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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2018. november 15. napján rendkívüli 

ülést tartott.
Első napirendi pontban megalkották a helyi termelői piac 

működéséről és üzemeltetéséről szóló 18/2018.(XI.26.) önkor-
mányzati rendeletet.

Második napirendként egyszeri jutalom kifi zetéséről és ahhoz 
pótkeret biztosításáról döntöttek a Dévaványai Közös Önkor-
mányzati Hivatal köztisztviselői, az önkormányzat gazdálkodási 
körében alkalmazott közalkalmazottak és a munkatörvény-
könyv hatály alá tartozók, a Margaréta Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény közalkalmazottainak jutalmazására, 
valamint a polgármester tekintetében. A DÁMK közalkalmazot-
tainak jutalmazásához pótelőirányzatot nem biztosítanak, mivel 
annak összege az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.

Harmadik napirend keretében döntöttek arról, hogy az Ag-
ricola Dévaványa Kft . kérelmének helyt adva az abban felsorolt 
földterületek földhaszonbérleti szerződését 2023. december 
31-ig meghosszabbítja, mivel a Kft . pályázatot kíván benyújtani 
ökológiai gazdálkodási célprogramra.

Negyedik napirendi pontban döntöttek a Margaréta Egysé-
ges Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapdokumentumai-
nak módosításáról, majd elfogadták az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, a Szakmai Programját, továbbá megál-
lapodás megkötése mellett döntöttek Ecsegfalva Község Önkor-
mányzatával a személyes gondoskodást nyújtó szociális étkezte-
tés feladatai ellátására vonatkozóan.

Ötödik napirendben Jónás Tibor testnevelő, gyógytornász 
fi zioterapeuta támogatási kérelemmét tárgyalta meg a testület 
és döntött arról, hogy tanulmányaihoz szabadság biztosításával 
hozzájárulnak.

Hatodik napirendi pontban az „Ajánlattétel az EFOP-1.2.11-
16-2017-00003 kódszámú pályázat keretében felújítandó 1. és 2. 
sz. lakás kivitelezésére” tárgyban indított beszerzési eljárás ered-
ményeként a Feke László egyéni vállalkozó bruttó 9.959.797,- Ft 
összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Hetedik napirendi pontként döntöttek arról, hogy az „Aján-
lattétel a TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003, TOP-3.2.1-16-
BS1-2017-00017 valamint az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 
kódszámú pályázatok keretében ellátandó műszaki ellenőri fel-
adatok biztosítására” tárgyban indított beszerzési eljárás ered-
ményeként a Kontroll-Centrum Kft . bruttó 6.730.000,- Ft ösz-
szegű ajánlatát hirdetik ki nyertesnek. 

Nyolcadik napirendben a település közúthálózatának téli sí-
kosság-mentesítési feladataihoz szükséges útszóró só beszer-
zése tárgyában indított eljárás során Fazekas Zoltán vállalkozó 
19.350,- Ft/tonna+Áfa összegű ajánlatátt hirdették ki nyertes-
nek.

A képviselő-testület 2018. november 29. napján megtartotta 
soron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a tes-
tületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések elfoga-
dását követően első napirendi pontként a Közmeghallgatás ke-
rült napirendre, amelyen a lakosság részéről nem vett részt egy 
érdeklődő sem.

Második napirendben került elfogadásra a Békés Medical Kft . 
beszámolója az orvosi ügyeleti ellátásról.

Harmadik napirendben megtárgyalták és elfogadták  a 2019. 
évi előzetes költségvetés koncepcióját.

Negyedik napirendi pontként a 2019. évi városi ünnepség- és 
rendezvényterv került elfogadásra.

Ötödik napirend keretében egyhangúlag elfogadták az önkor-
mányzat 2018. évi mezőgazdasági tevékenységének bemutatásá-
ról szóló beszámolót.

Hatodik napirendi pontban elfogadásra került az Agricola Kft . 
2018. évi I-III. negyedévének tevékenységéről szóló beszámoló.

Hetedik napirendben a Dévaványa Város Önkormányzat Ká-
bítószerügyi Egyeztető Fórumának éves munkájáról szóló be-
számolót fogadta el a testület.

Nyolcadik napirendi pontban elfogadták a „Teremts Esélyt 
Program – Dévaványa” pályázathoz kapcsolódó Ifj úsági Cselek-
vési Tervet.

Kilencedik napirendben módosították Dévaványa Város Ön-
kormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét.

Tizedik napirendi pontban megtárgyalták a Mázsaház helyi-
ség bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetményt, amelynek 
megjelentetéséről a decemberi testületi ülésen hoznak érdemi 
döntést.

Tizenegyedik napirendben a „Dévaványa, Kisújszállási úti 
telephelyen felhalmozott beton-és téglatörmelék törése” tárgyá-
ban indított beszerzési eljárás eredményeként az EURO MOBIL 
PLUSZ Kft . betontörésre adott 2. 500,- Ft/m3+Áfa, valamint a 
téglatörésre adott 1. 600,- Ft/m3+Áfa összegű ajánlatát hirdették 
ki nyertesnek.

Tizenkettedik napirendi pontban módosították a lakások és 
helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati ren-
deletet.

Tizenharmadik napirendi pontként döntött arról a testület, 
hogy kérelmet nyújt be a Belügyminisztérium Közfoglalkozta-
tási Támogatások Keretrendszerében támogatható három Járási 
Startmunka Mintaprogramra a 2019. évre.

Tizennegyedik napirend keretében hozzájárultak ahhoz, hogy 
a reumatológiai szakrendelést dr. Balázs Tibor reumatológus 
szakorvos lássa el 2019. január 1. napjától.

Zárt ülés keretében otthonteremtés helyi támogatásáról dön-
töttek, 2 esetben, mindösszesen 1 millió forint összegben, majd 
2 tanuló tekintetében támogatásukat fejezték ki az Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvételre.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2018. december 
13. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a 
következők:

1. A foglalkoztatás helyzete Dévaványán és a járásban, a közfog-
lalkoztatás tapasztalatainak bemutatása.

2. Tájékoztató a munkahely-teremtési és megtartási pályázatok-
ról, az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásról.

3. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2019. évi 
munkatervének elfogadása.

4. A 2019. évi Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és 
elfogadása

5. A 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása

6. A 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása. 
7. A 2018. évi ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés. 

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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A NAPKÖZI KONYHA JÖVŐJÉRŐL

Mint bizonyra már a lakosság többsége tudja, a napközi 
konyhát üzemeltető Váradi Étkeztetési Bt. a konyha működ-
tetését december 31-el visszaadta. Az elmúlt évtizedekben 
a vállalkozás gondoskodott nem csak a bölcsődés, óvodás 
és iskolás gyermekek étkeztetéséről, de ő szolgáltatta a napi 
ételt az idősek otthonában és a középiskolában is. Ezen túl-
menően rengeteg civil rendezvény lebonyolításában vett 
részt, gyakorlatilag megkerülhetetlen szereplő volt ezen a 
területen. Ezúton is köszönöm Váradi Károlynak és a cég 
alkalmazottainak az elmúlt évek nehéz munkáját. 

A változás nagy feladat elé állította az önkormányzatot. Az 
étkeztetéshez kapcsolódó bevételek meghaladják a közbe-
szerzési értékhatárt, és mivel speciális szolgáltatásról van szó, 
ezért a működtetésre szóló felhívást nem csak a hazai, hanem 
az Európai Uniós közbeszerzési értesítőben is meg kellett je-
lentetni. Ez nem csupán több dokumentum elkészítését jelen-
tette, hanem magát a kiválasztási eljárás elhúzódását is. An-
nak ellenére, hogy a felhívást az Eu összes országában közzé 
kellett tenni sajnos nem bővelkedünk a jelentkezőkben. Az 
előrejelzések alapján várható, hogy főzőkonyha helyett vél-
hetően csak tálalókonyhát fognak üzemeltetni településün-
kön, vagyis máshol főzik meg az ételt és onnan szállítják ki 
hozzánk. Amennyiben a nyertes pályázóval sikerül még az 
idén szerződést kötni, úgy az a vállalkozás fogja január 1-től 
az ételt készíteni és szervírozni. Ha nem sikerül lefolytatni 
az eredményes eljárást, úgy az átmeneti időre szerződést kell 
kötnünk az ellátás folytonossága érdekében. 

A magyar jogszabályok igen szigorú követelményeket fo-
galmaznak meg a menzán felszolgálható ételek alapanyagait 
illetően, melyek közül az egyik és talán a legészrevehetőbb 
a sóval történő ízesítés radikális csökkenését jelenti. Szinte 
biztosra vehetjük, hogy az következő évben tálalásra kerülő 
ételek ízvilága el fog térni a már jól megszokottaktól, azon-
ban megértésüket kérjük, hiszen az önkormányzatnak nincs 
más választása: azzal kell szerződést kötnie, aki jelentkezik a 
feladatra. Az ellátásnak folyamatosnak kell lennie, és jelen-
leg ennek biztosítása a legfontosabb cél.

ESZKÖZFEJLESZTÉS A MARGARÉTA
IDŐSEK OTTHONÁBAN

Az intézmény a gondos gazdálkodásnak és a kistérségi 
társulásból történő kilépésnek köszönhetően idén olyan for-
rásokat tudott megspórolni, melyből a következő év elején 
komoly eszközfejlesztését tud megvalósítani. Ennek haszo-
nélvezői elsősorban természetesen a bentlakók lesznek, hi-
szen a beszerzést követőn többek között kicserélésre kerül az 
ágyak fele, illetve minden szobában új szekrényeket is kap-
nak. Ezen túl meg fog történni az intézmény festése, egyes 
szobák padlóburkolatának cseréje, de irodai számítástechni-
kai eszközök is beszerzésre kerülnek. Erre az intézménytől 
kapott javaslatok alapján kerítünk sort.

Az épület EU-s forrásból való felújítása a következő és ele-
jén indul mely, ha elkészül, úgy egy minden szempontból 
megújult intézményben élhetik életüket az ellátottak, illetve 
költözhetnek be újabb lakók.

További változás lesz, hogy a lakossági visszajelzések alap-
ján leginkább gondot jelentő takarítási szolgáltatást ellátó 
céggel a szerződés az év végével felmondásra került. Ezt 
követően ismét az intézmény erre a célra alkalmazott saját 
dolgozóival látják el a feladatot. Ettől azt reméljük, hogy a 
korábbi gondok enyhülnek, illetve megszűnnek.

FORRÁS KIEGÉSZÍTÉST KAPOTT
AZ ÉPÜLŐ BÖLCSŐDE

Mint tudják a Kossuth és Hunyadi utcák kereszteződé-
sénél épülő új, 42 férőhelyes bölcsőde megépítéséhez 199 
mFt-ot nyertünk a Terület- és Településfejlesztési Opera-
tív Programból. A pályázat beadása, annak elbírálása és a 
közbeszerzési eljárás lezárása között azonban eltelt két év, 
mely során többször emelkedett pl.: a minimálbér és az 
építő anyagok ára is. Ez a kivitelezés költségére is hatással 
volt, így végül a nyertes ajánlattevő által adott ár 30,8 mFt-
tal meghaladta a pályázaton elnyert támogatást, melyet az 
önkormányzatnak önerőből kellett volna fi nanszíroznia. Az 
önerő támogatására kérelmet nyújtottunk be a Magyar Ál-
lamkincstárhoz.

Az elmúlt napokban előbb Dankó Béla országgyűlési 
képviselő úr, majd a megjelenő kormány határozat is arról 
tájékoztatott bennünket, hogy ezen többletköltségünket az 
állam megfi nanszírozza, vagyis ténylegesen is 100 %-ban tá-
mogatott lesz a program. Ez azért is kiemelkedő jelentőségű, 
mert az országban összesen 36 önkormányzat, ezen belül 
Békés megyében csak 5 település kapott ilyen támogatást.

