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SAJTÓKÖZLEMÉNY A BELVÍZ HELYZETRŐL

Július 30-án, csütörtökön szokatlanul nagy mennyiségű 
esővel járó felhőszakadás érte el városunkat, melynek során 
alig több mint egy óra alatt 70-100 mm közötti eső hullott le, 
ezt tetézte a szombaton lehulló 20-40 mm eső.

A meteorológiai adatok szerint a tavaszi extrém száraz-
ságot követően májustól többször esett egyszerre nagyobb 
mennyiségű eső, azonban azokat részben elnyelte a talaj, 
részben a csatornahálózat elvezette. Dévaványa térségében 
az éves átlagos csapadékmennyiség 550 mm körül alakul, 
ennek ötöde lehullott a jelezett két napon, de augusztus 4-én 
este is volt újabb 20-25 mm.

A csapadékvíz elvezető rendszerek többnyire megfelelően 
működtek, viszont ilyen mértékű csapadék azonnali elveze-
tésére semmilyen rendszer nem lett volna képes. Rontotta 
a helyzetet, hogy a szennyvízelvezető rendszer is megtelt 
csapadékvízzel, ezzel is súlyosan terhelve az árokrendszert, 
mely ilyen méretű terhelést amúgy sem bír el.

A leginkább veszélyeztetett az Árpád-Körösladányi ut-
cáktól délre eső városrész, illetve a Rákóczi utca, Deák utca 
egyes szakaszai, de ezen túl is sok helyen elöntötte a lakóin-
gatlanok udvarait a víz vagy éppen a szennyvízhálózat telí-
tettsége miatt nem lehetett használni a fürdőszobákat.

A csapadékvíz-elvezető rendszer tervezőjével folytatott 
megbeszélések alapján a Deák utca mentesítésére egy, a Ho-
mokbánya utca folytatásában lévő gödrök kotrásával kiala-
kított vésztározó megépítése lehet a megoldás, míg a többi 
esetben a szennyvíztisztító telep felújításával, a kapacitás 
növelésével és a hálózat átalakításával lehetne eredményt 
elérni. A város 10 szennyvíz öblözetre van osztva, melyek 
kettéválasztásával új levezető ág kerül kialakításra, így keleti 
városrész szennyvize azon keresztül folyna ki.

Az utóbbi megvalósítása már folyamatban van, melynek 
költsége több mint 1,5 milliárd forintot tesz ki, az előbbi - 
vésztározó kiépítése – kapcsán állami segítséget igénylünk a 
költségek fedezésére.

Szeretném megköszönni a védekezési munkálatokban 
részt vállaló lakosok, önkormányzati munkatársak, a Vidra 
Járási Mentőcsoport és a megyei Katasztrófavédelemi Igaz-
gatóság segítségét.

RENDEZVÉNYEK

A képviselő-testület mint minden év végén, így a tavalyi 
évben is elfogadta a következő évet meghatározó program-
tervezetét. 2020 egy különleges év a település életében, hi-
szen 20 éve pont, hogy visszakaphatta városi rangját. 

Ezt megünneplendő a városnapra rengeteg programmal, 
előadással, fellépővel szerettünk volna kedveskedni, melyet 
a koronavírus miatt kialakult helyzet felülírt. Ennek ellenére 
nem szeretnénk elengedni ezt az évet úgy, hogy egy rendez-
vény sem kerül megtartásra, ezért a szeptemberben már ha-
gyományosnak számító, de idén egy kicsit mégis átalakuló 
betakarítási ünnepséget – amennyiben központi jogszabály 
azt nem tiltja meg – úgy szeretnénk megtartani. 

Az idei évben a rendezvény neve „Füst és Tűz”, amely arra 
kíván utalni, hogy a hagyományos bográcsfőző versenyen 
túl ettől az évtől kezdve a barbecue (BBQ) és grill ételek 
készítői is megmérettethetik magukat, lehetőség szerint ter-
mészetesen tűzön - és nem pl: gázlángon - készített ételek-
kel. A csapatok tudásának összemérésére szeptember 12-én 
kerül sor, melyre már várjuk a jelentkezéseket. Szeptember 
13-án sportrendezvény megtartására kerül sor, melyen a 
szakosztályok bemutatkozását követően éjszakai futóver-
senyt rendezünk. A sportrendezvényt reményeink szerint 
színvonalas kísérőprogramok fogják támogatni, többek kö-
zött a Hooligans együttes részvételével. 

