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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2016. december 1. napján rendkívüli 

ülést tartott.
Első napirendként elfogadták a Békés Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézmény Dévaványai Ta-
gintézményi Telephelye, valamint a Ványai Ambrus Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Gyulai Tankerületi 
Központ működésébe átadásához kapcsolódó Megállapodá-
sokat és Vagyonkezelői szerződéseket.

Második napirendi pontban pályázat benyújtása mellett 
döntöttek „Külterületi úthálózat fejlesztése Dévaványán” 
címmel, mely pályázat az 5510 Dévaványa, Kéthalom kül-
terület 0804, 0806 és 0824 helyrajzi számú utak felújítására 
irányul.

Harmadik napirendben a Szeghalom Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény házi segítségnyújtás 
szakfeladatot érintő visszafizetési kötelezettség támogatására 
1.885.000,- Ft összeget biztosítottak.

Negyedik napirendi pontban 14.000,- Ft támogatást ítéltek 
a Dévaványai Református Elemi Iskolai Alapítvány részére.

Ötödik napirendként javasolták, hogy a KBC Békés Megyei 
Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. társasági szerződését 
a határozati javaslat szerint módosítsák, majd javasolták elfo-
gadni a taggyűlés javadalmazási szabályzatát is.

Hatodik napirendi pontban Vetési István ajánlattevőnek a 
Dévaványa, Gyomai u. 1. szám 710/1 hrsz. alatti ingatlanra 
benyújtott 1.000.000,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyer-
tesnek. 

Hetedik napirendként úgy döntöttek, hogy a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Cél-
zó Önkormányzati Társulás részére a 2017. évi 532.440,- Ft 
összegű működési hozzájárulást 2016. évben megfizetik. 

A képviselő-testület 2016. december 8. napján megtartot-
ta soron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a 
testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések el-
fogadását követően első napirendként került megtárgyalásra 
és elfogadásra a foglalkoztatás helyzete Dévaványán és a já-
rásban, valamint a közfoglalkoztatás tapasztalatainak bemuta-
tásáról szóló tájékozató.

Második napirendi pontban elfogadták a munkahely-terem-
tési és megtartási pályázatokról, az önkormányzat által szer-
vezett közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatókat, továbbá úgy 
döntöttek, hogy kérelmet nyújtanak be a Belügyminisztérium 
Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében támo-
gatható hat Járási Startmunka Mintaprogramra.

Harmadik napirendben elfogadásra került a DÁMK Bereczki 
Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2017. évre szóló munkaterve.

Negyedik napirendi pontként fogadták el a 2017. évi Képvi-
selő-testületi munkatervet.

Ötödik napirendként került megalkotásra a 20/2016.(XII.9.) 
önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évkezdet át-
meneti gazdálkodásáról.

Hatodik napirendi pontban elfogadták a 2017. évre vonat-
kozó belső ellenőrzési tervet, majd döntöttek arról, hogy a 
belső ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések kiktől kérje-
nek ajánlatot.

Hetedik napirendként tudomásul vették a 2016. évi belső elle-
nőrzési tervben szereplő elvégzett feladatokról szóló tájékoztatót.

Nyolcadik napirendben az „Irodaszer, nyomtatvány, toner, 
tisztítószer beszerzése Dévaványán” beszerzési eljárás ered-
ményeként a Berény Color Papír Kft. mindösszesen bruttó 
6.771.061,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Kilencedik napirendi pontban a Dévaványai Folkműhely 
Egyesület részére 50.000,- Ft támogatást nyújtott a testület.

Tizedik napirendi pontként pályázat benyújtása mellett dön-
töttek „Külterületi úthálózat fejlesztése Dévaványán” cím-
mel, mely pályázat az 5510 Dévaványa, Kéthalom külterület 
0804, 0806, valamint a 0851/5 és 0519 helyrajzi számú utak 
felújítására vonatkozik.

Tizenegyedik napirendben elfogadták a „Békés Megyei 
Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű, támogatott pro-
jekt beruházás során keletkezett vagyon átadás-átvételét.

Tizenkettedik napirendi pontban a „Dévaványa, Téglagyári 
telepen felhalmozott bontott betontörmelék ledarálása és te-
reprendezés” tárgyban indított beszerzési eljárás eredménye-
ként az Euro Mobil Plusz Kft. bruttó 7.993.380,- Ft összegű 
ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Tizenharmadik napirendként a „Tűzjelző rendszer felújí-
tása/új rendszer kiépítése tárgyban indított beszerzési eljárás 
eredményeként a Carlo Quality Biztonságtechnikai Kft. brut-
tó 2.733.167,- Ft, a karbantartásra adott bruttó 132.080,- Ft/év 
összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Tizennegyedik napirendi pontban döntöttek arról, hogy 
támogatják a DIGI Távközlési Kft. antenna-torony léte-
sítési kérelmét, s a megvalósításhoz helyszínnek bizto-
sítja a Dévaványa, hrsz.: 3180 kivett, beépítetlen terület-
ből a kívánt 200 m2-t, valamint elfogadták a felajánlott 
600.000,- Ft/antenna/év bérleti díjat.

Zárt ülés keretében kijelölték az 5510 Dévaványa, Jéggyár 
u. 7/1. tetőtér 9. szám alatti bérlakás bérlőjét, 2017. január 1. 
napjától 2018. december 31. napjáig.

A képviselő-testület december 15. napján ismételten 
rendkívüli ülést tartott.

Első napirendi pontban személygépjármű beszerzéséről dön-
töttek, az eljárás eredményeként a Meszlényi Autó Kft. bruttó 
3.000.000,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Második napirendként pályázat benyújtása mellett döntöt-
tek, „Büszkeségpontok” létrehozására. Hozzájárultak a büsz-
keségpontnak az 5510 Dévaványa, Hősök terén való elhelye-
zéséhez.

Zárt ülés keretében megtárgyalták és elfogadták a Sportpálya 
kivitelezésével kapcsolatos peres eljárásról szóló tájékoztatót.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2017. január 26. 
napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a követ-
kezők:

1. A 2017. évi költségvetés tervezetének előzetes megtárgya-
lása.

2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

3. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 
2017/2018. nevelési évre vonatkozóan. 

4. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról.
5. Döntéshozatal a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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Iskola átadása
Ismét változásokat hozott az új év az általános iskolák 

életében. Január elsejétől a fenntartási feladatokat ellátó 
tankerületi központok a települési önkormányzatoktól 
átvették az intézményi működtetést is. Ebbe bele kell 
érteni a köznevelési feladatok ellátását szolgáló vala-
mennyi települési önkormányzati vagyont (ingó és in-
gatlant egyaránt), vagyoni értékű jogot és kötelezettsé-
get is, így ez évtől mind a fenntartással, mind pedig az 
üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokért az állam felel. 

Meg kell jegyezni, hogy településünk volt az egyet-
len a megyében, mely a működtetést sajátos formában 
adta át a valószínűsíthető létszámleépítés elkerülése 
érdekében. A tankerülettel sikerült megállapodásra jut-
nunk, aminek értelmében a jövőben a karbantartást, a 
takarítást és egyéb kiegészítő tevékenységeket az ön-
kormányzat, mint szolgáltató nyújtja az iskola felé, így 
reméljük, hogy számos álláshelyet legalább ez év végé-
ig megtartathatunk, amikor is egy év tapasztalatát ösz-
szegezve születik döntés a továbbiakról. 

Az átadás-átvételt követően sem szeretnénk az iskolá-
val a kapcsolatot megszakítani, céljaikat, programjaikat 
testületünk - az eddigiekhez hasonlóan - a lehetőségek-
hez mérten támogatni fogja. Ezt szem előtt tartva már a 
tavalyi évben is több olyan pályázat is benyújtásra ke-
rült, melyek az iskolát is érintik.

Együttműködés a foglalkoztatás

növelésének területén

December 23-án aláírásra került az a támogatási szer-
ződés, amely 300 millió forint összegű vissza nem té-
rítendő támogatást biztosít a gyomaendrődi járásban, 
a helyi foglalkoztatási együttműködések elősegítésére. 
A pályázat 2016. augusztusában került benyújtásra és 
célja egy meghatározott program mentén a foglalkozta-
tottsági szint emelése, a résztvevők munkába állásának 
segítése, ezen belül képzések szervezése, bértámogatás 
nyújtása. 

