
Kedves Olvasó
Fontos mérföldkőhöz ér-

kezett Dévaványa Város Ön-
kormányzatának tájékoztató 
lapja, a Dévaványai Hírlap,-
hiszen annak éppen a 30 éves 
jubileumi lapszámát tartja a 
kezében. 

Akkor, 30 évvel ezelőtt el-
indult valami olyan dolog a 
településünkön, amely vala-
mi újszerűt hozott, az addigi 
űrt betöltötte, hiánypótlót 
tudott felmutatni. Lakosaink 
azt követően rendszeresen tá-
jékozódhattak a várossal kap-
csolatos eseményekről, ren-
dezvényekről.

Lehetetlen írásba foglal-
ni, hogy mit jelent ez a jubi-
leum, hiszen mindenkinek 
mást. Mást az olvasónak, és 
mást egy cikk, téma írójának 
valamint mást a lap szerkesz-
tőinek, munkatársainak. Az 
sem mindegy, hogy most is 
itt élő dévaványaiként vagy el-
származottként jutunk hozzá 
néha vagy akár rendszeresen 
egy-egy lapszámhoz, és kap-
hatunk tájékoztatást önkor-
mányzati, városi hírekről, te-
kinthetünk be az intézmények 
és civil szervezetek életébe, 
vagy éppen örülhetünk váro-
sunk új, „kis lakóinak”. Fon-
tos a használhatóság mellett az 

érzelmi többlet, amit egy ilyen 
helyi újság nyújtani tud.

Úgy érzem, büszkék lehe-
tünk erre a 30 éve kitartóan 
végzett munkára, amit a hír-
lap eddigi szerkesztői, volt 
és jelenlegi munkatársai év-
ről-évre bizonyítottak minden 
lapszámban, töretlen lelkese-
déssel, ha kellett kutatómun-
kával, hogy minél színesebb 
módon ismerjük meg hagyo-
mányainkat és az aktualitáso-
kat egyaránt. 

Nem egyszerű ennyi időn 
keresztül életben tartani egy 
újságot, főként a mai infor-
mációalapú társadalmunkban, 

amely egyre kevésbé tanúsít 
érdeklődést a nyomtatott mé-
dia iránt. Mégis hiszem, hogy 
szükség van erre a munkára, 
még akkor is, ha nyitunk az 
új szemlélet felé, hiszen van 
internet és facebook oldalunk, 
és honlapunkon elektroni-
kusan is olvashatóak az újság 
számai.

Kívánom az Olvasóknak, 
hogy minél hasznosabban 
tudják forgatni a továbbiak-
ban is a Dévaványai Hírlapot, 
illetve eredményes és örömteli 
munkát kívánok a szerkesztő-
ségnek!

Valánszki Róbert
polgármester

Az   országos hírlapok 
mintájára 1933-ban 

településünkön minden szomba-
ton megjelent a helyi újság, Dé-
vaványai Hírlap címmel. Poli-
tikai, társadalmi, közgazdasági, 
népegészségügyi és szépirodalmi 
hetilap volt. A népszerű újság 
több éven keresztül működött, 
de a II. világháború évei után 
jó néhány esztendeig szünetelt, 
míg végre 1990 decemberében 
a régi címmel és fejléccel, újra-
indult a lakossági információs 
igény kielégítésére Dévaványa 
Nagyközség Önkormányzata 
tájékoztató lapjaként.

Az akkori szerkesztők által meg-
fogalmazott alapelvek a későbbi 
és a jelenlegi hírlap szerkesztésé-
ben is érvényesek, de ugyanúgy 
hűségesek a régi, először megje-
lent Dévaványai Hírlaphoz.

„A lapunk mindenkiért és sen-
ki ellen nem íródik!...a megjelenő 
írások pártharcoktól mentesek, a 
személyiségi jogokat tiszteletben 
tartók, őszinték, tárgyilagosak, de 
nem sértő fogalmazásúak lehet-
nek…a szerkesztők…az igazság 
több arcának megismertetését szol-
gálhatják….”

Most, a 30. évfolyam decem-
berében megjelenő emlékszám-
ban felidézzük a régi és a jelenlegi 
újság legfontosabb, legemlékeze-
tesebb, legjelentősebb, legérde-
kesebb, legszebb, olykor párhu-
zamba állítható cikkeit, írásait, 
képeit, amelyek megörökítették 
községünk illetve városunk tör-
ténetét, a lakosság tevékenységét, 
munkájának eredményeit, fi gye-
lemfelkeltő apróhirdetéseit.

Az emlékszám az idősebbek 
számára emlékidéző, a fi atalság 
számára múltidéző, ismeret-

közlő jellegű. Alkalom, hogy 
az olvasók többet megtudjanak 
lakóhelyükről, s talán példákat 
is találnak arra, hogyan csele-
kedjenek, munkálkodjanak ők 
is Dévaványáért, jobb és szebb 
jövőjükért.

Olvassák, nézegessék válo-
gatásunkat  szeretett városunk, 
Dévaványa elmúlt évtizedeiről, 
lakóinak jobbító törekvéseiről!

A különszámot Dévaványa 
lakóinak szeretettel ajánljuk.

Váradi Andrásné

Megjelenik a Dévaványai Hírlap 30 éves fennállása alkalmából

Dévaványa, 2019. december 13.

Beköszöntő... Kedves Olvasóink!

A helyi sajtó
Írta: dr. Papp Jenő

„Huszonöt évvel ezelőtt, 1913. január 1-jén indult meg az első dévaványai sajtóorgánum Dévaványa címmel. A társadalmi együvé tartozás erősebb 
hangsúlyozással tűzte ki céljául annak idején községünknek ez az első hetilapja, mint ahogy ugyanezeknek a céloknak a szolgálatát vállalta magára a 
későbbi Dévaványai Élet, Magyar Vidék majd a Dévaványai Hírlap is.

Dévaványai Hírlap 1938. január 16. sz.
Közli: Krónikás 



A hírlapot lapozgatva Dé-
vaványa krónikája elevenedik 
meg az oldalakon, a minden-
kori testületi beszámolókon 
túl riportok, interjúk, hírek, 
események és még hosszan 
sorolhatnánk. Felidéződnek 
megfakult emlékek, ismerős 
arcok, a hírlap indulásának 
körülményei.

1990. decemberében jelent 
meg a Dévaványai Hírlap 
próbaszáma. 30 éve először 
vehette kezébe az olvasó.

