Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2016. november 14. napján rendkívüli ülést tartott.
Első napirendként került megalkotásra a lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati
rendeletet.
Második napirendben módosították Dévaványa Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét.
Harmadik napirendi pontban a „Szakmai terv elkészítése,
projektmenedzsment feladatok ellátása, kötelező nyilvánosság biztosítása” elnevezésű helyi beszerzési eljárás eredményeként a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért
Nonprofit Kft. bruttó 1.616.710,- Ft-os ajánlatát hirdették ki
nyertesnek.
Negyedik napirendben elfogadták Szűcs Tibor Imre 46,14
tonna napraforgóra tett ajánlatát és 93. 500,- Ft/tonna vételáron értékesítik részére a gabonát.
Ötödik napirendként úgy döntöttek, hogy nem biztosítják
ingyenesen a Szegedi Kis István Református Gimnázium Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Szügyi Dániel Tagiskolája részére a művelődési ház nagytermének használatát az
„Adventi ajándékkosár” rendezvény megtartására.
Hatodik napirendi pontként engedélyezték a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális részére, hogy az 50.000,- Ft
támogatási összeget kommunikációs, és adminisztrációs költségekre használja fel.
Hetedik napirendben 5.000.000,- Ft pótkeretet biztosítottak
az otthonteremtés helyi támogatására érkezett kérelmek további tejesítéséhez.
Nyolcadik napirendi pontban a „Kalodás tűzifa beszerzése”
elnevezésű helyi beszerzési eljárás eredményeként a Szabó
Lajos egyéni vállalkozó bruttó 37.000 Ft/kaloda ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Kilencedik napirendként a „Belterületi utak felújítása
Dévaványán a 2016. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében” elnevezésű helyi beszerzési eljárás eredményeként a Kondor-Szolg Kft. bruttó
17.590.118,- Ft-os ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Tizedik napirendben döntöttek arról, hogy elfogadják Berczi
Zsuzsanna 1929-es Puch motor felajánlását és vállalják a motorkerékpár Ausztráliából Magyarországra történő szállításával kapcsolatos költségeket.
Zárt ülés keretében döntöttek otthonteremtés helyi támogatásának megállapításáról 3 esetben, összesen 1,5 millió forint
összegben.
A képviselő-testület 2016. november 24. 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 az orvosi ügyelet ellátásáról szóló beszámoló,
amelyet a Békés Medical Kft. készített el.
Második pontként a Közmeghallgatás került napirendre,
amelyen a lakosság részéről nem vett részt egy érdeklődő sem.
Harmadik napirendben került elfogadásra az Önkormányzat
által támogatott civil szervezetek 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolója.

Negyedik napirendi pontként az önkormányzat 2017. évi
előzetes költségvetésének tervezete került elfogadásra, majd
elfogadták az önkormányzat 2016. évi ¾ éves költségvetéséről szóló beszámolóját.
Ötödik napirendi pontban került elfogadásra a 2017. évi városi ünnepség- és rendezvényterv, amelyben ismételten színes
és változatos programok kerültek betervezésre, továbbá úgy
döntöttek, hogy a városi ünnepi rendezvények keretében az elismerő cím átadása évében, azaz kétévente kerül sor szakmai
ünnepség megrendezésére.
Hatodik napirendben az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bemutatását tárgyalta meg és fogadta el a testület, majd elfogadta az Agricola Dévaványa Kft. 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját is.
Hetedik napirendként a Dévaványa Város Önkormányzat
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum éves munkájáról szóló beszámolót fogadták el.
Nyolcadik napirendi pontban úgy döntöttek, hogy pályázatot nyújtanak be az I. világháborús hadisírok és emlékművek
felújítására.
Kilencedik napirendi pontként döntöttek arról, hogy pályázatot nyújtanak be a „Büszkeségpont” pályázati kiírásra.
Tizedik napirendi pontban 100.000,- Ft-tal támogatták a
Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványt.
Tizenegyedik napirendben véleményezték és elfogadták az
általános iskolai körzethatárt.
Tizenkettedik napirendi pontban az „Irat- és dokumentumkezelő rendszer bevezetése” című tárgyban indított beszerzési
eljárás eredményeként a DMS One Zrt. ajánlatát hirdették ki
nyertesnek.
Tizenharmadik napirendként módosították a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 16/2014.(V.30.) önkormányzati rendeletet.
Tizennegyedik napirendben megalkották az egészségügyi
alapellátás körzeteiről szóló módosító rendeletet.
Zárt ülés keretében döntöttek arról, hogy 3 nyolcadik évfolyamos tanulót elvi támogatásban részesítenek a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2016. december
8. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:
1. A foglalkoztatás helyzete Dévaványán és a járásban, a
közfoglalkoztatás tapasztalatainak bemutatása.
2. Tájékoztató a munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról, az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásról.
3. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2017.
évi munkatervének elfogadása.
4. A 2017. évi képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása
és elfogadása.
5. 2017. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
6. A 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Dévaványai Hírlap - 3. oldal

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Napelemes rendszer kiépítésének
tapasztalatai

be is fejeződtek a munkálatok. Három szakasz felújítása
történt meg: a Bethlen Gábor és a Jéggyár utca egy-egy részének újraaszfaltozása, és a Hajós utca egyes szakaszainak
szélesítése. A cél az volt, hogy a legrosszabb útszakaszok
még a fagyok előtt eltűnjenek, ne tördeljék tovább az aszBármilyen beruházásról legyen is szó, mindig jogosan mefaltot, még nagyobb kárt okozva tavaszra.
rül fel a kérdés, hogy hosszú távon az hogyan fenntartható
Az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
és esztétikai és környezeti értékei mellet esetlegesen milyen
támogatásokra
minden évben lehet pályázni, Dévaványa
egyéb hasznokat hoz tulajdonosának. 2014-ben önkormányzatunk abban a szellemben pályázott napelemes rendszer 2015-ben és most 2016-ban is sikerrel jelentkezett. A tákiépítésére, hogy a modern rendszer által megspórolt ösz- mogatás keretében a Belügyminisztérium idén első körben,
szegek az egyéb fejlesztések generálásához és az általános júniusban hétmilliárd forintot osztott ki a pályázók között,
működés fenntarthatóságának növeléséhez járulnak hozzá. A míg a második körben, októberben további kétmilliárdot.
célra 2015-ben közel 32 millió forintot nyertünk, melynek Dankó Béla országgyűlési képviselő közbenjárásának is
köszönhetően 60 db napelem a Ványai Ambrus Általános köszönhetően ebben a második körben a Dévaványai fejIskola, valamint 110 db napelem a Strandfürdő és Gyógyá- lesztési elképzelést is támogatásra érdemesnek ítélték.
szat épületének tetejére került. A napelemes rendszer 2015
augusztusában állt üzembe, így az elmúlt évre vetítve már
összegezhetjük a beruházás által hozott hasznokat.
Strandfürdő és Ifjúsági tábor
A hasznok vizsgálatánál érdemes ugyanazon időszakokat
összevetni: például míg 2015. január hónapban az iskolában a villamos energia- szolgáltatótól vételezett áramszükséglet 9.590 kw/h volt, addig 2016. ugyanezen időszakában
ez már csak 5.076 kw/h volt. Ezt természetesen a kifizetendő rezsidíjakban is látszik: csupán 2014 és 2015 őszi
hónapokat összevetve látható, hogy 2015-ben már 430.000
forinttal kevesebbet kellett rezsire kifizetni. Ugyanez igaz a
strandfürdőre is, ahol a haszon számunkra még inkább érzékelhető: a villanyszámla 2016. július hónapjában 16%-kal
volt alacsonyabb, mint a beruházást megelőző év ugyanezen hónapjára vonatkozó rezsiszámla. Ha összegezzük a
számlákat láthatjuk, hogy 2016-ban 2.165.000 forinttal volt
kevesebb a villanyszámlánk mint 2014-ben. Azt figyelembe véve, hogy a beruházáshoz önerőre nem volt szükség,
láthatjuk, hogy a megspórolt hasznok teljes egészében a
tulajdonosok javait szolgálják. Úgy gondolom, hogy ezen
tapasztalatok összegzése arra kell, hogy ösztönözzön minket, hogy minél több ilyen, és ehhez hasonló beruházásra
pályázzunk, illetve fejlesztéseinket is ilyen irányba tereljük.

Útfejlesztésre nyertünk

2016. évi statisztikája

A Strandfürdő és Gyógyászat valamint az ifjúsági tábor
idén is hozta a várt eredményeket. Sajnos az idei nyár változékony időjárása és az igazi nyári strandidő hiánya fürdőnkön is éreztette hatását, mert a strandra jegyet váltó vendégek száma jelentősen, kb. 3000 fővel csökkent az előző
évhez képest. Jó hír ezzel szemben, hogy a táborba érkező
vendégek száma 50%-kal emelkedett: a 2015-ös 437 fővel
szemben idén már 655 fő jelentkezett be a szállásra.

1. ábra: A vendégéjszakák és a vendégek számának
alakulása az elmúlt négy évben

15 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert
A vendégéjszakák alakulását megvizsgálva még kifejeDévaványa a Belügyminisztérium önkormányzati felzőbb
a növekedés. A Dévaványára érkező vendégek 2014adatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatán, melyet a város három forgalmas útszakaszá- ben összesen még csak 807 éjszakát töltöttek a táborban,
2015-ben pedig összesen 1033-at, addig ezt a rekord szának fejlesztésére költhetnek.
mot már július elején megdöntöttük: 2016-ban az ifjúsági
A hírt november elején közölték az önkormányzattal, és táborban eltöltött vendégéjszakák száma már 1740 volt. Ez
a lehetőségekhez mérten felpörgetve az eseményeket, már a növekvés elsősorban a marketing tevékenységnek és az
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ott dolgozó munkatársak kitartó munkájának köszönhető:
táborunk megjelent aktuális ajánlatait tartalmazó szóróanyaggal a Budapesten megrendezésre kerülő Utazás kiállításon, valamint az országos kiállításokon is. Megújult a
honlapunk (www.vanyastrand.hu), illetve regisztráltunk a
www.szallas.hu-ra, ahonnan egyre több szállás foglalása
érkezik.

Adakozás újszülött
mentőautóra
Idén júniusban a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány
a megye egészét ellátó koraszülött mentőautóra, és a hozzá tartozó mentőeszközök beszerzésére gyűjtést kezdeményezett. A novemberi rendes testületi ülésen a képviselők a
mentőautó beszerzésének támogatása mellett döntöttek, így
a város a kezdeményezéshez 100.000,- forint hozzájárulást
nyújt. Úgy gondoljuk, hogy ez a nemes cél észak-békés
számára kiemelten fontos, hiszen településünk az egyik a
gyulai kórháztól legmesszebb fekvő város, a kicsik ellátására szakosodott intézet csak ott található. Békés megye nem
rendelkezik speciális mentőautóval, a koraszülöttekért és

a segítségre szoruló újszülöttekért ma még hagyományos
mentőautó tud menni, amely nem rendelkezik minden, az
ellátásukhoz szükséges speciális eszközzel.

