Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2018. december 13. napján
Tizenkettedik napirendben elfogadásra került Dévamegtartotta soron következő ülését.
ványa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja.
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések elfogadását követően első napirendként
került megtárgyalásra és elfogadásra a foglalkoztatás
helyzete Dévaványán és a járásban, valamint a közfoglalkoztatás tapasztalatainak bemutatásáról szóló tájékoztató.

Tizenharmadik napirendben elfogadták a Váradi
Étkeztetési Bt. és a Dévaványa Város Önkormányzata
között létrejött, az étkeztetési szolgáltatási szerződés
felmondására vonatkozó megállapodást.

Tizennegyedik napirendként egyetértettek a pályázati felhívás megjelentetésével, amely a Dévaványa,
Körösladányi utca 0752/4. helyrajzi szám alatti mázsaMásodik napirendi pontban elfogadták a munka- ház épületének üzemeltetésére vonatkozik.
hely-teremtési és megtartási pályázatokról, az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásról szóló táZárt ülés keretében otthonteremtés helyi támogatájékoztatókat.
sáról döntöttek, egy esetben, 500.000,- Ft összegben.
Harmadik napirendben megtárgyalták és egyhangúlag elfogadták a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjtemény 2019. évre szóló munkatervét.
A Képviselő-testület 2018. december 20. napján
Negyedik napirendi pontként elfogadásra került a rendkívüli ülést tartott.
2019. évi Képviselő-testületi munkaterv.
Első napirend keretében a „TOP-3.2.1-16BS1-2017-00017
kódszámú pályázat keretében Idősek
Ötödik napirendi pont keretében került megalkotásra az Önkormányzat 2019. évkezdet átmeneti gazdál- Otthona energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként a Békés-Vill Kereskedelmi
kodásáról szóló önkormányzati rendelet.
és Szolgáltató Kft. nettó 177.353.521,- Ft összegű ajánHatodik napirendi pontban elfogadták a 2019. latát hirdették ki nyertesnek.
évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, majd dönMásodik napirendi pontban döntöttek arról, hogy
töttek arról, hogy a belső ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések elvégzésére mely cégektől kérjenek Dévaványa Város Önkormányzatának és Ecsegfalva
Község Önkormányzatának intézményei részére köajánlatot.
zétkeztetési szolgáltatás ellátására 2019. január 1. napHetedik napirendi pont keretében az „Irodaszer és jától 2019. január 31. napjáig szolgáltatási szerződést
tisztítószer beszerzése Dévaványán 2019” tárgyban kötnek a Junior Vendéglátó Zrt-vel.
indított beszerzési eljárás eredményeként az irodaszer beszerzés vonatkozásában a Berény Color Papír
Kft. bruttó 2.936.385,- Ft összegű ajánlatát, majd tiszA képviselő-testület legközelebbi ülését 2019.
títószer beszerzése vonatkozásában szintén a Berény január 31. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek
Color Papír Kft. bruttó 6.354.069,- Ft összegű ajánlatát napirendjei a következők:
hirdették ki nyertesnek.
Nyolcadik napirendben döntött arról a testület, hogy
nem támogatja a II. és IV. felnőtt háziorvosi szolgálat
körzeti ápolói részére a szolgálati kerékpár biztosítását.
Tizedik napirendi pontban helyt adtak Berczi Zoltán
egyéni vállalkozó kérelmének, így részére 5 éves időtartamra a Dévaványa, Kisújszállási út 01634/12 hrsz.
alatti volt téglagyári telephelyen lévő üzemcsarnokot
bérbe adják 200,- Ft/m2/hó+Áfa egységárral.

1. A 2019. évi költségvetés elfogadása, középtávú számítások bemutatása.
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
3. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a
2019/2020. nevelési évre vonatkozóan.

4. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról.
Tizenegyedik napirendi pont keretében döntött ar5. Döntéshozatal a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről.
ról a testület, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, mellékelt lista szerinti 63 db belterületi ingatlanát
értékesíti.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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TÁJÉKOZTATÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL
2019. I. negyedév - Dévaványa

Időpont: 8:00-14:00 óráig

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken
várjuk megkeresését:

Polgármesteri Hivatal épületében
Ügyfélfogadási idő:
2019. január 2. (szerda)
2019. január 16. (szerda)
2019. február 6. (szerda)
2019. február 20. (szerda)
2019. március 6. (szerda)
2019. március 20. (szerda)

Telefonon:

66/447-150

E-mail-ben:

ugyfelszolgalat@grnkft.hu

Postai úton:

5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.

Személyesen:

5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
(hétfő és szerda: 8:00-15:00 h,
csütörtök: 7:00-19:00 h)

Hulladékgyűjtés és szállítás időpontjai:
Hulladék
fajtái

Körzet

2019. január

2019. február

2019. március

Dátum

Napok

Dátum

Napok

Dátum

Napok

I.

hetente

hétfő

hetente

hétfő

hetente

hétfő

II.

hetente

kedd

hetente

kedd

hetente

kedd

III.

hetente

szerda

hetente

szerda

hetente

szerda

IV.

hetente

csütörtök

hetente

csütörtök

hetente

csütörtök

Szelektív
hulladék

-

10.
24.

csütörtök
csütörtök

13.
28.

szerda,
csütörtök

13.
28.

szerda,
csütörtök

Zöldhulladék

-

-

-

-

-

Kommunális
(vegyes)
hulladék

fenyőfa - 21. csütörtök

FELHÍVÁS EMLŐSZŰRÉSRE!
Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követően a második leggyakoribb
halálok.
2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatározott időnként
meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65
éves korcsoportba tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy
hová és mikor várják a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel
meg, akkor lehetősége van az időpont módosítására a megadott
telefonszámon. Méhnyak szűrésre a meghívólevél mellékletében
felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel
időpont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő minimális
legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával.
Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán
előfordul férfiaknál is.
Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul
elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a betegség következtében. Az emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb tumornál - is igaz
az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb
minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen

ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az
emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó,
annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó
észlelése után fordulnak orvoshoz.
Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő
méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés miatti halálozás
pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e
lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban a
betegséget.
Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt
az ingyenes szűréseken Önmagáért, családjáért.
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320

Adományok átadása
a Vöröskeresztnek
2018. december 6. napján,
azaz Mikulás napján a Gyomaendrődi Járási Hivatal képviseletében dr. Smiri Sándor hivatalvezető-helyettes közel 60 kg tartós
élelmiszert adott át Pljesovszki
Ágnesnek, a Magyar Vöröskereszt Szarvasi Területi Szervezete
vezetőjének, a felajánlások rászorulók részére történő szétosztása
céljából.

A járási hivatal dolgozói által
összegyűjtött adományok átadására a Békés Megyei Kormányhivatal és a Magyar Vöröskereszt
Békés Megyei Szervezete között
a közelmúltban megkötött stratégiai együttműködési megállapodás keretében került sor. Az
ünnepek és a hideg téli idő közeledtével a rászoruló családok
számára különösen fontos segítséget nyújthatnak az ilyen, és ehhez hasonló adományok.

Adventi dallamok
a járási hivatalban
A Gyomaendrődi Járási Hivatal és a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus közös

szervezéssel, Adventi Dallamok
koncerttel köszöntötte a járási
önkormányzatok, intézmények,
szervezetek és vállalkozók képviselőit valamint a zenekedvelő
érdeklődőket 2018. december 5.
napján a hivatal Dísztermében.
Dr. Pacsika György hivatalvezető úr köszöntő gondolatait
követően felcsendültek azok az
ismert dallamok és a kórus életéről szóló anekdoták, melyek
az ünnepi készülődés hangulatát
színesítették.
A koncerten szólót énekelt
Gecsei Lilla, Ladányi Sára, Nagy
Ildikó Szelei Gabriella, Papp
Lilla. Zongorán kísért Dinya Milán és Vozár Márton Krisztián.
A rendezvény zárásakor hivatalvezető úr békés boldog ünnepeket kívánt a résztvevőknek és a
Bohák Ildikó hivatali dolgozó által készített ajándékokat – gravírozott emléklapot és horgolt angyalkákat - átadta a színvonalas
rendezvény köszöneteként Gecseiné Sárhegyi Nóra kórusvezetőnek és a kórus tagok részére.
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Ismét életmentési
ismereteket kaphattak a
járási dolgozók
Az ügyfélközpontú közigazgatás jegyében 2018 végén ismét
életmentési ismeretek átadására
került sor a Gyomaendrődi Járási
Hivatal székhelyén a járási hivatal dolgozói részére.

Rávai Béla, a Gyomaendrődi
Mentőállomás vezetője immár
második alkalommal tekintette
át a legszükségesebb elsősegély
nyújtási ismereteket a hivatali dolgozókkal. A járási hivatal
dísztermében gyakorlati bemutatóval szemléltetve látta el hasznos
információkkal a hivatal állami
tisztviselőit és munkavállalóit. Az
általános életmentési ismereteken belül elsősorban az újraélesztő készülék használatára helyezett nagy hangsúlyt az oktató.
Az oktatáson részt vett dolgozók, a hivatalban észlelt rosszullétek esetén már az életmentésre
is felkészülve várják az ügyeiket
intézni vágyókat.