30 évvel ezelőtt a könyvtár 
lett a szerkesztősége a Déva-
ványai Hírlapnak. A felelős 
kiadó Dévaványa Nagyközség 
Önkormányzata, a felelős szer-
kesztő dr. Pallaghy Sándorné 
volt. Piróka néni, aki 1964-től 
1982-ig a könyvtár vezetője, 
két cikluson keresztül a képvi-
selő-testület tagja, szorgalmaz-
ta a hírlap indítását. 

Az első szerkesztőségi meg-
beszélésen megfogalmazásra 
kerültek a célkitűzések: A 
lap Dévaványa lakosságának 
közvetlen tájékoztató eszköze 
lesz, folyamatosan és teljes-
körűen tájékoztatja olvasóit 
a települést és a lakosságot 

érintő minden kérdésben. 
Megtervezésre került a lap 
külleme, mely az egykori, a 
II. világháborút megelőző 
időben megjelenő Dévavá-
nyai Hírlapot idézi. A kora-
beli hírlap lapfejét vették át, 
melyet egykor Bogya István 
tanító tervezett. Az újság 
szerkesztése a könyvtárban 
folyt, a cikkek írását, össze- 
gyűjtését, a hirdetések felvé-
telét a könyvtár munkatársai 
végezték. Az első három év-
ben a nyomdai és szerkesztői 
munkálatok a Békés Megyei 
Könyvtár Nyomdaüzemében 
folytak. Később a kiadvány-
szerkesztést Moldván János 
végezte, a lap pedig fény-
másolással készült az önkor-
mányzat hivatalában.

1993-tól Valánszkiné Tóth 
Erzsébet könyvtárvezető lett 
a hírlap felelős szerkesztője, 
ez azonban nem hozott vál-
tozást a hírlap életében, hi-
szen Zsóka addig is meghatá-
rozó egyénisége volt a hírlap 
megjelenésének. Az Ő felelős 
szerkesztősége alatt „Helyi 
nyilvánosság 1996” elnevezé-
sű országos pályázaton a lap 
az önkormányzati újságok 

kategóriában I. helyezett lett. 
Büszkén mondhatom, 

hogy a Dévaványai Hírlap 
újraindítása a könyvtárosok 
érdeme, amit ugyan újságírói 
tapasztalat nélkül, de annál 
nagyobb lelkesedéssel végez-
tek.

Hogyan is készültek a 90-es 
évek elején a hírlapok, mikor 
még nem volt mobiltelefon, 
internet, elektronikus levele-
zés, digitális fényképezőgép 
sem állt rendelkezésre, ami se-
gíthette volna a munkánkat? 
Volt EDIT szövegszerkesztő, 
fl oppy lemez és polaroid fény-
képező. Kézzel és írógéppel 
írt hirdetéseket, kéziratokat 
kaptunk, melyet mi vittünk 
számítógépre, és ha az állandó 
rovatokon túl egyéb történé-
sekről is hírt szerettünk volna 
adni, annak magunk ered-
tünk a nyomába. Ötleteltünk 
annak érdekében, hogy az ön-
kormányzati tájékoztatókon 
túl, minél több és érdekesebb 
cikk jelenjen meg a lapban. 
Az újság nyomtatásra való 
előkészítésével nem ért véget 
a feladat. A már megszer-
kesztett lapot korrektúráztuk. 
Megkaptuk a fénymásolt új-

ságokat, amit nekünk kellett 
összehajtogatni, hogy újság 
formát öltsön, ennek érdeké-
ben sokszor mi még akkor is a 
lapokat hajtogattuk, amikor a 
munkaidőnk már rég lejárt. A 
terjesztésben is részt vettünk, 
vittük autóval, biciklivel és 
gyalog, hogy a településen 
mindenhol elérhető legyen.

A lap megőrizte az indulás-
nál megfogalmazott célokat: 
rendszeresen, pontos tájé-
koztatást nyújt minden olva-
sónak, közzéteszi a helyileg 
fontos információkat. Pub-
licitási lehetőséget biztosít a 
közéletben részt vevőknek, a 
kulturális élet szereplőinek, 
társadalmi és civilszerveze-
teknek.

A Dévaványai Hírlap jel-
lege szerint tájékoztató lap, 
mégis előtűnnek emlékek, 
sorsok, emberek, Dévaványa 
történetének állomásai. A 
hírlap rólunk szól, az itt élők-
ről, lapjai őrzik ünnepeinket, 
mindennapjainkat. Remél-
jük, hogy az utókor olyan 
szeretettel és érdeklődéssel 
forgatja majd az elmúlt idők 
lapszámait, mint ahogy egy-
kor azt készítettük.

Somogyi Erzsébet
könyvtárvezető

 Dévaványán 1913. január 
1-jén jelent meg az első helyi 
lap Dévaványa címmel. A lap 
nyolcadrét alakú, társadalmi és 
közgazdasági hetilap volt. A la-
pot Sepsi Zsigmond nyomdász 
szerkesztette, ő volt a Dévaványa 
lap kiadója és technikai előállí-
tója is.

Sepsi Zsigmond 1914-ben, 
a háború kitörésekor bevonult 
katonának, a lap szerkesztését 
Papp Jenő vette át. Papp Jenő 
ekkor orvostanhallgató volt. 
1914 végén őt is a harctérre szó-
lították, bevonult katonának. A 
felelős szerkesztő az akkor köz-
ségi főjegyző Erdélyi Kálmán 
lett. A lap azonban hamarosan 
megszűnt.

Ezután hosszú ideig nem volt 
lap Dévaványán. Papp Jenő köz-
ségi orvos lett Dévaványán és 
hozzálátott a dévaványai újság 
megvalósításához.

1931 szeptemberében dr. 
Papp Jenő megállapodást kötött 
a Szeghalomvidéki Hírlappal, 
hogy Dévaványai Hét címen 
egyoldalas mellékletet adjanak 
ki és a hírlapot Dévaványán is 
árusítsák. A mellékletet Dobos 
Gyula hírlapíró és dr. Papp Jenő 
közösen szerkesztették. 

A Szeghalomvidéki Hírlap 
azonban csak egy ilyen mel-
lékletet adott ki, mert a követ-
kező szám már a gyomai Gyo-
ma-Endrőd-Kondoros című 
újságban jelent meg. 

