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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2017. november 30. napján megtartot-

ta soron következő ülését.
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a testü-

leti ülések között végzett munkájáról szóló jelentések elfogadását 
követően tudomásul vették Nagy Erzsébet Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának 2017. ok-
tóber 31-i hatályú lemondását, helyére Kajla Csillát választották 
meg a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem önkormányzati 
képviselő tagjaként, aki az esküt a Képviselő-testület előtt letette.

Első napirendként került megtárgyalásra és elfogadásra a Gyo-
maendrőd-Dévaványa Központi orvosi ügyelet munkájáról szóló 
beszámoló.

Második pontként a Közmeghallgatás került napirendre, ame-
lyen a lakosság részéről nem vett részt egy érdeklődő sem.

Huszonötödik napirendben eredményes pályázat alapján Tóth 
Juliannát 2018. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig 
tartó, 5 éves határozott időtartamra megbízták a Margaréta Egy-
séges Szociális és Gyermekjóléti Intézmény magasabb vezetői, 
intézményvezetői feladatainak ellátásával.

Tizennegyedik napirendként módosításra került a Margaréta 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okirata, 
majd tizenötödik napirendben elfogadták az újonnan megalakuló 
szociális intézmény alapdokumentumait is.

Tizenhatodik napirendként döntött arról a testület, hogy 2018. 
január 1. napjától Feladat-ellátási szerződést köt Ecsegfalva 
Község Önkormányzatával a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális -, és gyermekjóléti feladatai ellátására vonatkozóan.

Huszonhatodik napirendi pontként döntöttek arról, hogy 2018. 
január 1. napjától kezdődően a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulásból történő kiválással a személyes gondoskodást nyúj-
tó szociális-, és gyermekjóléti feladatait a Margaréta Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, mint költségvetési szerv 
keretében látja el, az Alapító okiratában foglaltak alapján.

Harmadik napirendi pontban az önkormányzat 2018. évi előze-
tes költségvetésének tervezete került elfogadásra.

Negyedik napirendként megtárgyalták és elfogadták a 2018. 
évi Városi Ünnepség- és Rendezvénytervet.

Ötödik napirend keretében került elfogadásra az Önkormány-
zat által támogatott civil szervezetek 2017. évi tevékenységéről 
szóló beszámolója.

Hatodik napirendi pontban elfogadták a 2017. évi mezőgazda-
sági munkákról és eredményekről szóló beszámolót.

Hetedik napirendi pontként fogadták el az AGRICOLA Dévavá-
nya Kft. 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.

Nyolcadik napirendben megtárgyalták és elfogadták a Dévavá-
nyai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót.

Kilencedik napirendként módosították az önkormányzati kép-
viselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 27/2014.
(X.21.) önkormányzati rendeletet.

Tizenharmadik napirendi pontban egyszeri jutalom kifizetésé-
ről döntöttek a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal köz-
tisztviselői, az önkormányzat gazdálkodási körében alkalmazott 
közalkalmazottak és a munkatörvénykönyv hatály alá tartozók, 
valamint a polgármester és az alpolgármesterek tekintetében.

Tizedik napirendi pont keretében megalkották a  reklámok, 
reklámhordozók elhelyezésének, követelményeiről szóló önkor-
mányzati rendeletet.

Tizenegyedik napirendi pontban módosításra került a helyi 
adókról szóló 28/2011 (XI.25.) önkormányzati rendelet.

Tizenkettedik napirendben módosították Dévaványa Város 
Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervét.

Huszonharmadik napirend keretében megtárgyalták és elfo-
gadták Dévaványa Város Önkormányzatának módosított Közbe-
szerzési Szabályzatát.

Tizenhetedik napirend keretében elfogadták a Dévaványa Fel-
emelkedéséért Közalapítvány módosított Alapító Okiratát.

Tizennyolcadik napirendi pontban döntöttek arról, hogy a 
Szarvasi Rendőrkapitányság Dévaványai Rendőrőrs részére 
az előterjesztésben felsorolt számítástechnikai eszközöket át-
adás-átvételi jegyzőkönyv alapján térítésmentesen átadják.

Tizenkilencedik napirendi pont keretében engedélyezték a 
Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete részére 
megítélt támogatási összeg felhasználásának módosítását.

A polgármester úr tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy 2017. 
december 3. és 2018. január 7. között a Dévaványa Felemelke-
déséért Közalapítvány támogatásának köszönhetően műkorcsolya- 
pálya várja majd a korcsolyázni vágyókat a művelődési ház ud-
varán, valamint tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a dévavá-
nyai repülőtér megkapta a VI. osztályú repülőtér besorolást.

Huszonkettedik napirendként a „Gólyahír bölcsőde műszaki 
eszközfejlesztése” tárgyban indított beszerzési eljárás eredmé-
nyeként Furka Lajos bruttó 1.123.827,- Ft összegű ajánlatát hir-
dették ki nyertesnek.

Huszonnegyedik napirendi pontban döntöttek arról, hogy ké-
relmet nyújtanak be a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási 
Támogatások Keretrendszerében támogatható hat Járási Start-
munka Mintaprogramra.

Zárt ülés keretében otthonteremtés helyi támogatásáról döntöt-
tek, 1 esetben, 500.000,- Ft összegben, továbbá döntöttek arról, 
hogy 2 nyolcadik évfolyamos tanulót elvi támogatásban részesí-
tenek a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggon-
dozó Programjában való részvételre, majd kijelölték a Jéggyár u. 
7/1. fsz 1. számú költségalapú bérlakás bérlőjét, 2017. december 
1. napjától 2020. november 30. napjáig. Utolsó zárt napirendként 
döntöttek a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő címben részesülő 
személyről.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2017. december 
14. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a 
következők:

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

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

3. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2018. 
évi munkatervének elfogadása.

4. A 2018. évi Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és 
elfogadása.

5. 2018. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormány-
zati rendelet megalkotása.

6. A 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása. 

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.



Megkezdődött a gyermekorvosi 
rendelő felújítása

Mint korábban arról beszámoltunk a Belügymi-
nisztérium pályázatán támogatást nyertünk a gyer-
mekorvosi rendelő teljes felújítására. A felújítás az 
épület teljes belső és külső felújítását tartalmazza, 
beleértve a belső burkolókat, mosdókat, nyílászá-
rókat, hőszigetelést és természetesen a tetőfelújí-
tást is. Az épület beázása okozza jelenleg a leg-
nagyobb gondot, mely nem újkeletű probléma. Az 
eső intenzitásától és annak esési szögétől függött, 
hogy egy-egy esőzés milyen nagyságú károkat és 
beázást tudott okozni. Nem akartunk még egy telet 
a jelen tetőzettel megkockáztatni, így kénytelenek 
voltunk a beruházást kettébontani. A jelenlegi sza-
kaszban csak a tető felújításra koncentrálunk, ami 
magába foglalja a szarufák, cseréplécek cseréjét, 
szigetelést és az újracserepezést. A következő fá-
zishoz részletes tervezési munkára van szükség, 
ahol mind a belső burkolatokat, szükséges építési 
tevékenységeket, megfelelő minőségű nyílászáró-
kat, kellő vastagságú homlokzati burkoló anyago-
kat, és minden egyéb szükséges munkát pontosan 
meg kell határozni, hiszen az elkészülő épületnek 
igen (ÁNTSZ, energetikai besorolás) sok elvárás-
nak kell megfelelnie.

Jelentős eszközbeszerzés
a bölcsődénél

Az idei évben a gyermeklétszám alakulására te-
kintettel jelentős állami finanszírozási segítséget 
kapott az önkormányzat, melyet a bölcsőde esz-
közbeszerzésére tudtunk fordítani. A beszerzés 
keretében a cél az volt, hogy olyan eszközöket 
vásároljuk, amelyek nem csak most, hanem a már 
tervezési fázisban lévő új bölcsődénél is használ-
hatóak lesznek. A két körös eljárás első fázisában 
több, mint 5 millió forint értékben kézműves esz-
közöket, gyermek járműveket, mozgásfejlesztő és 
szerepjátékokat, valamint bútorokat vásároltunk. 
Ezt követő második körben több, mint egymillió 
forint értékben a szakmai munkát segítő gépek, 
eszközök (pl. konyhai gépek, berendezések)kerül-
tek beszerzésre. A játékok egy részét a gyerekek 
már hamarosan birtokukba is vehetik, így remé-

nyeink szerint jelentősen tudtunk javítani a bölcső-
de régen pótlásra szoruló készletállományán. 

A bölcsőde építés tervezési szakaszának lezárá-
sához közeledünk, a jogerős építési engedélyt a 
hatóságoktól megkaptuk. Jelenleg még várjuk a 
kiviteli tervek lezárását, valamint megkezdtük az 
egyeztetési folyamatot a közbeszerzés lebonyolí-
tását végző szervezettel.

Karácsonyi és Újévi köszöntő
Idén is mindenkit szeretettel várunk a Hősök 

terén tartandó meghitt hangulatú adventi gyer-
tyagyújtásainkon, illetve a Bem utcán és a mű-
velődési ház udvarán készülő adventi karácsonyi 
vásárunkban. Kézművesek, vásárosok, civil szer-
vezetek és a művelődési ház dolgozói régóta ké-
szülődnek az adventi időszakra, forró tea és forralt 
bor, édességek és újdonságként egy korcsolyapá-
lya is várja Önöket az év utolsó napjaiban. Ezúton 
is köszönöm a Nagycsaládosok Dévaványai Egye-
sületének, a Hagyományőrző Nők Egyesületének, 
a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnak, 
valamint minden résztvevő civil szervezetnek, in-
tézetnek és magánszemélynek, hogy igyekszenek 
kellemesebbé és szebbé tenni az ünnepet.

Kívánom, hogy mindenkinek a karácsony a béke 
és a szeretet ünnepe legyen, és hogy 2018-as év 
teljen egészségben és boldogságban. 

Békés Boldog Karácsonyt és Szeretetben 
Gazdag Boldog Új Évet kívánok Mindenkinek!

Valánszki Róbert
polgármester
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra meghirde-
ti a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. fsz. 2. szám alatti költségalapú 
bérlakását 2018. február 1. napjával kezdődő bérleti jogvi-
szonnyal.

Az ingatlan jellemzői:
- Helyiségek: 1 háló szoba, 1 nappali, előtér, 2 db beépített 

szekrény, közlekedő, kamra, WC, fürdőszoba, konyha. 
- Komfortfokozat: összkomfort 
- Alapterület: 62,93 m2.
- A lakás havi lakbére: 23.000,- Ft/hó.
- A közös költség havi összege: 700,- Ft/hó.
- Karbantartási kaució összege: 80.000,- Ft, mely befizetése a 

beköltözés előtt esedékes.

Előnyben részesítendő az a pályázó, aki:
- vállalja a lakás- takarékpénztári szerződés megkötését, vagy 

azzal már rendelkezik,
- az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások 

és más munkahelyek szakember ellátottságát javítja,
- a költségalapú bérlakások bérlőinek folyamatos cserélődését 

segíti elő azzal, hogy 4 évnél nem hosszabb határozott idejű 
bérleti jogviszonyt kíván létesíteni és ilyen tartalmú szerző-
dést köt,

- egyhavi lakbér megfizetésén túl vállalt minden további havi 
lakbér szerződéskori egyösszegű megfizetése esetén 5 pont/hó.

Költségalapú bérlakás annak a pályázónak adható bérbe, aki
- egy évnél régebbi folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik 

és családjában – a vele együtt költöző családtagokat is figye-
lembe véve – az egy főre jutó nettó jövedelem eléri az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 
Egy évnél régebbi folyamatos munkaviszony fennállásától 
eltekinthet a képviselő-testület, ha a pályázó vállalja 12 havi 
lakbér előre történő egyösszegű megfizetését,

- akivel szemben a pályázat benyújtását megelőző egy éven 
belül nem volt, illetőleg jelenleg sincs folyamatban lakás-
bérleti jogviszonnyal kapcsolatos felmondási vagy peres el-
járás, illetőleg

- az önkormányzattal szemben nincs fennálló adó, vagy egyéb 
költségtartozása kivéve, ha az önkormányzattal megállapo-
dást kötött a részletfizetésről

- vállalja a lakbér, - beköltözéskor - az egyszeri kaució és a 
közös költség megfizetését.

A képviselő-testület a pályázók által vállalt feltételek pont- 
értékei alapján választja ki a nyertest. Pontazonosság esetén a 
pályázatot az nyeri el, aki a legtöbb havi lakbér egyösszegű meg-
fizetését vállalja, illetve pontazonosság és a vállalt lakbérösz-
szeg-azonosság esetén, akinek a kérelme hamarabb benyújtásra 
került.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. január 5. 
délelőtt 10 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Dévaványai Közös Ön-
kormányzati Hivatal 12-es számú irodája 5510 Dévaványa, 
Hősök tere 1.

Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra meghirde-
ti a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. 1. em. 4. szám alatti költsé-
galapú bérlakását 2018. február 1. napjával kezdődő bérleti 
jogviszonnyal.

