Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2017. december 14. napján megtartotta soron következő ülését.
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a
testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések
elfogadását követően első napirendként került megtárgyalásra és elfogadásra a foglalkoztatás helyzete Dévaványán
és a járásban, valamint a közfoglalkoztatás tapasztalatainak
bemutatásáról szóló tájékoztató.
Második napirendi pontban elfogadták a munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról, az önkormányzat által
szervezett közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatókat.
Harmadik napirendi pontként megismerték és elfogadták
a Településképi arculati kézikönyvet.
Negyedik napirendben elfogadásra került a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2018. évre szóló
munkaterve.
Ötödik napirendi pontként fogadták el a 2018. évi Képviselő-testületi munkatervet.
Hatodik napirendként került megalkotásra az önkormányzat 2018. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról szóló
önkormányzati rendelet.

Tizenegyedik napirendi pontban döntöttek arról, hogy az
otthonteremtés helyi támogatására 350.000,- Ft pótkeretet
biztosítanak.
Tizenkettedik napirendi pontban a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Gyomaendrődi Járásban” pályázat támogatási szerződésének részét képező Konzorciumi megállapodást jóváhagyták.
Tizenharmadik napirendi pontként döntöttek arról,
hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásból visszavett szociális támogatói szolgáltatást 2018. január 1-jétől
továbbra is a társulás részére kiadott, jelenleg is hatályos
működési engedélyben feltüntetett települések, - kivéve
Csökmő települést - azaz a Szeghalmi járás minden településének közigazgatási területén, valamint a Gyomaendrődi Járás településeinek közigazgatási területén kívánja
ellátni.
Zárt ülés keretében, otthonteremtés helyi támogatására
érkezett kérelmek tárgyában hoztak döntést. Egy kérelem
elutasításra került, két esetben pedig támogatást nyújtottak, mindösszesen 1 millió forint összegben.

Hetedik napirendi pontban elfogadták a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, majd döntöttek arról, hogy
a belső ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések elvégzésére kiktől kérjenek ajánlatot.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2018.
január 25. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:

Nyolcadik napirend keretében a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata, valamint a kiadmányozási rendjéről szóló szabályzata került
elfogadásra.

1. A 2018. évi költségvetés elfogadása, középtávú számítások
bemutatása.
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
3. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a
2018/2019. nevelési évre vonatkozóan.
4. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról.
5. Döntéshozatal a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről.

Kilencedik napirendi pontban döntöttök a 2018. évi
„Irodaszer, nyomtatvány, toner, tisztítószer beszerzése
Dévaványán” című beszerzési eljárás eredményéről.
Tizedik napirendként Strandfürdő és Gyógyászat vízügyi
hatósági ellenőrzéséről és az ellenőrzés jegyzőkönyvében
leírt hiányosságokra tett intézkedésekről szóló tájékoztatót
fogadták el.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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Polgármesteri tájékoztató
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében, egészségben és sikerekben
gazdag békés boldog új esztendőt kívánok minden kedves Dévaványainak!

Újévi összegzés
Az esztendőt áttekintve azt mondhatjuk, hogy
2017 végre hozta azokat a kormányzati döntéseket, amelynek köszönhetően a következő években jelentős fejlesztések valósulhatnak meg városunkban. Több pályázatról már részleteiben is
tájékoztattuk a lakosságot, a leendő nagyobb fejlesztések a piaci beruházás, új bölcsőde létesítése, ipari terület rendezése és új üzemcsarnok kialakítása a volt téglagyári területen, a kerékpárút
építés vagy a komplex általános iskolai fejlesztés.
Több, összegében kisebb, de ugyanolyan fontos
pályázatunk is támogatást nyert, mint a gyermekorvosi rendelő teljes felújítása, a Mesterségek
háza tetőfelújítása, az 56’-os emlékmű állítása és
az első világháborúban hősi halált halt katonák
sírjainak felújítása, vagy az informatikai fejlesztés a hivatalban. A karácsony igazi meglepetéssel
kedveskedett: az ünnepi időszakot megelőzően
több kedvező elbírálású pályázatról is érkezett
hír: nyert az idősek otthona energetikai célú felújítására benyújtott kérelmünk, az új városháza
építésére vonatkozó pályázatunk, külterületi helyi közutak felújítását célzó pályázatunk és zöld
utat kapott egy, a gyomaendrődi járás településeivel közösen benyújtott erőforrás fejlesztést célzó
pályázatunk. Ezekkel összesen Dévaványa Város
Önkormányzata mintegy 2,166 milliárd Ft,- lekötésére kapott engedélyt 2017-ben, mely közel
azonos a város évenkénti átlagos költségvetésével
és melyek látható formájukban a következő években realizálódnak.
A helyi civil szervezetek is jól szerepeltek. Sportegyesületünk több sikeres pályázatot tudhat maga
mögött, pl: nyertek a birkózó szakosztály termének részbeni felújítására, a sportpályán elkészült
a lelátó, de ismét megnyitotta kapuit a reptér is.
A Hagyományőrző Nők Egyesületének támogatásával, sikerrel valósítottunk meg egy vidékfej-

lesztési fórumot, a Nagycsaládosok Dévaványai
Egyesületével összefogva pedig először lehetett
városunkban műkorcsolyapálya. A tavalyihoz
hasonlóan idén is jó hírrel zárta a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum az óévet: az egyesület munkáját
elismerendő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által kiírt „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek)
működési feltételeinek
biztosítása és programjainak támogatása –
„A” kategóriában kiírt
pályázaton KEF-ünk
a 2018-as évre vonatkozóan 985.000,- forintot nyert. Ezt az
önkormányzat további 110.000,- forint önerővel vállalta kiegészíteni,
melynek köszönhetően 2018-ban az eddigi legnagyobb költségvetéssel rendelkezhet a fórum. A
megítélt összeg az általános működésen túl többek között szakmai rendezvények, előadások és
egy kiállítás megrendezésére fordítható. Mile Lajos elnök vezetésével a részletek kidolgozása már
megkezdődött és hamarosan a részletes programokat hirdető plakátokkal is találkozhatunk.
A Körös-Maros Nemzeti Park több mint
egymilliárdos beruházásba fogott városunk
közigazgatási területén.
A sikerek mellett
természetesen a problémákról is szót kell
ejtenünk, mely a következő év legfontosabb feladatait is kijelöli: bár folyamatban van, de egyelőre továbbra sem történt
még meg a Gyomaendrőd-Dévaványa közötti
legrosszabb útszakaszok felújítása, melyhez hozzákapcsolódik a gyomaendrődi és az ecsegfalvai
hidak lehetséges felújítása. Továbbra is keressük
a helyettesítéssel ellátott háziorvosi körzetbe az
állandó orvost. Legfontosabb feladatunknak
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most ezek megoldását látom, de sokszor okoztak gondot a strandfürdőt is ellátó termál kutak
szivattyúi, melyekre jelentős költségeket kellett
fordítani 2017-ben is. A hatalmas mennyiségű
pályázati támogatáshoz jelentős önkormányzati önerő is szükségeltetik, mely szintén az egyik
legfontosabb megoldandó kérdése 2018-ban
a testületnek. Bérlakásaink állapotát is javítani kellene, és nyilván hosszú a még megoldásra váró feladatok listája, lehetőségeinkhez mérten igyekszünk mindenre odafigyelni, minden
igényt kielégíteni.
A tavalyi évben több szociális döntéssel is igyekeztünk segíteni a rászorulókat, mint például a
csibeosztás, tűzifaosztás és fűtési gáz támogatása.
A képviselő-testület döntései között talán az egyik
legfontosabb újítás a születési és a temetési támogatás összegének növelése, és szintén új elemként
jelent meg a hátrányos helyzetű gyermekek szünidei ingyenes étkeztetésének megszervezése. Megérkeztek a „sárga kukák” és elkezdődött több-kevesebb fennakadással a szelektív hulladékgyűjtés.
Ennek kapcsán meg kell említenem városunk lakosságának példamutató hozzáállását: a megyei
tapasztalatok alapján az egyik legaktívabbnak tűnik közösségünk e téren.
Az újév egyik legelső és legjelentősebb változása, mely a lakosságot érinti a piac költözése.
A kivitelezésre a közbeszerzés kiírásra került és
a területátadás februárban meg fog történni. Ez
azt jelenti, hogy a piacnak az építés idejére el
kell költöznie, ami azonban nem jelenti a piaci
élet megszűnését. Az átmeneti időszakra kijelölt
helyszín a volt KTSZ területe, ahol már folynak
a területrendezési munkálatok.
Szeretettel ajánlom figyelmükbe városunk új
naptárát is, melybe régi városi életképeket válogattak a múzeum munkatársai.

BEMUTATKOZIK A DÁMK VEZETŐJE
Bakó Bernadett vagyok,
1975-ben születtem. Gyermekkoromat,
általános
iskolai és középiskolai tanulmányaimat
Dévaványán töltöttem, végeztem.
A főiskolai tanulmányaim
elvégzése óta óvodapedagógusként dolgozom, immár
10 éve. Örömmel, lelkiismeretesen és legjobb tudásom szerint végzem a
munkámat. 2017 júliusától Dévaványán, a Könyves
Kálmán utcai Óvodában dolgoztam. Városunkban
a DÁMK intézmény vezetésére meghirdetett pályázatra jelentkeztem. A pályázatban kiírt feltételeknek megfelelve és pályázatomat elfogadva 2018.
január 1-től az intézmény vezetését megkezdtem.
Remélem, hogy kollégáimmal és munkatársaimmal továbbra is egységesen, a közös cél érdekében
tudom-tudjuk végezni a munkánkat, hogy a gyermekek egy szeretetteljes légkörben, a tanulásban, a
nevelésben olyan mintákat, tapasztalatokat, élményeket szerezzenek, amelyek egész életükre meghatározóak lesznek. Hiszen minden szülő vágya és
célja, hogy gyermeke egészséges, boldog kisgyermek, majd kiegyensúlyozott, sikeres és remek emberi értékekkel rendelkező felnőtt legyen. Ezúton
és még egyszer megköszönöm mindazoknak, kik
támogattak, támogatnak és bizalmat szavaztak a
munkámhoz.