1932. február 7-én nagy 
változás történt a dévaványai 
sajtó életében. Ezen a napon 
jelent meg a Magyar Vidék 
című újság, melyet Gyoma 
megjelöléssel állítottak elő, de 
terjedelmében teljesen dévavá-
nyai eseményekkel foglalko-
zott. A lap felelős szerkesztője 
Nádudvary Mihály, főszer-
kesztője dr. Papp Jenő, fő-
munkatársa Kenéz Béla volt. A 
Magyar Vidék 1933. júniusáig 
jelent meg Dévaványán. Papp 
Jenő kivált a lap kötelékéből és 
1933. november 26-án meg-
jelentette a Dévaványai Hírla-
pot. Brücher Mihály és Tekei 
Sándor nyomdászok állították 
elő az újságot.

A Dévaványai Hírlap lapfe-
jét Bogya István tanító rajzolta. 
1934. szeptember 30-tól nyolc 
oldalas képes melléklettel jelent 
meg a hírlap, mely a Dévavá-
nyai Hírlap teljesen különvá-
lasztható melléklete volt. A 
melléklet címe Paraszt Írás, me-
lyet Kolozsi László szerkesztett 
és az ország fi atal írói írták, de 
helyet kaptak benne a dévavá-
nyai parasztírók is.

Dr. Papp Jenő alapító főszer-
kesztő halála után 1938-ban a 
szerkesztő és laptulajdonos B. 
Kiss Márton főjegyző lett.

 A második világháború vé-
gén a lap megszűnt.

Somogyi Erzsébet
könyvtárvezető

2. oldal  Dévaványai Hír lap

- A születésnapi újság margójára -

- A dévaványai sajtó története -



A községi képviselőtestü-
letnek húsz tagja van, akik 
közül tíznek  a mandátuma 
1933 év végével lejár. … Az 
ő helyüket kell betölteni. … 
Választójoggal bír a község-
nek minden olyan polgára, 
aki 24 éves elmúlt, magyar ál-
lampolgár, legalább 6 éve Dé-
vaványán lakik és legalább 2 
éve adót fi zet. A választható-
ság továbbá a 30 éves korhoz 
van kötve. Így Dévaványán 
összesen 3884 polgárnak 

van választói jogosultsága… 
Most készült el a dévaványai 
legtöbb adót fi zetők név-
jegyzéke, akik közül az aláb-
biak így virilis alapon tagjai 
lesznek az új képviselőtes-
tületnek. (A csillaggal jelölt 
tagok adója egyetemi vagy 
főiskolai, illetőleg akadémiai 
képzettségük miatt duplán 
számít.) Báró Herczog Mór 
Lipót, Jakabfy Jenő, dr.Vass 
Albert*, Futó Sándor, vitéz 
Lipcsei Márton*, … özv.Bor-
sos Károlyné, Czervin Artúr-
né, Hary Kálmánné, Simó 
János*, Grósz Ferenc, dr.Va-
dász Károly*, Csatáry János*, 
özv. Szentgyörgyi Gerőné…

Virilis jogon nők is lehetnek 
községi képviselők. Itt említjük 
meg, hogy a belügyi kormány-
zat egyik legújabban kelt ren-
delete szerint virilis alapon a 
nők is tagjai lehetnek a képvise-
lőtestületnek, ha a törvényben 
felül bizonyos  iskolai képzett-
séggel is rendelkeznek. (1933)

•••••••••••••••••••

A képviselő-testület 2013. 
november 14. napján rendkí-
vüli ülést tartott.

A képviselő-testület első 
napirendi pontként tárgyal-
ta a 2013. november 10-én 
megtartott időközi polgár-
mester választás eredményé-
ről szóló tájékoztatót. 

Az időközi polgármester 
választáson négy polgármes-
ter jelölt indult, Feke László 
független jelölt, Kiss Ká-
roly független jelölt, Novák 
Imre független jelölt és Va-
lánszki  Miklós Róbert füg-
getlen jelölt. A választáson 
Feke László 260 érvényes 
szavazatot (11,75%), Kiss 
Károly 104 érvényes szava-
zatot (4,70%), Novák Imre 
875 érvényes szavazatot 
(43,99%) kapott. A megvá-
lasztott polgármester Valán-
szki Miklós Róbert függet-
len jelölt. A település 6502 
választópolgárából 2223 fő  
járult az urnák elé.

Dévaványai Hír lap 3. oldal

Készülődés a 
képviselőtestületi 

választásokra

2012. január 16-án Kajó 
András és felesége Kajó Ber-
ta, valamint Kajó Mihály és 
felesége Kajó Julianna nagy-
váradi lakosok állampolgár-
sági esküt tettek Dévaványa 
Polgármestere előtt. Az eskü 

után már, mint külföldön élő 
magyar állampolgárok hagy-
ták el hivatalunk falait. 

Kajó Mihály és Kajó And-
rás testvérpár ugyan család-
jukkal együtt Nagyváradon 
élnek, az állampolgársági 
eskü színhelyéül mégis Dé-
vaványát  jelölték meg, mint 

elődeik egykori születési he-
lyét, ezzel is tiszteletüket fe-
jezve ki előttük.

Kajó András, az ükapa 
1852-ben, az akkori Heves 
megyei Dévaványán szüle-
tett. Élete során a heveskun-
sági 47. honvéd zászlóajnál 
szolgált 12 év 3 hónapot, 

mint honvéd kürtös. A ro-
konság a Zrínyi utcában la-
kott, mára azonban Dévavá-
nyán senki sem él közülük, 
elszármaztak, vagy meghal-
tak. A magyar állampolgár-
ságuk megszerzéséhez ez-
úton is szívből gratulálunk! 
(2012)

Állampolgári eskü

128 év után 2000. július 
1-től Dévaványa újra elnyer-
te a megtiszteli városi rangot. 
2000. augusztus 17-én ren-
dezte a település a városava-

tó ünnepségét a református 
templomban, melyen két-
ezernél is több ványai pol-
gár, és meghívott vendég vett 
részt.

Félórás térzene után a vá-
ros lakói a nemzeti és a városi 

zászlóval, fanfárok kíséreté-
ben vonultak be a református 
templomba. A Himnusz el-
hangzása után díszvendégek 
köszöntötték a „régi” és az 
új várost. A várossá nyilvá-
nító oklevelet  és a jelképes 
városkulcsot Pintér Sándor 

belügyminiszter adta át Pap 
Tibor polgármesternek, majd 
a kormány és a belügyminisz-
térium nevében tisztelettel 
köszöntötte  Dévaványát a 
magyar városok tiszteletre-
méltó családjában.