A római-katolikus egyházközség rovata
Az új évvel kapcsolatban különböző
érzések tölthetnek el bennünket, úgy
mint a félelem, az unalom, a remény,
az öröm, illetve ambivalens vagy ellentmondó érzéseink is lehetnek. A
jövővel kapcsolatos érzelmeinket egyrészt meghatározzák múltbeli tapasztalataink, de ugyanakkor az életszemléletünk is, amelyet a gondolkodásunk
és a hitünk alakít. Nem mindegy tehát,
hogy mit tartunk igazán lényegesnek az
életünkben. A transzcendenciára való
nyitottság nélkül az életünk értelmét
veszti, mert pusztán a teremtett dolgokra épített egzisztencia nem biztosíthat
tartósan egy olyan értelmet, amely az élettel járó nehézségek ellenére is fenn tud maradni. Az Istennel való kapcsolat
nélkül belefulladunk az aggodalmaskodásainkba vagy egy
olyan buta nihilizmus és közömbösség fog bennünket vezetni, amely által az életünk kiüresedik. Az új évhez, épp a
karácsony titka adhat erőt, hiszen ennek a lényege az, hogy
Isten emberré lett, ezért nem létezhet olyan élethelyzet,
amelyben, ha akarunk ne tudnánk Istenhez kapcsolódni.
Az embert csak a bűn teheti tönkre, ezért mindaz aki Istenhez kapcsolódik az ima, a szentségek és a jó cselekedetek
gyakorlása által, nem megy tönkre, akármi is történjék vele.
A kérdés tehát csak rajtunk múlik: akarunk-e Istenhez kapcsolódni vagy sem. Az új év elején mondjunk igent a jó Istenre és az ő szent akaratára, kapcsolódjunk Őhozzá, hogy
az új év valódi emberi fejlődésünket jelentse. A gazdasági, a
technikai, a politikai, az egészségi fejlődés mellett, a leginkább az emberi, a lelki fejlődésre van szükségünk. Az új év
elején válasszuk azt az irányt, amely közelebb visz bennünket úgy önmagunkhoz, mint egymáshoz és a jó Istenhez.
Kegyelmekben gazdag, boldog új évet kívánok
mindannyiuk számára!

Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap szentmise 9:30 órától a templomban.
2018. február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony, szentmise 9.30 órától a templomban.
Figyelmükbe:
Januárban elkezdődnek a házszentelések. A katolikusoknál, ezt minden évben szokás elvégezni, az új év elején. A
házszentelés tehát nemcsak a még meg nem szentelt házakra vonatkozik, hanem a tavaly vagy régebben megszenteltekre is. Minden évben ajánlatos a házszentelést elvégezni. A házszentelés, az ima és a szentelmény hatása mellett
jó alkalom arra, hogy a plébános személyesen is találkoz-

hasson a hívekkel. A házszentelésre minden egyes esetben
előzetesen jelentkezni és egyeztetni kell a plébánossal.
Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési
oktatásra lehet jelentkezni.
A betegek kenetét ne hagyjuk figyelmen kívűl!
Minden szentmise előtt 20 percel gyónási lehetőség van.
Lelkibeszélgetésre lehet jelentkezni és egyeztetni a 06-30465-11-71-es telefonszámon vagy személyesen.
Hittanóra a plébánián, minden szombaton 11.30-tól.
Egyházi temetést, vallási hovatartozástól függetlenül is
igényelhetünk elhunytjaink számára.
Egyházi adó katolikus felnőtt személyenként,
2019. január 1-től: nyugdíjasoknak: 2.500 Ft,
keresettel rendelkezőknek: 3.000 Ft.
Az egyházi adó a Dévaványai Takarékszövetkezetnél is
befizethető, a következő bankszámla számra: 5400003810001428.
Hálásan köszönjük mindazoknak akik imával, munkával,
anyagiakkal támogatták egyházközségünk életét és működését.
Elérhetőségek: Plébános: +36-30-465-11-71
Sekrestyés: +36-30-714-91-36
Ft. Bilibok György
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ÓVODAI HÍREK
Hajléktalan óvodának
adományoztunk
Óvodai intézményeinkben, novemberben gyűjtést szerveztünk, egy budapesti hajléktalan óvoda számára.
Rengeteg hasznos dolog gyűlt össze:
ruhaneműk, cipők, játékok. Ezúton
szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki hozzájárult ahhoz, hogy enni
mindent tudtunk elvinni a rászoruló
gyerekeknek.

mányainknak pedig őszintén örültek.
Pár percre betekinthettünk ebbe az
óvodai intézménybe, ahol 45 kis rászoruló gyermekarc fogadott. Minden
egyes ott töltött perc tanulságos volt
számunkra és hamar rájöttünk, hogy
minden, amit hoztunk a lehető legjobb
helyre került.
Összeszorult szívvel, könnyes szemmel búcsúztunk és, és lelkünkben sok
helyre tett gondolattal tértünk haza,
hisz adni mindig jó.

Nagyon sok esetben lehet segítségünkre egy gyermek rajza, sőt egy
felnőtt rajza is sokat mond el annak
rajzolójáról.

„És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy,
s egy tekintetük elhitesse véled:
szép dolgokért élsz - és érdemes élned.”
Váci Mihály

Nevelésnélküli munkanap
az óvodában
Egy decemberi reggelen, két kolleganővel és a rengeteg adománynyal megpakolt autónkkal sofőrünk
elindult a kitűzött cél felé. Nagy izgalommal és kavargó gondolatokkal
lelkünkben utaztunk, amíg Budapestre
értünk. Megérkezve az óvodához kedves fogadtatásban volt részünk, ado-

December 20-án, továbbképzésünk
ezen alkalmából, intézményünkbe
meghívtuk Bánszki Ildikó grafológus
hölgyet. Sok-sok mindennel megismerkedhettünk az írás a rajzelemzésen keresztül. A gyermeki lelkiállapot, a viselkedés, problémák, egyéb
rejtett dolgok kerülnek felszínre a
rajzok által.
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A családrajz elemzése is sok olyan
dolgot megmutat a gyermekről, amit
nem is gondoltunk volna. Sokat elárulnak a színek használatai, a szem,
száj és kéz formája, valamint a sorrendiség megjelenítése is.
Rengeteg tapasztalatot szereztünk
ezen a délelőttön, mely a pedagógusok
munkáját nagyban segíti és hozzájárul
szakmai fejlődésünkhöz.
Bakó Bernadett
intézményvezető

A SZOCIÁLIS MUNKA MARGÓJÁRA
A REMÉNYRŐL, HITRŐL, SZERETETRŐL
ÉS AZ EMBERSÉGRŐL
A novemberi havi Dévaványai Hírlapban arról írtam,
hogy az adományozással kapcsolatban milyen negatív
tapasztalataim voltak az utóbbi időben. Az emberi
kapcsolatok megromlása, az emberek egymáshoz való
viszonya elkeserített. Úgy éreztem, hogy ez a sok szépséget rejtő, segítő munka, amit szociális szakemberként évek óta végzünk a kollegáimmal, egyre nehezebb
feladattá válik. Elkeseredésemből fakadóan a szokásoktól eltérően nem is hirdettük meg az adománygyűjtést, és ekkor ért a legnagyobb MEGLEPETÉS. Olyan
ADOMÁNY felajánlásokat kaptunk a Dévaványai emberek részéről - tartós élelmiszerek, cipők, csizmák,
gyermekjátékok formájában és a Dévaványai Hagyományőrző Nőktől, akik 40 rúd, saját maguk sütötte
mákos és diós kalácsot ajánlottak fel - hogy minden
elveszettnek gondolt HITEMET VISSZAKAPTAM.
KÖSZÖNÖM. Köszönöm az EGYÜTTÉRZŐ és segítő
szándékú EMBEREKnek-, akik a rászoruló embertársaik érdekében, vették a fáradságot és lehetőségeikhez
mérten SEGÍTETTEK. Ezekkel a gesztusokkal azoknak is ÖRÖMTELIVÉ VARÁZSOLTÁK A SZERETET
ÜNNEPÉT, akik nem olyan szerencsések és komoly
anyagi nehézségekkel küzdenek. Köszönöm mindenkinek, aki visszaadta a Családsegítőben dolgozók hitét,
megerősítette őket abban, hogy LÉTEZIK MÉG AZ
EMBERI JÓSÁG, A SZERETET ÉS A SEGÍTŐ SZÁNDÉK.
A DÉVÁVÁNYÁN élő embertől ennél nagyobb karácsonyi ajándékot nem is kaphattunk volna, ettől ismét
tettre készekké váltunk az év közben felmerülő nehézségek leküzdésében.

