Ferenc
Szűcs Tibor
Agrodéva Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szűcs Ferenc
Liker Pékség és Pékbolt
Moldván János
Szilágyi Endre
Dévaványai Általános Művelődési Központ
Hagyományőrző Nők Egyesülete
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Szügyi Dániel
Tagintézménye
Gyulai Tankerületi Központ Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Laskai Tibor, Csatári Teréz, Nagy Ferenc, Váradi Andrásné,
Kazai Mihály
Henkel Magyarország Operations Kft.

„Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy.
A bennünk továbbrezgő dallamok és foszlányaik olyat
vallanak felőlünk, amit semmi lélekelemzés nem hoz felszínre. Bevilágítanak a lélek rejtett zugaiba, ahova másképp nem férkőzhetünk.”
/Kodály Zoltán/
Köszönjük mindazoknak, akik támogatták, segítették
rendezvényünk sikeres lebonyolítását!
Erdei Attila
Dévaványai Folkműhely Egyesület

NAGY SIKERT ARATOTT A MŰVÉSZETI ISKOLA MŰSOROS ESTJE!
A Dévaványai Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány
2019. november 23-án művészeti estre hívta a dévaványai lakosokat. Az est bevétele a művészetoktatásban tanuló gyermekek eszközeit, versenyekre való eljutását, jelmeztárát és a rászorulók térítési díjait segíti!
Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszönjük meg vendégeinknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték és támogatták rendezvényünket, és a művészeteket tanuló dévaványai
gyermekeket!
Külön szeretnénk köszönetet mondani Kecse Tibornak és
Családjának!
Erdeiné Mucsi Márta, Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány
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Fotó: Lovász Judit

Hisszük, hogy magyarságunk ott kezdődik, hogyan őrizzük múltunkat zenei – népművészeti anyanyelvünket.

ÉLETEKET MENT A SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐ
Megnövekedett a szén-monoxid szivárgások száma a fűtési időszak kezdetével. Az idei évben 35 olyan esethez
riasztották kollégáinkat ahol a halálos
gáz jelenléte igazolást nyert és a tűzoltói beavatkozás volt szükséges. Az öszszes eset közel negyede az elmúlt másfél hónapban következett be.
A legtöbb esetben már üzemelő érzékelő adta riasztás miatt hívták a tűzoltókat a kontroll mérések elvégzése
érdekében, ám nem ez volt a helyzet
most hétvégén. Sarkadról és Szabadkígyósról is olyan személyi sérüléssel
járó eset miatt érkezett segélyhívás,
amely könnyen tragédiába is torkollhatott volna.
A szén-monoxid jellegéből adódóan
színtelen, szagtalan, íztelen, a levegőnél
egy kicsivel könnyebb, mérgező gáz.
Belélegezve gátolja a vér oxigénszállító

képességét. A mérgezés nehezen észrevehető, a rosszullét, szédülés, fejfájás,
hányinger és fáradtság könnyen összetéveszthetőek más betegségek tüneteivel. Magas koncentráció mellett az ájulás és a halál akár néhány percen belül
is beállhat.
Annak érdekében, hogy mi ne váljunk a szén-monoxid áldozatává, gondoskodjunk arról, hogy a kémények és
fűtő-tüzelő berendezések éves felülvizsgálatát, karbantartását szakember
elvégezte. A felülvizsgálatok elvégzése
egy jó alapot ad, amire biztonságunkat tovább építhetjük azzal, hogy beszerezünk egy vagy több érzékelőt.
Néhány ezer forintos ráfordítással,
ami akár tíz év távlatában is garantálja
biztonságunkat nem csak a sérüléseket
kerülhetjük el, de akár életet is menthetünk.

Az érzékelők elhelyezésénél legyünk
tudatában a ténynek, hogy országosan minden második szén-monoxid
mérgezés a fürdőszobában keletkezik.
Emellett fordítsunk kiemelt figyelmet
azokra a helyiségekre, ahol nyílt égésterű fűtő-tüzelő berendezés van, vagy
huzamosabb időn keresztül tartózkodunk, mint például a hálószoba vagy
nappali.
A fogyasztóvédelem által is ajánlott
érzékelők listáját itt találja.
https://katasztrofavedelem.
hu/application/uploads/documents/2019-09/63824.pdf
A BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság honlapján a fogyasztóvédelem által is ajánlott érzékelők
listája megtalálható, az érzékelők beszerzése előtt bizonyosodjon meg azok
alkalmasságáról.

SZÉN-MONOXID JELZŐ KÉSZÜLÉKKEL EMLÉKEZNEK DIÓS KRISTÓFRA
Eljött újból a fűtési szezon ezzel együtt a szén-monoxid
A szegedről érkező adományt Dr. Kisznyér Péter és Zölveszély is, városunkban egy éve egy ismert család eset ál- di Attila adta át a Családsegítő Szolgálatnak szétosztásra.
dozatává.
A készülékek kiosztásra kerültek egyedül élő kisnyugdíjas
és sok gyermeket nevelő családok köszönik a segítséget a
Diós Kristófra emlékeztek meg a volt Szegedi focicsa- felajánlóknak.
pata és közeli baráti társasága, ezért gyűjtést szerveztek a
veszélyt jelző készülékek megvásárlásához.
Bogya Istvánné, családsegítő

TÜDŐSZŰRÉS
VÁLTOZATLAN FELTÉTELEK MELLETT ISMÉT
MŰKÖDIK SZEGHALMON A TÜDŐSZŰRŐ!
Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének döntése
alapján a dévaványai lakosok díjmentesen juthatnak el a Megyei
Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó Szeghalmi Tüdőgondozóba.
Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező esetén
maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállítani. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!
A tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes és beutaló nélkül fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt 1700 Ft-ba kerül (melyet a
szűrés helyszínén kell fizetni) és háziorvosi beutaló szükséges.
A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik korábbi szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza magával!
Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a
06 66/371-796-os telefonszámon a 121-es melléken kérhet a
Tüdőgondozótól.
Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. (volt polgármesteri iroda) vagy a 06 66/483-100-as telefonszámon a
129-es melléken.
Megfelelő létszám esetén a szűrés időpontját a Tüdőszűrővel
történt telefonos egyeztetést követően minden jelentkezővel telefonon közöljük.