Dévaványa város

Önkormányzatunk díjat alapított „Dévaványáért” el-
nevezéssel. Azok részesülhetnek ebben az elismerésben, 
akik Dévaványa fejlődéséért legtöbbet tették. Ez év 
augusztus 20-án első ízben került kiosztásra az emlék-

plakettből és díszokle-
vélből álló kitüntetés 
Dr. Bereczki Imre mu-
zeológus és U. Nagy 
László ny. ref. lelkész 
részére, a település 
érdekében végzett év-
tizedes munkájukért. 
(1995)

„Dévaványáért”

(1991)



Dr. Papp Jenő Dévaványán 
született széles látókörű felvilá-
gosult orvos volt, a Dévaványai 
Hírlap hasábjain keresztül is 
próbált az emberekre hatni. 
Nagy hangsúlyt fektetett a be-
tegségek megelőzésére. 

A betegségek ellen legha-
tásosabban tisztasággal véde-
kezhetünk. Nagyon fontos, 
hogy a tisztaságra ügyeljünk. 
(1934)

A por elleni küzdelem 
egyidős a modern orvostu-
dománnyal. A por tele van 
fertőző bacilussal. Míg nem 
lesznek kő utjaink, a falu 
egészségét komoly veszély fe-

nyegeti. Végre kell hajtani a 
közúti közlekedés rendszabá-
lyait. Propagálni kell a „Virá-
gos Dévaványát”. (1935)

Tanácsok a védőoltás be-
adatásáról és a megelőzés fon-
tosságáról. (1936)

Mentőautót Dévaványának. 
Dévaványa lakossságának szá-
mánál, földrajzi fekvésnél és 
útviszonyainál fogva joggal 
igényt tarthat egy mentőállo-
más felállítására. (1937)

••••••••••••••
H1N1 oltások Dévaványán
Óvodások és iskolások 

infl uenza elleni oltása. Miért 
oltassuk be magunkat? (2009)

„Környezet és egészség” elő-
adások - (2009)

Városi gyermek és egészség-
nap Dévaványán.

A művelődési ház épü-
letében több helyen lehe-
tett egészségügyi szűrésekre, 
vizsgálatokra jelentkezni: 
anyajegyszűrés, melyet bőr-
gyógyász végzett, valamint 
műszeres szem- és hallásvizs-
gálat volt. Sor került még 

az egészségsátorban testsúly, 
testzsír, valamint vérnyomás 
mérésére. (2014)

Cikksorozat az egészséges 
életmódról, az időszaknak 
megfelelő ruházkodásról, ét-
kezési tanácsokkal, receptek-
kel. (2016)

Nappali rendű mentő ál-
lomás létesül városunkban. 
(2016)

Rendezni kell a piac kér-
dést. Beton alapra kell he-
lyezni az élelmiszer piacot. 
Szüntessék meg a földről 
való árusítást, a köztisztaság, 
közegészségügy érdekében. 
(1934)

A piac nincs bekerítve, a 
csordáról hazatérő tehenek 
naponta vizitelnek a piacté-
ren és otthagyják látogatásuk 
nyomait. Mindez nem for-
dulna elő, ha a piac be lenne 
kerítve és piacőr lenne. Ezen 
változtatni kell. (1934)

A fejlesztés eredményeképp 
a területen szétszórt építmé-
nyek egy új, korszerű létesít-
ménnyel lettek helyettesítve. 
Az építés mellett 2000m2 
térburkolat újul meg, továb-
bá 40 m2 biológiailag aktív 
felület kialakítása történt 
meg.

A piac minden igénynek 
megfelelő fejlesztése ösztön-
zőleg hat a helyi termelőkre 
és kézművesekre, lehetőséget 
teremt az életminőség javítá-
sára, és segíthet a közösségi 
összetartozás érzésének elmé-
lyítését. (2018)

g g

Közegészségügy (1934-2016)

Piacrendezés (1934-2018)
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Dévaványa történelmi 
múltja sehol sem jut kifeje-
zésre az utca nevekben. 

…..” Árpádról, Hunya-
diról, Rákócziról, Kossuth 
Lajosról, Petőfi ről, Deák Fe-
rencről elnevezett utcákat az 
ország bármely községében 
megtaláljuk, ami rendjén is 
van. Dévaványán is rendjén 
volna, ha ugyanakkor nem 
feledkeztek volna meg ar-

ról, hogy az utcanevekben 
Dévaványa történelmi múlt-
jának nagyságait is szerény 
emlékeztetőhöz juttassák….
Róluk éppen úgy utcát kel-
lene elnevezni, mint Dózsa 
Györgyről, vagy Ambrus 
papról, aki a ványai paraszto-
kat Dózsa hadába vezette… 
(1936)

 „1972-ben a könyvtár fa-
lán elhelyezett tábla örökíti 

Ambrus pap emlékét. Az 
ezt követő években a könyv-
tár szerette volna Ványai 
Ambrus nevét fölvenni, de 
a kérelmet a 70-es évek kul-
túrpolitikája azzal utasítot-
ta el, hogy a pályázat nem 
domborítja ki kellően Ványai 
Ambrus munkásmozgalmi 
tevékenységét. Örvendetes, 
hogy a tudós pap nevét mégis 
viselheti egy kulturális intéz-
ményünk”. (1993)

Felavatták a kettős ke-
resztet, amely Dózsának 
és Ványai Ambrusnak állít 
emléket, majd történész-
konferencián neves törté-
nészek méltatták az 500 év 
előtti eseményeket, kiállí-
tást is láthattak az érdeklő-
dők, majd Ványai Ambrus 
szobrának felavatása – a 
róla elnevezett iskola előtt 
– zárta a megemlékezést. 
(2014)

Elnevezési javaslatok 

(1992)



Dévaványai Hír lap 5. oldal

DÉVAVÁNYÁN ÉPÜL A VÁRMEGYE 
LEGMODERNEBB ORGONÁJA

Katolikus nap Dévaványán. Eucha-
risztikus világkongresszus és Szent 
István király emlékünnepség május 
22. (1938)

3000 hívő vett részt a dévaványai 
eucharisztikus körmeneten, Tóth 
Zoltán Viktor papi segédlettel az Ár-
pád úton, Kossuth úton és a Deák 
Ferenc úton vezette a hívőket. (1938)

Anna napi búcsú a katolikus temp-
lomban. A szentmise főmisése Kiss 
Rigó László püspök. Szent István 
napi ünnepi hangverseny a reformá-
tus templomban. (2008)

A Rózsafüzér Társulat a néhai Szőll-
ősi Lajos által ajándékozott 15  öl 
területű telken keresztet állított. A 
keresztet szentelte Dr. Tóth Zoltán 
Viktor tikos káplán Ez a Szőllősi-ke-
reszt. (1939)