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

Mint az elmúlt években, úgy idén is sok szeretettel vá-
runk mindenkit a város főterén tartandó ünnepi hangulatú, 
műsorokkal színesített adventi gyertyagyújtásokra, illetve a 
piac területén tartandó ezüst- és arany vasárnapi karácsonyi 
vásárokra. Kézművesek, vásárosok, helyi termelők, valamint 
civil szervezetek és a művelődési ház dolgozói hetek óta ké-
szülnek erre az időszakra, így ebben az évben is forró tea, 
puha kalács és forralt bor várja a város lakóit a gyertyagyúj-
tások ideje alatt.

Ezúton köszönöm a szervezésben résztvevő munkatársa-
imnak, a civil szervezeteknek a munkáját, az iskolák, óvodák 
által adott műsorokat, az egyházi vezetőink közreműködését 
az adventi gyertyagyújtásokon, amelyekkel igyekeztek szeb-
bé és meghittebbé tenni az ünnepet.

Kívánom mindenkinek, hogy a karácsony békében, sze-
retetben teljen, 2019 pedig egészségben, boldogságban és 
sikerekben legyen gazdag.

Valánszki Róbert, polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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BÉKÉS MEGYÉBEN 265,2 MILLIÓ FORINTTAL 
TÁMOGATJA A BELÜGYMINISZTÉRIUM AZ 
ÖNKORMÁNYZATOK FELADATELLÁTÁSÁT

A Belügyminisztérium az idén több mint 8 milliárd fo-
rinttal támogatja az önkormányzati fejlesztéseket. Az önkor-
mányzatok egyrészt önkormányzati intézmények felújítására 
vagy belterületi utak és járdák felújítására pályázhattak.- tá-
jékoztatott Dankó Béla országgyűlési képviselő.

A Belügyminisztérium az idei évben két körben hozott 
döntéseket a fejlesztési célú pályázatokról. Első körben au-
gusztus elején, melyekkel 282 pályázatot támogattak 5 milli-
árd Ft összeggel országosan és 8 települést Békés megyében.

Augusztusban a kormány további 3 milliárd forintot cso-
portosított át az önkormányzati fejlesztésekre. A második 
körben országosan további 195 pályázatot támogattak, míg 
Békés megyében további 10 települést.

Ennek a hazai forrású pályázatnak, mely évenként kerül 
kiírásra három fő célja van: a kötelező feladatot ellátó intéz-
mények fejlesztése, felújítása, a sportlétesítmények fejleszté-
se, valamint a belterületi utak, járdák és hidak felújítása. 

A Minisztérium az idén a legtöbb forrást, több mint 4,7 
milliárd forintot útfelújításra biztosította, intézmény-felújí-
tásra pedig 2,5 milliárdnál többet adott.

Békés megyében tehát összességében 18 önkormányzat 
nyert támogatást 256,2 millió Ft összegben. A megyében 
elsősorban belterületi utak és járdák felújítására pályáztak a 
települések, mindösszesen 229,4 millió Ft támogatást kaptak 
erre a célra.

Választókerületemben 5 település nyert el összesen 88,7 
millió Ft támogatást ebben a pályázati kiírásban elsősorban 
járda és útfelújításra.- részletezte a képviselő. -Békés városa a 
Verseny utca felújítására, Csabacsűd a József Attila utca fel-
újítására, Dévaványa járdafelújításra (Körösladányi utca egy 
szakasz, a Széchenyi utca egy szakasza, a Vörösmarty utca, 
Bethlen G. utca), Kamut szintén útfelújításra (Széchenyi utca 
egy szakasza, Arany János és Park utca teljes szakaszai) kap-
tak támogatást, Körösladány pedig járdafelújítást hajt végre a 
támogatásból (Batthyány és a Széchenyi utcában).

Dankó Béla
országgyűlési képviselő

KEDVES ÜNNEPRE KÉSZÜLŐ 
DÉVAVÁNYAIAK!

Az esztendő napjai: megannyi kisebb, nagyobb küzdelem, 
melyek győzelmek és tanulságok emlékeivel sorakoznak 
egymás mögött. Végigtekintve rajtuk, a maga módján mind-
mind egy ünnep, hiszen általuk léptünk tovább, haladtunk 
előre a számunkra kijelölt úton. Ám ilyenkor, az adventi 
időszakban ez a haladás egyre elgondolkodtatóbb, befelé 
fi gyelő lépésekbe vált át. Immár ünneplőbe öltöznek az ut-
cák, s velük együtt lelkünk is a közelgő karácsonyest varázsa 
felé fordul. Az advent fényei ugyanis képesek a külső csillo-
gást és várakozást is belső ragyogássá változtatni. Ahányan 
vagyunk, annyiféle módon ölt formát ez a várakozás, hogy 
mindannyian megélhessük saját belső ünnepünket. A kará-
csony legnagyobb csodája talán éppen ebben rejlik, ahogy 
belső, személyes készülődésünk, ünnepi csodavárásunk vé-
gül mégis egymáshoz vezet el bennünket. Családok, barátok, 
és egész keresztény világunk összetartozásának legszentebb 
ünnepe a Megváltó születése, mely a szeretet és hűség alapja-
it rakta le szerte a világon. Forduljunk hát ezzel a szeretettel 
most egymás felé. Ismerjük fel az ünnep fényében egymásban 
mindazt, ami összeköt bennünket! Ám a fény, legyen bármi-
lyen erős, nem egyformán jut el mindenhová, ezért fi gyel-
jünk azokra is, akik nélkülöznek, akik ezekben a napokban is 
nélkülözik az odafordulást. Számukra egy jó szó, egy mosoly 
hozhatja el az igazi ünnepet. Kívánom, hogy mindannyiunk 
számára váljon hát elérhetővé most az örömhír, Megváltónk 
születésének csodája. Így kívánok mindannyiuknak áldott, 
békés karácsonyt!

Dankó Béla
országgyűlési képviselő

A Dévaványai
Református Egyházközség

telefonszáma megváltozott!

Új telefonszám:
66/633-703
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Megújult a piactér
Dévaványán

2018.11.27.

A projekt közvetlen célja a piaci élet újraélesztése és elsősorban 
a helyi termelők piacon való megjelenésének segítése, a lakosság 
piacra csábításával. A beruházás eredményeként fedett elárusító-
helyekkel, kulturált kiszolgáló helyiségekkel, bérbe adható üzlethe-
lyiséggel gazdagodott Dévaványa, a szabad elárusító helyek pedig 
rendezettebbek lettek.

A régi piactér mérete 2600 m2, amely sem fedett árusítóhelyek-
kel, sem megfelelő mellékhelyiséggel, sem megpihenésre alkal-
mas utcabútorokkal nem rendelkezett. Nem volt elegendő áram 
és vízvételi lehetőség, valamint hiányzott a rendes illemhely és 
kézmosó is. A nem megfelelő feltételek miatt több panasz is ér-
kezett, hogy az árusoknak nem jut megfelelő asztal vagy burkolt 
terület. Mivel fedett árusítóhely nincs, a piaci napokon a látoga-
tók száma erősen függött az időjárás alakulásától.

A fejlesztés eredményeképp a területen szétszórt építmények 
egy új, korszerű létesítménnyel lettek helyettesítve. Az új épü-
letben egy lángossütő, és egy előtérrel rendelkező külön nemű 
vizesblokk mellett egy mozgássérült WC, valamint egy raktár- 
és irodahelység került kialakításra. A termelő árusok részére az 
épület emellett egy fedett elárusító hely létesült, együtt összesen 
404,52 m2-en, melyen 44 asztal várja a termelőket. Ezen túl ren-
dezésre került teljes piaci terület, felújították az aszfalt töredezett 
burkolatokat. Minden eddiginél több, összesen 86 kerékpártároló 
került elhelyezésre. A használati melegvíz ellátást napkollektoros 
rendszer biztosítja a téli időszakban elektromos fűtőpatron ki-
egészítéssel, míg napelemes rendszer lett kiépítve a világításon 
kívül a vizesblokk téli fagymentesítésének elektromos fűtéséhez, 
valamint a térvilágítás biztosítása céljából.

Az építés mellett 2000m2 térburkolat újul meg, továbbá 40 m2 
biológiailag aktív felület kialakítása történt meg.

A piac minden igénynek megfelelő fejlesztése ösztönzőleg hat a 
helyi termelőkre és kézművesekre, lehetőséget teremt az életmi-
nőség javítására, és segíthet a közösségi összetartozás érzésének 
elmélyítését. A megfelelő marketingeszközök használatával, mint 
idegenforgalmi vonzerő maga is részévé válhat a környék turisz-
tikai hálózatának.

A megvalósítás helyszíne:

5510, Dévaványa; Bethlen Gábor utca; Hrsz. 1834.

Projekt összköltségvetése: 65.137.908 Ft.

A projekt befejezésének dátuma: 2018.12.31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével,
a Széchenyi 2020 program keretében valósulmeg.

Dévaványa Város Önkormányzata a TOP-1.1.3-
15-BS1-2016-00016 „A helyi termelői piac újra-
élesztése Dévaványán” című pályázati felhívás ke-
retében 99%-os támogatási intenzitású, vissza nem 
térítendő támogatásban részesült, amelyből egy új, 
minden igényt kielégítő piactér valósult meg.

TÁJÉKOZTATÁS A VÉRVÉTEL 
SZÜNETELTETÉSÉRŐL

2018. december 18. és december 31. között a vérvétel 
szabadság miatt szünetel.

Utolsó vérvétel: 2018. december 11. (kedd)
******************

2019. évi otthoni vérvétel időpontjai:

• január 17.
• február 21.
• március 21.

április 15-21-ig szabadság

• április 25.
• május 23.
• június 20.
• július 18.

július 29-augusztus 11-ig szabadság

• augusztus 22.
• szeptember 19.

• október 17.
• november 21.
• december 19.

december 25 - 2020. január 5-ig szabadság

Utolsó vérvétel: 2019. december 24. (kedd)
Első vérvétel: 2020. január 7. (kedd)

Ezeken a napokon a laborban történő vérvétel szünetel.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

Tisztelettel: Csatáriné Bereczki Ágnes

TISZTELT LAKOSSÁG!
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója lezajlott.
A pályázatokat 2018. november 13. napjáig lehetett 

papír alapon benyújtani Dévaványai Közös Önkor-
mányzati Hivatal Igazgatási és Szervezési Irodájába.

A Támogatáskezelő által meghatározott határidőig 
11 pályázat érkezett be, melyből 9 pályázó nyert  támo-
gatást, ezek közül 8 „A” típusú, 1 „B” típusú pályázat 
volt. 2 pályázót elutasított a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság, az egy főre eső jövedelem miatt.
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TÁJÉKOZTATÁS
A kukába nem férő, többlet kommunális (vegyes) hulladék 

gyűjtésére, 120 literes zsákok igényelhetőek a DAREH BÁZIS 
Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Zrt. által működtetett ügyfél-
szolgálaton és ügyfélkapcsolati irodákban.

A zsákban kizárólag háztartásban keletkező kommunális (ve-
gyes) hulladék helyezhető el.

Kérjük, NE helyezzen a zsákba veszélyes hulladékot, építési tör-
meléket, zöldhulladékot, szelektíven gyűjtendő hulladékot!!!

A zsák megvásárlásának feltételei: 
Az igénylő

- természetes személy és
- szerepel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyilvántar-

tásában és
- adatlapot tölt ki az igénylésről és
- igazolja személyazonosságát, szükség esetén meghatalma-

zást mutat be és
- igazolja, hogy nincs lejárt tartozása, ezért bemutatja az utol-

só időszaki közszolgáltatási díjbefi zetést igazoló csekkszel-
vényt, vagy átutalási igazolást, vagy társasházi lakos eseté-
ben, közös képviselői igazolást és

- a zsák elszállítására vonatkozó közszolgáltatási díjat megfi zeti.

A kukába nem férő, többlet kommunális hulladékot gyűjtő zsák 
elszállításáért fi zetendő díj mértéke az ingatlan fekvése szerinti 
település, önkormányzati rendeletében meghatározott közszol-
gáltatási díj mértéke.