Az ingatlan jellemzői:
- Helyiségek: 1 háló szoba, 1 nappali, előtér, 2 db beépített 

szekrény, közlekedő, kamra, WC, fürdőszoba, konyha. 
- Komfortfokozat: összkomfort 
- Alapterület: 65,93 m2.
- A lakás havi lakbére: 24.000,- Ft/hó.
- A közös költség havi összege: 700,- Ft/hó.
- Karbantartási kaució összege: 80.000,- Ft, mely befizetése a 

beköltözés előtt esedékes.

Előnyben részesítendő az a pályázó, aki:
- vállalja a lakás- takarékpénztári szerződés megkötését, vagy 

azzal már rendelkezik,
- az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások 

és más munkahelyek szakember ellátottságát javítja,
- a költségalapú bérlakások bérlőinek folyamatos cserélődését 

segíti elő azzal, hogy 4 évnél nem hosszabb határozott idejű 
bérleti jogviszonyt kíván létesíteni és ilyen tartalmú szerző-
dést köt,

- egyhavi lakbér megfizetésén túl vállalt minden további havi 
lakbér szerződéskori egyösszegű megfizetése esetén 5 pont/hó.

Költségalapú bérlakás annak a pályázónak adható bérbe, aki
- egy évnél régebbi folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik 

és családjában – a vele együtt költöző családtagokat is figye-
lembe véve – az egy főre jutó nettó jövedelem eléri az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 
Egy évnél régebbi folyamatos munkaviszony fennállásától 
eltekinthet a képviselő-testület, ha a pályázó vállalja 12 havi 
lakbér előre történő egyösszegű megfizetését,

- akivel szemben a pályázat benyújtását megelőző egy éven 
belül nem volt, illetőleg jelenleg sincs folyamatban lakás-
bérleti jogviszonnyal kapcsolatos felmondási vagy peres el-
járás, illetőleg

- az önkormányzattal szemben nincs fennálló adó, vagy egyéb 
költségtartozása kivéve, ha az önkormányzattal megállapo-
dást kötött a részletfizetésről

- vállalja a lakbér, - beköltözéskor - az egyszeri kaució és a 
közös költség megfizetését.

A képviselő-testület a pályázók által vállalt feltételek pont- 
értékei alapján választja ki a nyertest. Pontazonosság esetén a 
pályázatot az nyeri el, aki a legtöbb havi lakbér egyösszegű meg-
fizetését vállalja, illetve pontazonosság és a vállalt lakbérösz-
szeg-azonosság esetén, akinek a kérelme hamarabb benyújtásra 
került.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. január 5. 
délelőtt 10 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Dévaványai Közös Ön-
kormányzati Hivatal 12-es számú irodája 5510 Dévaványa, 
Hősök tere 1.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
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TÁJÉKOZTATÁS A VÉRVÉTEL SZÜNETELTETÉSÉRŐL

2017. december 18. és december 31. között 
a vérvétel szabadság miatt szünetel.

Utolsó vérvétel: 2017. december 12. (kedd)

***********************
2018. évi otthoni vérvétel időpontjai:

• Január 18.
• Február 22.
• Március 22.

• Április 2-8-ig szabadság

• Április 19.
• Május 24.
• Június 21.
• Július 19.

• Augusztus 16.

• Augusztus 20-26-ig szabadság

• Szeptember 20.
• Október 25.

• November 22.
• December 13.

• December 17-31-ig szabadság

Ezeken a napokon a laborban történő vérvétel szünetel.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Tisztelettel: Csatáriné Bereczki Ágnes

TÁJÉKOZTATÓ A A STRANDFÜRDŐ 
ÉS GYÓGYÁSZAT NYITVATARTÁSÁRÓL

Tájékoztatjuk a kedves lakosokat, hogy a Strandfürdő 
és Gyógyászat 2017. december 23-tól 2018. január 1-ig 
zárva tart. Nyitás 2018. január 2. (kedd).

Kellemes Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Boldog Új 
Évet kívánnak a Strandfürdő és Gyógyászat dolgozói!

HULLADÉK SZÁLLÍTÁS
A Dareh Bázis Nonprofit Zrt. értesíti Tisztelt Ügyfele-

it, hogy az  ünnepi hulladékszállítások az alábbiak szerint 
lesznek megtartva:

2017. december 25. (hétfő) helyett
december 27-én szerdán,

2017. december 26. (kedd) helyett
december 28-án csütörtökön,

2018. január 1. (hétfő) helyett
január 2-án kedden.

Ügyfélkapcsolati iroda: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
Önkormányzati hivatal udvarán a parkolóknál lévő kis épü-
letben.

Ügyfélfogadási időpontok:
2017. december 20. szerda 730-1200, 1230-1530

Telephelyi ügyfélfogadás:
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

December 21. csütörtök:        8-12.
December 22. péntek:            ZÁRVA
December 28. csütörtök:        8-12.
December 29. péntek:            ZÁRVA

Szelektív (sárga) edényzetek begyűjtése 
2018-ban az alábbi napokon történik:

Január 5. és 19. (péntek)
Február 9. és 23. (péntek)
Március 9. és 23. (péntek)

Április 13. (péntek)
Április 26. (csütörtök)

Május 11. és 25. (péntek)
Június 15. és 29. (péntek)

A ZÖLD, BIO zsákok begyűjtése
az alábbi napokon történik:

Január 9. és 23. fenyőfa gyűjtés (kedd)
Április 10. (kedd)
Május 4. (péntek)

Május 24. (csütörtök)
Június 12. (kedd)

 
 Kérjük az edényzetet, zsákokat stb. reggel 7 órára szíves-

kedjenek kihelyezni ezeken a napokon!
Megértésüket és segítő együttműködésüket előre is kö-

szönjük!
A DAREH Bázis Zrt.-vel közreműködve:

Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
Honlap: www.gyomakozszolg.hu

Gyuricza Máté  - környezetvédelmi ügyintéző
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320

Bővült a NAV 
ügyfélfogadási ideje

A Gyomaendrődi Járási Hivatal 
épületegyüttesében lévő Nemzeti 
Adó- és Vámhivatali ügyfélfogadási 
iroda nyitvatartási ideje megválto-
zott.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy 2017. november 15. napjától 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal épüle-
tegyüttesében (5500 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 1 - 17. sz. iroda) lévő 
Nemzeti Adó- és Vámhivatali ügy-
félfogadási iroda nyitvatartási ideje 
megváltozott, kis mértékben kibővült.

Az új ügyfélfogadási rend a követ-
kezőképpen alakul: minden szerdai 
napon 8:00-11:30 és 12:30-16:00 kö-
zött.

Pályaorientáció az iskolákban
Az idei tanévben első alkalommal 

rendezhetnek tanításmentes Pálya-
orientációs Napot az általános és 
középiskolákban.

A gyomaendrődi általános iskolák 
azzal a kéréssel fordultak a Gyoma-
endrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályához, hogy szakmai segítség-
nyújtásunkkal színesítsük a gyerekek 
számára ezt a pályaválasztást előké-
szítő napot. Így lehetőség nyílt arra, 
hogy ne csak a végzős diákok számára 
nyújtsunk információkat a pályavá-
lasztási döntéshez, hanem már a 6-7. 
osztályban is találkozzunk a gyere-
kekkel. Ezeken a szakmai napokon az 
iskolákban tanácsadó kollégánk sokat 

beszélgetett a gyerekekkel erről a té-
máról. A diákok képet kaphattak arról, 
hogy jelenleg hol tartanak a pályavá-
lasztás folyamatában, és mi mindent 
kell figyelembe venni, amikor szakma 
választásra kerül a sor. Felhívtuk a fi-
gyelmüket arra is, hogy folyamatosan 
szükséges az információkat összegyűj-
teni a lehetséges iskolákról, az adott 
szakmáról, hogy megfelelő ismeretük, 
tudásuk legyen a pályaválasztáshoz.

Érdeklődés tesztek kitöltésével, 
azok értékelésével, pályaismeretet bő-
vítő játékokkal, jó hangulatú foglalko-
záson vehettek részt a gyerekek, amely 
remélhetőleg hagyománnyá válik.

Ősszel is aktív
a Vidra Mentőcsoport

Idén ősszel is aktív a Vidra Önkéntes 
Járási Mentőcsoport Egyesület. Éles 
bevetések, gyakorlat, az elnyert pá-
lyázati támogatások felhasználása, és 
az szja 1 %-ra való jogosultság meg-
szerzése jellemzi a Mentőcsoport idei 
évvégéjét.

2017. november 10-én a rendőrség 
felkérésére a mentőcsoport 5 fővel 
részt vett a gyomaendrődi Fűzfás-zugi 
holtágnál egy eltűnt személy keresé-
sében. A kutatás sajnos nem járt ered-
ménnyel, az eltűnt idős hölgy hollétét 
nem sikerült felderíteni.

2017. november 7-én a Mentőcso-
port veszélyes fák vágására specializá-
lódott tagja Hunyán nyújtott segítséget 
egy esetben.

2017. szeptember 16-án több más 
Békés megyei mentőcsoporttal együtt 
a Vidra Mentőcsoport is részt vett a 
Mezőhegyesen megvalósult, nagysza-
bású (36 órás) katasztrófavédelmi gya-
korlaton.

A mentőcsoport által év közben el-
nyert önkormányzati támogatások fo-
lyamatos felhasználása ütemezetten 
zajlik. A Dévaványa Város Önkor-
mányzata által juttatott támogatás-
ból galléros kivitelű, egyenruhaként 
funkcionáló fehér pólók és egyéb ki-
egészítő ruhadarabok kerültek megvá-
sárlásra, míg a Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata által adott támogatás-
ból az egyesület búvár képességeinek 
fejlesztésére került sor.

A mentőcsoport tagjait tömörítő 
egyesület már három éve aktívan és 
tartozásmentesen működik, így a Nem-
zeti Adó-és Vámhivatal 2017. novem-
ber 3-án kelt levele alapján jogosulttá 
vált arra, hogy a magánszemélyek 
2018. évi személyi jövedelemadójának 
1 %-át elfogadja, amennyiben az adó-
zók kedvezményezettként jelölik meg 
a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport 
Egyesületet. Ez a jövőben további esz-
közfejlesztésre költhető forrásokat tesz 
elérhetővé a mentőcsoport számára.

A csatolt képet Ambruzs-Szabó 
József, a Vidra Önkéntes Járási Men-
tőcsoport Egyesület elnöke készítette.
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A RÓMAI-KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ROVATA
Az év folyamán különböző elfog-

laltságaink, világi gondjaink követ-
keztében, könnyen megtörténhetett, 
hogy eltávolodtunk családtagjainktól, 
a másik embertől vagy a jó Istentől. 
Nyilván egy hónap, illetve egy pár nap 
alatt nem lehet bepótolni, azt amit el-
mulasztottunk megtenni év közben, 
akár tudatosan, akár tudattalanul. Ak-
kor is távolra kerülhettünk egymástól, 
amikor azt vártuk, a másik tegye meg, 
azt amit mindketten szerettünk volna. 
A kibékülés folyamatát, azzal nehe-
zítjük meg egymás számára, hogy a 
másiktól várunk kezdeményezést. Az-
által, hogy távolra kerülünk egymástól, 

könnyen megfeledkezünk arról, hogy minden amink van, 
az valakitől van, legyen szó az előző nemzedékről vagy 
magáról Istenről. A kapcsolatvesztett gondolkodás magá-
tól értetődőnek veszi, hogy az ami neki van, természetesen 
kijár és fel sem merül benne a hála gondolata. Egy ember 
problémájára a megoldás egy másik ember, sajnos ma a 
megoldást eszközöknél keressük, amelyek bennünket só-
várgóvá, mohóvá tesznek és függőségeket alakítanak ki, 
még jobban növelve az elszigeteltségünket. Karácsony  jó 
alkalom arra, hogy megtanuljuk okos eszközeinket, tény-
leg okosan használni, nem engedvén meg azt, hogy az kap-
csolataink rovására menjen. Nagyon szeretjük okos eszkö-
zeinket személyre szabni, viszont vigyázzunk arra, hogy 
ezek ne szabjanak személytelenre bennünket. Nem elég azt 
tudni, hogy az ismerős listánkon ott vannak a rokonaink, 
a szeretteink, a barátaink, szükséges, hogy kapcsolatba is 
lépjünk velük. Csak valódi, csak igazi kapcsolatból jöhet 
létre valami, mert Isten így alkotott meg bennünket, nem 
tudunk jól lenni az embertársainkkal, az Istennel való kap-
csolat nélkül. A jó Isten egymásra bízott bennünket és ez 
egyáltalán nem a birtoklásról, egymás kihasználásáról szól, 
hanem arról, hogy lerakhatatlan felelősségünk van egymás 
iránt. Az egyik filozófus szerint a felelősség azt jelenti, 
hogy felelni tudok neked, ha a következőket kérdezed tő-
lem: mit tettél értem, szeretetedet mivel mutattad ki, milyen 
áldozatot hoztál értem, mivel mutattad meg, hogy tényleg 
számítok és hogy fontos vagyok neked? Mindez, úgy az 

Istennel, mint embertársainkkal való kapcsolatra érvényes. 
A karácsony jó alkalom arra, hogy elgondolkodjunk eze-
ken és, hogy aztán ebből valami konkrét is szülessen.