2009. június 13-án a felújított 
és Horváth Sándor plébános által 
megszentelt keresztet átadták. A fel-
újítás költségéhez az önkormányzat 
50000.-forinttal járult. (2014)

Megalakult a Katolikus Legényegy-
let. A Cserkészház felavatása decem-
ber 10-én. (1933)

Református Legényegylet szezony-
nyitó kultúrestje - a dévaványai Re-
formátus Leányegyesület műsoros 
előadása. (1933)

ÚJRA SZÓLT AZ ORGONA

Akik 2006. május 21-én voltak a 
református  templomban, azoknak 
lehetőségük volt megcsodálni az újra-
épülő az orgona hangját. Felújítása két 
részletben valósul meg. Az első fázis 
napokon belül befejeződik, a máso-
dik pedig csakis az anyagiakon múlik. 
Sokan hozzájárultak már a „napi 8 
forintjukkal” és ezt szeretném megkö-
szönni az Egyházközségünk nevében. 
Abban bizonyos vagyok, hogy nem-
csak a környék, és nemcsak a megye, 
hanem az egész Tiszántúl egyik legje-
lentősebb hangszerévé válhat, országo-
san is egyedülálló lehet, hiszen a XIX. 
század egyik legjelentősebb orgona-
építőjének, a legnagyobb épen maradt 
orgonája. Ehhez azonban össze kell 
fognunk! Egyszer már ezt megtették 
szüleink, nagyszüleink, dédszüleink, 
akik felépítették az országosan is el-
ismert szépségű és nagyságú templo-
munkat, és felépítették az ahhoz méltó 
hangszert. 

Arra kérek mindenkit, hogy aki csak 
teheti, támogassa az anyagi lehetősé-
geihez képest az orgona restaurálását. 
Tegyük meg, hogy az egész városunk 
büszkesége legyen! 

                      Parola Csaba orgonista
(1937)

(1933)

„Az éjszaka kivilágított re-
formátus templom úgy ma-
gaslik ki, mint hatalmas őr, 
mely vigyázva kémleli a sö-
tétséget és óvja a lakosságot.”

(1939)

Karácsonyi koncert a katolikus templomban - 2017Karácsonyi koncert a katolikus templomban - 2017
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„Az egészséges életmódra 
nevelés Dévaványán” című 
pályázati program keretében 
intézményünk valamennyi 
tagóvodájában barkács-napot 
szerveztünk december 13-án, 
Luca napján, ahol szülők és 
gyerekek együtt tevékenyked-
hettek. Ajtókopogtatókat, 
asztali és fenyőfadíszeket ké-
szítettünk természetes anya-
gokból és díszítő kellékekből. 
A szülők a gyerekekkel együtt 
lelkesen ragasztottak, kötöz-

tek, hajtogattak, és nem ma-
radt el a mézeskalács díszítés 
sem. A fenyő és a mézeskalács 
illata igazi ünnepi hangulatot 
teremtett,  a felkínált vitamin 
csemege így még jobban íz-
lett – a banán, a narancs, a 
mandarin, a kivi és a többi 
gyümölcs hamar elfogyott. 
Nagyon szép és ízléses díszek 
készültek, amit a szülők haza 
is vihettek. A gyerekek a mé-
zeskalácsnak örültek a legjob-
ban: bőven jutott a szájukba 
és a kis markukba is. A kis 
kezek által készített karácso-
nyi üdvözlőlapok és fenyődí-
szek is dicséretet érdemelnek. 
(2006)

Karácsonyi 
munkadélután 
az óvodákban

Néhány lelkes dévaványai 
pedagógus fejében született 
meg a gondolat, hogy min-
den évben egy héten át kultu-
rális és szabadidős programo-
kat szerveznek tanulóiknak. 
Az ötlet a tanévnyitó értekez-
leten kedvező fogadtatásra 
talált a tantestület tagjai kö-
zött, és lelkes szervezőmunka 
kezdődött. Mivel az iskola, az 

átadása óta a Ványai Ambrus 
nevet viseli, lassan kirajzoló-
dott a konkrét elképzelés: ha-
gyományteremtő jelleggel ez 
évben április 18-21-ig meg-
rendezik a Ványai Ambrus 
napokat.
Április 18-án került sor a 
rendezvénysorozat megnyi-
tójára, melynek keretében 
felavatták a Rosza Pál tanár 
által tervezett és elkészített 
kopjafát az iskola előtti park-
ban. (1995)

Ványai Ambrus
napok az iskolában

2008 májusában túljutott in-
tézményünk az előminősítési 
eljáráson, melynek következ-
tében szeptember végén, ok-
tatási szakértők érkeztek mű-
vészeti iskolánkba. A teljes 
körű dokumentum elemzé-
sek mellett órákat látogattak 
és tájékozódtak az oktatási 

feltételekről, eredményeink-
ről. A két hétig tartó vizsgálat 
után végül megérkezett a vár-
va várt eredmény, miszerint a 
Dévaványai Művészeti Iskola 
megkapta a: „kiválóra minő-
sített alapfokú művészetok-
tatási intézmény” címet. Ez a 
cím magasabb állami támo-
gatást jelent, illetve olyan pá-
lyázatokhoz való hozzáférést, 
melyre csak a „kiváló” címet 
viselő iskoláknak van jogo-
sultságuk. (2008)

Kiváló minősítést kapott 
a dévaványai 

művészeti iskola

Október első hete a terem-
tés hete. Ennek alkalmából 
a Szügyi Dániel Reformá-
tus Iskola diákjai különböző 
technikával készült képeket 
készítettek. Az alkotások ér-
tékelése és díjazása után (ter-
mészetesen minden résztvevő 
kapott ajándékot) kiállítást 
rendeztünk az egyik tante-

remben, melyre meghívtuk 
gyülekezetünk tagjait is. A 
szeretetvendégséggel (süte-
mény, üdítő, szeretetteljes 
beszélgetés) egybekötött ki-
állítást megtisztelték a pres-
biterek, a gyülekezet tagjai 
mellett diákjaink szülei is. 
Köszönjük, hogy eljöttek, és 
egy jó hangulatú beszélgetés-
ben lehetett részünk, és hogy 
adományaikkal támogatták 
iskolánk alapítványát. (2014)