Természetesen a vonatkozó előírásokat, jogszabályokat 
mindenkor be kell tartanunk, ezért előfordulhat, hogy a 
lebonyolítás során az eddig megszokott szabadságtól szigo-
rúbb rendet kell bevezetnünk, de igyekszünk mindent úgy 
szervezni, hogy az az érdeklődők kedvét ne szegje. Kérünk 
ezért mindenkit, aki tervezi a kilátogatást, hogy lehetőség 
szerint maszkot vigyen magával, az ajánlott távolságokat 
tartsa be és bátran használják a helyszínen kihelyezett kéz-
fertőtlenítőket. Ezen túl kívánom mindenkinek, hogy érezze 
jól magát, és egy kicsit szabaduljon ki a „home office”-ból.

NYÁRI TÁBOROZTATÁS

A koronavírus miatt kialakult helyzet és az otthoni di-
gitális oktatás rendkívül leterhelte a családokat az elmúlt 
hónapokban. A legtöbb gyermekes családban a szülők már 
szabadságaik nagy részét felhasználták annak érdekében, 
hogy gyermekeikről otthonukban gondoskodni tudjanak. 
Éppen ezért engedjék meg, hogy pár szóban megköszön-
jem azoknak a civil szervezeteknek, önkénteseknek és pe-
dagógusoknak, akik a nyári szünetben felvállalták, hogy 
kisebb-nagyobb csoportokban tábort vagy nyári napközit 
tartanak a gyermekeknek. Ez nem csak amiatt volt fontos, 
hogy a szülők dolgozni tudjanak hanem, hogy a hónapok 
óta otthon lévő gyermekeket egy kicsit megmozgassák és 
más gyermekek közé vigyék, hiszen tudjuk: gyermeknek 
gyermek a barátja. Köszönöm nekik odaadó munkájukat és 
önzetlen magatartásukat. 

Valánszki Róbert, 

polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA

Kérjük, hogy az ügyfélszolgálati iroda látogatása esetén to-
vábbá a hulladék beszállítása során – az Operatív Törzs aján-
lásaira figyelemmel – az új típusú koronavírus elleni védeke-
zés érdekében, valamint az Önök és kollégáink egészségének 
és biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintézkedé-
seknek megfelelően szíveskedjenek eljárni:

A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele során az 
ingatlanhasználó köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt 
(védőmaszk, sál, kendő) viselni.

Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot szük-
séges betartani, ha a hulladékudvarban egyszerre több in-
gatlanhasználó tartózkodik. Amennyiben az 1,5 méteres 
távolság nem tartható, a hulladékudvar kezelője jogosult ide-
iglenesen a hulladékudvar kapuját bezárni, az ingatlanhasz-
nálóknak sorra kerülésükig a kapun kívül kell várakozniuk.

Ügyfélszolgálat nyitva tartása: Dévaványa, Hősök tere 1. 
augusztus 26. szeptember 9., 23-án 8.00-11:00 óra közötti 
időpontban.

Hulladékürítési napok
I. körzet (területe azonos a vegyes hulladék hétfői napon 

ürített területével)

Zöldhulladék:  szeptember 3. (csütörtök)

Szelektív hulladék: augusztus 26., szeptember 9., 23. (szerda)

Lomtalanítás: szeptember 12. (szombat)
II. körzet (területe azonos a vegyes hulladék keddi napon 

ürített területével)

Zöldhulladék: szeptember 3. (csütörtök)

Szelektív hulladék: augusztus 26., szeptember 9., 23. (szerda)

Lomtalanítás: szeptember 12. (szombat)
III. körzet (területe azonos a vegyes hulladék szerdai napon 

ürített területével)

Zöldhulladék: szeptember 4. (péntek)

Szelektív hulladék: augusztus 26., szeptember 9., 23. (szerda)

Lomtalanítás: szeptember 19. (szombat)

IV. körzet (területe azonos a vegyes hulladék csütörtöki 
napon ürített területével)

A kommunális (vegyes) hulladék gyűjtése az augusztus 20-i 
ünneptől függetlenül, a megszokott rend szerint történik.