TÁJÉKOZTATÁS A 2020. ÉV OTTHONI
VÉRVÉTEL IDŐPONTJÁRÓL
Január 16.
Február 20.
Március 19.
Április 23.
Május 21.
Június 25.
Július 23.
Augusztus 13.
Szeptember 17.
Október 22.
November 19.
December 17.
Utolsó vérvételi nap december 22,
melynek eredménye csak január 5-én lesz.
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A DÉVAVÁNYAI ALL STARS KULTURÁLIS ÉS
SZABADIDŐ EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a
Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület a
VP6-19.2.1.-55-5-17 kódszámú Civil szervezetek fejlesztése című felhívása alapján a
Dévaványai All Stars Kulturális és Szabadidő
Egyesület benyújtott pályázatát támogatásra
alkalmasnak minősítette, és 999 317 Ft támogatást ítélt meg.
Az eredményes pályázat által beszerzett eszközök hozzásegítenek bennünket a további céljaink,
elképzeléseink megvalósításához, rendezvényeink, programjaink színvonalas lebonyolításához,
valamint hozzájárul önálló működésünkhöz.
Horváth László elnök

NAGYCSALÁDOSOK DÉVAVÁNYAI
EGYESÜLETE KÖZLEMÉNYE
Civil szervezetek eszközbeszerzése és fejlesztése VP619.2.1.-55-5-17
A Vidékfejlesztési Program keretén belül, a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület, VP6-19.2.1.-55-5-17 kódszámú, Civil szervezetek fejlesztése című felhívása alapján a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 2018.02.06.
időpontban 1915586339 iratazonosító számú támogatási
kérelmet nyújtott be.
A Támogató, kérelmünket támogatásra alkalmasnak
minősítette és 1.042.205 Ft támogatást ítélt meg egyesületünknek, melyet 20 garnitúra sörpad és 3 sátor beszerzésre fordíthatunk.
Eszközbeszerzésünk további lehetőségeket biztosít
Egyesületünk még eredményesebb működéséhez, programjaink színesebbé tételéhez, közösségi életünk erősítéséhez. Mind ezek erősítik a településen betöltött szerepünket, lehetővé teszik, hogy településen kívül is méltó
módon képviseljük városunkat.
NAGYCSALÁDOSOK DÉVAVÁNYAI EGYESÜLETE
Balog Lászlóné elnök
Dévaványa, 2019. november 14.

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI
Szeptember 28-án retró szüreti bemutatón és mulatságon vettünk részt a körösladányi Őszikék nyugdíjas klub rendezésében.
Nagyon jó hangulatú rendezvény volt. Október 3-án az Őszidő
nyugdíjas klub idősek napi rendezvényén búcsúztunk a klub leköszönő vezetőjétől Papné Évikétől. Erőt, egészséget kívánunk
neki a továbbiakban.
Október 6-án, valamint 23-án tartandó ünnepi megemlékezésen
képviseltettük magunkat, koszorút helyeztünk el az emlékműveknél, főhajtással tisztelegve a hősöknek.
November 10-én a már hagyománnyá vált közös névnapot rendeztük meg - a polgármester úr jóvoltából szarvas húst kaptunk,
amit Kiss Károly főzött meg. Hálásan köszönjük! Különleges és
nagyon finom volt. A süteményt a klub aktív tagjai sütötték, köszönet érte. Ezen a napon köszöntöttük a klub férfi tagjait a férfiak
napja alkalmából.
Az idősek világnapja alkalmából felköszöntöttük a klub legidősebb tagját, Timár Imrénét, még sok szép évet kívánunk neki
erőben, egészségben.
Az Idősek Világnapján megtartott rendezvényen - melyet az
Életet az Éveknek megyei egyesület tartott Újkígyóson - Vasas
Imre lemondott elnökünk kitüntetésben részesült 5 éves vezetői
munkásságáért. Gratulálunk, és további jó egészséget kívánunk
neki!

November 16-án Füzesgyarmatra voltunk hivatalosak, az Életet
az Éveknek nyugdíjas klub által rendezett, ebéddel egybekötött
zenés mulatságra. 23-án népdalkórusunk Köröstarcsára kapott
meghívást, ahol a finom ebéd elfogyasztása után a fellépők közös
éneklésére került sor.
30-án a mezőberényi Nefelejcs klub évadzáró ebédjén töltöttünk el egy kellemes délutánt. Szeretnénk megköszönni Kónya
Mihálynak, hogy térítésmentesen elszállított bennünket több alkalommal a rendezvényekre.
Megkaptuk a karácsonyi ajándékunkat: egy mosogatógépet
Kiss Károly és felesége Marika jóvoltából. Hálásan köszönjük!
Mindenkinek köszönetünket fejezzük ki, aki valamilyen formában támogatta egyesületünket ebben az évben.
„Legyen veled KARÁCSONY ANGYALA,
legyen áldás és ünnep az ÜNNEP,
szeretet simítsa lelkedet,
mikor a csengők megcsendülnek.”
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT KÍVÁN AZ ŐSZI NAPFÉNY NYUGDIJAS EGYESÜLET MINDEN TAGJA A VÁROS APRAJÁNAK, NAGYJÁNAK!
Himer Imréné, egyesületi elnök
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HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE HÍREI
RETRO disznótor a Hagyományőrző Nők Egyesületénél

R

égi disznótorok emlékét, szokásait idéztük fel december 30-án
szombaton. Még az időponthoz is igazodtunk, hiszen régen
az András nappal kezdődtek el a disznótorok, mikor már kellően
lehült a levegő.
Volt fatüzeléses perzselő, krumplis pogácsa, forralt bor, és ványai
szilvapálinka védte a hidegtől a kint ténykedőket. Míg folyt kinn a
perzselés, benn az asszonyok pucolták a fokhagymát, vereshagymát,
fakasztották a rizsát, abálták a vért.
A reggeli hagyományosan hagymás vér és tea volt.
Serényen folyt egész nap a munka, mindenki tudta a dolgát. A béllel foglalkozó asszonyok szétszedték, kimosták, kaparták, húrolták a
vékony és vastag belet, a pucort. Közben a többiek már készítették
elő a hasáb káposzta leveleit, megpucolták a levesbe való zöldséget.
Férfi segítségeink az abálót felügyelték, darabolták a húst, a szalonnát, a tepertőnek valót. A ledarált hús fűszerezése a kolbász töltése a böllérek dolga volt. Készült hurka, májas pogácsa, véres hurka,
pucorba lett töltve a sajt. Kiabáltuk a hurkát véres hurkát és a sajtot.
Az ebéd pecsenye és aszalt gyümölcsből készült cibere leves volt.
Kisült a tepertő, a zsírt leszűrtük.
Eközben a konyhában készítették a töltelékeket, nem sokára üstben főtt a töltött káposzta és az orjaleves. Az asszonyok készítették
a kelt hájast, hamarosan inycsiklandozó illatok terjengtek kinn is
benn is. Tepsibe került a hurka kolbász, májas pogácsa véres hurka.
Este 7 órára minden készen volt, asztalhoz ült a szorgos kis csapat,
eljöttek támogatóink, barátaink, segítőink, családtagjaink.
Orjaleves csigatésztával főtt hússal, töltött káposzta, hurka kolbász
volt a vacsora. asztalra került a frissen sütött „kőtt hájas” ami mindenkinek nagyon ízlett. A nap befejezéséül még születésnapot is ünnepeltünk. Kovács Károlyné Tánczos Rózsikát köszöntöttük kerek
számú születésnapja alkalmából.

Vidáman telt a nap, felelevenedtek a régi disznótoros emlékek,
szokások. A nap minden mozzanatát lefotóztuk, megörökítettük, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy „Ványai Ízek” című kiadványunk
folytatásaként egy ványai disznótorról, szokásokról, hagyományokról szóló, történetekkel megfűszerezett kiadvánnyal örvendeztetjük
meg lakostársainkat, magunkat és minden érdeklődőt.
Ez a disznótor nem jöhetett volna létre támogatók nélkül. Köszönjük Kovács Zoltánnak és családjának a hízót, Illin Józsefnek
és a Vadásztársaságnak az anyagi támogatást és a disznótor helyszínének biztosítását. Köszönjük Valánszki Róbert polgármesternek,
Szűcs Tibor vállalkozónak, Kiss Károly alpolgármesternek, hogy a
nap folyamán ellátogattak hozzánk és kicsit betekintettek tevékenységünkbe.
Köszönet a családtagoknak a segítségnyújtásért Tóth Istvánnak és
Bakos Zoltánnak a böllérkedést, Berta Istvánnak a régi perzselőt, a
nap folyamán nyújtott segítségét.
Varga Istvánné, az egyesület vezetője

....................