Kiállítás és 
szeretetvendégség

2008. április 23-án nyílt meg 
Széphalmon a Magyar Nyelv 
Múzeuma (egyedülállóként a 
világban!), s azóta ez a nap a 
„Magyar nyelv napja”, s áp-
rilis az anyanyelvi rendezvé-
nyek hónapja.
Ezért rendeztük meg mi is 
már 2. alkalommal a Ka-
zinczy-anyanyelvi versenyt, 
melyre nagy örömünkre, a 

tavalyinál is több, 112 tanu-
ló (általános és középisko-
lás) jelentkezett. Az első és 
második forduló feladatait 
legsikeresebben megoldó 50 
tanuló vehetett részt a dön-
tő megmérettetésen, melyre 
2010. április 4-én délután 
került sor a múzeumban. A 
verseny minden benevezett 
résztvevője emléklapot, a 
döntőbe jutottak oklevelet, 
a nyertesek még könyvjutal-
mat is kaptak. (2010)

Kazinczy-anyanyelvi 
verseny

„Ha életem során bármikor el-
mennék, mindig vissza fogok 
térni, hisz itt élnek a szüleim, 
rokonaim, barátaim, mindenki, 
akit szeretek és akik szeretnek.”

„Ez a búzakalásszal határolt kis-
város a maga két templomával és 
más épületeivel nekem a környék 
legszebb városa.”

(1934)

Gyermeknap - 2017Gyermeknap - 2017

Megnyílt a Gólyahír Bölcsőde - 2019Megnyílt a Gólyahír Bölcsőde - 2019
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2008. szeptember  elseje. A szokásos 
iskolai tanévnyitók napja. A középisko-
lában azonban külön ünnep is, tíz éves 
évfordulós, mely alkalmából az iskola 
jelenlegi igazgatója, Kissné dr. Balogh 
Ibolya az alábbi szavakkal köszöntötte 
az évnyitón megjelent vendégeket, ta-

nulókat, dolgozókat: A mai napon nem 
csupán szokásos tanévnyitó ünnepsé-
günket tartjuk, hiszen tíz évvel ezelőtt, 
a jelenlegi Farkas Gyula Közoktatási 
Intézmény jogelőd iskolája az Eötvös 
József Gimnázium és Szakképző Iskola, 
majd névváltozása után Szakiskola tar-
totta tanévnyitóját.

Hosszan, nagyra becsülendő, az okta-
tásnak és kultúrának méltó rangot adó 

képviselő testületi munka eredménye-
ként nyitotta meg kapuit az új iskola. Az 
akkori vezetők nemes döntése és anyagi 
áldozatokat nem kímélő munkája bizto-
sított lehetőséget a dévaványai családok 
gyermekei számára., hogy az alapmű-
veltségüket az általános iskolát követően 
érettségit szerezve vagy szakmát tanulva 
helyben, bejárás, kollégium nélkül gaz-
dagíthassák. (2008)

Jubileumi tanévnyitó 
(1998-2008)

Néhány szó a dévaványai gimnáziumról
Írta: Bereczki Imre gimnáziumi tanár

„Senki sem próféta a maga hazájában.” Ez a közmon-
dássá vált messiási kijelentés jut eszembe, valahányszor a 
ványai gimnázium sorsára gondolok. Mert észre kell ven-
nünk, hogy milyen odaadással támogatnak bennünket 
Szeghalom részéről, olyan nemtörődömséget, sőt ellen-
séges érzületet kell tapasztalnunk Dévaványa lakossága 
részéről. A legutóbbi tanév befejeztével is  megjelentek 
a konkolyhintők s olyan dolgokat próbáltak terjeszte-
ni, hogy a ványai gimnázium szeptemberben már nem 
is nyílik meg; a dévaványai tanárok nem is  törődnek a 
tanulókkal s végül, ami talán mindenki előtt a legfonto-
sabb, hogy ilyen drága intézetbe nem érdemes senkinek 
sem gyermekét járatnia.

 Magam részéről jónak látom pár szóval felelni a fen-
tebbi érvelésre. Hogy megnyílik e a gimnázium szeptem-
berben, erre feleletet adni csupán az igazgatóság illeté-
kes. De különben is ez olyan megszokott akadékoskodás, 
hogy rája több szót vesztegetni felesleges.

„Örömmel tölt el, hogy itt lakhatom,
Ha felnövök is, itt maradok.

Ez az a hely, ahol élek
Ezért látom Ványát szépnek.”

„Szeretem ezt az 
alföldi kisvárost, 

mert itt nőttem fel, 
és ideköt minden 

gyerekkori
 emlékem.”

Az önkéntesek fél 10-től gyülekeztek a Polgármesteri 
Hivatal udvarán, ahol mindenki átvette a hulladékgyűjtés-
hez szükséges eszközöket: szemeteszsákot és védőkesztyűt.

A programban részt vettek civilek, a Körös-Maros Nem-
zeti Park Réhelyi Látogatóközpont dolgozói, a Farkas 
Gyula Közoktatási Intézményből pedagógusok és diákok, 
a Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum gondozói 
és gondozottjai, a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületé-
nek tagjai, a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány, 
Dévaványa Város Önkormányzat munkatársai. (2011)

 Mi is szedtük 

(1992)

(1934)

(1937)
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Közel másfél éves előkészítő – szerve-
ző munka után 2009. április 10-11-én, 
a költészet napján városunk sikeresen 
valósította meg a tervezett Ladányi Mi-
hály –emléknapok rendezvényeit.

A meghívó szerint 2009. április 10-én 
egy rendkívüli színvonalas Ladányi Mi-
hály estre került sor a helyi Művelődési 
Házban –Baranyi Ferenc Kossuth díjas 
költő és Kassai Franciska előadó mű-
vésznő közreműködésével. 

Másnap, április 11-én Baranyi Fe-
renc úr adta át a karcagi szobrászmű-
vész, Győrfi  Sándor úr által elkészí-
tett Ladányi Mihály emlékszobrot. A 
szoboravatón Tóth Auguszta színmű-
vésznő egy gyönyörű Ladányi-verssel 
tisztelgett a kétszeres József Attila díjas 
dévaványai költő emléke előtt. A szo-
boravató ünnepséget megtisztelte a 
költő lánya, Ladányi Ágota és Ladányi 
Zsuzsanna is.