A megvalósítás 2017. január 1-jétől 2020. április 30-
áig tart, melynek során városunk is jelentős támogatást 
használhat fel. A gyomaendrődi járás településein ösz-
szesen 194 fő részesül majd munkaerőpiaci szolgálta-
tásban.

KEF működésre nyertünk

Jó hírrel zártuk a 2016-os évet, mivel a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum működésére az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától egymillió forint támogatást nyertünk. 
A megítélt összeg az általános működésen túl többek 
között eszközbeszerzésre, plakát kampányra, kiadvány 
készítésére, kiállítás megrendezésére fordítható. Mile 
Lajos elnök vezetésével a Fórum tagjai már el is kezd-
tek dolgozni a projekt sikeres lebonyolításán: a KEF 
2017-es évben az internetfüggőség veszélyeire szeretné 
helyezni a hangsúlyt. A következő fél év során terveik 
között szerepel egy szülőknek szóló előadás megszer-
vezése, melynek központi eleme a mai kor gyermekei-
vel kapcsolatos általános nevelési nehézségek és a ge-
nerációk közötti digitális szakadék. 

 Valánszki Róbert 
 polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

TÜDŐSZŰRÉS
A Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének dön-

tése alapján a dévaványai lakosok díjmentesen juthatnak 
el a Megyei Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó Szeghalmi 
Tüdőgondozóba.

Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező ese-
tén 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 (me-
lyet a szűrés helyszínén kell fizetni) és háziorvosi beutaló 
szükséges.

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, 
lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik ko-
rábbi 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 Köz-

alapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. 
(volt polgármesteri iroda) vagy a 06-66/483-100-as telefon-
számon a 129-es melléken.
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A Dévaványa Város Képviselő- testületének 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága a BURSA 
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat 2017. évi fordulóra benyújtott pályá-
zatok döntései: 

„A” típusú pályázatok

15 db pályázat érkezett, ebből 11 pályázat nyert 
támogatást.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást 
követő tanulmányi félév.

A támogatás összege: 6.000,- Ft/hó

A támogatás folyósításának várható időpontja: 2017. április 

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi forduló

„B” típusú pályázatok

1 db pályázat érkezett, ebből 1 pályázat nyert támo-
gatást.

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egy-
mást követő tanulmányi félév (a 2017/2018. tanév, a 
2018/2019. tanév és a 2019/2020. tanév).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2017/2018. 
tanév első féléve.

Dévaványa, 2016. december 7.
Kanó József

Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnöke

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

HULLADÉKGYŰJTÉSI NAPTÁR
Az FBH-NP Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt 

dévaványai lakosságot, hogy 2017. január 1-jétől a 
MŰANYAG szelektívzsákok begyűjtése az alábbi 
napokon történik:

 január 13. és 27. (péntek)

február 10. és 24. (péntek)

március 10. és 24. (péntek)
 

A ZÖLD, BIO zsákok begyűjtése az alábbi 
napokon KEZDŐDIK:

 Fenyőfa gyűjtés:

január 30. (hétfő)

február 6. (hétfő)

március 6. (hétfő)

Kérjük a zsákokat reggel 7 órára szíveskedjenek 
kihelyezni ezeken a napokon!

Köszönettel: FBH-NP Nonprofit Kft.

TÁJÉKOZTATÁS A VÉRVÉTEL 
SZÜNETELTETÉSÉRŐL

2017. év otthoni vérvétel időpontjai:

Január 19.
Február 23.
Március 23.
 ------------ Április 17-21-ig szabadság
Április 27.
Május 18.
Június 22.
Július 20.
Augusztus 17.
 ------------ 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.

Tisztelettel: Csatáriné Bereczki Ágnes
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1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

2. Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanok értékesítése.

3. Pályázat tárgya: A Dévaványa, Árpád u. 6., az 
Árpád u. 8. és a Levél u 2. szám alatti ingatlanok 
értékesítése.

4. Ajánlat benyújtásának határideje:

   2017. január 19. 9 óra

  helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati 
                    Hivatal 3. épület 2. számú irodája

 módja: személyesen vagy postai úton

5. Az ajánlati kötöttség időtartama: 

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az aján-
lattételi határidő lejártakor kezdődik és az ered-
ményhirdetéstől számított 60 napig tart.

6. Pályázati biztosíték:

 Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték 
adásához köti, amelynek összege a vételár 10%-a. 
A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa 
Város Önkormányzat K&H Banknál vezetett 
10402142-49564855-56551002 számú számlájára 
kell átutalnia az ajánlattételi határidő lejártáig. Az 
ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyúj-
tók részére az eredményhirdetést követő 8 napon 
belül visszautalásra kerül, míg a nyertes esetében 
a szerződés aláírásával egyidőben a vételárba be-
számításra kerül.  

7. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 
2. számú irodájában Bakosné Tóth Ágnes műszaki 
ügyintézőtől.

8. Részletes pályázati kiírás átvehető: Díjmen-
tesen, dokumentáció formájában a Dévaványai 
Közös Önkormányzati Hivatal 3. épület 2. számú 
irodájában ajánlattételi határidőig, ügyfélfogadá-
si időben.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY SZOLGÁLATI 
LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL

A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én 
- szatmárcsekei magányában - fejezte be a Himnusz megírá-
sát. Ennek emlékére ünnepeljük 1989-től a Magyar Kultúra 
ezen a napon. 

A Himnusz („Hymnus, a magyar nép zivataros százada-
iból”) Kölcsey Ferenc verse, mely egyben Magyarország 
nemzeti himnusza. Kölcsey műve előtt a katolikus ma-
gyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és az Ah, 
hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű ének, míg a 
református magyarságé a 90. Zsoltár (Tebenned bíztunk, 
elejétől fogva) volt. A Himnusz a költő legnagyobb hatá-
sú verse.

Ezen a napon különböző rendezvények emlékeztet-
nek minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, 
múltunkra. Talán ezen a napon sikerül felhívni a figyel-
met azokra az értékekre, amelyeket az évszázadok alatt 
sikerült megőrizni.

Hajnal előtt

Szarka István

Harangot bongat a csend, 

bronzvirág zúg, bronzbibe veri.

 A jövő addig mienk, 

ameddig emberi. 

Tudattartalom, szemetes tenger

tolong a koponyámban, 

átkel rajta a reggel

s szárnyas, jóínú lábam.

Amire nincs szavad, 

kimondom, amíg élek. 

Élni, ahogy „szabad”, 

élj, ha rávisz a lélek.

Élni, ahogy lehet, 

az él csak, aki bátor. 

Az élet egyetlenegy.

Ne lökjön el magától. 

A múlt, a kor meg a rög

eljő majd úgyis érted. 

A mindennapi örömöd 

adassék meg tenéked. 

Mögötted már a sorsod

topog levett kalappal.

Ússz, repülj, harapj, az arcod 

fordítsd szembe a nappal.
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Diákpolgármester és diák 
hivatalvezető

Polgármestert és hivatalvezetőt válasz-
tott Gyomaendrődön a Szent Gellért Ka-
tolikus Általános Iskola és Gimnázium, 
valamint a Bethlen Gábor Mezőgazdasá-
gi és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és 
Kollégium diáksága. Az elkövetkezendő 
esztendőben Deli Csenge tölti be a diák 
polgármesteri tisztséget, Fekete Gergő 
pedig a diák hivatalvezetői feladatokat 
fogja ellátni.

November 30-án mindkét ifjú tisztség-
viselő a saját hivatalában kezdte a napot. 
A diák hivatalvezető – miután megőr-
zésre jelképesen egy évre átvette a hi-
vatal kulcsát - osztályvezetői értekezlet 
keretében tájékozódott a járási hivatal 
szervezeti egységeinek főbb feladatai-
ról, majd ezt követően meglátogatta a 
Kormányablakot és a Foglalkoztatási 
Osztályt. 

A hivatali ismerkedést követően közös 
sajtótájékoztatóra került sor a Polgármes-
teri Hivatalban, ahol Toldi Balázs pol-
gármester és dr. Pacsika György járási 
hivatalvezető vázolták az előzményeket, 
illetve egyetértettek abban, hogy szoros 
együttműködést alakítanak ki a jövőben 
fiatal kollégáikkal.

Fekete Gergő diák hivatalvezető rész-
letesen szólt az intézményében zajló 
képzésekről és lehetőségekről. Ígéretet 
tett arra, hogy 2017. tavaszán egy, a ta-
nuló ifjúságot megszólító konferencia 
keretében szeretné bemutatni a GINOP 
Ifjúsági Garancia Programban rejlő lehe-
tőségeket.