E

gyesületünk az idei évben is nagyon készült a IX.
Kádár Ferenc Népzenei rendezvényre, amely városunk
jelenleg legnagyobb kulturális rendezvénye. A mi feladatunk
a vendéglátás, vendégvárás és igyekszünk ennek a feladatnak
maximálisan megfelelni.

Már előző napokban sütöttük a ványai perecet, amivel évek
óta várjuk és vendégeljük meg a városunkba érkező versenyzőket és kísérőiket.
Pénteken már a helyszínre pakoltunk, hogy szombat reggel
mire néptáncos versenyzők és szervezők érkeznek, legyen meleg tea, szendvics, kávé és minél előbb kürtös kalács és lekváros kifli.
Jó volt visszahallani a dicsérő véleményeket, hogy a kedves
vendéglátás, a házias finomságok is szerepet játszanak abba,
hogy szeretnek Dévaványára jönni és itt mindig jól érzik magukat.
Mindkét nap kora reggeltől estig készítettük a szendvicseket, sütöttük a kalácsot, osztottuk a meleg teát, főztük a kávét,
ahogy búcsúzásnál megtudtuk, a résztvevők nagy megelégedésére.
Köszönjük Barta Jánosnak és családjának a támogatást,
hogy mind a két napon biztosították a tejet a sütéshez, Kovács
Zoltánnak, hogy oda és visszapakolta felszerelésünket.
Varga Istvánné
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NOVEMBERI „KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG” C. ELŐADÁS-SOROZAT
19. alkalommal került megrendezésre a „Környezet és
egészség” c. előadás-sorozat Dévaványán, a Ladányi Mihály Könyvtárban. Ahogy eddig is, most is novemberben
találkozhattak az érdeklődők neves szakértőkkel, akik egyegy aktuális témát jártak körül, esetenként modelleztek. A
résztvevők – dévaványai lakosság, valamint a régióból érkező vendégek – aktívak voltak, minden előadást követően
feltették kérdéseiket, majd kisebb-nagyobb csoportokban is
folytatták a beszélgetést.
November 4-én Nagy Andrea, a Szent István Egyetem tanára a komposztálás fontosságáról, a jó komposzt „működéséről” beszélt. November 11-én dr. Vásárhelyi Tamás, a
Magyar Természettudományi Múzeum biológusa látogatott
el hozzánk, s a biodiverzitásról, annak sérülékenységéről,
a beporzók szerepéről tartott előadást. November 20-án
dr. Lehoczky Annamária éghajlatkutató, a „Másfél fok” c.
honlap szerzője a klímaválságról beszélt közérthető módon.
Jól felépített, adatokkal, képekkel alátámasztott előadásában arra is kitért, mit jelent a klímaválság hazánk számára,
s mit tehetünk egyéni szinten. November 29-én dr. Victor
András, az ELTE tanára tartott előadást „Kritikus pontok”
címmel. Előadása előtt a gyülekezők 3 db A/4-es papírlapból meghajtogatták a szerintük lehető legerősebb hidat,
mely két könyvkupac között ívelt. Az előadás zárásaként feszült csend és figyelem követte a „híd” lassú, súlyokkal történő, egyre növekvő terhelését, annak a határnak az elérését, amit már nem bírt el a híd, s egyik pillanatról a másikra
összeomlott. A szemléltetés érzékelhetően „megfoghatóvá”
tette a kritikus pont jelentőségét.
Az előadások két civil szervezet szervezésében valósultak meg:
Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
Manófalva Oktatási Alapítvány
A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.
Saly Erika

A Dévaványai Általános Művelődési Központ
minden kedves olvasónak és családjának
Békés, Boldog Karácsonyt és
Sikerekben, Egészségben Bővelkedő
Új Esztendőt Kíván!

Beszélgető kör a Civilházban
minden csütörtökön 18 órától!
Tel.: 06/30-964-56-47
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ÉVFORDULÓS SAROK
Kedves Olvasóink!

De olvassuk el egy kedves, lányokat
dícsérő versét is:

1800. december
1-én született koszorús költőnk, a
Szózat írója, Vörösmarty Mihály.
Emlékezzünk
rá a költői hitvallását legszebben
m e g fo g a l m a z ó
versével.

Haj, száj, szem
(Vörösmarty Mihály)
Haj, haj, haj,
Beh szép selyemhaj
Ez a leányhaj!
Bomlott fürti tengerében
Hattyuvállak fürdenek benn.
Haj, haj, haj,
Be szép selyemhaj
Ez a leányhaj.

Pázmán

Szem, szem, szem,
Beh gyönyörű szem,
Ez a leányszem!
Mennyország nyildokol benne,
Szerelem az isten benne.
Szem, szem, szem,
Beh gyönyörű szem
Ez a leányszem.
A közelgő Szent karácsony ünnepére M. Csikai Miklósné Takács Piroska
karácsonyi köszöntését ajánljuk OLVASÓINKNAK!

Karácsonyi gondolat
Pázmán, tiszta valóságnak hallója
egekben,
Megtért térítő állok az isten előtt,
S hirdetek új tudományt,
ó halld s vedd szívre,
magyar nép:
„Legszentebb vallás a haza
s emberiség.”

Száj, száj, száj,
Beh szép rózsaszáj
Ez a leányszáj!
Fülemile danol benne,
Legszebb sor gyöngy ragyog benne.
Száj, száj, száj,
Be szép rózsaszáj
Ez a leányszáj.

FELHÍVÁS!
Tisztelt Dévaványai lakosok!
2020. februárjában a Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjteményben egy a Magyar Királyi Csendőrséget
bemutató kiállítás nyílik. Amennyiben Önöknél
bármilyen a csendőrséggel kapcsolatos tárgy, fotó és
egyéb dokumentum fellelhető és azt szívesen kölcsönadnák
a kiállítás idejére, azt kérjük jelezzék felénk a múzeumban,
vagy hívják a 0630/375-01-91-es telefonszámot
és személyesen felkeressük Önt.

Adj időt Istennek!
Dolgozz, tanulj rendesen!
Vedd észre, amiért hálás lehetsz!
Egy hibádat tedd jóvá!
Naponta egy jócselekedet belefér!
Tedd ünneppé az együtt töltött időt!
Békés, boldog ünnepeket kívánunk!
A Dévaványai Múzeumbarátok Köre és a
DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

Szent karácsony ünnepe, az Úr Jézus születése,
Szeretetet és békességet hozott Ő a földre!
Igazán boldog csakis az lehet,
Kinek szívében sok a szeretet.
Óh , Uram, adj az egész világon
Minden embernek szeretetteljes,
Békés, áldott karácsony ünnepet!