„Helyi nyilvánosság  1996” címmel 
a Pest-Budai Egyesületek Szövetsége 
az elmúlt évben pályázatot hirdetett a 
helyi újságokat megjelentetők részére. 
A pályázat célja, a helyi nyilvánosságot 
szolgáló média társadalmi elismertsé-
gének növelése volt. Az elbírálásnál azt 
vették fi gyelembe, hogy az újság milyen 
mértékben foglalkozik a helyi ügyekkel, 
bemutatja e a testület munkáját, for-
dít e fi gyelmet a település egyházainak, 
szervezeteinek, egyesületeinek tevékeny-
ségére stb. Pályázni két kategóriában 
lehetett: független helyi lapok és önkor-

mányzati tájékoztató újságok kategóriá-
jában.

Az utóbbi kategóriában a DÉVAVÁ-
NYAI HÍRLAP is vállalta a megmé-
rettetést, mint kiderült nem is hiába. 
Örömmel adunk számot arról, hogy a 
Pest-Budai Egyesületek Szövetségének 
Kuratóriuma, az önkormányzati újsá-
gok kategóriájában lapunkat találta a 
legjobbnak, a kiírásban megfogalmazot-
taknak leginkább megfelelő újságnak, 
minek következményeként egy éven 
keresztül jogosultak vagyunk a kiadási 
adataink között feltüntetni: „A Pest-Bu-
dai Egyesületek Szövetségének pályáza-
tán, az önkormányzati újságok kategó-
riájában I. helyezett lap.”

Rövid időn belül másodszor ismerte 
el a Nemzeti Kulturális Örökség Min-
isztériuma a Dévaványai Önkormányzat 

kultúrapártoló tevékenységét. 1997-
ben a Könyvtárpártoló önkormányzat 
kategóriában kapott I. helyezést, 
ez évben pedig a múzeumpártoló 
magatartását jutalmazta oklevéllel és 
700 ezer forint pénzjutalommal a min-
isztérium. (2000)

Múzeumpártoló 
önkormányzat

Ladányi Mihály emléknapok

1997 - Jók vagyunk!

(1934) (1992)



(1934)

…Megtelt a nagy templom belseje 
ismeretlen ismerősökkel. S oly áhita-
tos csend lett úrrá rajtunk, hogy szinte 
egyszerre lélegeztünk; úgy hallgattuk a 
tiszteletes úr majd a polgármesterünk 
szavait, amely nem csak köszöntő, de 
befogadó baráti invitálás is volt. A ko-
molyzenei hangversenyen igazi műértő 
közönséget, a zenei kultúrát élvező hall-

gatóságot láttam. A másnapi múzeum-
látogatási reggel üdén köszöntött ránk, 
míg megtekintettük a kézművesipar re-
mekeit. A további kulturális meglepetés 
a művelődési házban várt ránk. A haza-
térők és a vendéglátók egyaránt öröm-
kosarat tartottak számunkra. Végezetül, 
de nem utolsó sorban a zászlószalagot 
Szarka Elemér nyugalmazott tanár kö-
tötte fel a zászlórúdra, kellő szép szavak 
kísérete mellett. Vidám táncosok zárták 

a kissé hosszúra nyúlt műsort, de már 
frissítőnek az ottani ételek illata csaloga-
tott a terített asztalok mellé.

…felvillantottam a legszebbeket és 
a legkedvesebbeket, melyeket préselt 
virágként gyűjtöttem az emlékeim kö-
zött…Most búcsúzom, de gondolatban 
itt leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet; el-
búcsúzom, de itt marad belőlem néhány 
pillanat. (2006)    

Ökrösné Kárpáti Gizella ny.tanár

Világtalálkozó

Az Értéktár Bizottság 2015 márciu-
sában a beérkezett javaslatok alapján 
a következő értékeket vette fel a Tele-
pülési Értéktárba:
• Hímző és kézműves kör 
• Famatuzsálemek Dévaványán 
• Régi mesterségek 
• Ványai népviselet 
• Dévaványa anyakönyvekben rejtőz-

ködő múltja (Bagdi Tamás 
munkája)

• Nácsa János, a népművészet 
mestere

• Kádár Ferenc, a népművészet 
mestere

• Ladányi Mihály költő
• Dr. Bereczki Imre munkássága
• Betakarítási ünnep – rendezvény
• Dévaványaiak Világtalálkozója – 

rendezvény 

Dévaványai Hír lap 9. oldal

Dévaványai Értéktár

A városunkban immáron VII. alka-
lommal került sor a Betakarítási Ünnep-
re, melyet idén a Dévaványai Általános 
Művelődési Központ szervezett meg. A 
fi gyelemfelhívó levelek az újságban és 
az interneten való megjelenést követő-
en személyesen is megkerestünk terme-
lőket, gazdálkodókat, kézműveseket. 
Ennek köszönhetően mind többen és 
többen jelezték vissza részvételi szándé-
kukat a városból, de érkeztek a bemu-
tatóra Ecsegfalváról, Gyomaendrődről, 
Mezőtúrról, Békéscsabáról, Körösla-
dányból is. Az idei évben meghirdetésre 
került a termelői tombola, - mint fel-
ajánlás a kertjében termett zöldség, gyü-
mölcs, termésből. A tisztelt lakosoknak 
adományozóknak köszönet érte!

(2014)

Betakarítási ünnep 
volt Dévaványán

Július 14-én megkezdte működését 
az Észak-Békés Megyei Önkormányzati 
Térségfejlesztési Társulás irodájában a 
„Civil Ház”.

Dévaványa társadalmi életét  a 
közösségek – család, nagycsalád, szom-
szédok, gazdasági szervezetek, egy-

házi és falu illetve városi közösségek – 
szervezték.

Amelyeket ma civil szervezeteknek 
nevezünk, azoknak elődjei Dévaványán 
már a XVIII. század végén és a XIX. 
század elején, közepén szerveződtek. E 
szervezetek nem csak segítették –mint 
ma is, nagyon sok helyi szervezet-, 
hanem szükség esetén védelmezték tag-
jaikat, vagy  az élethez nélkülözhete-

tlen élelemmel, gyógyszerrel, tüzelővel, 
hanem jó tanácsokkal is, amit ma in-
formáció átadásnak nevezünk. Nevelő, 
tanácsadó szerepük által, e szervezetek 
tagjai képesek voltak ellenállni a külső, 
számukra veszélyt jelentő tényezőknek.

Célkitűzés, hogy a civil és az 
önkormányzati szféra harmónikusan és 
gazdaságosan együttműködik. (1988)

Civil Házat kapott a térség

Kádár Ferenc Országos Népzene és Népzáncversenye - 2018Kádár Ferenc Országos Népzene és Népzáncversenye - 2018 Táncház - 2015Táncház - 2015
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Jó statisztikával zárta a szezont a Strandfürdő
A Strandfürdő és Gyógyászat rekord szállóvendéggel zárta a 2015. évi szezont. 