Boldog karácsonyi ünnepeket és kegyelmekben gazdag 
új évet kívánok mindannyiuk számára!

Hirdetett szentmisék:

Advent pénteki napjain, szentmise 7 órától a templomban.

2017. december 8: A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen 
Fogantatása, szentmise 7 órától a templomban.

2017. december 10.: Advent 2. Vasárnapja, szentmise 
9.30 órától a templomban.

2017. december 17.: Advent 3. Vasárnapja, szentmise 
9.30 órától a templomban.

2017. december 24.: Éjféli mise, szentmise 18.00 órától 
a templomban.

2017. december 25.: Karácsony, Jézus Krisztus születé-
se, szentmise 9.30 órától a templomban.

2017. december 31.: Szent Család vasárnapja, szentmi-
se 9.30 órától a templomban.

2018. január 1.: Mária Isten Anyja, Újév napja, szent-
mise 9.30 órától a templomban.

2018. január 6.: Vízkereszt, szentmise 9.30 órától a 
templomban.

2018. január 7.: Urunk megkeresztelkedése, szentmise 
9.30 órától a templomban.

Figyelmükbe:

Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési 
oktatásra lehet jelentkezni.
Mária Légió imacsoport, minden hétfőn 
14 órától, a plébánián.
Hittanóra a plébánián, minden szombaton 11.30-tól.
Katolikus egyházi temetés ára: 15.000 Ft.

Egyházi adó katolikus felnőtt személyenként, 
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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VII. KÁDÁR FERENC ORSZÁGOS NÉPZENE ÉS NÉPTÁNCVERSENY

Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Folk-
műhely Egyesület november18-19-én hetedik alkalommal 
rendezte meg a Kádár Ferenc Országos Népzene és Nép-
táncversenyt. A verseny névadója a település szülöttje Ká-
dár Ferenc, aki mestere volt a furulya faragásának valamint 
egyedülálló hibátlansággal játszott nádsípon. Ennek tökéletes 
megszólaltatásáért 1958-ban elsők között kapta meg a Nép-
művészet Mestere címet.

A versenyre olyan alapfokú művészeti iskola, együttes, 
egyesületi csoport vagy éppen szólista nevezhetett, akinek 
nincs felsőfokú szakirányú végzettsége.

Számos, az ország határain kívül eső településről is érkez-
tek autentikus muzsikusok, énekesek és néptáncosok a Békés 
megyei városba, hogy bemutathassák ismereteiket, annak 
újraalkotását, és megmérettessék magukat olyan neves szak-
mai zsűrik előtt, mint Birinyi József népzenekutató, a KÓTA 
társelnöke, a Hungarikum Szövetség elnöke, Mackó Mária 
- eMeRTon-, Magyar Örökség-, KÓTA Tanári-díjas népdalé-
nekes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, Juhász 
Erika – népdalénekes, etnográfus a Nyíregyházi Egyetem 
Ének Tanszékének adjunktusa, a KÓTA tagja, Bárdosi Ildikó 
- népdalénekes, a Népművészet Ifjú Mestere, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem népi ének tanára, Eredics Gábor 
– népzenész, a Vujicsics Együttes vezetője, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem  tanára, Strack Orsolya – néptánc 
pedagógus - koreográfus, a Népművészet Ifjú Mestere, Örö-
kös Aranygyöngyös Táncos, Szilágyi Zsoltné néptánc peda-
gógus, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranygyöngyös 
Táncos, Szilágyi Zsolt - koreográfus, etnográfus, mesterpe-
dagógus a Magyar Táncművészeti Egyetem tanára, illetve 
Kökény Richárd Harangozó Gyula-díjas, ,,Örökös Aranysar-
kantyús” táncos, koreográfus.

A két napos rendezvényen népdal, néptánc és népi hangsze-
res kategóriákban volt lehetőségük megmérettetni magukat 
a versenyzőknek. A szombati napon párhuzamosan zajlott a 
népzenészek és népdalénekesek versenye, majd vasárnap a 
néptáncosok mutathatták be tudásuk legjavát. 

Dévaványai versenyzők eredményei népdalének-
lés kategóriában: Magyar Mirella - Ezüst, Nagy Vivien 
Alexa – Arany, Nagy Vivien Alexa – Nagy Evelin Gab-
riella – Arany, Gyöngyök Énekegyüttes – Arany. Hang-
szeres kategóriában: Mákvirág Citerazenekar – Ezüst, 
Chen Si Yuan Simi /hegedű/ – Arany, Erdei Boglárka /he-
gedű/ - Arany, Mohácsi József /citera/ - Arany, Különdíj, 

Csiperke Banda /vonós zenekar/ - Arany, Ványai Húrszag-
gatók /vonós zenekar/ - Arany, Balogh Duó /citera/ - Arany, 
Különdíj, Sóvirág Citeraegyüttes - Arany.

A művelődési ház termei és színpadai színültig megteltek 
a versenyzőkkel, kísérőkkel és az érdeklődőkkel, hiszen az 
idei évben a látogatottság rekordot döntött, mindkét nap el-
érte az ezer főt. Az udvaron felállított rendezvénysátorban a 
Dévaványai Hagyományőrző Nők Egyesülete sütötte a helyi 
receptúra alapján készült kürtős kalácsot és lekváros kiflit, 
emellett szomjoltókkal is kedveskedtek a Folkkocsma ven-
dégeinek, akik kivetítőn kísérhették figyelemmel a színpado-
kon zajló versenyprogramot, illetve szemezgethettek a helyi 
és környékbeli kézművesek termékeiből.

A verseny célja, hogy évről-évre olyan fórumot biztosít-
son a részvevők számára, amely egyaránt helyet ad a műked-
velőknek valamint a professzionális szinten tanuló verseny-
zőknek az évszázadok alatt kialakult népművészeti kincsek 
továbbörökítéséhez, legértékesebb elemeinek hagyomány-
hoz hű megőrzésének.

A rendezvényt támogatta: Dévaványa Város Önkormány-
zata, a Nemzeti Kulturális Alap és a Dévaványai Folkműhely 
Egyesület. Köszönjük továbbá Szilágyi Endre és családja fel-
ajánlását, egy citerát, amely a hangszeres verseny különdíja-
ként lett átadva Szabolcsi Flórának, aki a Nyíregyházi Mű-
vészeti Szakgimnázium citerás tanulója. Csatári Teréziának 
a finom sós süteményeket, valamint a Szügyi Dániel Refor-
mátus Iskola önzetlen segítségét az ezúttal öltözőül szolgáló 
tantermek, helységek biztosítását.
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BÚÉK DÉVAVÁNYA!

ÚJÉVKÖSZÖNTŐ MŰSORÁRA.

Fellépnek:
A művészeti iskola pedagógusai, 

jelenlegi és volt növendékek.

Helyszín:
művelődési ház hangversenyterme.

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

A VÁNYAI AMBRUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

szeretettel meghívja Önt és kedves Családját

2017. december 20-án

17 órai kezdettel:

Gyermekeink
Karácsonyi Műsorára

Helyszín:

művelődési ház színházterme.
A belépés ingyenes,

mindenkit szeretettel várunk!

A VÁNYAI AMBRUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
szeretettel meghívja Önt és kedves Családját

2018. január 6-án 16 órai kezdettel
megrendezésre kerülő

A Dévaványai

VOX HUMANA VEGYESKAR

szeretettel és tisztelettel meghívja Önt 
és kedves Családját

2017. december 22-én 17.30-tól

KARÁCSONYI KONCERTJÉRE.
Műsoron:

A kórusirodalom zenei korszakaiból

válogatott karácsonyi dallamok.

Helyszín:

dévaványai katolikus templom.

Belépés díjtalan,

mindenkit szeretettel várunk!

ADVENTI AJÁNDÉKKOSÁR
A Szügyi Dániel Református Általános Iskola

tantestülete és diákjai szeretettel meghívják

az intézmény „Adventi ajándékkosár” című

műsoros rendezvényére,

2017. december 16-án 15 órától a művelődési házba. 

A belépés díjtalan.
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KÖZÉPSIKOLAI HÍREK
Kedves 8. osztályos Diák!

Téged hív és vár a helyi középiskola!

• Régi, jól ismert képzéseinkben megújult lehetőségekkel:
szépészet és vendéglátás szakgimnáziumi osztályaink-
ban tanulóink az Erasmus+ program keretében Olasz-
országban, a divat és a gasztronómia fővárosában, Mi-
lánóban pályázhatnak meg gyakorlati helyeket 3 hetes 
időtartamban és szerezhetnek nemzetközi gyakorlati 
tapasztalatokat is.

• Új informatikai és szociális ágazatban két korábbi kö-
zépszintű (34 OKJ) szakma (a számítógép-szerelő és 
karbantartó és a szociális gondozó és ápoló) mellé sze-
rezhetnek az érettségi után felsőfokú (OKJ 54) szakké-
pesítést (informatikai rendszerüzemeltető és szociális 
szakápoló).

• Minden középfokú szakmában helyi vagy a szomszédos 
települések vállalkozóinál, intézményeiben választhat-
nak gyakorlati helyet s találhatnak munkát a szakmai 
bizonyítvány megszerzése után.

• Mind a hiányszakmákban: mint az eladó, festő-mázoló 
és tapétázó, női szabó, hegesztő, mind a többi képesí-
tésnél: az elektromos gép- és készülékszerelő, pincér, 
számítógép-szerelő és karbantartó, szociális gondozó és 
ápoló nem csak városunkban, de ország- és világszerte 
jó elhelyezkedési lehetőséget kínáló szakmát kapnak.

Iskolánk 20 éves szakképzési története bizonyítja az 
alapítói szándék megvalósulását: helyben, helybeli diá-
koknak, helyi munkahelyek igényeinek megfelelő szak-
makínálat oktatását és szakmai, illetve érettségi végzettség 
megszerzését.

Tisztelt Szülők!
Amit Önöknek ígérhetünk a fentiek mellett: az a családi-

as hangulat, a minden tanulóra fordított külön figyelem, az 
egyénre szabott gondoskodás akár a tehetséggondozás, akár 
a felzárkóztatás, különleges bánásmód terén.

Biztos szakmát – jó megélhetést.
Mindezt pezsgő diákélettel, versenyekkel, rendezvé-

nyekkel tarkítva, városi programokban aktív részvétellel, 
ezeken keresztül kötődést a szűkebb környezethez, a helyi 
lehetőségeken túli igények esetén pedig az itt így szerezett 
magabiztosságot, határozottságot, szakmai igényességet a 
nagyvilágba való kilépéshez.

SZAKKÉPZÉSI KI MIT TUD

Tisztelt dévaványai Lakosok!

Az Európai Szakképzési Hét alkalmából Szakképési 
Ki Mit Tud-ot hirdetünk a diák kategória mellett felnőtt 
kategóriában is.

Mindazoknak, akik kedvet éreznek egy – egy (nem csak 
az iskolánkban oktatott) szakma kapcsán

• bemutatni egy jól sikerült munkadarabot, szép tárgyat: 
legyen az egy szép forrasztás, hegesztés, egy jól sike-
rült dísz-csomagolás, egy gondos hímzés, kötés, kivarrt 
minta, egy elegáns vagy éppen mókás asztaldísz vagy 
egy ünnepre való terem dísz, egy csinos frizura, smink, 
fonás (élő modellen vagy akár játék-babán)… 

• leírni egy szakma szépségeit, érdekes történetet egy 
szakmával kapcsolatosan, legyen az a saját szakma vagy 
egy régi, már-már feledésbe merülő…

• riportot készíteni (akár írott formában, akár hangrögzí-
téssel beadva) egy modern vagy régi szakma képviselő-
jével: mitől szép, vonzó az adott szakma, kinek lehetne 
szívesen ajánlani, hol és miért lehet vele jól boldogulni…

• képekben, tetszőleges technikával (rajz, festés, fotó stb.) 
bemutatni egy – egy szakmát, foglalkozást.

Mind a négy kategóriában komoly díjakkal
 jutalmazzuk a nyerteseket.

Minden résztvevő meglepetés ajándékot kap.

Fődíjak:
kóstolással egybekötött gasztronómiai kirándulás Gyulára,

vagy öt alkalmas fodrász-bérlet
(akár férfi, akár női részre)

a nyertes választásának megfelelően.

Beadási határidő: december 20-ig Borsós Mária vagy 
Váradi Tibor középiskolai tanároknál a középiskolában.

Eredményhirdetés és kiállítás a beérkezett munkákból  
december 21-én 8 órakor, a Ványai Ambrus Általános Iskola 
pályaorientációs napjának megnyitóján.

 
Békés karácsonyi ünnepeket és 

boldogságban, sikerekben gazdag új évet kívánnak 
a középiskola tanulói és dolgozói.
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Az óvoda „HÉTSZÍNVIRÁG” Alapítványa
szeretettel meghívja Önt, és kedves partnerét a

2018. január 27-én 18 órai kezdettel
megrendezésre kerülő

XII. PÓTSZILVESZTERI BÁLJÁRA.

A bál helye: Vörösmarty utcai iskola tornaterme.
Vacsora, zene, tánc és sztárvendég gondoskodik a 

garantált jó hangulatról!