Igénylésének részletes feltételeiről az alábbi linken adunk tájé-
koztatást: 

https://www.dareh.hu/_bazis/zsak-igenylese-kommuna-
lis-tobblethulladekhoz/

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy rendszeresen többlethulladé-
ka keletkezik, fontolja meg a nagyobb, vagy plusz edény (kuka, 
tartály) igénylését!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Zrt. www.dareh.hu

HIRDETMÉNY
A Dareh Bázis Zrt. értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy az 

év végi ünnepi hulladékszállítások az alábbiak szerint
lesznek megtartva:

KARÁCSONY 2018. DECEMBER 25. (kedd) és
KARÁCSONY 2018. DECEMBER 26. (szerda) helyett 

DECEMBER 24-én hétfőn,
SZILVESZTER 2018. DECEMBER 31. (hétfő)

és
ÚJÉV 2019. JANUÁR 1. (kedd) helyett 
2018. DECEMBER 29-én szombaton.

Szelektív gyűjtés (sárga kuka):
2019. január 10. (csütörtök)
2019. január 24. (csütörtök)

Fenyőfa gyűjtés:
2019. január 7. (hétfő)

2019. január 21. (hétfő)

A fenti időpontok kizárólag a fenyőfára vonatkoznak, 
egyéb zöldhulladékot a közterületre kirakni illetve

ott tárolni tilos!

A szelektív gyűjtések további időpontjait a későbbiekben 
tesszük közzé.

Minden kedves Ügyfelünknek Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk!

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti ha-
lálozás a szív és érrendszerit követően a második leggyakoribb 
halálok.

2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek em-
lőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatározott időnként 
meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcso-
portba tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 
éves korcsoportba tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghí-
vást. 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 férfi aknál is.

Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul 
elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a betegség következ-
tében. 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 minden-
ki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az 
emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, 
annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daga-
natra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket meg-
téveszti 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 szű-
rése 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.

FELHÍVÁS EMLŐSZŰRÉSRE!
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November 12-én a Szociális Munka Napja alkalmából 
köszöntöttük a városban dolgozó szociális szakembereket, 
akik az év minden napján elkötelezetten, lelkiismeretesen 
és magas szakmai színvonalon végzik hivatásukat. Az ün-
nepségen a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola néptánc és furulya tanszakos tanulói ad-
tak műsort, majd Valánszki Róbert polgármester úr mon-
dott köszöntő beszédet és adta át a „Dévaványa Szociális 
Ügyéért” elismerő címet, a településen végzett kiemelkedő, 
lelkiismeretes munkájáért Bogya Istvánnénak.

Bogya Istvánné -született Katona Róza- 1958. február 
28-án Katona István és Herda Róza legidősebb gyermeke-
ként látta meg a napvilágot. Általános iskolai tanulmányait 
Dévaványán kezdte, majd 1976-ban érettségizett az akkori 
Gyomai Kiss Lajos Cipőipari Szakközépiskolában. Mindig 
is óvónő szeretett volna lenni, sajnos az akkori körülmé-
nyek nem tették ezt lehetővé. 1977-ben ment férjhez Bo-
gya Istvánhoz, akivel a mai napig is boldog házasságban 
élnek. Első gyermekük, Anikó 1978-ban született, majd 
Éva 1980-ban, István pedig 1987-ben, és már 4 unoka bol-
dog nagymamája is. Több szakmával rendelkezik, cipőipari 
szakmunkás, cipőipari technikusi, női ruha készítő. Ezek 
után került kapcsolatba a szociális szférával. A tanulás, az 
új dolgok megismerése mindig is fontos szerepet játszott az 
életében. 1996-ban a munkaügy szervezésében egy újabb 
átképzésre jelentkezett és így Békéscsabán szociális asszisz-
tens képesítést szerzett. 1997. november 1-jén indult Déva-
ványán a Családsegítő-Gyermekjóléti Szolgálat és itt, mint 
családgondozó kezdte meg pályafutását a szociális terüle-
ten. 1999-ben jelentkezett a DOTE Nyíregyházi Főiskolai 
karának általános szociális munkás szakára, ahol 2003-ban 
diplomát szerzett. A tanulást még ezután sem fejezte be, 
2004-ben szakvizsgát tett Családvédelemből, családgon-
dozásból. Majd 2008-ban adósságkezelési tanácsadóként 
végzett a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnél 
Salgótarjánban. Adósságkezelőként 5 évig tevékenykedett 
Dévaványán és Füzesgyarmaton, mindkét település meg-
elégedésére. Mindig segítette az utánpótlást, így tereptaná-
ri tevékenységeket is végzett. Több főiskoláról jöttek hozzá 
tanulni, akiket mindig segített a szakma megismerésében 
és gyakorlati tudás hasznosításában. Adósságkezelési ta-
nácsadó tereptanárként is képzettséget szerzett, ennek el-

ismeréseképpen 2013-ban a Legjobb Adósságkezelési Ta-
nácsadóképzés Tereptanára oklevélben részesült a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól. Munkája során 
több civil szervezet megalakulásában is tevékenyen részt 
vett, így a Dévaványai Nagycsaládosok Egyesületének, a 
Tartósbetegségben Élők Egyesületének és a Csocsó Egye-
sületnek is. Többféle csoportfoglalkozás keretein belül segí-
tette a résztvevőket. Ilyenek voltak a ,,Gazdálkodj Okosan!” 
csoportok a családok pénz- és energiagazdálkodása hatéko-
nyabbá váljon. Dévaványán kívül 3 másik településen élő 
munkanélküliek elhelyezkedését segítő csoportok munká-
jában is tevékenyen részt vett. Hosszú évek óta nagyon sok 
család támaszkodhat a szakmai tudására. Mindig jó érzéssel 
tölti el, hogy bizalommal fordulnak hozzá az emberek segít-
ségért vagy akár azért, hogy meghallgassa őket. 

Rózsika mottója:
„Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja milyen 

kikötőbe tart.”
/Seneca/

Ezúton is gratulálunk neki az elismerő címhez, a továb-
biakhoz kívánunk neki egészségben, kollégái körében eltöl-
tött éveket!

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden szociális szfé-
rában dolgozó lakostársunk kitartó, fáradhatatlan és áldo-
zatos munkáját!

Laskainé Kiss Alexandra és Serény Ildikó
DÁMK Művelődési Ház dolgozói

VÁROSI SZOCIÁLIS MUNKA NAP ÉS ELISMERŐ CÍM ÁTADÁSA
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Vállalkozói börze
Dévaványán

A közelmúltban a Gyulai Szakkép-
zési Centrum Dévaványai Szakgim-
náziuma, Szakközépiskolája és Kollé-
giumában rendezték meg a „Teremts 
esélyt” program vállalkozói börzéjét.

Az eseményen a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztá-
lyának vezetője, Tímárné Buza Ilo-
na tartott előadást a fi ataloknak. Az 
osztályvezető a a dévaványai fi atalok 

helyben maradását támogató, illetve 
a Dévaványáról elszármazott fi ata-
lok hazatérését segítő EFOP pályázat 
részleteit ismertette.

A vállalkozói börze célja az volt, 
hogy lehetőséget biztosítson a mun-
kaerőpiac valamennyi résztvevője 
számára – kis- és nagyvállalkozás, 
önkormányzati intézmény, foglal-
koztatási osztály valamint a leendő 
munkavállalók –, hogy személyesen 
találkozhassanak egymással.

Az előadás során a partnerei együtt-
működés, az „Ifj úsági Garancia Prog-
ram” , a munkaerőpiaci szolgáltatá-
sok és támogatások mellett szó esett 
az Európai Online Állásbörzéről, az 
elektronikus ügyintézés lehetőségei-
ről, a hivatali kapu hasznosságáról is.

Rózsahegyisek
nyereménye

A Békéscsabán megrendezett Pá-
lyaválasztási Kiállításon 240 általános 

iskolás és közel 100 középiskolás diák 
vett részt Gyomaendrőd térségéből. 

A Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskola diákjait is autóbuszok várták a 
rendezvény első napjának délutánján, 
amivel a Békés Megyei Kormányhi-
vatal által szervezett eseményre szál-
lították a gyerekeket. Az előzetes ér-
deklődési körök felmérését követően 
a helyszínen szakmai tárlatvezetésre 
kísérték a  diákokat, így tanácsadó 
kolléga segítségével végigjárhatták 
az őket érdeklő kiállítókat. A Kis 
Mesterek játék keretében legalább 5 
standnál kellett ügyesen szerepelni 
és így 5 pecsétet összegyűjteni. Az 
érvényes szelvényeket bedobók közül 
sorsolással választották ki a szeren-
csés nyerteseket, a négy közül egyik 
a gyomaendrődi  Adame Moira. A 
munkáltatói standoknál is lehetett 
versenyezni a legügyesebb címért, 
így nyert ajándékot Papp András, aki 
szintén a Rózsahegyi Kálmán Általá-
nos Iskola 8. osztályos tanulója.

A standok közötti játék része volt 
a Pályakerék, ahol a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osz-
tályának munkatársai várták az ér-
deklődőket, az általuk megalkotott 
pályaismereti játékkal. A rendezvény 
ideje alatt 902 db kérdőív került ki-
töltésre és értékelésre. A hibátlanul 
kitöltők apró ajándékokat is választ-
hattak maguknak.

X. Disznótoros és
Böllérpálinka Verseny

November 24-én a gyomaendrődi 
Varga Lajos Sportcsarnokban került 
megrendezésre a X. Gyomaendrődi 
Disznótoros és Böllérpálinka Ver-
seny.

Délelőtt Gera Krisztián, a főszer-
vező Gyomaendrődi Üdültetési Szö-
vetség Turisztikai Egyesület elnöke 
köszöntötte az esemény résztvevőit, 
majd Toldi Balázs, Gyomaendrőd 
város polgármestere nyitotta meg 
a versenyt. A rendezvényen a helyi 
szervezetekkel való kapcsolattar-
tás jegyében részt vett dr. Pacsika 
György, a Gyomaendrődi Járási Hiva-
tal hivatalvezetője, és a járási hivatal 
kolbászkészítő csapata is, amelynek 
a hivatal mindegyik osztályvezető-
je tagja volt. A sportcsarnokban 17 
csapat gyúrta a kolbászba valót, míg 
a csarnok előtt látványos hagyo-
mányőrző disznóvágásra került sor. 
A járási hivatal csapata „magyaros 
paprikás sült kolbász” kategóriában 
versenyzett. A nap folyamán a kuli-
náris élmények mellett tombolasor-
solás, és különböző szórakoztató 
programok fokozták a hangulatot. A 
talpalávalóról többek között a Fásy 
Ádám által vezetett Zeneexpressz, 
valamint a Körösmenti Táncegyüttes 
gondoskodott.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320
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Kálmán Peregrin ferences pap, egyik 
adventi elmélkedését, nagyon humo-
ros, de valóban megtörtént beszámo-
lóval kezdi. Arról ír, hogy intézmény 
vezetőként, többször mondta a takarí-
tónőknek: ne legyenek annyira alázato-
sak, hanem emeljék fel tekintetüket az 
ég felé, és akkor meglátják a plafonon 
lévő pókhálókat is. Ezek után házszen-
telésre megy egyikükhöz és ahogy belép 
a lakásbá, a háziasszony a következőt 
mondja: „Egész nap takarítottam, remé-
lem, nem talál egy pókhálót se!” Az atya 
épp a csillár alatt állt, felnézett és ekkor 
mindkettejük szeme megakadt egy terje-