Karácsonyi és Újévi köszöntő
Az év legjelentősebb ünnepéhez közeledve egyre fokozódik a hangulat, a várakozás ideje meghatározza mindennapjainkat is. Sietünk, hogy mindent megfelelően előkészítsünk, minden meglepetést, díszt, kelléket beszerezzünk.
Sokunk lázasan igyekszik, hogy ez évi teendőit letudja,
hogy az újévet tiszta lappal, új kezdettel indítsa el. Ilyenkor
az emberek gyakran számot vetnek az elmúlt 12 hónappal,
összegzik a jót és rosszat, és megfogalmazzák mindazt,
amit az újévtől várnak. Kívánom Önöknek, hogy az ünnep
hangulatában inkább a jóra, a szívüket melengető emlékekre és az újév hozta reményekre koncentráljanak. Kívánom,
hogy a karácsony a béke és a szeretet ünnepe, a család és
barátok körében eltöltött boldog pillanatok összessége legyen, és 2017-ben érjék el mindazt, amire vágynak.
Valánszki Róbert
polgármester

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT!
A pihenő, lassan álomba merülő természet, a letisztult,
egyre gyakrabban ködbe, zúzmarába takarózó táj egy
dolgos, termésben és eredményekben gazdag esztendő
végére készülődik. Az erdei, mezei vadak ilyenkor már
csapatokba verődve járják a határt, s azok a madarak,
melyek itthon maradtak, együtt keresik táplálékukat és
összebújva őrizgetik az éltető meleget. A korán lenyugvó
nap és az egyre hosszabb télies esték hűvöse talán bennünket, embereket is egyre közelebb terel egymáshoz.
Megnő ilyenkor a fény ereje, jelentősége Tisztelt Dévaványaiak! Megnő, hiszen a napsugár, ami nyáron természetes volt, most ajándék. Ragyogása ajándék, melege
pedig szép emlékek kincsestára. A hamarosan fellobbanó
gyertyák, mécsesek talán ezt a ragyogást, ezeket az emlékeket is visszaidézhetik közénk esténként, ám fényük
mégis más, üzenetük mégis több ezeknél.
Az adventi várakozás, a Megváltó eljövetelének reménysége a külső fényekről egyre inkább magunkra, a bennünk
pislákoló érzésekre vonja figyelmünket. Mindeközben, az
adventi koszorú, majd a karácsonyfa bűvös fénykörében
körénk gyűlnek mindazok, akiket szeretünk, akikkel meg-

osztjuk életünket, érzéseinket. S, amíg a természetben a
meleg és a táplálék, addig az emberi hajlékokban a szeretet
és a boldogság az, amely ünnepet, valódi ünnepet hozhat.
Megtartó, ezredéves támaszként mellettünk álló magyar
keresztény hagyományaink, hitünk egyik legszentebb
ünnepe, figyelmünket a betlehemi jászol felé is fordítja
ilyenkor. 2016 évvel ezelőtt ott megfordult a világ. Megfordult, hiszen a teremtő ige testté lett, megfordult, mert a
Megváltóban reménységet, erőt kapott az emberiség.
Jól tudom, hogy ma is sokan ezen erő és reménység híján, talán megtörten és épp reménytelenül állnak az Advent és a Karácsony fényfüzérei között.
Forduljunk feléjük! Adjunk nekik hitet, reményt, jó szót,
törődést, akár magányosan, akár nélkülöző, ám mégis családias körben köszönt rájuk az ünnep!
Mondják, hogy Karácsonykor adni a legszebb, legjobb
érzés… Tartsuk ezt szem előtt úgy, hogy érezzük: mi is
kapunk, lélekben, hitben gyarapodunk mindeközben.
Engedjék meg, hogy ezen gyarapodás, érzelmi feltöltekezés jegyében kívánjak most Dévaványa minden lakosának áldott, békés Karácsonyt.
Dankó Béla
országgyűlési képviselő
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320

Járási közterület név- és
címváltozások

Amennyiben a lakóhelyváltozás gépjárművek törzskönyvét is érinti, abban
az esetben is a kormányablak ügyintézők intézkednek, szintén díjfizetés
nélkül, viszont itt az érintett polgár
kérelmére történik a csere.

Üzemlátogatásokkal zárult a
Pályaválasztási Vásár

Az idei év végén Gyomaendrődön és
Dévaványán is több utcanév változásra és átházszámozásra kerül sor. Ezek a
változások a Gyomaendrődi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya számára
is feladatokat generálnak. Gyomaendrőd Város Polgármestere tájékoztatta a Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatalát, hogy
2016. november 1. napi hatályosulással megtörtént a Dobi István és a
Micsurin utcák megnevezésének módosítása. Az új utcanevek: Dob utca
és Borostyán utca. A Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2016. november 7. napján döntött
a Körgát utca és az Orgona utca házszámainak rendezéséről. Dévaványán
2016. október hónapban megtörtént a
Május 1. utcában és a Zrínyi utcában
található ingatlanok házszámainak
átszámozása, valamint a Zrínyi utca
Zrínyi Miklós utcává való átnevezése.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője is
a települések címeinek folyamatos
felülvizsgálatát végzi. A fenti ügyek
kapcsán a Gyomaendrődi és a Dévaványai Kormányablak ütemezetten
végzi az új, már a helyes elnevezést
tartalmazó személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványok
(lakcímkártyák) díjmentes kiadását
és kiküldését az érintett utcákban lakcímmel rendelkező személyek részére.

Üzemlátogatásokat szervezett a
Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a 2016. október
13-14-én megrendezett Pályaválasztási Vásár kísérőrendezvényeként.
Ebben az évben is azokat a munkáltatókat kerestük fel, akik a gazdaság
által megállapított 20 hiányszakma
valamelyikében végzik tevékenységüket. A pályaválasztás előtt álló diákok
így nem csak könyvekből, videókon
keresztül láthatták azokat, hanem a
gyakorlati életben ki is próbálhattak
egy-egy munkafolyamatot. A járásunkhoz tartozó valamennyi általános
iskolából ellátogatott egy-egy csoport
az üzemlátogatások helyszíneire. A
Skylotec Hungary Kft.-nél a női szabó szakmát egészen a késztermékek
összeállításáig ismerhették meg a diákok. A raktározás rendszerét is megtekinthették, illetve a hevederek biztonságtechnikai ellenőrzését. A Magyar

Közút Nonprofit Zrt. Gyomaendrődi
Szakaszmérnökségénél az útépítők
nem könnyű munkáját nézték meg. A
cégnél bemutatták az útkarbantartó,
úttisztító, sózó gépeket. A legjobban
a hatalmas sótároló épület tetszett a
résztvevő diákoknak. A körbevezető
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szakember érdekes dolgokat mesélt
az alkalmanként előforduló téli hóesés
okozta veszélyekről. A Tivi-Technika
Kft. a hegesztő munkáját mutatta be
interaktív módon. Miután a diákok
végignézhették a modern épületet és
eszközöket, ki is próbálhatták azokat. A balesetvédelmi oktatás után
kis csoportokra osztva mindenki forraszthatott, fémet hajlíthatott, illetve
kivághatta saját nevét egy lemezen.
A Steel Design Kft. szintén a hegesztő hiányszakmát mutatta be, amellyel
a dévaványai diákok az alapanyagok
megmunkálásától a késztermékek előállításáig ismerkedhettek meg. Egy
olyan gépet is megtekinthettek, amely
számítógépes vezérléssel vágja a különböző mintákat a lemezekbe.

Békéscsabai Bartók Béla
Vegyeskar vendégszereplése a
Gyomaendrődi Járási Hivatalban
A Gyomaendrődi Járási Hivatal
Dísztermében 2016. október 26-án
második alkalommal lépett fel a Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar.
Dr. Pacsika György hivatalvezető úr
köszöntő gondolatait követően a vegyeskar előadásában varázslatos dallamok és ismert kórusművek csendültek
fel, majd a közönséggel történő közös
énekléssel a „Tavaszi szél vizet áraszt”
című dallam zárta az előadást. A hangverseny végén dr. Pacsika György járási hivatalvezető úr és Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város polgármestere
megköszönte - a hagyománnyá váló,
ismételt találkozás reményében - a fellépő kórus előadását.

A RÓMAI-KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ROVATA
Advent 1. vasárnapjával (nov. 27.) elkezdődött az új egyházi év. December
4-én van advent 2. vasárnapja, december 11-én advent 3. vasárnapja és december 18-án advent 4. vasárnapja. Az
advent szó jelentése „eljövetel”. A latin
„adventus Domini” kifejezésből származik, ami azt jelenti magyarul: „az Úr
eljövetele”. Egy olyan nagy ünnep mint
karácsony, gondos előkészületet igényel. Csak akkor tudjuk igazán megünnepelni karácsonyt, ha arra előkészülünk
nemcsak testileg, hanem lelkileg is. Aki
helyesen gondoskodik önmagáról és a
lelkével is törődik, az személyekig jut el,
mert a legnagyobb szükségletünk, hogy
szeressünk és szeretve legyünk. Mi keresztények nem egy elvont istenben hiszünk,
hanem a személyes Istenben, aki bennünket szeret és személyes kapcsolatra hív. A Vele és embertársainakal való személyes kapcsolat vezet kiúthoz a bűneinkből, szenvedélyeinkből és rossz szokásainkból. Az adventi vasárnapi szentmisék,
a pénteki napokon végzett róráte szentmisék, illetve az adventi lelkigyakorlatok, ehhez kívánnak segítséget nyújtani.
Jöjjünk el minél többen a szentmisékre, vegyünk részt a lelkigyakorlaton és a város által szervezett adventi gyertyagyújtásokon is. Jó alkalmak ezek, hogy találkozzunk egymással,
hogy megbocsássunk az ellenségeinknek és, hogy az igazán
lényegesre irányítsuk figyelmünket, amely nem más mint
a szeretet. Az emberi szeretet önmagában gyenge és önző,
ezért kell Istennel kapcsolatba lépnünk, hogy az Ő végtelen
szeretete túllendítsen önzésünkön és igazán tudjuk egymást
szeretni. Karácsonykor a szeretet kifejezéseként megajándékozzuk egymást. Az ajándék lehet tárgyi, de lelki természetű
is vagy mindkettő. Ne hanyagoljunk minőségi időt tölteni
egymással, gondot fordítani kapcsolatainkra. Lehet, hogy
unalmasnak tűnik, de ha vesszük a fáradságot és ráfordítjuk
az időnket, akkor lelkileg töltődünk fel, és erre nagy szükségünk van e rohanó és kimerült világban. Tudjunk megállni,
időt fordítani önmagunk számára, egy
nyugodt séta, egy jó
olvasmány, egy jó
film, egy gyertyafényes esti imádság
hozzájárul, ahhoz,
hogy lelkileg rendben legyünk. Karácsonykor az Isten
irántunk való szeretetét ünnepljük.
Ő annyira szeretett
bennünket,
hogy
Egyszülött Fiát adta
értünk.
Engedjük
meg
magunknak,
hogy valamit ebből
a szeretetből megta-

pasztaljunk. Az új 2017-es évet akkor tudjuk tisztán kezdeni,
ha már most adventben elgondolkodunk azon, hogy miben
kellene változnunk vagy változtatnunk, hogy jobban meg
tudjuk valósítani Isten akaratát. Ha ezt felismertük, akkor
nekikezdhetünk a munkának. Isten adjon ehhez sok erőt és
kitartást!
Boldog karácsonyi ünnepeket és kegyelmekben gazdag
új évet kívánok mindannyiuk számára!
Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap szentmise 9.30-tól a templomban.
2016. december 24.: Karácsony, Jézus Krisztus születése,
Éjféli szentmise a templomban 17 órától.
2016. december 25.: Karácsony, Ünnepi szentmise
9.30-tól a templomban.
2016. december 26.: Szent István első vértanú,
szentmise 9.30-tól a templomban.
2016. december 30.: Szent Család ünnepe, szentmise
9.30-tól a templomban.
2017. január 1.: Újév, Szűz Mária Isten anyja, szentmise
9.30-tól a templomban.
2017. január 6.: Vízkereszt, szentmise 17 órától a templomban.
2017. január 8.: Urunk megkeresztelkedése, szentmise
9.30-tól a templomban.
Figyelmükbe ajánlom:
Mária Légió imacsoport, minden hétfőn 14 órától, a plébánián.
Advent minden pénteki napján Róráte szentmisét tartunk a templomban, reggel 7 órától. A szentmise után gyónási lehetőség van.
Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési oktatásra lehet jelentkezni.
Filmklub harmadik alkalma december 13-án, 17 órától lesz
a könyvtárban. Szent XXIII. János pápa életéről készült
film második részét fogjuk levetíteni. Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt.
2016. december 20-án adventi lelkigyakorlat lesz a templomban 16 órától, melyet Ft. Hüse József szeghalmi atya
tart. A szentmise után gyónási lehetőség van az atyánál.
Katolikus egyházi temetés ára: 15.000 Ft.
Egyházi adó katolikus felnőtt személyenként, 2017. január 1-jétől:
2.000 Ft.- nyugdíjas, 2.500 Ft.- keresettel rendelkező.
Elérhetőségek: Plébános: +36-30-465-11-71,
Sekrestyés: +36-30-714-91-36
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Ft. Bilibok György