AJÁNDÉK MINDEN FA ALÁ!
Karácsonyi Akciók!
Ajándék ruházat, óra, ékszer!
december 2-től 24-ig
- ezüst ékszerek – 20 % rendkívüli kedvezménnyel kaphatók
- arany ékszerekre -10 % engedményt
adunk
- törtarany és törtezüst felvásárlás és
beszámítás a napi legmagasabb áron,
azonnali készpénzfizetéssel
- cserelehetőség törtarany beszámítással:
- használt, megunt, sérült ékszereit nálunk
kedvező feltételekkel becserélheti

További kínálatunk:
- női, férfi kabátok,
- női, féfi farmerek,
- női, férfi pólók, pulóverek,
- táskák, pénztárcák, parfümök, plédek,
ágyneműk, pizsamák, köntösök,
törölközők - diszkont áron.
Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet kíván: Szabó Vanda és Ugrai Csilla.
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BATYUS BÁL

Nagyon örültünk, hogy sokan eljöttek erre az estre. Találkozhattunk
régi és új arcokkal egyaránt. Nekünk
minden vendégünk egyformán fontos.
Egy ilyen nagy, közel száz főből álló
csoportot nehéz egyszerre mozgatni,
de kisebb társaságokkal gyakran találkozunk kiállításainkon, hagyományőrző rendezvényeinken, alkotóműhelyes
foglalkozásainkon, táborozások, népszerű kirándulások, kastélytúrák, színházlátogatások alkalmával.
„El sem tudom képzelni, hol lennék
ma, ha nem volna az a maroknyi barátom, akik képesek voltak örömmel
megtölteni a szívemet. Nézzünk szembe
a tényekkel, barátokkal az élet sokkal vidámabb.”
Mindannyian nagyon várjuk már az
ünnepet. Mi ezzel a mai esttel szerettünk volna kedveskedni, ünnepekre
hangolódni.
A batyus bál régen a batyunkban
hozott étel- ital kínálgatásából, elfo-

gyasztásából, jóízű beszélgetésekből,
dalolgatásból állt, innen nőtte ki magát
mai formájára. Minden évben az adventi időszak előtt, Márton vagy András nap környékén szoktuk megtartani.
Ünnepelve ezzel a Kör születésnapját
is. Ezért is esett az idén a választás november végére, egy kis műsoros, zenés,
disznótoros vacsorára. A műsorban
Nagy Vivien, Nagy Evelin és Nagy
Noémi népdalcsokrot énekeltek nekünk. A helyi középiskola egy kis végzős csoportja néptáncot mutatott be.
Felkészítőjük Molnár Tünde és Laskainé Kiss Alexandra volt. Majd „élő
rádióadásban helyi meglepetés sztárvendégeinket” hallhatták, láthatták. A
hajnalig tartó jó hangulatról, a talp alá
való zenéről, a Megafon zenekar - Gál
István és Sshwalm Gyula gondoskodott. A finom vacsorát Valach Gábor és
párja Erika készítette. Köszönjük!
Köszönjük a sok finom süteményt, a
tombola felajánlásokat, a támogatáso-

kat! Köszönjük a DÁMK vezetőségének a helyszínt, a múzeum dolgozóinak
a sok segítséget, a múzeumbarátoknak
az egész évi munkáját!
„Karácsonykor az ember mindig hisz
egy kissé a csodákban, nem csak te és
én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen azért van
az ünnep, mert nem lehet csoda nélkül
élni” - írja Márai Sándor.
A karácsony nem csak egy ünnep,
a karácsony egy érzés. Kívánjuk,
hogy mindenki tapasztalja meg ezt
az érzést, ezt a csodát. Nem a színes
szalagokkal átkötött dobozokban
rejlik. Ez a csoda a kedves szavakban, az őszinte, szívből jövő jókívánságokban, szerető érzésekben, barátságokban, családunkban érkezik.
Kell ennél nagyobb ajándék? Mi sem
tudunk ennél szebb és jobb dolgokat
kívánni.
Három nagyobb programunk volt
- illetve lesz még az idén. November
30-án és december 14-én alkotóműhely, karácsonyi készülődés, festegetés,
ásványékszer készítés. December második hetében mézeskalács fesztiválra,
sütögetésre, játékra híjuk az érdeklődő
ovis csoportokat, iskolásokat egy héten keresztül.
Szeretettel várunk mindenkit a rendezvényeinkre!
A Dévaványai Múzeumbarátok Köre
vezetősége nevében: Tóbiás Gáborné
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Születések:
Barta Dávid és Földvári Bettina lánya Szofi • Mészár Gábor és Takács Judit fia Botond Gábor •
Zsombok Zsigmond és Csatári Mónika lánya Zita • Gyebnár Tibor és Szarka Anita fia Noé Tibor.

Grimm: A suszter manói
Volt egyszer egy suszter,
értette a mesterségét, szorgalmasan dolgozott. Hogy,
hogy nem, a végén mégis
úgy tönkrement hogy nem
maradt egyebe, mint egyetlen pár cipőre való bőre.
Abból este kiszabta a cipőt,
hogy majd másnap elkészíti; tiszta volt a lelkiismerete,
nem sokat emésztette magát
a jövendőn, gondolta, majd
lesz valahogy, tisztességes
ember csak nem pusztul
éhen; lefeküdt, és békességgel elaludt.
Másnap jó korán fölkelt,
és neki akart ülni a munkájának; hát ott áll: készen az
asztalán a pár cipő. A suszter
ámult-bámult, nem tudta,
mit szóljon a dologhoz. Kezébe vette a cipőt, alaposan
végignézte, minden varrást,
minden szögelést apróra
megszemlélt; nem volt azon
semmi hiba, nincs a: a mestermunka, amelyik különb
lehetett volna.
Hamarosan vevő is jött.
Nagyon megtetszett neki a
cipő. Fölpróbálta: éppen ráillett a lábára.
- Mintha csak nekem készítették volna! - mondta
örvendezve, és mert úgy találta, a suszter keveset kér
érte, valamivel többet adott
az áránál. pontosan annyit,
hogy éppen két párra való
bőr tellett ki belőle. A suszter este ezeket is szépen kiszabta.
„A többi munkát majd
megcsinálom holnap reggel

- gondolta -, ráérek a dolgomtól.”
De mire másnap fölkelt,
készen állt két pár cipő, neki
a kisujját sem kellett megmozdítania. Vevő is akadt
mind a kettőre, jól megfizettek értük, s a suszter, a
pénzen most már négy párra
való bőrt vásárolhatott.
Harmadnap reggel azt a
négy pár cipőt is készen találta. S így ment ez tovább
napról napra, hétről hétre.
Amit este kiszabott, az reggelre elkészült. A cipész hamarosan tisztes jövedelemre
tett szert, és megint jómódú
ember lett belőle.
Karácsony táján egy este
szokása szerint ismét kiszabta a másnapi cipőkhöz a bőrt,
aztán, mielőtt lefeküdtek, azt
mondta a feleségének:
- Hallod-e, lelkem, mi lenne ha ma éjszaka fönnmaradnánk, és meglesnénk, ki
az, aki ilyen szorgalmasan
segít nekünk a műhelyünkben?
Az asszony ráállt a dologra, hiszen maga is sokat töprengett már rajta, csak hát
nem mert előhozakodni vele
az urának. Mécsest gyújtott,
és föltette a szekrény tetejére, aztán elbújtak a sarokban.
Onnét figyelték, hogy lesz,
mi lesz.
Mikor a toronyban éjfélt
ütött az óra, egyszer csak valami kaparászást, topogást,
izgést-mozgást hallottak; az
ajtó egyarasznyira kinyílt, és