delmes pókhálón. Az asszony, dühében így szólt a paphoz: 
„Atya, a maga hivatása számomra az Isten irgalmáról szóló 
bizonyíték, mert nagyon irgalmasnak kell lennie annak az Is-
tennek, aki megmentette a nőket egy ilyen férjtől!” Az atya 
elmélkedését, az advent lényegére való rámutatással folytatja: 
„adventben felemeljük tekintetünket: a közeledő Krisztus érke-
zése áll a középpontban. Kinézünk magunkból, az ő fényessége 
pedig beragyog minket. Vele együtt tekintünk a pókhálókra, 
életünknek azon területére, ahová a mulasztás szennyet hozott, 
azokra a megszokott mechanizmusokra, amelyek behálóztak 
minket, és amelyekkel eddig nem mertünk, tudtunk, akartunk 
mit kezdeni.” Az advent értelme tehát abban áll, hogy többé 
nem menekülünk a valóság elől, különböző bűnökbe, szen-
vedélyekbe, hanem szembe merünk nézni a valósággal és Is-
ten segítségével közreműködve, olyan életet igyekszünk élni, 
amely nem ellenkezik az igazi és isteni szeretettel. Karácsony-
kor az Isten irántunk való szeretetét ünnepeljük. Mogács Dá-
niel humorista „Unicef Apasztori” című videó bejegyzésében, 
arról beszél, hogy Isten irántunk való szeretetét – mely abban 
mutatkozott meg, hogy Egyszülött Fiát adta értünk –, akkor 
tudta valamennyire felfogni, mikor neki is megszületett 
az első gyermeke. Eléggé megható, amikor egy késő éjje-
li órában, a baba sírásától kimerült Dani, a kereszténység 
egyik legnagyobb hittitkáról beszél, abszolút hiteles mó-
don, anélkül, hogy ez különösen a szándékába lett volna. 
A megtestesülés titka, vagyis az, hogy Jézus magára vette 
emberi természetünket, valóságos emberré lett, ugyanak-
kor valóságos Isten is maradt, arról szól, hogy nyitottá vált 
számunkra, a megistenülés útja. Az említett történetek ta-
nulsága pedig az, hogy a megistenülésre való lehetőséget 
nem elvont, távoli, illetve nagynak tűnő dolgokban kell 
keresnünk, hanem ez adva van az élet legkisebbnek tűnő 
dolgaiban is. A lényeg, hogy ne a saját, ösztönös és embe-
ri szeretetünkre támaszkodjunk, hanem arra a szeretetre, 
amely Istentől származik. Ezt a szeretetet fogadjuk be és 
adjuk tovább, hogy kellemes karácsonyi ünnepeink és bol-
dog új esztendőnk legyen.

Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap szentmise 9:30 órától a templomban.
2018. december 16.: Advent III. Vasárnapja, szentmise
10.30 órától a templomban. A szentmisét Ft. Lengyel
Antal körösladányi plébános úr tartja. A szentmise után 
lehetőség van elvégezni az adventi szentgyónást.
2018. december 24.: Éjféli mise, szentmise 20 órától a 
templomban.
2018. december 25.: Karácsony, Jézus Krisztus születése, 
szentmise 9.30 órától a templomban.
2018. január 1.: Szűz Mária Isten Anyja, Újév napja,
szentmise 9.30 órától a templomban.

Figyelmükbe:
Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési
oktatásra lehet jelentkezni.
December hónap pénteki napjain szentmise a templomban 
16 órától.
A betegek kenetét ne hagyjuk fi gyelmen kívűl!
Minden szentmise előtt 20 percel gyónási lehetőség van.
Lelkibeszélgetésre lehet jelentkezni és egyeztetni a 06-30-
465-11-71-es telefonszámon vagy személyesen.
Hittanóra a plébánián, minden szombaton 11.30-tól.
Katolikus egyházi temetés ára: 15.000 Ft.
Egyházi adó katolikus felnőtt személyenként,
2018. január 1-től: nyugdíjasoknak: 2.000 Ft,
                                 keresettel rendelkezőknek: 2.500 Ft.
Az egyházi adó a Dévaványai Takarékszövetkezetnél is 
befi zethető, a következő bankszámla számra: 54000038-
10001428.
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

A római-katolikus egyházközség rovata
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Nagy Imre
fesőművész alkotásai
megtekinthetőek a 

múzeumban!

Szeretettel várjuk 
az érdeklődőket!

Meghívó
A dévaványai óvodák „HÉTSZÍNVIRÁG”

Alapítványa szeretettel meghívja Önt,
és kedves partnerét a

2019. január 26-án 
18 órai kezdettel

megrendezésre kerülő
XIII.

PÓTSZILVESZTERI 
BÁLJÁRA.

A bál helye: Vörösmarty utcai iskola
tornaterme

Tombola felajánlásaikat szívesen fogadjuk,
 és szeretettel megköszönjük!

Támogató jegy: minden óvodai telephelyen
megvásárolható.

A vacsorajegy ára: 4500-ft,
mely az Eötvös utcai óvodában átvehető.

Az est teljes bevétele az alapítvány
számláját gyarapítja!

Asztalfoglalás: 17.30-tól 17.50-ig

„MÉZÉDES” LÁTOGATÁS AZ 
ÓVODÁKBAN

November hónapban is vendégeink voltak a Magyar Mé-
hészek Akácvirág Egyesülete helyi tagjai. 

Minden óvodába ellátogattak, ahol a gyerekek egy rajzfi lm 
kedves történetével indítva ismerkedhettek a méhészettel, a 
méz elkészültének fázisaival: a virágzástól a mézes-kenyér 
elfogyasztásáig!

A munkához tartozó eszközöket is kipróbálhatták. Végül 
bőséges kóstolóval látták vendégül a legifj abbakat. Megíz-
lelhették a különböző mézfajtákat.

Legvégül minden óvodás ajándékot is kapott, amit haza-
vihettek /kifestő, termékminta, maci-méz/.

Az óvodák dolgozóit is meglepték ajándékmézzel, remél-
ve, hogy a kávét ezentúl sikerül ezzel az egészséges édesítő-
vel fogyasztaniuk!

Minden kisgyerek és óvodai dolgozó nevében nagyon 
szépen köszönjük!

Bán Lászlóné, óvodapedagógus
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SZÍNKAVALKÁD AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
November 17-én rendeztük meg a 

Ványai Ambrus Általános Iskola Jö-
vőjéért Alapítvány jótékonysági bálját. 
Az est bevétele alapítványunk szám-
láját gyarapítja, melyből minden év-
ben támogatjuk az osztályközösségek, 
tanulóink szabadidős tevékenységét, 
jutalmazását. Ebben az évben is nagy-
számú vendégsereg tisztelt meg ben-
nünket.

A hagyományokhoz híven műsorral 
kedveskedtünk az egybegyűlteknek. 
Alsós tanítóink lelkes kis csoportja 
Papp Endréné koreográfi áját adta elő. 
Adameczné Ladányi Viktória előadá-
sában ABBA slágerek csendültek fel.

Fő támogatónk, Szűcs Tibor úr eb-
ben az esztendőben is két vendégmű-
vész produkciójával járult hozzá es-
tünk sikeréhez. Bellus István a Stand 
Up Comedy képviselője szórakoztatott 
minket, majd Bódi Csabi nótáira mu-
lathattunk. Ezúton köszönjük meg a 
nagylelkű támogatását!

A hagyományokhoz híven nyugdíjas 
kollégáink mézeskalács fi gurái is díszí-
tették az asztalokat.

A fi nom vacsora után a szülők és a 
támogatók által felajánlott tombolatár-
gyakat sorsoltuk ki.

A legkitartóbb vendégek hajnalig 
ropták a táncot. Jövőre újra találko-
zunk!

Támogatóink:
 

• Agrodéva Kft . 
• Balogh Ágnes
• Balogh Aranka
• Balogh Gyula
• Bán László
• Bánkúti Éva
• Bartha János
• Berczi Mihály
• Bere István
• DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti 
   Gyűjtemény
• Boda Ferencné
• Bogya Lajos
• Botosné Mile Edit
• Buk Tiborné
• Csaba Jánosné
• Csányi István
• Csatári Teréz
• Déva-Pharma Kft .

• Dévaványa Bútor és Lakberendezési
   Áruház
• Dévaványai Folkműhely Egyesület
• Dévaványai Kulturális és
                 Művészetoktatási Alapítvány
• Dr. Molnár Edina
• Elek Lajosné
• Elektro-Sokk Műszaki Kereskedés
• Erdei Magdolna
• Erdei Virágbolt
• Fazekas Gyula
• Fazekas Gyuláné
• Feke Éva
• Feke Zoltán
• Fekete Andrásné
• Forgács László
• Frézia Virágbolt
• Galambos István
• Hagyományőrző Nők Egyesülete
• Harmadik Félidő Söröző
• Hétszínvirág Alapítvány
• ifj . Bán László
• ifj . Laskai Tibor
• ifj . Németi József
• Ildi és Lonci kozmetika
• Illin Andrea
• Illin Józsefné
• Janó István
• Kertmegi Zsuzsanna
• Kiss Jolán
• Kiss Károly
• Kiss Károlyné
• Kónya István
• Kovács Mária
• Körömi Sándor
• Lakatos Erzsébet
• Lengyel László
• Lengyel Tibor
• Magyarné Adamik Mariann
• Malomsoki Linda
• Miklavicz Attila
• Mile Magdolna

• Molnár Tünde
• Molnárné Tóth Kinga
• Németi Ágnes
• Nyuzó Bálint
• Nyuzó Marietta
• Nyuzóné Korán Tünde
• Orosné Kónya Krisztina
• Papp Ildikó
• Papp Kertészet
• Papp Tibor
• Pihurik Katalin
• Purgel Mihályné
• Purger Ferencné
• Somogyi Tünde
• Szabó Lajos
• Szalai Ildikó
• Szarka Edina
• Szarka Róbertné
• Székács Sándorné
• Szűcs Ferenc
• Szűcs Ferencné
• Szűcsné Horváth Margit
• Tóbiás Gábor
• Tóbiás Gáborné
• Tóth Ildikó
• Valánszki Miklós Róbert
• Váradi András
• Váradi Andrásné
• Váradi István
• Váradi Károly
• Váradiné Szilágyi Mónika
• Vass Anikó
• Zeller István

Itt is szeretnénk megköszönni az 
SZMK felajánlásait és iskolánk azon 
dolgozóinak munkáját, akik valami-
lyen módon hozzájárultak az est si-
keréhez.

az alapítvány kuratóriuma
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EUROPE CUP – EURÓPA KUPA 
eredmények

avagy egy vidéki kis városból
Európa első helyére

és a másodikra, harmadikra
is rögtön…

16 ország 220 versenyzője között 
a Budapesten, a Boscolo New York 
Palace Luxory hotelben megrende-
zett Europe Cup versenyen a déva-
ványai fodrász csapat 4 verseny-
számban indult.

HÁROM SZÁMBAN a BAJNO-
KI címet, mellette kettőben ezüst 
és kettőben bronzérmet hozott el 
a ványai csapat!

Egy versenyszámban, a fonással 
készített nappali frizura kategóriá-
ban MINDHÁROM helyezést a vá-
nyai diákok érték el!

A bajnoki címet Surányi Ale-
xandra (11. osztály) nyerte, ezüst 
érmes Nagy Adrienn (13. évfo-
lyam), bronz helyezés: Balogh Vik-
tória (10. osztály).

Marcell hullám kategóriában 
Hajdu Bálint 10. osztályos tanu-
lónk kupa győztes lett.

A dobogó második fokán is a 
dévaványai középiskola 14. évfolya-
mos diákja, Bodóczki Fruzsina állt.

A fonással készített estélyi frizu-
ra kategória bajnokaként szintén 
Hajdu Bálintot ismerte el a neves 
zsűri. Itt Hülvely Zita, 14. évfolya-
mosunk bronzérmes.

A fantasztikus eredmények mö-
gött rengeteg felkészülés, kreativi-
tás, gyakorlás, szakmai munka áll, 
melyért Európa-Bajnok oktatóin-
kat Gellai Zoltánnét és Dr. Laczóné 
Kiss Ágotát illeti őszinte csodálat 
és hatalmas elismerés.

Az országos első helyezések után 
azt hittük, már nem lehet feljebb és 
továbblépni. Bebizonyították, még 
mindig tudnak fokozni teljesít-
ményükön és többre, magasabbra 
szárnyalni. 