SZOCIÁLIS MUNKÁS NAP
Nem lehetünk elég hálásak azért,
hogy ezt a hivatást választották maguknak, amellyel segítik, könnyítik
és szebbé teszik a rászorulók mindennapjait.
1977 óta szentelünk egy napot a szociális szférában dolgozóknak, megünnepeljük őket, köszönetet mondunk
nekik. Ami nekik munka, az másoknak egy szebb élet reménye, s ezért
köszönet jár mindannyiuknak. Köszönet az áldozatos munkájukért, végtelen türelmükért, őszinte szeretetükért
és fáradhatatlan gondoskodásukért.
Sokkal több ez, mint puszta munka.
Nem csak betegeik életét egyengetik,
hiszen családjaik életébe is belelátnak,
akaratlanul is. Sokkal több terhet és
titkot cipelnek a vállukon, mint mi azt
hisszük és sokkal többet, mint amenynyit a legtöbbünk elbírna. Munkájuk
éppen ezért nem szorítható az intézmény falai közé, ott segítenek, ahol
tudnak – otthonokban, közösségekben
is, ha kell. Munkaidejük bár adott,
biztosak lehetünk abban, hogy nem
hagyják ott a segítségre szorulót a lejártával, ha annak még szüksége van
rájuk. Önzetlenek és kitartóak, nekik
mások élete az első és ez mélyen tisztelendő erény. Nem tesznek különbséget egészséges és beteg ember között,
nekik mindenki egyenlő, ami nagy szó
a mai világban. Mások panaszainak
enyhítésére tették fel az életüket, amiért mindannyian hálásak kell, hogy legyünk, hiszen nem tudjuk, mikor szorulunk mi is egy segítő kézre.

ményeket, hiszen a rendszer e nélkül
nem működhetne.

Budapesten a Budai Gyermekkórház
osztályán folytatta munkásságát.

Dévaványa lakosai nevében és magam nevében is köszönöm Önöknek a
mindennapi munkájukat, köszönjük,
hogy másokon segítenek!

Az általános iskola ötödik osztályától kezdve rendszeresen sportolt,
versenyszerűen atlétikázott és kézilabdázott. Sokat túrázott, ismerkedett
Kiss Károly az ország és külföld szépségeivel.

„DÉVAVÁNYA SZOCIÁLIS
ÜGYÉÉRT” elismerő cím adományozható a település szociális intézményeiben legalább 15 éven keresztül
aktívan munkát végző dolgozónak,
vagy más személynek, aki kiemelkedő
szakmai felkészültségével, teljesítményével, valamint lelkiismeretes munkájával jelentős mértékben segítette az
intézményben folyó szociális szakmai
tevékenységet, az intézményi célok
eredményes megvalósítását.

1980-ban férjhez ment és viszszaköltözött Dévaványára. Három
gyermekük született: Anna, Ágnes
és László, két unoka boldog nagymamája.
1987-ben kezdett dolgozni a helyi
bölcsődében. Munka mellett 1999ben Gyulán csecsemő-és gyermekgondozói minősítő vizsgát tett.
2001-ben vállalta egy állami gondozásban élő gyermek nevelését, aki
az óta is a család teljes jogú tagja.

A „DÉVAVÁNYA SZOCIÁLIS
ÜGYÉÉRT” elismerő címmel együtt
oklevél és aranygyűrű jár az elismerésben részesülő számára.

2003-ban Budapesten a Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskolában emeltszintű csecsemő- és kisgyermekgondozói szakkéA képviselő-testület két évente pesítést szerzett.
maximum egy személyt részesíthet
1987-től 2015. december 31-ig a
az elismerő címben, így 2016-ban
dévaványai „apróságok” az élete réAdamik Lászlónét.
szévé váltak. Sok-sok kisgyermek
első lépéseinél, szavainál volt jelen.

Adamik Lászlóné Kaszanyi Mária
kisgyermeknevelő

Kisgyermek kora óta nem volt
kérdés számára, hogy mit szeretne
csinálni, dolgozni ha „nagy lesz”.
Tudta, hogy a gyerekekkel szeretne
foglalkozni.
Hosszú volt a 40 év, amit a gyerekek között töltött, sok-sok örömet,
szépséget és kihívást tartogatott számára, de úgy érzi „jó helyen” volt.
Szakmai tapasztalatára mindig számíthattunk, bátran fordulhattak hozzá segítségért fiatalabb kollégái.

1956. április 9-én született Dévaványán, egyszerű munkáscsalád első
gyermekeként majd 2 fiútestvér köTalán nem is tudják magukról, hogy vette őt. Édesapja már nem él.
mennyi mindenért nézhetnek fel vagy
Általános iskolai tanulmányait itt
miként tekinthetnek rájuk azok, akiket
helyben kezdte, de Ecsegfalván fenap mint nap ellátnak és segítenek. Az
jezte be. Középiskolába Kisújszálő szemükben nem szociális munkások,
lásra a Móricz Zsigmond Gimnázihanem szerető család - egy gondoskoum biológia szakára járt. 1974-ben
dó testvér, egy szerető szülő.
érettségizett. Ezután Szolnokra az
Abban, hogy így élte meg ezt a
Mindenki gondoljon rájuk tisztelet- Egészségügyi Szakiskola csecsemőtel, szeretettel és legyen hálás azért, és gyermekápolónői szakára nyert hosszú időt szerepe volt a munkahogy másokon segítenek, hogy máso- felvételt, melyet 1976. június 7-én társainak is, akikkel a mai napig jó
kat egy jobb élethez segítenek.
végzett el.
a kapcsolata.
Köszönet jár az intézményvezetőkKövetkező hónapban dolgozni kezTovábbi erőt, egészséget, boldog
nek is, amiért kemény munkával ösz- dett Karcagon a Városi Kórház gyer- életet kívánunk részére!
szefogják és vezetik a szociális intéz- mekosztályán. Két év eltelte után
B. A.
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••• Meghívó •••
A Szügyi Dániel Református Általános Iskola
tantestülete és diákjai
szeretettel és tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját
a DÁMK Művelődési Házba
a december 17-én 15 órakor kezdődő
Adventi Ajándékkosár című műsoros
rendezvényére és az azt követő szeretetvendégségre.

…nagy örömet hirdetek nektek…Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus…
Lukács 2, 10-11

Karácsonyi
kézműves foglalkozás
a könyvtárban!
Helye: Ladányi Mihály Könyvtár, Árpád u. 20.
Ideje: 2016. december 14. (szerda) 14 óra.

„Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnap után az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.

Isten-dícséretre
Mégis csak kiállok,
De boldogak a pásztorok
S a három királyok.

Szeretném az Istent
Nagyosan dícsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.

Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.

Uj csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Urnak szerelmemet
Szépen igazolnám.”
/Ady Endre: Kis, karácsonyi ének, részlet/

Családi Mozi a mikulással!
2016. december 10-én (szombaton)
14 órától a DÁMK Művelődési Házban

Karácsony Artúr
2016. december 10-én 10 órai kezdettel a Körös-Maros Nemzeti Park Réhelyi Látogatóközpontjában Madárkarácsonyra és Luca Napra várjuk
az érdeklődőket. Az előadás után lehetőség nyílik
különféle kézműves tevékenységekre: madáretető,
madárkalács és gyertya készítésére.
Programdíj: 400.- Ft/fő/gyerek,
nyugdíjas és 500.- Ft/fő/felnőtt.
Bővebb információ, bejelentkezés:
06/66/483-083, 06/30/445-2409.

című színes magyarul beszélő, angol-amerikai, családi
animációs film kerül levetítésre.

Mindenkit
szeretettel várunk!
Belépő: 250.- Ft/fő
A helyszínen büfé
is üzemel.
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VENDÉGÜNK VOLT
DR. BÁRDOS – FÉLTORONYI MIKLÓS

TÁJÉKOZTATÁS A VÉRVÉTEL
SZÜNETELTETÉSÉRŐL

2016. november 7-én és 8-án, 63 év után újra Déva- 2016. december 19. és december 31. között a vérvétel
szabadság miatt szünetel.
ványán.
A Dévaványára kitelepített Bárdos-család 1953-ban
Utolsó vérvétel 2016. 12. 13. (kedd).
hagyta el kényszerlakhelyét. Az akkor 18 éves ifjú,
Miklós később Brüsszelbe került, ma is ott él családjá•••••••••
val. Nagy utat tett meg, tudományos rangot, professzori
címet kapott. Gyakran jön haza, Magyarországra, Bu2017. év otthoni vérvétel időpontjai:
dapestre. Onnan jött városunkba, a Vadászházban szállt
meg. Bebarangolta az ismerős utcákat, ahol családjával
Január 19.
lakott. Ellátogatott könyvtárunkba, a múzeumba, találFebruár 23.
kozott a polgármester úrral. A kellemes beszélgetések
Március 23.
során előkerültek az emlékek, örömmel nyugtázta a vá------------ Április 17-21-ig szabadság
Április 27.
rosban történt figyelemre méltó változásokat.
Május 18.
Köszönjük a látogatást, a jóízű beszélgetéseket, a
Június 22.
méltató szavakat.
Július 20.
Vendégünket szeretettel várjuk vissza.
Augusztus 17.
Tóth Istvánné Seres Etelka
------------ Augusztus 21-25-ig szabadság
Szeptember 21.
Október 19.
November 23.
December 14.
------------ December 18-31-ig szabadság
Ezeken a napokon a laborban történő vérvétel szünetel.
Ezúton szeretnék a lakosságnak Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Békés Boldog Új Évet kívánni!
Tisztelettel: Csatáriné Bereczki Ágnes

TÜDŐSZŰRÉS

TÉDE HÍREK!

A 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!
Szűrési napok: kedd, szerda és péntek.
Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a
06-66/371-796-os telefonszámon 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.

2016. december 17-én, 12 órai kezdettel évzáró ebédet
tart a TÉDE. Minden kedves tagunkat szeretettel várunk a
Civilházban.

MENÜ:
csülökpörkölt burgonyával, savanyúság, kalács,
és az elmaradhatatlan talpalávaló!
Belépő díj:1000 Ft. Ebéd után tombolahúzás. Tombola
felajánlást szívesen fogadunk. Aki nehezen tud mozogni,
kocsit küldünk érte.

Jelentkezni: KOZMA BÁLINTNÉ
TELEFON: 06-66-483-742
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Kozma Bálintné a TÉDE elnöke

RETRO SZILVESZTER

SÓKUCKÓ

A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete

Értesítjük a városban lakó kicsiket és nagyokat, hogy a
sókuckó az idei szezonban is üzemel az Eötvös utcai óvodai telephelyen!

2016. 12. 31-én 18 órától
a DÁMK Művelődési Házban,
RETRO SZILVESZTERT TART!
A zenéről Szak’Y gondoskodik!