két kedves kis manó surrant
a szobába. Se szó, se beszéd,
odaültek a suszter asztalkájához, fogták a kiszabott bőröket, és munkához láttak.
Olyan fürgén, olyan ügyesen
dolgoztak, parányi kis ujjukkal olyan szaporán varrtak,
tűztek, hogy a suszter azt
sem tudta, hová legyen ámulatában.
A manók addig egy szempillantásra sem hagyták
abba a munkát, míg a cipők
el nem készültek, és fényesre
pucolva ott nem sorakoztak
az asztalka mellett. Akkor
egyet füttyentettek, s illa berek! - eltűntek.
Másnap reggel azt mondta
a suszterné asszony: - Meg
kell hálálnunk ezeknek a
manóknak, hogy jómódba
juttattak minket. Pucéron
szaladgálnak az istenadták,
még jó, hogy meg nem fagynak! Tudod, mit? Varrok
nekik ingecskét, kabátkát,
mellényt, nadrágot, kötök
nekik harisnyát is, te meg
csinálj mindegyiknek egy
pár szép kis cipőt. Egész nap
ezen dolgoztak; az asszony
kezében szaporán járt a kötőtű, csattogott az olló, készültek a kis ruhák, az ember
meg a székén kuporgott, és
kalapált, szögelt, forgatta a
kaptafát, míg a kis cipőket
meg nem csinálta. Este aztán a kiszabott bőr helyett
az ajándékokat rakták oda az
asztalra; szépen elrendeztek
mindent, elbújtak a sarokban, és kíváncsian lesték,
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mit szólnak majd a manók.
Azok szokás szerint pontban
éjfélkor meg is jelentek, és
tüstént dologhoz akartak látni. Hanem ahogy az asztalra
esett a pillantásuk, lecsapták
a szerszámaikat és azt sem
tudták, mihez kapjanak, mit
simogassanak, minek örvendezzenek. Egykettőre bebújtak a kis ruhákba, felhúzták
a kis cipőt, füttyentgettek,
rikkantgattak, egyszerre csak
cincogva nótázni kezdtek.
Ugye, milyen csinos fiúk
vagyunk?
Többet bizony nem is suszterkodunk!
- énekelték; körültáncolták az asztalt, szökdécseltek,
ugrándoztak, végül aztán kiperdültek a szobából.
Nem is jöttek vissza soha
többet.
A suszternak pedig élete
végéig jól ment a sora mindig volt munkája, és minden
sikerült neki, amihez csak
hozzákezdett.

BEMUTATKOZIK A DÉVAVÁNYAI SPORTEGYESÜLET VI. RÉSZ- BIRKÓZÓ-SZAKOSZTÁLY
Novemberben
Kovács edzés van Dévaványán, és kétZsolt, birkózó edzővel, a DSE szer járunk Orosházára.
birkózó-szakosztályának vezetőjével beszélgettem.
Magasan képzett edző
vagy, sok-sok évi tapasztaAzt gondolom, a települé- lattal, máshol is edzel, ennek
sen nincs olyan lakos, aki ne ellenére nagyon elkötelezett
ismerne téged, és valljuk be vagy a város és a dévaványai
első sorban a legtöbb ember- gyerekek felé. Mit ad neked
nek a postás uniformisban, Dévaványa, a DSE és az ittebiciklin száguldozó Kovács ni gyerekek?
Lett volna már lehetőségem
Zsolt ugrik be, akinek mindig van egy jó poénja is a más szakosztályba menni, mint
levelek mellett. De a mun- főállású edző, de elvhű emberkád mellett a hobbidat is na- nek tartom magamat és úgy
gyon magas szinten űzöd és érzem, nekem itt van dolgom,
oktatod. Megtennéd, hogy és jól is érzem magam ebben a
bemutatkozol néhány mon- szakosztályban. Örömteli dolog, hogy két tanítványom is
datban?
Kovács Zsolt vagyok, 1977- felvételt nyert a Birkózó Akaben Szeghalmon születtem. démiára, Budapestre- Kovács
Első osztályos korom óta Ádám és Herda Attila. Ádám
foglalkozom birkózással. Ál- többek között a válogatottal
talános iskolai tanulmánya- edz, Attila pedig a Vasasban.
im befejeztével Nagykőrösre Ennek ellenére mindkét vermentem tanulni elsősorban a senyző maradt a Dévaványai
birkózás miatt, és ott szerez- Birkózó Egyesületben. Mindkét
tem Élelmiszeripari gépész- versenyzővel maximálisan meg
technikusi képesítést. Ezután vannak elégedve, bízom benne,
még két évet Kecskeméten hogy akár rövid időn belül érbirkóztam, de az akkori körül- met hozhatnak világversenyről,
mények nem engedték meg, ami nagy megtiszteltetés lenhogy ott maradjak, így haza ne Dévaványa városának és a
jöttem és elhelyezkedtem a Dévaványai Sportegyesületnek.
magyar postánál és az óta is
Van negatív tapasztalatod a
ott dolgozok immár 23 éve.
Amikor haza jöttem, akkor Dévaványai edzői munkában?
A munkahelyi elfoglaltsákezdetem el segíteni az akkori
edzőnek, és kis idő elteltével gaim mellett, egyre nehezebb
átvettem a Dévaványai bir- összeegyeztetni a kettőt, ezért
kózó-szakosztály irányítását. is döntöttem úgy, hogy kell
Közben elvégeztem az alapfo- magam mellé valaki és bízok
kú edzői képesítést, később a benne, hogy meg is találtam
Testnevelési Egyetem keretein egy tanítványomban. Évi 25belül középfokú edzői minő- 30 versenyre járunk, ami több
sítést szereztem. Mint minden ezer kilómétert jelent, mert
kezdet, számomra is nehézsé- a versenyek nagy része több
gekkel volt tele, ezért is kezd- száz kilóméterre vannak Dévatem el képezni magam, hogy ványától. Ezek a hosszú utak
jobban csinálhassam azt, ami megterhelőek számomra és a
oly közel áll a szívemhez. Kez- gyerekek számára is. Egy dodetben az edzéseket heti két logban hiszek, ami érvényes
alkalommal tartottam, de ha- a birkózásra is, mégpedig az
mar rá kellett jönnöm, hogy elvégzett munkában, minden
ez nem lesz elegendő céljaim más mellékes. Ami szintén neeléréséhez. Most heti három hézség, hogy az utóbbi években