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT HÍREI
A szolgáltatás tartalma:
A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint
életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális
segítségnyújtás biztosítása révén.
Fogyatékkal élők számára szolgáltatásaink:
A fogyatékkal élő emberek önálló életvitelének segítése, megkönnyítése.
Alapvető személyes szükségleteket kielégítő szolgáltatásokhoz való szállítás pl. közintézményekhez, közösségi helyekre.
A szállítást Volkswagen Caddy gépkocsival történik, mobilrámpával,
elektromos kerekesszék szállítására is alkalmas 4+3 pontos rögzítéssel
rendelkezik.
Szociálisan rászorultként igénybe vehetik felnőttek és gyermekek
egyaránt, ha:
- Mozgássérültek
- Látássérültek (vakok és gyengén látók)
- Hallássérültek (siketek és nagyot hallók)
- Értelmi sérültek
- Autisták (pervazív fejlődési zavar)
- Halmozottan sérült személyek
Hogyan igényelheti szolgáltatásunkat?
Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes
képviselője kérelmére történik. A kérelem benyújtása az intézmény vezetőjénél történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a
törvényes képviselője terjesztheti elő.
Személyi segítés: 120 Ft/óra
- gondozás
- készségfejlesztés
- felügyelet, kísérés
- háztartási segítségnyújtás
Személyszállítás térítési díja fogyatékkal élők számára: 70.- Ft/km

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30
%-át, kiskorú igénybe vevő esetén a közös háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 20 %-át.(1993.
évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
116. §)

Bogya Istvánné
családsegítő Személyi szállítást vállalunk szabad kapacitás terhére szociálisan nem

A Dévaványai
Református Egyházközség
telefonszáma megváltozott!

rászorult személyek esetében is: 120 Ft/ km
Tájékoztatjuk a Tisztelt Igénybevevőket, hogy minden esetben
szerződéskötés szükséges a szolgáltatások új igénybevevőivel,
ezért a személyi szállítás vagy személyi segítés igényét előzetesen néhány munkanappal jelezni szíveskedjenek személyesen
vagy telefonon.
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
Gaál Marianna szolgálatvezető
Dévaványa, Eötvös u. 44.sz.
Ügyfélfogadás: H-P: 8-12

Új telefonszám:
66/633-703

VAGY IGÉNY- SZÜKSÉG ESETÉN
OTTHONÁBAN FELKERESSÜK!
(Család-és Gyermekjóléti Szolgálat épületében)
66/483-010 vagy 06-20/770-7315
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DR. PALLAGHY SÁNDORRA EMLÉKEZÜNK
Dr. Pallaghy Sándor 1921. október 29-én született,
életének 97. évében halt meg 2018. november 28-án.
A doktor úr édesapja intéző volt az Andrássy grófok uradalmában Rozsnyó városhoz közel Betlérben.
1915-ben nősült a Fáy családból. Itt született nőtestvére. A cseh uralom következtében innen el kellett jönniük, mivel a csehek a birtokot feloszlatták. Elkerültek
Felsőmérára, Ő és testvérbátyja már ott született.
A negyedik osztály elvégzése után a sárospataki református gimnáziumba kerültek tanulni. 1940-ben jeles eredménnyel érettségizett. A kollégiumi évek alatt
a három létfontosságú dolgot oltották a szívükbe: Hit,
haza, emberiesség.
1940-ben iratkozott be az Állatorvosi Egyetemre,
majd 1944-ben záróvizsgát tett. Viszont december 13án az ostrom elől harmad és negyedéves hallgatókkal
a professzorok egy részével a Bécsi Állatorvosi Egyetemre menekültek. Az ottlét nagyon nagy feszültségekkel teli, pánik hangulatban telt. Végül is szerencsésen
megmenekült. Hazatérése után 1945. szeptembertől
megkezdődött a tanítás az egyetemen, ahol gyakorlatvezető lett. 1946 júniusban ledoktorált és az állatorvosi
ajánlatok közül Dévaványára hívták helyhatósági állatorvosnak. Megszerette a községet, az itt élőket. Az
akkoriban alakult TSZ, gazdaság, a házaknál és tanyákon lévő jószágállomány bőven adott feladatot, ez alól
a hétvége sem volt kivétel. Az állatorvosi működést
mindig egy helyen Dévaványán végezte. 1950-től Dr.
Bakucz Tiborral közel 30 évig tevékenykedtek, akivel
személyes jó barátságot is kötött. Munkája elismeréséül kiváló dolgozó kitüntetésben részesült, 1994-ben
aranydiplomát, 2004-ben gyémánt, majd rubin diplomát kapott az egyetemtől.
1947. március 1-én nősült. Felesége Tavaszi Piroska,
akinek a szülei gyógyszerészek voltak. Házasságukból
hat gyermek született, négy fiú és két lány. A fiúk közül kettő lett állatorvos, Ferenc fia Szeghalmon. Nagy
örömére Ádám fia is a településen dolgozott fő állatorvosként, sajnos 2004-ben el kellett kísérnie utolsó földi útjára. Sándor fia főorvos Budapesten, Barnabás fia
mérnök. Két lánya nyelvtanár. Gyermekei mind családot alapítottak. Összesen 19 unoka 22 dédunokája van.
Minden nyáron valahol az országban összejött a nagy
család találkozóra.

1946. óta a helybeli Református Egyház tagja, prezsbitere, majd több mint három évtizedig gondnoka
volt. Hosszú évek óta nyugdíjas volt, de állandóan tevékenykedett. Szeretett kertészkedni, állategészségügyi
téren is sokaknak nyújtott segítséget tanácsaival, a
hozzá fordulóknak. Szentírásnak az ismerete 100 %-os
volt, az Egyházközségben évtizedeken keresztül végzett igei szolgálatot, hosszú időn keresztül betöltötte az
Egyházmegye Tanácsosi tisztséget.
Szabadidejében szeretett zongorázni, de főleg csak
magyar nótákat és népdalokat kedvelte. Vasárnap délutánonként nem hiányozhatott a megszokott tarokk
parti sem. Sajnos kortársai közül már sokan elmentek,
a minden élőknek útján, de új tagokat is sikerült betanítania s együtt szerettek játszani.
A felesége, aki egész életében a jobbik fele volt sajnos
évek óta nincs már közöttünk.
Hálás szívvel csak egyet tudott mondani: mindég
megsegítette az Úr!
A Pallaghy házaspár élete hitbéli megnyilatkoztatása,
család és ember szeretete példaértékű volt minden ványai számára.
Ők elmentek a minden élők útján, de emberséges,
szeretetteljes életvitelükre hosszú időn keresztül még
sokan fognak emlékezni.
Nyugodalmuk legyen csendes, a három nemzedékre
pedig szálljon Isten áldása.
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B. A.

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
Miért éppen a ványai
középiskola?
Megkérdeztük diákjainkat, miért szeretnek hozzánk járni, munkatársainkat,
miért szeretnek nálunk dolgozni. Ismerjék meg válaszaikat, amelyekből (a teljesség igénye nélkül) a leggyakoribbakat
gyűjtöttük ki.

Egy mondat az iskolánkról
Mert sok jókedvű, mosolygós, vidám
fiatal jár hozzánk…
egy ilyen közösség tagja lehet, aki minket választ, nem kínálunk zsákba-macskát, Facebook oldalunkon (Dévaványai
Középiskola), honlapunkon (www.dvki.
sulinet.hu) minden fotón, hírben megismerhetik mindennapjainkat… akár személyesen is, ha ellátogatnak hozzánk, bármikor, bárkit szívesen látunk, várunk…
mert nincs sok stressz, izgalom, gyötrődés a tanulással…
lehet másként is tanulni, hisszük, valljuk…a sok oktatási változás ellenére
kiegyensúlyozott a vizsgákra készülés,
köszönve ezt kiváló, tapasztalt diák-centrikus oktatóinknak,
mert kiválóak az eredményeink…
az általános iskolából hozott átlagokat
nem csak megőrzik, de sok esetben javítják is diákjaink, a vizsgák eredményességét szavatolják tanáraink által szervezett
próbavizsgák, a közösen kidolgozott vizsgatémakörök, a folyamatos, már 9-10. évfolyamtól zajló vizsga-centrikus felkészítés, akár a szint-, akár a szakmai, akár az
érettségi vizsgákra,
mert sok a gyakorlat…
a szakgimnázium, szakközépiskola
jellegéből adódóan a kötelező elméleti
tananyag mellett sok a gyakorlati foglalkozás, ami nem csak a szakma tényleges,
testközeli elsajátítását jelenti, hanem teret
ad minden serdülő diák számára talán az
oktatás mellett legfontosabb közösségépítésnek, beszélgetéseknek, igazi kapcsolatok, barátságok kialakulásának, az
egymásra figyelésnek…számos olyan dolognak, ami az életben döntő fontosságú,
s egy elméleti foglalkozáson nehezebben
megvalósítható,
mert kiválóságok tanulnak és tanítanak nálunk…
a magyar és európai bajnoki címmel
rendelkezők mellett büszkék vagyunk a
rengeteg Centrum szintű és városi elismerésre, a DÖK és tanulmányi munka,