Az ifj úsági táborban megszálló vendégek száma idén elérte a 437 főt, 
ami 100 fővel több, mint a tavalyi vendégszám.

- 1991. Május 1-én 20 órai kezdettel Koós János műsora
Közreműködnek: Dékány Sarolta Harmath Andrea, Auth Ede, Kertész 
Gyula, Déri János
- Június 1-én 20 órai kezdettel Sándor György humorista önálló estje 
(jegyek elővételben 100.-Ft-os árban válthatók)
- Június 15-én 20.30 órai kezdettel a Betli Duó műsora.  
A műsortervből: Boldogság szerelem, Emlék, A szél, Gyere, jöjj közelebb, 
Búcsúzom (Jegyek elővételben 130.-Ft-os áron válthatók)
- Június 29-én Szabadtéri Bál, közreműködik: Takács Mátyás.
A nyár folyamán lakodalmakra, nagyobb rendezvényekre helyet tud 
biztosítani a művelődési ház. Bővebb felvilágosítás az 51-es telefonon 
vagy helyszínen kaphatnak az érdeklődők

művelődési ház vezetősége

A „József Attila” Művelődési Ház programja

(1934)

(1991)
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Régi vágya teljesült a dévaványai 
sportolóknak és sportrajongóknak, 
amikor 2009. július 25.,szombaton 
felavatásra került a Seres István Sport-
telep, melyet több éves munka, öss-
zefogás előzött meg. Az érdeklődőket 
és meghívott vendégeinket dr. Ágos-
ton Sándor köszöntötte. A felújított 
labdarúgó pályát és az új sportöltö-
zőt Pap Tibor polgármester köszöntő 
beszéde és ünnepélyes szalagátvágás 
után vette birtokba a közönség és a 
Dévaványai Sportegyesület. A pálya 
felújítása során talajcsere, felszín alat-
ti öntözőrendszer telepítése, a pálya 
körül a dréncsöves vízelvezetés, az új 
fűszőnyeg telepítése és a pályatartozé-
kok cseréje valósult meg. A munkála-
tok közel 24 millió forintba kerültek, 
melyhez a Délalföldi Regionális Fej-
lesztési Tanács 19,2 millió forintos tá-
mogatást ítélt meg. A sportöltöző 430 
négyzetméteres hasznos alapterületű 
földszint + tetőtér beépítéses vadonat-
új épület. A földszinti 4 játékos öltöző 
zuhanyzókkal, egy játékvezetői öltöző 
vizesblokkal, büfé, kiszolgáló helyisé-
gek kerültek kialakításra. A pálya felől 
lehet megközelíteni a közönség részére 
kialakított különnemű WC csoporto-
kat. A tetőtérben társalgó, klubszoba, 
és egy másfél szobás pályagondnoki 
lakás található. (2009)

Seres István 
Sporttelep avató

Dévaványa Város Önkormányzata 
2013-ban negyedik alkalommal ren-
dezte meg az Európai Autómentes Na-
pot. Az előző évekhez hasonlóan a dí-
jazottak közé bekerültünk, kiemelkedő 

munkájáért oklevélben részesítették a 
városunkat.

2013. december 10-én, Budapesten 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban 
került sor az Európai Mobilitási Hét 
záróeseményére. A tájékoztatóban el-
hangzott, hogy az idén rekordszámú 

hazai önkormányzat regisztrált az egy 
hetes kampány nemzetközi honlapján. 
Összesen 129 helyhatóság kapcsolódott 
be a szeptemberi rendezvénysorozatba, 
ezzel Magyarország a 47 regisztrált or-
szág közül a harmadik helyen végzett.

(2014)

Autómentes nap – díjátadó

(1933)

(1936)

(1934)

Kihívás napja - 2015Kihívás napja - 2015



Anyakönyvi összesítés 1990-ben:
Születés: 122 fő
Házasságkötés: 69 pár
Haláleset: 148 fő

A község létszáma:
1990. december 31-én: 9716 fő

12. oldal  Dévaványai Hír lap

Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató lap-
ja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 Dévaványa, Hősök 
tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999. szerkesztőség: DÁMK Bereczki 
Imre Helytörténeti Gyűjtemény 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8., Tel.: 
06-66/485-040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.com,  onkormany-
zat@devavanya.hu.  Felelős  szerkesztő:  Hajdu Ildikó. Felelős kiadó: 
Valánszki Róbert polgármester. Különszám. Készült:  Kovács  Zsolt  06-
30/263-9948.  Kiadványszerkesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörté-
neti Gyűjtemény. Kiadványszerkesztő: Csatári István, Tóth Izabella.

1991. január: Faragó László és Papp Mária leánya Ágnes, 
Kiss Péter és Ernyes Judit fi a Péter, Bakó Imre és Tekse Erzsé-
bet fi a Roland Dániel, Berta András és Biri Judit leánya Kitti, 
Gyebnár János és Nagy Ildikó fi a Attila, Szarka Zoltán és Sza-
bó Judit leánya Natália, Takács János és Papp Éva fi a Gábor.
1991. február: Csák Károly és Ács Terézia leánya Anita Teré-
zia, Tánczos István és Balogh Éva fi a Tamás, Ungi Sándor és 
Makra Angéla leánya Szilvia.
1991. március: Ács József és Erdős Mária leánya Erika, Séllei 
Zsigmond és Huszár Viktória fi a Zsigmond, Erdős Gyula és 
Pásztor Erzsébet fi a Gyula, Szarka József és Nagy Judit leánya 
Beáta.
1991. április: Pócsik László és Tarsoly Gabriella leánya Ve-
ronika, Nyíri Lajos és Lakatos Anna fi a Lajos, Fehér József és 
Sándor Róza leánya Flóra, Laskai Sándor és Pálfi  Erzsébet fi a 
Sándor.
1991. június: Tóth József és Polasek Erzsébet fi a József és 
lánya Mónika Erzsébet
1991. július: Czudor lászló és Bukva Róza leánya Zsófi a.

Születések 

BOLDOG KARÁCSONYT ÉS SZERENCSÉS ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK MINDENKEDVES OLVASÓNKNAK!

(1992)

(1934)

(1936)

(1992)

(1992)

(1936)

(1993)

(1991)

(1991)

(1992)

(1992)

(1992)

A hírlapban szereplő idézetek az általános iskola 
8. osztályos tanulóinak gondolatai 2006-ból.