van 5-6 szakosztály, aki annyira
megerősödött, hogy 3-4 főállású edzővel dolgozik és ennek
köszönhetően ott tartunk,
hogy például egy magyar bajnokság dobogójának valamelyik fokára iszonyatos elvégzett
munka szükséges. Amire azért
büszke vagyok, hogy van 5-6
nagyobb birkózóm, akinek már
nem lehet olyan rossz sorsolása
(ami szükséges), hogy ne tudjanak felállni a dobogóra.
Rengeteg befektetett energia, idő és munka áll mögötted, mögöttetek. Mik a célok
a jövőre nézve?
Céljaim?- minden tanítványomból kihozni a maximumot, ami azt hiszem szokott
sikerülni. Ehhez nagyon nehéz megtalálni a helyes és következetes utat, ami az évek
folyamán sikerült. Az edzéseket kellő szigorral és annál
nagyobb szeretettel kell tartani.
Ehhez kívánok nagyon sok
sikert nektek! És most büszkélkedjünk egy kicsit az elért
eredményekkel is!
Természetesen sok külső
tényező befolyásolja egyes
évek eredményeit. De az évek
során sok olyan tanítványom
lett, akiknek sikerült kiemelkedő eredményt produkálni.
Lányok:
Szilágyi Anikó: többszörös
Magyar bajnok,
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Szilágyi Szilvia: többszörös
diákolimpiai bajnok,
Kecse Hermina: Magyar bajnok, diákolimpiai bajnok,Kónya Andrea: Magyar bajnokság 3. helyezett,
Csikós Diána: Magyar bajnok.
Fiúk:
Barta András: Diákolimpiai
döntős,
Feke Szabolcs: Diákolimpia 3.
helyezett,
Tasi Lajos: Magyar bajnokság
3. helyezett,
Kovács Ádám: Magyar Bajnok, Európa Bajnokság 11.
helyezett,
Herda Attila: Magyar Bajnok
(ő is válogatott volt, de sérülése miatt sajnos nem tudott
indulni az Európa Bajnokságon),
Tímár Zsolt: Magyar bajnokság 3. helyezés,
Kecse Roland: Diákolimpia 3.
helyezés,
Chen Siyuan: Diákolimpiai 3.
helyezés.
Nagyon köszönöm az interjút, kívánok nektek még
megannyi sikert, kitartást és
sok-sok beiratkozó gyermeket, fiatalt!
A cikk folytatását a következő lapszámban olvashatják!
Kovács Zsolt birkózó edző
Laskainé Kiss Alexandra
kulturális közösségszervező

KÖSZÖNET

SAKK

Ezúton is szeretnénk megköszönni, minden kedves támogatónak és segítőnek, hogy hozzájárultak a Dévaványai Sportegyesület 2019. évi Családi Napjának színvonalas megrendezéséhez!

KÖRÖS KUPA MEGYEI CSAPATBAJNOKSÁG,
2. FORDULÓ

Dr. Szitás Lá,szló, a DSE elnöke
Tombola felajánlások:
Agárdi Zoltán és családja
Illin József és családja
Kecse Tibor és családja
Laskainé Kiss Alexandra és családja
Kurunczi Péter és Pesztránszki Rita
Varjú Árpád és családja
Magyar Zsolt és családja
Hajdu Ignác és családja
Hajdu Alexa
Benkéné Gyebnár Judit
Bereczki Árpád és családja
Szenteszki Milán
Ramóna Kisvendéglő
Dr. Szitás László és családja
Darvasi István és Tapodi Tünde
Valah Piroska
Szalai János és családja
Parola Mihály

A második fordulóval folytatódott a megyei csapatbajnokság. A Békés visszalépése miatt változott a párosítás.
Eredetileg Battonyával kellett volna játszanunk, de helyette a Csaba Honvéd csapata következett, amely mérkőzést
minimális arányban vesztettünk el. Egyetlen győzelmünket
Rácz Imre szerezte, aki így eddig mindkét mérkőzését megnyerte.
4,5 Csaba Honvéd - Szarvas-Dévaványa 3,5
0,5 Dr. Kerekes Attila - Fekete Albert 0,5
0,5 Petró József - Fekete Ágnes 0,5
0,5 Brhlik György - Bárdos István 0,5
1 Sándor Péter - Jansik András 0
0,5 Deák Zoltán - Dr. Mótyán Pál 0,5
0,5 Gurzó Bence - Balatoni György 0,5
0 Márton Ferenc - Rácz Imre 1
1 Vaszkó Szabolcs - Petrás Márta 0
További eredmény:
Orosháza - Battonya 5-3

A családi nap támogatói, segítői:
Papp Sándor
Harmati Csaba
Marton Lajosné
Marton Anikó
Kiss Károly
Laskainé Kiss Alexandra
Dévaványai Vadásztársaság
Farmasi Sándor
Pálfi János
Nyíri János
Békési Dániel
Lagzi Kata
Szitás Ilona
Nyíri Attila
Kéki Csaba
Tagai Attila
Erdős Kiara
Faragó Petra
Bakó Dániel
Vadász Dzsenifer
Kenéz Regina Kata
Meizner Ivett és családja
Szitás László és Szitás Lászlóné
Körömi Andrea
Dévaványai Általános Művelődési Központ vezetősége és dolgozói
Dévaványai Strandfürdő
Szűcs Imre

Az állás:
1.
3.
4.

Csaba Honvéd 9,5
Orosháza 9,5
Szarvas-Dévaványa 7
Battonya 6
Békés visszalépett

REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS
BAJNOKSÁGA, KISKUNHALAS
Az általános iskolás lányok versenyében Balogh Eszter
100%-s teljesítménnyel első lett, Balogh Bori pedig harmadik helyezést szerzett.
1. Balogh Eszter
2. Dobrai Dorina (Kunszentmiklós)
3. Balogh Bori
13 induló
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7
6
5
Fekete Albert

LABDARÚGÁS
2019/2020 Megye II. A csoport
Hely.

Csapat

M GY D V LG KG GK

P

1.

Mezőhegyesi SE

15

14

1

0

59

7

+52

43

2.

Dévaványai SE

15

13

1

1

53

22

+31

40

3.

Mezőkovácsházi TE

15

11

1

3

72

19

+53

34

4.

Sarkadi Kinizsi LE

15

9

4

2

34

15

+19

31

5.