Menü:
• Sertés raguleves
• Cigánypecsenye, velővel töltött
karaj, rántott sajt, rántott gomba
• Köret: zöldséges rizs,
petrezselymes burgonya
• Rétes, házi sós aprósütemények
Éjfélkor: virsli mustárral, pezsgő

Részvételi díj: 4.500.- Ft/fő
Fizetési határidő: december 15.
Jelentkezni lehet:

November 14-től 13-17 óra között vehetik igénybe a
szolgáltatást.
A sószoba egy esztétikusan kialakított helyiség, ahol a
gyerekek kedvük szerint foglalatoskodhatnak: rajzolhatnak, mesekönyvet nézegethetnek, mesét nézhetnek, énekelhetnek, játszhatnak az ott töltött idő alatt. A szakemberek szerint a sószoba alkalmas a gyermekek alsó- és felső
légúti megbetegedéseinek (pl. orrdugulás, köhögés, hörghurut stb.), asztma, allergia és egyes bőrbetegségek tüneteinek mérséklésére, közérzetük jobbá tételére. Az edényekben lévő oldat párolgása következtében egy olyan mikroklíma alakul ki a helyiségben, ami kedvező hatással van a
légzőszervek aktivitására, ezáltal fokozódhat az öntisztulás, enyhülhetnek, illetve megszűnhetnek a gyulladásos folyamatok.
A sókuckó működtetése óvodánk HÉTSZÍNVIRÁG Alapítványának finanszírozásával, anyagi támogatásával valósul meg.

Balog Lászlóné
06-30/237-2914
06-70/389-9438

Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk hozzájárul a
gyermekek egészségének megőrzéséhez.

TOMBOLA felajánlásaikat
szívesen fogadjuk!

Sok szeretettel várjuk a gyógyulni vágyókat!

A büféről Kónya Mihály és csapata gondoskodik.

FELHÍVÁS KAZINCZY-ANYANYELVI VERSENYRE!
A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény és a
Dévaványai Múzeumbarátok Köre 2017-ben 9. alkalommal
hirdeti meg a Kazinczy-anyanyelvi versenyt a dévaványai
általános (3.-8. osztályos) és középiskolás tanulók számára.
A verseny témája: Arany János élete és művei, 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. Téjékoztató a
következő lapszámban.
A szervezők: Váradi Andrásné és Sándor Tünde

Felhívás!
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ALAPÍTVÁNYI EST 2016
A Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány
2016. november 12-én rendezte
meg hagyományos jótékonysági
bálját. Az idei témánk a játék volt.
E téma volt az est vezérfonala,
mely a dekorációban és hagyományosnak számító műsorban is megmutatkozott.
Játékos kedvű kollégáink amatőr
kórusként, színészként, valamint

tánckarként mutatkoztak be, meg- színészt, a stand-up comedy műveadva a hangulatot a vacsorának és lőjét hívta el hozzánk, emelve az est
a bálnak.
jó hangulatát.
Nyugdíjas dolgozóinknak, Elek
Lajosnénak és Váradi Andrásnénak
köszönhetően Márton napi mézeskalács libák díszítették a gazdagon
terített asztalokat.
Szűcs Tibor – reméljük, hagyományteremtő céllal-, Badár Sándor

Számos támogatónk járult hozzá
alapítványi estünk sikeréhez, akiknek
ezúton tisztelettel megköszönjük,
hogy tombola felajánlásukkal, részvételükkel, adományaikkal hozzájárultak rendezvényünk megvalósításához, alapítványi gyarapodásához.

Furka Lajos – Elektro Sokk
Takácsné Nagy Nikoletta
Balogh Gyula
ifj. Balogh Gyula
Elek Lajosné
Váradi Andrásné
Frézia Virágbolt
Tánczos Húsbolt
Ladányi Cukrászda
Fejedelmi Cukrászda
Illin Andrea
Jevuczó Péter
Kecse Tibor
Kovács Károlyné
Lengyel Tibor
Magyarné Adamik Mariann
Mikola Nóra
Mile Magdolna
Mile Lajos alpolgármester úr
Nagy Gáborné
Nagycsaládosok Egyesülete
Nelli kozmetikája
Németi Józsefné
Nyuzó Marietta
Nyuzóné Szabó Edit
Papp Tibor
Pihurik Katalin
Pócsik László
Purgel Mihályné
Purger Ferencné

Szabó Margit
Szalai Erika
Szegedi Szilvia
Szűcs Ferenc
Szűcs Ferencné
Szűcs Tibor
Szűcsné Horváth Margit
Takács József
Takács Nóra
Tóth Andrea
Tóth Hajnalka
Látkóczkiné Erdős Magdolna
Nagy Ferenc
Hagyományőrző Nők Egyesülete
Kovács Károlyné
Jenei Márta
Szabó Lajos
Csányi András
Galambos István
Sárkány Sándor
Forgács László
Bere István és felesége
Bán László
Vatai Tibor
Agrodéva Kft.
Turi Sándor
Bora Italkereskedés
Kónya István
Nyuzóné Korán Tünde
Baloghné Berényi Erzsébet

Támogatóink voltak:
Valánszki Róbert polgármester úr
Kovács Mária polgármester asszony
ÁFÉSZ
Andi kisboltja
Bak Krisztián
Bakó Gábor
Bakó Józsefné
Berczi Mihály
Berta Edit
Boda Ferencné
Briliáns Tisztaság Szakértői Központ
Krizsán Cecília
Csaba Ignác
Csaba Jánosné
Csatári Teréz
DÁMK Művelődési Ház és Könyvtár
Dékányné Kőszegi Anna
Dévaványai Múzeumbarátok Köre
Dr. Ágoston Sándor
Dr. Kozma Daniella
Dr. Molnár Edina
Erdei Magdolna
Fazekas Gyula
Fazekas Gyuláné
Feke Éva
Feke László
Feke Zoltán
Fekete Andrásné
Greksa Ildikó
Hajdu Sándor
Harmadik Félidő Söröző
Hétszínvirág Alapítvány
Hosszú Szilvia
Hőgye Anita
Tóth Ildikó
Váradi András
Váradi Tibor
Varga Mónika
Vass Anikó
Furka Lászlóné
Tóbiás Gábor
WORK-POWER Kft.
Erdei Virágüzlet
Szabó György
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KI MIT TUD?
A már több éves hagyományokkal bíró, sajátos nevelési igényű tanulók KI MIT TUD? országos felmenő rendszerű versenyének régiós fordulóján Barta
Cintia 6. osztályos tanuló mesemondás kategóriában
második, Tuz Ádám 6. osztályos tanuló versmondás
kategóriában első helyezést ért el és továbbjutott az országos döntőbe.
Az EGYMI Országos Egyesülete és a Játékkal a
Tudásért Alapítvány segítségével Kiskörösön 2016.
november 11-én megrendezésre került országos versenyen Ádám vers mondásával az 5.-8. osztályosok korcsoportjában a második helyezést érte el.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
Felkészítő tanár: Kissné Schilli Ildikó

A VÁNYAI AMBRUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Szeretettel meghívja Önt
és Kedves Családját
2016. december 20-án
17 órai kezdettel:

GYERMEKEINK
KARÁCSONYI MŰSORÁRA

ZRÍNYI ILONA MATEMATIKA VERSENY
2016. november 9-én rendeztük meg a Zrínyi Ilona
Matematikaverseny iskolai fordulóját.
A harmadik, negyedik osztályos gyerekek mérték össze
tudásukat a versenyfeladatok megoldása során. A legsikeresebbek képviselik iskolánkat a szeghalmi fordulón.

Helyszín:
Művelődési ház színházterme

A belépés ingyenes,
mindenkit szeretettel várunk!

BÚÉK

Eredmények:
3. osztály
I. Tóth Erik Viktor 3.c (Finta Ágnes)
II. Mideczki Ádám 3.b (Kárpáti Zoltán)
III. Balatoni Csenge 3.b (Kárpáti Zoltán)

DÉVAVÁNYA

4 .osztály
I. Bobák Roland Martin 4.a (Lengyelné Czákler Szilvia)
II. Felföldi Maja Fruzsina 4.a (Lengyelné Czákler Szilvia)
II. Jónás Sára Eszter 4.b (Ernyesné Vass Róza)

A Ványai Ambrus Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
Szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját

2017. január 7-én 16 órai kezdettel
megrendezésre kerülő:

III. Stranszki Ágnes Anna 4.a (Lengyelné Czákler Szilvia)
III. Farkas Noémi 4.a (Lengyelné Czákler Szilvia)

ÚJÉVKÖSZÖNTŐ
MŰSORÁRA
Fellépnek:
A művészeti iskola pedagógusai,
volt és jelenlegi növendékek.
Helyszín:
Művészeti Iskola Hangversenyterme

Belépés díjtalan.

Mindenkit szeretettel várunk!
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VI. KÁDÁR FERENC ORSZÁGOS NÉPZENE ÉS NÉPTÁNCVERSENY
A VI. Kádár Ferenc Országos
Népzene és Néptáncverseny a
Dévaványai Folkműhely Egyesület szervezésében hatodik alkalommal került megrendezésre. A versenyzők népdal néptánc, és népi
hangszeres kategóriában mérhették össze tudásukat.
Az idén is sikerült neves, országosan elismert szaktekintélyeket
delegálni a zsűribe, ezzel is biztosítva a verseny már eddig kialakult
rangját, szervezésének színvonalát,
valamint új lehetőségként a népzenei versenyre jelentkezőknek
KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége) minősítést is volt alkalmuk
szerezni. Az első napon a népzenei
kategóriákban versenyzők produkcióit Dr. Lázár Katalin népzenekutató, népdalénekes a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi
Intézetének munkatársa, Maczkó
Mária Magyar Örökség Díjas népdalénekes, a népművészet mestere,
a Zeneakadémia Népzene tanszékének népi ének tanára, Majorosi
Tímea népdalénekes, néptáncpedagógus, Birinyi József Népzenekutató, a KÓTA társelnöke, a Hungarikum Szövetség elnöke és Rőmer
Ottó Artisjus díjas népzenetanár,
Csokonai díjas népzenész, a Népművészet ifjú mestere értékelte. A
második napon a néptáncosok színpadi műsorát pedig Strack Orsolya
néptáncpedagógus - koreográfus, a
Népművészet Ifjú Mestere, Örökös
Aranygyöngyös Táncos, Kökény
Richárd Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Állami
Népi Együttes tánckarvezetője és
„Örökös tagja” és Kácsor István
néptáncpedagógus - koreográfus,
a Nyírség Táncegyüttes művészeti
vezetője tekintete követte.
Az idei évben a versenyre jelentkezők száma elérte a 600 főt,
akik Békés, Csongrád, Bács-Kiskun, Szolnok, Pest, Hajdú-Bihar,
Borsod és Szabolcs-Szatmár megyékből, valamint határon túlról
Nagykárolyból és Óbecséről is
érkeztek.
Rendezvényünk fő támogatója
Dévaványa Város Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alap.
Külön köszönjük a Kádár csa-

lád támogatását, melynek során
a megnyitón sikerült a verseny
névadójának furulyajátékát felidézni, unokája Kádár Ferenc
tolmácsolásában, valamint Dr.
Kádár Gyula és ifjabb Kádár Ferenc segítségét.
Szeretnénk továbbá megköszönni
a Szügyi Dániel Református Általános Iskola önzetlen segítségét, melynek során az ide érkező versenyzők
igénybe vehettek több termet is a
Bem utcai épületekben.
A versenyzők vendéglátásáról
Dévaványai Hagyományőrző Nők
Egyesülete gondoskodott.