Deli Csenge diák polgármester kifej-
tette a sajtónak: úgy érzik, elhalványult 

a városban a Kner-család emlékezete, 
éppen ezért szeretnének egy programot, 
témahetet tartani a Knerekről. Szeretnék 
megmutatni a Knerek közösségépítő 
tevékenységét is, illetve a polgároso-
dó település hangulatát próbálják majd 
megidézni.

A résztvevők végül megállapodtak 
abban, hogy a következő hónapokban 
folyamatosan egyeztetnek a tervezett 
közös programok és feladatok tekinte-
tében.

Megyei értekezletek 
Gyomaendrődön

A Gyomaendrődi Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztálya 2016. december 
6-án fogadta a megyei Profiling Munka-
csoportot, majd december 8-án a GINOP 
5.1.1 projekt menedzsmentjét, járási 
projekt munkatársakat és a járási foglal-
koztatási osztályvezető kollégákat.

A megyei Profiling értekezleten olyan 
szakmai kérdések kerültek megvitatásra, 
melyek az álláskereső ügyfelek számára 
segítik az elhelyezkedést, a munkatársak 
számára pedig segítik az ügyfelek Egyé-
ni Cselekvési Tervének meghatározását 
és az Integrált Informatikai Rendszerben 
történő rögzítését. Fontos hozadéka volt 
az értekezletnek, hogy az aktuális fel-
adatok, az eljárási ajánlások pontosításra 
kerültek.

Az Európai Uniós GINOP 5.1.1 prog-
ram szakmai értekezletén az alacsony 
iskolai végzettséggel rendelkezők 
programba és képzésbe vonása volt a 
fő téma. A járásokban megvalósuló jó 
gyakorlatok, hasznos tapasztalatok ke-

rültek átadásra. A gyomaendrődi kollé-
gák bemutatták a foglalkoztatási osztály 
működését, megosztották a bevált mód-
szereket, hiszen a megyében itt a legma-
gasabb ezen célcsoport sikeres bevonása 
és képzésre irányítása. A sikeres érte-
kezlet következtében egységes szakmai 
szempontok és egyeztetett módszerek 
alapján hatékonyabban folytatódhat a 
program megvalósítása.

Disznótoros és Böllérpálinka 
verseny

November 26-án a gyomaendrődi Var-
ga Lajos Sportcsarnokban került meg-
rendezésre a VIII. Gyomaendrődi Disz-
nótoros és Böllérpálinka Verseny.

Dr. Glózik Klára, a rendező Gyoma-
endrődi Üdültetési Szövetség Turisz-
tikai Egyesület elnöke köszöntötte az 
esemény résztvevőit, majd Toldi Balázs, 
Gyomaendrőd város polgármestere nyi-
totta meg a versenyt. A rendezvényen 
részt vett dr. Pacsika György, a Gyoma-
endrődi Járási Hivatal hivatalvezetője és 
a járási hivatal kolbászkészítő csapata, 
amelynek a hivatal minden osztályveze-
tője tagja volt.

A sportcsarnokban 16 csapat gyúrta 
a kolbászba valót, míg a csarnok előtt 
látványos hagyományőrző disznóvá-
gásra került sor. A rendezvényre „ma-
gyaros paprikás sült kolbász”, valamint 
„egyéb disznótoros ételek” kategóriá-
ban lehetett nevezni, a pálinkákat pedig 
„szilvapálinkák” és „egyéb gyümölcs 
pálinkák” kategóriákban lehetett jelölni.   
A nap folyamán a kulináris élmények 
mellett tombolasorsolás, és különböző 
szórakoztató programok fokozták a han-
gulatot. A napot a Monotone Rock Team 
koncertje zárta.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320
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A RÓMAI-KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ROVATA
  Eltelt az adventi időszak, mely arra kí-
nált lehetőséget, hogy szembesüljünk 
Isten utáni vágyunkkal és remélhető-
leg tettünk is azért, hogy szívünkben is 
megszülethessen, az igazi világosság, 
Jézus Krisztus. Azáltal, hogy Jézust 
befogadjuk az életünkbe és kapcsoló-
dunk Hozzá, nem Ő válik a mi életünk 
részévé, hanem mi válunk Isten életé-
nek a részeivé, mert Ő végtelenül több 
nálunk. Karácsony lényege, hogy Isten 
szereti az embert, az ember pedig vá-
laszolhat e szeretetre, azáltal, hogy az 
Istentől jövő szeretetet befogadja és 
embertársainak tovább adja.  Így szü-

lethet meg az a béke, amelyre mindannyian vágyunk. Ha 
sikerült jó irányban változni vagy változtatni és ha valami 
jó elindult bennünk, ezt vigyük tovább az új évbe is. Érde-
mes úgy indulni, hogy lerakjuk mindazt, ami kapcsolata-
inkban bűnnek számít és ami csak feleslegesen megterhel 
bennünket. Akkor kapunk lendületet, és tudunk lelkesen az 
új év elébe nézni, ha Istenhez kapcsolódunk, mert Ő tölt el, 
azzal a hittel, reménnyel és szeretettel, amelyre szükségünk 
van, hogy kitartással tudjuk folytatni azt a jót, amit Isten se-
gítségével elkezdtünk. Januárban lesz az ökumenikus ima-
hét, melyen a keresztények egységéért imádkozunk. Ennek 
időpontjairól a hirdetőtábláknál tájékozódhatnak. Az öku-
menizmus nem azt jelenti, hogy félre tesszük a felekezetek 
közti különbségeket, hanem, hogy tudunk együtt cseleked-
ni az emberekért, a világért, abból kifolyólag is, hogy ke-
resztények vagyunk. Egy családban sem kell egyformának 
lenniük a családtagoknak, hogy szeretetben és békében él-
hessenek együtt. A keresztények és azon belül a felekezetek 
akkor tudják betölteni feladatukat, ha egy nagy családhoz 
hasonlítanak: akik össze tudnak jönni, együtt imádkozni 
és segítséget nyújtani. Egy családnak szüksége van anya-

gi javakra, ezért a katolikus egyházközség nevében szeret-
ném tájékoztatni a kedves katolikus híveket ez úton is, az 
egyházi adó befizetését illetően. Minden katolikus személy 
vagy család kapni fog egy borítékot, melyben szerepel a 
részletes tájékoztatás az egyházi adóról, ennek a lényege 
az, hogy a könnyebb ügyintézés érdekében az egyházi adót 
2017-től a Dévaványai Takarékszövetkezetnél is be lehet 
fizetni. Tisztában vagyok vele, hogy ínséges idők járnak, 
egyre üresebbek a zsebek. Mégis tisztelettel kérek minden 
magát katolikusnak valló keresztény testvért, hogy támo-
gassa egyházközségünket, mert e nélkül aligha tudnánk azt 
fenntartani. 

Végül álljon itt Neoton Família: Ha elmúlik karácsony 
című dalából a következő felkiáltás:

„Három napig jók vagyunk, sőt emberségesek, 
Istenem, hadd legyen egész évben ilyen a világ!”

Mindannyiuknak boldog új évet kívánok!

Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap szentmise 9.30-tól a templomban.

2017. február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony, 
szentmise 16 órától a templomban.

Figyelmükbe ajánlom:

Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési 
oktatásra lehet jelentkezni.

Mária Légió imacsoport, minden hétfőn 14 órától, 
a plébánián.
Hittanóra a plébánián, minden szombaton 11.30-tól.
Januárban elkezdődnek a házszentelések. A katoliku-
soknál, ezt minden évben szokás elvégezni, az új év elején. 
A házszentelés tehát nemcsak a még meg nem szentelt há-
zakra vonatkozik, hanem a tavaly vagy régebben megszen-
teltekre is, mert minden évben ajánlatos a házszentelést elvé-
gezni. A házszentelés, az ima és a szentelmény hatása mellett 
jó alkalom arra, hogy a plébános személyesen is találkoz-
hasson a hívekkel. A házszentelésre minden egyes esetben 
előzetesen jelentkezni és egyeztetni kell a plébánossal. Tisz-
telettel kérem, hogy ehhez mindenki vegye a fáradságot és 
jelentkezzen a házszentelésre.
Filmklub negyedik alkalma január 24-én, 17 órától lesz a 
Ladányi Mihály könyvtárban. Páduai Szent Antal életéről 
készült filmet fogjuk levetíteni. Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt!