Zöldhulladék: szeptember 4. (péntek)

Szelektív hulladék: augusztus 26., szeptember 9., 23. (szerda)

Lomtalanítás: szeptember 19. (szombat)

Kommunális többlethulladékot gyűjtő zsák

A többlethulladékot gyűjtő fekete zsák 120 literes mé-
retben a  Dareh  dévaványai  ügyfélszolgálatán kapható, a 
zsák ára 219,-Ft amelynek díja magában foglalja a hulladék 
elszállításának és ártalmatlanításának költségét is. A zsákot 
csak magánszemélyek vásárolhatják meg.

Szelektív többlethulladék átadása
Az ingatlanhasználó átlátszó vagy áttetsző színű zsákban 

kihelyezheti a többlet szelektív hulladékot. Szelektív több-
lethulladékhoz a DAREH nem forgalmaz külön zsákot.

A zsákban elhelyezett kommunális (vegyes) vagy szelek-
tív hulladékot a zárt fedelű edényekkel  együtt, azok mellé 
kell kihelyezni a megadott gyűjtési napon reggel 6 óráig.

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR
Helye: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz.

(Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi úton.)

Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig naponta: 7:00-15:00 
között és minden hónap első szombati napján: 8:00-12:00 
között. Telefonszám: 06-30/163-2639.

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információk-
ról, ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

A Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram he-
lyi sajátosságokra épülő programelemének keretében a 
Hajós utca 22. szám alatt szövött termékek készülnek, 
amelyek munkaidőben (hétfőtől-péntekig, 7:00 és 14:30 
között) megtekinthetőek, megvásárolhatóak.

Az alábbi termékek készülnek, akár rendelésre is:
• szőnyeg
• lábtörlő

• fürdőszobai kilépő
• tarisznya
• asztali futó
• falikép (keretezve is)
• díszpárna

Ugyanitt cirokseprű is készül, 4 méretben, 300-1500 
forint közötti áron.

SZÖVÖTT TERMÉKEK KAPHATÓK
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Továbbra is az egyszerűsített 
szabályok szerint lehet kiváltani az 

eReceptre felírt gyógyszert

Az egészségügyi válsághelyzet alatt is a veszély-
helyzet ideje alatt megszokott módon, az egyszerűsí-
tett szabályok szerint válthatják ki az eReceptre felírt 
gyógyszereket a feladattal megbízott személyek.

A patikákban tehát jelenleg is csak a beteg TAJ-szá-
mát kell közölni, illetve a kiváltó személyazonosságá-
nak hitelt érdemlő igazolására van csupán szükség, ha 
az eReceptre felírt gyógyszert megbízott váltja ki. Nem 
szükséges tehát ügyfélkapun keresztül vagy a kormá-
nyablakban meghatalmazást adni a gyógyszer kiváltá-
sával megbízott személynek.

Aki ennek ellenére ragaszkodik hozzá, az ügyfélka-
pu segítségével az www.eeszt.gov.hu/hu oldalon vagy 
bármelyik kormányablakban a továbbiakban is adhat 
meghatalmazást annak a személynek, aki eljár a nevé-
ben, a gyógyszertárban.

Megváltozott a parkolási rend 
a járási hivatalnál

A Szabadság tér és a Hősök útja felújítása miatt júli-
us közepétől megváltozott a parkolási rend a Gyoma-
endrődi Járási Hivatal udvarán.

A gyomaendrődi önkormányzat által pályázati for-
rásból megvalósított beruházás során elbontották a 
hivatal telekhatárát képező kerítést, a rekonstrukció 
keretében két automata sorompót telepítettek a belép-
tetéshez.

A továbbiakban a hivatal sorompóval lezárt udvará-
ra csak a járási hivatal járművei hajthatnak be, az ügy-
felek a sorompón kívüli területen, illetve a Szabadság 
téren kialakított parkolóhelyeken állhatnak meg jár-
műveikkel.