Dévaványai eredmények:
Első nap /Népzene – népdal
Énekesek:
Nagy Vivien - Bronz
Nagy Evelin - Ezüst
Magyar Mirella - Ezüst
Bokrétás Énekegyüttes - Ezüst
Gyöngyök Énekegyüttes ARANYPÁVA
Citerások:
Balogh Tibor - Arany
Balogh duó - Arany
Sóvirág citerazenekar - Arany
Vonósok:
Erdei Boglárka - Ezüst
Csiperke Banda - Arany
Ványai Húrszaggatók:
ARANYPÁVA

Fotó: Ambruzs-Szabó József

Fotó: Ambruzs-Szabó József

Felkészítő pedagógusok:
Erdei Attila és Erdeiné Mucsi Márta
Második nap / Néptánc
Harmati Boglárka / Tóth Balázs Bronz
Bodzavirág néptánccsoport - Ezüst

Fotó: Ambruzs-Szabó József

A Dévaványai Folkműhely
Egyesület Tánccsoportja - Különdíj
Felkészítő pedagógusok:
Laskainé Kiss Alexandra és
Papp Endréné

Fotó: Lovász Jutka
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KÓRUSTALÁLKOZÓ
2016. november 26-án ötödik
alkalommal rendeztük meg a
Dévaványai Kórustalálkozót.
Idén három kórus fogadta el a
meghívásunkat, Békéscsabáról
a Chopin kórus, Mezőtúrról a
Vivace Kamarakórus és a karcagi Kátai MediSong Kórus.
Így velünk, a Vox Humana Vegyeskarral együtt, négy kórus,
egyenként 15- 20 perces műsorral mutatkozott be.
14
órától
folyamatosan
érkeztek a csoportok. Meleg teával, kávéval, sós süteménynyel vártuk őket.
16 órakor Valánszki Róbert, városunk polgármestere köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta a rendezvényt.
Elsőként mi, a Vox Humana Vegyeskar, mint vendéglátó kórus, mutattuk be műsorunkat. Utánunk a békéscsabai
Chopin Kórus következett. Őket követte a Vivace Kamarakórus, majd a Kátai MediSong Kórus.
A koncert végén a négy kórus közösen énekelte el Bárdos
Lajos: Dana- dana című művét.
A közös dal után Valánszki Róbert polgármester plakettet
adott át a kórusok karnagyainak, színvonalas szereplésük elismeréseként, valamint egy-egy csokor virággal köszöntük
meg, hogy részvételükkel megtisztelték és emelték a találkozó színvonalát.

Koncert után vacsorára invitáltuk vendégeinket, mely
alkalmat adott az ismerkedésre, jó hangulatú beszélgetésre, tapasztalatcserére. Az
este muzsikálással, dalolással folytatódott.
Minden résztvevő köszönte a meghívást, jól érezték
magukat, új élményekkel
gazdagabban indultak haza.
A rendezvényünket Dévaványa Város Képviselő testülete anyagi támogatásával valósítottuk meg. Köszönjük.
Köszönjük az Ahhozképest Népzenei Együttesnek a vacsora utáni jó hangulatot.
Köszönjük a Dévaványai Hagyományőrző Nők Egyesülete és tagjainak a vendéglátásban és süteménysütésben
nyújtott segítségüket. Továbbá Kónya Mihálynak és Kónya
Mihálynénak az ásványvíz és üdítő felajánlást, valamint köszönjük a művelődési ház dolgozóinak a segítségét.
Köszönjük Lovász Juditnak a fotózást és filmkészítést.
Köszönöm a kórus tagjainak a támogatást és a segítséget,
Papp Ákosnak és Balogh Tibornak a vendégfogadásban
végzett tevékenységét.
Kürti Ignácné
elnök, Vox Humana Kórus Egyesülete

A HIÁNYZÓ NOVEMBER
Folytatódik háromrészes cikksorois gondoltam... [...] Hogy az anyagi
zatunk, amelyben dr. Bereczki Imre
támogatás a Népművészeti Intézetet is
leveleiből válogatunk, megidézve
közvetlenül érinti, csak Kádár Ferenc
1956 hangulatát Dévaványán.
dévaványai zenész példáját említem
meg. Éppen a múlt hónapban történt
A ványai ember annyit tudott a főpesti útja alkalmával a néprajzi osztályvárosi eseményekről, amit a sajtóban
tól kapott biztatást bőrduda elkészítéséolvasott, hallott. Az pedig egy torz
re. A köztünk kialakult helyzetnél fogva
képet mutatott. Tanár Úr kutatásai
természetesnek veszi, hogy a birkabőrt
persze rendíthetetlenül folytak, töretén szerezzem be s szállítsam neki. Ha
len lelkesedéssel: „Kedves Mester!
[…] 1951-ben találtam Dévaványa Zenekar az Emlékműnél. 1950 (Fotóleltár 334. sz) mindent társadalmi munkába kell végeznem, ezt is úgy gondolja, Elvtársnő?
középpontjától mintegy két kilométerre. […] egy kis sípot. […] A kis néphangszerrel kapcsolatban S ha a hatóság felelősségre von a nyersanyag elvonásáért? [...]
bizonyosnak látszik, hogy eredetileg egy török világ alatti, ... rokkantsági nyugdíjamból nem tehetem.” /Dr. Bereczki Imre
vagy azt megelőző időkben használatos hangszer volt. […] levele a Népművészeti Intézethez. Dévaványa, 1956. I. 23./
e vidék népe ma is emleget egy század elején a vásárban itt
Kádár Ferenc nevét azért is emeljük ki, mert a városnak
árult »kűdudát«, aminek szerkezete az itt említett lelethez ugyanúgy kiemelkedően ismert személyisége volt, mint
hasonlíthatott.” /Bereczki Imre levele Kodály Zoltánhoz. egykor Tanár Úr. Bereczki Imre nehéz helyzetét a fenti leDévaványa, 1956. január 17./ Még Kodály Zoltánt is fel- vél jól érzékelteti, összehasonlításként a rokkantnyugdíja
kereste néprajzi tárgyú anyagával, a válaszlevél nincs meg. 350 forint volt, míg egy fapados vonatjegy Dévaványáról
(folytatjuk)
A kutatáshoz azonban nem sok anyagi támogatást kapott: Békéscsabára 16,60 Ft.
„Csodálkozva olvastam azt az állítást, hogy én a NépművészeSzalay Ágnes
ti Intézet néprajzi osztálya részéről pénzt kértem. Ilyenre nem
történész
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SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE
Dr. Pallaghy Sándor október 29-én ünnepelte 95. születésnapját. E jeles napon Mile Lajos alpolgármester oklevelet adott át az ünnepeltnek. Jelen volt még lánya Piróka, aki
Belgiumból utazott haza édesapja születésnapjára.
A doktor úr édesapja intéző volt az Andrássy grófok uradalmában Rozsnyó városhoz közel Betlérben. 1915-ben
nősült a Fáy családból. Itt született lánytestvére. A Cseh
uralom következtében innen el kellett jönniük, mivel a csehek a birtokot feloszlatták. Elkerültek Felsőmérára, és testvérbátyja már ott született.
A negyedik osztály elvégzése után a sárospataki református gimnáziumba kerültek tanulni. 1940-ben jeles
eredménnyel érettségizett. A kollégiumi évek alatt a három létfontosságú dolgot oltották a szívükbe: Hit, haza,
emberség.
1940-ben iratkozott be az Állatorvosi Egyetemre, majd
1944-ben záróvizsgát tett. Viszont december 13-án az
ostrom elől harmad és negyedéves hallgatókkal a profeszszorok egy részével a Bécsi Állatorvosi Egyetemre menekültek. Az ottlét nagyon nagy feszültségekkel teli, pánik
hangulatban telt. Végül is szerencsésen megmenekült. Hazatérése után 1945 szeptembertől megkezdődött a tanítás
az egyetemen, ahol gyakorlatvezető lett. 1946 júniusban
ledoktorált és az állatorvosi ajánlatok közül Dévaványára került helyhatósági állatorvosnak. Az akkoriban alakult
TSZ, gazdaság, a házaknál és tanyákon lévő jószágállomány bőven adott feladatot, ez alól a hétvége sem volt kivétel. Az állatorvosi működést mindig egy helyen Dévaványán végezte. 1950-től Dr. Bakucz Tiborral közel 30 évig
tevékenykedtek, akivel személyes jó barátságot is kötött.
Munkája elismeréséül kiváló dolgozó kitüntetésben része-

sült, 1994-ben aranydiplomát, 2004-ben gyémánt diplomát kapott az egyetemtől.
1947 március 1-jén nősült. Felesége Tavaszi Piroska,
akinek a szülei gyógyszerészek voltak. Házasságukból hat
gyerek született, négy fiú és két lány. A fiúk közül kettő lett
állatorvos, Feri fia Szeghalmon. Nagy örömére Ádám fia
– és felesége is – a településen dolgozott fő állatorvosként.
Sajnos 2004-ben gyógyíthatatlan betegségben meghalt.
Harmadik fia Sándor, elmegyógyász főorvos Budapesten.
A negyedik fia Barnabás olaj- és gázmérnök. Két lánya
nyelvtanár. Gyermekei mind családot alapítottak. Összesen
19 unokája, 20 dédunokája van. Minden nyáron valahol az
országban összejön a nagy család egy találkozóra. Ez a találkozó most október 30-a volt, Sanyi bácsi születésnapja,
melyet most 43-an ünnepeltek.
1954 óta a helybéli református egyházban presbiteri tisztséget, illetve gondnoki feladatot töltött be. Hosszú évek óta
nyugdíjas, de állandóan tevékenykedik. Szeret kertészkedni, állategészségügyi téren is sokaknak nyújt segítséget tanácsaival.
Szeret zongorázni, főleg a magyar nótákat és népdalokat
kedveli. Vasárnap délutánonként nem hiányozhat a megszokott tarokk parti sem. A régiek közül már sokan elmentek, de
új tagokat is sikerült betanítani, s együtt szeretnek játszani.
A felesége, aki egész életében a jobbik fele volt sajnos
nincs már közöttünk. Visszatekintve az elmúlt évtizedekre
hálás szívvel csak egyet tud mondani: mindeddig megsegített az Úr!
További erőt, egészséget, boldogságot kívánunk!

Kovács István november 8-án ünnepelte 90. születésnapját. E jeles nap alkalmából Valánszki Róbert polgármester
Kinizsi utcai otthonában köszöntötte az ünnepeltet.
Édesapja Kovács Károly földműves, édesanyja Szöllősi
Julianna háztartásban dolgozó, egyszerű emberek voltak,
mindketten dévaványai származásúak. Heten voltak testvérek, nagy szeretetben nevelkedtek, de mára már csak Pista
bácsi él közülük.
Gyermekkorában a Barcéi tanyán laktak, onnan járt be a
katolikus iskolába. Szeretett tanulni így az elemi iskola elvégzése után gépész tanodába ment. Az inas évek után Csepelen a Weiser gépgyárban helyezkedett el.
A háború miatt 16 évesen be kellet vonulnia katonának.
A viszontagságos évek Debrecenbe, Budára, majd Ceglédre
vetették. A háborút követően Mezőtúron kezdett el dolgozni
Gál Ferencnél, majd Feke Kálmán gazdánál, mint traktoros.
1949-ben megismerkedett Csaba Margit női ruha készítővel, akivel az azt követő évben házasságot is kötöttek. Ettől kezdve itthon a dévaványai Gépállomás, majd
Csepel Autógyár lett a munkahelye. Pár évig volt a Rizshántolónál, majd pedig 20 éven keresztül a Lenin Tsz-nél
dolgozott, teljesen nyugdíjazásáig.