Nem csupán Magyarország, Eu-
rópa legjobbjaivá válni…

Összesített eredményeink: 3 Eu-
rópa bajnok (Marcell hullám, nap-
pali és estélyi, fonással készített fri-
zura), 2 ezüst érem (Marcell hullám 
és nappali frizura), 2 bronz helye-
zés (nappali és estélyi, fonással ké-
szített frizura).

További helyezések: 

Nappali fonás:
• Csordás Virág és Malomsoki
   Naomi 4. hely (holtverseny)
• Fejes Szilvia és Ozsváth
   Veronika 8. (holtverseny)
Marcell hullám:
• Szilágyi Fanni 4.
• Földi Csilla 10.
Konty:
• Hajdu Bálint 4.
• Kontra Ildikó 5.
• Szilágyi Fanni 6.
A hatalmas öröm mellett ki-

mondhatatlan megtiszteltetés, hogy 
ilyen munkatársakkal és tanulókkal 
dolgozhatunk, akik munkáját öröm 
támogatni, segíteni, akik nap mint 

nap, versenyről versenyre bizonyít-
ják: a szakma szeretete, az egymás-
ra fi gyelés, az elhivatottság a felle-
gekbe röpíti teljesítményeiket. Nem 
csak a felkészítőket és résztvevőket, 
hanem mindenkit, akik, még ha 
közvetetten is, de részesei lehetnek 
ezen hatalmas sikereknek.

Köszönjük kiváló oktatóink és 
tanulóink munkáját, a szülők és a 
Gyulai Szakképzési Centrum ve-
zetőségének, illetve a Túrér Partja 
Alapítványnak segítő támogatását.

Köszönjük Valánszki Miklós Ró-
bert polgármester úr támogatását 
mind a nevezések terén, mind ab-
ban, hogy e jeles versenyeredmény 
iskolai kihirdetését személyes jelen-
létével megtisztelte és külön városi 
elismerést is nyújtott át a verseny-
zőknek és felkészítő tanáraiknak.

A következő weboldalon meg-
hallgatható a Körös Hírcentrum 
által készített interjú: http://www.
koroshircentrum.hu/2018/11/27/
devavanyai-fodraszok/

Tóth Erika,
igazgató

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
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2018. október 27-28-án nyolcadik alkalommal került 
megrendezésre a Kádár Ferenc Országos Népzene és Nép-
táncverseny a Dévaványai Folkműhely Egyesület és Déva-
ványa Város Önkormányzata szervezésében. 

A két napos rendezvényen népdal, néptánc és népi 
hangszeres kategóriákban méretteték meg magukat a 
versenyzők, akik az idén is országosan elismert szaktekin-
télyek alkotta zsűri előtt léphettek színpadra. Név szerint:  
Maczkó Mária Magyar Örökség Díjas népdalénekes, a 
népművészet mestere, a Zeneakadémia Népzene tanszé-
kének népi ének tanára, Bárdosi Ildikó népdalénekes, a 
Népművészet Ifjú Mestere, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem népi ének tanára, Birinyi József népzenekutató, 
a KÓTA társelnöke, a Hungarikum Szövetség elnöke, Dr. 
Bolya Mátyás - MTA BTK Zenetudományi Intézet tudo-
mányos munkatársa, a Népzenei Archívum részlegvezetője, 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa, Strack 
Orsolya néptánc pedagógus - koreográfus, a Népművészet 
Ifjú Mestere, Örökös Aranygyöngyös Táncos, Szilágyi 
Zsoltné Ujlaki Marianna néptánc pedagógus - koreográ-
fus, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranygyöngyös 
Táncos, Kácsor István -  néptáncpedagógus – koreográ-
fus, valamint Szilágyi Zsolt koreográfus, etnográfus, mes-
terpedagógus a Magyar Táncművészeti Egyetem tanára.

Az évek során folyamatosan növekvő részvételi arány-
nak és a rendezvény magas színvonalának köszönhetően 
az idei versenyen 78 néptáncos, 49 énekes és 48 hangsze-
res produkció volt látható, hallható a színpadokon, mintegy 
közel 700 versenyző jóvoltából.

A rendezvényre az ország számos településéről Békés, 
Csongrád, Bács-Kiskun, Szolnok, Pest, Hajdú-Bihar, Bor-
sod és Szabolcs-Szatmár megyékből, határon túlról a vaj-
daság több településéről, a partiumból Nagyváradról és 
környékéről valamint a kárpátaljai Beregszászról érkeztek 
Dévaványára.

A versenyzők között sokan voltak olyanok, akik már visz-
szatérő vendégeknek számítottak és természetesen voltak, 
akik először vettek részt a versenyen, de a visszajelzések 
és a két nap folyamán megfogalmazott vélemények alapján 
már várják a következő versenyt.

Dévaványát az alábbi csoportok, versenyzők képvi-
selték: 

Chen Siyuan – hegedű Bronz, Mohácsi József – Ezüst, 
Bolgovics István – Arany, Csiperke Banda – Ezüst, 
Ványai Húrszaggatók – Arany, Sárréti Pengetősök 
– Arany, Sóvirág Citeraegyüttes – Arany, Különdíj,
Balogh Duó – Arany, Különdíj.

Mért ilyen népszerű ez a rendezvény? Mai világunk 
értékvesztéssel küszködik. Elődeink nem ismerték ezt a fo-
galmat. Nekik a mindennapi életük része volt a zene és a 
tánc. Nem csupán mulatságok velejárója, hanem nevelési 
eszköztár, mely apáról fi úra, anyáról leányra szállt. Végig 
kísérte az életszakaszokat az altatótól a karikázókon, legé-
nyeseken át a sirató dallamokig. Jelenvoltak dalaik és tán-
caik a mindennapi munkában, melyek megjelennek többek 
között a pásztortáncokban, aratódallamokban.

Mindezt az örökséget kötelességünk őrizni, ápolni és 
tovább örökíteni, segítve ezzel a jelen kulturális válságán. 
Sokan gondolják úgy, hogy tánc és zenepedagógiai tudásu-
kat eme nemes cél megvalósításának oltárára teszik fel, és 
- bár a világ nehezen veszi észre, - de bizony ma is vannak 
olyan önszerveződő közösségek, ahol műkedvelőként ösz-
tönösen éltetik őseink hagyatékát. 

A rendezvény megvalósításában a Dévaványai Folkmű-
hely Egyesület, a Dávaványai Általános Művelődési Köz-
pont dolgozói, a Dévaványai Hagyományőrző Nők Egye-
sület tagjai vettek részt. 

Külön köszönjük ifj. Kádár Ferenc támogatását, valamint 
a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános 
Iskola, Óvoda és Kollégium Szügyi Dániel Tagintézménye  
önzetlen segítségét. Köszönjük továbbá a Ványai Ambrus 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Lovász 
Judit, Nauner – Agárdi Éva, Csatári Terézia, Laskai Tibor 
hozzájárulását rendezvényünkhöz, valamint Szilágyi End-
rének a hangszeres verseny különdíjaként felajánlott citerát.

A rendezvény fő támogatói:
Dévaványa Város Önkormányzata,                                                 

Nemzeti Kulturális Alap.

VIII. KÁDÁR FERENC ORSZÁGOS NÉPZENE ÉS NÉPTÁNCVERSENY
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Az általános iskolából 1978-ban elballagott 8. a és b osz-
tályosok 2018. november 17-én tartották 40 éves évfolyam 
találkozójukat.

Megtiszteltetés volt számomra, hogy mint volt osztályfő-
nök, részt vehettem ezen a találkozón. Sajnos, a 4 évtized 
alatt sok volt kollégám és több tanítványom is eltávozott 
közülünk, rájuk néma főhajtással emlékeztünk.

Mint mindenki én is kíváncsi izgalommal készülődtem 
és vártam a találkozást. Nagy örömmel köszöntöttük egy-
mást.

Figyelve és vizsgálódva kerestük az ismerős arcvonáso-
kat, ki is, aki éppen megérkezett. A mindkét osztálynak tar-
tott rendhagyó osztályfőnöki  órán érdeklődéssel hallgattuk 
az eltelt 40 év eseményeit. 

Az ízletes vacsora és a fi nom sütemények elfogyasztása 
közben jó hangulatban folyt a régi diákkori emlékek felidé-
zése, a mindennapi életük megbeszélése.

Örömmel töltött el, hogy jóravaló, becsületes, dolgos 
felnőttekké, családanyákká, családapákká, néhányan már 
nagyszülőkké váltak.

Köszönöm, hogy ilyen szép számmal megjelentek, és kí-
vánom, jó egészségben, szorgalmas munkával, boldogság-
ban éljék további életüket, valósítsák meg céljaikat.

A résztvevők nevében köszönöm a lelkes szervezést Bere 
Marikának (Zrena Jánosné) Borbíró Katikának (Furka Já-
nosné)  és Bereczki Ágikának (Nagy Imréné) valamint a 
helyet, felszolgálást biztosító Bere Ferencnek és munka-
társainak.

Remélem a legközelebbi osztálytalálkozójuk is ilyen vi-
dáman, sikeres, szeretetteljes hangulatú lesz!

Váradi Andrásné Ilonka néni

40 ÉVES TALÁLKOZÓ
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TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT HÍREIKARÁCSONYI ADOMÁNYOZÁSRÓL
A DÉVAVÁNYAI CSALÁDSEGÍTŐ-

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATBAN
A szolgáltatás tartalma:
A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősor-

ban 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 szolgáltatások-

hoz 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 ve-
zetőjénél 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 rászo-
rult szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30 
%-át, kiskorú igénybe vevő esetén a közös háztartásban élő szü-
lők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 20 %-át.(1993. 
évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
116. §)
Személyi szállítást vállalunk szabad kapacitás terhére szociálisan nem 
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 előzete-
sen néhány munkanappal jelezni szíveskedjenek személyesen 
vagy telefonon.

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
Gaál Marianna szolgálatvezető

Dévaványa, Eötvös u. 44.sz.
Ügyfélfogadás: H-P: 8-12

VAGY IGÉNY- SZÜKSÉG ESETÉN
OTTHONÁBAN FELKERESSÜK!

(Család-és Gyermekjóléti Szolgálat épületében)
66/483-010 vagy 06-20/770-7315

Többen érdeklődtek a szolgálatunknál a karácsony köze-
ledtével, hogy szervezünk-e cipős doboz akciót a rászoruló 
családok számára. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan minden olyan csomagot 
melyet a lakosság vagy vállalkozások felénk közvetítenek 
szívesen továbbítjuk azon családok egyének felé akik látó-
körünkben vannak és szívesen elfogadják a segítséget.

Külön nem hirdetjük, de aki úgy gondolja segítséget sze-
retne nyújtani a nehezebb helyzetben élő részére szívesen 
közvetítjük 

Az adományokat legkésőbb december 18 KEDD-ig 
várjuk, hogy még legyen idő a szétosztásra is.

MEGKÉREK MINDEN ADOMÁNYOZÓT, HOGY 
CSAK OLYAN CSOMAGOT AJÁNLJON FEL, AMI 
TISZTA, NEM LEJÁRT SZAVATOSSÁGÚ ÉLELMI-
SZER. 

A JÁTÉKOK NEM SZÉTTÖRTEK HIÁNYOSAK, EL-
HASZNÁLÓDOTTAK. 

KÉREM GONDOLJON MINDENKI ARRA, HA 
Ő KAPNA AJÁNDÉKBA ILYEN CSOMAGOT, BÁR 
MENNYIRE IS RÁSZORULT LENNE NEM IGAZÁN 
ÖRÜLNE NEKI. 

Bogya Istvánné, családsegítő

Ingatlant vásárolna, eladna? Segítek!
Ingatlanközvetítő, Gyomaendrőd, Dévaványa,

Csárdaszállás területén eladó ingatlanokat keres!
Segítek az elképzelt ingatlan megtalálásában,

az eladóvá vált ingatlanok értékesítésében, piaci árának 
megállapításában /értékbecsléssel/,

hirdetésében, valamint az adás-vételhez
kapcsolódó feladatok ellátásában!

Hívjanak vagy írjanak bátran! Tel.: 06-70-630-7607,
e-mail cím: ibolya650223@gmail.com

Balogh Zsigmondné Ibolya ingatlanközvetítő

§
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
Tel.: 06-70/369-24-32
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Kellemes karácsonyt és boldog,
 eredményekben gazdag

új évet kíván a 
Dévaványa Felemelkedéséért 

Közalapítvány kuratóriuma és 
munkatársai

2018. november 29-én Békéscsabán a Csabagyöngye 
Kulturális Központ-ban, „KÖZÖS KINCSEINKÉRT” 
címmel, megyei közművelődési konferenciára került sor. 

 A rendezvényre a Nemzeti Művelődési Intézet Békés 
Megyei Irodája, a Csabagyöngye Kulturális Központ, va-
lamint a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete kö-
zös szervezésében került sor. 

Ezen a szakmai napon települési önkormányzatok, köz-
művelődési intézmények, kulturális célú civil szervezetek 
vettek részt. 

A délelőtt folyamán a megye 4 fi gyelemreméltó tevé-
kenységet végző civil szervezete mutathatta be egyesü-
letét. Varga Istvánné, a dévaványai Hagyományőrző Nők 
Egyesületének elnöke, „Nők a Közösségért – Közösségek 
a településért” címmel tartott előadást, az előadás alatt 
tevékenységünkről szóló fotókat láthatott a hallgatóság. 
„Ványai ízek” című kiadványunkat –amit ajándékba vit-
tünk – nagy örömmel fogadták a szervezők és a közönség. 
Egyesületünk vezetője, interjúban számolt be a Csaba TV-
nek egyesületi életünkről, a településünkön folyó civil te-
vékenységünkről. Sokan gratuláltak tevékenységünkhöz, 
aktív civil életünkhöz. 

 Elégedetten zártuk a napot, úgy gondoljuk újra sikerült 
településünk és egyesületünk jó hírét növelni.

Az ünnepek közeledtével egy régi, hagyományos és na-
gyon egyszerű, mégis fi nom sütemény receptet ajánlunk 
az olvasóknak, a közelmúltban megjelent Ványai ízek re-
cept-füzetünkből. 

„Kőtt” pite
Mint vasárnapi ebéd kísérője, sokszor került az asztalra. 

Kétféleképp is készítették, egyszerűbben és kicsit mutató-
sabban.

Az élesztőt felfuttatjuk. A tojás fehérjét kemény habbá 
verjük. A tojássárgáját, cukrot, pici sót, margarint kikavar-
juk, hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt, a 40 dkg lisztet és 
annyi tejet, hogy lágy galuskatészta legyen. Fakanállal ki-
dolgozzuk, hólyagosra verjük. A habot a végén óvatosan 
hozzáadjuk.

Kizsírozott tepsibe öntjük, és abban hagyjuk megkelni. 
Mikor megkelt, a tetejét  kis tejjel megkenjük és megszór-
juk kristálycukorral. Sütőben készre sütjük. 

A másik változatnál: 2-3 tojásfehérjéből kis cukorral ke-
mény habot verünk, és amikor megsült a tészta, kivesszük 
a tepsit, baracklekvárral megkenjük a kisült tészta tetejét 
és rásimítjuk a habot. Tepsiben hagyjuk kihűlni, aztán sze-
leteljük.

Hagyomány már, hogy ilyenkor év vége tájékán egy kis 
szűk körű év végi értékelő vacsorát rendezünk magunknak, 
ahol sort kerítünk az ez évben, kerek évfordulós születés-
naposok megünneplésére is. 

A rendezvényre november 24- én került sor a civil ház-
ban. A birkapörkölthöz a birkahúst Diós Imre és felesége 
Marika biztosította, akik nem szeretik a birkahúst, azokról 
Horváth István és dr. Nagyné Marika gondoskodott, hogy 
rántott szelet is legyen terítéken, a két szülinapos tortáért 
Varga Istvánné volt a felelős, a tortákat Borókné Marika 
alkotta. A sült madártelyet hagyományaink szerint Kanó-
né Julika készítette.  Az ajándékokról, virágról Mártika és 
Kata gondoskodott, a perec és a szilvalekváros papucs sü-
tésében mindenki részt vett. Vendégül láttuk családtagjain-
kat, támogatóinkat, segítőinket: a Barta és Augusztiny há-
zaspárt, Kürtiné Krisztikét, Sajben Csilla pályázatírónkat, 
valamint Pődör Mátyást Budapestről, aki londoni utunk óta 
már hazajön hozzánk Dévaványára. 

A jó hangulatról a vidám muzsikáról szokás szerint Tóth 
István gondoskodott, amit ezúton is köszönünk. A közös 
sütés-főzés, a fi nom vacsora, a kis szülinapi köszöntés, a 
beszélgetés, a vidám hangulat, a nótázás egy igazán meg-
hitt, bensőséges estté varázsolta kis rendezvényünket, ahol 
mindnyájan nagyon jól éreztük magunkat. 

KÖZÖS KINCSEINKÉRT ELŐADÁS

RECEPT AJÁNLÓ

HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE  HÍREI
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CSALÁDI NAP – 7. 
ALKOTÓMŰHELY

A november 24-re meghirdetett „Családi kézműves 
napunk” az advent, a karácsonyra hangolódás jegyében 
kezdődött.

Reggel kilencre gyülekeztek az érdeklődők és a fejek-
ben már megfogalmazódott alkotáshoz itt már minden 
elő volt készítve, a dekorációs anyagok, a koszorú alapok, 
szalagok, gyertyák…ami csak ilyenkor felkerülhet egy-
egy ajtódíszre, asztaldíszre, vagy akár ablakba.

Voltak kicsit késve érkezők, de mindenki be tudott kap-
csolódni az alkotásba és annak örömébe. A felnőtteken 
kívül pár gyermek is ellátogatott a foglalkozásra, melyet 
egy teázás , kávézás és a közös beszélgetés tett még han-
gulatosabbá.

A jelenlévők közül ki-ki a saját elképzelését valósíthatta 
meg és az elkészült kompozíciókat haza vihette.

A már kialakult alkotóműhelyes tagokon kívül, nagy 
örömünkre újabb jelentkezők is érkeztek s elmondásuk 
alapján a következő eseményeken is szeretnének részt 
venni.

Szeretettel várunk mindenkit jövőre is!

B.A.

Nagy Ilona:
Közeleg a karácsony

Van még gondolat mi eldobható,
Van még érzés mi átadható,
Van még mi megváltoztatható,
Van még tanulni való!

A szeretet és a fény, körbe vesz
A meghatottság rajtam úrrá lesz.
Könnycsepp csillog szememben,
Szeretet árad szívemben.

Fény csillog minden ház tetején,
Rájuk süt a napfény.
Karácsony hajnalán,
Kinézek szobám ablakán.
Emberek mozgolódnak, megveszik a fenyőfákat,
Ünnepi díszbe öltöztetik a házat.

Szeretet hangja árasztja el a világot,
Vajon megtalálja a magányosságot?
Eljut minden emberhez az áldás?
Van, kinek nem jut más, csak a fázás!
Az Úr áldja meg a népet,
Mindenki szívébe vigyen melegséget!

Békés, boldog ünnepeket kívánunk!
A Dévaványai Múzeumbarátok Köre és a

DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

Adj időt Istennek!

Dolgozz, tanulj rendesen!

Vedd észre, amiért hálás lehetsz!

Egy hibádat tedd jóvá!

Naponta egy jócselekedet belefér!

Tedd ünneppé az együtt töltött időt!
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Az utazó embernek szinte szokásává vált, hogy útjairól 
rövid üdvözletet küldjön képes levelezőlapon. Szinte min-
den alkalomra választhatunk megfelelő lapot, városképet, 
alkalmi üdvözlőlapot, humoros lapot, gyermeklapot stb. 

Ennek a szokásunknak 130 éve hódolhatunk. A legelső la-
pokat fotók alapján készített  színes rajzok alapján készítet-
ték. Akkor még a postát vasúton és lovas kocsin szállítot-
ták, mégis a lap másnapra a címzetthez érkezett.

A 20-as évektől egyre több „eredeti fotó” megjelölésű 
lap került forgalomba. A 30-as évektől viszont az offszet 
eljárás indult világhódító útjára, és ma is vezeti a képeslap 
gyártási eljárás rangsorát.

Az államosításkor jórészt megszűntek a kiadók, egy or-
szágos állami kiadóvállalatba olvasztották be őket. Ennek 
fő reprezentása a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata lett. 
Majd a rendszerváltás éveiben a kiadói állami monopólium 
feloldásra került, így mára ismét magánkiadók sokasága je-
leníti meg a képeslapokat.

KÉKI JÓZSEF az, aki dévaványán szenvedélyes gyűj-
tőként a múzeumnak bemutatásra felajánlotta gyűjteménye 
egy részét.

Így jött létre az az időszaki  kiállítás, melyet november 
7-én Végh Judit etnográfus, tanár, a gyűjtő jó barátja nyi-
tott meg.

Rövid életútja: 1949-ben Dévaványán született. A zene 
iránti szeretete már gyerekkorában elkezdődött, - az édes-
apja a hadifogságból hozott egy orosz gombos harmonikát, 
- a bátyjával ezt nyúzták, amíg a harmonika bírta. 

Budapesten  vett egy gitárt és egy zenekart alapítottak 
és a helyi Kultúrházban (Schwalm Gyula vezetésével) már 
bálokon játszott. 

Később főállásban Gyomán a ligeti Pavilonban, majd a 
Holler Étteremben, Gyopárosfürdőn, a gyulai Komló Ho-
telben játszottam.

A katonaság után, újsághirdetés útján gitárost kerestek 
Mezőberénybe, ahová azonnal felvették. Ott 48 évet töltött. 
Ez közelebb volt Gyulától és innen könnyebben hazaláto-
gatott Dévaványára. 

Az évtizedek alatt sok jó barátra talált. Ezek között volt 
egy zenész, akivel úgy összebarátkozott a zenekar, hogy 
kivitte őket  a születésnapjára négy alkalommal Németor-
szágba. A buli után két hétig  a vendégei voltak. 

Egy szlovákiai magyar zenész is a barátja lett, ővele  
Szlovákiában zenélt. Ezen kívül még 5 évig a békési Dü-
bögő étteremben zenélt, az utolsó években pedig a mezőbe-
rényi Tópart vendéglőben és ezzel a zenélés befejeződött. 

Mivel egész nap szabad volt, egy másik hobbija is volt 
amivel nappal elfoglalta magát, az a régi tárgyak szeretete 
és gyűjtése, amit a mai napig is folytat. 

A közel 70 év alatt nagyon sok helyen járt, ahol kirán-
dult külföldön mindig kapot vagy vett  valami régi tárgyat. 

Képeslapot, könyvet, órát, lámpát. Idehaza még ugyanúgy 
elmegy régiség piacra Gyulára, Szegedre.

Ezek a képeslapok is így gyűltek össze évtizedek alatt

Ez a negyedik kiállítása Dévaványán, amit sok szeretettel 
ajánl a látogatók számára!

B.A.

KÉPESLAP KIÁLLÍTÁS
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NEMZETKÖZI SOLYMÁSZTALÁLKOZÓ DÉVAVÁNYÁN
A Dévaványai Vadásztársaság második alkalommal adott 

otthont nemzetközi solymásztalálkozónak.

2018. november 12-16. között négy napos vadászaton ve-
hettek részt a meghívott solymászok városunkban. Horvát-
országból, Szerbiából, Szlovéniából, Belgiumból, Hollandi-
ából, Romániából és természetesen hazánkból érkezett 40 
solymász, hogy a dévaványai pusztán hódolhassanak ennek 
az ősi vadászati módnak. A rendezvényre ellátogatók talál-
kozhattak szirti sasokkal, királyölyvvel, harris héjával, ván-
dorsólymokkal, északi sólyommal, héjákkal és karvallyal. 
A negyedik solymásznap végén 31 mezei nyúl, 11 fácán, 2 
tőkés réce és 3 őz került zsákmányolásra. Hagyományokhoz 
híven a rendezvény zárasaként az elejtett vadaknak teríté-
ken, vadászkürtösök kürtszólamainak kíséretében adtuk 
meg a végtisztességet. 