„A legnagyobb ajándék amit gyerekednek
adhatsz, a hited. Higgy benne, és felnőve
ő is tántoríthatatlanul hinni fog önmagában.”

A fenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült, hiszen a terjedelem szabta határok keretek közé szorítanak, de az óévet áttekintve azt
gondolom, hogy egy felettébb dolgos, de annál
látványosabb 2018-as év elé nézünk, melyben
remélem, hogy mindenki megtalálja a számára
fontosat.
Valánszki Róbert polgármester
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Összefoglaló az Országgyűlés 2017. december 12-én meghozott egyes döntéseiről
Számos kérdésben döntött az Országgyűlés a december 12-ei ülésnapon. Az Országgyűlés Hivatalának
köztisztviselőire vonatkozó életpályamodellt vezetnek be a parlament döntése alapján. A törvénymódosítás szerint az országgyűlési köztisztviselők a betöltött munkakörükhöz szükséges iskolai végzettség és a
közszolgálati jogviszonyban töltött idő alapján kerülnek az adott besorolási fokozatba.

A világörökségi helyszíneken lévő ingatlanokra
vonatkozó elővásárlási joggal ruházta fel az államot
a parlament. Lakásokat és termőföldeket nem érint.

Újabb közigazgatási eljárások válnak egyszerűbbé,
gyorsabbá és olcsóbbá. Díjmentesek lesznek a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) beadásához
szükséges eljárások, a csokot kihasználók pedig illeKiterjesztette az Országgyűlés az életkezdési tá- tékmentességet is kapnak, amennyiben a vásárolt inmogatást és a Start-számla nyitásának lehetőségét gatlan ára - a csok összegével csökkentve - nem éri el a
a külföldön élő magyar gyermekekre is. A törvény 30 millió forintot.
hatálya kibővült a 2017. június 30. után született, nem
Május 6-át a Magyar sport napjává, február 22-ét a
Magyarország területén élő, magyar anyakönyvvel
Magyar
parasport napjává, szeptember utolsó pénrendelkező, magyar állampolgárságú gyermekekre,
valamint a kettős állampolgárságot el nem ismerő or- tekét pedig a Magyar diáksport napjává nyilvánítja
szágokban - Szlovákiában és Ukrajnában - élő, magyar az Országgyűlés.
igazolvánnyal rendelkező gyermekekre.
A hulladék-törvény rendelkezéseinek egy réAz Országgyűlés több jogszabályt is megváltoz- sze a számlázással, díjbeszedéssel, díjhátraléktatott a büntetőeljárásról szóló törvény 2018 júliu- kezeléssel kapcsolatos szabályokat módosította,
sában történő hatálybalépésével összefüggésben a illetve új fogalomként jeleníti meg a közszolgáltatói
kormány kezdeményezésére. A módosítások egyike
alvállalkozó fogalmát.
lehetővé teszi, hogy az egyszerű beismeréshez képest
is értékelni lehessen a terhelt személyek szerepét, ha
A parlament egy olyan önálló agrártámogatási
más jelentős bűncselekmények feltárásához, bizonyíeljárásrend felállításáról döntött, amely a kormány
tásához is aktívan hozzájárulnak.
szándéka szerint garantálja az agrártámogatási rendA Magyar Nemzeti Bankról (MNB) szóló törvény- szer zökkenőmentes működését az általános közigazbe foglalták a jegybank pénzügyi hatósági felügyele- gatási rendtartásról szóló törvény január 1-jei hatályba
ti hatásköreinek egy részét a jövő év elejétől hatályba lépése után.
lépő általános közigazgatási rendtartáshoz igazodva. A
döntéssel a jegybankra az általánostól eltérő szabáVáltoznak a hivatásos állományba kerülés szabályai.
lyok vonatkoznak majd például abban a kérdésben, A honvédek jogállásáról szóló törvény módosításáhogy milyen esetekben utasíthat vissza kérelmeket, nak célja, hogy a hivatásos állományba kerülés szatovábbá kimondták, hogy az MNB felhívására az ügy- bályait rugalmasabbá tegye. Így szolgálati viszony
fél köteles közölni a döntésekhez szükséges védett ada- teljes körű alkalmassági vizsgálat lefolytatása nélkül is
tokat is.
létesíthető lesz, ha a törvényben meghatározott kizáró
okok nem állnak fenn.
Szintén elfogadásra került, hogy január elsejétől lakásvásárlás esetén a kedvezményes illetékalap
Többletjogosítványokat kap a Nemzeti Emlékezet
megállapításakor, illetve az illetékmentesség alkalmazásánál figyelembe lehet venni annak a lakásnak Bizottságának elnöke. A jövőben az elnök határoza forgalmi értékét is, amelyet a vásárlást megelőző hatja meg a testület munkacsoportjainak összetételét,
3 éven belül adtak el. A korábbi szabályozás egy évet az általuk ellátandó feladatokat, az éves kutatási munkatervet, a bizottság ügyrendjét, a hivatal alapító oktartalmazott.
iratát, a szervezeti és működési szabályzatát.
A szakgimnáziumi képzés rugalmasságának növelését
és a szakmai képzési tartalom egy részének választhatóAz Országgyűlés döntése értelmében létrejön a
vá tételét célozza a nemzeti köznevelési és szakképzési Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, egy
törvényt módosító döntés. A módosítással az érett- felhőalapú szolgáltatást biztosító informatikai rendségi vizsga keretében megszerezhető úgynevezett szer, amelyen keresztül a szálláshely-szolgáltatók elmellék-szakképesítéseket leválasztják, elkülönítik az juttathatják összes statisztikai adatukat az érintett
érettségi vizsgától, és tanulásuk választhatóvá válik.
szerveknek.
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Tisztelt Dévaványaiak!
A karácsonyest ünnepélyes fénye, a családi, baráti közösségeket is szorosabbá,
talán kézzelfoghatóbbá is tette az elmúlt
időszakban. A hit és
szeretet kettősségében töltött ünnepi
időszak után immár
véget ért maga az
óesztendő is. A búcsúzó év tanulságai,
sikerei mellet egyre
inkább
körvonalazódnak a jövő tervei, álmai, kihívásai is a jelenné vált
újesztendő derengésében.
Visszapillantva a mögöttünk álló esztendőre sikereink, eredményeink mellett tanulságok, új megtapasztalások is tekintenek reánk. Az esetleges kudarcok pedig
máris új kihívásként, a jövő feladataiként maradhatnak
életünk részei, melyek arra sarkallnak, hogy álmaink,
vágyaink valóra váltása mellett csorbáinkat is kiköszörüljük. Múlt és jövő, siker és kudarc, stagnálás, vagy
haladás…

Minden fordulópont magában hordozza a kettősséget, ám hiszem, hogy az élet rendje szerint mégis mindig a jövendő győz. A jövendő győz, hiszen a hozzá
vezető szálakat mi magunk tartjuk kézben, a jövendő
győz, hiszen más irány, más lehetőség nincsen. Vessünk
hát egy utolsó pillantást mindarra, amit 2017 jelentett,
s vigyünk magunkkal mindent, ami kedves, hasznos és
szép volt ebben az esztendőben.
Ám ne csak sikereinkkel és tanulságainkkal tegyünk
így, hiszen mindazt, amit 2017 jelent, nem egyedül éltük meg. Családtagok, barátok, munkatársak voltak
társaink életünk ezen szakaszában, emberek, akikkel
együtt megélhettük összetartozásunkat, kötődésünket akár ehhez a tájhoz, akár egy gondolathoz, eszmei
irányzathoz. Mindannyian, mint egyén, egy- vagy akár
több közösség részei is vagyunk egyúttal. Közösségé,
melynek tagjait számtalan látható és láthatatlan kapocs
fonja egybe, közös célok, tervek, álmok.
Induljunk hát ezen jövőbeni kihívások felé is együtt,
közösen az újesztendő és optimizmusával és vidámságával! Kívánom, hogy az új naptár tiszta lapjain ma
még tervekként, álmokként megjelenő gondolatok
mindannyiuk számára váljanak kézzelfogható valósággá, eredménnyé. Ilyen eredményekben, sikerekben
gazdag boldog újévet kívánok mindnyájuknak!
Dankó Béla, országgyűlési képviselő

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
195 évvel ezelőtt, 1823. január. 22-én Kölcsey Ferenc
megírja a Hymnus, a Magyar nép zivataros századaiból című költeményét. Az első publikálásakor még csupán Hymnus címmel, alcím nélkül jelent meg, viszont a
költő összegyűjtött munkáinak 1832-es kiadásában és
magán az – Országos Széchenyi Könyvtárban őrzött –
kéziraton is ezzel a teljesebb, s a költemény szándékát
közelebbről meghatározó címmel szerepel. 1989. óta
január 22. napján ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.
Feltételezések szerint Kölcsey költeményével tudatos
kísérletet tett a magyar nemzeti himnusz megteremtésére. Ezzel a költeménnyel a klasszicizmus stíluseszménye helyett a nemzeti romantikának tört utat a magyar
lírafejlődésben.
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320

Szakmai nap Gyomaendrődön

Új diák polgármester
és hivatalvezető

2017. november 23-án kihelyezett
megyei értekezletet tartott a Békés MeDecember 11-én a Gyomaendrődi Jágyei Kormányhivatal Társadalombiz- rási Hivatalban iktatták be a diákvezetosítási és Foglalkoztatási Főosztálya tőket, akik az elődeiktől átvették a tisztGyomaendrődön.
séget szimbolizáló városi kulcsokat.
Dr. Pacsika György járási hivatalvezető hangsúlyozta, ezzel a kezdeményezéssel az volt a cél, hogy elinduljon
az együttgondolkodás a város felnőtt is
fiatal polgárai között. A hivatalvezető
kiemelte, különösen fontosnak tartja a
járásban élő fiatalság helyzetét, hiszen
bennük található meg az a jövő, amely
az előrelépést biztosíthatja.
A Gyomaendrődi Járási Hivatal
Dísztermében megtartott értekezleten dr. Juhász Mariann főosztályvezető-helyettest követően dr. Pacsika
György hivatalvezető köszöntötte a
megjelenteket, akik a főosztály munkatársai mellett a járási hivatalok osztályvezetői és közfoglalkoztatási kollégáik
voltak. A 2018. évi közfoglalkoztatási
tervezések volt a fő témája a délelőtti
programnak, majd a vezetők részére
az Európai Uniós programok megvalósításával, a kollégák részére pedig
startmunka „üzemlátogatással” folytatódott a Szakmai nap délutánja.
Kollégáink megtekintették a Gyomaendrődi Városi Önkormányzat közfoglalkoztatási mintaprogramjának egyik
helyszínét. A közfoglalkoztatás központjaként működő Luther u. 3. szám
alatti telephelyen Varjú Róbert közmunkavezető beszélt a város mintaprogram keretében folytatott tevékenységéről. Megtekintették az asztalos
üzemet, ahol kültéri bútorok készítése
folyik. Itt történik az elemek festése is.
Látták hogyan szárítják a körömvirágot, hogyan szárítják és készítik elő a
cirkot seprűkészítésre, illetve hogyan
készül a seprű. Végül, de nem utolsó
sorban megkóstolhatták a program
keretében termesztett homoktövisből
készült üdítőitalt.