Tombola felajánlásaikat szívesen fogadjuk
és szeretettel megköszönjük!

Támogató jegy minden óvodai telephelyen 
megvásárolható.

Az est teljes bevétele az alapítvány számláját gyarapítja!
Információ: 06-20/770 7307, 06-66/483-149.

MEGHÍVÓ

ÓVODAI HÍREKMŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy az óvodák de-

cember 22-én ZÁRVA lesznek, nevelés nélküli munkanap 
miatt. A Karácsony és Szilveszter közötti 3 napon igény 
szerint ügyeletet adunk (dec. 27-28-29.). A mennyiben a 
gyermeklétszám nem éri el a tíz főt, az óvodák energiata-
karékossági okok miatt ezeken a napokon is zárva lesznek. 
Azok számára, akik jogosultak az ingyenes ebéd ellátásra, 
a Váradi Bt. szolgáltatja a meleg élelmet ezen az érintett 
négy napon. Január 2-án valamennyi óvoda nyitva lesz.

Tisztelettel: az intézményvezető

Minden kedves szülőnek és családjaiknak, valamint 
Dévaványa város lakosságának áldott, békés ünnepeket, és 
boldog újesztendőt kívánunk!

Adventi gyertyagyújtások
Szeretettel meghívjuk a város lakosságát a városi 

adventi koszorúhoz közös gyertyagyújtásra, egy po-
hár meleg teára, ünnepre hangolódó műsorra az alábbi 
időpontokban:

2017.12.10-én vasárnap 17 órakor, 

2017.12.17-én vasárnap 17 órakor,

2017.12.22-én pénteken 17 órakor.

Várunk mindenkit egy közös, meghitt vasárnap 
délutáni programra, hogy közösen várakozzunk egy 
szép ünnep kezdetére!

Adventi vásár
2017.12.10-én és 2017.12.17-én 9-16 óráig sze-

retettel várunk mindenkit a DÁMK Művelődési 
Házba, ahol igazi karácsonyi hangulat várja majd 
az ide látogatókat: vásárosok, kézművesek, sült 
gesztenye, forralt bor, karácsonyi illatok és fények. 
A Hagyományőrző Nők Egyesülete ingyenes ka-
láccsal, a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 
jótékonysági süti vásárral várja az érdeklődőket. 

Békés, boldog karácsonyi ünnepet, sikerekben gaz-
dag boldog új esztendőt kívánnak a DÁMK Művelő-
dési Ház dolgozói!

„Béke szálljon minden házra,
Kis családra, nagy családra.
Karácsonyfa fenyőága,
Hintsél békét a világra!”

(ismeretlen szerző)
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ALAPÍTVÁNYI EST 2017.
A Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jö-

vőjéért Alapítvány 2017. november 11-én rendezte 
meg hagyományos jótékonysági bálját.

Az idén a pedagógusok és a diákok rövidke műsora 
nyitotta meg az estet. Ezután Beliczai Balázs volt a 
vendégünk, aki igazán megtornáztatta a nevetőizma-
inkat. 23 órakor még egy meglepetés várt a vendé-
gekre. Sihell Ferry és Henna énekesek közreműkö-
désével fergeteges buli kerekedett a táncparketten.

Mind a három vendégművészt Szűcs Tibor úrnak 
köszönhetjük, aki az idén is fontosnak tartotta alapít-
ványunk támogatását.

Köszönjük, hogy tombola felajánlásukkal, rész-
vételükkel, adományaikkal hozzájárultak rendezvé-
nyünk sikeréhez, alapítványunk gyarapodásához.

• ÁFÉSZ

• AGRODÉVA Kft. 

• Andi „Kisboltja”

• Bak Krisztián

• Balogh Gyula

• Bán László

• Bán Lászlóné

• Bedő Richárd

• Berczi Mihály 

• Bere István

• Bereczkiné Szitás Erika

• Boda Ferencné

• Bogdán Ferenc

• Bogya Lajos

• Botosné Mile Edit

• Csaba Ignáczné

• Csaba Jánosné

• Csányi András

• Csatári Teréz

• Csordás Szilvia

• Dr. Molnár Edina

• Erdei Magdolna

• Erdei Virágbolt

• Fazekas Gyula

• Fazekas Gyuláné

• Feke László

• Feke Zoltán

• Fekete Andrásné

• Feke-Tóth Ildikó

• Forgács László

• Frézia Virágbolt

• Sárkány Sándor

• Somogyi Tünde

• Szabó Lajos

• Szabóné Kürti Magdolna

• Szarka Róbertné

• Szegedi Szilvia

• Szűcs Ferencné

• Szűcsné Horváth Margit

• Tímár Erika

• Tóbiás Gábor

• Tóbiás Gáborné

• Tóth Ildikó

• Tóth Sándor

• Uhrin Csilla

• Urbanovich Andrásné

• Váradi András

• Furka Lászlóné

• Gaál Marianna

• Galambos István

• Hagyományőrző Nők

      Egyesülete

• Harmadik Félidő Söröző

• Hétszínvirág Alapítvány 
   a Dévaványai Óvodásokért
• ifj. Balogh Gyula
• Illin Andrea
• Purgel Ferencné
• Janó István
• Jónás Tibor
• Kertmegi Zsuzsanna
• Kónya István
• Kónyáné Simon Szilvia
• Kovács Magdolna

• Kovács Mária

•  Kulturális és Művészet- 
       oktatási Alapítvány

• Kurucz Rózsa

• Lengyel László

• Lengyel Tibor

• Molnárné Tóth Kinga

• Nagycsaládosok Dévaványai  
   Egyesülete

• Nelli Kozmetikája - Papp Nelli

• Nyuzó Marietta

• Nyuzóné Korán Tünde

• Papp Ildikó

• Papp Lajos

• Papp Tibor

• Pihurik Katalin

• Purgel Ferencné

• Purgel Mihály

• Purgel Mihályné

• Váradi Károly

• Vass Anikó

• Vatai Tibor

Támogatóink:
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HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE
Egyesületünk 2017. november 10-én kivételesen nem Erdély felé, 

- nyolc szép erdélyi kirándulás van már a hátunk mögött - hanem 
nyugatnak vette az irányt.  4 napos kirándulásra indult kis csapatunk 
27 fővel.  Sopron és környéke, valamint Bécs volt az úti célunk.

Kora hajnalban indultunk, hiszen 11 órára a Pannonhalmi 
Apátság borospincéjében Márton napi pincejárásra, borkósto-
lásra vártak bennünket.  Innét már csak másfél óra buszozás és 
Balfra értünk, ahol egy csodálatos kastélyszállóba szállásoltuk 
be magunkat 3 éjszakára.

Itt gyógyfürdő, wellness szolgáltatás ált rendelkezésünkre, 
amit ki is próbáltuk, ám  mi programokat is szerveztünk magunk-
nak a környéken. A napi programok után hagyományainkhoz hí-
ven esténként a szállón harmonikaszó mellett nótáztunk.

Első nap Nagycenkre a Széchenyi kastélyba és mauzóleum-
ba vitt az utunk, ahol megelevenedett előttünk a „legnagyobb 
magyar”,  gróf Széchenyi István élete, munkássága. Innét Fer-
tődre mentünk a gyönyörű Eszterházy kastélyba ahol a korabeli 
fényűzés, a pazar pompa látványa, a csodálatos park ragadott el 
bennünket. E napon tettünk még egy rövid látogatást a Fertő-tó 
partjára és ezután indultunk vissza szállásunkra.

Vasárnap soproni városnézés volt a program. Idegenvezetőnk 
a belvárosba várt bennünket és a kissé szomorkás borús idő el-
lenére is elindultunk városnéző sétánkra. Megcsodáltuk a „hű-
ség városának” legszebb épületeit, nevezetes helyeit, sétáltunk 
az óváros szűk macskaköves utcáin, idegenvezetőnk jóvoltából 
rengeteg új információval gazdagodtunk. Sétánk borkóstolóval 
ért véget a Tűztoronynál, ahol a soproni kékfrankos történetét 
is megismertük. Délután ki-ki saját tetszése szerint, szétnézett 
Balfon, illetve igénybe vehette a gyógyfürdő, a wellness részleg 
szolgáltatásait.

Utolsó napon kora reggel bepakoltunk a buszba és reggeli után 
már várt bennünket az idegenvezetőnk és az a busz, ami Bécsbe 
vitt bennünket.  Első utunk Schönbrunnba vitt a császári kastély-
hoz.  Megcsodáltuk a hatalmas és csodálatos kastélyt, az ősszel 
is meseszép kastélyparkot. Csípős hideg szél fújt, úgy hogy már 
előre örültünk a következő programnak.

Egy csokoládégyár, csokimúzeum kóstolóval, kedvezményes 
csokivásárlási lehetőség várt bennünket. A hideg szél után jól-
esett a meleg, a finom csoki illat és kóstolgatás vég nélkül, kinek 
hogy bírta a gyomra. A csokoládégyár boltjába kedvezményesen 
megvásárolhattuk  amit kóstolgattunk és még annál több félét is, 
hogy haza is hozzunk a sok finomságból.

Innét egy buszos városnézésre invitált bennünket Benkő Kata 
fogadott kísérőnk, majd  gyalogos városnéző séta következett 
Bécs belvárosában. Idegenvezetőnk nem hagyott ki semmi ne-
vezetességet, agyunk nem győzte elraktározni a rengeteg infor-
mációt.  Pihenésképp egy kávézóba is bementünk, ahol ha a rek-
lámozott tejszínes kávét ittuk, megkaptuk a csészét ajándékba.

A közel 3 órás séta megérte a fáradságot. Ahogy egyik útitár-
sunk összegezte: „a lábunk nagyon elfáradt és fájt is, de az pár 
nap alatt rendbe jön, viszont az élmény, a rengeteg csodálatos 
látnivaló míg élünk, a miénk marad. „

Estefelé 6 órára értünk vissza Balfra, ahol átpakoltunk a mi 
buszunkba, megvacsoráztunk a balfi halászcsárdába és 7 órakor 
hazafelé indultunk.  Éjjel fél 2 táján mindenki szerencsésen ha-
zaért.

Hogy ki mit ír a kirándulás margójára?  Segítőmmel Kürtiné 
Krisztikével igyekeztünk átgondoltan,  körültekintően, mindenki 
igényéhez, teherbírásához igazodni a szervezéskor. Ez a kirándu-
lás egész évi munkánk jutalma, eredménye volt. Velünk tartottak, 
családtagok, támogatók, barátok, ismerősök, akik ismerik tevé-
kenységünket, máskor is voltak már programjainkon.  Az volt 
a célunk, hogy sok szépet lássunk, ezt a sok szépséget tudjuk 
befogadni, gazdagodjon ne csak szellemünk, a lelkünk is.

Köszönjük a támogatást a képviselő-testületnek, segítőinknek, 
támogatóinknak.

Köszönöm útitársaimnak hogy ott voltak, hogy velem együtt 
örültek, gyönyörködtek, elcsodálkoztak, vagy épp elgondolkod-
tak a látnivalókon, a hallottakon, hogy kitartóan, fáradhatatlanul 
együtt jártuk végig ezt a csodálatos 4 napot.

Varga Istvánné, egyesület elnöke

Hetedik alkalommal került sor, - immár vá-
rosi rendezvényként  - a Kádár Ferenc Orszá-
gos Népzene és Néptánc Versenyre, ahol ha-
gyományszerűen egyesületünk a vendéglátói 
feladatot látja el.

A rendezvény előtti napokban 15 kg liszt-
ből sütöttünk perecet, lekváros papucsot, az-
zal vártuk a rendezvényen fellépő vendége-
ket, a zenészeket, és a zsűri tagjait.

Köszönjük a Váradi Étkeztetési Bt.-nek a 
meleg teát, amit a pereccel együtt a szerep-
lőnek adhattunk és megvendégelhettük őket 
érkezéskor és a nap folyamán.

Egyesületünk minkét napon frissen sült vá-
nyai kürtöskaláccsal és szilvalekváros kifli-
vel, kávéval várta a vendégeket, résztvevőket 
a rendezvénysátorban.
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AGGTELEKEN KIRÁNDULTUNK
A REKREÁCIÓ JEGYÉBEN

Egy kellemes késő őszi napon a Margaréta Idősek Ottho-
nának dolgozói részt vehettünk egy élményekben gazdag, 
sok gyönyörű látnivalóval teli kiránduláson, Aggteleken 
és Edelényben. November 10. volt az a nap, amikor sor 
került a kirándulásra. Nagy örömünkre az intézményünk 
vezetője szabaddá tette a napunkat, hogy tudjunk pihenni, 
kikapcsolódni, tudjuk jól érezni magunkat, ki tudjunk lépni 
a mindennapi, néha megfeszített munka tempóból.