a közösségi szolgálat terén, mert hisszük,
hogy mindenki kiváló a maga nemében,
a saját területén, amit igyekszünk megtalálni
mert van nálunk gyengén tanuló,
rossz magaviseletű diák…
igen, van, kapnak figyelmeztetőt, intőt,
mert diákból vannak, serdülnek, változnak, büszkén valljuk, hogy tanulmányaik
végén jó szakemberekké, jó emberekké
tudnak válni nálunk. ez a hivatásunk, ezt
vállaljuk oktatóként: hogy jelenthetünk
egy utolsó esélyt a felnőtté válás előtt egy
jó, piacképes szakma megszerzésében,
mert ehhez igyekszünk mindent megadni, az aulában állandóan látható idézet, hitvallásunk szerint:
„A gyermek olyan, mint egy pillangó a
szélben. Néhány magasabbra tud repülni,
mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonítanád
össze őket? Mindegyik más. Mindegyik
különleges. Mindegyik gyönyörű.”
mert vállaljuk:
bár sajnáljuk, hogy van, aki rosszat
mond rólunk, hiszen…
vagy nincs első kézből származó információja tényleges munkánkról,
vagy van, nálunk tanul(t), de mégsem
tud(ott) velünk haladni, szakmát szerezni
nálunk, és sajnos nem velünk beszéli meg
a gondjait, hanem úgy kompenzál, hogy
rossz hírt ad rólunk, igaz, mindenkiben
van hiba;
tisztelettel várunk mindenkit, hogy
(ahogy a mondás tartja) ha negatív tapasztalat van, azt mondja el nekünk, s ha pozitív a véleménye, azt adja hírül másoknak,
mert jó, piacképes szakmákat
adunk…
akár helyben, városi vagy környékbeli
elhelyezkedési lehetőségekkel: az itteni
vállalatokkal, intézményekkel, cégekkel
rendszeres kapcsolatban állunk, a képzés
és a munkalehetőség is adott helyben,
ezért folyamatos kapcsolatunk a város
és cégek vezetésével, hogy a tervekhez,
munkahelyekhez igazodó szakképzést
biztosíthassuk nem csak az első, hanem
másodszakma megszerzésével és a felnőttképzés terén is,
mert nem csak helyben, de országosan és külföldön is jó munkavállalási
lehetőséget kapnak diákjaink a megszerzett szakmájukban…
nem menő hangzású szakmákat oktatunk, amivel később nem lehet elhelyezkedni. A festő, eladó, hegesztő, szabó
hiányszakmáink mellett a szociális gon-
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dozó, elektromos gépszerelő, illetve az
érettségit is adó informatikus, vendéglátós, fodrász képzés is bármikor, bárhol
biztos megélhetést jelent,
mert büszkék vagyunk arra, hogy
folytathatjuk a dévaványai középfokú oktatás elismerésre méltó, s egyben
nagy kihívást is jelentő magas szintű
múltját,
nagyon megtisztelő a 60-as évek végén,
70-es évek elején Dévaványán érettségizettek kötődése, az akkori tablókról minden reggel ők köszönnek ránk, az osztálytalálkozóikon az iskola zászlójára kötött
szalagok is arra emlékeztetnek: a helyi,
kis közösséghez kötődés végigkíséri az
ember egész életútját, hálásak vagyunk,
hogy ezt átérezhetjük…
mert gyönyörű környezetben tölthetjük mindennapjainkat…
a város vezetésének köszönettel a 21.
századi modern épületért, a sok támogatott programért, versenyért, ahogyan a
Gyulai Szakképzési Centrum vezetésének
is mindezek mellett a milliós nagyságrendű eszközfejlesztésekért minden szakmában: a 25 gépes új számítógép teremért,
a laptopokért, okos eszközökért, robot
berendezésekért, a három tanterem teljes
berendezés-cseréjéért, a fejlesztésekért
nem csak a főépületben, hanem a telephelyeken, a Kisújszállási és Mátyás úton is,
mert nem elszigetelt kis iskola vagyunk,
hanem egy nagy család része: a szeghalmi, szarvasi, orosházi, sarkadi, gyulai
iskolákkal áttanítással, tapasztalatainkat
folyamatosan megosztva együtt igyekszünk tenni azért, hogy Békés megye távoli szegleteiben is a magas szintű, legkorszerűbb szakképzés, szakmaszerzés
biztosított legyen.
mert volt diákjaink gyermekei is tanulnak már nálunk…
ez végtelen büszkeséggel és örömmel
tölt el minket, köszönjük a bizalmat és a
kimondott és kimondatlan, de cselekedetek által kifejezett elismerést, tisztelettel
hívunk és várunk mindenkit nem csak a
nyílt napjainkon, hanem bármely egyeztetett időpontban, amikor a fentiekről személyesen is meggyőződhet.
Hisszük, valljuk, hogy jól dönt, aki
a dévaványai középiskolát: vidám,
sikeres diákéveket, biztos szakmát,
megélhetést választja!

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
NAPPALI RENDSZERŰ ISKOLAI OKTATÁS

SZAKKÖZÉPISKOLA

Szakmakód / szakképesítés
SZAKGIMNÁZIUM

0404 Eladó*
Ágazatkód / ágazati képzés
0405 Elektromos gép és készülék szerelő
0400 – Kereskedelem ágazat
0406 Festő, mázoló, tapétázó*
eladó
0407 Hegesztő*
kereskedő
0408 Női szabó*
0401 – Informatika
0409 Pincér
irodai informatikus
informatikai rendszerüzemeltető
0410 Számítógép-szerelő és karbantartó
0402 – Szépészet ágazat
0411 Szociális gondozó és ápoló
férfi fodrász, borbély
0412 Fogadós
fodrász
* Hiányszakmák, a tanulók szakiskolai ösztöndíjban
0403 – Vendéglátóipar ágazat
részesülnek.
pincér
3+2 éves képzés, a képzés első felét nagyrészt szakvendéglátás-szervező
mai elméleti és gyakorlati tantárgyak teszik ki. Szak4+1 éves képzés, az érettségi vizsga mellett szakképe- mai vizsgával zárul, mely után érettségi vizsga szerezsítést is ad.
hető a maradék két év alatt.

Alkotóműhely
a farsang jegyében
Szeretetel hívjuk és várjuk a régi
és új alkotni vágyó tagjainkat.
Tervezett témánk: festészet
Laskai Tibor vezetésével,
csuhé fonás, horgolás...
Január 26-án 9 órától a múzumban.

JÓTÉKONY ADVENT
„ADNI JÓ „ jelszóval idén is jótékonysági sütkérezéssel
fejezzük be az évet. Településünkön a bronz és ezüst vasárnapon örvendeztettük meg lakostársainkat a városi gyertyagyújtáson karácsonyi kaláccsal. A diós, mákos és kakaós kalácsot délelőtt megsütöttük, tálcákon felszeletelve
vittük a városi fenyőfához, így kívánva boldog karácsonyt
mindenkinek.
Idén, csatlakozva a Családsegítő Szolgálat segítő munkájához is, azt szerettük volna, hogy mindenki asztalára kerüljön karácsonyi kalács. Segítségünkre volt ebben Bogya
Istvánné Rózsika és munkatársai. Reggeltől délutánig sütöttük a diós és mákos kalácsot, amit a családsegítő munkatársai csomagoltak és juttatták el akiknek szántuk, remélve,
hogy örömet szereztünk.