Toldi Balázs polgármester elmondta,
a 2018-as esztendő a fejlesztésekről fog
szólni, ezért különösen fontos a városvezetés számára a fiatalok véleménye
abban a tekintetben is, hogy ők mit
hiányolnak, mit szeretnének látni a településen.
Botos Pongrác diák-hivatalvezető a
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium végzős hallgatója. Számára kiemelten fontos terület a
gyermekjogok, valamint a gyermekvédelmi törvény. Bemutatkozásában kitért arra, hogy egy gyermekjogi alapítvány idén először készített olyan átfogó
vizsgálatot, amely megmutatta, hogyan
gondolkodnak a felnőttek róluk, fiatalokról. Az alapítvány megállapításai
három nagy téma köré szerveződtek,
az oktatás, a gyermekszegénység és a
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gyermekbántalmazás. Az alapítvány
jelentéséből a következő alapelveket
emelte ki: a gyermek véleményének
tiszteletben tartása; a gondolati, lelkiismereti és vallásszabadság biztosítása; a
megfelelő információhoz való hozzáférés; a gyermekekkel szembeni erőszak
elleni védelem joga; az oktatáshoz, a
kultúrához, valamint a szabadidőhöz
való jog. Az ifjú hivatalvezető ezen
alapelvek megvalósításához ajánlotta
fel segítségét, továbbá aktív közreműködését a járásban élő polgártársai számára, végül megköszönte dr. Krizsán
Anett igazgató asszonynak a felkészüléséhez nyújtott szakmai segítséget.
Virág Alexandra diákpolgármester a
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola 11. osztályos tanulója, aki fontosnak tartja a
település fejlesztését, szépítését. Égető
problémának látja a fiatalok magas arányú elvándorlását, ezeken a helyi ifjúsággal karöltve mindenképpen szeretnének segíteni. Diákpolgármesterként
célja a fiatalok EFOP programba történő bevonása, valamint az élethosszig
tartó tanulás rendszerének fejlesztése.
Tervei között szerepel, hogy Gyomaendrőd főtereit a fiatalok számára közkedveltté tegyék, továbbá ígéretet tett
arra, hogy a városi rendezvényeken
(Sajt- és Túrófesztivál, Disznótoros és
Böllérpálinka Verseny stb.) a korábbi
évekhez hasonlóan ezután is aktívan
kiveszik részüket a szervezésből és a
munkából.

A római-katolikus egyházközség rovata
Az új év elején visszatekintve az
elmúlt időre, mindannyian rájöhetünk, hogy az igazán lényeges az,
hogy szeretetben legyünk egymással és Istennel. A többi dolog mind
múlandó, Szent Pál ezért a következőt írja: „Szólhatok az emberek
vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet
nincs bennem, csak zengő érc vagyok
vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes
titkokat és mind a tudományokat,
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
ha szeretet nincs bennem, mit sem
érek. Szétoszthatom mindenemet a
nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.”
(1 Kor 13, 1–3) Mennyire igaz, hogy elérhetünk bármit, de ha nincs bennünk szeretet, akkor mit sem ér
az egész, zengő érc csupán. Az új év elején is kérjük Istentől azt, hogy legyen bennünk olyan szeretet, amely
„türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem
is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül

a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli.”
E nélkül az egész évünk ismét csupa idegeskedés, kapkodás és rohanás lesz a múlandó és lényegtelen dolgok után. Karácsonykor megünnepeltük, hogy Jézus
érettünk való szeretetből megtestesült, vajon mi mit
teszünk meg Őérte és mit teszünk meg egymásért szeretetből? Az új év elején erősítsük meg Istenbe vetett
bizalmunkat, kapcsolódjunk szorosan Hozzá, mert
Ő tanít meg az igazán értékes dolgokra és Ő ad erőt
ahhoz, hogy igazán szeretni tudjuk egymást. Csak így
lehet igazán boldog új észtendőnk.
Kegyelmekben gazdag, boldog új évet kívánok
mindannyiuk számára!
Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap szentmise 9.30 órától a templomban.
2018. február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony,
szentmise 16 órától a templomban.
Január pénteki napjain, szentmise 16 órától a templomban.
Figyelmükbe:
Januárban elkezdődnek a házszentelések. A katolikusoknál, ezt minden évben szokás elvégezni, az új év
elején. A házszentelés tehát nemcsak a még meg nem
szentelt házakra vonatkozik, hanem a tavaly vagy régebben megszenteltekre is. Minden évben ajánlatos
a házszentelést elvégezni. A házszentelés, az ima és
a szentelmény hatása mellett jó alkalom arra, hogy
a plébános személyesen is találkozhasson a hívekkel.
A házszentelésre minden egyes esetben előzetesen
jelentkezni és egyeztetni kell a plébánossal.
Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési oktatásra lehet jelentkezni.
Mária Légió imacsoport, minden hétfőn 14 órától, a
plébánián.
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.
Elérhetőségek: Plébános: +36-30-465-11-71
Sekrestyés: +36-30-714-91-36
Ft. Bilibok György
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TÁJÉKOZTATÁS A VÉRVÉTEL
IDŐPONTJAIRÓL
2018. évi otthoni vérvétel időpontjai:
• Január 18. • Február 22. • Március 22.
Április 2-8-ig szabadság.
• Április 19. • Május 24. • Június 21.
• Július 19. • Augusztus 16.
Augusztus 20-26-ig szabadság.
• Szeptember 20. • Október 25. • November 22.
• December 13.
December 17-31-ig szabadság.
Ezeken a napokon a laborban történő vérvétel szünetel.
Tisztelettel: Csatáriné Bereczki Ágnes

TÜDŐSZŰRÉS
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.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A Dareh Bázis Zrt. Hulladékkezelési Közszolgáltató értesíti a Tisztelt dévaványai lakosságot, hogy a közfeladat-ellátásban közreműködő Gyomaközszolg Nonprofit Kft. 2018
évben a következő rend szerint áll a lakosság rendelkezésére:
Ügyfélszolgálati idő Gyomaendrőd:
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Hétfő, csütörtök: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Péntek: 8:00-13:00
Telefon: +36 (66) 386233
E-mail: info@gyomakozszolg.hu
Web: www.gyomakozszolg.hu
Ügyfélszolgálati idő Dévaványa:
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
2018. január 17., február 7., február 21., március 7.,
március 21.: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
2018. ÉVI GYŰTÉSI NAPTÁR
SÁRGA szelektív edényzetek gyűjtése
Január 19. • Február 9. és 23. • Március 9. és 23.
• Április 13. • Április 26. • Május 11. és 25.
• Június 15. és 29. • Július 13. és 27. • Augusztus 10. és 31.

• Szeptember 14. és 28. • Október 12. és 26.
• November 16. és 30. • December 14.
ZÖLDHULLADÉK, BIO zsákok gyűjtése
Fenyőfagyűjtés: Január 23.
• Április 10. • Május 4. • Május 24.
Június 12. • Július 3 és 24. • Augusztus 14.
• Szeptember 4. és 25.
• Október 16. • November 7. • November 27.
Kérjük a gyűjtőedényt, zsákokat stb. reggel 7 órára kihelyezni a fent meghirdetett gyűjtési napokon!
Zöldhulladékot az előzetesen meghirdetett gyűjtési napokon reggel 7 óráig kell kihelyezni, egyéb időpontban az
ingatlan előtti közterületen zöldhulladék nem gyűjthető és
nem tárolható!
A keletkezett zöldhulladékot átlátszó színű zsákban vagy
kötegelve szabad kihelyezni. A kötegelés legfeljebb 70 cm
hosszú és 50 cm átmérőjű lehet.
A gyűjtési szabályok be-nemtartása esetén (pl: nem a
megfelelő edénybe helyezi a hulladékot, a kötegelt zöldet
nem köti össze vagy a köteg a megengedett méretet meghaladja stb.) a gyűjtőjármű a hulladék átvételét megtagadja.
Szíveskedjenek a közterület rendjére valamint a hulladékkezelésre vonatkozó szabályok betartására ügyelni.
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DAREH Bázis Zrt.