 A napot túrával, múzeumlátogatással, régi hagyományo-
kat és régi emlékeket, életformát bemutató kastélylátoga-
tással töltöttük. Minden programelem más és más témá-
ban,  telt, ami utunk sokoldalúságát és sokszínűségét adta. 
Kis csoportunk meglátogatta az aggteleki cseppkőbarlan-
got, annak mintegy 2,7 km-es szakaszát, az úgynevezett 
középtúrát végiggyalogolva kellemesen elfáradtunk. Pihe-
nés képpen a közelben lévő Kessler Hubert emlékházban 
megtekintettük a barlangászás, feltárás történetéről szóló 
kiállítást, megismerhettük az előbb említett híres barlang-
kutató munkásságát. A napunkat egy finom ebéddel szí-
nesítettük, majd a közeli parkban, patakparton sétáltunk. 
Rövid utazás után, megérkeztünk programunk utolsó állo-
mására: Edelénybe. A városban levő lenyűgöző kastélyban 
egy érdekes 3D-s filmvetítés és tárlatvezetés által megis-
merhettük a kastély történetét, múltját. Az idők folyamán 
végzett restaurációs és megóvási tevékenységek, emléktár-
gyak sikeres visszaszerzése hűen adja át, mutatja be az ide 
látogatóknak milyen is volt az épület, abban az élet évti-
zeddel,  ezelőtt.

Hálás szívvel köszönjük ez a napot az intézményünk 
vezetőjének Tóth Julianna igazgató nőnek, és ugyancsak 
hálás köszönetünk Dévaványa Város Önkormányzatának, 
Valánszki Róbert Polgármester úrnak, amiért térítésmen-
tesen rendelkezésünkre bocsátotta a buszt, továbbá köszö-
netünk Augusztin Zoltánnak, aki végig szállított és kísért 
minket a nap folyamán kora reggeltől.

Tisztelettel és köszönettel a kiránduló csoport nevében: 

Tanács Tamás a kirándulás szervezője

MÉZES NAPOK

A Dévaványán a Magyar Méhészek Akácvirág Egyesülete 
2016-ban csatlakozott a mézes reggeli programhoz. 

A tavalyi  sikereken felbuzdulva idén újra megrendeztük, 
a rendezvényeket, öt egymást követő napon. 

Dévaványán négy  óvodát és két iskolát látogattunk meg, 
a szomszédos Ecsegfalván pedig egy óvodát és egy iskolát. 
Összesen  442 kisgyermeket vendégeltünk meg és tartot-
tunk nekik mézkóstolást és méhészeti bemutatót. 

Az idén az 52 fős egyesületi tagság úgy döntött hogy 
minden kisgyermek kapjon egy 250g-os macis mézet amit 
hazavihet. A macisüvegek megtöltéséhez a mézet az egye-
sületi tagok adományozták. 

Az ovisok a macis méz mellé kaptak még egy méhecskés 
kifestő füzetet ami a Dévaványa Város Önkormányzata tá-
mogatásával valósult meg. 

A rendezvényekről elmondható, hogy nagyon jó hangu-
latban zajlottak, a kisgyermekek nagyon örültek a mézkós-
tolásnak, méhészeti bemutatónak, és az ajándék méznek. 

Lebonyolításukban sokat segítettek az óvó nénik, tanító 
nénik és az intézményegységek dolgozói.

Cikk és fotó; Ambruzs-Szabó József
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VERSAJÁNLÁS
Irataim közt találtam rá régi tanítványom versére, me-

lyet 7. osztályos korában írt.
Ekkor csak osztálytársai hallgatták, most az újságolva-

sók is olvashatják.
Fogadják szeretettel e gyermeki fővel megfogalmazott 

érzéseket, gondolatokat, ezt a versajándékot, legyen bol-
dog karácsonyuk!

Ezt kívánjuk szívből mindenkinek: Váradiné Ilonka néni

KARÁCSONY

Jön a tél, jön a hó,
Jönnek az ünnepek,
És mindenki azt várja,
hogy karácsony legyen.
Eljön a karácsony
Minden kis szív várja,
Mert a karácsony minden szívnek a
legnagyobb álma.
Elmúlik a karácsony
de már a másikat várjuk:
-Mikor lesz már karácsony?
Mindig azt kiáltjuk.

Somogyi Tünde 7.a
2003. december 15.

MADÁRKARÁCSONY A STERBETZ ISTVÁN 
TÚZOKVÉDELMI LÁTOGATÓKÖZPONTBAN

Madárkarácsonyi kézműves foglalkozásra várjuk az 
érdeklődőket 2017. 12. 9-én, szombaton 10 órától a 
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Sterbetz István 
Túzokvédelmi Látogatóközpontjába, Réhelybe. 

Programok:

- Előadás a téli madárvendégeinkről, a  Luca napi 
szokásokról - ezek felelevenítése, (Luca széke készítés, 
Luca búza vetése stb.).

- Olajos magvakból, termésekből madárkalács készítése, 
kihelyezése, gyertyaöntés.

Belépődíj gyermekeknek 400 Ft/fő, felnőtt 500 Ft/fő.

Várunk szeretettel mindenkit!

GRATULÁLUNK!
A kulturális kormányzat és az Anyanyelvápolók Szö-

vetsége által 2017 februárjában meghirdetett anyanyelvi 
pályázaton Váradi Andrásné IV. helyezést ért el.

„Kedvenc szakácskönyvem és receptmagazinom” 
című dolgozatával.

Az ünnepi gálára és a díjkiosztásra 2017. november 
13-án, a magyar nyelv napján a Pesti Vigadó díszter-
mében – Rétvári Bence kulturális államtitkár, Grétsy 
László, Balázs Géza és több jeles nyelvész jelenlétében 
került sor.

Gratulálunk Ilonka néninek!
A múzeumbarátok
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AZ INTERNETEZÉS VESZÉLYEI
Ezzel a címmel tartott előadást 2017. december 1-én a 

Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola tornatermében, Tari Annamária - klinikai pszicho-
lógus, pszichoterapeuta.

A neves szakembert a Ványai Ambrus Általános Iskola 
Diákjainak Jövőjéért Alpítvány, a Kábítószetügyi Egyez-
tető Fórum támogatásával hívta meg dévaványára, azzal a 
céllal, hogy településünk tizenévesei figyelmét felhívjuk 
korunk egyik veszélyekkel teli problémájára. 

Az előadó célul tűzte ki, hogy rávilágítson azokra az ár-
talmakra, melyek pont az említett korosztály életkori sajá-
tosságaiból adódóan, meg sem fogalmazódnak gyermeke-
inkben, viszont súlyos következményekkel járhatnak.

A vetítéssel egybekötött előadáson vendégeink voltak a 
Gyulai Szakképzési Centrum Szakgimnáziumának diákjai 
és a Szegedi Kiss István Református Gimnázium, Általá-
nos Iskola Óvoda és Kollégium, Szügyi Dániel Tagintéz-
mények tanulói.

Kellemes karácsonyt és boldog, 
eredményekben gazdag új évet 

kíván

a Dévaványa felemelkedéséért 
Közalapítvány kuratóriuma és 

munkatársai

EREDMÉNYEK
VII. Kádár Ferenc Népdaléneklési Versenyen, Nagy Vivien Alexa és testvére Nagy Evelin Gabriella 

arany fokozatot ért el. A szép dalválasztásért és a dal előadásmódjáért - különdíjban részesült.
Nagyon szépen köszönjük a segítséget a békéscsabai Majorosi Timea felkszítő tanárnak!
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EMLÉK ÉV
DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK 105. 

ÉS HALÁLÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁRA

Beköszöntött a december. Ezzel elérkez-
tünk cikksorozatunk végére, melyet dr. Be-
reczki Imre, múzeumunk alapítója és né-
vadója tiszteletére indítottunk 2017-ben. 
Nagyon sok olyan levéltári irat került be-
mutatásra ennek kapcsán, amelyekből szá-
mos érdekesség kiderült városunk múltjából. 
Engedtessék meg azonban még egy utolsó 
írás levéltári témában az óévben. De néz-
ze most el a Nyájas Olvasó, hogy a szerző 
egyes szám első személyben fogja folytatni a 
fogalmazást, és hogy nem kíván túl komoly 
tartalmú cikkel előállni az ünnepek tisztele-
tére. Hiszen most csak nevetni szabad!

Ez az a hely és idő, ahol sok mindenki-
nek kell köszönetet mondanom, akik nél-
kül ez a sorozat nem jöhetett volna létre. 
Múzeumunk szakmai vezetőjének, aki volt 
olyan türelmes, és megbocsátotta nekem, 
hogy január óta mindig többet írtam a kel-
leténél. (De aztán mindig csokit cserél-
tünk…) A kiadványszerkesztőnknek, aki 
betördelte az én kilométeres kézirataimat. 
A volt és jelenlegi kollégáknak, akiknek 
mindig volt és van is hozzám néhány ked-
ves szava. Egy olyan kollégámnak, aki tu-
dattalanul is inspirált egy-egy cikk témáját 
illetően, és aki júliusban el is jutott odáig, 
hogy felfedezze a nevem az újságban: „Te 
tudtad, hogy írtál a hírlapba?” (Itt üzenem: 
még ezt is én írtam!) Ida néninek, aki reg-
gelente már csak így fogad: „Nem mon-
dok semmit, hisz’ úgyis tudod! Nagyon jó 
lett!” Talán a sor elejére kellett volna ven-
ni a legnagyobb rajongómat, a nagyma-
mámat: „Hát ez a Ványa egy csuda hely! 
Hogy itt mi minden történik!” S talán még 
inkább a sor legelejére dr. Bereczki Imrét. 
Az ő egykori munkája nélkül ugyanis ma 
nem lenne mit kutatnom.

Nem is szeretnék többet feleslegesen 
szólni. Ugyanis állítólag túl sokat beszé-
lek. Ezt vissza kell utasítanom, ugyanis én 
túl sokat írok. Az én dolgom itt már csak 
annyi, hogy a Nyájas Olvasót udvariasan 
felszólítsam a vidám mulatozásra, segítsé-
gül hívva ehhez egy XVI. századi bordalt:

(Vásárhelyi daloskönyv. XVI-XVII. szá-
zadi szerelmi és tréfás énekek. Az Erdélyi 
Múzeum-Egylet kézirattárában levő erede-
tiből kiadta: Ferenczi Zoltán. Franklin-Tár-
sulat, Budapest, 1899. Régi Magyar 
Könyvtár 15. Szerkeszti: Heinrich Gusztáv. 
BHGL MK.031.)

Ámde az ilyesfajta mulatozással csínján 
kell bánni. Mert a féktelen jókedv hamar 
átcsaphat valami olyasfélébe, amelyről a 
következő levél szól, amelyet a járási szol-
gabírónak címzett a dévaványai plébános:

„Tekintetes Szolgabíró Úr!
Azon embertelenségeket és istentelensé-

geket, melyek gyakorta némely helybeli ne-
mesektől a Felséges Királyi Parancsolatok-
nak ellenére elkövettetnek, továbbá elnézni 
s hallgatni nem lehet, annyival is inkább, 
hogy ezeket csak nem minden innep- és va-
sárnapon újítják és nagyobbakkal tetézik. 
Amint azt a legközelebb elmúlt vasárnapon, 
úgy mint e folyó hónap 23-án (1825 októbe-
rében – Sz. Á.) estvefelé történt dolog meg-
bizonyítja. Ugyanis estvéli öt óra táján a 
templomunk mellett levő korcsmából nagy 
lármával, irtóztató káromkodások között, 
előbb bent a házban összekapván sokan 
csoportosan kirohantak a templomunk sek-
restyéje felé, és annak falaihoz csapdosták 
egymást a veszekedők, kik között a csapdo-
sás és veszekedés közben leginkább szem-
betűnő volt Ns Szarka András gonoszsága, 
mert ő minden szavában, míg jelen voltam, 
az Isteni Felség ellen rútul káromkodott, 
mívelvén azt. Ezt nem csak én hallottam, 
hanem hallotta a Ns Vármegye Hadnagya 
is, Csatári nevű, aki nagy nehezen a most 
említett istentelen káromkodót a többiekkel 
együtt a templomtól elszíllesztette.

Valamint pedig az Isten ellen való károm-
kodás, úgy az innep- és vasárnaptörés is, és 
ezen napokon a két templom előtt való mu-
zsikálás itten divatban vagyon, melyet ismét 
a nemesek követnek el. Ugyanazért kérem a 
Tekintetes Szolgabíró Urat, méltóztasson 
a Tekintetes Vármegyénél megeszközleni, 
hogy mind a fent nevezett káromkodó meg-
fenyíttessék, mind pedig az uralkodó visz-
szaélések ennek utána meggátoltassanak.

A hónap dokumentuma - December

Éljetek vígan
Mostan mindnyájan!
Szüretünk meglött,
Jó borunk termett,
Ki ad jó erőt,
Táncra gerjesztőt.

Igyunk! mert ez bor
Bizony hogy jó bor.
Jámbor az gazda,
Megtölti sokszor;
Jámbor az gazda,
megtölti sokszor!