1952-ben megszületett első lányuk, aki 8 évesen betegségben meghalt, ez beárnyékolta életüket. Tíz évre
rá viszont 1962-ben Judit lányuk születése nagy örömet
jelentett számukra. 1970-től építkezésbe kezdtek, majd
bővítették a házukat, hogy a családnak minél kényelmesebb, komfortosabb otthona legyen. Megszülettek az
unokák, sőt van egy dédunoka is. Feleségét 10 éve vesztette el, így a házi munka feladatai is rá hárulnak.

Balogh Aranka

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Fiatal korában hobbija volt a futball. A Dévaványai Sport
Egyesület labdarugó csapatának kapusa volt 1945-től-1952ig. A másik nagy szenvedély a vadászat, a természetjárás.
A nyugdíjas évek mellett jövedelem kiegészítés képen fiatal fácánok nevelését, gondozását vállalta.
Amikor teheti szívesen nézi a szórakoztató műsorokat a
televízióban, valamint minden nap vásárol napilapot, melynek olvasása kikapcsolódás számára.

Kívánunk még erőben, egészségben eltöltött hosszú
éveket!
Balogh Aranka
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„MÉZES REGGELI”!
eszközökkel: méhészruha, füstölő, kefe, keret, viaszkorong, stb.
A gyerekek nagy átéléssel hallgatták az előadást. Nagyon finom
vajas-mézes kiflivel és mézes ostyával kínálták meg őket. Ezzel
is próbáltak a gyerekekben a méz
fogyasztásának fontosságát kialakítani. Példaként olyan cukros
ételeket és italokat soroltak fel,
melyeket mézzel helyettesítve is
finoman elkészíthetünk. (limonádé, gyümölcstea, mézeskalács,
tejberizst, stb.) Az előadás végén mézzel kínálták a gyerekeket
(akácméz, vegyes virágméz, mézharmat, selyemfű méz).
A DÁMK Óvodai Intézményegységekben a „mézes reggeli”
Országos programja keretében,
előadást tartottak a gyerekeknek
a Dévaványai Magyar Méhészek
Akácvirág Egyesület tagjai: Farkas Antal, Giricz Endre, Hajdu
Ignácz.
Először egy ismeretterjesztő
filmet nézhettek meg. Egy méhcsalád életét mutatta be a kisfilm
összeállítás. Megtudták a gyerekek, hogy egy méhcsaládban több
10 ezren élhetnek és 3-4 millió virág nektárja kell 1 kg mézhez.

Elmondták, hogy mit kell tenni
méhszúrás esetén. Népi gyógymódokról is beszéltek. A gyerekek
aktívak voltak a válaszadásban.
Tudatosították a gyerekekben,
hogy a méhek nem az ellenségeink, hanem a barátaink és nagy
szükségünk van szorgos munkájukra.
Farkas Antal bemutatta azokat az eszközöket, amelyeket a
méhészek használnak a méz készítése során. A méhészkalapot
a gyerekek föl is próbálhatták.
Megismerkedtek a méhészeti

Végezetül minden gyermek egy
szórólapot vihetett haza, melynek
kitöltésével egy sorsoláson vehetnek részt. A játék végén mézes
ajándékcsomagot nyerhetnek. Az
ajándékba kapott mézet felhasználjuk a mézeskalács sütéséhez,
gyümölcssaláta készítéséhez és
tea édesítéséhez.
Szeretnénk megköszönni a dévaványai óvodások nevében a tartalmas előadást és azt, hogy betekintést nyerhettek a gyerekek a
méhészek munkájába.
Brakszatóriszné Seres Margit
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
NYÍLT NAP szakmabemutatókkal
Az őszi időszak legfontosabb eseménye iskolánkban a nyolcadikosok és szüleik számára megtartott
nyílt nap.
Az általános iskolák vezetésével, a nyolcadikos
osztályfőnökökkel előre megbeszélt rend szerint
érkeztek iskolánkba a pályaválasztó diákok, akik a
korábbi osztályfőnöki órai bemutatkozás után a helyszínen is megismerhették az általunk oktatott szakmák sajátosságait, kipróbálhatták magukat az érdeklődésükre számot tartó területeken.

Közel száz látogató tekintette meg a karácsonyi
díszbe öltözött épületet, sokan most először nézhették
meg iskolánk szaktantermeit, tanműhelyeit. Külön
siker volt a diákönkormányzat prezentációja a legnépszerűbb: a fodrász, az ügyviteli, a vendéglátós
szakgimnáziumi és a hegesztő, szociális gondozó,
eladó, számítógép szerelő szakképzések mellett.
Bemutatkoztak legújabb irányaink a turisztika, az
informatika az érettségi rendszerben, illetve az elektromos gép- és készülék szerelő is.
A tanítási napok bármelyikén is szívesen tájékoztatunk minden pályaválasztás előtt álló diákot
és szüleit szakmakínálatunkról.

3 év alatt megszerezhető (új néven szakközépiskolai) képzéseink:
Tovább
tanulási lapra
írandó kódja

ÖSZTÖNDÍJ
hiányszakma esetén:
10 - 30 ezer forint

hegesztő

4040

HIÁNYSZAKMA

kőműves

4050

HIÁNYSZAKMA

eladó

4060

pincér

4070

szociális gondozó és ápoló

4080

számítógép- szerelő és karbantartó

4090

festő, mázoló, tapétázó

4100

HIÁNYSZAKMA

női szabó

4110

HIÁNYSZAKMA

elektromos gép- és készülék szerelő

4120

épület- és szerkezet lakatos

4130

Szakma neve

HIÁNYSZAKMA

HIÁNYSZAKMA

A hiányszakmás ösztöndíjak szigorú feltételekhez kötöttek: tanulmányi eredmény szerint nő
az ösztöndíj összege. 7 tanóra igazolatlan hiányzást követően viszont az ösztöndíj nem folyósítható!
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
Szakgimnáziumi képzéseink:
ágazat
jelentkezési
lapra írandó
kódja

4 év alatt az
érettségi
MELLETT
szerzett szakma

+ 1 év alatt az
érettségi után
szerzett szakma

szépészet
4000

férfi fodrász,
borbély

fodrász

vendéglátás
4010

pincér

vendéglátás
szervező

ügyvitel
4020

ügyfélkapcsolati
ügyintéző

irodai titkár

Kereskedelmi
marketing
4030

eladó

kereskedő

informatika
4140

irodai
informatikus

informatikai
rendszerüzemeltető

turisztika
4150

szállodai
recepciós

turisztikai
szervező,
értékesítő

szakgimnázium
gimnázium
↓
4 év alatt:
↓
érettségi + 1 szakma
csak érettségi
5. év alatt:
+ egy szakma

6. év után:
egy szakma

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és örömteli 2017-es évet kívánnak
a középiskola tanulói és dolgozói!
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BATYUS BÁL A MÚZEUMBAN
2016. december 2-án18 órakor került
megrendezésre a Múzeumbarátok Köre
zenés, műsoros születésnapi rendezvénye, a Batyus bál. A Ványai Ambrus
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola énekkarának és irodalmi körének kedves kis műsora igazi karácsonyi
hangulatot varázsolt a terembe. Köszönjük a gyerekeknek és a felkészítő
tanáraiknak, Tóth Veronikának és Tóth
Annamáriának. Aki eljött, megtisztelt
bennünket, ünneplőbe öltöztette a szívét erre az estére. Köszöntő szavaim
után, a dévaványai középiskola tanulóinak látványos meglepetés műsorában,
fényjátékában gyönyörködhettünk. Köszönjük a lányoknak és felkészítő tanáruknak, Gyányi Mariannak.
Az érdeklődők megtekinthették a
Tóth Ferenc festményeiből nyílt kiállítást is a múzeum folyosóján.
A finom disznótoros vacsora elkészítésében Váradi Károly volt segítségünkre. Örömmel fogyasztottuk támogatónk, Váradiné Szilágyi Mónika finom
süteményeit is. A hagyományainkhoz
híven, az idén is volt ám „Terülj-terülj
asztalka!”. Szemet gyönyörködtető finomságokkal készültek és kínálgatták
egymást az est részvevői is. Remek volt
a zene és a hangulat. A kisorsolásra került tombolatárgyainkat egy-egy kedves
pártoló tagunk, támogatónk készítette,
adományozta.
A vezetőségi tagok nevében szeretném megköszönni a város vezetőinek,
képviselőinknek, Diósné Erzsikének,
Papné Auer Ildikónak, a múzeum dolgozóinak, a kör tagjainak, együttműködő partnereinknek, a Ványai Ambrus
Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőségének, pedagógusainak, a
helyi középiskolának, a minket segítő,
támogató civilszervezeteknek, pártoló
tagjainknak, segítőinknek az egész évi
kitartó munkáját, bizalmát. Köszönjük
a sok támogatást és segítséget, amit
az év folyamán kaptunk Remélem továbbra is szívesen látogatják rendezvényeinket és sok közös programban
lesz részünk. Az elkövetkező éveket is
hasznosan, tevékenyen, együttműködve tölthetjük el!
Tóbiás Gáborné elnök,
Dévaványai Múzeumbarátok Köre

Támogatóink:
Berta Edit, Fazekas Gyula, Zsombokné Ilona zöldséges, Fitodry Kft.,
L. Papp Ferencné, L. Papp Zsigmondné, Tóbiás Gábor, Váradiné Szilágyi Mónika,
Papp Erzsébet, Frézia Virágbolt, Tóth Lajosné, Balogh Gyula, Mile Magdolna,
Gyányi Irén, Kozma Bálintné, Petri László, Tánczos Húsbolt.