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
SZALAGAVATÓ 2017
Ez a pillanat is eljött! Most teljesen a miénk volt.
Tavaly, ahogy a végzősök szalagavatójára készültünk, nem
is gondoltuk, hogy ilyen érzések lesznek úrrá rajtunk.
Októberben vágtunk bele izgatottan a táncpróbákba,
amelyek mindig nagyon jó hangulatban teltek el! Rengeteget
készültünk, hogy minden tökéletes legyen, de a szalagavató
egy pillanat alatt elröppent.
A szép ruha, az ünneplő családtagok, tanárok… Mindenki minket figyelt egy kis időre, ahogy feltűzték négy évünk
gyümölcsét, a szalagokat a mellünkre.
Igen, most érezzük igazán, hogy végzősök vagyunk.
Annyira más volt, ilyet még nem éltünk át soha. Mosolyogtunk, de a könnyek csillogtak szemünkben, mindazokért, akik segítettek idáig eljutni nekünk. Olyan felemelő
volt ott állni a színpadon.
Viszont éreztük a súlyát is. Igen. Ez már komoly, jönnek a
vizsgák hamarosan.
Ez a nap azonban még felhőtlen volt. Ezen a napon, mint a
szalagunk, arany színben ragyogtunk, ünnepeltünk, köszönetet mondtunk mindenkinek!
Csordás Virág, Malomsoki Naomi 12. R
SZAKKÉPZÉSI KI MIT TUD
A szokásos kulturális Ki Mit Tud-hoz hasonlóan új versengésre hívtunk az idei tanévben minden szakképzés iránt
érdeklődőt, aki kedvet érzett ahhoz, hogy egy – egy (nem
csak az iskolánkban oktatott) szakma kapcsán
• bemutasson egy jól sikerült munkadarabot, szép tárgyat,
• leírja egy szakma szépségeit, érdekes történetet egy
szakmával kapcsolatosan,
• képekben mutasson be egy – egy szakmát, foglalkozást.
Külön megtiszteltetés volt mindannyiunk számára, hogy a
díjátadáson részt vett a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal képviseletében Rozványi Dávid, képzési szakreferens, Kovács Zsuzsanna, a Gyulai Szakképzési Centrum
főigazgatója és Kertész Miklós, a GySzC felnőttoktatási intézményegység-vezetője.
Az Európai Szakképzési Hét számos eseménye közül a díjátadó ünnepség és pályaorientációs nap jelentette az egyik
magyarországi záróeseményt.

tés ajándékkal igyekeztünk meghálálni munkáját.
A kategóriák dobogós helyezettjeit a könyvjutalmak mellett (a versenyző választása szerint) a Gyulai Szakképzési
Centrum külön ajándékával: egy kóstolással egybekötött
gasztronómiai utazással vagy egy öt alkalomra szóló fodrász-bérlettel jutalmaztuk.
A verseny dobogósai és külön-díjasai:
Szakmabemutató leírás (fogalmazás) kategóriában:
1. helyezett: Oláh Mihály (6. osztály)
2. helyezett: Táncos Gergő (6. osztály)
3. helyezett: Kecse Roland (6. osztály)
Külön díj: Balogh Éva Lea (6. C osztály)
Szakmabemutató kép kategóriában a beérkező munkák
nagy száma és a résztvevők különböző életkora miatt két
korcsoport szerint történt a díjazás.
Első korcsoportban (4-5. osztály):
1. helyezett: Bátori Sándor (5. osztály)
2. helyezett: Sunyák Noel (5. osztály)
3. helyezett: Gulyás Nikolett (5. osztály)
Külön díjasok:
Galgóczi Kincső (5. osztály),
Mohácsi József (5. osztály),
Nagy Norbert (5. osztály).
Második korcsoportban (6-7-8. osztály):
1. helyezett: Pólya Áron (7. osztály)
2. helyezett: Fehér Viktória (7. osztály)
3. helyezett: Labodár Krisztián (7. osztály)
Külön díj: Mészár Debora (8. osztály).
Szakmajellemző munkadarab kategóriában:
Külön díj: Kormperger Zoltán (11. osztály)
Minden nyertesnek gratulálunk, köszönjük a felkészítő tanárok, a versenyt segítő osztályfőnökök és vezetők
munkáját.
Tóth Erika, igazgató

A versenyre 45 pályamunka érkezett, sok-sok szépséget, szakmai sajátosságot, vágyat, elképzelést bemutatva.
Minden versenyző nyert: szakma- és önismeretet, hiszen
a pályázatokat elkészítve pályaválasztását, szakmai életpálya-indítását könnyítette meg, közelebb kerülve önmaga képességeinek és egy-egy szakma alaposabb megismeréséhez.
E nyereményen kívül minden résztvevőnek kis meglepe-
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Köszönettel

Fotó: Ambruzs-Szabó József

Köszönetünket fejezzük ki Kiss-Murányi Nórának és Ifj.
Valach Gábornak, akik fenyőfákat ajánlottak fel a városi
adventi koszorúhoz és karácsonyfához.
Továbbá az adventi gyertyagyújtások alkalmaihoz felajánlott teáért és aprósüteményekért a Ladányi Cukrászdának, a
Fejedelmi Cukrászdának, a Nagy és Társa Bt-nek és Váradi
Károlynak is köszönjük a támogatást.

Köszönjük az adventi gyertyagyújtásokon műsort adó
gyerekeknek és pedagógusoknak a színvonalas előadásokat: a DÁMK Eötvös utcai óvoda nagycsoportosainak,
Kárpáti Zsuzsanna és Molnárné Tóth Kinga óvodapedagógusoknak, a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulóinak, Tóth Annamária és Tóth Veronika pedagógusoknak, a GYSZC Dévaványai Szakgimnázium Kollégistáinak, Schwartz Júlia és Borsós Mária
pedagógusoknak, a Szügyi Dániel Református Általános

Iskola diákjainak, Gecseiné Sárhegyi Nóra, Oláh Gizella és
Molnár Albert pedagógusoknak.
Illetve az ünnepi szavakat Bilibok György katolikus plébánosnak és Béres János református lelkésznek.
Köszönettel tartozunk még Hajas Mátyásnak, Korda Istvánnak és Horváth Lajosnak, akik a városi Mikulás programon vállaltak segítséget.

Adventi programsorozat
Örömmel tapasztaltuk az adventi vasárnapok alkalmával, hogy nagyon sokan érdeklődtek, jelen voltak és
megtisztelték figyelmükkel a műsorokat, ezáltal együtt
tölthettük el a várakozás időszakát a városi adventi koszorúnál.
Mikulás napján is megtelt a színházterem gyerkőcökkel
és szülőkkel, akik izgatottan várták a Mikulás érkezését.
A délután folyamán lehetőség volt arcfestésre, csillámtetoválásra, karácsonyi díszek készítésére. A kézműveskedést
követően Tücsök Peti interaktív zenés műsora énekeltette
és táncoltatta meg a gyerekeket, majd megérkezett a várva-várt Mikulás, aki énekért, versért cserébe apró ajándékkal lepte meg a gyerekeket.
Köszönjük a segítséget a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületének, Tóthné Kiss Izabellának, a Mikulás
segédeinek és a fotókért Ambruzs-Szabó Józsefnek.
Szintén nagy érdeklődés és látogatottság övezte a
DÁMK Művelődési Ház udvarán felállított jégkorcsolya
pályát, illetve az adventi vásárokat, különösen a téli szünet alatt.
Bízunk benne, hogy tudtunk színvonalas és változatos
programlehetőségeket biztosítani a lakosság számára.
DÁMK Művelődési Ház dolgozói

„JÓTÉKONY ADVENT”
„Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz megtelik a szíved.”
Egyesületünk az idei évben a fenti jelszóval első alkalommal hirdette meg „jótékony advent” címmel jótékonysági
sütkérezését.
Advent két vasárnapján sütöttük a mákos és diós kalácsot
és kínáltuk a karácsonyi vásárba látogatóknak. Az első délelőtt kicsit meglepődve szállingóztak oda az emberek de szívesen fogadták a kedves invitálást. Mivel reggeltől délutánig
sütöttünk, a városi gyertyagyújtásra is maradt bőven, szeretettel kínáltuk ott is a résztvevőknek.
Második alkalommal már vártak bennünket, nagyobb
volt a forgalom. Bővítettük a kínálatot, a gyerekek örömére
kakaós kalács is készült. Ekkor is egész nap sütöttünk. Délelőtt a művelődési ház udvarán, este pedig a gyertyagyújtáson kínáltuk lakostársainkat.
Mindenki örült és szívesen fogadta a friss meleg kalácsot,
mi pedig jó szívvel készítettük és adtuk.

A két nap 70 kg lisztet használtunk fel a sütkérezéshez.
Nagyon örültünk, hogy más civil szervezet és közösség is
csatlakozott a jótékonysági kínáláshoz, így a kalács mellé
tea és forralt bor is került.
Új kezdeményezésünket a képviselő-testület is támogatta.
Ezzel a programunkkal új hagyományt szeretnénk teremteni. Célunk, hogy városunk lakossága karácsony
előtt is együtt legyen, találkozzanak, örüljenek egymásnak, egy kis forró tea vagy forralt bor, frissen sült kalács
mellett beszélgessenek és kívánjanak egymásnak áldott
karácsonyt.
2018-ban is szeretettel várunk mindenkit a városi
adventre egy kis friss puha mákos és diós kalácsra.
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Mert adni jó!
Varga Istvánné

Az Angyalok köztünk járnak!
A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete, jótékonysági
süti vásárt rendezett december 17-én. A teljes összeg egy kerekesszékben élő, súlyosan mozgáskorlátozott 10 éves kisfiú
megsegítését szolgálta.
A bevétel minden reménységet fölülmúlt!
Összesen 130.000 Ft gyűlt össze, amelyből csak a tervezett
emelőrendszerrel ellátott fürdető eszközre futotta, de még
egy speciális mozgáskorlátozottak számára kialakított ágy
megvásárlására is elegendő lett.
Köszönetet mondunk a kezdeményezés elindítóinak,
Nagy Erzsébetnek (Böbinek), Csillag Istvánné Rózsikának,
az ötlet megvalósítójának Balog Lászlóné Ritának, a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesület tagjainak, akik a sütivásárt lebonyolították.
Köszönjük az adományozóknak, a Ványai Ambrus Ált.
Iskola pedagógusainak, dolgozóinak, Laskai Tibornénak
és osztályának, ifj. Liker Istvánnak, a Hagyományőrző Nők
Egyesületének és minden névnélküli adományozónak, akik
pénzadománnyal, adomány sütivel, vagy süti vásárlással
hozzájárultak e nemes cél megvalósításához.