Gazda, adj innom,
Bizony kévánom
Azt, hogy nem adnak
Innya torkomnak!
Üres erszényem,
Mert nincsen pénzem.

Édesb az ital
Ily malosánál,
méhser-italnál;
Jobb az kámfortnál;
Erősb az ital
Tarcali bornál.

Pecsenye, cipó
Éhezőnek való;
Az ki borivó,
Annak sült rigó!
Az ki bánkódik,
Nem ide való.
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Egyébiránt egész tisztelettel mara-
dok, a Tekintetes Urat Dévaványán, 
1825. október 25. Alázatos szolgája 
Hangonyi Imre dévaványai plébános 
maga keze írása.”

(BHGL XII. A katolikus egyház iratai. 
Leltározatlan. Javított helyesírással.)

Ha pedig a mulatozás közben meg-
történt a baj, legalább igyekezzünk 
emelt fővel viselni a vereséget. És 
nem olyan hibába esni, mint Paczek 
Jenő. Igaz, ő szerencsétlen tévedését 
nem az iddogálás következményének, 
hanem a nők iránti rajongásának kö-
szönhette. Tanár Úr a következő tör-
ténetet Frenyó Imrétől gyűjtötte, aki-
nek dr. Frenyó Pál községi orvos volt 
az édesapja. Az idős úr sok mindenre 
emlékezett a régi időkből. Ilyen volt 
az egykori községi gyógyszerésznek, 
Paczek Géza fiának, Paczek Jenőnek a 
következőkben közreadott esete is:

„Jóval később [az] egyik budapesti 
újság részletesen ismertette a követke-
ző kalandját: Egyik zenés kávéházban 

feltűnően pislogott egy hölgyre. Az 
nem állhatta ezt a szemtelen viselke-
dést, szólt a mellette ülő férjének, mire 
az Jenőhöz ment és barátságosan meg-
kérte, viselkedjék rendesen, Jenő föl-
fortyant és valami olyanfélét mondott 
a férjnek, ami goromba sértés volt. 
Következmény: Jenő akkora pofont 
kapott, hogy a földről kellett fölmos-
ni a személyzetnek. Három zápfoga 
azonban ottmaradt. Jenő a bírósághoz 
fordult, de az a férjnek adott igazat. A 
tárgyaláson egyébként kitűnt, hogy a 
férj hivatásos birkózó és boxtanár, és 
az állami rendőrök edzője. Szegény 
peches Jenő!”

(Frenyó Imre levele Bereczki Imré-
nek. Budapest, 1968. január 28. Kie-
gészítő lap 1. [p. 5.] – BHGL. Leltá-
rozatlan.)

Véget ért a levéltárunkban tett egy-
éves sétánk, ahol én voltam a képze-
letbeli tárlatvezető. Igyekeztem ennek 
során a legkülönlegesebb tartalmú ira-
tokat bemutatni. A békéscsabai Mun-

kácsy Emlékházban, ahol főállásban 
dolgozom, minden tárlatvezetés végén 
ezt mondom a látogatóknak: „Köszö-
nöm, hogy velem jöttek, remélem, 
tudtam valami érdekeset mondani.” 
Most is ezzel zárom e sorokat.

Búcsúzóul még egy „valakinek” kell 
köszönetet mondanom: neked, Déva-
ványa. Azt, hogy eljöhettem ide, las-
san 3 éve, hogy barátként fogadtál en-
gem és mindig másik arcodat mutatod, 
amely sosem unalmas, mindig ugyan-
olyan szép, mint az előző, de mindig 
máshogy szép. Talán az egyik leg-
kedvesebb látvány számomra, amikor 
megpillantom a kéthalmi nagy kanyar 
után a két templomtornyot, és már tu-
dom, hogy nemsokára ott vagyok… 
De akkor aztán kapaszkodni kell a bu-
szon, mert rázós útszakasz jön!

Áldott Ünnepeket, Dévaványa!
Szalay Ágnes történész

(anyukája szerint: erő-szakos bölcsész)
(Utóirat a kollégámnak: 

ugye mondtam, hogy túl sokat írok?) :-)

A varázspálca
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy bagoly és annak egy 

nagy hatalmas fája. A fa valójában egy laboratórium volt, és a bagoly 
egy varázsló.

Neki volt egy pálcája és azzal tette jóvá a világot. Egyszer, amikor 
egy újabb csodát tett volna a pálcát nem találta. Kinézett az ajtaja elé és 
óriási lábnyomokat talált, most már tudta, ki vitte el a pálcáját: az óriás.

- Elmegyek és megkeresem az óriást! – mondta. Neki is indult. Jó 
sokáig ment, mire meglátott egy várat, és bekopogtatott.

- Jó estét kívánok! Egy gyönyörű szép nő fogadta: - Jó estét! Mit 
parancsol? – Szállást éjszakára.

- Jól van, jöjjön be, hangzott a válasz!
Leültette egy asztalhoz és a vacsorát hozta sorban a cserépedények-

ben. Az ételbe mérget kevert, de mindez a varázslóra nem hatott.
- Megkérdezte tőle: - Nincs rosszul? – Nem, köszönöm. – Hozhatok 

egy üveg vizet?
A boszorka arra készült, hogy a világ legerősebb mérgét keveri a 

vízbe, de a varázsló azt mondta:  - Igen de ne legyen felbontva.
A hölgy elbocsájtotta a varázslót, mert számára ez illetlenség. 

Ahogy kiment a kapun, a nő sírva fakadt, mert az óriás lefizette a 
szerelmével. Tudta, hogy most már nem lehet az övé.

A varázsló csak ment, míg elért két gyerekhez, akik sírtak.  -  Hát ti 
miért sírtok gyerekek? – Mert az óriás megsebesítette az anyukánkat, és 
ha nem tud dolgozni, mi éhen fogunk halni, meg ő is.

- Ne féljetek, majd én meggyógyítom az anyukátokat, csak várjatok 
itt rám.

A varázsló ment tovább, míg végül odaért az óriás várához. Beko-
pogott és pont  az nyitott ajtót.

- Jó estét! – Jó estét! fogadta. Mit parancsol?  - Szállást kérek éjsza-
kára. – Jöjjön be.

A varázsló bement és megvacsorázott. Az óriás addig megágyalt. 

Amikor alvásra került a sor, az óriás egyből elaludt, a varázsló pedig 
megkereste a pálcát, és kifutott a várból. Futott, csak futott. Odaért a 
gyerekekhez és meggyógyította az anyukájukat. Hazavitte a pálcát és 
eltette.

Ha a varázsló a pálcát meg nem lelte volna, az én mesém is tovább 
tartott volna.

Lovas Katalin 6.o.  I. helyzett felső tagozatos

Az unikornis és a gazdája
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy póni. Nagyon szeretett 

a gazdájával Lucával lenni. Sokat játszottak, versenyeken vettek részt, 
amíg meg nem történt a nagy csoda.

Luca egyik reggel kiment az udvarra, de nem lelte sehol sem a pónit. 
Csak sétált lassan, és egyszer csak meglátta  a póniját szarvval, ami 
csak úgy csillogott. Nagyon megijedt hirtelen, de utána boldog volt, 
hogy az ő kis lovából csillám póni lett. Az egyik reggel észrevette, 
hogy a szülei felújították a karámot, új nyerget és kantárt vettek neki.

Nagyon megköszönte nekik, hogy ennyire kedves, jó szülők. Egy 
szép nyári napon Luca a réten sétált, szedett rengeteg színes virágot. 
Ahogy ment, mendegélt egy gyönyörű vízesést pillantott meg, amit 
ezelőtt még nem látott. A vízesés mögött egy gyönyörű hercegnő állt, 
és mellette egy szép unikornis. Először azt hitte a sajátja, de valójában 
nem az övé volt. Kicsit szomorú volt, hogy nem vihette magával, de 
neki ott a sajátja, akit nagyon szeret. Mikor elkezdődött az iskola, bús-
lakodva ment el az első pár napon, hogy nem maradhatott a lovával 
együtt. Telt, múlt az idő, ismét elkezdődött a nyár. Elérkezett Luca 
születésnapja. Mikor felébredt az anyukája és az apukája azzal az 
unikornissal lepték meg, amit a vízesésnél látott. Luca és az unikor-
nisa most is élnek, ha meg nem haltak.

Bakó Kornélia 5.a - Különdíj

A múzeum és a Dévaványai Múzeumbarátok Köre által meseíró pályázatára beérkezett 
alkotások közül a felső tagozatos első helyezettek meséit közöljük.

A NÉPMESE NAPJA
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2017. november 24-én a Dévaványai 
Múzeumbarátok Köre zenés, műsoros 
születésnapi rendezvényén, a Batyus 
bálon köszönthettem minden kedves 
vendégünket. 

Ez az esemény mindig nagyon jó így 
év vége felé, hogy együtt legyünk, em-
lékezzünk, beszélgessünk, felidézzünk 
kedves dolgokat, megköszönhessünk 
mindent, amit az év folyamán kaptunk.

Ha időnként ritkábban találkozunk 
is, de tudjuk, ha kell, számíthatunk 
egymásra. Legyen az egy kreatív öt-
let, egy jó tanács, egy tepsi kalács, egy 
kertjükben megtermelt termés, egy ve-
télkedő, akár egy jó hangulatú műsor.

Az idén is rengeteg szép emlékünk 
született. Előadások, hangulatos kirán-
dulások, színház, különböző műsorok 
emléke, főzés, kalácssütés, gyermek 
rendezvények, táborok, vetélkedők, 
kiállítások, múzeumkerti est, nagy 
beszélgetések, nevetések, felidézett 
mondások, együtt alkotás öröme, bol-
dogságsága. 

A vezetőségi tagok nevében köszö-
netet mondhattam a város vezetőinek, 
képviselőinknek, a DÁMK vezető-
ségének, Papné Ildikónak, a múzeum 
dolgozóinak, a múzeumbaráti kör tag-
jainak, együttműködő partnereinknek, 
a Ványai Ambrus Ált. Isk. és Alapfo-
kú Művészeti Iskola vezetőségének, 
Baloghné Berényi Erzsikének, a pe-
dagógusoknak, a helyi Középiskola 
tanárainak, Molnár Tündének, segítő 
diákjaiknak, a minket segítő, támogató 
civilszervezeteknek, a Hagyományőr-
ző Nők Egyesülete lelkes csapatának, 
Vargáné Irénkének, a TÉDE képvise-
letében Kozmáné Terikének, a nagy-
családosok közösségének, Baloghné 
Kondacs Ritának, pártoló tagjainknak, 
segítőinknek. Nagyra értékeljük, kö-
szönjük a sok támogatást és segítséget, 
amit az év folyamán kaptunk Remélem 
továbbra is szívesen látogatják rendez-
vényeinket és sok közös programban 
lesz részünk. Az elkövetkező éveket is 
hasznosan, tevékenyen, együttműköd-
ve tölthetjük el. 

Köszönettel tartozom a múzeumba-
rátok köre minden tagjának a kitartó, 

önzetlen munkájáért, Elekné Emiké-
nek a gazdasági ügyeink rendezgeté-
séért.

Szívből köszöntöttem sorainkban a 
legidősebb tagunkat, kedves óvó né-
nimet, Lenke nénit, aki a napokban 
töltötte 97. évét. Sok erőt, egészséget, 
aktív éveket kívánunk neki. 

Nagy- nagy örömmel számoltam be 
az elődöm, Váradiné Ilonka sikeréről.

Ismét Budapesten járt egy nem is 
akármilyen ünnepségen. A Kulturális 
Kormányzat és az Anyanyelvápolók 
Szövetsége 2017-évi országos anya-
nyelvi pályázaton IV. díjat nyert írásá-
val. További sikeres írást, jó egészsé-
get, sok-sok közös munkát kívánunk. 

Két középiskolás tanulónk Advent 
közeledtével, gyönyörű versekkel, 
szép gondolatokkal köszöntötte a ven-
dégeinket. Egy apró ajándékkal mi is 
készültünk, hogy a karácsony fényé-
ben egy picit ott lehessünk.

Igaz, hogy ez a rendezvény batyus 
bál a kiírás szerint, sütit, italt minden-
ki hoz a batyujában, de egy kis csalá-

dias vacsorával készültünk. A pörkölt 
Váradi Károly konyháján készült. Kö-
szönjük! A jó hangulatról, körösladá-
nyi vendégeink, a 4LM gondoskodott 
slágerekkel, a kellemes zenéről, talp- 
alávalóról pedig Bak Krisztián. Kö-
szönjük! Szívesen visszavárjuk őket 
máskor is! Nagyon jól szórakoztunk.

Az est folyamán már hagyomány, 
hogy a belépőjegyek sorszámából ki-
húzunk néhányat, meglepetéseket sor-
solunk ki. Igyekeztünk annyi ajándék-
kal készülni, ahány nap várakozás van 
karácsonyig az adventi időszakban. 

Engedjétek meg, hogy a karácsony 
közeledtével mindenkinek boldog, 
meghitt ünnepet kívánjak!