Dobozi SE

15

9

1

5

30

28

+2

28

2019. november 2. szombat: 13:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Csanádapácai EFC - Dévaványai SE 0 - 1 (0- 0)
60 néző, játékvezető: Baráth János.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 11 Papp K., 3 Pap Á., 5 Meidinger J., 6 Kovács B., - 4 Bányai R., 10 Marton L. (2 Szitás L. 84’),
8 Szabó E. (14 Gál S. 89’) - 16 Gubucz V., (21 Panyik F. 56’), 7
Kovács F., 9 Kéki Cs. Csere: 24 Juhász Zs. Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Kovács F 87’.
Jók: Az egész csapat.
Bereczki Árpád: Jó iramú mérkőzésen, a második félidő
alapján megérdemelten nyertük meg a mérkőzés, egy nagyon
jó hazai csapat ellen.
2019. november 9. szombat: 13:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Mezőberényi LE 2 - 0 (1 - 0)
100 néző, játékvezető: Rakonczás Zsolt.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 11 Papp K. (13 Szalai B. 68’),
3 Pap Á., 5 Váradi I., 6 Kovács B., - 4 Bányai R. (14 Feke B.
80’), 10 Marton L., 8 Szabó E., - 21 Panyik F. (18 Gubucz V. 46’,
16 Juhász P. 72’), 7 Kovács F., 9 Kéki Cs. Csere: 1 Sági B. Edző:
Bereczki Árpád.
Góllövők: Kovács F. 32’, Szabó E. 84’.
Jók: Pap Á., Kovács B., Bányai R., Szabó E., ill: Kanó
B., Olej T.
Bereczki Árpád: A mérkőzés első húsz percében meglepett
bennünket a vendég csapat, a meccs hátralévő részében viszont
gólarányt kellett volna javítani!
2019. november 16. szombat: 13:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Vésztői SE - Dévaványai SE 2 - 3 (1 - 3)
90 néző, játékvezető: Zahorán János.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 11 Papp K., 3 Pap Á., 5 Meidinger J., 2 Szitás L. (14 Feke B. 47’), - 4 Bányai R., 10 Marton
L., 8 Szabó E. (16 Juhász P. 75’), - 18 Gubucz V. (21 Panyik F.
34’), 7 Kovács F., 9 Kéki Cs. Csere: 24 Juhász Zs. Edző: Bereczki
Árpád.
Góllövők: Lázár T. 11’, Pap Zs. 65’(11 -es ből), ill: Kovács F.
20’, 40’, Kéki Cs. 44’.
Piros lap: Feke B. 65’ (Második sárga lap után).
Jók: Az egész csapat, ill: Kovács F., Pap Á., Papp K., Szabó E.
Bereczki Árpád: A kiállításig el kellett volna döntenünk a
mérkőzést, de sajnos megint túl sok helyzetet puskáztunk el,
ami a végén majdnem megbosszulta magát. A fontos három
pontot megszereztük ami a célunk volt!
2019. november 23. szombat: 13:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Dobozi SE 3 - 2 (2 - 1)
120 néző, játékvezető: Jakab József.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 11 Papp K., 3 Pap Á., 5 Váradi
I. (2 Meidinger J. 46’), 6 Kovács B., - 14 Nagy Z., 10 Marton L.,
8 Szabó E. (17 Gubucz V. 61’), - 21 Panyik F. (16 Juhász P. 70’),
7 Kovács F. (13 Szalai B. 73’), 9 Kéki Cs., Csere: 1 Elek B. Edző:
Bereczki Árpád.
Sérültek és hiányzók: Feke B. (Piros lap), Papp D., Papp V.,
Bányai R.
Góllövők: Szabó E. 24’, 26’, Kéki Cs. 76’, ill: Kopács Zs. 45’,
Grósz Á. 84’.
Jók: Az egész csapat,
Kéki Csaba csapatkapitány: A csapat maximálisan betartotta
az edző által kért utasításokat, sajnos viszont a helyzetkihasználással ma is hadilábon álltunk, amivel meccsben tartottuk az

ellenfelet. Köszönjük az egész éves szurkolást, és a sok biztatást
a közönségüknek. Jó pihenést mindenkinek.

mann Renáta Erzsébet 25’(Öngól), Szabó Tünde Imola 40’,
ill: Sánta Julianna 29’, Ancsin Rebeka 35’.

IFI: (U19)

2019. november 9. szombat 13:00.
Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés!
GYOMAENRŐD, VARGA LAJOS SPORTCSARNOK!
Dévaványai SE - Viadukt SE 4- 2 (3 - 0)
50 néző, játékvezetők: Aczél Tibor, Vajda Zoltán Sándor,
Zab Sándor.
Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 4 Molnár Kitti, 7 Nagy
Zita, 9 Bereczki Dorina, 10 Fúrka Júlia. Cserék: 1 Takács Erika, 2 Kovács Kitti, 3 Beinshróth Kitti, 8 Zeller Anita, 12 Szabó
Tünde Imola, 13 Tóth Noémi. Játékos edző: Fúrka Júlia.
Gólszerzők: Szabó Tünde Imola 10’, Tóth Noémi 12’, Molnár Kitti 14’, Furka Júlia 38’, ill: Tóth Krisztina 25’, Bozsik
Nikolett 37’.

2019. november 3. vasárnap: 10:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Szeghalmi FC (U19) - Dévaványai SE (U19)
4 - 6 (3 - 3)
40 néző, játékvezető: Baráth János.
Dévaványai SE (U19): 1 Végh T., - 11 Kovács B., 5 Kovács
Z.(13 Diós B. 86’), 3 Pap Á., 4 Meidinger J., - 8 Nagy Z. (2 Szarka Sz. 88’), 6 Katona I. (14 Gál S. 54’), 9 Feke B., - 19 Kató B.
(15 Vallach L. 90’), 10 Papp K., 7 Juhász P. (12 Hőgye B. 90’).
Edző: Tagai Attila.
Góllövők: László L. 24’, Hajdú Zs. 36’, Peczó K. 39’, 63’, ill:
Papp K. 1’, Kató B. 12’, Feke B. 15’, Juhász P. 81’, Kovács B. 84’, 88’.
2019. november 10. vasárnap: 13:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Dévaványai SE (U19) - Berényi Gyermek FC (U19)
8 - 0 (4 - 0)
60 néző, játékvezető: Hajdú Dávid.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 11 Kovács B., 5 Kovács Z.,
3 Pap Á. (2 Szarka Sz. 72’), 4 Meidinger J., - 8 Nagy Z., 9 Feke
B. (13 Diós B. 68’), 19 Kató B., - 11 Papp D. (6 Katona I. 63’), 10
Papp K., 7 Juhász P. (12 Hőgye B. 77’). Csere: 99 Végh T. Edző:
Tagai Attila.
Góllövők: Papp D. 17’, Juhász P. 23’, Papp K. 33’, 38’, 66’, Nagy
Z. 72’ (11-es ből), 81’, Kató B. 83’.
2019. november 17. vasárnap: 11:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Sarkadi Kinizsi LE (U19) - Dévaványai SE (U19)
0 - 3 (0 - 1)
30 néző, játékvezető: Mezei Máté.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 11 Gál S., 5 Kovács Z.,
17 Pap Á., 4 Meidinger J., - 8 Nagy Z., 6 Katona I., 12 Hőgye
B. (9 Végh T. 70’), - 19 Kató B., 10 Papp K., 7 Juhász P. Edző:
Tagai Attila.
Góllövők: Hőgye B. 16’, Papp K. 66’, 73’.
2019. november 24. vasárnap: 13:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Dévaványai SE (U19) - Körösladányi MSK (U19)
7 - 0 (5 - 0)
60 néző, játékvezető: Bálint Rebeka.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 14 Gál S., 4 Meidinger J.
(13 Diós B. 67’), 5 Kovács Z., 9 Feke B. - 8 Nagy Z., 6 Katona I. (2
Szarka Sz. 46’), 19 Kató B., - 11 Papp D. (15 Végh T. 67’), 10 Papp
K., 7 Juhász P. (12 Hőgye B. 61’). Edző: Tagai Attila.
Góllövők: Kató B. 2’, 68’, Szántó Cs. (Öngól) 4’, Papp K. 22’,
31’, 89’, Juhász P. 40’.

2019/2020 U19 Északi csoport
Hely.

Csapat

1.

Dévaványai SE

14

M GY D V LG KG GK P
13

0

1

108

18

+90

2.

Berényi Gyermek FC

14

12

0

2

76

26

+50

36

3.