Újabb sikerek Dévaványai citerások
pengetője nyomán
2017. december 9-én, Mezőtúron a Szivárvány Népzenei Egyesület szervezésében tizenkilencedik alkalommal
rendezték meg a Gyermek és Ifjúsági Citerazenekarok
Túri Találkozóját. A találkozón a résztvevők számára lehetőség volt KÓTA térségi és országos népzenei minősítést szerezni. Dévaványát a Ványai Ambrus Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Dévaványai Folkműhely Egyesület tanulóiból álló Mákvirág Citerazenekar és a Balogh Duó képviselte.

Hálás szívvel mondanak köszönetet a kisfiú családtagjai.

VASTAPS A TEMPLOMBAN
2017. december 22-én a római katolikus templomban, mint minden évben, most is karácsonyi koncerttel kedveskedtünk városunk lakosságának.
Ismét megtelt a templom, már megszokták, várják
az emberek, mert tudják, hogy lelki feltöltődést nyújtó
élményben lesz részük.
Hangversenyünket megtisztelték városunk vezetői.
Először Bilibok György plébános szólt a megjelentekhez, majd Pihurik Katalin kórustársunk szavalata
nyitotta meg koncertünket.
Műsorunkban a kórusirodalom szívet- lelket gyönyörködtető gyöngyszemeit mutattuk be.
Hangversenyünket szólóénekkel és hangszeres kísérettel gazdagítottuk, vendégeink nagy örömére.
Szólót énekelt Erdeiné Mucsi Márta és Adameczné Ladányi Viktória. Hegedűn kísérték Erdei virág és
Séllei Aliz, gitáron Schwartz István, zongorán Erdei
Attila.
A koncert végén a közönség vastapssal köszönte meg
énekünket. Jó érzés volt látni, hallani, hogy a karácsonyi ünnephez méltó hangulatot varázsoltunk az emberek lelkébe.
Köszönjük, hogy megtisztelték jelenlétükkel hangversenyünket.
A kórus nevében: Erdeiné Mucsi Márta karnagy
Kürti Ignácné a Vox Humana Kórus egyesület elnöke

Az igen népes mezőnyben mindkét együttes az országos minősítőn elérhető legmagasabb Aranypáva fokozatot kapta a zsűritől.
A zenekar tagjai: Béni Barbara, Nagy Vivien Alexa,
Sille Laura, Balogh Tibor, Nagy Norbert, Balogh
Norbert, Labodár Krisztián, Tóth József, Zsarnoczki
Zoltán. A Balogh Duót természetesen Balogh Norbert
és Balogh Tibor alkotta.
Felkészítő tanáruk: Erdei Attila

Gratulálunk a szép eredményhez és további munkájukhoz hasonló sikereket kívánunk!
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Dévaványai Folkműhely Egyesület

VAKOK VILÁGA!

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT HÍREI

Arany János és Petőfi Sándor barátjára, kortársára, a
gömöri születésű és szinte egész életét Gömörben leélő lelkipásztor–költő Tompa Mihályra, születésének 200.
évfordulójára emlékezett a Vakok és Gyengánlátók Egyesületének helyi, térségi szervezete.

A szolgáltatás tartalma:
A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli
speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
Fogyatékkal élők számára szolgáltatásaink:
A fogyatékkal élő emberek önálló életvitelének segítése, megkönnyítése.
Alapvető személyes szükségleteket kielégítő szolgáltatásokhoz való szállítás pl. közintézményekhez, közösségi helyekre.
A szállítást Volkswagen Caddy gépkocsival történik, mobilrámpával, elektromos kerekesszék szállítására is alkalmas 4+3 pontos rögzítéssel rendelkezik.
Szociálisan rászorultként igénybe vehetik felnőttek és gyermekek
egyaránt, ha:
- Mozgássérültek
- Látássérültek (vakok és gyengén látók)
- Hallássérültek (siketek és nagyot hallók)
- Értelmi sérültek
- Autisták (pervazív fejlődési zavar)
- Halmozottan sérült személyek

A 19. és 20. század első felének elismert és méltán sokat
olvasott, híres és megbecsült tagja Ő, akit az utóbbi évtizedekben a feledés homálya vesz körül.
A sorstársakkal felkészültünk életművéből és összemérve tudásunkat szellemi vetélkedőt rendeztünk - nagy
sikerrel. A legaktívabb sorstársak szavalatokkal is készültek. Az internetről összegyűjtött megzenésített verseit
meghallgattuk.
A legjobban szereplő sorstársak ajándékutalványban
részesültek.
A 200 éve született Tompa Mihály életútja és küldetése
a ma élő nemzedéknek, a nemzeti öntudat ébrentartásának misszióját jelenti. Ez fenntartotta és fenntartja ma is
népünk, nemzedékünk jövőbe vetett hitét és bizalmát.
Rendezvényünket a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány is támogatta, amit ezúton is hálás szívvel megköszönünk.
Dévaványa város lakosságának Istentől áldott, békés,
boldog, sikerekben gazdag 2018. évet kívánok.
Süle László
körzeti csoport vezető

TÉDE HÍREK
2017. december 16-án, évzáró ebédet tartott a TÉDE. Kiss
Károly, Födi Imre és Németi József képviselők vállalták az
ajándékba kapott két őz megfőzését.
Az asszonyok a hagyma és burgonya tisztítása közben jókat beszélgettek, és a szakácsoknak segítettek. Voltak, akik
az asztalterítéssel foglalkoztak, előkészítették az ebédhez a
házi süteményeket. 11 óra környékén kezdtek gyülekezni a
tagok, a meghívott vendégek, és megérkezett a két zenész
is. A rendezvény Kozma Bálintné elnöki köszöntőjével vette
kezdetét. Örömünkre szolgál, hogy nagyon sokan megjelentek és jó hangulatban töltötték a délutánt. A finom ebéd
után körösladányi énekesnő vendégeink régi slágereket adtak elő. Késő délután a tombolák is kihúzásra kerültek. A
délután többi részében Kádár Ferenc és Tóth István gondoskodott a zenéről. Ezúton szeretném megköszönni a tagság
nevében az önkormányzat egész évi anyagi támogatását,
Valánszki Róbert polgármester segítségét, és egyéb személyek által felajánlott tombola tárgyakat.
A TÉDE tagsága nevében mindenkinek eredményekben
gazdag boldog új évet kívánok.
Kozma Bálintné, TÉDE elnök

Hogyan igényelheti szolgáltatásunkat?
Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes
képviselője kérelmére történik. A kérelem benyújtása az intézmény
vezetőjénél történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselője terjesztheti elő.
Személyi segítés: 120 Ft/óra
- gondozás
- készségfejlesztés
- felügyelet, kísérés
- háztartási segítségnyújtás
Személyszállítás térítési díja fogyatékkal élők számára: 70.- Ft/km

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan
rászorult szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át, kiskorú igénybe vevő esetén a közös
háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 20 %-át.(1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 116. §)
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 előzetesen 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
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LEGYEN EGY VIDÁM ESTÉNK!
A HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE
sok szeretettel meghívja ÖNT és kedves családját
egy TÉLBÚCSÚZTATÓ, vacsorával egybekötött
vidám, zenés estre.

Hajas Elek
és
Hajas Elekné
Balla Terézia
1957. december 21-én
kötöttek házasságot.

60. házassági évfordulójuk alkalmából szívből
köszöntjük és jó egészséget, további boldog éveket
kívánunk: gyermekei, unokái és családtagjaik.

Időpont: 2018. február 17. (szombat) este 19 óra
Rendezvény helye: VÁRADI Étkeztetési Bt. Dévaványa
Széchenyi u. 1. sz. (Napközi konyha)
MENÜ: -raguleves - vegyes sültek körettel, savanyúsággal
- finom házi sütemények.
Részvétel ára: 2.000 Ft/fő
Zenét szolgáltat: Kosik Péter szarvasi zenész.
Hívja ismerőseit, barátait, baráti társaságát!
Tombolatárgyak felajánlását köszönettel fogadjuk!
Jelentkezési határidő: 2018. február 14. szerda
Érdeklődni és jelentkezni:
Varga Istvánné: 06/70 943 90 01 ill. 484 – 275
Kovács Károlyné: 06/30-479-90-71
KITŰNŐ ZENE, TÁNC, TOMBOLA, JÓ HANGULAT!

