Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2019. október 24. napján tartotta
alakuló ülését.

Második napirendként került elfogadásra a komposztáló
telep vagyonkezelésbe adásának és a telep működésének tapasztalatairól szóló tájékoztató.

Első napirend keretében Dr. Hegedűs István a Helyi
Választási Bizottság elnökének a választásról szóló tájékoztatóját hallgatták meg.

Harmadik napirendi pontban Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről szóló tájékoztatót vitatták meg és fogadták el.

Második napirendi pontban a polgármester eskütételére,
valamint az esküokmány aláírására került sor.

Negyedik napirendi pontban az önkormányzat 2020. évi
költségvetésének előzetes elveit vitatta meg és fogadta el a
testület.

A harmadik napirendi pont keretében a képviselők letették az esküt és aláírták az esküokmányokat.
Megalkották a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet.
Ezt követően az alpolgármestereket választották meg titkos
szavazással. A Képviselő-testület Mile Lajost és Kiss Károlyt
választotta meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek.
A következő napirend keretében az alpolgármesterek letették az esküt, valamint aláírták az esküokmányokat.
A Képviselő-testület döntött a polgármester illetményéről, költségtérítéséről, valamint az alpolgármesterek
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről. A polgármester és az
alpolgármesterek nyilatkoztak arról, hogy a részükre megállapított költségtérítésről lemondanak.
A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében három
bizottságot hoztak létre, amelyek a következők:
• Gazdasági és Ügyrendi Bizottság,
• Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság
• Szociális és Egészségügyi Bizottság.
Megválasztották a bizottságok tagjait, a bizottságok létszáma 5 fő, amelyből 3 fő képviselő, míg 2 fő nem önkormányzati képviselő.
A bizottságok nem képviselő tagjai is letették az esküt és
aláírták az esküokmányokat.
Az utolsó napirendi pont keretében az önkormányzati
képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló
27/2014.(X.21.) önkormányzati rendeletben foglaltakról
szóló tájékoztatót hallgatták meg.
A Képviselő-testület 2019. október 31. napján megtartotta soron következő ülését.
A napirendek megtárgyalása előtt Koma Tamás rendőr
hadnagy a Dévaványai Rendőrőrs megbízott parancsnoka
adott egy rövid tájékoztatást az őrs működésével kapcsolatban.
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a
testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések
elfogadását követően a lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról szóló tájékoztatót fogadta el a képviselő-testület.

Az ötödik napirendi pont keretében döntött arról a képviselő-testület, hogy a helyi adóterheken nem kíván változtatni.
Hatodik napirendben döntöttek az „Ajánlattétel a TOP4.1.1-15-BS1-2016-00042 kódszámú pályázat műszaki terveihez” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményéről,
mely szerint az Agricola Kft. bruttó 7.105.650,- Ft összegű
ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Hetedik napirendi pont keretében a Bio Waste Kft. üzletrész eladásáról hoztak döntést.
Nyolcadik napirendi pontban a gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés szolgáltatási díjainak 10 %-os mértékű emeléséről hoztak döntést. Az emelés a rezsi költségekre vonatkozik, sem a szülők, sem az önkormányzat részére nem
jelent többlet költséget.
Kilencedik napirendi pontban Civil szervezetek kérelméről döntöttek. Tizedik napirendi pontként Salánki Erzsébet
Jolán egyéni vállalkozóval kötött bérleti szerződés módosítására került sor.
Zárt ülés keretében az önkormányzat tulajdonában lévő
Dévaványa, Kisújszállási út 01634/13 helyrajzi szám alatti
volt téglagyári telepen épített új üzemcsarnok épület bérbeadására beérkezett pályázatról döntöttek, valamint otthonteremtés helyi támogatását állapítottak meg, 1 esetben,
mindösszesen 250.000,- Ft összegben.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2019. november
28. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a
következők:
1. KÖZMEGHALLGATÁS a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása.
2. A 2020. évi előzetes költségvetés megtárgyalása.
3. A 2020. évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása.
4. Beszámoló az orvosi ügyeleti ellátásról.
5. Az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének
bemutatása (bevételi és kiadási nemenként, illetve
növényfajtánként).
6. Beszámoló az AGRICOLA Kft. éves tevékenységéről.
7. Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum éves munkájáról.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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Polgármesteri tájékoztató

Városunkban alacsony részvételi arány mellett zajlott a
választás, elmaradt az országos átlagtól, ugyanakkor magam és valamennyi induló jelölt nevében köszönöm azoknak, akik éltek szavazati jogukkal, illetve remélem azok is
elégedettek lesznek az elkövetkező ciklusban, akik valamilyen oknál fogva távol maradtak a voksolástól. Az újonnan
felálló testület október 24-én tartotta alakuló ülését, és az
azóta eltelt időben már megvoltak az első bizottsági ülések és az első rendes testületi ülés is. Városunkat továbbra is két alpolgármester képviseli Mile Lajos és Kis Károly
személyében.

A megüresedett képviselői helyekre a választók akaratából
főként fiatalabb jelöltek kerültek, úgy gondolom, hogy ezt a
bizottságok összetételének is tükröznie kell. Ezen megfontolásból minden bizottságba kellett, hogy kerüljön új képviselő is. Az elnökök jelölésekor arra is figyelemmel kellett
lenni, hogy az újraválasztott képviselők melyike tudta az
előző ciklusban is teljes egészében ellátni képviselői feladatait, ezt sajnos nem minden „régi-új” képviselő mondhatja
el magáról, van olyan képviselőnő, aki az elmúlt három évben az ülések alig több mint felén vett részt. Értelemszerűen
az a képviselő, aki az előző ciklusban a munkája okán a bizottsági- és testületi ülések jelentős részén nem tudott részt
venni, arra nem róhatunk most sem többletfeladatokat. A
Gazdasági és Ügyrendi, valamint a Szociális és Egészségügyi
Bizottságok összetétele egy-egy fő tekintetében változott az
előző ciklushoz képest. Mivel az önkormányzat fenntartásában az óvodákon és bölcsődén kívül más oktatási-nevelési intézmény nincs, ezért az Oktatási-, Közművelődési és
Sportbizottság neve megváltoztatásra került, és Ifjúsági-,
Kulturális és Sport Bizottsággá alakult. A bizottsági tagokat igyekeztünk úgy beosztani, hogy munkájuknak, szakmaiságuknak/érdeklődésüknek, választási programjuknak
megfelelő, testhezálló bizottságokba kerüljenek. Ennek
fényében kívánok a képviselőknek eredményes és hasznos
munkát az elkövetkező 5 évben.

Három bizottság került felállításra,
a következők szerint:

LEADER PÁLYÁZATOK

ÖSSZEGZÉS A VÁLASZTÁSRÓL
2019. október 13-án megtartásra kerültek az önkormányzati választások, mely során, Dévaványán 15 képviselőjelöltre lehetett szavazni. A megválasztandó képviselők számát a
település lakosságszámhoz mérten kell meghatározni, így
városunk testületébe összesen 8 jelölt kerülhetett be. A választás rendben, gond nélkül zajlott le, köszönet jár ezért a
szavazókörökben feladatot teljesítőknek, valamint a választási iroda és a választási bizottság tagjainak, akik megfelelő
szakértelemmel vezényelték le a választást. Szeretném megköszönni valamennyiüknek, hogy városunkban nyugodt,
indulatoktól mentes kampányidőszakot élhettünk meg.

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
Elnöke: Földi Imre
Tagok: Nyuzó Marietta, Kónya Dávid
Külsős tagok: Kissné Varga Teréz, Szilágyi Ferenc
Ifjúsági-, Kulturális és Sport Bizottság
Elnöke: Purger Ferenc
Tagok: dr. Ágoston Sándor, Kónya Dávid
Külsős tagok: Varga Istvánné, Pocsai Istvánné
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Kiemelkedően fontosnak tartom a civil szervezet támogatását, ezért a hivatal munkatársainak közreműködésével
2018 januárjában több egyesületi pályázatot is elkészítettünk, és segédkeztünk azok benyújtásában. Idén októberben született döntés több, a Körös- Sárréti Vidékfejlesztési
Egyesülethez benyújtásra került LEADER civil pályázatról. Városunk kiemelkedően jól szerepelt, hiszen 8 egyesület 9 pályázata nyert összesen 7.907.305,- Ft támogatást.
A forrás az egyesületek eszközfejlesztésére költhető, mely
hosszú távon segítheti az egyesületek tevékenységét, működését, reményeink szerint hozzájárul a civil közösségek
fejlődéséhez, taglétszámának emeléséhez.

FELHÍVÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
SZABÁLYOK BETARTÁSÁRA

Elnöke: Ambruzs-Szabó József
Tagok: dr. Ágoston Sándor, Nyuzó Marietta
Külsős tagok: dr. Demeter Erzsébet, Kajla Csilla
A bizottságok felállításánál, összetételénél több tényezőt
is figyelembe kellett venni. Az alpolgármesterek jogszabályi előírásból kifolyólag nem lehetnek bizottsági tagok.

Az utóbbi időben ismét megsokasodott azon esetek száma, amikor vagy munkatársaim megtalálják, vagy bejelentés alapján kell az illegálisan lerakott hulladékok összegyűjtéséről gondoskodnunk. Olyan hulladékokról van szó
legtöbb esetben, melyet egyébként elvisz a szolgáltató, ha
belekerül az edényzetbe.
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Polgármesteri tájékoztató
Kérek minden Lakost, hogy a háztartásában keletkezett
hulladékot - legyen az bármilyen jellegű (kommunális, szelektív vagy zöld hulladék) – a közszolgáltatóval szíveskedjen elszállítatni a szolgáltató által megadott szállítási rend
szerint, illetve köszönöm azoknak, akik e felhívás nélkül is
így tesznek.
Az ezen túli hulladékok tekintetében az építési törmelék
lerakható a volt téglagyári területen (kérem előtte egyeztessenek a Műszaki Irodával 66/483-100/111 mellék), a zöldhulladék a Hulladékudvarban és a Komposztáló telepen is
leadható. Öblösüveg és fűtési égéstermék (hamu, salak) lerakható az önkormányzat udvarán található konténerekbe,
minden más hulladék vagy lomtalanításkor, vagy a Hulladékudvarban leadható az ott meghatározottak szerint, minden esetben ingyenesen.
Az ezeken kívüli hulladékokat a gyomaendrődi Hulladéklerakóban (Gyomaendrőd, tanya 104.) térítés ellenében fogadják.

Hulladékudvar nyitva tartása: hétfőtől-péntekig 7:0015:00, és minden hónap első szombati napján: 8:00-12:00
között.

TISZTELT LAKOSTÁRSAIM!

KEDVES VÁNYAI VÁLASZTÓK!

Tisztelt Dévaványaiak. Kedves lakosok. Szeretném megköszönni, hogy szavazataikkal támogattak, hogy a további képviselői munkámat
tovább folytassam Önökért, és Városunk további
fejlődése érdekében. Köszönöm a bizalmukat.
Üdvözlettel: Kiss Károly

Ezúton is szeretném megköszönni az önkormányzati választáson kapott sok szavazatot. Remélem, hogy az elkövetkezendő években is az Önök
támogatásával tudok dolgozni a városunkért!
Tisztelettel: Mile Lajos, képviselő

Komposztáló telep nyitva tartása: hétfő 8:00-12:00, kedd
14:00-18:00, szerda -, csütörtök 8:00-15:00, péntek -, minden hónap első szombatján 8:00-12:00 között.
A komposztáló bejáratában vagy annak környezetében
zöldhulladékot illetve bármilyen hulladékot elhelyezni,
otthagyni tilos! A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt eljárást kell indítani azon személlyel szemben, aki a hulladékátadásra vonatkozó szabályokat nem
tartja be.
Valánszki Róbert
polgármester

TISZTELT LAKOSTÁRSAIM!

••HIRDETMÉNY••
Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a lakosság közérdekű
javaslatainak, felvetéseinek meghallgatására

2019. november 28-án (csütörtök)
15 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST TART,
melyre minden érdeklődőt ezúton
tisztelettel meghív.
A közmeghallgatás testületi ülés keretében
Dévaványa, Hősök tere 1. sz. alatt
a Városháza 17. számú
tanácskozótermében lesz.

Köszönöm mindenkinek, aki a választás
alkalmával szavazatával támogatott, hogy
képviselői munkámat tovább folytathatom
településünk érdekében.
Földi Imre, képviselő
TISZTELT LAKOSTÁRSAIM!
Köszönöm megtisztelő bizalmukat, hogy az önkormányzati választások alkalmával támogattak szavazataikkal.
Az eredmények alapján úgy érzem, hogy megfelelő felhatalmazással fogom végezni ezen munkát a település érdekében.
Bízom benne, hogy a megválasztott képviselő társaim ugyanígy
gondolják, és saját véleményüknek adnak hangot, melyet a lakosság
a képviselő-testületi ülésen keresztül megismerhet.
Függetlenül attól, hogy a bizottsági elnöki tisztségek és helyek elosztása nem biztos, hogy tükrözi a szakmai szempontokat, elsődlegesen a polgármester érdekeit szolgálja, ennek ellenére a képviselők
nagy része megszavazta, de bízom benne, hogy munkájukat ismeretüket és hozzáértésüket, valamint tapasztalataikat felhasználva
eredményesen, közmegelégedésre fogják végezni.
Munkámat továbbra is a nyílt, őszinte, tisztességes, a várost és lakosait segítő szándékok fogják vezérelni.
Tisztelettel: Nyuzó Marietta, képviselő
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. I. emelet 3. szám alatti
költségalapú bérlakását 2020. január 1. napjával kezdődő
bérleti jogviszonnyal.
Az ingatlan jellemzői:
- Helyiségek: 1 szoba, előtér, 2 db beépített szekrény, fürdőszoba, konyha, kamra
- Komfortfokozat: összkomfort
- Alapterület: 38,36 m2.
- A lakás havi lakbére: 14.000,- Ft/hó.
- A közös költség havi összege: 700,- Ft/hó.
- Karbantartási kaució összege: 50.000,- Ft, mely befizetése a
beköltözés előtt esedékes.
Előnyben részesítendő az a pályázó, aki:
- 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 egyösszegű
megfizetése esetén 5 pont/hó.
Költségalapú bérlakás annak a pályázónak adható bérbe, aki
- egy évnél régebbi folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik 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 (57.000,- Ft). Egy évnél régebbi folyamatos munkaviszony fennállásától eltekinthet a képviselő-testület, ha a
pályázó vállalja 12 havi lakbér előre történő egyösszegű
megfizetését,
- akivel szemben 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
- vállalja a lakbér, - beköltözéskor - az egyszeri kaució és a
közös költség megfizetését.
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.
A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 18. 11 óra.
A pályázatok felbontásának ideje: 2019. november 18. 14 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal 12-es számú irodája
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

•••••••••••••••••••••
Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. I. emelet 4. szám alatti
költségalapú bérlakását 2020. január 1. napjával kezdődő
bérleti jogviszonnyal.
Az ingatlan jellemzői:
- Helyiségek: 1 szoba, nappali, előtér, 2 db beépített szekrény, közlekedő, kamra, WC, fürdőszoba, konyha, erkély
- Komfortfokozat: összkomfort
- Alapterület: 65,93 m2.
- A lakás havi lakbére: 24.000,- Ft/hó.
- A közös költség havi összege: 700,- Ft/hó.
- Karbantartási kaució összege: 80.000,- Ft, mely befizetése
a beköltözés előtt esedékes.
Előnyben részesítendő az a pályázó, aki:
- 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 egyösszegű
megfizetése esetén 5 pont/hó.
Költségalapú bérlakás annak a pályázónak adható bérbe, aki
- egy évnél régebbi folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik 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 (57.000,- Ft). Egy évnél régebbi folyamatos munkaviszony fennállásától eltekinthet a képviselő-testület, ha a
pályázó vállalja 12 havi lakbér előre történő egyösszegű
megfizetését,
- akivel szemben 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
- vállalja a lakbér, - beköltözéskor - az egyszeri kaució és a
közös költség megfizetését.
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.
A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 18. 11 óra.
A pályázatok felbontásának ideje: 2019. november 18. 14 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal 12-es számú irodája
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
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DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA
Ügyfélszolgálati időpontok:
Helye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
(szerdai napokon 8:00-14:00)
November 20. December 4., 18.

Szelektív gyűjtés:
November 13., 27. December 11., 31.
LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR
Helye: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz.
(Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi úton.)
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig naponta 7:00-15:00 óra
között és minden hónap első szombati napján 8:00-12:00
óra között.

Vegyes hulladék gyűjtés:
December 26. (csütörtök, karácsony)
helyett december 27. (péntek)
Zöldhulladék gyűjtés:
I-II. körzet: November 6., 28. Decemberben nincs.
III-IV. körzet: November 7., 28. Decemberben nincs.

Telefonszám: 06-30/163-2639.
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról,
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

••• LOMTALANÍTÁS DÉVAVÁNYÁN •••
Tisztelt Ingatlanhasználók!
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy társaságunk Dévaványa településén,
- 2019. november 9-én, az I. és a II. körzetben,
(ahol hétfőn és kedden van szemétszállítás)
- 2019. november 16-án, a III. és a IV. körzetben
(ahol szerdán és csütörtökön van szemétszállítás)
lomtalanítási napot tart.

ablakkeret üveggel),
• fénycső,
• gyógyszerhulladék,
• elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék,
• gumiabroncs,
• veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növény-védőszer,
szárazelem, stb.)
• szénpor, hamu, salak, föld, trágya, állati hulladék,
• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett termelési hulladék, sütőolaj, sütőzsiradék.

A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált
nagyobb darabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt
nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:
• egyes hulladéktípusok esetében a Társaságunk által üzeszállítja el.
meltetett hulladékgyűjtő udvarokon,
• a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok eseKérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tetében, más vállalkozás által üzemeltetett hulladékudkintettel lenni arra, hogy a kihelyezett lom mérete akkovarokon,
ra legyen, hogy azokat a munkatársaink kézi erővel meg
• a sütőolaj, sütőzsiradék a MOL kijelölt 100 üzemanyagtudják emelni és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő jártöltő állomásainak valamelyikén.
műbe (100 cm x 100 cm x 80 cm).
Kérjük, hogy az elszállításra váró lomot reggel 6 óráig
A lomtalanítás alkalmával az alábbi hulladékok nem ke- helyezzék ki az ingatlan elé!
rülnek elszállításra:
A lomtalanítással és a közszolgáltatással kapcsolatos rész• kommunális hulladék,
letes
információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.
• elkülönítetten gyűjtött üveg-, papír, műanyag- és fémEgyüttműködésüket ezúton is köszönjük!
hulladék (szelektív hulladék)
• zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű),
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
• építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, stb., síküveg,
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TÜDŐSZŰRÉS

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
2. Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése
3. Pályázat tárgya: A Dévaványa, Thököly Imre u. 50.
szám alatti ingatlan értékesítése.
4. Ajánlat benyújtásának határideje:
2019. november 25. 10 óra
helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 1.
épület 12. számú irodája
módja: személyesen vagy postai úton
5. Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.
6. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 1. épület 12. számú irodájában Ficere Gabriella igazgatási
ügyintézőtől.
7. Részletes pályázati kiírás átvehető: díjmentesen, dokumentáció formájában a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 1. épület 12. számú irodájában ajánlattételi határidőig ügyfélfogadási időben.
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 Dévaványai Múzeumbarátok Köre benyújtott és
támogatásra érdemesnek és alkalmasnak értékelt pályázatunkra, 1.187.450.- Ft támogatást ítélt meg.
Ezen összegből formaruha (feliratos póló), laptop,
fényképezőgép, paravánok és pavilon kerül beszerzésre,
valamint varrógép, festőállvány és vasaló, amelyek segítségével bővíteni és színesíteni tudjuk az alkotóműhely
kézműves foglalkozásait.
Tóbiás Gáborné
az egyesület elnöke

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.

FELHÍVÁS KARÁCSONYI ADAKOZÁSRA!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a dévaványai Családsegítő Szolgálat az ünnepi
időszakot megelőzően tartós élelmiszer gyűjtést
szervez.

A gyűjtés az alábbi napokon
és helyszíneken történik:
• 2019. november 22. (péntek) (8-12 között)
COOP „Nagy ABC”
• 2019. november 29. (péntek) (8-12 között)
Coral Körösladányi u.
• 2019. december 6. (péntek) (8-12 között)
CBA Eötvös u.

Felajánlásaikat a fent megjelölt időpontokon kívül a Családsegítő Szolgálatban 5510 Dévaványa,
Eötvös u. 44. sz. alatti címen is leadhatják, munkanapokon.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megvalósult a
Téglagyári ipari
terület infrastrukturális fejlesztése
a TOP-1.1.1-15BS1-2016-00003
kódszámú projekt
keretében

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megvalósult a
Dévaványa
Margaréta Idősek
Otthonának
energetikai
korszerűsítése

Mintegy 150 millió forintos támogatásból került fejlesztésre a Dévaványa Kisújszállási úti volt Téglagyári ipari terület.
Dévaványa Város Önkormányzata 2017. májusában a
TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése c., pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású
vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében valósult meg, mely fő célkitűzése volt
a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés.
A felhívás a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú
iparterületek fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszált.
A fejlesztés eredményeként a 01634/13 valamint a
01634/14 hrsz-ú ipari terület alapinfrastrukturális fejlesztése – belső úthálózat kiépítése, víz- és szennyvízhálózat
kialakítása, ipari terület védelmét biztosító kerítésrendszer
kiépítése, villamosenergia fejlesztés - valósult meg egy termelői tevékenységhez kapcsolódó új több mint 400 m2-es
központi épület kialakításával.
Az ipari terület fejlesztése több szinten multiplikátor hatással bír, hiszen mind a gazdaság, mind a társadalom területén érzékelteti hatását. Előnyösen hat a gazdasági növekedésre, azáltal, hogy újonnan betelepült vállalkozásoknak
biztosít helyet, valamint a betelepült vállalkozások munkahelyteremtést biztosítanak nem csak a település lakosságának, hanem a térségben lévő munkavállalók számára is.
A projekt megvalósításának időtartama:
2017.06.01.-2019.11.15.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
A projektről bővebb információt a www.devavanya.hu oldalon olvashatnak.
Projekt címe: Teremts esélyt! - Téglagyári ipari terület
alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel
Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00003

Dévaványa Város Önkormányzata 2017. decemberében a
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c, pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási
intenzitású, mintegy 181 millió forintos vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaságra való áttérés ösztönzése, az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése.
A TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 kódszámú projekt keretében az idősek otthonának helyet biztosító önkormányzati tulajdonú épületegyüttes energiahatékonyság-központú
fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése, a foszszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezés cseréje,
fűtési rendszer korszerűsítése, napkollektorok telepítése és
rendszerre kötése illetve háztartási méretű kiserőmű fotovoltaikus rendszer kialakítása valósult meg.
A fejlesztés eredményeként az önkormányzati tulajdonban lévő épület energiafogyasztása, az energiatermeléssel
kapcsolatos üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős
mértékű csökkentése valamint költségmegtakarítás érhető
el. Az épületegyüttes külső megjelenését tekintve megújult.
A fűtési rendszer fejlesztésével, a nyílászárók cseréjével, a
napelemek valamint napkollektorok felszerelésével egy magasabb komfortfokozatú, környezetbarát intézmény adhat
otthont ezúton az időskorúak számára.
A beruházás során, a fentieken túlmenően az épület állandó használói számára szemléletformálási képzés került
megtartásra, melynek célja az volt, hogy az érintettek az
épület helyes üzemeltetésének szabályaival, valamint a beruházás hozadékaival megismerkedhessenek.
A megvalósítás helyszíne:
5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. Hrsz: 624
A projekt megvalósításának időtartama:
2018.03.01 – 2019.12.20.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Projekt címe: Dévaványa Margaréta Idősek
Otthona energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós forrásból
új óvoda épült
Ecsegfalván

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretében meghirdetésre kerülő TOP-1.4.1-15-BS1 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” c. pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelem kapcsán Ecsegfalva Község Önkormányzata 100%-os
támogatási intenzitású vissza nem térítendő, mintegy 285
millió forintos európai uniós támogatásban részesült 2017ben. A projekt keretében a településen egy 50 férőhelyes új
óvoda épület építésére nyílt lehetőség.
A pályázati felhívás fő célja volt a gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése valamint
a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a
családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű
térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.
A fejlesztés eredményeképpen megvalósuló környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztés,
egy új akadálymentes, több mint 600 m2-es, két csoportszobás óvodaépület építésére irányult az Ecsegfalva, Hunyadi
u. 2. szám alatti ingatlanon. Az új épülethez kapcsolódóan
parkoló építésére is sor került, melynek keretében a jogszabályi követelményeknek megfelelően az akadálymentes
parkoló is elkészült.
Az új óvodában a csoportszobákon és a kiegészítő helyiségeken kívül megtalálható minden, a mai jogszabályi környezetnek és a szakmai elvárásoknak megfelelő helyiség,
így pl. pszichológiai és logopédiai fejlesztő helyiség, könyvtárszoba, tornaszoba is. Az óvodások az idei tanévben már
egy új, biztonságos és modern játszóudvart is birtokukba
vehetnek.
A fenntartható és környezetbarát működést támogatja az
óvoda tetején elhelyezett napkollektor és napelem rendszer,
valamint a faelgázosító kazán is. A megvalósult beruházás
az építési elemen kívül eszközbeszerzési és bútorozási részelemet is tartalmazott, mely támogatja a pedagógiai program
hatékonyságát és a gyermekek, köztük a hátrányos helyzetű
gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztését is.
A megvalósítás helyszíne:
5515 Ecsegfalva, Hunyadi u. 2.
A projekt megvalósításának időtartama:
2017.06.01. – 2019.11.30.

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület VP-19.2.1.-55-5-17 kódszámú Civil szervezetek fejlesztése című felhívása alapján a
Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesülete benyújtott
és támogatásra érdemesnek és alkalmasnak értékelt pályázatunkra, 848.944.- Ft-támogatást ítélt meg.
Ezen összeget laptop, multifunkciós nyomtató, fényképezőgép és pendrive vásárlásra fordítjuk. Eszközbeszerzésünk lehetővé teszi egyesületünk gördülékenyebb működését.
Továbbá a támogatás biztosítja, hogy minden kórustagunk számára fellépő ruhát vásároljunk, amely hozzájárul a kórus egységes, esztétikus megjelenéséhez.
Kürti Ignácné, elnök

HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE
KÖZLEMÉNY
Civil szervezetek eszközbeszerzése és fejlesztése
VP6-19.2.1.-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 Hagyományőrző Nők Egyesülete 2018.02.07.
időpontban 1915650577 iratazonosító számú támogatási
kérelmet nyújtott be.
A Támogató, kérelmünket támogatásra alkalmasnak
minősítette és 1 005 458 Ft támogatást ítélt meg egyesületünknek, melyet eszközbeszerzésre 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.
HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE
Varga Istvánné elnök
Dévaványa, 2019. október 30.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
Projekt címe: Új óvoda épület építése Ecsegfalván
Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030

Dévaványai Hírlap - 10. oldal

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320
Honvédelmi kitüntetést kapott
dr. Smiri Sándor hivatalvezető helyettes
Nemzeti ünnepünk alkalmából Benkő Tibor
honvédelmi miniszter – Takács Árpád kormánymegbízott javaslatára – a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát adományozta dr. Smiri
Sándornak, a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettesének.

A Pályakerék sikere
A Békés Megyei Kormányhivatal által szervezett Pályaválasztási Vásár az idei évben október
1-2-án került megrendezésre a szokásos helyszínen, Békéscsabán a Csaba Parkban. A megye
legnagyobb pályaorientációs eseményének újdonsága volt, hogy agrárszakemberek képzési lehetőségeire, szükségességére is felhívta a figyelmet.

A kitüntetést kedden az 1956. évi forradalom
és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar
Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja alkalmából rendezett ünnepségen nyújtotta át dr. Németh Gergely védelempolitikáért felelős helyettes
államtitkár a Stefánia palotában.

Dr. Smiri Sándor 2009 óta dolgozik a közigazgatásban, 2013-tól a Gyomaendrődi Járási Hivatal
munkatársa, 2014 novemberétől pedig hivatalvezető-helyettes és a kormányablak osztály vezetője.
2013-tól a Gyomaendrődi Járási Helyi Védelmi
Bizottság (HVB) titkáraként aktív részese volt a
szervezet dokumentumrendszerének, készültségének kidolgozásában, hogy a HVB alkalmas legyen az esetleges rendkívüli helyzetek kezelésére,
aktív és szakszerű bekapcsolódásra a hazai honvédelmi igazgatási feladatok ellátásába.

Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa a
Gyomaendrődi Járási Hivatal dísztermében.
A járási hivatal évről-évre helyet ad a Gecseiné
Sárhegyi Nóra vezetésével működő kamarakórus,
illetve a Hevesi-Nagy Anikó vezette művészeti
iskola koncertjének. Dr. Smiri Sándor hivatalvezető-helyettes köszöntőjét követően először a
művészeti iskola tanárai és meghívott vendégei
szórakoztatták a közönséget, majd a kamarakórus
adta elő repertoárja néhány darabját.

Újraminősítő gyakorlaton vettek részt a
járási mentőcsoportok
Gyomaendrődön rendezték meg a Vidra, a Sárrét, a Körös-Kondor, a Titán, a Pelikán és a Gyulai
járási mentőcsoportok újraminősítő gyakorlatát.
A vízkárelhárítási, műszaki mentési, valamint
törzsvezetési és terepgyakorlatot a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezte.

Ehhez kapcsolódott a Pályakerék is, ahol a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának munkatársai várták az érdeklődőket az
általuk megalkotott pályaismereti játékkal. Az agrárszakmákat bemutató kerék a pörgetett szakmához kapcsolódóan társított kérdéseket és válaszokat, a helyesen válaszolók pedig tollat, kulcstartót,
noteszt és egyéb ajándékokat vehettek át. A több
mint 700 diák mellett kipróbálta a Pályakereket
Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős
államtitkára. Megtekintette továbbá a standhoz
kapcsolódó, a jövő szakmáit bemutató kiállítást,
melynek festményeit a Gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola diákjai készítették.A
második nap megnyitóját követően dr. Kulcsár
László a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés
megyei elnöke, a MAGOSZ alelnöke is meglátogatta a gyomaendrődiek standját, megforgatta a
Pályakereket és elismerően szólt az agráriumhoz
kapcsolódó pályaismereti játékról.

Dr. Smiri Sándor a járási hivatalvezető-helyettesi
teendői mellett a HVB titkáraként jelentkező feladataira is kiemelt figyelmet fordít, együttműkö- Zenei világnapi hangversenyt rendeztek
Gyomaendrődön
dése a társszervekkel példaértékű. Munkavégzése
során javaslataival, meglátásaival segíti a Békés A Zene Világnapja alkalmából ingyenes hangMegyei Védelmi Bizottság titkárságának munká- versenyt adtak a Kállai Ferenc Alapfokú Műját. Több alkalommal részt vett a megyei védelmi vészeti Iskola tanárai és vendégei, valamint a
bizottság által szervezett gyakorlatok előkészítésében és lebonyolításában, a honvédelmi típusú
feladatok előkészítésében konstruktívan segíti a
grémium munkáját. Mindezeken túlmenően –
szintén 2013 óta – a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület titkári feladatait is ellátja.
Október 23-a alkalmából Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) Békés Megyei Szervezete elnöke,
Nagy Zoltán nyugállományú ezredes javaslata
alapján Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozatával tüntette ki Szpisák Attila tótkomlósi evangélikus lelkészt, Honvédelemért Kitüntető Cím III.
fokozatát vehette át Fehér Andrea nyugállományú
rendőr alezredes, óraadó tanár és Haba József, a
Békéscsabai Lakótelepi SE társadalmi elnöke is.
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A gyakorlat elsődleges célja az volt, hogy a mentőcsoportok újabb öt évre megújítsák nemzeti
minősítésüket, amely alapvető feltétele annak,
hogy éles helyzetben beavatkozhassanak. A mentőszervezetek tagjai gyakorlati tapasztalatokat
szerezhettek a rendkívüli időjárási jelenségekről,
a víz- és viharkárok elhárításáról, valamint a hivatásos szervekkel is tökéletesítették az együttműködést.
A rendezvényen Kiss András tűzoltó ezredes,
megyei katasztrófavédelmi igazgató, Toldi Balázs gyomaendrődi polgármester és dr. Smiri
Sándor, a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezető-helyettese köszöntötte a gyakorlatozó önkén-

teseket. Az esemény öt különálló helyszínen zajlott, a feladatokat pedig – a katasztrófavédelem
hivatásos tisztjeinek vezetésével – 150 speciális
szaktudással rendelkező önkéntes hajtotta végre.
A gyakorlatok között szerepelt: épületrom bontása, valamint eltűnt személyek utáni területkutatás
keresőkutyák és drónok segítségével. Ezt követően a sérülteket egészségügyi egységek látták el.
Az önkéntesek gyakorolhatták még a vízkárok
elleni védekezési feladatokat: mobil- és nyúlgátat
építettek, valamint biztosították az elektromos
áramot egy közintézményben. A mentőcsoportok
teljesítményét a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság hivatásos tisztjeiből létrehozott bizottság megfelelőre értékelte. A gyakorlat zárásaként Kiss András tűzoltó ezredes, megyei igazgató
adta át a minősítő okleveleket a mentőcsoportok
vezetői részére.

ADVENTI GONDOLATOK KARÁCSONYRA KÉSZÜLVE
Újabban egyre inkább gyakorlat, hogy a karácsonyi készületek már halottak napja után megkezdődnek. Megjelennek
a karácsonyfák, karácsonyi fényfüzérek, -noha Jézus születése ünnepe még messze van. Ezek a külsőségek elsősorban
a zsebünket célozzák meg: közeledik a karácsony, ne felejts
el vásárolni, ajándékokat venni... De a karácsonyt megelőzi
egy szent idő, az advent, ami rendszerint november végén
vagy december első napjaiban kezdődik és az éjféli misével
ér véget. Ez a szent időszak négy héten át Jézus Krisztus születésének ünnepére, Karácsonyra készít föl bennünket. Szent
Karácsony ünnepe az „Isten-ígéret beteljesedésének” ünnepe. Nem véletlenül teszi az Anyaszentegyház közvetlenül
a Karácsony előtti napra Ádám és Éva ősszülők napját. Mert
amit az első emberpár engedetlenségével elrontott, -s ezáltal
a világra jött a bűn, a szenvedés és a halál, -azt a karácsonykor megszülető Messiás helyreállította a bűnösök megváltásával.
Ahhoz, hogy a karácsonyunk lelkileg meghitt, bensőséges
lehessen, fontos, hogy az Advent négy hetét okosan, lelkiekben gazdagodva töltsük el.
Advent elején Szent Pál apostol szavait olvassa Egyházunk:
„Múlóban az éjszaka, elközelgett a nappal. Vessük le hát a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit! Öltsétek inkább magatokra Jézus Krisztust s a testi fegyelmet, hogy ne a
bűnös testi vágyak szerint éljetek!” Az Advent egy bűnbánati
szent idő. Ezt jelzi a liturgia lila színe is, amely egyházunkban a bűnbánat jelképe. Az Advent kezdetén Szt. Pál arra figyelmeztet bennünket, hogy ez a négy hét, -ugyanúgy, mint
a Húsvétot megelőző Nagyböjt, -legyen az önvizsgálat, a
bűnbánat, a megtisztulás ideje. Sok ember ezekben a hetekben a bevásárlási akciók „tengerébe” veti magát, ezüst- megy
aranyvasárnapokat várva a plázák és bevásárlóközpontok
forgatagában éli napjait. Nekünk ne ezt jelentse az Advent.
Az adventi koszorú sorra gyúló négy gyertyája Krisztus közeledését jelezze számunkra, hisz ezt jelent az Advent szó
is: Adventus Domini: Úrjövet, az Úr várása. S ha mi tényleg
várjuk a Betlehemi Gyermek érkezését, akkor mindent meg
kell tennünk, hogy akkora a lelkünk méltó legyen Jézus fogadására.
Egy német lelki-író leírja, hogy milyen kedves alkalmak
voltak gyermekkorában a Szent András-napi esték, amikor
a család közösen készítette el az adventi koszorút. S aztán
az adventi estéken szenténekeket énekelve készítgették a karácsonyfa szegényes díszeit: aranypapírba csavart diót, szalmacsillagot, pattogatott kukorica fűzért, színespapír-láncot.
Azt írja: „Így, hála szüleinknek, megtanultuk épületes módon
várni a Kisjézust. Sosem tudtam igazán eldönteni, melyiket
szeretem jobban: a Karácsonyt vagy az azt megelőző izgatott
készülődést”.
Hagyományőrző katolikus településeken él még a „roráté”-k, vagyis az adventi hajnali misék szokása. Ezek a hajnali
misék jelképezik a várakozást és azt is, hogy Jézus születése
egy új világ hajnalát jelképezi. Ezt felismerte keresztény népünk is, és mindmáig érezzük, hogy ezeknek a hajnali mi-

séknek különös varázsuk van, ami a Gyermek Jézus születésére való várakozásban rejlik.

Kosztolányi Dezső így ír a roráték hangulatáról: „Mikor
jön a december, hajnali miséket tartanak. A hajnali kék ködben, mely olyan, mint a szilva hamva, süveges emberek bandukolnak a kivilágított kis falusi templomok felé. A nappalok
egyre rövidebbek lesznek, a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb,
-és ti azt mondjátok, nem kell félni. Majd jön Valaki, Aki elűzi
a sötétséget és sosem látott fényt gyújt a világnak.”
Igen, kedves testvéreim, erre a Valakire várunk. Várjuk,
hogy eljöjjön és fényt gyújtson ennek az egyre homályosabb
és sötétben botorkáló világnak. Tőlünk függ, hogy ajtót nyitunk-e neki és befogadjuk-e Őt életünkbe. Ez a mi adventi, -de egész életünkre is szóló feladatunk. Elismerni, hogy
egyedül vagyunk és szükségünk van az ő eljövetelére.
Az olasz lelki-író, Papini így imádkozik:
„Az éhező azt gondolja, kenyér kell neki,pedig valójában
Rád éhezik.
A szomjazó azt gondolja, vízre van szüksége,pedig Rád
szomjas.
A beteg azt hiszi, egészségre van szüksége, s közben nem
látja, hogy azért beteg,mert nélkülözi a Te gyógyító jelenlétedet.
Aki szépséget keres, Téged keres,
Aki igazságot keres, az Nálad találhatja meg,
Aki megnyugvást, lelki békét keres, a te szíveden keresse,
mert:
Magadnak teremtettél minket, Uram, és nyugtalan a mi
szívünk,
míg meg nem nyugszik Tebenned!”
Kedves Testvéreim, Isten tehát magának teremtett minket,
és azt akarja, hogy hozzá illő, krisztusi emberekké váljunk.
Ezekkel a gondolatokkal és elhatározásokkal kezdjük el ezt
az adventi szent időt és kérjük Istentől a kegyelmet, hogy
megtisztult lélekkel, bűnbánó szívvel várjuk a Gyermek Jézus születését, Karácsony szent ünnepét és majdan második,
dicsőséges eljövetelét is!
Czank Gábor, plébános
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PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN
Idei tanévben is rendhagyó módon szerveztük meg a pályaorientációs
napot. Az előző évek tapasztalatai alapján ötleteltünk, s született meg a
2019. október 1-jén megrendezett nap terve.
Az alsó tagozatos tanulóknak ebben az évben is osztályfőnökeik
üzemlátogatásokat és egyéb érdekes programokat szerveztek.
A felső tagozatosok közül a nyolcadik évfolyamosok a Békéscsabán
megrendezett Pályaválasztási Vásáron vehettek részt osztályfőnökeikkel. Ezt megelőzően kitöltöttek a végzősök egy kérdőívet, amely alapján
csoportokba osztották őket és érdeklődési körüknek megfelelően tekinthették meg a megjelent intézményeket.
Az itthon maradó felső tagozatos tanulók számára forgatókönyvet készítettünk, ami alapján forgószínpad szerűen vehettek részt a különböző
bemutatókon.
Meghívtuk a Gyomaendrődi Járásban található középiskolákat.
Így ismerkedhettünk a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának kínálatával,
ahol a különböző szakmacsoportokkal találkozhattunk: fodrász – szoci-

ális gondozó, -vendéglátó – kereskedelem,-informatika – gépészet.
Bemutatkozhatott a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium.
Meghívtuk a Vidra Járási Mentőcsoport képviselőit, akik érdekes bemutatót tartottak.
Folytatva a tavalyi tanévben megkezdett hagyományt, hogy nemcsak
a középiskolák voltak a vendégeink, hanem különböző szakemberek,
akik a gyakorlat oldaláról, a mindennapokról is tájékoztatták a gyerekeket.
Vendégünk volt Agárdi Fanni, aki a kozmetikusok, Bakó Bernadett, a
DÁMK igazgatóasszonya, aki az óvónők, Papp Ildikó, aki a kertészek,
Tóth Róbert, aki a bőrdíszművesek, Váradi Károly, aki a szakácsok és a
Dévaványai Rendőrőrs munkatársa Ignácz László, aki a rendőrség munkájával ismertette meg a tanulókat.
Mindenki számára élményekkel gazdag volt ez a nap. Még egyszer
köszönjük meghívott vendégeink munkáját.
az iskola vezetősége

VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Sikeres pályázatnak köszönhetően 2019. október 9-én a Ványai
Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 25 felső tagozatos tanulója és kísérő tanáraik budapesti kiránduláson vettek részt.
A nap során ellátogattak a Hadtörténeti Múzeumba, a Mátyás-templomba, a Sziklakórház és Atombunker Múzeumba. A programok között
sétát tettek a Várban, valamint a Déli12 étteremben meleg ebéd várta a
kirándulókat. A kirándulás a tanulóknak teljesen ingyenes volt, a programot a „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány támogatta.
A kirándulásról fotók megtekinthetők iskolánk közösségi oldalán:
www.facebook.com/pg/ambrusiskola/.

AZ ALSÓS TAGOZAT HÍREI
Szeptember 30-án, a népmese napján
hangulatos délutánt töltöttünk a helyi múzeumban. Ezen a napon a gyerekek meseolvasással, a bátrabbak mesemondással,
nagyobbak mesedramatizálással emlékeztek Benedek Elek születésnapjára.
E naphoz kapcsolódva október 1-jén az
alsó tagozatosok illusztrációt készítettek
szabadon választott technikával. Az 1-2.
osztály meséje Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack, a 3-4.
osztályosok A sündisznó című meséhez
készítették el alkotásaikat.
Helyezések:
1. osztály:
1. Tóth Bianka 1.a
2. Monoki Csenge Ecsegfalva
3. Fazekas Dorina 1.a
Különdíj: Ládi Róbert 1.a

2. osztály:
1. Juhász Eszter 2.a
2. Nyuzó Gréta Ecsegfalva
3. Bodó Léna Erika 2.b
Különdíj: Jeges Adrienn Sára 2.b
3. osztály:
1. Tóth Gergő 3.b
2. Malomsoki Dominik 3.c
3. Szűcs Boglárka 3.c
4. osztály:
1. Tóth Sára 4.a
2. Bogya Zétény 4.a
3. Tóth Ágnes 4.b
Különdíj: Galambos Gabriella Ecsegfalva
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett pályázaton,
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- az Állatok Világnapjára - őszi termésekből, természetes anyagokból készítettük el
alkotásainkat. A pályamunkákból kiállítás
állt össze, mely a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban tekinthető
meg.
Eredményeink:
I. helyezett: Őszi termésbábok 2.b
/Zellerné Szabó Anikó irányításával/
II. helyezett: Állatok dióhéjban 3.c
/Ernyesné Vass Róza/
Különdíj: Sünök ősszel 3.b
/Csekőné Kovács Emma/
Október 17-én délután író-olvasó találkozón vehettek részt alsósaink iskolánk
alapítványának jóvoltából. Ezen a délutánon Péter Erika költőnő gyerekeknek írt
verseivel ismerkedhettek meg.
Alsós munkaközösség

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
Felvételi tájékoztató 2020/2021
Gyulai Szakképzési Centrum
Dévaványai Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Technikum (5 év)

szerű képzésben szerzett szakiskolai végzettséggel lehet rá
jelentkezni.
A kétéves képzés végeztével négy közismereti tárgyból
kell kötelezően érettségi vizsgát tenni. Amennyiben a tanuló a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból
érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában szerzett, államilag
elismert szakképesítést a tanuló kérésére középszintű szakmai érettségi vizsgának kell elismerni.

Ágazatkód / ágazati képzés
0400 – Szociális ágazat (Kisgyermekgondozó, -nevelő)
Felvételi eljárás: Felvételi vizsgát nem tartunk. A fel0401 – Informatika
(Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus) vételi rangsor az általános iskola 7. év végi és 8. év félévi
tanulmányi eredmények figyelembe-vételével történik.
0402 – Szépészet ágazat (Fodrász)
Kollégium: Minden tanuló számára kollégiumi elhe0403 – Vendéglátóipar ágazat (Vendégtéri szaktechnikus)
5 éves képzés, az érettségi vizsga mellett szakképesítést is ad. lyezést biztosítunk. 3-4 ágyas kényelmes, jól felszerelt
szobákban pihenhetnek a tanulók. Színes szabadidős tevékenységek, sport rendezvények szolgálják a tanulók délSzakképző iskola (3 év)
utáni, esti kikapcsolódását.
Szakmakód / szakképesítés
0404 – Kereskedelmi értékesítő
••••••••••••••••••••••••
0405 – Festő, mázoló, tapétázó
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,
érettségi bizonyítvány esti képzésben szerezhető meg toFacebook: Dévaványai Középiskola
vábbi 2 év alatt.
Tel.: 66/585-110, 20/293-2983

Érettségi szakmunkások számára
Az érettségire felkészítő esti képzés szakma-és szakmacsoport független, az OKJ bármely területén iskola-rend-

••••••• Nyílt nap: •••••••
2019. november 20. 8:00-12:00

Újabb mérföldkő a dévaványai fodrász-történelemben:
2019. Az év szakképző iskolája: Dévaványa
A Budapesten megrendezett Magyar Bajnokság Fodrászverseny rendszeres résztvevői a dévaványai fodrász tanulók
és oktatóik: Gellai Katalin és Dr. Laczóné Kiss Ágota.
Az idei évben külön neveztek „Az év szakképző iskolája”
cím elnyeréséért. Külön tréningeken, oktatásokon ismerkedtek meg a legújabb trendek fazonjaival, fogásaival, szín- és
formavilágával.
A rengeteg felkészülés és gyakorlás meghozta eredményét!
A különböző kategóriákban (menyasszonyi konty, férfi klaszszikus és progresszív férfifrizura, női rövid szárítás és női
hosszú szárítás) induló nyerő csapat, tagjai: Hajdu Bálint,
Szilágyi Fanni, Fejes Szilvia, Nagy Adrienn teljesítménye
alapján a zsűri értékelése szerint elnyerte Az év szakképző
iskolája címet.
A kimagasló cím mellett örömünket még fokozza, hogy
Hajdu Bálint fantasztikus nappali hajfonataival a fonás kategória arany-érmese, Magyar Bajnok lett.
Gratulálunk a csapat tagjainak és felkészítő oktatóiknak.

Tóth Erika, igazgató
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ÉVFORDULÓS SAROK
Kedves Olvasóink!

November 7-én született neves zeneszerzőnk, Erkel
Ferenc, aki megzenésítette Kölcsey Ferenc Himnusz

Csokonai Vitéz Mihály versének
című, nemzeti énekünkké vált költeményét, valamint
részletével idézzük meg novembert,
és emlékezünk e hónap legismer- Katona József: Bánk bán című drámájából megírta nemtebb szülötteire.
zeti operánkat.
„Eljött már november didergő hónapja,

E hónap utolsó napján, 30-án született Heim Pál

Hideg szele a fák ágait megcsapja.

(1876), gyermekgyógyász, a hazai csecsemőgyógyá-

Meghalva elhullnak a sárga levelek,

szat egyik megalapítója.

Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek…”
Novemberben született híres költőink:
2. Illyés Gyula (1902)
11. Katona József (1791)
17. Csokonai Vitéz Mihály (1773)
22. Ady Endre (1877)
26. Babits Mihály (1883)
27. Pilinszky János (1921)

Befejezésül Babits Mihály soraival hangolódjunk az
adventi időszakra:
„Mert mindenik ember lelkében dal van,
S akinek lelkében szépen szól az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.”
Összeállította: Váradi Andrásné

RIKKANCSOK NYOMÁBAN
Rikkancsok nyomában címmel nyílt kiállítás 2019.
október 25-én a múzeumban. A kiállítás anyagát Kéki
József magángyűjtő ajánlotta fel közszemlére, nézegetésre.
Nem első nyilvános bemutatója ez Kéki Józsefnek,
aki 1975 óta gyűjti, menti, megőrzi múltunk szellemi
és tárgyi értékeit.
Rikkancsok: árujukat (az újságokat) hangosan kiabálva kínálják megvásárlásra.
Azért a „Rikkancsok nyomában” címet viseli e kiállítás, mert a leggazdagabb, legtöbb példányt tartalmazó
rész az újságritkaságok bemutatása. De találhatók itt
értékes és érdekes régi könyvek, képes naptárak, részletes magyarázattal ellátott térképek, iskolai atlaszok.
Köszönjük Kéki Józsefnek, hogy megtekinthetjük
gyűjteményének feltett kincseit.
Kívánjuk, eredményes legyen további gyűjtőmunkája!
A kiállításra ellátogatóknak pedig jó olvasgatást,
szemlélődést, múltat idéző nosztalgiázást, kellemes
szórakozást kíván e különlegességeket, ritkaságokat
bemutató kiállítás megnyitója:
Váradi Andrásné
Dévaványai Hírlap - 15. oldal

MEGHÍVÓ

BATYUS BÁL

2019. november 22. (péntek) 17 óra

Helyszín: Ladányi Mihály Könyvtár
(5510 Dévaványa, Árpád utca 20.)

Sok szeretettel várunk
mindenkit a múzeumba,
a Dévaványai Múzeumbarátok Köre által
szervezett zenés,
műsoros Batyus bálra!
Disznótoros vacsorával várjuk vendégeinket,
melyet csak helyfoglalás esetén
tudunk biztosítani.
A jegy egyben tombola is,
kérjük hozza magával!
A batyujában mindenki hozhat süteményt és
innivalót.
Az est jó hangulatáról a Megafon zenekar
gondoskodik.
Jegyár: 2.200 Ft
Előzetes jegyvásárlás a múzeumban
november 18-ig!
Tel.: 06 66/485-040, 06 20/492-10-38.

„KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG”
(előadás-sorozat)

2019. november 11. (hétfő) 18 óra
Tarkabarka élővilág - zűrzavaros helyzetben
Előadó: dr. Vásárhelyi Tamás
(biológus, Magyar Természettudományi Múzeum)
2019. november 20. (szerda) 18 óra
Klímaválság!
Mit jelent hazánk számára és mi mit tehetünk?
Előadó: dr. Lehoczky Annamária
(éghajlatkutató, a „Másfél fok” c. honlap szerzője)

FELHÍVÁS!

2019. november 29. (péntek) 18 óra
Kritikus pontok
Előadó: dr. Victor András
(egyetemi tanár, ELTE TTK)

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.

DÉVAVÁNYAI KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
MANÓFALVA OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY
A program a Nemzeti Együttműködési Alap
támogatásával valósul meg.

Kedves Dévaványai Lakosok!
Az idei évben is készülünk a közösen eltöltött városi
Adventi időszekra, ehhez várjuk a fenyőfa felajánlásokat.
Személyesen a DÁMK Művelődési Ház irodájában
illetve a 66/483-051 vagy a 20/770-7295 telefonszámokon.
Töltsük együtt ismét az ünnepeket!
Köszönettel a DÁMK Művelődési Ház munkatársai
Dévaványai Hírlap - 16. oldal

SAKK
ORSZÁGOS KORCSOPORTOS BAJNOKSÁG,
BALATONLELLE
Balatonlellén került megrendezésre az Országos Korcsoportos
Bajnokság. A legkisebb lányok mezőnyében Balogh Bori első helyezést ért el.
1.
2.
3.

Balogh Bori
Kiss Inez (MTK)
Lazsádi Lídia (Nyíregyháza)

7
6,5
4

VII. Tittel Pál Kupa, Pásztó
6.
51.

Fekete Albert
Fekete Ágnes

5,5
3,5

91 induló, 7 forduló

XXIV Veszprémi Nyár Egyéni Sakkverseny
10.
11.

Fekete Ágnes
Fekete Albert

4,5
4,5

Szenior verseny, Békésszentandrás
Az értékszám nélküli versenyzők mezőnyében Rácz Imre második helyezést ért el.

Körös Kupa Megyei Csapatbajnokság, 1. forduló
Megkezdődött a megyei csapatbajnokság. Az első fordulóban
minimális arányú vereséget szenvedtünk.
3,5 Szarvas-Dévaványa - Orosháza

4,5

0,5 Fekete Albert - Kunos Zoltán
0 Fekete Ágnes - Bácsi Kristóf
0,5 Jansik András - Váczi Sándor
0 Szigeti Pál - Bacsúr Imre
0,5 Balatoni György - Lőrincz Frigyes
0 Pillár Pál - Hatos István
1 Rácz Imre - Csesznok Balázs István
1 Petrás Márta - Ludányi Marcell Márk

0,5
1
0,5
1
0,5
1
0
0

7 forduló

Réthy Antal Emlékverseny, Debrecen
Az első alkalommal megrendezett versenyt veretlenül sikerült
megnyernem.
1.
2.
3.

Fekete Albert
Tran Dávid
Varga Marcell

5,5
4,5
4

20 induló, 6 forduló
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További eredmény:
Csaba Honvéd - Battonya 5-3
Békés szabadnapos

BEMUTATKOZIK A DÉVAVÁNYAI SPORTEGYESÜLET V. RÉSZ- MAZSORETT-SZAKOSZTÁLY

Októberben Szabó Lászlóné ,,Marcsi nénivel” beszélgettem, aki a DSE mazsorett-szakosztályát vezeti.
A korábbi években, amikor
elindítottad településünkön a
mazsorett foglalkozást, még
kevesen ismertek, hiszen nem
Dévaványai lakos vagy, ám ez
az elmúlt években gyökeresen
megváltozott. Ettől függetlenül mesélj néhány mondatban
magadról és a mindennapi tevékenységeidről!
Szabó Lászlóné vagyok, mazsorett oktató. Tanult szakmám
a gyermekvédelmi szakellátás
világához köt, melyben szociális szakemberként sok – sok
éven át tevékenykedtem.
Néhány évvel ezelőtt a sors
egy új lehetőséget kínált, így az
országos hatáskörű szakszövetség által szervezett mazsorett
tánc oktatói képzéseken vettem
részt, illetve azóta is folyamatosan képzem magam. Jelenleg öt
városban, két korosztályban, tíz
csoportban oktatok.
Több Jász-Nagykun-Szolnok
megyei egyesületben önkéntesként tevékenykedem, illetve
lakóhelyemen – Túrkevén – egy
kulturális egyesület vezetésében is részt vállaltam.
Táncoktatóként több alkalommal kaptam oktatói különdíjakat, voltam a „Legeredményesebb tánctanár”, kétszer
lettem az „Év koreográfusa”-díj
boldog tulajdonosa, illetve
2018-ban „Pedagógia-díj”-at
kaptam.
Mik voltak a kezdtetek-kezdetén a céljaid Dévaványán?

Dévaványán 8 éve tanítom a
mazsorett, illetve az egyéb színpadi táncok alapjait.
Elsődleges célom volt, hogy
népszerűsítsem a mazsorett
műfaját, megismertessem és
megszerettessem a gyerekekkel
a botforgatás csodás világát, kialakítsam a tánchoz való megfelelő hozzáállást, mozgáskultúrát, szertechnikát.
Személyes célom, hogy egy
olyan közösséget vezessek és
formáljak, ahol mind a gyerekek, mind a szülők valódi
csapatépítésben vesznek részt,
családias légkör alakuljon ki, a
közösségi programok által igazi barátságok szülessenek, és a
felszabadult tevékenységeket
együtt végezzük.
Azt gondolom az elmúlt 8 év
téged igazolt, hiszen rengeteg
gyerkőc számára teremtettél
olyan közösséget, amelyben
nem csak érdeklődésük egyezik, de barátságok is kötődtek
és a szülők is igazi csapatként
tartanak össze. Hogyan indult el Dévaványán a mazsorett a te vezetéseddel?
A csoport jó néhány évig
hobbitánc csoportként működött, ami azt jelentette, hogy
a gyerekek elsősorban a helyi
rendezvényeken szerepeltek,
akkori tudásuknak megfelelő
színvonalon. Tanévről-tanévre egyre terhelhetőbbé vált a
csoport, egyre színvonalasabb
koreográfiák készültek, így
négy évvel ezelőtt versenyezni
kezdtünk. Az esélytelenek nyugalmával, de semmihez nem
hasonlítható lelkesedéssel és
szorgalommal kezdtünk el készülni első versenyünkre. Ehhez képest akkor is, és azóta is
mindkét korosztályban kiváló,
és dobogós helyezéseket érnek
el a gyerekek.
Nagyon dinamikusan fejlődik a mazsorett csoportod.
Mik a célok a jövőt illetően?
Hogyan motiválod a gyerekeket, hogy ne lankadjon a lelkesedés?
A tavalyi versenyszezonban
rá kellett döbbenünk arra, hogy
a mazsorett műfaja is egy más

irányt vett; olyan akrobatikus
- és már szinte talajtorna elemekkel színesítik a koreográfiákat, ami merőben eltér a hagyományos értelemben vett
mazsorettől.
Az idei tanévben ennek megfelelően készítettem koreográfiákat, használunk új eszközöket,
készülnek új jelmezek.
A 2019-2020-as tanévet megkezdtük. A tavalyi csoportból
egy kislány gondolta úgy, hogy
nem folytatja tovább a mazsorettet, ugyanakkor négy új táncos a kadét korosztály csoportját erősíti. A gyarapodásnak
mindannyian nagyon örülünk,
és mindent megteszünk azért,
hogy kellemes hangulatban,
építő közösségben mihamarabb
teljes értékű tagjai legyenek a
csoportnak.
Terveink között szerepel,
hogy továbbra is részt kívánunk
venni színvonalas mazsorett
versenyeken, illetve szeretnénk
részt venni városi – és a környező települések kulturális
rendezvényein.
Valóban kiemelkedő és elismerésre méltó eredményeket
tudtok felmutatni és képesek
vagytok tartani a trendeket
is, hiszen szebbnél-szebb, izgalmasabbnál-izgalmasabb
koreográfiákat láthatunk például a Dévaványai Városnapokon is tőletek.
Hogyan jellemeznéd a
Dévaványai Csoportot azok
számára, akik nem ismernek
benneteket közelről?
A Dévaványai Ametiszt Mazsorett Csoport egy aktív, szerető
közösség, ahol a tánc szeretete
összetartja és erősíti a csoport
tagjait. Olyanok vagyunk, mint
egy nagy boldog család, ahol
van 24 gyerek, 24 apuka, anyuka,
nagymama, nagypapa, akik, ha
kell, hajat fonnak, sminkelnek,
fánkot sütnek, vagy bográcsban
főznek ezt – azt. Nem győzöm
elégszer megköszönni a segítségüket és támogatásukat, hogy
mindig velem együtt haladnak és
sohasem próbálnak „megelőzni”
és nem a „hátam mögött”, hanem
mindig mellettem vannak.
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Tiszta szívemből minden
csoportvezető társamnak ilyen
csoportot kívánok!
Köszönöm az interjút Szabó
Lászlónénak, további eredményes munkát kívánok nekik!
A cikk folytatását a következő
lapszámban olvashatják!
Szabó Lászlóné
mazsorett tánc-oktató
Laskainé Kiss Alexandra
kulturális közösségszervező

••• ••• •••
Dr. Szitás László a DSE elnökének kiegészítése az elmúlt
és a következő interjúkhoz:
Egyesületünk, illetve városunk számára elismerés, hogy
a mazsorett révén az nívós országos, illetve nemzetközi eseményeken is szerepelhetnek
dévaványai gyerekek, és kiváló
eredményeket is érnek el. Fontos, hogy a helyi, hagyományos
sportágak mellett, kimondottan
lányok számára is van elérhető
sportolási, szórakozási lehetőség, amelyet folyamatosan
igyekszünk bővíteni.
Illetve fontos kiemelnünk,
hogy az egyesületi munka
minden szakosztályban - így
a mazsoretteseknél is - szakképzett edzőkkel folyik, ami
nagyon fontos a gyerekek versenyszerű sportolásánál, a fizikai és pszichés fejlődésük, épségük folyamatos kontrollálása
miatt. Nagyon fontos, hogy a
szülőket biztosítsuk, a felől,
hogy az edzések, versenyek
alatt jó és biztonságos kezekben
van gyermekük.
Minden edzőnkre büszkék
vagyunk, tőlünk telhetően
igyekszünk megbecsülni őket,
és figyelünk arra, hogy a kellő
tiszteletet házon belül-kívül
egyaránt megkapják, hiszen
maradéktalanul megérdemlik!
Dr. Szitás László a DSE elnöke

Születések:

A Szent Gellért Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium, Gyomaendrőd

Hegedűs Csaba és Tóth Erika Eszter lánya Vivien Erika,
Laskai István és Mány Anett fia István Levente,
Somogyi László és Szentmiklósi Adrienn fia Levente,
Tarsoly Attila és Győri Nikolett fia Balázs,
Berczi Csaba és Gyányi Edit fia Balázs Bendegúz.

A „gyomai gimi” szeretettel várja a pályaválasztás
előtt álló diákokat és szüleiket!
A 2020/2021-es tanévben induló osztályaink:
• emelt óraszámú idegen nyelvi osztály (német/angol)
• általános tantervű gimnáziumi osztály (választható:
belügyi rendészeti ismeretek/ utazás és turizmus)
• sportosztály
Weboldalunk: www.szentgellert.hu
Facebook: www.facebook.com/szentgellert2
Telefon: 06-66/386-046.
Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39.
Látogass el nyílt napunkra
2019. november 20. szerda 8.15-től!

Dr. Körömi István
állatorvos

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

Tel.: 06-30/518-9097
Kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim rendelkezésére!

JÓ MINŐSÉGŰ
KISBÁLÁS
BÚZASZALMA
ELADÓ!

ÉRD.: 06/30-284-8642

Nagy Imre autószerelő

- Gumiabroncs szerelése, javítása

Telefon: 06/70-234-42-75

ÉRDEKLŐDNI:
06/70-313-36-84
(ESTE 19 ÓRA UTÁN)
„B” (személygépkocsi)
„A” (motorkerékpárok)
„M” (segédmotoros-kerékpár)

Dv., Kisfaludy u. 14.

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

TELEK ELADÓ!
ARANY JÁNOS u. 29. (745 M2)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

Helyszín: művelődési ház (Dv., Gyöngy u. 6.)
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal.

Tájékoztató megbeszélés:
2019. november 15. (péntek) 17 óra
Tel.: 06-30/205-3164. www.soforsuli.hu
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LABDARÚGÁS
75’, Nagy Z. 62’, Feke B. 64’, Papp D. 66’, Kató B. 68’.
Jók: Nagy Z., Papp K, Meidiner J.

FELNŐTT
2019. október 5. szombat: 15:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Békéscsabai MÁV SE - Dévaványai SE 1- 3 (1 - 2)
80 néző, játékvezető: Sechna Gábor.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 13 Szalai B., 3 Pap Á., 5 Váradi I.,
19 Kató B. (14 Feke B. 80’), - 4 Bányai R., 10 Marton L., 8 Szabó
E., - 21 Panyik F. (18 Gubucz V. 59’), 7 Kovács F. (11 Papp D.
75’), 9 Kéki Cs. Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Árszintye V. 29’, ill: Kéki Cs. 5’, 38’, Gubucz V. 88’,
Jók: Az egész csapat.
Bereczki Árpád: A mai mérkőzésen végig koncentráltak és fegyelmezettek voltunk, melynek eredménye a második félidőben
mutatkozott meg az erőnléti fölényünkkel és a harmadik góllal.
2019. október 12. szombat: 15:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Gádoros SE 6 - 3 (3 - 0)
110 néző, játékvezető: Sechna Gábor.
Dévaványai SE: 97 Szász D. (24 Juhász Zs. 65’), - 19 Kató B.
(11 Papp D. 59’), 3 Pap Á., 5 Váradi I., 6 Kovács B. (13 Szalai B.
46’), - 4 Bányai R., 10 Marton L., 8 Szabó E. (14 Feke B. 59’), 21 Panyik F. (18 Gubucz V. 46’), 7 Kovács F., 9 Kéki Cs. Edző:
Bereczki Árpád.
Góllövők: Szabó E. 9’, Kovács F. 30’, 76’, (11 - es ből, mindkettő), Kéki Cs. 39’, 52’, Papp D. 86’, ill: Mucsi D. 47’, 78’, 85’.
Jók: Pap Á., Marton L., Kéki Cs., ill: Mucsi D., Horváth S., Máriás P., Molnár G.
Bereczki Árpád: Alacsony színvonalú mérkőzésen ziccerek
sokaságát hagytuk ki, de ezért a győzelemért is három pont jár!
2019. október 19. szombat: 12:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Sarkadi Kinizsi LE - Dévaványai SE 1 - 2 (0 - 1)
200 néző, játékvezető: Zahorán János.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 19 Kató B., 3 Pap Á., 5 Váradi
I., 6 Kovács B., - 4 Bányai R., 10 Marton L., 8 Szabó E. (16 Nagy
Z. 60’), - 18 Gubucz V. (14 Feke B. 82’), 7 Kovács F., 9 Kéki Cs.,
Csere: 24 Juhász Zs., Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Tokaji Zs. 49’, ill: Kéki Cs. 43’, 88’.
Jók: Az egész csapat.
Bereczki Árpád: Nagy iramú mérkőzésen, futballra alkalmatlan pályán, KIHARCOLTUK a győzelmet.
2019. október 26. szombat: 14:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Csabacsűdi GYLSE 2 - 1 (1 - 0)
110 néző, játékvezető: Gyuga Zsolt.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 19 Kató B., 3 Pap Á., 5 Váradi I.,
6 Kovács B., - 14 Feke B., 10 Marton L. (18 Elek B. 87’), 8 Szabó
E. (2 Szitás L. 85’), - 16 Gubucz V. (21 Panyik F. 56’), 7 Kovács F.
(11 Juhász P. 80’), 9 Kéki Cs. Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Szabó E. 23’, Kéki Cs. 55’, ill: Kasik M. 60’.
Jók: Az egész csapat, ill: Kasnyik D., Rafaj R.
Kéki Csaba csapatkapitány: A csapat maximálisan betartotta
az edző által kért utasításokat, sajnos egy ilyen gólra nehéz felkészülni, de mind küzdelemben, mind lelkesedésben oda tette
mindenki magát. Ismét köszönjük a szurkolást, lelkes nézőinknek.
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IFI (U19)
2019. október 6. vasárnap: 10:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Körösladányi MSK (U19) - Dévaványai SE (U19) 2 -7 (0 - 2)
25 néző, játékvezető: Takács János.
Dévaványai SE (U19): 1 Végh T., - 18 Kovács B. (13 Diós B.
79’), 5 Kovács Z., 3 Pap Á., 4 Meidinger J., - 9 Feke B., 8 Nagy Z.,
6 Katona I. (15 Vallach L. 82’), 19 Kató B., - 10 Papp K., 11 Papp
D. (12 Hőgye B. 72’). Edző: Tagai Attila.
Góllövők: Szuróka Zs 54’, Szántó Cs 73’, ill: Papp K 10’, 39’,

2019. október 13. vasárnap: 11:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Okány KSK (U19) - Dévaványai SE (U19) 1 -16 (0 - 6)
35 néző, játékvezető: Megyeri János.
Dévaványai SE (U19): 1 Végh T., - 15 Vallach L., 5 Kovács Z.,
3 Pap Á., 13 Diós B., 4 Meidinger J., - 8 Nagy Z., 6 Katona I., - 9
Feke B., 11 Papp D., 7 Juhász P. Edző: Tagai Attila.
Góllövők: Egri Á. 70’, ill: Papp D. 10’, 27’, 30’ 35’, 44’, 50’, 77’,
Juhász P. 24’.
Jók: Az egész csapat.
2019. október 20. vasárnap: 13:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U19) - Dobozi SE (U19) 3 - 1 (2 - 1)
35 néző, játékvezető: Baukó Balázs.
Dévaványai SE (U19): 1 Végh T., - 14 Kovács B., 5 Kovács Z.
(13 Diós B. 87’), 3 Pap Á. (15 Gál S. 80’), 4 Meidinger J., - 8
Nagy Z., 6 Katona I., 9 Feke B. (2 Szarka Sz. 75’), - 10 Papp K.,
11 Papp D. (19 Kató B. 46’), 7 Juhász P. (12 Hőgye B. 71’). Edző:
Tagai Attila.
Góllövők: Papp D. 27’, Papp K. 29’, 73’, ill: Kiss Z. 18’.
2019. október 27. vasárnap: 13:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U19) - Vésztői SE (U19) 10 - 3 (6 - 2)
60 néző, játékvezető: Brlás Zsolt.
Dévaványai SE (U19): 1 Végh T., - 14 Kovács B. (2 Szarka Sz.
46’), 5 Kovács Z., 3 Pap Á. (13 Diós B. 46’), 4 Meidinger J. (16
Gál S. 58’), - 8 Nagy Z., 19 Kató B. (20 Hőgye B. 61’), 9 Feke B. (6
Katona I. 46’), - 7 Papp K., 11 Papp D., 17 Juhász P. (15 Vallach
L. 67’). Edző: Tagai Attila.
Góllövők: Papp D. 8’, 14’, 55’, Papp K. 12’, 30’, 38’, 70’ 80’, Kató
B. 16’, Juhász P. 65’, ill: Kovács L. (11 -es ből)11’, 32’, 90’.
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NŐI FUTSAL
2019. október 6. vasárnap: 14:00.
NB.II. NŐI FUTSAL LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
GYOMAENDRŐDI SPORTCSARNOK!
Dévaványai SE - Békéscsabai Wanted SC 9 - 1 (2 - 1)
100 néző, játékvezetők: Boda László, Baráth János.
Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 8 Zeller Anita, 9 Bereczki
Dorina, 10 Fúrka Júlia, 13 Tóth Noémi, Cserék: 1 Takács Erika,
2 Kovács Kitti, 3 Beinshróth Kitti, 4 Molnár Kitti, 7 Nagy Zita, 12
Szabó Tünde Imola. Játékos edző: Fúrka Júlia.
Gólszerzők: Molnár Kitti 16’, 22’, 36’, Furka Júlia 18’, 30’, 39’,
Nagy Zita 28’, Bereczki Dorina 37’, Szabó Tünde 39’, ill: Horváth
Sára Ticiána 1’.
Jók: Az egész csapat.
2019. október 20. vasárnap:14:00.
NB.II. NŐI FUTSAL LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
GYOMAENDRŐDI SPORTCSARNOK!
Dévaványai SE - Piliscsabai AFC 1 - 1 (1 - 1)
70 néző, játékvezetők: Szigeti Gábor, Gyebrovszki György, Takács János.
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, 6 Tóth Szabina,
8 Zeller Anita, 12 Szabó Tünde Imola. Játékos edző: Fúrka Júlia.
Gólszerzők: Furka Júlia 2’, ill: Pintér Denissza 11’.
2019. október 26. szombat:13:00.
NB.II. NŐI FUTSAL LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
ELTE SE - Dévaványai SE 1 - 0 (0 - 0)
50 néző, játékvezetők: Kénoszt Éva Noémi, Nyekita Brúnó
László, Lantos Tamás.
Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 8 Zeller Anita, 9 Berecz-
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ki Dorina, 10 Fúrka Júlia, 13 Tóth Noémi. Cserék: 3 Beinshróth
Kitti, 4 Molnár Kitti, 7 Nagy Zita, 12 Szabó Tünde Imola, Játékos edző: Fúrka Júlia.
Gólszerzők: Béres Adrienn 36’.

SERDÜLŐ (U16)
2019. október 11. péntek: 15:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U16) - Békési FC 0 - 9 (0 - 1)
20 néző, játékvezető: Sándor Imre.
Dévaványai SE (U16): 1 Szabó E., - 18 Kulcsár D., 3 Borsós I.,
2 Végh T., 5 Balogh K., - 11 Nagy R. (13 Borsós T. 73’), 6 Polasek
L., 7 Kovács E., 9 Nagy A. (13 Erdős N. 63’), - 14 Csontos B., 14
Csontos B. Edző: Barna Sándor.
Góllövők: Balogh Lévi A. 23’, 47’, 57’, 61’, 76’, 80’, 84’, Kiss A.
73’, László L. 85’.
2019. október 18. péntek: 15:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Békéscsabai Jamina SE (U16) - Dévaványai SE (U16) 4 - 3 (3 - 0)
20 néző, játékvezető: Megyeri Norbert.
Dévaványai SE (U16): 1 Erdős N., - 8 Kulcsár D., 3 Borsós I.,
2 Végh T., 11 Nagy R. (12 Borsos T. 66’), - 6 Polasek L. (9 Nagy
A. 56’), 7 Kovács E. (16 Janovics R. 40’), 10 Szarka Sz., 18 Kató
E., - 14 Csontos B., 17 Gódi D. Edző: Barna Sándor.
Sérültek és hiányzók: Szabó E., Balogh K.
Góllövők: Kató E. 10’ (öngól), Ónodi P. 33’, 48’. Mohácsi M.
42’, ill: Végh T. 82’, 89’, Gódi R. 75’.
2019. október 25. péntek: 15:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U16) - Szeghalmi FC (U16) 0 - 0
30 néző, játékvezető: Hankó Balázs.
Dévaványai SE (U16): 22 Szabó E., - 5 Balogh K., 3 Borsós I.,
18 Kató E., 12 Szántó L., - 6 Polasek L. (7 Kovács R. 53’ - 13 Borsos T. 72’), 2 Végh T., 9 Nagy A., 10 Szarka Sz. (11 Nagy R. 58’),
- 14 Csontos B. (12 Erdős N. 72’), 8 Gódi D. Edző: Barna Sándor.

FELNŐTT CSAPAT PROGRAMJA:
2019. november 9. szombat: 13:30
DÉVAVÁNYAI SE – MEZŐBERÉNYI LE
2019. november 16. szombat: 13:00
VÉSZTŐI SE – DÉVAVÁNYAI SE
2019. november 23. szombat: 13:00
DÉVAVÁNYAI SE – DOBOZI SE
2019. november 30. szombat: 13:00
DÉVAVÁNYAI SE – OKÁNY KSK
IFI (U19) CSAPAT PROGRAMJA:
2019. november 10. vasárnap: 13:00
DÉVAVÁNYAI SE – BERÉNYI GYERMEK FC
2019. november 17. vasárnap: 11:00
SARKADI KINIZSI LE – DÉVAVÁNYAI SE
2019. november 24. vasárnap: 13:00
DÉVAVÁNYAI SE – KÖRÖSLADÁNYI MSK
NŐI FUTSAL CSAPAT PROGRAMJA:
2019. november 9. szombat: 13:00
DÉVAVÁNYAI SE – VIADUKT SE
(GYOMAI SPORTCSARNOK!)
2019. november 16. szombat: 18:00
KALAFA SE - DÉVAVÁNYAI SE
(SZÁRI SPORTCSARNOK!)
2019. november 24. vasárnap: 14:00
DÉVAVÁNYAI SE – CSORVÁSI SK
(GYOMAI SPORTCSARNOK!)
2019. december 1. vasárnap: 18:00
MVFC BERETTYÓÚJFALU - DÉVAVÁNYAI SE
(BERETTYÓÚJFALUI SPORTCSARNOK!)
2019. december 8. vasárnap: 14:00
DÉVAVÁNYAI SE – ATOMERŐMŰ SE
(GYOMAI SPORTCSARNOK!)

Megemlékezés

TISZTELT DÉVAVÁNYAI LAKOSOK!

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

Fájó szívvel emlékezünk
Borsós Ferenc halálának 5. évfordulójára.
Felesége, lánya, fia, menye, unokája Lali

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

Engedjék meg, hogy bemutassam új hivatásomat!
Horváth Lajos vagyok,
Dévaványán élek családommal és itt is dolgozok. Munkám során,
mint ápoló, nap, mint
nap szembe kell néznem
az elmúlással, annak
megpróbáltatásaival. Látva ezt a fájdalmat a családok szemében döntöttem
úgy, hogy polgári búcsúztatóként segítséget nyújtok, és az utolsó földi útján
is elkísérem Önökkel szeretett hozzátartozójukat.
Tevékenységem kezdete 2019. november 1.
Bízom benne, hogy ezen hivatásom által is a gyászoló családok segítségére lehetek!

Tisztelettel, Horváth Lajos
Polgári Búcsúztató, telefon: 30/484-82-11

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

ELADÓ CSALÁDI HÁZ
Dévaványán, a Hunyadi utca közepén
- 2,5 szoba+ebédlő
- akár bútorozottan is
- részben felújított
- központi, gázkazános fűtés
- gazdasági épületek, garázs
- 3 fázis
- 2137 m2-es, rendben tartott telek.
Megtekintés csak időpont egyeztetéssel:
telefon: 66/483-769, 20/390-1464, 66/483-464.
Ár: 6 millió Ft.

TELEK ELADÓ!

TELEK ELADÓ!

THÖKÖLY UTCA 46.
(1093 M2)
ÉRDEKLŐDNI:

SZABADSÁG UTCA 7.
(1094 M2)
ÉRDEKLŐDNI:

06-30/167-2998

06-30/167-2998

ÁRON ALUL, SÜRGŐSEN ELADÓ INGATLAN
DÉVAVÁNYÁN A SÁROS UTCA 6 SZÁM ALATT,
KÖTELEZÉS MELLETT.
IRÁNYÁR: 150.000.-FT (ALKUDNI LEHET!)

„

…A gyertya lángja csak pislákol
És megvilágítja a szobát,
Csendes fényt mutat lelkemnek.
Csak nézem, csak hallgatom
Lelkem békés dallamát.

Kitárom lelkem, hogy éneke
Szálljon szabadon szerte szét,
Hirdessen nyugalmat, békét!
A szeretet se maradjon el,
Járja a világot békével.

”

/Nagy Ilona: Ünnep - részlet/

ÉRD: 06/70-3759158-AS TELEFONSZÁMON.
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TÁNCZOS HÚSBOLT
Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.

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,

Kolbászhúsra (70-30%) megrendelést felveszünk!
Disznóvágáshoz fűszerek, pácok, belek,
műbelek széles választéka kapható!
Bővítettük választékunkat fagyasztott termékekkel:
- fagyasztott zöldségek, - nudlik - gombócok - félkész
leveles tészták - halak - levesbetétek - pacal - velő.

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

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.

06/30-391-46-05

Svédmasszázs: izomlazító, fájdalomcsillapító.
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testtekercseléssel.

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.

Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére.

A hét minden napján, kora reggeltől a késői órákban is,
előzetes egyeztetéssel, szeretettel várom!

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. DECEMBER 2., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2019. december 2-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: December 13. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu
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