„Légy szerencsés, vidám, boldog,
felejtsd el a bút, és gondot.
Kezdődjön hát egy új élet:
legyen békés, boldog éved!”
(Mentovics Éva: Újévi köszöntő részlet)
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ÖSVÉNY ALAPÍTVÁNY TÁJÁKOZTATÓJA
A füzesgyarmati Ösvény alapítvány megváltozott várjuk, mivel a megfelelő létszám is a feltételek egyike.
munkaképességűek foglalkoztatását tervezi dévavá- A rehabilitácios és rokkantsági ellátás folyósítása nem
nyai telephellyel. Amennyiben a megfelelő feltételek kizáró ok.
rendelkezésre állnak, 4 órás, könnyű, képzettséget nem
Jelentkezés az alábbi telefonszámon:
06/30-515-8445.
igénylő munkát biztosítana. Aktiv korban lévő, 60%
ot nem meghaladó munkaképességűek jelentkezését
Tóth Sándorné

ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Szitakötő témanap a Ványai Ambrus Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskolában
Decemberben az egyik szombati munkanapot a Szitakötő
című gyermekfolyóirat köré szervezett témanapnak szenteltük.
A közhasznú Liget Műhely Alapítvány a Liget folyóirat
és könyvek megjelentetése, valamint előadássorozatok
szervezése mellett 2008 márciusától adja ki a Szitakötő című negyedévi gyereklapot, mely integrált ökológiai
program alapja. A programhoz csatlakozhatnak iskolák,
akik számára ingyen példányt (max. 35 db) biztosít az alapítvány ebből a gyereklapból. A programhoz pályázat útján
lehet csatlakozni. Iskolánk második éve részese a programnak. A Ványai Ambrus Általános Iskola és AMI tagja az
Ökoiskola hálózatnak, így nagy hasznát vesszük ennek a
lehetőségnek.
A folyóirat kivitelezésében és tartalmában is magas
színvonalú gyermeklap, az abban megjelenő írásokat –
meséket, verseket, ismeretterjesztő szövegeket – gyakran
használjuk az oktatás során. Kollégáink különféle feladatlapokat, rejtvényeket készítenek a szövegekhez, valamint
maga a folyóirat is a gyerekek rendelkezésére áll. Az elkészített rejtvények, feladatok egy interneten bárki számára
elérhető adatbázisba is bekerül, így a mi munkáinkat más
oktatási intézmények is használják.
Minden évben egy Szitakötő napot szervezünk, amely
napon a tanórákat a folyóiratban megjelent írások és a Szitakötő internetes oldalán megtalálható feladatok felhasználásával tartjuk meg.
December 1-jén az iskola valamennyi osztálya, tanulócsoportja a Szitakötő újsággal „tanult”, amely volt inkább
játék. Sokféle foglalkozást tartottak kollégáink, volt kézműveskedés, festés, sportfoglakozás, tudományos kísérletek, rejtvények megoldása, vetélkedők, internetes kereséses feladatok.
A folyóiratról ezen az oldalon tudhatnak meg többet az
érdeklődők: https://ligetmuhely.com/szitakoto-folyoirat/ ,
a témanapunkon készült fotókat megtekinthetik iskolánk
facebook oldalán: https://www.facebook.com/pg/ambrusiskola

Aki pedig magát a folyóiratot is szeretné kézbe venni,
lapozgatni, a Ványai Ambrus Általános Iskola és AMI iskolai könyvtárban megteheti!
Vezetőség
Pályaválasztási vásár a Ványai Ambrus Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
2018 novemberében tartottuk szokásos pályaválasztási estünket. Ebben az időszakban a nyolcadikos tanulók
egyik legfontosabb – és egyben egyik legnehezebb – feladata annak a középiskolának a kiválasztása, ahol majd a
9. évfolyamon tanulmányaikat folytathatják. Az iskolák a
képzésformák közötti eligazodást segíti a pályaválasztási
vásár, ahol jelen vannak az egyes középiskolák képviselői – tanárai, diákjai – valamint a nyolcadik évfolyamos
tanulók és szüleik. A személyes beszélgetések mellett a
pályaválasztás előtt álló gyerekek különféle szórólapokat,
tájékoztató kiadványokat is kaptak. Nagyon sok középiskola fogadat el a meghívásunkat a megyéből de a megyén
kívülről is. A nyolcadikosok mellett nagyon sok hetedikes
tanuló is eljött, sőt, hatodikos érdeklődők is voltak.
Köszönjük a középiskolák képviselőinek a megjelenést,
a tájékoztatást.
A pályaválasztás előtt álló tanulóinknak megfontolt döntést, további sikeres tanulmányokat kívánunk.
(Az est folyamán készült képeket az érdeklődők iskolánk
facebook oldalán tekinthetik meg: https://www.facebook.
com/pg/ambrusiskola )
Vezetőség
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KONCERT A TEMPLOMBAN
2018. december 23-án a Római Katolikus templomban,
mint minden évben, most is karácsonyi koncerttel kedveskedtünk városunk lakosságának.
Ismét megtelt a templom, már megszokták, várják az emberek, mert tudják, hogy lelki feltöltődést nyújtó élményben lesz részük.
Hangversenyünket megtisztelték városunk vezetői.
Bilibok György plébános nyitotta meg koncertünket.
Műsorunkban a kórusirodalom szívet- lelket gyönyörködtető gyöngyszemeit mutattuk be, valamint karácsonyi
népi éneket az Ahhozképest Népi Együttes kíséretével.
Hangversenyünket az Erdei család éneke gazdagította,
vendégeink nagy örömére.

A koncert befejezéseként a közönség a kórussal együtt
énekelte a „Csendes éj…” kezdetű dalt.
Vendégeink hatalmas tapssal köszönték meg énekünket.
Jó érzés volt látni, hallani, hogy a karácsonyi ünnephez
méltó hangulatot varázsoltunk az emberek lelkébe.
Köszönjük, hogy megtisztelték jelenlétükkel hangversenyünket.
A kórus nevében: Erdeiné Mucsi Márta
karnagy
Kürti Ignácné
a Vox Humana Kórus egyesület elnöke

ÉVBÚCSÚZTATÓ TÁNCHÁZ A FOLKMŰHELYBEN
Jó hangulatú táncházzal zárta az
évet a Folkműhely Egyesület, melyet Okányi Mihály a művészeti iskola néptáncpedagógusa vezetett az
Ahhozképest Népzenei Együttes kiséretében. Köszönjük a finom rétest
a Hagyományőrző Nők Egyesületének!
2019-ben is várunk mindenkit szeretettel táncházi alkalmainkra!
Boldog Új Évet kívánunk Mindenkinek!

ŐSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI
Vendéglő szállította a finom ebédet, az
egyesület aktív tagjai közösen sütötték
a mákos és diós beiglit valamint a sós
süteményt. Köszönjűk Mohovicsné
Arankának a tűzhely felajánlását. Csekély kis ajándékkal kedveskedtünk a
résztvevő tagjainknak.
Az ünnep elteltével készülődünk az
óév bucsuztatására. Vacsorára a birkapörköltet Szitás Sanyi tagtársunk főzte.
Éjfélkor virslivel salátákkal és pezsgővel búcsúztunk az óévtől. A talpalávalót Kónya Mihály szolgáltatta.
December 1-én újabb klubbal vettük fel a kapcsolatott. A mezőberényi
Nefelejcs klubtól kaptunk meghívást.
Kérésüknek eleget tettünk a tánccso-

portunk fellépésével.
December 16-án rendeztük meg a
karácsonyi ünnepségünket. A Tópart
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Településünk minden lakójának sikerekben gazdag, békés, boldog új
eszdendőt kivánunk!

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
sel és színpadi produkciókkal vártuk az ide érkezőket.
Meglátogatta a gyermekeket FiziMiska, aki a megszokott kedves hangulatú bábjátékával ejtette ismét ámuA tavalyi évben is igyekeztünk az Adventi időszakot
latba a nézőket, őt követte a szintén jól ismert Tücsök
programokkal megtölteni, hogy együtt várakozzunk a
Peti, aki interaktív zenés előadásával még a szülőket
karácsony eljövetelére.
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően minden adventi vasárnapon összegyűlt a város apraja-nagyja, hogy egy-egy karácsonyi műsor megtekintését követően felgyulladjon a következő gyertya a
városi adventi koszorún. Az első alkalommal ünnepi
beszédet mondott Béres János református lelkész úr,
majd a DÁMK Hajós utcai óvodásai adták elő kedves karácsonyi műsorukat. A második alkalommal
a Szügyi Dániel Református Általános Iskola tanulói
és pedagógusai készültek előadással és karácsonyi dalokkal, majd a harmadik gyertyagyújtáson a GYSZC
Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiumának diákjai készültek ünnepi műsorral.
sem kímélte, ha éneklésről volt szó. Természetesen a

Fotó: Ambruzs-Szabó József.

Mikulás is meglátogatta a közönséget, aki finomságokat osztogatott egy-egy versért, énekért cserébe. Köszönjük a kézműveskedés lebonyolítását Tóbiás Gáborné Tündikének, Bak Imréné Marikának és Kovács
Mihályné Klárikának.
Az Ezüst-, és Aranyvasárnapi vásárokat az idén
a megújult termelői piacra helyeztük át, amely az újdonság erejével hatott, de ettől függetlenül sok pozitív visszhang is érkezett hozzánk. Bízunk benne, hogy

Az utolsó alkalommal Bilibok György katolikus
plébános úr mondta el ünnepi beszédét és a Ványai
Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tanulói és gyermekkara adták elő karácsonyi műsorukat. Ezúton is köszönjük a résztvevő gyermekeknek,
tanulóknak és felkészítő pedagógusainak a színvonalas és megható karácsonyi műsorokat és azt, hogy igazán karácsonyi hangulatot teremtettek mindannyiunk
számára. Köszönettel tartozunk továbbá a pogácsa
felajánlásokért a Nagy és Társai Bt.-nek és a Ladányi
Cukrászdának, a meleg teáért a Váradi Étkeztetési Bt.- évről-évre sikerül majd egyre hangulatosabbá tenni
nek és a kalácsokért a Hagyományőrző Nők Egyesüle- ezeket a vásári alkalmakat és emelni azok színvonalát.
tének.
Hagyományteremtő céllal szerveztük meg az Adventi Jótékonysági Koncertet, melyet a katolikus tempTovábbá köszönjük a városi fenyőfa felajánlást
lomban tartottunk. A Dévaványai Általános MűvelőKajla Józsefnének!
dési Központ -mint kulturális intézmény- kiemelten
fontosnak tartja, hogy a kultúraközvetítés és a közösA gyertyagyújtásokon kívül december 5-én a Városi
ségfejlesztés mellett hangsúlyt fektessen a társadalmi
Mikulás Party-n közel 300 érdeklődő gyermek és csaszerepvállalásra, hiszen a lakosság minden tagjára
lád vett részt, ahol a délután folyamán kézműveskedésDévaványai Hírlap - 14. oldal

Fotó: Ambruzs-Szabó József.