A megszépítő múlt - monológ
„Ma arra gondoltam, hogy csősapka,
arra a piros-fehér fonálból kötöttre,
amit még nagymamám, hogy „meg ne
fázz kislányom!”, a bátyámé kék-fehér
volt, de az se volt jobb! Meg arra, hogy a
hideg hóban bukósisak keménységűre
fagyott, amiben a fejünk aztán végképp
moccani se tudott. Meg arra, hogy kezes-lábas overál, végig cipzáros, amibe
gondosan belevarrták a kesztyűket,
ami hosszú madzagon lógott ki az ujjak végén, hogy el ne hagyjuk őket, de
azért olykor mégis sikerült! Meg arra,
hogy gumicsizma olyan szőrös béléssel, amit lehetetlenség volt felvenni,
de levenni meg még inkább, meg arra,
hogy derékig érő hó, és dermesztő hideg! Hogy ropogós szalmával, amit
még nyáron apucival kaszáltunk le,
töltöttük meg a nagy kék takarmányos
zsákokat, mert szánkón csúszni életveszély volt, tudta ezt jól még a legapróbb gyerek és hogy roppant fájt, ha a
faszánkó a fejeden landolva koppant.
Szóval arra, hogy degeszre töltöttük a
nagy kék zsákokat, mert azokon ülve
csúszni a legeslegjobb dolog a világon,
és felöltöztünk a kezes-lábas overál, és
csősapka a piros-fehér, és szőrbéléses
gumicsizma, ami mindig beázott és
a lábunkra fagyott, és a kesztyű, amire vigyázni kell, el ne veszítsük, ezért
biztonsági okokból belevarrva, meg
arra, hogy Makkos erdő, és ott is a

hatalmas nagy dombra, amiről aztán
reggeltől-estig csúszni lehetett...
Ma arra gondoltam, hogy felhőtlen, boldog gyerekkor! Hogy az egész
utca együtt, az összes gyerek, kicsi és
nagy zsákokat cipelve vonultunk ki az
erdőbe a dombra, a derékig érő hóba,
hogy ott végül együtt kacagva csúszszunk, először persze mindig a nagy
fiúk, mert ők a legbátrabbak, aztán
egyedüli lány voltam, de a bátyám
mindig mellettem, illetve mögöttem,
és a friss hó a sarkaim alól mind az
arcomba, az orromba, s a számba, és
nem kaptam levegőt, csak nyeltem
a hideg havat, aztán a domb alján ha
ügyesek voltunk hát jól kifaroltunk,
vagy ha egy bukkanóra érkeztünk, hát
szépen kirepültünk, s repült alólunk a
zsák is, mind-mind más irányba, majd
belehuppantunk a puha hóba, egymás
utánba, majd gyorsan ugrottunk is fel,
és szaladtunk a dombtetőre hamar
csúszni megint...
Ma arra gondoltam, hogy azok voltak csak igazán a nagy hidegek és kemény telek, amikor combközépig, derékig ért a hó, hogy ropogott és finom
puha, fehér íze volt. Hogy estére mikor
hazaértünk ránk fagyott a ruha. Hogy
egészben léptünk ki az overálból, és
kacagtunk rajta sokat, mert mókás
volt, mint egy szkafander robot, mi fa-
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gyottan őrizte a testünk hűlt helyét, az
elmúlt napot és a rideg fagyot! Hogy
Mamóca hamar a villanykályhára ültetett minket, hogy fájt az ujjunk, mikor
meleg vízzel mostuk, pedig mondták,
hogy ilyenkor csak hideggel szabad, de
mi nem hallgattunk rájuk, mert otthon azért már fáztunk, és csak azért is
meleggel, és olyankor mindig, mintha
ezer tű szúrta volna, és kaptuk a szidást
is, de rendesen. Aztán egy életre megbetegedtek és tüdőgyulladás, és mehetünk az orvoshoz és kórház, de mi nem
bántuk, mert másnap megint belebújtunk a még vizes overál, és csizma és
kesztyű, és piros-fehér csíkos csősapka,
hogy meg ne fázzak egy életre, hogy
vigyázzon az arcomra, homlokomra,
fülemre! De én olyan nagyon utáltam,
és mit törődtem akkor még vele, hogy
hideg, mikor a dombról szalmával degeszre kitömött zsákon csúszni, a leges
legjobb dolog a világon..!
Ma arra gondoltam, hogy mit nem
adnék, ha meglenne még ma is a piros-fehér csíkos csősapkám, amit még
Mamóca kötött, és a ronda kezes-lábas
overálom, meg a pihe-puha ropogós
szalmával megtömött kék takarmányos
csúszkazsákom, mert a dombról lecsúszni volt, és lenne még ma is, azt hiszem, a legeslegjobb dolog a világon!”
Csordás Vanda Clio

Régi idők hírei
„Tragikus eset az, amely képünk témájául szolgál; a kereszten egy szerencsétlen flótás, aki félelmében a kereszt
hatalmas gyászkoszorúja alá
akart menekülni, hogy ne legyen halál fia. Szerette volna
hinni, hogy már elrejtőzött,
amikor a keresztre felmászott az erdei fenevadak elől,
amelyek éhesen őt követték
– kizárólag az időjárás kellemetlenségei és az emberek
tudatlansága ellen nem kínált
neki a kereszt semmi védelmet. A rá leselkedő veszedelmeket alighogy elkerülve kellett a kereszten meghalnia.
Az eset Magyarországon történt,
Dévaványa [Devavannja] falu közelében. A helynek egy kéményseprője egy
szomszédos kunyhóba hívatott át, és
ugyanott egyúttal hivatását gyakorolni. Késő este visszaindult házikójába.
Út közben farkasok támadták meg, és
menekülőre fogta a dolgot, (bár) szerszámait [seine Waffen] magával vitte,
hogy a maga védelmére fordítsa. Az
egyetlen fegyver(ként is használható
tárgy), ami nála volt, egy nagy létra,
mint hogy magának a kéményseprőnek a munkája miatt alkalmaznia
szükségeltetik (ilyesmit). E létrának
kellett menedéket nyújtania a kéményseprőnek a farkasok ellen. A halálra rémült kéményseprő menekülés közben
megpillantott egy keresztet, amely magasra nyúlt (a távolban); e keresztnek
támasztotta a kéményseprő a létrát, és
sebesen felmászott. Miután megérkezett, eldobta a létrát, és torkaszakadtából segítségért kiáltott. Hangja jól hallható volt, de mégis azt gondolták, hogy
valaki tréfát űz, így nem jött segítség.
Reggel szerencsétlent a kereszten megfagyva találták.
Képünk azt a jelenetet ábrázolja,
ahol a kéményseprő, miután a létrát
eldobta, torkaszakadtából segítségért
kiált. Minden erejét bevetve a lábaival
körülfogva a keresztbe kapaszkodott,

Megdermedve a kereszten

és fáradhatatlanul segélykiáltásokat
hallatott, míg hangja el nem némult.”
(Das interressante Blatt. Bécs. VII.
évf. 5. sz. (1888. február 2.) p. 6. Kép:
p. 5. - Österreichische Nationalbibliothek, Elektronische Sammlung, http://
anno.onb.ac.at/ (2017-12-10) Fordította: Szalay Ágnes)
„Néhány napja esett meg egy kéményseprővel Dévaványán [Devavanya] késő este egy tanyán [auf eine
Tanŋa]. Ahogy később az út mentén
található nagy kereszt körüli lábnyomokból kivehető volt, (a kéményseprőt) két farkas támadta meg, melynek
következtében létrája segítségével
felmászott a keresztre és torkaszakadtából segítségért kiáltott. Hangját jól
lehetett hallani, az emberek mégis azt
hitték, valaki viccel, (és) nem indultak
segítségére. Reggel a szerencsétlent a
kereszten megfagyva találták.”
(Anzeiger. 4. évf. 5. sz. (1888. február 4.) p. 3. - Österreichische Nationalbibliothek, Elektronische Sammlung,
http://anno.onb.ac.at/
(2017-12-10)
Fordította: Szalay Ágnes)
A két fenti újságcikk pár napos
különbséggel számol be egy szörnyű
esetről, amely Dévaványa mezővárosában esett meg 1888-ban. Mindkettő osztrák lap volt, az egyik még egy
illusztrációt is bemutatott az esetről.
Ma már nem találunk Dévaványán
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farkast, legfeljebb aranysakált.
Mint kártevőt, a haszonállatokra veszélyes jószágot irtották, ki is pusztult az emberi
tevékenység
következtében
vidékünkről. Még a XIX-XX.
század fordulóján megesett
azonban, hogy ínségesebb
időkben távolabbi tájakról is
bemerészkedtek a farkasok a
lakott területek határába, így
Dévaványáéba is. (Erről lásd:
Frenyó Imre levele Bereczki Imrének. Budapest, 1969.
jún. 10, 19, július 23. BHGL.
XIV.1969.E. Leltározatlan.) A
szituáció tehát lehetségesnek
is mondható.
Ám hogy az eset melyik útszéli keresztnél történhetett, nem írják az eredeti újságcikkek. A gyomaendrődi út
mentén található a Köleshalmi dűlőnél
a Varga-Balla-féle kereszt, amely 1844ben már állt a források szerint. A város
északi részén is állt egy feszület, melyet
1814-ben Bakos Albert emeltetett. A
harmadik a mezőtúri országút mentén levő Szőllősi-kereszt, ezt azonban
1939-ben emelték. Több nem jöhet
számításba, mivel azok nem országutak mellett, hanem temetőkön belül
helyezkedtek el. (Ezekről Lásd: Tóthné Seress Etelka: Temetők és keresztek Dévaványán. Elektronikus kézirat.
Dévaványa, 2012. Elektronikusan:
http://damk.hu/ (2016-05-30), és Horváth Sándor, Törőcsik Mária, Honismeret, egyháztörténet. Dévaványai Hírlap.
XXVI. évf. 6. sz. (2015. június 5.) p. 6.
Elektronikusan: www.devavanya.hu)
Hogy hol történhetett meg tehát a farkastámadás, nem állapítható meg.
Nem jutottunk sokkal közelebb
ahhoz, hogy felfedjük ennek a régi
cikknek a hátterét. Mindenesetre érdekes már maga a tény is, hogy monarchiabeli osztrák lapok – még ha ilyen
tragikus eset miatt is – megemlítették
Dévaványát.
Szalay Ágnes

MÚZEUMI HÍREK
2018. MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉV
HUNYADI MÁTYÁS SZÜLETÉSÉNEK 575. ÉS
KIRÁLLYÁ KORONÁZÁSÁNAK 560.
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL.
A MÚZEUM ÉS A MÚZEUMBARÁTOK KÖRE
EZ ÉVI PROGRAMJAI, GYERMEKEKNEK
SZÓLÓ RENDEZVÉNYEI TÉMÁJUKAT
TEKINTVE KAPCSOLÓDNI FOGNAK
E JELES ÉVFORDULÓHOZ.