Katolikus egyházi temetés ára: 15.000 Ft.
Egyházi adó katolikus felnőtt személyenként, 2017. január 
1-jétől: 2.000 Ft.- nyugdíjasoknak,
             2.500 Ft.- keresettel rendelkezőknek.

Elérhetőségek:    Plébános: +36-30-465-11-71,
  Sekrestyés: +36-30-714-91-36

Ft. Bilibok György
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SÓKUCKÓ
Értesítjük a városban lakó kicsiket és nagyokat, hogy a 

sókuckó az idei szezonban is üzemel az Eötvös utcai 
óvodai telephelyen!

November 14-től 13-17 óra között vehetik igénybe a 
szolgáltatást.

A sószoba egy esztétikusan kialakított helyiség, ahol a 
gyerekek kedvük szerint foglalatoskodhatnak: rajzolhat-
nak, mesekönyvet nézegethetnek, mesét nézhetnek, éne-
kelhetnek, játszhatnak az ott töltött idő alatt. A szakembe-
rek szerint a sószoba alkalmas a gyermekek alsó- és felső 
légúti megbetegedéseinek (pl. orrdugulás, köhögés, hörg- 
hurut stb.), asztma, allergia és egyes bőrbetegségek tünetei-
nek mérséklésére, közérzetük jobbá tételére. Az edények-
ben lévő oldat párolgása következtében egy olyan mikro- 
klíma alakul ki a helyiségben, ami kedvező hatással van a lég-
zőszervek aktivitására, ezáltal fokozódhat az öntisztulás, eny-
hülhetnek, illetve megszűnhetnek a gyulladásos folyamatok.

A sókuckó működtetése óvodánk HÉTSZÍNVIRÁG 
Alapítványának finanszírozásával, anyagi támogatásával 
valósul meg.

Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk hozzájárul a 
gyermekek egészségének megőrzéséhez.

Sok szeretettel várjuk a gyógyulni vágyókat!

OVI - KUKK!

Szeretettel hívjuk és várjuk

Január 18-án szerdán 15.30-17 óráig

a KÖNYVES KÁLMÁN utcai MESEVÁR óvodába

a 2 és 3 éves kor közötti

leendő óvodásokat, bölcsődéseket 
és szüleiket.

Látogassanak el hozzánk, hogy 
személyesen szerezzenek tapasztalatot 
intézményünkről és megismerkedjenek 

az óvónénikkel, dajka nénikkel!

Erre az alkalomra kérjük, hogy váltócipőt 
hozzanak magukkal!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

KIÁLLÍTÁS
Jeges László 

vagyok, 1978-
ban szület-
tem.  2003-ban 
kezdtem ecset-
rajzokat ké-

szíteni, illetve anatómiai 
grafikával foglalkozni leg-
inkább saját magam szó-
rakoztatására.  2004-ben 
készítettem néhány tájké-
pet, és hasonló hétközna-
pi átfogó témákat, farost 
alapokra. Párhuzamosan 
kubista profilú képeket is 
készítettem, de ezek már 
vászonra kerültek. A táj-
képes festésről áttértem a 
kubista hatás felé, amelyek 
szabálytalansága rendezet-
lensége egyfajta rendezett-
séget teremtett számomra, 

egy elbeszélhető, kifejez-
hető piciny világot teremt-
ve. 2005-ben külföldre 
kerültem, és szorgalmasan 
készítettem még néhány 
önálló alkotást a kubista 
hatásokból, majd erről át-
tértem a szürrealista áb-
rázolásba. 2006-tól csak 
ilyen képeket készítettem. 
Ez az, amiben megoldást 
tudok találni, amelyben 
mindent kifejezhetek úgy, 
ahogyan szeretném. Hi-
szen ez mind-mind egyfaj-
ta kifejezés, egy pillanat, 
vagy egy gondolat, vagy 
egy nap összefoglalása, 
vagy akár egy remény 
keletkezése. Utalások, és 
emlékek, érzelmek, jók, 
és rosszak, s mind, ami 

körülvesz... S ezek azok a 
kifejezések amelyek „le-
konzerválva” itt maradtak 
a vásznon festmény for-
májában, cím nélkül. Mert 

nem kényszeríthetek rá 
címet, hiszen mindenki-
nek mást mesél az a kép, 
amit én biztosan másnak 
neveznék...

Január végéig 
megtekinthető

JEGES LÁSZLÓ
dévaványai alkotó 

festő kiállítása.

Helyszín: Dévaványa, Gyöngy u 8.
 A kiállítás megtekinthető  

munkanapokon: 8-16 óráig.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
FELNŐTTKÉPZÉS a középiskolában: 

NŐI SZABÓ képesítés

2016. júniusától folyamatosan zajló elméleti és gyakorlati órák 
értek véget a női szabó tanműhelyünkben.

A Munkaügyi Központ szervezésében, iskolánk kivitelezésé-
vel szervezett női szabó felnőttképzésbe a dévaványai résztvevők 
mellett gyomaendrődiek és köröstarcsaiak is kapcsolódtak. 

Az elméleti indítás után a gyakorlaton elkészült mintadarabok: 
szoknyák, kötények, blúzok és blézeker számának növekedésé-
vel egyre inkább összeforrott a kis csapat is, akik megismerhet-
ték e szakma alapvető fogásait, szépségeit, kreativitását, Pocsai 
Istvánné gyakorlati oktató elhivatott munkájának köszönhetően.

A decemberi komplex szakmai vizsgák írásbeli feladatsora (sza-
básrajz, modellezés, elméleti ismeretek) mellet december 12-én 
és 13-án a gyakorlati vizsga-remekek is elkészültek és szóban is 
számot adott minden résztvevő tudásáról.

Szívből gratulálunk mindenkinek a sikeres teljesítményéhez!
Tóth Erika, szervező

MÁSODIK NYÍLT NAP AZ ISKOLÁBAN

December 8-án második nyílt napunkon tekinthették meg újra 
az érdeklődő nyolcadikosok középiskolánk szakmai kínálatát.

A szakmaszigeteken szakoktatók, szaktanárok és mi, diákok 
mutattuk be a szakmákat. Ismertettük a követelményeket, elhe-
lyezkedési lehetőségeket, az ösztöndíjak feltételeit. Ezen a nyílt 
napon Füzesgyarmatról, Gyomaendrődről, Szeghalomról és Kö-
rösladányból érkeztek hozzánk diákok, így a kollégium is bemu-
tatkozott. A családias légkör, a kényelem és tisztaság igen fontos, 

hogy mindenki maximálisan tudjon teljesíteni a tanórákon. Vendé-
geinket a DÖK vidám műsorával búcsúztattuk, ezzel azt szerettük 
volna szemléltetni, hogy a tanuláson kívül számtalan szórakozási 
lehetőséget tudunk diáktársainknak felkínálni, amennyiben ilyen 
jellegű igényeik is vannak.

Reméljük, hogy sokan fogják középiskolánkat választani és jö-
vőre a tanulóifjúság és a DÖK aktív tagjaként veszik át tőlünk 
végzősöktől a stafétabotot.

12. R osztály

KI MIT TUD…?

Mint minden évben, úgy ebben az évben is 2016. december 8-án 
megrendezésre került középiskolánkban a Ki mit tud…? 

Ezen a napon, amikor iskolánk nyílt napot tartott a nyolcadi-
kos diákoknak, a délelőtti pörgés folytatódott délután a ki mit tud 
rendezésével. Örömünkre szolgált, hogy más iskolákból is voltak 
tehetségek diákok, akiket nagy szeretettel fogadtunk.

Miután iskolánk igazgató asszonya Tóth Erika megnyitotta a ren-
dezvényünket, virággal köszöntöttük zsűritagjainkat, Pihurik Kata-
lint (zsűrielnök), Pesztránszkiné Nácsa Máriát, Balogh Arankát.

Jó hangulatban mutatták be a fellépők produkcióikat. 
A 12.R osztályosok mesés, hangulatos tánca, színes előadás-

módja, a versszavalók hitelessége, a két énekes kedves dala és egy 
bűvész fiúnk varázslatai egyaránt elkápráztatta a zsűrit. 

A rendezvényünk utolsó perceit a diákönkormányzat nevében 
Bakó Doroti Anita meglepő egyéni mazsorett tánca színesítette. 
Minden résztvevő jutalom tárgyban részesült, mert mindenki ma-
ximálisan teljesített.