Fotó: Ambruzs-Szabó József.

Így telt az Adventi időszak 2018-ban

Fotó: Ambruzs-Szabó József.

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

igyekszik figyelmet fordítani,
így belépőjegyek helyett támogatójegyeket lehetett vásárolni Gájer Bálint koncertjére.
A befolyt összegből 26 gyermeknek igyekeztünk szebbé
tenni az ünnepet és játékot,
ajándékot csempészni a fa alá.
2018. december 19-én indultunk útnak, meglepetésszerűen kopogtatva be a családokhoz, ahol örömteli arcokkal és
meghatódott tekintetekkel találkoztunk. Közhelyes ugyan,
de megcáfolhatatlanul igazzá vált számunkra is: JOBB
ADNI, MINT KAPNI!
A támogatóknak köszönjük,
hogy hozzájárultak a gyermekek ajándékaihoz és Bilibok
György plébános úrnak, hogy
helyet adott a koncertnek!
Bízunk benne, hogy sikerült
hozzájárulnunk ahhoz, hogy
mindenki kellemes programokkal tudjon hangolódni az
ünnepekre és egy-egy alkalommal találkozzanak ismerősökkel, barátokkal.
Laskainé Kiss Alexandra
és Serény Ildikó
DÁMK Művelődési Ház
művelődésszervező munkatársak

Dévaványai Hírlap - 15. oldal

ÉVFORDULÓS SAROK
Kedves olvasóink!
2019-ben elindítunk egy olyan rovatot, amelyben híres magyarokról
– írókról, költőkről, tudósokról, művészekről, kimagasló történelmi személyekről, kiváló sportolókról – emlékezünk meg.
Első alkalommal két nagy költőnkre,
a 100 éve (1919.január 27-én) elhunyt
Ady Endrére, és a 170 éve (1849. július 31-én) a segesvári csatában elesett
Petőfi Sándorra emlékezünk egy-egy
versünkkel.

Ady Endre:
ADJON ISTEN MINDENKINEK
Adjon Isten békét, kedvet
Asszonyoknak, embereknek,
Sok örömet mindenkinek,
Pénzt, szerelmet, vágyat, hitet.
Gyönyörű-kék itt az Ég.
Úgy szeretném megtalálni,
Úgy szeretnék azzá válni,
Kinek az élet teher:
Az ember könnyen megy el.
Gyönyörű-kék itt az Ég.
Átaladni úgy szeretném
Sok hirtelen vágyam, eszmém,
Sok drága kincset, nagyot,
Amihez már vén vagyok.
Gyönyörű-kék itt az Ég.
Néha-néha szerelemmel
Telik meg az ilyen ember.
Néha-néha úgy megsajog
Más bánat, bú és más bajok.
Gyönyörű-kék itt az Ég.
Adjon Isten ifjuságot,
Szabadságot, boldogságot,
Egészséget, pénzt és hitet,
Szerelmet, hírt mindenkinek.
Gyönyörű-kék itt az Ég.

Petőfi Sándor:
HAZÁMBAN
Arany kalásszal ékes rónaság,
Melynek fölötte lenge délibáb
Enyelgve űz tündér játékokat,
Ismersz-e még? oh ismerd meg fiad!
Rég volt, igaz, midőn e jegenyék
Árnyékain utószor pihenék,
Fejem fölött mig őszi légen át
Vándor darúid V betűje szállt;
Midőn az ősi háznak küszöbén
A búcsu tördelt hangját rebegém;
S a jó anyának áldó végszavát
A szellők már régen széthordozák.
Azóta hosszu évsor született,
És hosszu évsor veszte életet,
S a változó szerencse szekerén
A nagyvilágot összejártam én.
A nagyvilág az életiskola:
Verítékemből ott sok elfolya,
Mert oly göröngyös, oly kemény az ut,
Az ember annyi sivatagra jut.
Ezt én tudom – mikép nem tudja más –
Kit ürömével a tapasztalás
Sötét pohárból annyiszor kinált,
Hogy ittam volna inkább a halált!
De most a bút, a hosszu kínokat,
Melyektől szívem oly gyakran dagadt,
És minden szenvedés emlékzetét
Egy szent öröm könyűje mossa szét;
Mert ahol enyhe bölcsőm lágy ölén
Az anyatejnek mézét izlelém:
Vidám napod mosolyg ismét reám,
Hű gyermekedre, édes szép hazám!
(Dunavecse, 1842. augusztus–szeptember.)
Az Országgyűlés II. Rákóczi Ferenc
erdélyi fejedelemmé történő megválasztásának 315. évfordulója alkalmából a 2019-es esztendőt Rákóczi emlékévé nyilvánította.
II. Rákóczi Ferenc emlékét Petőfi Sándor egy versével idézzük meg.
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Petőfi Sándor:
RÁKÓCZI
Hazánk szentje, szabadság vezére,
Sötét éjben fényes csillagunk,
Oh Rákóczi, kinek emlékére
Lángolunk és sírva fakadunk!
Az ügy, melynek katonája voltál,
Nemsokára diadalmat űl,
De te nem lész itt a diadalnál,
Nem jöhetsz el a sír mélyibűl.
Hamvaidnak elhozása végett
Elzarándokolnánk szívesen,
De hol tettek le a földbe téged,
Hol sirod? nem tudja senki sem!
Számkiűztek nemzeted körébül,
Számkiűzve volt még neved is,
S bedőlt sírod a század terhétül,
Mely fölötte fekszik, mint paizs.
Oh de lelked, lelked nem veszett el,
Ilyen lélek el nem veszhetett;
Szállj le hozzánk hősi szellemeddel,
Ha kezdődik majd az ütközet.
Vedd a zászlót, vedd szellemkezedbe,
S vidd előttünk, mint hajdan vivéd,
S másvilági hangon lelkesitve
Erősítsd meg seregünk szivét.
S rohanunk az ellenség elébe,
S ha utánunk nyúl száz drága kéz,
S lesz előttünk száz halálnak képe:
Nem lesz köztünk, aki visszanéz.
S majd ha eljön győzedelmünk napja,
A szabadság dicső ünnepe,
Igy kiált föl millióknak ajka:
Aki kezdte, az végezte be!
Pest, 1848. április 21.

FELHÍVÁS A XI. DÉVAVÁNYAI KAZINCZY-VERSENYRE
A versenyt az eddigi hagyományoknak megfelelően Az első 2 forduló levelezős, feladatlapos megoldását
a Múzeumbarátok Köre és a DÁMK Bereczki Imre követően a legjobban teljesítők a 3. fordulóban, a dönHelytörténeti gyűjtemény hirdeti meg.
tőben vehetnek részt, melyet a múzeumban tartunk.
Minden jelentkezőt szeretettel várunk, és korcsoportonként (3.,4., 5-6. és 7-8. osztályosok, valamint középiskolások) jutalmazzuk.

A verseny témája:
I. Petőfi Sándor élete és költészete
II. Dévaványa története: A Rákóczi szabadságharc
(118-126.o)

Az első 2 forduló február és március,
a döntő áprilisban lesz.

Jelentkezhetnek bármelyik dévaványai általános iskolába járó (3-8. osztályos) és a középiskolában tanuló
diákok, 2 fős csapatot alkotva.

Kérjétek a feladatlapokat magyartanároktól
vagy a múzeumban.

A verseny 3 fordulóból áll.

Jó felkészülést és sok sikert kívánunk: szervezők.

Várunk benneteket!