Legyen az ünnep csendes,
mint szíved dobbanása.
Legyen békés, mint a hó hullása.
Legyen szép, mint gyertya ragyogása,
és vidám, mint gyermek kacagása.
Nagyon boldog karácsonyt!
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DSE BIRKÓZÓ SZAKOSZTÁLYA 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2016. 04. 30. Karcag, Diákolimpia
Eredményes évet zártunk, távolabbi terDiák 1.50 kg Feke Nándor
3. helyezés
vünk, a jövőre meg kell mérettetni gyere2016. 09. 24. Kecskemét,
5. helyezés
keinket külföldi porondon is. Decemberben 29 kg Herda Attila
Területi
Bajnokság Csapatbajnokság
35
kg
Tímár
Zsolt
5.
helyezés
kapnak három hét pihenőt, mivel az összes
38
kg
Kovács
Ádám
3.
helyezés
4. helyezés
szünet számunkra munkával telt. Januárban
készülünk az újabb megmérettetésekre. Az
2016. 05. 07. Kiskunhalas
2016. 09. 25. Dorog, Utánpótlás korosztály
idei évben kb. 40 versenyen vettünk részt,
13. helyezés
Diák 2. 29 kg Pólya Erik
3. helyezés
ami minden hétvégére adott teendőt.
46 kg Chen Syan
2. helyezés
2016. október Kadet magyar bajnokság
2016. évben az alábbi versenyeken
50 kg Kecse Roland
2. helyezés
Bartha András 5. helyezés
vettünk részt:
Diák 1. 35 kg Herda Attila
1. helyezés
2016. 10. 08. Jászapáti
38 kg Tímár Zsolt
2. helyezés
2016. 02. 14. Kecskemét,
42 kg Kovács Ádám
1. helyezés
Területi Bajnokság
35 kg Herda Attila
1. helyezés
38 kg Tímár Zsolt
5. helyezés
2016. 05. 14. Soltvadkert
Diák 2, 58 kg
Lovász Zoltán
3. helyezés
46 kg Kovács Ádám
1. helyezés
32 kg Herda Attila
1. helyezés
Diák 1,32 kg Herda Attila
1. helyezés
35 kg Tímár Zsolt
2. helyezés
2016. 10. 15. Dorog, Junior Női Országos
38 kg
Kovács Ádám 1. helyezés
42 kg Kovács Ádám
1. helyezés
Bajnokság
35 kg
Tímár Zsolt
2. helyezés
Diák 2. Kecse Roland
2. helyezés
Serdülő
Huszárik Zoltán 3. helyezés
38 kg Csikós Dia
1. helyezés
Pólya Erik
3. helyezés
46
kg
Rózsa
Adrien
4. helyezés
Shen Syan
2. helyezés
2016. 03. 05. Kaposvár, Diák Rangsorverseny
51 kg Kecse Hermina
4. helyezés
2016. 05. 21. Kiskunfélegyháza
2016. 10. 16. Szigetszentmiklós, Serdülő
29 kg Herda Attila
2. helyezés
Diák
2.
29
kg
Pólya
Erik
3.
helyezés
rangsorverseny
38 kg Kovács Ádám
5. helyezés
46 kg
Chen Syan
2. helyezés
38 kg Tímár Zsolt
2. helyezés
50 kg
Kecse Roland
2. helyezés
2016. 03. 12. Budapest, Junior Rangsorverseny
54 kg Pólya Roland
7. helyezés
Diák 1. 38 kg Tímár Zsolt
2. helyezés
55 kg Tasi Lajos
5. helyezés
42 kg
Kovács Ádám
1. helyezés
2016. 10. 29. Dorog, Kadet Női Országos
2016. 03. 13. Esztergom,
Bajnokság
2016. 05. 28. Újpest, Magyar Bajnokság
Serdülő Rangsorverseny
50 kg Kecse Roland
15. helyezés
38 kg Csikós Dia
2. helyezés
40 kg Csikós Éva
1. helyezés
Kovács Ádám
3. helyezés
2016. 05. 29. Újpest,
43 kg Rózsa Adrien
2. helyezés
Felnőtt Magyar Bajnokság
52 kg Kecse Hermina
2. helyezés
2016. 03. 19. Pestszentimre, Női Diákolimpia
57
kg
Tasi
Lajos
11.
helyezés
49 kg Tímár Vivien
3. helyezés
2016. november Mezőhegyes Diák 1
2016. 06. 12. Köröstarcsa
Kecse Roland 2. helyezés
2016. 03. 26. Gádoros, Nyuszi Kupa
Pólya Erik 5. helyezés
Diák 2. Chen Syan
1. helyezés
Chen Syan 2. helyezés
Kecse Roland
3. helyezés
Diák 35 kg Herda Attila
1. helyezés
Fehér Tibor 3. helyezés
Pólya Erik
3. helyezés
Feke Nándor
2. helyezés
38 kg Tímár Zsolt
1. helyezés
2016. 11. 05. Tatabánya,
42 kg Kovács Ádám
1. helyezés
Diák Országos Bajnokság
2016. 07. 02. Szentes, Strandbirkózó
46 kg Feke Nándor
3. helyezés
Országos Bajnokság
38 kg Tímár Zsolt 7. helyezés (24 induló)
50 kg Chen Syan
2. helyezés
46
kg Kovács Ádám 3. helyezés (37 induló)
35
kg
Herda
Attila
1.
helyezés
Kadet 63 kg Barta András
1. helyezés
38 kg Tímár Zsolt
1. helyezés
2016. 11. 06. Tatabánya,
45 kg Kovács Ádám
1. helyezés
2016. 04. 02. Püspökladány, Diákolimpia
Serdülő Országos Bajnokság
55 kg Feke Szabolcs
3. helyezés
54 kg Pólya Roland 7. helyezés (18 induló)
+100
kg
Feke
Szabolcs
3. helyezés
Diák 2. Pólya Erik
6. helyezés
2016. november Serdülő magyar bajnokság
2016. 09. 10. Tázlár
2016. 04. 03. Kecskemét,
Tímár Zsolt 3. helyezés
35 kg Herda Attila
1. helyezés
Junior Rangsorverseny
Pólya Roland 7. helyezés
38 kg Tímár Zsolt
1. helyezés
55 kg Tasi Lajos
5. helyezés
42 kg Kovács Ádám
1. helyezés
2016. december Diák 1 magyar bajnokság
2016. 04. 08. Budapest, Diákolimpia
29 kg
38 kg

Herda Attila
Kovács Ádám

2. helyezés
3. helyezés

2016. 09. 18. Kecskemét
35 kg
38 kg
46 kg
Diák 2.50 kg

Herda Attila
Tímár Zsolt
Kovács Ádám
Kecse Roland

1. helyezés
3. helyezés
1. helyezés
2. helyezés
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Herda Attila 3. helyezés
Kovács Ádám 5. helyezés
Kovács Zsolt
Dévaványai SE Birkózó szakosztálya, edző

• AJÁNDÉK MINDEN FA ALÁ! •
Karácsonyi Akciók! Ajándék, ruházat, óra, ékszer!
TÖRTARANY ÉS TÖRTEZÜST FELVÁSÁRLÁS ÉS BESZÁMÍTÁS A NAPI LEGMAGASABB ÁRON, AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL.
CSERELEHETŐSÉG TÖRTARANY BESZÁMÍTÁSSAL: HASZNÁLT, MEGUNT, SÉRÜLT
ÉKSZEREIT NÁLUNK KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL BECSERÉLHETI.

EZÜST ÉKSZEREK - 20 % RENDKÍVÜLI
KEDVEZMÉNNYEL KAPHATÓK!

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:
-NŐI, FÉRFI KABÁTOK 8 500 FORINTTÓL
-NŐI, FÉFI FARMEREK 3 500 FORINTTÓL
-NŐI, FÉRFI PÓPÓK,
PULÓVEREK 1 800 FORINTTÓL
-NŐI TÁSKÁK, PÉNZTÁRCÁK,
PARFÜMÖK, PLÉDEK, ÁGYNEMŰK,
PIZSAMÁK, KÖNTÖSÖK, TÖRÖLKÖZŐK
DISZKONT ÁRON.
MINDEN 5 000.- Ft FELETTI VÁSÁRLÁS
UTÁN AJÁNDÉKOT ADUNK!

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN:
SZABÓ VANDA

UGRAI CSILLA
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LABDARÚGÁS
Egy kis összefoglaló az utolsó két
őszi mérkőzésről.
Szeghalom ellen összességében
egy jó iramú, és színvonalú mérkőzésen a 2-3-as állásnál kihagytunk
két „meccs” labdát, amivel újra nyílt
lehetett volna a mérkőzés, majd a
4. bekapott burleszk gól megpecsételte a sorsunkat. A mérkőzés össz
képe alapján az eredmény túlzott,
de a tapasztaltabb játékosokból álló
vendég csapat megérdemelten vitte
el mind a 3 pontot. Csapatunknak
viszont utolsó 15 percben nyújtott
teljesítményen mindenképpen változtatni kell mert az nem elég semmire még 2 osztállyal lejjebb sem.
A szabadkígyósi mérkőzés előtt
már sejteni lehetett, hogy nehéz 90
perc vár csapatunkra mert a pár hete
csapatunkat sújtó sérülés hullám
újabb „áldozatokat” szedett! Nem
kevesebb mint 7 játékos nem állt Kovács Gy. edző rendelkezésére.A csapatból ráadásul 5 játékosnak munkából „beesve” kellett vállalni a játékot.
Tavaszi bajnoki rajt:
2017. március 11. szombat. 13:30
Orosházi Rákóczi Vasas SE –
Dévaványai SE

2016. november 13. vasárnap
12:00 FÜZESGYARMATON
A MŰFÜVES PÁLYÁN !
Dévaványai SE - Szeghalmi FC
2 - 7 (1 - 2)
80 néző, játékvezető: Telek András.
Dévaványai SE: 1 Kálmán L., - 13
Szalai B., 2 Bakó B., 3 Kálai B., 4 Petneházi S., - 6 Czakó I., - 16 Gubucz V.,
8 Adamecz I., 10 Marton L., 7 Kovács
F., - 17 Tusjak G. (9 Tóth Mihály 31’),
Cserék: 99 Sági B., 11 Pálfi J.
Edző: Kovács Gyula.
Szeghalmi FC: 79 Baranyi S, - 2
Tatár S (7 Kovács I 64’), 8 Veres Zs,
15 Hajdú B (5 Seres D 85’), 10 Mező
S, - 17 Cserna R, 3 Gál I, 6 Mészáros M, 16 Turcsek Sz, - 9 Erdősi Gy
(4 Zsombok J 73’), 11 Ernyes R (14
Bozúzs K 46’),, Cserék: 1 Szimilkó
J., 18 Mészáros B.
Edző: Turcsek Zoltán
Góllövők: Gubucz V. 4’, Adamecz I.
47’, ill: Mészáros M. 36’ (11-es), 87’,
Ernyes R. 42’, Mező S. 51’, Boruzs K.
75’, Veres Zs. 83’, Zsombok J. 89’.
Jók: Kálmán L., Czakó I., Szalai
B., Gubucz V., Kovács F., Tóth Mihály., ill: az egész vendégcsapat.
Kovács Gyula: Pár meghatározó
játékosom hiányzott a mai napon, őket
nehéz volt pótolni.
Turcsek Zoltán: Az első félidőben
görcsösen és sok hibával játszottunk,
a második félidőben a csapatjáték
átszervezésének és az egyéni teljesítmények feljavulásának köszönhetően
megérdemelten nyertünk.

2016. november 19. szombat, 13:30
Szabadkígyósi SZSC - Dévaványai
SE 7 - 0 (3 - 0)
70 néző, játékvezető:
Kocsondi Bálint.
Dévaványai SE: 1 Kálmán L., - 13
Szalai B., 10 Marton L., 3 Kálai B., 15
Séllei D. (11 Pálfi J. 74’), - 4 Petneházi S. (19 Horváth B. 46’), - 6 Czakó
I., - 16 Gubucz V. (14 Hajdú Á. 74’),
8 Adamecz I., 5 Werle T., - 9 Tóth Mihály, Csere: 2 Zsila P.
Edző: Kovács Gyula.
Szabadkígyósi SZSC: 12 Farkas
Zs., - 19 Ferenczi A., 15 Telek B. (13
Dowidat H. 68’), 6 Murvai D., 8 Szabó Z., - 16 Farkas F., 4 Kardos M., 14
Frankó M., 17 Milek B., - 20 Pozsár
G. (3 Magyar N. 68’), 9 Gazsó J. (18
Farkas V. 62’),, Csere: 10 Cseke T.
Játékosedző: Pozsár Gábor.
Góllövők: Telek B. 5’, Farkas F. 7’,
65’, Pozsár G. 22’, 58’, Milek B. 47’,
Farkas V. 73’, ill: -.
Jók: Ferenczi A., Kardos T., Farkas
F., ill: Werle T.
Pozsár Gábor: Hálásak vagyunk
a Dévaványának, hogy belementek a
halasztásba. Úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy itthon kell, a gyors gólok
meghatározták a találkozó kimenetelét. A második félidőben már felszabadultan játszottunk és így szép győzelmet arattunk.
Kovács Gyula: Elismerésem a hazai csapatnak! A mai mérkőzésen több
meghatározó játékosom hiányzott.
Sajnos a fiatalok nem tudták pótolni
őket. Megérdemelt hazai győzelem
született.

Labdarúgás (U19)
2016. november 12. szombat, 10:00
Tótkomlósi TC (U19) - Dévaványai
SE (U19) 1 - 1 (1 - 0)
10 néző, játékvezető: Rubás Zoltán.
Tótkomlósi TC U19: 1 Asztalos
B., - 3 Kocsis B., 5 Poljak D., 7 Csurár
V., 14 Koleszár J., - 6 Durkó B. (9
Barna L. 46’), 19 Péli M. (11 Durkó
T. 82’), 8 Baliga D., 4 Bíró B., - 10
Baliga Sz., 21 Baliga K.
Edző: Moszheim János.
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 6
Kovács B. (15 Hajdú Á. 46’), 10 Marton L., 17 Pap Á., 2 Zsila P. (4 Debreczeni A. 62’), - 8 Nagy Z., 11 Gál S.,
7 Papp K., 5 Séllei D., - 16 Juhász P.,
9 Horváth B. (14 Feke B. 62’).
Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Baliga K. 33’, ill: Marton L. 48’.