 A szervezők köszönik a Ramóna Étteremnek az ízletes 
vacsorákat.  Külön köszönet illeti a  Dévaványai Vadásztár-
saságot, illetve Illin József elnök urat az egyedülálló hely-
szín és a professzionális vadásztársasági szakszemélyzet 
biztosításához. 

SAKK
GENIUS-KWIZDA  GYEREK

VERSENYSOROZAT 1. ÁLLOMÁS, DEBRECEN
A tavalyi U8-as sorozatot hat évesen megnyerő Balogh Bori 

idén az U10-es mezőnyben játszik. A két-három évvel idősebb 
versenyzők között is sikerült nyernie. Nővére a 14 évesek között 
szintén első lett (12 évesen).

U10 lány: 1. Balogh Bori
U14 lány: 1. Balogh Eszter

 
2. ÁLLOMÁS

Ez a verseny a kettes szám jegyében telt el.
U8 lány: .2. Uhrin Léna

U10 lány:  2. Balogh Bori
U14 lány: 2. Balogh Eszter

I. PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN
EMLÉKVERSENY, ÖRKÉNY

Az első alkalommal megrendezett versenyen 14 játékos indult. 
Első számú kiemeltként veretlenül sikerült megnyernem a 7 for-
dulós versenyt.

Végeredmény:
1. Fekete Albert 5,5
2. Piskóti László 5
3. Márton Attila 5
4. Jori József  4,5
5. Puskás Mihály 4
6. Tolnai József 3,5

Fekete Albert

ŐSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS 
EGYESÜLET HÍREI

Évente egyszer megünnepeljük a tagok név és szü-
letésnapját, idén erre november 4-én került sor. Vasas 
Imre köszöntötte a 80.-ik életévüket betöltött  tagja-
inkat az Idősek Világnapja alkalmából. 

November 11-én a Vésztői Szépkorúak meghívásá-
nak tettünk eleget, kis csapatunk 25 fővel képvisel-
tette magát. November 17-én Köröstarcsán voltunk 
a nyugdíjas klub évadzáró rendezvényén. Közös 
éneklés és táncolás követte a fi nom ebédet. 21-én 
rendkívüli közgyűlést tartottunk, ahol a téma a ve-
zetőségválasztás volt. Vasas Imre egészségi állapo-
tára hivatkozva lemondott, a tagság Himer Imrénét 
választotta meg az elnöki tisztség betöltésére. A  le-
mondó elnöknek kívánjuk, hogy még sok évet tölt-
sön velünk erőben egészségben. Köszönjük eddigi 
munkáját! A pénztári feladatok elvégzésére Szarka 
Sándorné kapott megbízást.

Szomorú hírünk is van,  két tag-
társunktól búcsúztunk, Sőti Mihály-
tól  és Himer Andrásné Mamókától. 
Legyen csendes pihenésük.

Vezetőség
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Dévaványai Hírlap - 21. oldal



Dévaványai Hírlap - 22. oldal

Kondacs Sándor és Knap Ilona lánya Fanni,
Barta Attila és Török Tünde lánya Csenge Zselyke,
Juhász Jácint és Papp Annamária fi a Jácint,
Giricz Attila és Simon Nikoletta lánya Gréti Mici,
Szilágyi Norbert és Piros Anita lánya Száva,
Bogya Zoltán és Kürti Szilvia fi a Bálint,
Nyíri János és Szűcs Nóra Bernadett lánya Szofi  Natasa.

Születések:

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

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

Nevem:

Salánki Alex
Születtem: 2018.11.23.

Édesanyám neve: Kiss Nikoletta,
Édesapám neve: Salánki Alex.

Gratulálunk!

i Nik l

Nevem:

Nagy Ingrid
Születtem: 2018.10.22.

Édesanyám neve: Putnoki Diána,
Édesapám neve: Nagy Imre.

Gratulálunk!

ÉÉÉd á



Dévaványai Hírlap - 23. oldal

RÉGEBBI TÍPUSÚ, DE SZÉP ÁLLAPOTBAN 
LÉVŐ, 0-6 ÉVES KORIG HASZNÁLHATÓ

KOMBI KISÁGY (PELENKÁZÓVAL) ELADÓ!
TELEFON: 06/30-511-69-72.

Ecsegfalva

belterületén 3 ha

szántóföld van eladó.

Tel.: 30/455-6777

Kés élezést, húsdaráló kés
köszörülést vállalok!

Telefon:
06/30-964-56-47

OKJ-s képesítéssel
gázkészülékek, kondenzációs kazánok

savazással történő kalórikus javítását vállalom.
Hajdu Imre, Telefon: 484 - 190.

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

                                              

Helyszín: művelődési ház (Dv., Gyöngy u. 6.) 
Kamatmentes részletfi zetési 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:
 2018. december 21. (péntek) 17 óra 

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

„B” (személygépkocsi) 
„A” (motorkerékpárok)

„M” (segédmotoros-kerékpár)

TÉLI INTENZÍV
JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM



Dévaványai Hírlap - 24. oldal

DÉVAVÁNYAI SE

2018. november 3. szombat: 13:30
BAJNOKI  LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Okány KSK - Dévaványai SE  1 - 2  (1 - 1) 

150 néző, játékvezető: György Balázs.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 4 Bányai R., 14 Furka Zs., 

20 Szabó P., 5 Kovács B., - 9 Adamecz I., - 19 Barna T. (7 Molnár 
J. 56’), 10 Marton L. (18 Diós K. 67’), 21 Panyik F. (16 Gubucz V. 
80’), 8 Kéki Cs., - 17 Papp V., Csere: 15 Kovács Gy,. Játékos edző: 
Kovács Gyula.

Góllövők:  Rácz Gy. 11’,  ill:  Kéki Cs. 31’, 89’.
Piros lap: Varga T. 92’ (szövegért, a mérkőzés után).
Jók: Molnár M., Kopács Zs., Bende B., ill: Az egész csapat.
Kovács Gyula: Nem játszottunk szépen, de a lényeg a három 

pont megszerzése volt. Gratulálok a csapatnak.

2018. november 11. vasárnap: 13:30
 BAJNOKI  LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Békési FC  8 - 0  (3 - 0)

140 néző, játékvezető: Korbely Szabolcs Péter.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs. (1 Sági B. 63’), - 4 Bányai R., 

14 Furka Zs., 20 Szabó P., 5 Kovács B., - 9 Adamecz I., -  21 Pa-
nyik F. (19 Barna T. 46’), 9 Kovács F., 10 Marton L. (11 Papp D. 
46’), 6 Szabó E., - 17 Papp V., Csere: 15 Kovács Gy,. Játékos edző: 
Kovács Gyula.

Góllövők: Kovács F.17’, 62’,  Papp V. 21’, 28’, 64’, 80’, Adamecz I. 
54’ (11-es ből), Barna T. 75’.

Jók: Az egész csapat, ill:  Kiss Larion, Szűcs B.
Adamecz István csapatkapitány: Végig kontroll alatt tartot-

tuk a mérkőzést, az elejétől fogva gólra törően játszottunk, s még 
ilyen arányban is megérdemelten nyertünk a hitehagyott vendég 
csapat ellen!

2018. november 17. szombat: 13:00
BAJNOKI  LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Gyomaendrődi FC - Dévaványai SE  2 - 2  (1 - 1)
120 néző, játékvezető: Kis Pál.

Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs.,- 4 Bányai R., 14 Furka Zs., 20 
Szabó P., 5 Kovács B., - 9 Adamecz I., - 9 Kéki Cs., 7 Kovács F., 19 
Barna T., (21 Panyik F. 21’), 6 Szabó E. (10 Marton L. 65’), - 17 
Papp V., Játékos edző: Kovács Gyula.

Góllövők:  Kun Cs. 12’, Csapó P. 82’, ill: Kovács F. 10’, 56’ 
(mindkettő 11-es ből).

Jók: Csapó P., Tímár K., Miklavicz A., Kurilla V., Hunya K.,  ill:  
Adamecz I., Furka Zs., Bányai R., Kovács F.

Kovács Gyula: Nehéz mérkőzésre számítottunk ami be is 
igazolódott, a hazai csapat jól megszervezte a védelmet, ettől 
függetlenül a helyzeteink most is megvoltak. Remélem a helyzet 
kihasználásunk javulni fog, és megnyerjük a következő mérkő-
zéseket.

2018. november 24. szombat: 13:00
BAJNOKI  LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE - Békéscsabai MÁV SE  0 - 0  
130 néző, játékvezető: Szelezsán György.

Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 4 Bányai R., 14 Furka Zs., 
20 Szabó Péter., 7 Molnár J. (15 Kovács Gy. 75’), - 8 Adamecz I., 
-  13 Papp D., 11 Kovács F., 10 Marton L., 21 Papp K.,  - 17 Papp 
V., Csere:1 Sági B. Játékos edző: Kovács Gyula.

Jók: Furka Zs., Bányai R., Papp K., Adamecz I., Molnár J., 
Szabó P., Marton L., ill: Potocska P., Tóth G., Takács K., Lévai 
Z., Viczián D.

Kovács Gyula: Azt hittem, hogy egy második helyezett csa-
pat futballozni jön Dévaványára. Végig jól futballoztunk és ural-
tuk a játékot, gratulálok a csapatnak.

 
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.

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 értékesíte-
ni. Megérdemelten tartottunk itthon a három pontot. Gratulálok a 
csapatnak, és köszönjük a szurkolóknak az egész éves támogatást.

DÉVAVÁNYAI SE II.

2018. november 4. vasárnap: 13:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Méhkeréki SE - Dévaványai SE II. 0 - 4  (0 - 2)
220 néző, játékvezető: Farkas Csaba Zsolt.

Dévaványai SE II: 1 Sági B., - 4 Kovács B., 6 Bereczki Á., 
3 Kálai B. (5 Nagy Z. 77’), 2 Takács F., 13 Szalai B. (21 Zsila 
P. 79’), - 10 Diós K., 14 Kovács F., 8 Szabó E., - 11 Papp D. (9 
Feke B. 69’), 7 Juhász P. (19 Nyíri A. 82’) Csere: 96 Hegedűs Zs.,  
Játékos edző: Tagai Attila.

Góllövők: Juhász P. 7’, Patka J. 41’ (Öngól), Bereczki Á. 56’, 
Kovács F. 67’.

Jók: Bondár M., Rúzsa L., Perdi D., ill: Az egész csapat.
Tagai Attila: Még ilyen arányban is megérdemelten nyertük 

meg a rangadót. Gratulálok a csapatnak.

2018. november 11. vasárnap: 11:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE II. - Gerlai SE  5 - 2  (1 - 2) 
60 néző, játékvezető: Steigler Ádám.

 Dévaványai SE II:  1 Sági B., - 21 Zsila P. (4 Szitás L. 63’), 
5 Pap Á., 3 Kálai B., 2 Takács F., 9 Feke B. - 19 Nyíri A., 10 Diós 
K., 6 Bereczki Á. (14 Tagai A. 74’),  - 7 Papp K., 8 Juhász P. (13 
Hegedús Zs. 82’) Játékos edző: Tagai Attila.

Góllövők: Papp K. 34’, 67’, 69’, 72’, 83’, ill: Sebestyén A. 
6’, Zsibrita N. 22’.

Piros lap: Szabó I. 80’(Második sárga lap).
Jók: Papp K. a mezőny legjobbja, Kálai B., Pap Á., Feke B.,  

ill: Sebestyén A., Varga P., Sóvári A.
Tagai Attila: Gyenge kezdés után a második félidőre teljesen 

felőröltük a vendég csapatot. Szerencsére van egy Papp Krisz-
tiánunk.