BATYUS BÁL A MÚZEUMBAN
2018. december 7-én a Dévaványai Múzeumbarátok köre
zenés, műsoros születésnapi rendezvényén köszönthettem
minden kedves vendégünket.
A Ványai Ambrus Általános Iskola és AMI énekkara és
népzenei tanszakos növendékei műsorukkal igazi karácsonyi hangulatot varázsoltak a terembe. A Gyulai SZC Dévaványai Szakgimnázium Szakközépiskola diákjai gyönyörű
verseikkel tették még meghittebbé az ünnepvárást.
Köszönjük Tóth Veronikának, Erdeiné Mucsi Mártának,
Erdei Attilának, Schwarczné Julikának a felkészítő munkáját.
A disznótoros vacsora és a finom sütemény elkészítésében Váradi Károly és felesége volt segítségünkre. Az est
további részén a jó hangulatról Bak Krisztián gondoskodott. Köszönjük!
A hagyományokhoz híven, az idén is volt „Terülj – terülj
asztalka”. Szemet gyönyörködtető finomságokkal készültek és kínálgatták egymást az est résztvevői is. Remek volt
a zene és a hangulat.
Az est folyamán már hagyomány, hogy a belépőjegyek
sorszámából húzunk néhányat. Igyekeztünk annyi ajándékkal készülni, ahány nap várakozás van karácsonyig az
adventi időszakban.

A tombolatárgyaink sorához egy-egy kedves pártoló tagunk, támogatónk is hozzájárult. Nagyon köszönjük mindenkinek az adományokat, a Tánczos Húsboltnak a fődíj
(disznótoros csomag) felajánlást.
Egy apró ajándékkal készültünk mindenkinek, hogy a karácsony fényében egy picit mi is ott lehessünk.
A vezetőségi tagok nevében szeretnénk köszönetet mondani a város vezetőinek, képviselőinknek, a DÁMK vezetőségének, a múzeum dolgozóinak, a múzeumbaráti kör
lelkes tagjainak, együttműködő partnereinknek, a Ványai
Ambrus Általános Iskola vezetőségének és pedagógusainak, a helyi középiskola tanárainak és segítő diákjainak, a
minket segítő, támogató helyi civil szervezeteknek, a Hagyományőrző Nők lelkes csapatának, a Nagycsaládosok
közösségének, pártoló tagjainknak, segítőinknek az egész
évi munkájáért, bizalmáért.
Reméljük, hogy továbbra is szívesen látogatják rendezvényeinket és sok közös programban lesz részünk!
Boldog Új Esztendőt kívánunk!
Tóbiás Gáborné
a Dávaványai Múzeumbarátok Köre elnöke

MÉZESKALÁCSOS HÉT A MÚZEUMBAN
A múzeumban már hagyománnyá váltak a téli népszokásokat felelevenítő, jelentős létszámot érintő hagyományőrző rendezvényeink. Ezek közül nagyon
népszerű a gyerekek körében a karácsonyi ajándékkészítés, mézeskalács sütés.
December második hetében a múzeum és a múzeumbarátok közös szervezésében mézeskalács sütögetésre invitáltuk a gyerekeket. Több mint 200 apróság
nyújtotta, formázta, díszítette, kóstolgatta a kézműves
műhelyünkben a mézesbábokat.

Köszönetet mondunk az óvó néniknek és tanító néniknek, Zoli bácsinak hogy együtt dolgoztak velünk!
Nagy örömünkre szolgált, hogy mennyi önzetlen segítő csatlakozott a programunkhoz. Köszönjük Papp
Emilné, Váradiné Szilágyi Mónika, Elek Lajosné,
Barta Jánosné, Csatáriné Hajdu Judit, Váradi Andrásné, Balogh Gyuláné, Csatári Terézia, Hajdu Sándorné,
Pesztránszki Ferencné, Takács Józsefné lelkes munkáját!
B.A.
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HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK
EGYESÜLETE

Kovács Attila a DSE versenyzője Árpádhalmán
megrendezett Mikuláskupan vett részt. Egyéniben és
páros versenyben is
3. helyezést ért el.

20 ÉVES
AZ EGYESÜLETÜNK
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
egy TÉLBÚCSÚZTATÓ vacsorával egybekötött,
vidám, zenés, táncos estre.

2018. december 29-én
Csanyteleken vett részt asztalitenisz versenyen.

Időpont: 2019. február 16. (szombat) este 19 óra
Rendezvény helye:
Művelődési Ház Dévaványa, Gyöngy u. 4. sz.

MENÜ:
-Raguleves
-Vegyes sültek körettel, savanyúsággal
-Finom házi sütemények

Részvétel ára: 2500 Ft/fő

Zenét szolgáltat:
Kosik Péter szarvasi zenész

DÉVAVÁNYA 2019 FALINAPTÁR KAPHATÓ
a könyvtárban, múzeumban
és a boltokban.
Régi dévaványai életképek
és a múzeum fotóanyagából.
Kés élezést, húsdaráló kés
köszörülést vállalok!
Telefon:
06/30-964-56-47

Hívja ismerőseit, barátait, baráti társaságát!
Tombolatárgyak felajánlását köszönettel fogadjuk!

Jelentkezési határidő:
2019. február 13. szerda

Kovács Károlyné: 06/30 479 90 71

belterületén 3 ha
szántóföld van eladó.

Tel.: 30/455-6777

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

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

Érdeklődni és jelentkezni:
Varga Istvánné: 06/70 943 90 01 ill. 484 – 275

Ecsegfalva

- Gumiabroncs szerelése, javítása

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imréné: 06/70 239 62 22

KITŰNŐ ZENE, TÁNC,
TOMBOLA, JÓ HANGULAT!

Füstölést vállalok.
Telefon: 06-30/789-6507
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HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ

Születések:
Tokaji Beáta lánya Aisa Maja,
Balázs Csaba és Kormányos Annamária fia Dávid Csaba,
Vég Szabolcs és Szarka Debóra fia Kende,
Durján László és Biri Anita lánya Noémi.

„
„Azért mert szerettek jöttem a világra,
Bőkény Eszter Anna és Czeglédi József
2018. december 21-én ünnepelték
házasságkötésük 50. évfordulóját
szeretett családjuk körében.

lettem új fénycsillag, szülők boldogsága.
Szeressetek mindig ilyen szeretettel,

„

kincs vagyok, pici kincs, de ember!”
Kívánunk Nekik jó egészséget
és boldogságban eltöltött hosszú éveket.
Szeretettel gyermekeik és családtagjaik.
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LABDARÚGÁS
Nyugodjanak békében!

Diós József és Diós Kristóf emlékére

„...a világból való távozásukat balsorsnak vélték, elA Dévaványai Sportegyesület tagjai, sportolói, edzői,
menetelüket
megsemmisülésnek. De békességben vannak.”
szurkolói mély megrendüléssel búcsúznak a tragikus hirtelenséggel elhunyt Diós Józseftől és fiától, Kristóftól.
(Bölcsek könyve 3,2-3)
DÉVAVÁNYAI SE FELNŐTT
2018. december 2. vasárnap: 13:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Békésszentandrási HMSE
3 - 0 (2 - 0)
110 néző, játékvezető: Rakonczás Zsolt.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 4 Bányai R., 14
Furka Zs., 20 Szabó P., 5 Kovács B., - 8 Adamecz
I., - 9 Kéki Cs. (21 Panyik F. 58’), 11 Molnár J. (16
Gubucz V. 27’), 10 Marton L., 7 Kovács F. (13 Papp
D. 66’), - 17 Papp V. (15 Kovács Gy. 80’), Csere: 1
Sági B. Játékos edző: Kovács Gyula.
Sérültek és hiányzók: Szabó E. Barna T.
Góllövők: Marton L.11’, Kéki Cs. 15’, Papp V. 55’.
Jók: Bányai R., Adamecz I., Kovács B., Furka Zs.,
Papp V., Marton L., ill: Szabó Z., Filyó T., Sajben
G., Borgulya J.
Kovács Gyula: Jól futballoztunk, ma szép gólokat rúgtunk, sajnálom hogy a sok helyzetből csak
hármat tudtunk értékesíteni. Megérdemelten tartottunk itthon a három pontot. Gratulálok a csapatnak, és köszönjük a szurkolóknak az egész éves
támogatást.
2018. december 8. szombat: 13:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Sarkadi Kinizsi LE - Dévaványai SE
1 - 4 (0 - 2)

27 néző, játékvezető: Bozó Norbert.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs. (1 Sági B. 80’),
- 4 Bányai R., 14 Furka Zs., 20 Szabó P., 5 Kovács
B., - 8 Adamecz I., - 21 Panyik F. (13 Papp D. 55’),
7 Molnár J. ( 19 Nyíri A. 77’), 10 Marton L., 11 Kovács F., - 17 Papp V., Csere: 15 Kovács Gy., Játékos
edző: Kovács Gyula.
Sérültek és hiányzók: Szabó E., Barna T., Gubucz V.
Góllövők: Rajki-Tóth Z. 65’, ill: Papp V. 8’,
Adamecz I. 14’, Kovács F. 49’, Papp D. 85’.
Jók: Petrás I., Kozma E., Kovács P., Farkas M. ill:
Az egész csapat.
Kovács Gyula: Viszonylag hamar megszereztük
a vezetést és ez megnyugtatta a csapatot, utána
tudtuk alkalmazni a megszokott játékunkat. Megérdemelten vittük a három pontot. Gratulálok a
csapat őszi elsőségéhez!