ŐSZI VÉGEREDMÉNY
M GY

D V

1. Füzesgyarmati SK

12

10

0

2

(44-14)

30 pont

2. Kondorosi TE

12

10

0

2

(37-16)

30 pont

3. Szarvasi FC

12

8

1

3

(47-22)

25 pont

10. Dévaványai SE

12

2

2

8

(13-44)

8 pont

Dévaványai SE U19 jelenlegi állása a táblázaton:
M GY D

V

1. Békéscsabai Jamina SE

12 11

0

1

(45-8)

33 pont

2. Csanádapácai EFC

12 10

0

2

(43-15)

30 pont

3. Kondorosi TE

11

8

1

2

(41-17)

25 pont

9. Dévaványai SE

12

2

4

5

(25-40)

11 pont

Dévaványai SE U16 jelenlegi állása a táblázaton:
M GY D

1. Berényi Gyermek FC „A” 11
2. Vésztői SE

11

0

0

(93-21) 33 pont

11

8

1

2

(62-31) 25 pont

9

5

3

1

(28-13) 18 pont

3. Dévaványai SE

2016. november 20. vasárnap, 11:00
Gádoros SE (U19) - Dévaványai SE
(U19) 3 - 1 (1 - 1)
30 néző, játékvezető:
Korbély Péter Tamás
Gádoros SE U19: 1 Varga N., - 3
Nagy V., 11 Kun Szabó E., 9 Csányi
L. (16 Kovács T. 90’), 4 Kocsis M., 8 Barta J., 2 Szokolai Zs. (5 Petrovics
E. 85’), 13 Páli B. (10 Vági J. 46’), 7
Györgyi Z., - 6 Ordó S., 17 Gyetyinás J.
Edző: Pisont András.
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 6
Kovács B., 3 Gál S., 9 Hajdú Á., 10
Marton L., 17 Pap Á., 11 Zsila P., 7
Papp K., 8 Séllei D., - 16 Juhász P. (14
Feke B. 62’), 13 Papp D.
Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Szokolai Zs. 40’, Gyetyinás J. 66’, Kun Szabó E. 91’(11-es),
ill: Kovács Bence 4’.
Piros lap: -, ill: Pap Á. 87’, Marton
L. 90’.
Jók: Kovács B., Papp D.

LABDARÚGÁS (U16)
ELMARADT MÉRKŐZÉSEK
BEPÓTOLÁSA:
Dévaványai SE (U16) – Békési FC
(U16) 2017. március 4. szombat,
10:00
Szeghalmi FC (U16) – Dévaványai
SE (U16) 2017. március 11. szombat,
10:00

Dévaványai Hírlap - 23.
23 oldal
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KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ
ÉVET KÍVÁN MINDEN SZURKOLÓJÁNAK A DÉVAVÁNYAI
SE LABDARÚGÓ CSAPATA.
Ha valaki szeretne még többet megtudni a csapatunkról, látogasson el az
alábbi honlapra: www.devavanyase.
gportal.hu vagy www.devavanyaise.hu
A mérkőzés fő támogatói: Városi
Önkormányzat, Séllei Gábor, Mile
Magdolna, Varjú Zoltán, Kőszegi János, Papp Marcell, Sebők Krisztián,
Sebők Zsolt, Molnár Sándor, Váradi
Károly, Mideczki Zoltán, Szűcs Tibor, Agrodéva Kft., Szűcs Ferenc,
Ekuna Kft., Tóbiás Gábor, Oryza Kft,
Dr. Nagy László, Pengő Imre, Szilágyi Sándor, Szilágyiné Nagy Szilvia, Tóth Sándor, Purger Ferenc, Purgerné Herda Andrea, Murányi Norbert, Murányi Károly, Csaba Zsolt,
Magyar Zsolt, Buk Tibor, Pervanov
Ádám, Pesztránszki Rita és párja,
Csekő István, Polyák Mihály, Kiss
Károly, Dr. Szitás László, Takács
József, Parola Mihály, Erdős Csaba,
Erdős Zsolt, Darvasi Sándor, Valach
Ede, Valach Piroska, Barna Sándor,
Furka Lajos, Földesi Ferenc, Papp
Sándor, Bereczki Árpád, Tagai Attila,
Varjú Árpád, Pap Róbert, Bereczki
András, Szitás Dániel, T. Nagy Imre,
Lovász Lajos, Ifj. Takács Gyula, Faragó Zsigmond, Nyúzó István, Séllei
Róbert, Magyar Antal, Bogya Sándor,
Vasvári László, Ernyes Lajos, Tóth
Csaba, Purgel Lajos, Szalai Antal,
Feke Tibor, Nagy Gábor (Kék Teve).

MEGHÍVÓ ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSRA
Ismét elérkezett a karácsonyvárás időszaka,
amely alkalmat adhat a hangulatos közösségi
együttlétekre.
Mindenkit szeretettel várunk advent
vasárnapjain a főtérre, a közös, ünnepélyes
gyertyagyújtásokra!
Időpontok:

Karácsonyi Köszöntő
Dévaványa Város Önkormányzat
Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Egészségben Gazdag Boldog Új Évet
kíván minden kedves lakosnak!

december 11.  december 18. 
16 óra.
Szeretettel hívjuk és várjuk, hogy közösen
köszönthessük egy szép ünnep kezdetét!

KARÁCSONYI VÁSÁR A FŐTÉREN

DECEMBER 11. (VASÁRNAP)

Születések:

DECEMBER 18. (VASÁRNAP)

Balog Viktor és Makó Éva fia Milán Ruben,
Török Ádám és Kéki Csilla lánya Bella,
Tóth Dávid és Tóth Ildikó fia Dávid,
Fehér Edina és Váczi Lajos lánya Hédi Tiffani
Bak László és Ládi Szilvia lánya Vanessza,
Papp Csaba és Nemes Renáta lánya Elena,
Adamik Balázs és Fazekas Nóra lánya Hanna,
Borsós Csaba és Micskei Dóra lánya Hédi,
Berczi Sándor és Simon Alexandra fia Sándor Zalán,
Kiss Gergő és Murányi Nóra fia Levente.

KÉZMŰVES KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
Ezüst- és arany vasárnapi
kézműves kiállítás és vásár lesz
a DÁMK Művelődési Házban,
december 11-én és
december 18-án
8-12 óráig.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

- Manikűr
- Pedikűr
(Gyógypedikűr kezelések sarokrepedés, tyúkszem, benőtt
köröm - fájdalommentesen)
- Műkörömépítés
Év végéig AKCIÓS Géllakkozás!
Ajándékutalványok Karácsonyra!
Kéz-és Lábápolás, műkörömépítés
Kovács Anna • T.: 06-30-262-52-52
Dévaványa, Árpád út 22.

KÖSZÖNET!
Dévaványa város Önkormányzata, valamint lakók
nevében köszönetünket fejezzük ki azoknak akik az
idei évben a városi fenyőt felajánlották:
Kürti István Táncsics utcai lakos, és Szarka János
Thököly utcai lakosnak.
Továbbá a Nagy és Társa Bt. és a Liker pékségnek,
hogy az Adventi gyertyagyújtásnál pogácsát
ajánlottak fel a tea mellé.

Dévaványai Hírlap - 24. oldal

Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

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

„Véget ért szenvedésed, szívedben a nyugalom,
Miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom.”
Fájó szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Elek Zsigmond
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Szeretettel emlékezünk
Bereczki Andrásné Váradi Róza
halálának 8. évfordulójára.
Lánya Ági és családja

Halálesetek:

S

„ enkinek sem biztos a holnapja, sem öregnek, sem fiatalnak. Lehet, hogy ma látod utoljára
azokat, akiket szeretsz. Ezért ne várj tovább, tedd
meg ma, mert ha sosem jön el a holnap, sajnálni fogod azt a napot, amikor nem jutott időd egy
mosolyra, egy ölelésre, egy csókra, és amikor túlságosan elfoglalt voltál ahhoz, hogy teljesíts egy
kérést.”

Elek Zsigmond 1940.

Marquez: Búcsú /részlet/

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

2 SZOBA ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ,
GAZDÁLKODÁSRA ALKALMAS MELLÉKÉPÜLETEKKEL ELADÓ A KÖLESHALMI ÚTON.
IRÁNYÁR: 6,5M

ÉRDEKLŐDNI: 06/20-238-94-02
----HÁZ ELADÓ!---Garázzsal, gazdálkodásra alkalmas
melléképületekkel ház eladó!
Cím: Dévaványa, Barcéi u.

T.: 06-20-423-64-88

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

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
A művelődési ház melletti kis épületben
(Dv., Gyöngy u. 6.)
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 25 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés:
2016. december 16. (péntek) 17 óra
Tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

KISBÁLÁS
TRITIKÁLÉ
SZALMA ELADÓ!
T.: 06-30-284-86-42

••• FELHÍVÁS! •••
A DÉVAVÁNYAI HÍRLAPBAN CSAK A 4 MP VAGY ANNÁL NAGYOBB
FELBONTÁSÚ, LEGALÁBB 2 MB MÉRETŰ KÉPEKET JELENTETJÜK MEG.
KISEBB KÉPEK ESETÉN NEM LEHET A KINYOMTATOTT ÚJSÁGBAN IS
ÉLVEZHETŐ ANYAGOT KÉSZÍTENI. MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
-SZERKESZTŐSÉG-

OKJ-S KÉPESÍTÉSSEL GÁZKÉSZÜLÉKEK
KARBANTARTÁSÁT, JAVÍTÁSÁT VÁLLALOM.

TELEFON: 06-66/484-190, HAJDU IMRE
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Nagy Imre autószerelő
- Gépjárművek javítása, karbantartása
- Diagnosztikai vizsgálat
- Műszaki vizsgára való felkészítés
- Gumiabroncs szerelése, javítása

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

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
Készüljön velünk az ünnepekre!
Ízelítő a kínálatunkból:
• Pulykaszárny, szárnyközép, alsó illetve
felsőcomb, medolion • kacsacomb, egész kacsa,
kacsamáj /hízott, illetve pecsenye/, bőrös háj
• egész csirke, csirkecomb, szárny, mell, farhát,
láb • marhahús /előhűtött illetve fagyasztott/
• birkahús • pacal, velő • sertéshús • bekavart
fűszeres kolbászhús /töltött káposztának, fasírtnak/
• Saját készítésű füstölt termékeink: csülök,
bordaporc, tarja, oldalak, szalonnák.

Kolbászhúsra illetve hasított félsertésre
megrendelést felveszünk!
Belek széles választékkal kaphatók.
Füstölést vállalunk!

Kellemes ünnepeket!
Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz-CS-P: 8-12, 14-17,
Szo: 7-12, V: 7-10.

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

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!

!

FIGYELEM! LAPZÁRTA
2017. január 2., 16 óra!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával!
Csak a 2017. január 2-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban!
A határidő után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).
KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Január 13.
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 66/386-520-as számon elérhető.
Ügyeletes rendőr: 06-30/633-7220 • Polgárőrség: 06-30/627-1069 • E-on hibabejelentő: 06-80/210-310
Mike Géza szülész-nőgyógyász: 56/550-469. Időpontkérés: kedd 10-12 óra között, rendelés: szerda 10-18 óra.
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