Szeghalmi FC

14

11

0

3

81

27

+54

33

39

NŐI FUTSAL:
2019. október 26. szombat 13:00.
Magyar kupa 2. forduló, Női Futsal labdarúgó mérkőzés!
GYOMAENRŐD, VARGA LAJOS SPORTCSARNOK!
Dévaványai SE - Csorvási SK 5 - 2 (2 - 0)
150 néző, játékvezetők: Baráth János, Modes Otto Péter, Takács János Szabolcs
Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 7 Nagy Zita, 9 Bereczki
Dorina, 10 Fúrka Júlia, 13 Tóth Noémi, Cserék: 1 Takács Erika, 2 Kovács Kitti, 3 Beinshróth Kitti, 4 Molnár Kitti, 8 Zeller
Anita, 12 Szabó Tünde Imola. Játékos edző: Fúrka Júlia.
Gólszerzők: Furka Júlia 14’, 21’, Molnár Kitti 20’, Hoff-
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2019. november 16. szombat 18:00
Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés!
Szári Sportcsarnok!
Kalafa SE - Dévaványai SE 1 - 7 (0 - 2)
30 néző, játékvezetők: Szűcs László, Wittner József, Závotka
Csongor.
Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 4 Molnár Kitti, 7 Nagy
Zita, 9 Bereczki Dorina, 10 Fúrka Júlia. Cserék: 3 Beinshróth
Kitti, 8 Zeller Anita, 12 Szabó Tünde Imola, 13 Tóth Noémi.
Játékos edző: Fúrka Júlia.
Gólszerzők: Pap Eszter Zsanett 37’, ill: Molnár Kitti 7’, 9’, 24’,
Szabó Tünde Imola 25’, 32’, Furka Júlia 34’, 36’.
2019. november 24. vasárnap 18:00.
Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés!
Gyomaendrődi Sportcsarnok!
Dévaványai SE - Csorvási SK 8 - 1 (4 - 1)
120 néző, játékvezetők: Szigeti Gábor, Gyebrovszki György,
Takács János Szabolcs.
Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 4 Molnár Kitti, 7 Nagy
Zita, 9 Bereczki Dorina, 10 Furka Júlia. Cserék: 2 Kovács Kitti, 3
Beinshróth Kitti, 8 Zeller Anita, 12 Szabó Tünde Imola, 13 Tóth
Noémi. Játékos edző: Furka Júlia.
Gólszerzők: Furka Júlia 9’, 13’, 26’, 36’, Bereczki Dorina 11’,
Beinschróth Kitti 19’, Szabó Tünde Imola 33’, Zeller Anita 40’,
ill: Kis Vivien Kitti 18’.
2019. december 1. vasárnap 18:00.
Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés!
Berettyóújfalui Sportcsarnok!
MVFC Berettyóújfalu - Dévaványai SE 6 - 2 (0 - 2)
35 néző, játékvezetők: Szűcs László, Dávid Attila Dániel, Török Zoltán.
Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 4 Molnár Kitti, 7 Nagy
Zita, 9 Bereczki Dorina, 10 Furka Júlia, Cserék: 2 Kovács Kitti,
3 Beinshróth Kitti, 8 Zeller Anita, 12 Balogh Blanka, 13 Tóth
Noémi, Játékos edző: Furka Júlia.
Gólszerzők: Donkó Szilvia 23’, 32’, Radics Ágnes 25’, Zeller
Anita 26’ (öngól), Erős Zsanett 31’, Pozsgai Melinda 40’, ill:
Molnár Kitti 8’, 19’.
Piros lap: Donkó Szilvia 33’.
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Csapat

M GY D V LG KG GK

P

1.

Budaőrs

8

8

0

0

76

7

+69

24

2.

MVFC Berettyóújfalu

8

5

1

2

43

16

+27

16

3.

Atomerőmű SE

7

4

2

1

28

16

+12

14

4.

Piliscsabai AFC

8

4

2

2

23

20

+6

14

5.

Dévaványai SE

8

4

1

3

33

17

+16

13

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁN A DÉVAVÁNYAI SE MINDEN
SZURKOLÓJÁNAK!

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell
„A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt.

és akit szeretünk nem feledjük el.”

Elmentél, de gondolatban örökké velünk maradsz.”

Fájó szívvel emlékezünk Hegedűs János
halálának 1. évfordulójára.
Szerető testvérei és azok családjai.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Mile Lajosné (Ica néni) temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

••••••••••

Megemlékezés

„Örökké szeretünk, nem feledünk Téged”

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik idős
Somogyi András temetésén
megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

Fájó szívvel emlékezünk
Id. Papp Béla halálának 1. évfordulójára.
Szerető családja

Megemlékezés

Dr. Kiss László

§

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.
Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése, peres ügyekben
képviselet ellátása, jogi tanácsadás.

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.
Dr. Kiss László ügyvéd

Búcsúzunk Id. Kónya Istvántól,
halálának 2. évfordulója alkalmából.
Szerető családjai.

Tel.: 06-70/369-24-32

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

- Gépjárművek javítása, karbantartása
- Diagnosztikai vizsgálat
- Műszaki vizsgára való felkészítés
- Gumiabroncs szerelése, javítása

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

- autójavítás
- gumizás
- centírozás
- diagnosztika
- műszakira való felkészítés
- futómű beállítás
- ultrahangos klímatisztítás

Tel.: 06/70-401-2894
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TÁNCZOS HÚSBOLT
Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.

Telefon: 06/20-268-15-35
ÜNNEPI KÍNÁLATUNK:
- Halak (fagyasztott) :szeletelt ponty, busa, afrikai
harcsafilé, hekktörzs, halfilék, halászlé sűrítmény,
2 adagos halászlé
- Szárnyas húsok:
pulyka: comb, szárny, mell, nyak, zúza
kacska: comb, májm egészkacsa, bőrős háj
csirke: egész csirke ill. comb, szárny, mell, belsőség.
- Sertés húsok (igény szerint szeletelve)
- Marhahús, pacal, borjúhús
- Birkahús
- Saját késztésű füstölt termékek: csülök, köröm, tarja,
karaj, szalonnák, kolbász, szalámi.
- Sütnivaló friss kolbász, hurka, májas
- Káposztának való bekavart fűszeres darálthús.
- Kolbászhús
- Disznóvágáshoz belek széles választékban
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog új Évet!

- Tölgy, bükk
k 3.300.- Ft/q
- Akác
3.600.- Ft/q
- Száraz nyár
22.000.- Ft/erdei űr m3

Dévaványa, Sport u. 1. sz.
Kiszállítáás ingyen
ne s 2 0 k m
körzeten
n belül!

Bere Ferenc
Tel.: 30/434-7370.

Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz-CS-P: 8-12, 14-17.30,
Szo: 7-12, V: 7-10.

Dr. Zsíros István állatorvos
Eboltás • mikrochipes
megjelölés • gyógyítás

06/30-391-46-05

Dr. Körömi István
állatorvos

Rendelési idő: 7-8 óráig, 1230-1330-ig
Kutyák veszettség elleni oltását és

mikrochipes megjelölését vállalom!

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107
A gyomaendrődi orvosi ügyelet a
66/386-520-as számon elérhető.
Ügyeletes rendőr: 06-30/633-7220
Polgárőrség: 06-30/627-1069
E-on hibabejelentő: 06-80/210-310.

Tel.: 06-30/518-9097

Kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim rendelkezésére!

Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató lapja. Kiadó:
Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Eng. szám:
3.4.1.1739/1999. szerkesztőség: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény
5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8., Tel.: 06-66/485-040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.com, onkormanyzat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu Ildikó.
Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik: havonta. Készült:
Kovács Zsolt 06-30/263-9948. Kiadványszerkesztés: DÁMK Bereczki Imre
Helytörténeti Gyűjtemény. Kiadványszerkesztő: Csatári István.

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2020. JANUÁR 6., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2020. január 6-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő
lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük! Minden hirdetés leadható
a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).
KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Január 17. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu
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