2018. november 17. szombat: 13:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Kötegyáni FC - Dévaványai SE II. 1 - 1  (0 - 0) 
30 néző, játékvezető: Rubás Zoltán.

 Dévaványai SE II: 1 Sági B., - 21 Zsila P., 4 Szitás L. (14 Tagai 
A. 63’), 5 Pap Á. (11 Papp D. 46’), 3 Kálai B., 2 Takács F., 9 Gubucz 
V. - 19 Nyíri A., 10 Diós K., 6 Bereczki Á., - 7 Papp K. (8 Juhász P. 
46’) Csere: 13 Hegedús Zs., Játékos edző: Tagai Attila.

Góllövők: Papp O. 58’,  ill:  Nyíri A. 85’.
Jók: Szűcs P., Erdei I., Kiss B., Berke J., Papp O., ill: Sági B., 

Diós K., Nyíri A., Bereczki Á.
Tagai Attila: A játékunkat látva örülünk az egy pontnak.

2018. november 24. szombat: 10:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE II. - Köröstarcsa KSK  0 - 2  (0 - 1)
60 néző, játékvezető: Kiss Tibor.

Dévaványai SE II: 1 Sági B., - 13 Szalai B. (21 Zsila P.), 4, 5 Pap 
Á., 3 Kálai B., 2 Takács F., 9 Feke B., - 16 Gubucz V., 19 Nyíri A. 
(6 Bereczki Á. 53’), 10 Diós K., - 8 Kató B., 7 Juhász P., Csere: 13 
Hegedús Zs., 14 Tagai A., Játékos edző: Tagai Attila.

Góllövők: Zsiga N. 23’, Nyeste V. 87’.
Jók: Sági B., Kálai B., Diós K., Takács F., ill:  Zsiga N. (a mezőny 

legjobbja), Kántor M., Tusjak Cs., Kajó A., Mészáros S.
Tagai Attila: Jó iramú mérkőzésen megérdemelt Tarcsai győ-

zelem született.

IFI (U19)

2018. november 3. szombat: 10:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Mezőhegyesi SE (U19) - Dévaványai SE (U19) 1 - 0  (0 - 0) 
20 néző, játékvezető: Zacsok Imre.

Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 9 Feke B., 4 Meidinger J., 
3 Pap Á., - 19 Kató B., 17 Horváth B., 8 Szabó E., 7 Juhász P., 13 
Diós B., - 11 Papp D. (5 Katona I. 80’), 10 Papp K. Csere: 99 Végh 
T.  Edző: Bereczki Árpád.

Góllövő: Papp M. 83’.
Piros lap: Papp K. 90’. 

2018. október 31. szerda: 10:00 Kupa mérkőzés!
Körösladányi MSK (U19) - Dévaványai SE (U19)1 - 14  (1 - 0) 

60 néző, játékvezető: Korbely Szabolcs Péter.

Dévaványai SE (U19): 1 Sági B. (99 Végh T. 85’), - 9 Feke B. 
(18 Nagy A. 55’), 4 Meidinger J., 3 Pap Á., 6 Kovács B., - 19 Kató 
B., 17 Horváth B. (5 Katona I. 62’), 8 Szabó E., 7 Juhász P. (16 
Stranszki Zs. 62’), - 11 Papp D., 10 Papp K,. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Papp D. 53’, 57’, 58’, 66’, Papp K. 62’, Juhász P. 70’, 
81’, 83’, Kató B. 72’, 90’, Feke B. 74’, Szabó E. 79’, Meidinger J. 86’, 
Kovács B. 88’.

2018. november 13. Kedd: 18:30
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Tótkomlósi TC (U19) - Dévaványai SE (U19) 1 - 3  (1 - 0) 
Makó, 20 néző, játékvezető: Krisán János.

Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 9 Feke B., 4 Meidinger J., 
3 Pap Á., 6 Kovács B., - 19 Kató B., 17 Horváth B., 8 Szabó E., 7 
Juhász P., 18 Nagy A. (16 Stranszki Zs. 60’), - 11 Papp D. (13 Diós 
B. 80’)  Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Szabó S. 30’, ill:  Szabó E. 70’, Kató B. 78’, Juhász P. 81’.

2018. november 18. vasárnap: 13:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS! 

Dévaványai SE (U19) - Szarvasi FC (U19)  2 - 1  (0 - 0)  
70 néző, játékvezető: Zacsok Imre.

Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 9 Feke B., 4 Meidinger J., 3 
Pap Á., 6 Kovács B., - 19 Kató B. (5 Katona I. 88’), 17 Horváth B. 
(13 Diós 81’), 8 Szabó E., 7 Juhász P. (16 Stranszki Zs. 83’), - 10 
Papp K., 11 Papp D. (18 Nagy A. 76’), Csere: 99 Végh T. Edző:  
Bereczki Árpád.

Góllövők: Papp D. 56’, Papp K. 58’, ill: Kiri M. 65’. 
Jók: Az egész csapat.
 

2018. november 25.vasárnap: 13:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE (U19) - Szeghalmi FC (U19)  5 - 1  (4 - 1)  
50 néző, játékvezető: Steigler Ádám.

Dévaványai SE (U19):  1 Sági B. (99 Végh T. 84’), - 9 Feke B. 
(16 Stranszki Zs. 46’), 4 Meidinger J., 3 Pap Á., 6 Kovács B., - 19 
Kató B., 17 Horváth B. (13 Diós B. 46’), 7 Juhász P. (5 Katona I. 
57’), 18 Nagy A., - 10 Papp K., 11 Papp D. (14 Hőgye B. 77’)  Edző:  
Bereczki Árpád.

Góllövők: Hajdú Zs. öngól 20’, Sági G. 22’ (11-es ből), Nagy A. 
24, 86’, Papp K. 45’, ill:  Peczó K. 7’.

Jók: Nagy A., Papp K., Pap Á., Meidinger J., Kató B.

SERDÜLŐ:  (U16)

2018. november 2. péntek: 13:30
BAJNOKI  LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS! 

Dévaványai SE (U16) - Gyomaendrődi GYLE (U16)  4 - 1 (3 - 1)
100 néző, játékvezető: Ollé Péter.

Dévaványai SE (U16): 1 Szabó E., - 17 Vallach L., 5 Szarka Sz., 
3 Séllei Z., 13 Hőgye B., - 2 Feke B. (18 Kató E. 61’)10 Katona I., 4 
Ignácz T., 12 Feke T., - 9 Jenei Cs. (16 Raff ael D. 82’), 7 Hraskó D. 
(11 Labodár K. 85’) Csere: 99 Végh T. Edző:  Ugrai Csilla.

Góllövők: Jenei Cs. 28’, Hraskó D. 38’, Katona I. 43’, Ignácz T. 
88’, ill: Forgács G 31’.

Jók: Az egész csapat.

2018. november 17. szombat: 10:00
 BAJNOKI  LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE (U16) - Szeghalmi FC (U16)  7 - 0  (2 - 0)   
40 néző, játékvezető: Rakonczás Zsolt.

Dévaványai SE (U16): 1 Szabó E., - 18 Kató E., 5 Szarka Sz., 
3 Séllei Z., 12 Feke T., - 2 Feke B., 10 Katona I., 4 Ignácz T., 11 
Labodár K. (16 Raff ael D. 60’), -  14 Csontos R. (15 Gódi D. 53’), 
7 Hraskó D., Cserék: 99 Erdős N., 6 Kovács E., 9 Szarka Sz. II,  
Edző: Ugrai Csilla.

Góllövők: Szarka Sz. 38’, Ignácz T. 44’, 54’, Hraskó D. 53’, 77’, 
Kató E. 69’, Feke T. 71’.

2018. december 2. vasárnap: 9:30
BAJNOKI  LABDARÚGÓ 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 B. 73’), -  12 Feke T. (16 Raff ael 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’.

LABDARÚGÁS

Hely Csapat GY D V Gólk. Pont
1. Dévaványai SE 12 3 2 47-14 39
2. Dobozi SE 10 6 1 37-15 36
3. Békéscsabai MÁV SE 10 5 2 38-12 35

Hely Csapat GY D V Gólk. Pont
1. Dévaványai SE II. 9 1 2 29-15 28
2. Köröstarcsa KSK 8 0 2 57-10 24
3. Méhkeréki SE 6 0 5 18-19 18

Hely Csapat GY D V Gólk. Pont
1. Dévaványai SE 9 0 1 38-8 27
2. Békéscsabai MÁV SE 9 1 3 15-15 19
3. Békéscsabai Jamina SE 6 0 4 29-16 18

Hely Csapat GY D V Gólk. Pont
1. Dévaványai SE 9 0 1 62-19 27
2. Gyomaendrődi GYLE 8 1 1 58-16 25
3. Berényi Gyermek FC 7 1 2 64-23 22
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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

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

„Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
Találjál odafenn örök boldogságot.

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva.
Melyet türelemmel  viseltél magadban.

De az emlékeiddel szívünkben maradtál.
Számunkra Te soha meg nem haltál.”

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.

Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, 
mert én már Istennél vagyok.”

Megemlékezés

Szeretettel emlékezünk
Bereczki Andrásné Váradi Rózára.

Halálának 10. évfordulóján.
Lánya Ági és családja

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk id. Kónya István
halálának I. évfordulójára.

Felesége, gyermekei, unokái

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Balogh Gyula
halálának 25. évfordulójára.

Szerető családja

„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
S akit szeretünk,
azt nem feledjük el.”

„Váratlan percben életed véget ért,
mint vihar a rózsát, a halál tépte szét.

Az élet csendben megy tovább,
fájó emléked elkísér egy életen át.”

„A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt.
Elmentél, de gondolatban örökké velünk maradsz.”

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik Hajdu Kálmán
József felesége, Balogh Mária temeté-
sén megjelentek. 

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik sze-
rettünk Hímer Andrásné Balla Erzsébet temetésén meg-
jelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Részvétükkel 
velünk voltak.

A gyászoló család

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
Fehér Mihály temetésén megjelentek, a sírjára koszorút,
virágot helyeztek és együttérzésükkel, részvétükkel próbál-
tak enyhíteni a család fájdalmán.

A gyászoló család

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik Hegedűs János te-
metésén megjelentek, a sírjára koszorút,
virágot helyeztek és együttérzésükkel, rész-
vétükkel próbáltak enyhíteni a család fáj-
dalmán.

Szerető család

• • • • •

• • • • •

• • • • ••



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, Széche-
nyi 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 2018. DECEMBER 27, 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő

betartásával! Csak a 2018. december 27-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő
lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük! Minden hirdetés leadható
a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).

KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Január 11.  A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.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.

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!

TÁNCZOS HÚSBOLT
Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.
Telefon: 06/20-268-15-35

KÉSZÜLJÖN VELÜNK
AZ ÜNNEPEKRE!

Előhűtött friss termékeink:
sertéshús, marhahús, birkahús, szárnyas húsok

(pulyka, kacsa, csirke).
Fagyasztott termékeink:

szeletelt ponty, busa, halfi lé, halászlé sűrítmény, 
hízott kacsacomb, hízott kacsamáj, kacsaapró-
lék, bőrösháj, kockázott borjúhús, darált mar-
hahús, marhalábszár, pacal, velő, kocsonyacso-

mag, körömpörkölt csomag.
Saját készítésű termékeink:

sütnivaló friss kolbász, hurka, májas pogácsa, 
bekavart fűszeres darált hús.

Saját készítésű füstölt termékeink:
kolbász, szalámi, füstölt húsok, szalonnák,

disznósajt.
BELEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!
KOLBÁSZHÚSRA RENDELÉST FELVESZÜNK!

FÜSTÖLÉST VÁLLALUNK!
Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz-CS-P: 8-12, 14-17.30, 

Szo: 7-12, V: 7-10.

Dévaványai Hírlap - 26. oldal

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

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

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

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

Kellemes

Karácsonyi

ünnepeket!

Boldog Új Évet Kívánunk!