PÁLYÁZAT
Az emlékév alkalmából a Dévaványai Múzeumbarátok
Köre és a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény alkotó pályázatot hirdet az általános iskolai korosztály (6-14 évesek) számára „Mesék és mondák Mátyás
királyról” címmel. Készíts e témakörből választott kedvenc olvasmányodhoz illusztrációt, bármilyen technikával A/4-es, vagy A/3 méretben. A pályamunka hátoldalán tüntesd fel neved, iskolád, osztályod és hogy melyik
Mátyás meséhez, vagy mondához készült az illusztráció.
Az alkotásokat a múzeumba várjuk! Beadási határidő:
február 12. (hétfő). A legjobb pályaműveket jutalmazni
fogjuk, és belőlük kiállítást rendezünk. Az eredményhirdetésre egy későbbi időpontban kerül sor, melyről majd
minden pályázó értesítést kap.
Szervezők

MÚZEUMI FOGLALKOZÁSOK
Intézményünkben két új kiállítás nyílt az ősz folyamán, az év végéig több óvodás csoport és általános-,
valamint középiskolás osztály is ellátogatott hozzánk. A kiállítások illetve solymászatról, sólyomröptetésről szóló kisfilm megtekintése után - az
eddigiektől eltérő módon most feladatlapokkal vártuk, kis kutatásra invitáltuk a nagyobb gyerekeket.
A csoportos feladatmegoldásokhoz, némi segítséggel, egy-egy támponttal fogtak hozzá, a sikerélmény
senkinél nem maradt el. A feladatlapok értékelése
után, befejezésként még egy kis karácsonyi dekorációt is készíthetett mindenki.

Kazinczy- anyanyelvi verseny
A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény és a Dévaványai
Múzeumbarátok Köre 2018-ban 10.
alkalommal hirdeti meg a Kazinczyanyanyelvi versenyt a dévaványai általános (3.-8. osztályos) és középiskolás
tanulók számára.

A verseny témája: Mátyás király élete és kora,
valamint Dévaványa története.
A verseny 3 fordulóból áll. Az első két fordulóban feladatlapokon kell a kérdésekre válaszolni. A III. forduló, egyben a
döntő, a múzeumban lesz. Ez az első két forduló feladataira
épül, kibővítve újabb érdekes kérdésekkel.
Nevezni két fős csoportoknak lehet. Várjuk a jelentkezőket!
Szervezők

DÉVAVÁNYA 2018 - FALINAPTÁR KAPHATÓ
a könyvtárban, múzeumban és a boltokban.

Régi dévaványai életképek
Kéki József képeslapgyűjteményéből
és a múzeum fotóanyagából.

FELHÍVÁS!
Keressük dr. Papp Jenő
egykori községi orvos leszármazottait.
Az információkat a múzeumba várjuk!

Telefon: 485-040. Köszönjük!
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SAKK
GÉNIUS-KWIZDA KUPA, 2.VERSENY
U8 Lány: 1. Balogh Bori
3. Majláth Anna
U12 lány: 5. Balogh Eszter
U20 lány: 2. Fekete Ágnes
REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS
BAJNOKSÁGA, KISKUNHALAS
Az általános iskolás lányok mezőnyében Balogh
Eszter harmadik helyen végzett.
GÉNIUS-KWIZDA KUPA, 3.VERSENY
U8 lány:
2. Balogh Bori
U20 lány: 1. Fekete Ágnes

KÖRÖS KUPA MEGYEI CSAPATBAJNOKSÁG
2,5
1
0
0,5
1
0
0
0
0

Szarvas-Dévaványa - Orosháza
Fekete Albert - Kunos Zoltán
Bárdos István - Mónus Zoltán
Jansik András - Bacsur Imre
Fekete Ágnes - Hatos István
Dr Mótyán Pál - Lőrincz Frigyes
Szigeti Pál - Schneider György
Rácz Imre - Bácsi Kristóf
Petrás Márta - Gotfried Zsolt

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

Fekete Albert

V. DR. BERECZ ÁRPÁD EMLÉKVERSENY, SZEGED
Négy országból negyvenhárom versenyző nevezett.
A hét fordulós versenyen Fekete Albert a tizenegyedik
helyet szerezte meg. A legeredményesebb 1900 értékszám alatti játékos Fekete Ágnes lett.

I. AMATŐR RÖPLABDA BAJNOKSÁG
A hivatalosan 2017-ben megalakult Dévaványai All
Stars Kulturális és Szabadidő Egyesület szervezésében 2017.12.2-án került megrendezésre az I. barátságos Amatőr Röplabda Bajnokság.

dig focistákból verbuválódott. Köszönjük nekik a részvételt, és reméljük legközelebb is találkozhatunk majd
velük egy hasonló rendezvényen. Gyomáról is érkezett
két csapat, akik Matyi és a Hegedűsök valamint Bajnokok néven jelentkeztek. Habár még középiskolások,
de a gyönyörű és összeszedett játékuk lehengerelt mindenkit, olyannyira, hogy a Bajnokok nevű csapat végül
az első helyre küzdötte magát. A hazai csapatok – All
Stars Wizards, Napóleon és az All Stars Fearless – is
eredményesen szerepeltek, 2., 3. és 4. helyezést értek el.
Az Egyesület a torna után mindenkit megvendégelt
egy tányér babgulyásra, melynek elkészítésére és elfogyasztására a helyszínt a Harmadik Félidő söröző biztosította, melyet ezúton is köszönünk. Továbbá a babgulyás nem főhetett volna meg Tóbiás Gábor és Szenczi
Imre felajánlása, valamint Mideczki Zoltán hozzáértése
nélkül, melyeket nagyon köszönünk.

Összességében egy igazán jól sikerült, kellemes hanA vártnál is több, hét csapatból került ki végül a hágulatú esemény volt, és reméljük, hogy az elkövetkerom legjobbnak bizonyuló. A sportrendezvény nagyon
zendő évek alatt hagyománnyá növi ki magát a bajjó hangulatban telt, és szurkolók is akadtak szép számnokság.
mal. Tisztességesen helyt álltak, és küzdöttek a Laci és
Angyalai valamint a Drink Team csapatok. Előbbi az
Kun Boglárka
iskolában dolgozó pedagógusokból alakult, utóbbi peDévaványai Hírlap - 18. oldal

Születések:

„B” (személygépkocsi)
„A” (motorkerékpárok)
„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

Tóth Zoltán és Nyegota Andrea lánya Lorina Lili
Jakab Tamás és Kovács Natália fia János Kevin
Papp Zoltán és Földesi Dóra lánya Dóra

Helyszín: művelődési ház (Dv., Gyöngy u. 6.)
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 25 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!

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.

Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés:
2018. január 19. (péntek) 17 óra
Tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

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

Dr. Kiss László

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

5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

Mezőgazdasági gépszerelőt
keresek azonnali munkakezdéssel.
Telefon: 20/3166-234 - Barta János
Állatgondozót keresek

§

Ügyvédi iroda
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

Szeghalom Károlyderéki telephelyre.

Takarítást és házi
betegápolást vállalok
szakképzettséggel.

Telefon: 20/453-7909 - Barta János

Tel.: 06-70/594-7318

azonnali felvétellel

OKJ-s képesítéssel
gázkészülékek karbantartását,
kondenzációs kazánok
garanciával történő javítását vállalom.
- Telefon: 66/484-190 - Hajdú Imre -

Takarítást és idősek
gondozását vállalom.

Érdeklődni:
06-30/253-1887

Összközműves, konvektoros, kétszobás,
fürdőszobás családi ház (88,1 m2 + 10,5 m2
tornác), berendezve, nagy kerttel, Dévaványán
2,5 M Ft-ért ELADÓ. Nagycsaládosoknak,
gyerekeit egyedül nevelő szülőknek CSOK
igényelhető. Esetleg a hiányzó összeg
kamatmentes részletfizetésre megoldható.

Érdeklődni: 06/20-578-17-90.
Józsa Sándorné 2373 Dabas, Kun u. 20.
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LABDARÚGÁS
A DÉVAVÁNYAI SE LABDARÚGÓI ÉS
SPORTKLUB TAGJAI EZÚTON SZERETNÉK MEGKÖSZÖNNI AZ ÉVADZÁRÓ
VACSRÁRA TETT FELAJÁNLÁSOKAT, ÉS
BOLDOG ÚJ ÉVET KIVÁNNAK MINDEN
TÁMOGATÓNAK ÉS SZURKOLÓNAK.
2017. december 2. szombat 13:00
BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Kondorosi TE - Dévaványai SE 6 - 0 (2 - 0)
100 néző, játékvezető: Barta Norbert.
Dévaványai SE: 1 Sági B., - 13 Szalai B., 11
Marton L., 6 Juhász P. (17 Papp D. 61’), 19 Barna
T., - 9 Horváth B., 7 Kovács F., 8 Adamecz I.,
16 Gubucz V. (21 Zsila P. 81’), - 20 Szabó P., 10
Ernyes R., Cserék: 15 Kovács Gy., 14 Somogyi T.
Játékosedző: Kovács Gyula.
Sérültek és hiányzók: Papp V., Tóth Misi,
Ungi A., Papp K., Hrabovszki Á. (Piros lap),
Szász D.
Góllövők: Süli A. 15’, 19’, 49’, Farkas J. 51’,
70’, 77’.
Jók: Murvai D., Süli A., Farkas J., Borgulya T.,
ill: Sági B., Kovács F., Adamecz I.
Kovács Gyula: Hűen tükrözte a fél szezonunkat ez a mérkőzés is. Elismerésem a hazai csapatnak.

DÉVAVÁNYAI SE II
2017. december 2. szombat 13:00
Bajnoki mérkőzés!
Dévaványai SE II. - Kötegyáni FC 6 - 2 (3 - 2)
85 néző, játékvezető: Tóth Imre.
Dévaványai SE II: 24 Juhász Zs. (96 Hegedűs
Zs. 76’), - 2 Takács F. (16 Feke B. 62’), 3 Kálai B.,
11 Pálfi J., 4 Szitás L. (15 Gál S. 76’), - 6 Bereczki
Á., 18 Ungi A., 7 Molnár J., 8 Hrabovszki Á., - 9
Papp V. (19 Nyíri A. 70’), 10 Papp K. (13 Kató
B. 48’).
Cserék: 14 Tagai A., 5 Nagy Z.
Játékosedző: Tagai Attila.
Sérültek és hiányzók: Sági B., Papp D., Bereczi M., Séllei D., Tamási I., Nagy R., Kovács
Zs., Pesztránszki F., Varjú Á., Zsila P.
Góllövők: Papp V. 2’, 21’, 47’, Ungi A. 22’, Molnár J. 65’, Kató B. 70’, ill: Horváth Á. 11’, 38’.
Jók: Papp V., Ungi A., Nyíri A., Kató B., ill:
Harváth Á., Berke J.
Tagai Attila: Ahogy ma néztem a mérkőzést
egy percig sem forgott veszélyben a győzelmünk, még ilyen arányban is megérdemelten
nyertünk. Kiváló játékvezetés.