A december ne a rohanás és pénz-
költés, hanem a szeretet, és egymásra 
figyelés hónapja legyen! Az ünnep az 
együttléttől lesz tökéletes, attól, hogy 
egymásra mosolygunk, hogy érdeklő-
déssel meghallgatjuk egymást. 

A Dévaványai Múzeumbarátok Köre 
vezetősége nevében - Tóbiás Gáborné 



ADVENTI ALKOTÓMŰHELY A MÚZEUMBAN

Dévaványai Hírlap - 21. oldal

Novemberben boldogan számoltam be róla, hogy a régi 
dédelgetett álmom, egy felnőtt alkotótábor megszervezése, 
megrendezése megvalósult - az október 14-ei és az október 
28-ai hétvégén a múzeumban, a Dévaványai Múzeumbará-
tok Köre és a múzeum dolgozóinak összefogásával.

A két alkalommal több min 30 ember ragadta meg a le-
hetőséget és csatlakozott hozzánk, hogy kipróbálja, vagy 
továbbfejlessze művészi hajlamait. Először Laskai Tibor 
segítségével rajzoltunk, festegettünk. Csodaszép alkotások 
kerültek a vásznakra. A második alkalommal Vida Andrea 
vezetett be minket a mandalakészítés, selyemfestés világá-
ba. Mindenkit elvarázsolt vele. Ezzel párhuzamosan Laskai 
Tibor várta azokat, akik előzőleg nem fejezték be az alko-
tásukat, vagy most szerették volna elkezdeni a festegetést. 
A tábor fantasztikus élmény, kikapcsolódás volt. Minden 
percét élveztük. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki 
rászánta az idejét és velünk tartott. 

Úgy véltük, kezdeményezésünk itt nem érhet véget. Na-
gyon sokan várták a folytatást. Gyűltek a jobbnál jobb öt-
letek. A nagy érdeklődésre való tekintettel, Alkotóműhely-
ként folytattuk decemberben is.

Az alkotóműhely azért jött létre, hogy lehetőséget adjon 
a felnőtteknek hogy „együtt játsszanak egy kicsit”, hogy 
kipróbáljanak és megismerhessenek kézműves technikákat, 

tudásukat egymással megoszthassák, részük lehessen a kö-
zös alkotás örömében.

December 2-án megtelt alkotni vágyókkal a múzeum 
nagyterme. Advent kapcsán, nem csak a szívünket, hanem 
az otthonunkat is elkezdtük ünneplőbe öltöztetni. Álomszép 
ajtó és asztali díszek, festett képek, horgolt angyalkák, csil-
lagok kerültek ki a szorgos, ügyes kezek közül. Sokan rá-
csodálkoztak az először készített festményeikre, kreatívan 
megalkotott díszeikre, horgolt, gyöngyözött munkáikra. 
Nagy-nagy izgalom és öröm volt együtt alkotni. Meghitt, 
ünnepváró hangulat, nyugalom, jókedv, vidámság töltötte 
meg a termet. 

Nagyon köszönöm a segítségét Laskai Tibornak, Miléné 
Gabikának, Papp Emilné Katikának, Nyúzó Ildikónak, a 
múzeum dolgozóinak, Balogh Arankának, a múzeumbará-
tok köre jelen lévő és támogató tagjainak.

Január második felében is szeretettel várjuk az érdek-
lődőket, jelenlegi tagjainkat, és a csatlakozni vágyókat. 
A foglakozások egymástól függetlenek, alkalmanként is lá-
togathatók. Témaválasztás tekintetében is várjuk az érdekes 
ötleteket.

Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!

 Tóbiás Gáborné DMK elnök
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DÉVAVÁNYAI AZ ORSZÁG EGYIK LEGJOBB NŐI CSOCSÓ JÁTÉKOSA
Egyesületünk nagy örömmel számol be arról, hogy 

egyik tagunk, Földi Nóra az idei, 2017-es évben kima-
gasló eredményeket ért el a női kategóriákban országos 
szinten. 2017-ben összesen négy országos szintű verse-
nyen mérettetük meg magunkat, amelyekről Nóra négy 
kupával térhetett haza. 

Magyar Bajnokság 1. forduló
Női egyéni kategória – 1. hely
Női páros kategória – 2. hely

Hungarian Leonhart Open 2017 - ITSF (Nemzetközi 
verseny)
Női egyéni kategória – 4. hely
Női páros kategória – 4. hely
Szeged Beach 2017
Női páros kategória – 1. hely
Magyar Bajnokság 2. forduló
Női egyéni – 5. hely
Női páros – 3. hely

A kiváló helyezések meghozták az eredményt évvégé-
re, ugyanis a Magyar Bajnokság lezárult és az országos 
összetett eredmény az alábbiak szerint alakult:

Női egyéni kategória országos összetett eredmény (26 nevező):
1. helyezett

– Jávori Szilvia (Budapest) 250 pont
2. helyezett

 – Földi Nóra (Dévaványa) 212 pont
3. helyezett

– Sági Andrea (Budapest) 210 pont
Női páros kategória országos összetett eredmény 
(14 csapat):
1. helyezett

 – Sági Andrea – Smolnauer Szabina (Budapest) 290 pont
2. helyezett

– Szabó Réka – Jedlicska Tamara (Szeged-Budapest) 238 pont
3. helyezett
– Földi Nóra – Tulkán Tímea (Dévaványa – Békéscsaba) 
208 pont

Ezúton is szeretnénk Nórának gratulálni, hiszen kije-
lenthetjük, hogy az ország egyik legjobb női játékosa. 
Jövőre az első helyet célozzuk meg, illetve külföldi meg-
mérettetéseken is szeretnénk részt venni!

Dévaványai Csocsó Egyesület
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LABDARÚGÁS

2017. november 4. szombat 13:30 
Dévaványai SE - Szarvasi FC 2 - 2  (0 - 2)

200 néző, játékvezető: Pájer Tamás.
Dévaványai SE: 97 Szász D., -  13 Szalai B., 5 Hra-

bovszki Á., 11 Marton L., 15 Somogyi T., - 8 Adamecz 
I., 7 Kovács F., 16 Gubucz V., 19 Barna T. (9 Horváth B. 
55’), - 10 Ernyes R. (3 Kálai B. 92’), 17 Papp K. ( 20 Sza-
bó P. 80’), Cserék: 1 Sági B., 15 Kovács Gy., 21 Zsila P. 
Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők: Kovács F. 62’ (11-es), Gubucz V. 78’, 
ill: Polonszki P. 15’, Furár R. 44’.

Jók: Az egész csapat.
Kovács Gyula: Végig jól játszottunk, a sok helyzetből 

két helyzetet értékesítettünk, ami egy pontot eredménye-
zett. Gratulálok a csapatnak.

2017. november 10. péntek: 13:30
Békéscsaba 1912 Előre II. - Dévaványai SE 4 - 0  (0 - 0)

50 néző, játékvezető: Kocsondi Bálint.
Dévaványai SE: 97 Szász D., -  13 Szalai B., 5 Hra-

bovszki Á., 11 Marton L., 19 Barna T., - 8 Adamecz I., 
7 Kovács F. (3 Kálai B. 70’), 16 Gubucz V., 9 Horváth B., 
- 10 Ernyes R., 17 Papp K. (15 Kovács Gy. 80’) Cserék: 
1 Sági B., 4 Pap Á.,  21 Zsila P. Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők: Kun L. 49’, Zahorán B. 65’, Mácsai L. 83’, 
Mezei R. 88’.

Jók: Balog Zs., Barbu, Babinyecz, Bónus, Zahorán B., 
Kun L., ill: Hrabovszki Á., Adamecz I., Barna T.

Kovács Gyula: Amíg erővel bírtuk, addig jól tartottuk 
magunkat, de fizikálisan felülkerekedett a hazai csapat és 
megérdemelten nyert.

2017. november 18. szombat 13:00
Dévaványai SE - Orosházi Rákóczi Vasas SE  1 - 3  (0 - 2) 

100 néző, játékvezető: Mezei Máté.
Dévaványai SE: 1 Sági B., -  13 Szalai B., 5 Hrabovszki 

Á., 11 Marton L., 18 Ungi A., - 19 Barna T., 14 Somogyi 
T., 8 Adamecz I., 16 Gubucz V. (9 Horváth B. 56’), - 10 
Ernyes R., 17 Papp K. (7 Kovács F. 46’), Cserék: 97 Szász 
D., 3 Kálai B., 7 Kovács F., 9 Horváth B., 21 Kovács Gy. 
Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők: Kovács F. 72’ (11-es), ill: Mazán N. 14’, 
Tasi R. 39’, 82’.

Jók: Sági B., Barna T., Ernyes R.,  ill: Tasi R., Mazán N., 
Ludányi P., Németh G., Dudás P.

Kovács Gyula: Belenyúlt a mérkőzésbe a kiállítással a  
játékvezető, ami nálunk piros lap az a ellenfélnél jó esetben 
sárga lap vagy még az se volt, nem mért egyenlő mércével 
a játékvezető. Két szabályos gólunkat nem adta meg, tíz 
emberel is jól játszottunk rászolgáltunk volna az egy pont-
ra. Gyenge játékvezetés. 

2017. november 25. szombat: 13:00
Gyulai Termál FC - Dévaványai SE 5 - 0  (4 - 0)
120 néző, játékvezető: Kovács Attila.
Dévaványai SE: 1 Sági B., -  13 Szalai B. (21 Zsila P. 

88’), 15 Kovács Gy. (3 Pap Á. 56’), 11 Marton L., 18 Ungi 
A. (5 Gál S. 88’), - 19 Barna T., 7 Kovács F., 8 Adamecz I., 
16 Gubucz V. (14 Papp D. 62’), - 20 Szabó P., 17 Papp K. 
Játékosedző: Kovács Gyula.

Góllövők: Fülöp T. 18’, Susánszki M. 22’, Nagy S. 30’, 
Bogár I. 45’, Tövisháti M. 53’.

Jók: Nagy S., Patkás G., Tövisháti M., ill: Adamecz I., 
Kovács F.

Kovács Gyula: A csapat nem bírt el ennyi hiányzót, a 
fiatalok nem bírták őket pótolni, de ettől függetlenül ez 
nem ment fel bennünket.

2017. november 5. vasárnap 13:30
Dévaványai SE II. - Mezőberényi LE II.  3 - 1  (2 - 1)

98 néző, játékvezető: Gebei Viktor.

Dévaványai SE II: 1 Sági B., - 2 Takács .F, 11 Pálfi J., 
5 Nagy Z. (21 Zsila P. 89’), 3 Kálai B., 4 Szitás L., - 8 Kató 
B. (13 Kovács Zs. 80’), 6 Berczki Á. (14 Tagai A. 90’), 
7 Molnár J., -10 Papp K. (15 Varjú Á. 88’), 9 Pesztránszki 
F. (19 Nyíri A. 71’). Csere: 96 Hegedűs Zs. Játékosedző:  
Tagai Attila.

Góllövők: Papp K. 9’, Kató B. 32’, Molnár J. 86’, ill: 
Benyovszki J. 40’.

Piros lap:  Nyíri A. 83’ (Második sárga lap után).
Jók: Sági B., Papp K., Kató B., Molnár J., Takács F., ill:  

Weigert N., Fábián V., Drienyovszki D.
Tagai Attila: Az első félidei könyedd játékunk, a máso-

dik félidőre elveszett majd a kiállítás után kérdéses volt a 
győzelmünk is, de szerencsére a harmadik gólunkkal le-
zártuk a meccset, amelyet már korábban meg kellett volna 
tennünk.

2017. november 12. vasárnap 13:30
Dévaványai SE II. - Kardos-Örménykút KSC  7 - 1  (3 - 1)
120 néző, játékvezető: Ollé Péter.
Dévaványai SE II: 1 Sági B., - 4 Ungi A., 2 Takács F., 

11 Pálfi J., 5 Nagy Z. (21 Zsila P. 76’), - 3 Kálai B. (13 Ko-
vács Zs. 73’), 14 Somogyi T. (11 Varjú Á. 82’), 8 Adamecz 
I., 6 Berczki Á., -  9 Feke B., 16 Juhász P. (10 Papp D. 
60’). Cserék: 24 Juhász Zs., 17 Tagai A. Játékosedző: Tagai 
Attila.

Góllövők: Somogyi T. 2’, 33’, Pálfi J. 39’ (11-es), 
Bereczki Á. 58’, Juhász P. 59’, Adamecz I. 73’, 87’, 
ill: Vaskor Cs. 9’.

Jók: Az egész csapat, ill: Majoros A., Jurák Gy., Vaskor Cs.
 Tagai Attila: Megérdemelt győzelmet arattunk a lista-

vezető ellen, gratulálok az ifjúsági játékosaink játékához.

2017. november 18. szombat 13:00 
Kötegyáni FC - Dévaványai SE II. 1 - 2 (1 - 1)
50 néző, játékvezető: Gyebrovszki György.
Dévaványai SE II: 24 Juhász Zs., - 4 Szitás L., 5 Nagy 

Z., 11 Pálfi J., 9 Feke B., - 6 Papp D., 14 Tagai A., 21 Zsila 
P., 10 Kató B. (13 Berczi M. 87’), - 19 Nyíri A. (7 Mol-
nár J. 62’), 8 Nyíri J. Cserék: 96 Hegedűs Zs., 3 Gál S. 
Játékosedző: Tagai Attila.