SERDÜLŐ (U16)
2018. december 2. vasárnap: 9:30
Bajnoki mérkőzés!
Dévaványai SE (U16) - Körösladányi MSK
(U16) 8 - 1 (4 - 1)
20 néző, játékvezető: Takács János Szabolcs.
Dévaványai SE (U16): 1 Szabó E. (99 Végh T.
46’), - 13 Högye B., 18 Kató E. (11 Labodár K. 46’),
5 Szarka Sz., 3 Séllei Z., 17 Vallach L. (14 Csontos

MEGYE 2. ÉSZAKI CSOPORT
Hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Csapat
Dévaványai SE
Dobozi SE
Békéscsabai MÁV SE
Okány KSK
Békésszentandrási HMSE
Csabacsűdi GYLE
Mezőberényi LE
Sarkadi Kinizsi LE
Gyomaendrődi FC
Békési FC
Mezőmegyer SE
Bucsa SE

Hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Csapat
Dévaványai SE
Békéscsabai MÁV SE
Békéscsabai Jamina SE
Mezőhegyesi SE
Szarvasi FC
Gyomaendrődi FC
Berényi Gyermek FC
Szeghalmi FC
Nagyszénás SE
Kondorosi TE
Tótkomlósi FC
Szarvasi FC -8 pont

GY
13
11
11
9
9
7
7
6
4
5
1
2

EDZŐMÉRKŐZÉSEK:
2019. január 12. szombat 9:00 - 19:00
Gyomai sportcsarnok!
HARANG KUPA
2019. január 26. szombat 9:00 - 19:00
Gyomai sportcsarnok!
HOLLER KUPA
2019. február 2. szombat 17:00
Füzesgyarmati műfű!
DÉVAVÁNYAI SE - KISÚJSZÁLLÁSI SE
2019. február 9. szombat 13:00
Gyulai műfű!
GYULAI TERMÁL FC - DÉVAVÁNYAI SE
2019. február 16. szombat 18:00
Füzesgyarmati műfű!
DÉVAVÁNYAI SE - GYOMAENDRŐDI FC
2019. február 23. szombat 14:00
Füzesgyarmati műfű!
SZEGHALMI FC - DÉVAVÁNYAI SE

DÉVAVÁNYAI SE II.

D
3
6
5
2
2
4
3
2
7
3
7
2

V
2
1
2
7
7
7
8
10
7
10
10
14

Gólk.
51-15
44-15
40-13
42-29
40-28
37-32
39-37
17-43
36-45
25-58
21-44
18-50

Pont
42
39
38
29
29
25
24
20
19
18
10
8

D
0
1
0
2
0
1
1
1
2
0
0

V
1
3
4
3
2
4
5
6
6
8
9

Gólk.
38-8
15-15
29-16
25-20
33-22
32-25
21-24
28-38
10-36
18-41
16-34

Pont
27
19
18
17
16
16
13
10
8
6
3

IFI (U19)
GY
9
6
6
5
8
5
4
3
2
2
1

B. 73’), - 12 Feke T. (16 Raffael D. 73’), 2 Feke B.,
10 Katona I., 4 Ignácz T., - 7 Hraskó D., Cserék: 8
Erdős N., 6 Kovács E., 9 Szarka Sz. II., Edző: Ugrai
Csilla.
Góllövők: Öngól Földi D. 10’, Hraskó D. 20’, 42’,
48’, 79’, Kató E. 22’, Ignácz I. 58’, Csontos B. 80’, ill:
Szabó M. 12’.
Jók: Az egész csapat.

Hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Csapat
Dévaványai SE II.
Köröstarcsa KSK
Méhkeréki SE
Kardos-Örménykút KSK
Zsadányi KSE
Kötegyáni FC
Kamuti SK
Gerlai SE

GY
9
8
6
5
5
4
2
1

D
1
0
0
3
0
1
2
1

V
2
2
5
2
6
7
6
10

Gólk.
29-15
57-10
18-19
24-15
19-38
18-24
18-24
11-49

Pont
28
24
18
18
15
13
8
4

V
1
1
2
3
2
5
6
7
7
8
9

Gólk.
62-19
58-16
64-23
63-30
53-32
25-41
39-62
32-36
19-43
16-78
17-68

Pont
27
25
22
21
20
13
12
9
7
4
1

SERDÜLŐ (U16)
Hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Csapat
Dévaványai SE
Gyomaendrődi GYLE
Berényi Gyermek FC
Szarvasi FC
Békési FC
Körösladányi MSK
Vésztői SE
Kondorosi TE
Sarkadi Kinizsi LE
Békéscsabai MÁV SE
Szeghalmi FC
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GY
9
8
7
7
6
4
4
3
2
1
0

D
0
1
1
0
2
1
0
0
1
1
1

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek akik Papp Béla temetésén
megjelentek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban részvétükkel osztoztak.
A szerető családja

„Elfelejteni téged soha nem lehet,
Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt és a meleget,
csak egy sugarat hagytál, örök emlékedet.”
Fájó szívvel emlékezünk Tóth Balázsnéra,
halálának 1. évfordulójára.
Férje, fia

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

„Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
Találjál odafenn örök boldogságot.
Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel viseltél magadban.
De az emlékeddel szívünkben maradtál,
Számunkra Te soha meg nem haltál.”
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
Csatári Lajos temetésén megjelentek, a sírjára koszorút,
virágot helyeztek és együttérzésükkel, részvétükkel próbáltak enyhíteni a család fájdalmán.
Szerető Családja

„Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel Őt már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó volt várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem feledünk”

Fájó szívvel emlékezünk Szabó Bálintné Berta Aranka
halálának 5. évfordulóján.
Felesége, gyermekei, veje, unokái

Dr. Kiss László

Megemlékezés

§

Ügyvédi iroda

„Ha rád gondolunk szemünk tele könnyel,
amíg élünk soha nem feledünk el.
Örök az arcod, nem száll a szavad,
Minden mosolyod a szívünkbe marad.”

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

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

Gránit, márvány, műkő síremlékek
RÉGI SÍROK FELÚJÍTÁSA, SÍRTISZTÍTÁS, SÍROK LEFEDÉSE,
BETŰVÉSÉS, ÉPÜLETMUNKÁK, ABLAKPÁRKÁNYOK,
KERÍTÉS ÉS KÉMÉNYKALAPOK KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM.
Kész gránit síremlékeket a Hajós u. 17. sz. alatti
telephelyen is lehet választani.
Telefon: 06-66/484-306
Kovács Szabolcs műkőkészítő
Dévaványa, Hajós u. 17.
Tel.: 06-20/7707-284

Örök szeretettel és soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk Diós Imre halálának 4. évfordulóján.
Szerető Családod

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,
valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok,
kerítéskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-20/921-6648
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TÁNCZOS HÚSBOLT
Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.

ERDŐSNÉ CMARKÓ ILONA, GYÓGYMASSZŐR,
TELEFON: 06-20/402-2458.

Kinesio-tape szakszerű felhelyezése:
- akut és krónikus izom és izületi sérülésekre,
- duzzanatokra, ödémákra,
- kopásokra, húzódásokra, zúzódásokra,
izomgörcsökre, rándulásokra,
- hegekre, véraláfutásokra.

Telefon: 06/20-268-15-35
ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
- sertés, marha, birka ill. szárnyas húsok,
- saját készítésű füstölt termékek (kolbász, szalámi,
húsok, disznósajt),
- saját készítésű friss termékek (sütnivaló hurka,
kolbász, májas, abált szalonna, tepertő),
- zsírok (sertés, mangalica, kacsa, liba),
- főtt füstölt termékek (Erdélyi szalonna, császárszalonna,
bordaporc),
- Megyeri féle 6-8 tojásos száraztészták,
- fűszerek, ételízesítők, pácok,
- savanyúságok,
- körösladányi hagyományos érlelésű savanyú káposzta,
- disznóvágáshoz fűszerek, pácok, belek, műbelek.
KOLBÁSZHÚSRA (70-30%),
HASÍTOTT FÉLSERTÉSRE
MEGRENDELÉST FELVESZÜNK!
FÜSTÖLÉST VÁLLALUNK!

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

Svédmasszázs: izomlazító, fájdalomcsillapító.
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testtekercseléssel.
Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére.

A hét minden napján, kora reggeltől a késői órákban is,
előzetes egyeztetéssel, szeretettel várom!
„B” (személygépkocsi)
„A” (motorkerékpárok)
„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
Helyszín: művelődési ház (Dv., Gyöngy u. 6.)
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 25 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés:
2019. január 18. (péntek) 17 óra

Tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

Dr. Zsíros István állatorvos
Eboltás • mikrochipes
megjelölés • gyógyítás

06/30-391-46-05
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.

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 2019. JANUÁR 28, 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2019. január 28-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: Február 8. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu
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