2017. december 3. vasárnap: 13:00
Kupa mérkőzés!

tett egyszerre a pályán. A finálé előtt a versenybíróság erre nyomatékosan felhívta a sárrétiek
figyelmét, akik ennek tudatában nem voltak
hajlandóak játszani az első helyért. A sportszerűtlenség kizárást vont maga után, ennek következtében a bronzmeccs győztesének bizonyuló
Szarvas lett a második, a Békésszentandrás pedig a harmadik.
Dévaványai SE – Békésszentandrás 1 - 1
Dévaványai SE – Békésmegyei Játékvezetők 0 - 0
Dévaványai SE – Vésztői SE 1 - 2
Dévaványai SE – Pusztaföldvár 1 - 0
Végeredmény: 1. Gyomaendrőd, 2. Szarvas,
3. Békésszentandrás, 4. Dévaványai SE (Végh
Tamás, Bereczki Árpád, Tagai Attila, Kálai Béla,
Kotálik Róbert, Magyar Zsolt, Nemes István, Bakos József, Pálfi János, Kovács Gyula), 5. Pusztaföldvár, 6. Játékvezetők, 7. Csorvás.
Különdíjak. Gólkirály: Gyuga Zsolt (Játékvezetők). Legjobb kapus: Krajcsi Zoltán (Szarvas). Legidősebb játékos: Tárnyik Ferenc (Csorvás) 63 éves.
A győztes csapat névsora: Smíri Zoltán,
Csikós Gábor, Vinkovics Attila, Tímár Albin,
Karászi László, Werle Tibor, Tanács Zoltán,
Orovecz Tamás, Furka Lajos, Furka Sándor,
Kocsis Zsolt, Forgács Tamás. Csapatvezető:
Tóth Ferenc, Gellai Tibor.

Dévaványai SE (U19) - Körösladányi MSK (U19)
5 - 0 (3 - 0)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK:

2017. december 9. szombat: 13:00
Bajnoki mérkőzés!
Dévaványai SE II. - Gádoros SE 4 - 0 (3 - 0)
60 néző, játékvezető: Baráth János.
Dévaványai SE II: 1 Sági B., - 2 Takács F., 3
Kálai B. (4 Szitás L. 46’), 11 Pálfi J., 5 Nagy Z.
(13 Marton L. 65’), - 6 Bereczki Á., 18 Ungi A., 7
Molnár J. (16 Juhász P. 78’), 9 Feke B. (17 Zsila
P. 79’), - 8 Adamecz I., 10 Ernyes R .(19 Kató
B. 78’).
Cserék: 14 Tagai A., 24 Juhász Zs.
Játékosedző: Tagai Attila.
Sérültek és hiányzók: Nyíri A., Papp D., Bereczi M., Séllei D., Tamási I., Nagy R., Kovács
Zs., Pesztránszki F., Varjú Á.
Góllövők: Adamecz I. 13’, 72’, Ernyes R. 23’,
Molnár J. 42’.
Jók: Feke B., Takács F., Sági B., Bereczki Á., ill:
Kormányos Károly, Györgyi T., Jámborcsik E.
Tagai Attila: A lelkes vendégek az első félidőben rendkívűl jól tartották magukat, a második
félidőre feladták a mérkőzést, így a győzelmünk
megkérdőjelezhetetlen volt. Még Molnár Joci tizenegyes hibázását is elbírtuk.

30 néző, játékvezető: Telek András.
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 3 Pap Á. (5
Gubucz V. 46, 4 Meidinger J. (2 Stranszki Zs.
46’), 13 Diós B., 6 Kovács B. (8 Nagy Z. 46’), - 11
Papp D., 5 Gubucz V., 14 Papp V., 10 Juhász P.
(17 Szabó Miklós 46’), - 7 Papp K. (16 Horváth
B. 46’), 19 Kató B. Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Papp D. 24’, Papp K. 29’, Feke B. 50’.
Gubucz V. 52’, 56’.
Kurta-furcsa címvédéssel zárult Szarvason
a II. Békés Megyei Sport Extra Kupáért kiírt
szilveszteri öregfiúk teremlabdarúgó-torna. A
tavalyi premier után ismét a gyomaendrődiek
bizonyultak a legjobbnak, ám ezúttal meg sem
kellett izzadniuk a döntőben, miután a Vésztő
nem állt ki ellenük.
Az A-jelű csoport körmérkőzései során pontés gólarány azonosság alakult ki a házigazdák és
a gyomaendrődiek között, utóbbiak több szerzett találatuknak köszönhetően jutottak a fináléba. A másik kvartettben is kísértett a múlt: a
tavalyi évhez hasonlóan a Vésztő végzett az élen,
azonban a 40 év felettiek számára kiírt tornán
már ekkor problémát jelentett, hogy a megengedett kettőnél több fiatalabb játékost szerepelte-

DSE II.:
1.
2.
3.
4.

Kardos-Örménykút KSC
Gádoros SE
Köröstarcsa KSK
Dévaványai SE II.
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28 pont

Dévaványai Hírlap - 20. oldal

2018. január 13. szombat: 9:00-19:00.
HARANG KUPA GYOMÁN
A SPORTCSARNOKBAN!
Csoport mérkőzések:
B csoport: Orosházi Rákóczi Vasas SE,
Gyomaendrődi FC, Békéscsabai Jamina
SE, Dévaványai SE.
2018. január 20. szombat: 14:00
/Mezőtúron/
Mezőtúri AFC - Dévaványai SE
2018. január 27. szombat: 9:00-19:00.
HOLLER KUPA GYOMÁN
A SPORTCSARNOKBAN!
2018. február 3. szombat: 14:00
/Dévaványán!/
Dévaványai SE - Mezőtúri AFC
2018. február 10. szombat: 13:00-16:00.
45 perces mérkőzések: DÉVAVÁNYÁN!
Dévaványai SE - Dévaványai SE II.
Dévaványai SE - Kardos-Örménykút KSC
Dévaványai SE II - Kardos-Örménykút KSC
2018. február 17. szombat: 14:00
/Kisújszálláson!/
Kisújszállási SE - Dévaványai SE
2018. február 24. szombat: 14:00
BAJNOKI MÉRKŐZÉS! /Dévaványán!/
Dévaványai SE - Vésztői SE

Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

„Az emlékhez nem emlék hanem
szeretet kell, s akit szerettünk
azt soha nem felejtjük el.”

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek
akik Kónya István temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban részvétükkel osztoztak.

Szeretettel emlékezünk Hajdu István halálának
8. évfordulójára.
Szerető családja

A gyászoló család

Megemlékezés

Megemlékezés
„Elmentél tőlünk, mint lenyugvó nap,

„Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek.
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség”

de szívünkben élsz, és örökké ott is maradsz.
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,
szívből szeretünk, s nem feledünk Téged.”

Juhász Gyula

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
a három évvel ezelőtt elhunyt szerettünkre
Diós Imrére.

Takács Imre halálának 3. évfordulójára. (2015.01.02.)
Emlékeznek: unokái, lánya, felesége.

Felesége, lányai, vejei, unokái és a kicsi dédunoka

Megemlékezés

Megemlékezés
„Váratlan percben az életed véget ért,

„Telnek a hónapok, múlnak az évek,

Mint vihar a rózsát a halál tépte szét.

szívből szeretünk és nem feledünk Téged.”

Az élet csendesen megy tovább,
Fájó emléked elkísér bennünket egy életen át.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
Kondacs Sándorra, halálának 10. évfordulóján.

Soha nem múló szeretettel emlékezünk
Szabó Bálintné Berta Aranka halálának 4. évfordulóján.

A gyászoló család

Férje, gyermekei, veje, menye, unokái

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki a dévaványai rendőrőrs munkatársainak, akik segítőkészen együttműködést
nyújtottak Olasz Viola Vörösmarty u. 5. szám alatti lakos részére életében és halála napján.
Testvére és családja

„...hirtelen, csendesen kialszik a láng,
Elmúlik az élet, sötét lesz a világ.
Már nincs fény és nincs zaj, csak az örök álom,
Remegő szívvel búcsúznak a gyertyalángok.”
/Kormos Nikolett: Gyertyaláng - részlet/
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Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

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

Telefon: 06/70-234-42-75
Dr. Zsíros István állatorvos
Eboltás • mikrochipes
megjelölés • gyógyítás

06/30-391-46-05
TÁNCZOS HÚSBOLT
Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.

Telefon: 06/20-268-15-35
Kínálatunk:
Sertéshús, marhahús, birkahús, szárnyasok.
Saját gyártású friss termékek: disznósajt, sütnivaló friss
kolbász, hurka, májaspogácsa, abált szalonna, tepertő,
pörc, sózott szalonna, zsír.
Saját készítésű füstölt termékeink:
kolbász, szalámi, füstölt húsok, füstölt szalonnák.
- Száraztészták,
- savanyúságok, savanyú káposzta,
- fűszerek, pácok.
Disznóvágáshoz belek széles választékkal kaphatók!
Kolbászhúsra (70-30%) ill. hasított félsertésre
megrendelést felveszünk.
Folyamatos akciókkal várjuk vásárlóinkat!

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

!

FIGYELEM! LAPZÁRTA
2018. január 29., 16 óra!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával!
Csak a 2018. január 29-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban!
A határidő után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentetni!
Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).
KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Február 9.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

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.

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.
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