Köszönetet mondunk a szülői munkaközösségnek, tanároknak, 
hogy süteményeikkel, teával kedveskedtek a rendezvény részt-
vevőinek. Egy nagyon kellemes, hangulatos délutánt töltöttünk 
együtt így karácsony előtt a szeretet jegyében.

a Diákönkormányzat

FODRÁSZBEMUTATÓ DÉVAVÁNYÁN

Iskolánkba előadást tartott Cseh István mesterfodrász, ami 
nagy megtiszteltetés volt számunkra.

A tanműhelyben került sor a rendezvényre, ahol az iskolánk 
összes fodrász tanulója megnézhette a mester munkáit. A leg-
újabb vizsgakövetelmények gyakorlati feladatait mutatta be. 
Új feladatként jelentkezik a szakállvágás, szakállfestés, így 
több szakállforma is bemutatásra került. 

Ezen kívül új feladat még a modern klasszikus hajvágás, szá-
rítás. Itt a modern klasszikus Hindenburgot láthattuk, méghoz-
zá olyan megtiszteltetésben volt részünk, hogy ez a frizura a 
később megrendezésre kerülő Európa Bajnokságon 3. helyen 
végzett, és ezt mi láthattuk elsőként. 

Három divatos férfi versenyfrizurát is vágott és szárított. 
A bemutatóról élő videó is készült, a Facebookon is nyomon 
követhető volt.

Nagyon sokat tanultunk és nagyon érdekesnek is találtuk, 
rengeteg tanáccsal látott el minket, amelyet gyakorlatban is 
láthattunk. 

Köszönjük a hegesztő fiúknak a modellkedést, akik nagyon 
szívesen vállalták e nemes feladatot. Szeretnénk, ha több ilyen 
bemutató kerülhetne megrendezésre iskolánkban.

Füzi Mihály és Dorszki Márk István

Új képzésünk, az elektromos gép- és készülékszerelő bemutatása

Ünnepi előkészületek: nyílt nap, Ki Mit Tud és karácsonyvárás…
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LEGYEN 
EGY VIDÁM ESTÉNK!

HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK 
EGYESÜLETE

Sok szeretettel meghívja ÖNT és kedves családját
TÉLBÚCSÚZTATÓ – TAVASZVÁRÓ

vacsorával egybekötött vidám, zenés estjére

Időpont: 2016. február 25. (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: 2000 Ft/fő

Zenét szolgáltat:
Kosik Péter szarvasi zenész

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

Jelentkezési határidő:
 2016. február 10. hétfő

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

Nagy Imréné: 06/70 239 62 22
Kovács Károlyné: 06/30-479-90-71

KITŰNŐ ZENE, TÁNC,
TOMBOLA,  JÓ HANGULAT!

Kedves Katona bérletes Színházlátogatók! 

Következő színházi előadás január 26-án csütör-
tökön lesz! Indulás a téli idő szerint 17.20-kor a 
szokott helyekről.

A darab címe:
Ivan Kusan – Tasnádi István: Balkán kobra.

Ha nem tudsz jönni, légy szíves jelezd, 
illetve keress valakit magad helyett!

Varga Istvánné, telefon: 06/70-943-90-01.

SZÍNHÁZ!!!

Programokban gazdagon telt az elmúlt év vége a Nagycsa-
ládosok Dévaványai Egyesületénél. 

Az Adventi időszak kezdetén kézműves foglalkozást tar-
tottunk a Civilházban, ahol mindenki elkészíthette az ünne-
pi díszeket. Hagyományainkhoz híven városi szintű progra-
mot kínáltunk, a lehetőséggel nagyon sokan éltek. 

Egyesületünk jelen volt a karácsonyi vásárokon is, ahol 
forralt borral, forró teával, kávéval kedveskedtünk a hideg 
időben. 

December 17-én Mikulás és Fenyőünnepet tartottunk. Tag-
ságunk jelen lévő tagjai megtöltötték a Civilház nagytermét. 
A gyerekek versekkel és énekekkel várták a Télapót, aki 
nem érkezett üres zsákkal. A bátrabbak, akik verseltek vagy 
énekeltek, szaloncukrot és mandarint kaptak a puttonyból. 
A csomagosztást követően bejglivel és üdítővel vendégeltük 
meg a résztvevőket. Kisorsolásra került a feldíszített kará-
csonyfa. Jó hangulatban telt el az este. 

Év végén szilveszteri bulival búcsúztattuk 2016-ot. He-
tekkel korábban elkezdődött a készülődés, délutánonként jó 
hangulat közepette készítettük a teremdíszítéséhez szüksé-
ges dekorációt, próbáltuk az esti előadásunkat. A buli hétvé-
géje szorosra sikeredett, pénteken megkezdtük a pakolást, 
sós süteményeket, rétest készítettünk. Az este jó hangulat-
ban telt, vasárnap hajnalig buliztunk.

Ezúton köszönjük mindenkinek a felajánlott támogatáso-
kat, a segítő munkát! Továbbá köszönet minden kedves ven-
dégnek, akik részt vettek programjainkon.

Sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk mindenkinek! 

Nagycsaládosok Egyesülete

ÜNNEPI PROGRAMOK 
A NAGYCSALÁDOSOKNÁL
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EMLÉK ÉV
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ÉS HALÁLÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁRA

„Az a kívánságom, hogy ez a kis mú-
zeum maradjon együtt. Kerítsék körül. 
Legyen Bereczki Imre múzeum.” (Be-
reczki Imréné szóbeli végrendelete. 
1985. máj. 14. Lejegyezte: Bereczki 
Imre.) „NEMZETI értékű magángyűj-
temény. A délkelet-magyarországi 
Dévaványán csaknem 40 esztendeje 
gyűjti a helytörténeti és néprajzi em-
lékeket dr. Bereczki Imre nyugdíjas 
tanár. »Nemzeti értékű magángyűjte-
mény« –nyé nyilvánított anyagában 
tízezer régészeti és néprajzi tárgy van. 
A többi között értékes honfoglaláskori 
és más korszakokból származó fegy-
verek, edények, hangszerek és ruhák.”

(A torontói Új Szó c. lap 1969. májusi 
cikke. Szerző: Bognár József.)

Ma a kistelepülések közül Déva-
ványa története és néprajza az egyik 
legjobban dokumentált. Ez egyetlen 
embernek, mellette adatközlőinek, 
levelezőpartnereinek, segítőinek, ba-
rátainak, tisztelőinek köszönhető. 
A helyiek között jól ismert „Tanár Úr” 
neve, a tudományos világban azonban 
kissé méltatlanul mellőzött Bereczki 
Imre (1912-1997) néprajztudós, hely-
történeti kutató. Rengeteg megkez-
dett anyaga volt, a fejében egy teljes 
„lexikon” Dévaványa és a környéké-
ről, ezek azonban elvesztek halálával.

2017-ben – emlékezve születésének 
és halálának kerek évfordulójára– 
egy sorozatot indítunk, amellyel va-
lamelyest valóra válthatjuk a tervét: 
12 levéltári dokumentum és Berecz-
ki-levél segítségével bemutatjuk, 
kikkel levelezett, milyen körülmé-
nyek között dolgozott és elevenítjük 
fel a régi Ványa képét. Törlesztünk is 
ezzel Tanár Úr felé. Közel hatvan év 
kutatómunka. Kerékpárral összesen 
annyi terepbejárás, amellyel körbebi-
ciklizhette volna Európát. Minimális 
segítség. És amit csak lehetett, így is 

megmentett, lejegyzett. Ez csak neki, 
és barátainak, adatközlőinek, jóakaró-
inak köszönhető.

Elsőként egy megkezdett, de el 
sosem készült helytörténeti kiadvá-
nyának első, és egyetlen lapját adjuk 
közre változtatás nélkül. Nem más ez, 
mint egy bevezető. A szöveg magáért 
beszél: minden tudását át akarta adni 
a ványaiaknak, hogy azt élő, eleven 
hagyományként adják tovább a követ-
kező nemzedékeknek:

„DÉVAVÁNYA NÉPÉHEZ

Az idén már ötven esztendeje, hogy 
az első múzeumi vonatkozású hír meg-
jelent rólam a Déri Múzeum Év-köny-
vében. Ötven évvel ezelőtt jött ki az 
első – helytörténeti fogantatású - el-
beszélésem a Dévaványai Hírlapban. 
Ötven éve annak, hogy gyorsírással 
lejegyeztem az akkor 82 éves Séllei 
Lajos volt községi kocsis méltató em-
lékezését Szulimán Ákos dévaványai 
bíróról.

E félszázad alatt igyekeztem a nép 
tárgyi emlékeiből, hagyományaiból, 
munkája dokumentumaiból minél 
többet megmenteni. Nem mindig a 
legkedvezőbb légkörben, hiszen – az 
idősebbek emlékezhetnek rá – volt 
idő, mikor a hivatalos szervek meg-
próbáltak minden őseinktől örököl-
tet megsemmisíteni. Mégis fővárosi 
munkatársaim és helyi tisztelőim, ba-
rátaim segítségével sikerült számos 
néprajzi tárgyat, régészeti leletet meg-
mentenem, több száz egyén emlékét 
megmentenem, gyorsírással rögzíte-
nem, kéziratát legépeltetnem, a helyi 
hírlapok évfolyamait vagy egyes szá-
mait megőriznem, dalait magnetofon, 
ill. kotta útján, tánctudását mozgókép 
segítségével hozzáférhetővé tenni a 
szakmai körök és a közművelődés 
számára.

Ma, számot vetve e félszázad mun-
kájával, megállapíthatom, hogy ezt 
az eredményt nem tudtam volna elér-
ni, ha nem lettek volna az ősi művelt-
ségnek barátai, szülőföldjüket szerető 
emberek is mellettem. Nevüket a je-
lentések, munkanaplók, leltárköny-
vek, magnetofonszalagok, filmkoc-
kák őrzik.

Visszatekintve e félszázadra, elha-
tároztam, hogy az összegyűlt anyagot 
megismertetem az érdeklődő művelő-
désbarátokkal. Az ismertetést azoknak 
a munkatársaimnak a tanulmányaival, 
emlékezéseivel kezdem, akik szülő-
földünkről írtak, hangrögzítő készü-
lékre beszéltek. Tegyünk úgy, mint 
ahogy szépapáink, nagyapáink tették, 
akik a művelődés előmozdítására ol-
vasóköröket alakítottak.

Azok, akik e félszázad alatt össze-
gyűlt anyagot meg akarják ismerni, 
írják fel nevüket és címűket – olvas-
ható írással – a megbízottamnál fel-
fektetett ívre. A továbbiakról tájékoz-
tatót kapnak.

Az ősi népi műveltség iránti szere-
tettel:

Dr. Bereczki Imre
helytörténész, néprajzos

Dévaványa, 1984. január 8.”

Harminc évvel később épp itt az 
ideje megvalósítani ezt az álmot. Köz-
readni azt a tudást, melyet Tanár Úr 
gyűjtőmunkája és levelezése révén 
őrzünk, és megismerni őt magát, az 
Embert. Ezzel fejezzük ki hálánkat 
azért a csodás örökségért, amit ránk, 
az utókorra hagyott. Köszönjük szé-
pen, Tanár Úr!

Szalay Ágnes
történész

A hónap dokumentuma - Január
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Befejező részéhez érkezett az 1956-os forradalomról 
szóló cikksorozatunk. Ebben dr. Bereczki Imre leveleiből 
válogattunk érdekességeket, hogy megidézzük az év és a 
korszak hangulatát.

Eljutottunk végre a forradalom eseményeinek időszaká-
hoz. Hogy mit ír róla Tanár Úr? … Eddig nem szóltunk a 
cikksorozat szerzőjéről. Szalay Ágnes vagyok, ha kérdezik, 
mindig így mutatkozok be: „Én vagyok a történész.” Az 
én feladatom a múzeum levéltárának, és ezen belül Tanár 
Úr leveleinek leltározása. Bereczki Imre nagyon precízen 
iktatta, be is csomagolta leveleit évek szerint. Az 1956-os 
évfolyamot mindjárt két külön egységbe vette, „Érkezett” 
és „Saját”. Ami közös ezekben, ahonnan én, a történész lá-
tom, hogy valami nem stimmelt, az egy látszólag érdekte-
len tény: nincs egyikben sem novemberi keltezésű levél… 
Semmilyen utalás nincs a forradalomra egyéb levelekben, 
csak annyi, hogy a szavait óvatosabban válogatta meg.

Talán mégis csak az írott sajtóhoz fordulhatnánk felvi-
lágosításért: „XII. kerület Lóránt utca. […] Nemrég még 
»nagy ember« lakott itt. […] Az erődítmények között sze-
rény kis villa. Alig tizenkét szobás. […] A falak mentén ha-
talmas könyvszekrény, könyvekkel teli. Csupa orosz könyv. 
[…] Közvetlen mellettünk televíziós készülék. De ez kivéte-
lesen nyugatnémet. […] Megcsodáltuk a […] vastag hol-
land szivarokat, a […] francia, spanyol […] likőröket, bo-
rokat…” (Baranyai György, Nógrádi Gábor, A Rákosi-villa 
rejtelmei. Független Újság. I. évf. 2. sz. – 1956. november 
3. p. 4. A kiemelés az eredeti szerzőtől.) Rákosi elmene-
kült, villájába szabaddá vált a bejárás, ekkor derült ki, hogy 
ő sem egyszerű módon élt, ahogyan mindenkivel elhitették. 
A lapszám levéltárunkban található, az újság a forradalom 
után alakult, kevés számot ért meg.

Ami november 3-án még a forradalmároké volt, pár 
nap múlva azoké lett, akik lánctalpakkal eltiporták őket: 
„Hazánkban október 23-án megindult tömegmozgalom, 

amelynek nemes célja a Rákosi és társai által elkövetett 
párt és népellenes bűnök kijavítása… A Nagy Imre kor-
mány gyengesége és a mozgalomba befurakodott ellenfor-
radalmi elemek vezető befolyása veszélybe hozta szocialis-
ta vívmányainkat…” (Megalakult a Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány. Békés Megyei Népújság, I. évf. 
1. sz. – 1956. november 5. p. 1.) Dehogy voltak ellenfor-
radalmi elemek! Újabb hazugságok, csak ezúttal másnak a 
szájából. Kádár János, e „forradalmi” kormány vezetője ott 
ült nem egyszer a dísztribünön Rákosi mögött.

A vidéki falunak, a fővárosnak, egy országnak kellett 
regenerálódnia, akár egy beteg szervezetnek. Számtalan 
lyukat ütöttek rajta géppisztolyokkal, tankokkal taposták 
elgyötört testét. Saját erejéből azonban mégis felállt, le-
porolta magát, és újrakezdte segítség nélkül. Így kell ezt 
csinálni! A szerző a maga részéről csak úgy zárná a cikket, 
mint az előadásait szokta: Remélem, tudtam valami érdeke-
set mondani.

Szalay Ágnes
                                                                 történész

Felvonulás, 1956. május 1. (Fotóleltár 477.sz.)

2017 - EMLÉK ÉV
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ÉS HALÁLÁNAK 20. ÉVFORDULÓJA
Tisztelettel hívjuk meg az emlék évre 

tervezett - négy előadásból álló sorozatunk első, 
megnyitó alkalmára.

 „Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt…” 
Emlékezés a múzeumalapító Bereczki Imrére.

Előadó: Váradi Andrásné
Időpont: 2017. január 18. (szerda) 14:30
Helyszín: múzeum (Dv., Széchenyi u. 8.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

EZÚTON HÍVJUK MEG A TISZTELT ÉRDEKLŐDŐKET 
FEBRUÁRI RENDEZVÉNYÜNKRE.

EMLÉKEZÉS ÉS KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ 
DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁN.

„Eltört már  a mázas csésze,
ángyom asszony megvér érte…” 

Hangszerek Kádár Ferenc, a Népművészet Mestere 
hagyatékából, és unokája Ferenc gyűjteményéből. 
Megnyitó időpontja: 

2017. február 14. 
(kedd) 14 óra

Helyszín: múzeum.
Közreműködik 
Kádár Ferenc 

és meghívott vendégei.
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Szalai Béláné született Kiss Ilona 
Tompa utcai lakos december  11-én 
ünnepelte 90. születésnapját. E jeles 
nap alkalmából Valánszki Róbert pol-
gármester otthonában köszöntötte a 
szépkorút.

Édesapja Kiss István földműves, 
majd TSZ dolgozó. Édesanyja Földesi 
Eszter baromfikereskedő, mindketten 
dévaványai származásúak. Nyolcan 
voltak  testvérek, ebből négy fiú és 
négy lány született. Mára csak hárman 
élnek a lányok közül.

Gyerekkorában szeretett tanulni, így 
a hat elemi elvégzése után Gyomán el-
végezte a négy polgári iskolát is, ahol 
eladói és boltvezetői képesítést szer-
zett. Nagyon szerette a szakmáját, a 
hivatását, a kereskedést. Itt találkozott 
össze a szintén kereskedelemben dol-

gozó Szalai Bélával, akivel 1950-ben 
házasságot is kötöttek. Az évek során 
sok kereskedőnek tanuló dévaványai 
fiatalnak tudtak szakmai tapasztalato-
kat nyújtani, mindazoknak akik náluk 
voltak tanulók, illetve gyakorlaton.

Házasságkötésük után albérletben 
kezdték életüket, majd a hetvenes 
években építkezésbe fogtak a Tompa 
utcán.

Két gyermekük született. 1952-ben 
Béla, aki Szegeden él két felnőtt gyer-
mekével. 1961-ben született Tibor, két 
lánya és egy unokája van. Ilonka néni 
nagyon büszke az öt és fél éves dédire, 
aki a szeme fénye, sok örömet szerez 
számára.

Férje 1981-ben halt meg, ekkor 
lett ő is nyugdíjas. Azóta Ilonka néni 

egyedül él, de nem magányosan. Sok 
ismerőse felkeresi személyesen, akár 
telefonon. Mozgásával és a látásával 
már gondok vannak, így igaz gondozó 
segítségével, de szereti a házimunkát 
is egyedül elvégezni. A nagy kertje ad 
is feladatot, de neki az az igazi kikap-
csolódás ha virágait, növényeit ren-
dezgetheti.

A napi híreket, a beszélgetős műso-
rokat rádión hallgatja. Amikor teheti 
rövidebb sétára indul, szomszédjaival 
szívesen beszélget. Családjával szoros 
kapcsolatot ápol, rendszeresen felke-
resik, érdeklődnek egészségi állapota 
felől.

Kívánunk erőt, egészséget, további 
boldog életet!

Balogh Aranka

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

A városi rendezvény első helyszí-
ne a Hősök tere volt, ahol a Család-
segítő munkatársai meleg teával, 
kaláccsal várták az óvodából, isko-
lából hazafelé igyekvő gyerekeket 
és szüleiket.

A főtérre érkező lovas fogaton, 
valamint a két fehér ló húzta hintón 
lehetőség volt az esti órákban a fé-
nyekkel feldekorált utcákon kocsi-
kázni is. 

A városi fenyőnél a Mikulással 
sok gyermeknek sikerült találkozni, 
közös fotót készíteni.

Mindeközben a művelődési ház-
hoz érkezőket arcfestők, illetve 
csillámtetoválást készítők  várták. 
A gyerekek kitartóak voltak, így 
minden óhaj teljesülhetett.

A színházterem telt házas ren-
dezvénye: „Csendül a fürge szán-
csengő” zenés interaktív műsora 

Berényi Nagy Péternek köszönhe-
tően igen jó hangulatban telt. A kö-
zös éneklést, daltanulást, tapsolást 
követően a legügyesebbeket apró 
ajándékokkal lepte meg az előadó.

A műsor után szülői segítséggel 
karácsonyi asztali díszeket lehetett 
készíteni, amit aztán mindenki ha-
zavihetett.

A program után a műsoron részt-
vevőktől a „mikuláslányok” egy-
egy szem szaloncukorral köszöntek 
el, sokan voltak, akikhez még este 
is ellátogatott a Télapó.

Köszönjük a segítséget: A Csa-
ládsegítő munkatársainak, Czirják 
Csaba, Korda István, Szatmáriné 
Csillag Márta, Kiss Tünde, Nyúzó 
Ildikó, Hajas Mátyás, Horváth Lali, 
valamint a közösségi szolgálaton 
lévő tanulóknak.

„MIKULÁSVÁRÓ DÉLUTÁN” 2016. DECEMBER 6-ÁN
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LABDARÚGÁS
2016. december 17. szombat 
III. Sárrét kupa: (Felnőtt) 

SZEGHALMON 
A SPORTCSARNOKBAN.

Eredmények: 
1. Szeghalom (Piros)
2. Dévaványai SE Szász Dávid, Sági Bence, 
Marton Lajos, Nagy Zoltán (Öcsi), Papp Krisztián, 
Kėki Csaba, Bakó Balázs, Furka Zsolt, Somogyi 
Tamás.
3. Körösladanyi MSK
4. Okány KSK
5. Szeghalom (Kėk)
Körösladány MSK - Szeghalom (Kék)  6 - 0
Szeghalom (Piros) - Okány KSK  3 - 2
Dévaványai SE - Szeghalom (Kék)   5 - 3
Góllövők: Kéki Cs. 3, Marton L., Bakó B.,
Körösladány MSK - Okány KSK  3 - 1
Dévaványai SE - Szeghalom (Piros)  1 - 3
Góllövő: Somogyi T.,
Szeghalom (Kék) - Okány KSK  6 - 8
Körösladány MSK - Szeghalom (Piros)  2 - 3
Dévaványai SE - Okány KSK  8 - 2
Góllövők:  Kéki Cs. 5, Somogyi T., Marton L., 
Papp K.,
Szeghalom (Kék) - Szeghalom (Piros)  3 - 8
Dévaványai SE - Körösladány MSK  5 - 3
Góllövők:  Kéki Cs. 2, Papp K. 2, Marton L.

•••••
2017. január 14. szombat.
Harang kupa: (Felnőtt)
9 - 18 óráig. GYOMÁN 

A SPORTCSARNOKBAN !!! 

A CSOPORT: KONDOROS, GYÖNGY PRESSZÓ, 
SZEGHALOM, KÖRÖSLADÁNY,

B CSOPORT: BÉKÉSCSABAI JAMINA, GYOMA-
ENDRŐD, DÉVAVÁNYA, OROSHÁZA.

•••••
2017. január 21. szombat: (Felnőtt)

Megye 1 csapatok részvételével  teremfoci 
a Békéscsabai sportcsarnokban !!!

•••••
2017. január 28. szombat: 14:00  (Felnőtt)

Kisújszállási SE - Dévaványai SE 

•••••
2017. február 4. szombat: 14:00  (Felnőtt)

Gyomaendrődi FC - Dévaványai SE 

•••••
2017. február 11. szombat: 14:00  (Felnőtt)

Mezőtúri AFC - Dévaványai SE

•••••
2017. február 18. szombat: 14:00  (Felnőtt)

Gyomaendrődi FC - Dévaványai SE 

•••••
2017. február 19. vasárnap: 11:00 (Ifi)

Köröstarcsa KSK (U19) - Dévaványai SE (U19)

•••••
2017. február 25. szombat: 14:00   (Felnőtt)

Békéscsaba 1912 Előre (U19) - Dévaványai SE

•••••
2017. február 26. vasárnap: 11:00 (Ifi)

Gyomaendrődi FC (U19) - Dévaványai SE (U19)

•••••

2017. március 4. szombat: 14:00 (Felnőtt)
Köröstarcsa KSK - Dévaványai SE 

•••••
2017. március 11. szombat: 13:30

BAJNOKI RAJT !!!

Orosházi Rákóczi Vasas SE - Dévaványai SE 

Ha valaki szeretne még többet megtudni a csapa-
tunkról, látogasson el az alábbi honlapra: www.de-
vavanyase.gportal.hu vagy www.devavanyaise.hu

A mérkőzés fő támogatói: Városi Önkor-
mányzat, Séllei Gábor, Mile Magdolna, Varjú 
Zoltán, Kőszegi János, Papp Marcell, Sebők 
Krisztián, Sebők Zsolt, Molnár Sándor, Vá-
radi Károly, Mideczki Zoltán, Szűcs Tibor, 
Agrodéva Kft., Szűcs Ferenc, Ekuna Kft., Tó-
biás Gábor, Oryza Kft, Dr. Nagy László, Pen-
gő Imre, Szilágyi Sándor, Szilágyiné Nagy 
Szilvia, Tóth Sándor, Purger Ferenc, Pur- 
gerné Herda Andrea, Murányi Norbert, Murá-
nyi Károly, Csaba Zsolt, Magyar Zsolt, Buk Ti-
bor, Pervanov Ádám, Pesztránszki Rita és pár-
ja, Csekő István, Polyák Mihály, Kiss Károly, 
Dr. Szitás László, Takács József, Parola Mihály, 
Erdős Csaba, Erdős Zsolt, Darvasi Sándor, Va-
lach 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 Zsig-
mond, Nyúzó István, Séllei Róbert, Magyar 
Antal, Bogya Sándor, Vasvári László, Ernyes 
Lajos, Tóth Csaba, Purgel Lajos, Szalai Antal, 
Feke Tibor, Nagy Gábor (Kék Teve).

MAZSORETT SIKEREK
December 3-án a Dévaványai Ma-

zsorett Csoport részt vett Nyíregyhá-
zán a Revolution Dance Cup – Miku-
láskupa elnevezésű országos minősítő 
táncversenyen. 

Ezen a versenyen először – a  teljes 
csoport képviseltette magát, és a ver-
senykiírásnak megfelelően az adventi 
ünnepkörhöz kapcsolódó zenékkel, 
táncokkal, jelmezekkel neveztünk.

A 230 különböző táncos produkció 
közül gyerek kategóriában a teljes cso-
port ezüst minősítést szerzett, ami az 
első versenyszereplésen egy nagyon 
szép teljesítmény.

A csoportból négy rutinosabb ver-
senyző (Csontos Lilla, Papp Vivien, 
Papp Nikolett, Tóth Adél) miniformá-
cióban is megméretette magát, és szin-
tén ezüst minősítést szerzett.

A versenyen való részvételért, és az 
önzetlen támogatásért köszönet illeti 
a szülőket, valamint Dévaványa Vá-
ros Önkormányzatának mindannyiunk 
nevében tisztelettel megköszönjük az 
egész éves támogatását.

A csoport tagjai: Csontos Lilla, 

Fehér Vivien, Kádár Petra, Kéki Na-
tália, Nagy Laura, Nagy Petra, Nagy 
Dorka, Oláh Anna, Papp Zoé, Papp Vi-
vien, Salánki Bori, Szalai Szófia, Tóth 
Adél, Tóth Rebeka.

Köszönjük Szabó Lászlóné Marcsi 
néninek  a táncok betanítását!



Felhívás!

Május 1-jén, Dévaványán készült 

fényképeket gyűjtjük a kezdetektől 

napjainkig.

Akinek van kérjük hozza be a 

Ladányi Mihály könyvtárba!
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Kecse Marianna és Felföldi Attila lánya Anna,
Mészár Brigitta és Gyányi András lánya Lilla Bianka,
Knap Mónika és Farmasi András lánya Kitti,
Szarka Margit és Földi Ferenc fia Ferenc,
Csizmadia Barbara és Kéki Imre lánya Margit.

Születések:

••• 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-

• Újszülött •
2016. november 26-án 

született

Mészár András és 
Mundrucz Katalin 

fia 

András.

Gratulálunk!

Amatőr egyéni vigaszág:

I., Kovács Attila Dévaványa SE  

II., Kósa  János HED-LAND SSE  

III., Balogh Sándor Pelikán Sarkad

III., Hajnal Norbert ATS Nagyszalonta.

SAJBEN JÁNOS ASZTALITENISZ 
EMLÉKVERSENY EREDMÉNYEI

FELHÍVÁS KAZINCZY-ANYANYELVI VERSENYRE!

A DÁMK Bereczki Imre Helytör-
téneti Gyűjtemény és a Dévaványai 
Múzeumbarátok Köre 2017-ben 
9. alkalommal hirdeti meg a Kazinczy- 
anyanyelvi versenyt a dévaványai 
általános (3.-8. osztályos) és kö-
zépiskolás tanulók számára.
A verseny témája: Arany János, 

élete, művei, valamint Dévavá-
nya története (részletek a déva-
ványai evangéliumi református 
egyház történetéből 236-353).

A verseny 3 fordulóból áll. Az 
első két fordulóban feladatlapokon 
kell a kérdésekre válaszolni. A III. 
forduló, egyben a döntő, a múze-

umban lesz. Ez az első két forduló 
feladataira épül, kibővítve újabb 
érdekes kérdésekkel.

Nevezni két fős csoportoknak 
lehet. Várjuk a jelentkezőket!

A szervezők: Váradi Andrásné és 
Sándor Tünde

„ Nincsen olyan puszta inség
Hogy magának benne
A halandó egy tenyérnyi
Zöld virányt ne lelne;
És ha ezt a szél behordta
Sivatag fövénnyel:
Megsiratja... de tovább megy
Örökös reménnyel. -

Sivatagja életemnek!
Van pihenő rajtad;
Vészes hullám! szív-hajómat
Nem szünetlen hajtod;
Ha nehéz bú és nehéz gond
Rossz napokat szerze:
Kárpótolja a nyugalom
Enyhületes perce.”
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Köszönetnyilvánítás

„Váratlan percben az életed véget ért,
Mint vihar a rózsát a halál tépte szét.
Az élet csendesen megy tovább.
Fájó emléked elkísér bennünk egy életen át”               

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drá-
ga szerettünk Szűcs Sándor temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,

Sírjára szálljon áldás és nyugalom.”               

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a roko-
noknak, ismerősöknek, barátoknak, akik Andrási Zoltán 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

JÓMINŐSÉGŰ 
KISBÁLÁS 
TRITIKÁLÉ 

SZALMA ELADÓ!
T.: 06-30-284-86-42

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

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:
 2017. január 20. (péntek) 17 óra 

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

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

- Manikűr 
- Pedikűr 

(Gyógypedikűr kezelések - 
sarokrepedés, tyúkszem, benőtt 

köröm - fájdalommentesen)
- Műkörömépítés

Év végéig AKCIÓS Géllakkozás!
Ajándékutalványok Karácsonyra!

Kéz-és Lábápolás, műkörömépítés
Kovács Anna • T.: 06-30-262-54-52

Dévaványa, Árpád út 22.

Megemlékezés

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
drága szerettünk, Diós Imre 
halálának 2. évfordulójára.

Unokái, lányai, vejei, felesége

„Küzdöttél, de már nem lehet,
csend ölel át, és szeretet

csak az hal meg kit felednek
örökké él, kit igazán szeretnek.”

Mióta elmentél, szívünk csupa bánat,
te voltál a lelke az egész családnak.

2 SZOBA ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ, 
GAZDÁLKODÁSRA ALKALMAS MELLÉKÉPÜ-

LETEKKEL ELADÓ A KÖLESHALMI ÚTON.
IRÁNYÁR: 6,5M

ÉRDEKLŐDNI: 06/30-238-94-02

- - - - H Á Z  E L A D Ó ! - - - -
Garázzsal, gazdálkodásra alkalmas 
melléképületekkel ház eladó!
Cím: Dévaványa, Barcéi u.
T.: 06-20-423-64-88

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 
Szabó Bálintné Berta Aranka 

halálának 3. évfordulóján.
Férje, gyermekei, neje, menye, unokái

„Álmodtál egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt hogy éltél és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk Veled.”

•
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Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató 
lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 Dévaványa, 
Hősök tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999. szerkesztőség: DÁMK 
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 5510 Dévaványa, Széche-
nyi u. 8., Tel.: 06-66/485-040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.
com, onkormanyzat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu 
Ildikó. Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik: 
havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-30/263-9948. Kiadványszer-
kesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiad-
ványszerkesztő: Csatári István.

!FIGYELEM! LAPZÁRTA
2017. január 30., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttat-
ni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! 
Csak a 2017. január 30-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! 
A határidő után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentet-
ni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűj-
teményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).

KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Február 10.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

§
Dr. Kiss László

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése, peres ügyekben 
képviselet ellátása, jogi tanácsadás.

Ügyfélfogadás: 
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

Dr. Kiss László ügyvéd
Tel.: 06-70/369-24-32

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!

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

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő

          Dr. Zsíros István állatorvos
    Eboltás • mikrochipes  

                           megjelölés • gyógyítás

       06/30-391-46-05

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107 • A gyomaendrődi orvosi ügyelet 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.

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

Folyamatos akciókkal
várjuk vásárlóinkat!

Kínálatunkból:
• Sertés, marha, birka ill. szárnyashúsok

•  Saját készítésű füstölt termékeink
•  Száraztészták

• Fűszerek, fűszerpaprika
•  Savanyúságok, savanyúkáposzta

• Disznóvágáshoz belek széles választékban.

Kolbászhúsra (70-30%) 990 Ft/kg 
illetve hasított félsertésre 
megrendelést felveszünk!

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