Góllövők: Csíkos M. 15’, ill: Kató B. 14’, Pálfi J. 62’ (11-es).
Jók:  Berke J., Balázs B., Horváth Á.,  ill: Az egész csapat.
Tagai Attila: A mai nap labdarúgásról nem tudok beszélni 

sajnos. Nem a szövetség és a játékvezető tehet arról, hogy 
egy hazai csapat nem tudja kordában tartani indulatait és a 
megfélemlítés eszközével próbálja a győzelmet kicsikarni. 
A hazaiak mindent megtettek azért, hogy meglegyünk fé-
lemlítve, amely ifjú játékosaiknál hatásos is volt, hisz nem 
mertek játszani, mivel féltették saját testi épségüket. Ezzel 
még nem volt vége a mai horrornak, hisz többször fojto-
gatták, megütötték a játékosainkat, amelyet sajnos a játék-
vezető nem tudott megakadályozni mivel egyedül kellett 
vezetnie a mérkőzést és rendezési hiányosságok is voltak. 
Nem tudunk örülni a győzelmünknek sajnos, mert többször 
megfordult a fejemben inkább le kellene vonulni a pályá-
ról és haza menni, addig amíg valakinek komolyabb baja 
nem esik. Remélem a hazaiak levonják a konzekvenciát és 
inkább választanak egy másik sportágat mert amit ma mű-
veltek azt labdarúgásnak nem nevezném. A jövőben ilyen 
feltételek mellett nem kívánunk Kötegyánban pályára lépni!

2017. november 26. vasárnap 13:00 
Bajnoki mérkőzés.

Dévaványai SE II. - Gerlai SE  6 - 0  (3 - 0)

60 néző, játékvezető: Krisán János.
Dévaványai SE II: 24 Juhász Zs., -  2 Takács F., 3 Kálai 

B., 11 Pálfi J. (8 Gál S. 52’), 4 Szitás L. (13 Kovács Zs. 
71’), - 5 Nagy Z. (17 Zsila P. 65’), 6 Marton L., 7 Mol-
nár J., 18 Ungi A., - 10 Ernyes R. (15 Berczi M. 84’),  9 
Pesztránszki F. (19 Nyíri A 56’). Cserék: 96 Hegedűs Zs., 
14 Tagai A. Játékosedző: Tagai Attila.

Góllövők:  Szitás L. 21’, Molnár J. 31’, Nagy Z. 37’, 
Ernyes R. 70’, Ungi A. 78’, Marton L. 81’.

Jók:  Az egész csapat,  ill:  Király M., Gyebnár A., Orodán M.
Tagai Attila: Barátságtalan időben, kiváló játékvezetés mellett 

könnyű győzelmet arattunk a sportszerű vendégek ellen.

IFI (U19)

2017. november 11. szombat: 13:30
Békéscsabai Jamina SE (U19) - Dévaványai SE 

(U19)  2 - 1  (0 - 1)
20 néző, játékvezető: Bozó Norbert.
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 2 Stranszki Zs. 

(17 Szabó M. 79’), 3 Pap Á., 4 Meidinger J., 6 Kovács B., 
- 8 Gál S.,11 Papp D., 9 Feke B. (13 Diós B. 81’) 10 Juhász 
P., - 19 Kató B., 7 Papp K. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Sebők M. 74’, Gál F. 88’, ill:  Papp K. 22’. 

2017. november 19. vasárnap 13:00 
Bajnoki mérkőzés!

Dévaványai SE (U19) - Kondorosi TE (U19)  8 - 2  (7 - 0)
70 néző, játékvezető: Mihalik Pál.
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 3 Pap Á., 4 Meidinger 

J., 6 Kovács B., 8 Gál S. (15 Szőnyi B. 46’), - 11 Papp D. 
(2 Stranszki Zs. 59’), 5 Gubucz V. (18 Horváth B. 46’), 
10 Juhász P. (9 Feke B. 59’), 14 Papp V. (16 Purger F. 85’), 
- Papp K. (17 Szabó M. 88’), 19 Kató B. (13 Diós B. 88’). 
Edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Papp V. 1’, Kató B. 8’, 19’, Papp D. 12’, Papp 
K. 18’, 34’, 42’, 76’,  ill: Szigeti M. 50’, Takács M. 52’.

 2017. november 26. vasárnap 13:00 Kupa mérkőzés!
Gyomaendrődi FC (U19) - Dévaványai SE (U19) 

3 - 1 (2 - 0)
20 néző, játékvezető: Tóth Imre.
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 3 Pap Á., 4 Meidinger 

J. (9 Feke B. 46’), 13 Diós B. (15 Szőnyi B. 46’), 6 Kovács 
B., - 11 Papp D. (17 Szabó M. 57’), 5 Gubucz V., 14 Papp 
V., 10 Juhász P. (2 Stranszki Zs. 57’), -  7 Papp K. (8 Nagy 
Z. 57’), 19 Kató B. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Kovács Z. 42’, Paróczai G. 48’, Miklavicz Á. 
56’, ill: Kató B 64’.

SERDÜLŐ (U16)

2017. november 12. vasárnap 10:00
Szeghalmi FC (U16) - Dévaványai SE (U16) 8 - 1  (2 - 1)

2017. november 24. péntek 13:00
Dévaványai SE (U16) - Berényi Gyermek FC „A” 

(U16)  1 - 4  (1 - 2)

KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉSEK:
2017. december 9. szombat 13:00  DÉVAVÁNYAI SE II. – GÁDOROS SE

A DÉVAVÁNYAI SE LABDARÚGÓI KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KIVÁN A CSAPAT SZURKOLÓINAK.

DSE felnőtt:
  M GY D V
1. Méhkeréki SE   16  14   0    2  (57-15) 42 pont
2. Békéscsaba 1912 Előre II.   16  13   1    2  (54-12) 40 pont
3. Körösladányi MSK   16   12   2    2  (36-14)   38 pont
12. Dévaványai SE 16   1   1  14   (12-51)   4 pont

DSE II. felnőtt:
  M GY D V
1. Kardos-Örménykút KSC   14  11   0    3  (40-21) 33 pont
2. Gádoros SE   13  9   2    2  (47-16) 29 pont
3. Köröstarcsa KSK   14   9   1    4  (63-21)   28 pont
5. Dévaványai SE II. 12   7   1    5   (35-22)  22 pont

DSE U19:
  M GY D V
1. Mezőhegyesi SE   11  9   2    0   (57-9) 29 pont
2. Berényi Gyermek FC   11  8   2    1  (43-17) 26 pont
3. Dévaványai SE   11   7   1    3  (42-19)   22 pont

DSE U16:
  M GY D V
1. Berényi Gyermek FC „A”   10  8   1    1  (78-18) 25 pont
2. Szeghalmi FC   9  7   0    2  (64-17) 21 pont
3. Vésztői SE   9  5   2    2  (32-13) 17 pont
5. Dévaványai SE   9   2   1    6  (10-51)    7 pont
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Balogh Zsigmond és Urbán eszter fia Tibor.

Születések:

OKJ-s képesítéssel gázkészülékek 
karbantartását, kondenzációs kazánok 
garanciával történő javítását vállalom. 

Telefon: 66/484-190 - Hajdú Imre
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 
esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállí-
tani. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!

A tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes és beutaló nél-
kül fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt 1700 Ft-ba kerül 
(melyet a szűrés helyszínén kell fizetni) és háziorvosi be-
utaló szükséges.

A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, 
lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik ko-
rábbi szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza magával!

Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a 
06 66/371-796-os telefonszámon a 121-es melléken kérhet 
a Tüdőgondozótól.

Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Köz-
alapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. 
(volt polgármesteri iroda) vagy a 06 66/483-100-as tele-
fonszámon a 129-es melléken.

Megfelelő létszám esetén a szűrés időpontját a Tüdőszű-
rővel történt telefonos egyeztetést követően minden jelent-
kezővel telefonon közöljük.

TÜDŐSZŰRÉS

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

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

Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére.

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

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

Magyar Bajnokságban 1. hely és 2. hely,
Bp. Bajnokságon 1. hely, 2. hely és 4. hely,

Országos Diákolimpia 3. hely,
Régiós Diákolimpia 2. hely,
Maraton Bajnokság 5. hely.

További eredmények: 1 arany, 3 ezüst és 4 bronzérem.
Ezúton szeretném megköszönni a támogatást és a sok biztatást.

DÉKÁNY GERGŐ 2017-BEN KAJAKBAN 
ELÉRT EREDMÉNYEI:
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Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk mindazok-
nak köszönetet, akik Kovács Jánosné 
temetésén megjelentek és sírjánál 
koszorút, virágot helyeztek részvétük-
kel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

 A gyászoló család

„Az elmúlás fátylát fonta köréd az ég,
utolsó tekinteted az, mely utadon elkísér.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
id. Marsi József temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhí-
teni igyekeztek.

Lányai

• • • • •

§
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

Dévaványa 
határában kertet 
és földet bérelnék.

T.: 06-70/942-0038

Takarítást és idősek 
gondozását vállalom.

Érdeklődni:
06/30-213-1887

HÁZ ELADÓ!
75 m2 lakóingatlan, 2 szoba, konyha, előtér, wc, kamra. 

Központi és gázfűtéssel.
 Tel.: 06/30-948-14-58, 06/30-424-13-58

Hosszútávú munkalehetőség!
Varrónőket, varró csoportokat keresek bedolgozói 

munkakör betöltésére. Saját gép előny.

Tel.: 06/30-665-7525

Megemlékezés

Szeretettel emlékezünk Bereczki Andrásné Váradi Rózára 
halálának 9. évfordulóján.

Lánya Ági és családja

„Előttem van az arcod, a tekinteted,
Látom ahogy kinyújtod felém a kezed.
Szelíd szemeidben a szeretet fénylett,
s olyan jó volt mindig látni téged.”

Megemlékezés

Szeretettel emlékezünk Balogh Gyula 
halálának 24. évfordulóján.

Feleséged, lányod, fiad és családajai

„Köszönjük hogy éltél s minket szerettél,

Nem hagytál el minket csak álmodni mentél

Szívünkben itt él emléked mindörökké.”

Megemlékezés

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk Szarka Imre 
halálának 10. évfordulója alkalmából.

Fájó szívvel felesége, gyermekeink és unokáink.

„Elvesztettem akit annyira szerettem,
jó kedvem, nyugalmam vele eltemettem.
Üres már a lakás, nincs ki hazavárjon,
azért nem jön éjjel a szememre álom.
Rád borult a hideg sír, a temető csendje,
fájó szívünkben élni fogsz örökre.
Fájdalmas az út, mely sírodhoz vezet,
a jó Isten őrködjön pihenések felett.”

FELHÍVÁS!
Keressük dr. Papp Jenő 

egykori községi orvos leszármazottait.

Az információkat a múzeumba várjuk!
Telefon: 485-040. Köszönjük!



Dévaványai Hírlap - 26. oldal

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
2018. január 2., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttat-
ni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával! 
Csak a 2018. 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 12.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

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!

          Dr. Zsíros István állatorvos
    Eboltás • mikrochipes  

                           megjelölés • gyógyítás

       06/30-391-46-05

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107 

A gyomaendrődi orvosi ügyelet a 66/386-520-as számon elérhető. 
Ügyeletes rendőr: 06-30/633-7220 • Polgárőrség: 06-30/627-1069 • E-on hibabejelentő: 06-80/210-310.

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

Készüljön velünk a karácsonyra!
- Pulyka: alsó-felsőcomb, szárny - szárnyközép, mellfilé, medalion

- Kacsa: comb, szárny - szárnytő, máj, bőrös háj
- Csirke: comb, szárny, mell, aprólék, zúza - máj, egész csirke

- Birkahús - Marhahús: nyak, comb, lapocka, lábszár
- Sertéshús: karaj, szűzpecsenye, comb, lapocka, csülök, dagadó, 
tarja, oldalas, bőrös húsok, töltött húsok: karaj, dagadó, oldalas
- Saját készítésű termékek: friss kolbász, hurka, májas pogácsa

- Füstölt áruink: kolbász, szalámi, füstölt húsok, csülök, szalonnák.
- Kolbászhúsra (70-30%) megrendelést felveszünk.

• Belek széles választékban kaphatók!
• Darált hús: 1200.-Ft

• Marhabél kaliberezett 55-60 Ø 9-10 m 3750.-Ft
• Kötöző zsineg: 925.-Ft • Súrolókefe: 330.-Ft

• Disznósajt bél: 720.-Ft

Kellemes ünnepeket és
Boldog új évet kívánunk!

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

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

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

Helyszín: művelődési ház (Dv., Gyöngy u. 6.) 
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!

Elmélet, Uhrin Róbert, 25 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos. 
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal

Tájékoztató megbeszélés:
 2017. december 22. (péntek) 17 óra 

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

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)
TÉLI INTENZÍV

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM