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

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

Béres Jánost 1977. szeptember elsején iktatták be, 

majd 1993. július első vasárnapján lépet először 

Dévaványán a szószékre. Lelkipásztori szolgálatát 

befejezve, 2020. július 26-án az igei áldás mellett az 

alábbi sorokkal búcsúzott az egyházközségtől:

„Megtettem mindent, amit megtehettem,
kinek tartoztam, mindent megfizettem.
Elengedem mindenki tartozását,
felejtsd el arcom romló földi mását.”

/Dsida Jenő/
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„Fölvétetett magas Mennyországba…”
Nagyboldogasszony ünnepére

Augusztus hónap 
legszebb ünnepe a 
Boldogságos Szűz 
Mária mennybevé-
telének szép ünne-
pe, -népies nevén 
Nagyboldogasszony. 
A nyugati (római 
és görög katolikus) 
és a keleti (ortodox, 
pravoszláv) keresz-
tények egyaránt ezen 
a napon emlékeznek 
meg arról a szent 
hittitokról, hogy mi-
után a Szent Szűz 
befejezte földi életét 
és jámborul, a szent 
apostoloktól körül-
véve elszenderült az 
Úrban, teste, mely az 
Isten Fiának kilenc 

hónapig élő tabernákuluma, szentségháza volt, nem maradt az 
enyészet rabja, hanem a mindenható Isten testestől-lelkestől 
fölvette Őt a mennyei dicsőségbe. 

Kezdetektől így vallotta ezt a kereszténység, de dogmaként, 
hittitokként csak 1950 novemberében mondta ki Isten Szolgája 
XII. Pius pápa őszentsége: „A Boldogságos Szűz Mária testes-
től-lelkestől fölvétetett a Mennybe.” Ünnepe augusztus 15-e, de 
már augusztus 14-én este megüljük az ünnep vigíliáját, előes-
téjét. A II. Vatikáni Zsinatig (1962-65) az ünnep előtti nap böjt 
volt a Katolikus Egyházban, -sőt a keleti ortodox keresztények-
nél máig két hétig tartó böjt, „Nagyboldogasszony böjtje” előzi 
meg az ünnepet. Sok vidéken a katolikus keresztények is böjtöl-
nek augusztus 14-én.

Mária mennybevéltelének történetét nem olvassuk az Evan-
géliumban, de az első századok keresztény írásai, így elsősorban 
Jeruzsálemi Szt. Jakabnál, Antiochiai Szt. Ignácnál és Areopagita 
Szent Dénesnél, akik az apostolok közvetlen tanítványai voltak, 
már olvasunk Szűz Mária életének végéről. Az apostolok veszik 
körül Szűz Mária halálos ágyát, és imádságuk közben száll el 
testéből lelke Isteni Fia kezei közé. Az apostolok tisztességgel el-
temetik Szűz Mária testét a Jozafát völgyében, de Tamás apostol 
nincs jelen Mária elszenderülésénél és temetésénél. Harmadik 
nap megérkezve kéri a sír felnyitását, hogy utoljára láthassa a 
Szent Szűz arcát. Apostoltársai készséggel tesznek eleget kéré-
sének, de a sziklasírban Szűz Mária holttestének helyén csak 
illatos virágokat találnak. Így értik meg, hogy az a test, amely 
magában hordozta a Megtestesült Igét, nem válhatott enyészet-
té, hanem az Isten testét és lelkét fölvette a Mennyei dicsőségbe.

Ezt ünnepelik meg a földkerekség keresztényei augusztus 15-
én, Nagyboldogasszony ünnepén.

A szülőfalumban, az Arad megyei Pécskán van egy ősi szokás, 
amit a pécskaiak valószínűleg 1753-as betelepülésükkor hoztak 
magukkal őshazájukból, Heves és Nógrád megyékből. 

Augusztus 14-én délután a temető közepén levő kisebbik 
templomban elkészítik Szűz Mária sírját. Az oltár előtt egy dí-
szes ravatalt készítenek, rengeteg virággal díszítve. Ezen a rava-
talon egy drága selymekkel bélelt hófehér koporsóban elhelye-
zik Szűz Mária halotti szobrát. Augusztus 14-én este aztán nagy 
tömeg zarándokol a temetőbe, és egész este énekelve, imádkoz-
va virrasztanak Szűz Mária jelképes sírja mellett. Ez éjfélig tart. 
Éjfélkor a falu plébánosa szentmisét tart az összes elhunytakért, 
majd a mise végén, (ez éjjel 1 óra körül van), gyertyás körmenet 
indul a temetőt körüljárva, a mennybevételi szép Mária-éne-
keket énekelve. Ezalatt a templomszolga kiveszi Mária halotti 
szobrát a sírból, és csak virágokat tesz a helyére. Ezt a virágok-
kal teli koporsót találja a körmenetről visszatérő hívősereg. Így 
elevenítik meg évről-évre Szűz Mária mennybevételének törté-
netét, ünnepét. Másnap, augusztus 15-én pedig természetesen 
vasárnapi miserendnek megfelelő szentmisék vannak.

A virágcsoda emlékére pedig sok helyen szokás a gyógyfű és 
virágszentelés. A hagyomány szerint hét vagy kilenc féle gyógy-
növényből, virágból kötnek csokrot a hívek, ezt mindenki ma-
gával viszi augusztus 15-én a nagymisére, ahol a pap megszen-
teli ezeket a csokrokat, amit a hívek hazavisznek otthonukba, 
és a szentelt búzához, úrnapi virághoz hasonlóan, mint szentel-
ményt, egész éven át megőrzik házaikban. 

Ezek az ősi szép szokások is figyelmeztessenek legnagyobb 
Mária-ünnepünk méltó megünneplésére, - és ami mindennél 
fontosabb: Szűz Mária erényeit, az Istenre-figyelő imádságos 
lelkületet, a szeretetet, az alázatot megtanulva tőle igyekezzünk 
Istennek tetsző életet élve méltókká válni arra, hogy földi éle-
tünk végeztével méltók lehessünk arra, hogy a mindenható Isten 
bennünket is magához emeljen a mennyei dicsőségbe! Amen.

Július 18-án megtartottuk a Szent Anna napi búcsút. 
A szentmise áldozatot főtisztelendő Blősz Attila csanádapá-
cai plébános mutatta be, a környékbeli papság részvételével: 
Jakab Zoltán Tibor (hunyai plébánia kormányzó) Lengyel 
Antal (körösladányi plébános). A szentmise végén szerény 
megvendégeléssel várták a helyi hívek, a környékről érke-
zett zarándokokat.

Czank Gábor, plébános

AUGUSZTUS HÓNAP ÜNNEPEI
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A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
HÍREI A 2020/2021. TANÉV ELEJI TEENDŐKKEL KAPCSOLATOSAN

Kedves Diákok, kedves 
Szülők, kedves Kollégáim!

Valamennyi általános iskolai tanuló számára ingyenes lesz 
a tankönyv a 2020/2021. tanév idejére is.

A gyerekek a tankönyveket az első tanítási napon az 
osztályfőnöküktől kapják meg.

Terveink szerint:
Tanévnyitó ünnepély:

2020. augusztus 31. (hétfő) du. 18 óra.
Első tanítási nap:

2020. szeptember 1. (kedd) reggel 7 óra 45-kor.

A napközis beíratás ideje és helye:

• 2020. augusztus 27. (csütörtök)
   8:00-12:00 és 13:00-17:00.

• 2020. augusztus 28. (péntek)
   8:00-12:00 és 13:00-16:00
    a Vörösmarty utcai épület aulájában.

• 2020. augusztus 27. (csütörtök)

   8:00-12: 00 és 13:00-16:00
   az ecsegfalvi iskolában.

Ványai Ambrus Általános Iskola vezetősége

ÓVODAI NYÁRI ÜGYELET
KEDVES SZÜLŐK!

2020. augusztus 10-től 21-ig
 MINDEN ÓVODAI TELEPHELY egységesen 

és a BÖLCSŐDE is ZÁRVA TART!

2020. augusztus 24. hétfőtől minden óvodai telephely 
egységesen nyitva lesz (továbbra is ügyeletben)!

Ezen a héten minden óvoda a saját oda járó gyermekeit és 
a beszoktatós gyermekeket is fogadja.

Amennyiben bármely változás állna fent, azt kellő időben 
az óvodai telephelyen közzé tesszük az érintettek számára. 

Nagyon  szép, tartalmas nyarat kívánunk mindenkinek!

Bakó Bernadett intézmény igazgató
és a óvóda-bölcsőde valamennyi dolgozója 

mesÉLek
mesÉLek-Megküzdünk a hétfejű sárkánnyal is a 

Könyves Kálmán utcai Mesevár óvodában 

Útjára indult a mesÉLek 
program... egy óvó néni, 
aki azt szeretné bizonyíta-
ni, hogy mennyire varázs-
latos is a drámapedagógia 
világa, és még egy, aki a 
fejlesztőpedagógia oldalá-
ról közelít... Mindketten él-

ményt szeretnénk adni a gyerekeknek, mindketten hisszük, 
tudjuk, hogy a gyermek játszva tanul. Mindketten tudjuk, 
hogy a mesék, történetek kiváló közeget nyújtanak mind a 
varázslat megélésére, mind a felfedezésre, fejlődésre. 

A drámapedagógia a személyiség fejlesztésének egyik leg-
hatásosabb eszköze, bizonyítottan fejlődnek általa a gyer-
mek készségei, képességei szinte minden területen. Isme-
reteket nyújt, társas kapcsolatai változhatnak, a drámában 
jártas gyerekek könnyeben teremtenek kapcsolatot, bátrab-
bak, ismerik önmagukat, magabiztosabbak. A drámát játszó 
gyermek kap egy kulcsot a kezébe azáltal, hogy a játékon 

keresztül problémákkal találkozik, melyekre megoldást ke-
res. Amikor segítünk a királyfinak legyőzni a sárkányt, ami-
kor meggyógyítjuk a szomorú királykisasszonyt, amikor 
segítünk a parton vergődő halacskán, s amikor meglessük a 
vadászó indiánokat, akkor a gyerek nem csak játszik (habár 
úgy tűnik). Olyankor átél, megél, feldolgoz, sémákat alakít 
ki saját maga számára. A drámapedagógus mindezt úgy irá-
nyítja, hogy megtartja a korosztály számára legfontosabb 
vonulatot: az élményt.

A Könyves Kálmán utcai Mesevár óvodában a gyerekek 
a napi foglalkozások keretében találkozhatnak a drámape-
dagógiával, „mintha birodalmuk” napról napra kiteljesedik, 
a jövőben tervezetten külön foglalkozások keretében is is-
merkedhetnek ezzel a varázslatos módszerrel a mesÉLek 
program által. 

A mesÉLek program azonban kinyúl, kiszól az óvodából. 
Drámás mesefeldolgozásokkal, fejlesztő, játszóházi jellegű 
foglalkozásokkal kívánunk élményt nyújtani nem csak az 
óvodás, hanem a kisiskolás korosztály számára is. Kollé-
ganőmmel, aki nem más, mint Bakó Bernadett, a DÁMK 
intézményvezetője, mindketten azon dolgozunk, hogy 
a mesÉLek eljusson minél több kisgyermekhez.

Giriczné Gyányi Mária 

mes ekmesÉLek
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L. PAPP FERENC SZÉPKORÚT 
KÖSZÖNTÖTTÜNK JÚLIUSBAN 

90. SZÜLETÉSNAPJÁN

L. Papp Ferenc 2020. július 6-án ünnepelte 90. születés-
napját. E jeles alkalomból Mile Lajos alpolgármesterrel kö-
szöntöttük őt otthonában, családtagjai körében. 

L. Papp Ferenc 1930. július 6-án Dévaványán született, 
az anyai nagyszülők, az akkor már özvegy Földesi Bálintné 
házában. Földesi nagypapa az I. világháborúban megsérült, 
hazajött, de sérülése okán korán elhunyt. Feri bácsiék heten 
voltak testvérek, ő volt a negyedik a sorban. Kisköleshal-
mon- Lórés és Nagyköleshalom között- a Papp család ta-
nyáján nőtt fel, ott lakott egészen 20 éves koráig. 

Az iskolák első három évében anyai nagymamájától, 
a Kinizsi utcából járt a Csepegős kúti iskolába (ma Kos-
suth utcai óvoda), Simon Zoltán tanító bácsi és Kakusziné 
Szentgyörgyi Piroska néni kezei alatt tanult meg írni-olvas-
ni. A második három évet a központi fiúiskolában végezte 
(a templom mellett a Vörösmarty utca sarkán). Általános 
iskola után három évet inas iskolában töltött, kerékgyártó 
szakmában. 1949-ben ,,szabadult fel”, tett vizsgát Tarsoly 
Károly ipartestületi jegyző, Hidli József, Wagner József 
mesterek előtt, eredményesen.

1950-ben bevonult katonának, először Kiskunhalason 
volt három hónapot kiképzésen, majd 1951. január 3-tól au-
gusztus 20-ig Szegeden huszár a laktanyában kapott egész-
ségügyi kiképzést, ahol anatómiát, gyógyszertant, biológiát, 
általános és járványos betegségek ismeretét tanulta, majd a 
Honvéd Kórházban szerzett gyakorlatot. 1953 novemberé-
ben szerelt le Kalocsáról, egészségügyi őrmesterként. Ebben 
az évben ismerkedett meg jövendőbeli feleségével, Zsadá-
nyi Erzsébettel, akivel 1954. november 14-én fogadtak örök 
hűséget egymásnak. Első gyermekük, Erzsébet 1955-ben, 
második László 1956-ban született. 1960-ban beköltöz-
tek újonnan épült házukba - amelyben ma is élnek-, s ide 
született harmadik gyermekük Ibolya 1961-ben. 1977-ben 

született negyedik gyermekük Anikó, akinek bölcsőjét saját 
kezűleg készítette.

Feri bácsi 1954-1955-ig a KTSZ-ben kerékgyártóként 
dolgozott, majd 1955-1968-ig a Réhelyi Gyapjútermelő 
Vállalatnál folytatta a szakmáját, ezzel párhuzamosan 8 
éven keresztül mezőgazdasági gépkezelő is volt. 1968-tól 
a KTSZ-be tért vissza, de akkor már az asztalos szakmá-
ba, amiről szintén mesterlevelet szerzett. 18 évig dolgozott 
itt, majd 1986-tól raktárosként dolgozott tovább a GAM-
ESZ-nál és 1990-ben innen vonult nyugdíjba. 

Nyugdíjas évei se, teltek, telnek tétlenül. A műhelyében 55 
év alatt számtalan kisebb-nagyobb munka készült el a keze 
alatt. Emellett a kert is fontos szerepet tölt be a mai napig az 
életébe. A saját termésű gabonát saját gyártmányú kalmár 
rostával tisztította, édesapja fejfáját is saját kezűleg készítet-
te. Somogyi András bácsival közösen készítették Dévavá-
nya egyetlen székelykapuját, ami jelenleg a Hősök terén áll 
a park bejáratánál. 

Négy gyermeke összesen hat unokával ajándékozta meg, 
akik a nyári szünidőben sok időt töltöttek nagyszüleiknél. 
Feleségével 2019-ben ünnepelték 65. házassági évforduló-
jukat. 

Aktív résztvevője volt hosszú éveken keresztül a nagy-
község, majd a város közéletének. A parlamenti és önkor-
mányzati választóbizottságok tagja, elnöke is volt. Szalay 
Szilárd református tiszteletes úr idején lett presbiter. 1990-
ben részt vett összeíróként a népszámláláson, az akkor még 
tanyavilágban élők számlálását végezte. A 2000-ben átadott 
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény alapítványának 
alapító kuratóriumi tagja volt. 

Feri bácsinak ezúton is kívánunk boldog születésnapot, 
további jó egészséget és szeretetben eltöltött hosszú éveket 
családja és unokái körében! 

Laskainé Kiss Alexandra
kulturális közösségszervező, DÁMK Művelődési Ház

LERAJZOLTÁK A GYEREKEK, 
HOGY LÁTJÁK VÁROSUNKAT

2020.  júliusában hirdettük meg a TOP 2.1.1-16-BS1-
2017-00003 számú, ,,Barnamezős terület rehabilitálása 
Dévaványán” projekt keretében a ,,Dévaványa Gyerkőc-
szemmel” rajzpályázatot. A nevezők A/4 méretben, bármi-
lyen technikával készíthették az alkotásokat, a téma pedig 
nem volt más, mint a kör-
nyezettudatos életmód, az 
állat-, és környezetvédelem, 
illetve az, ahogyan mindezt 
megtapasztalják és látják 
városunkban. A beérkezett 
pályaművekből megvalósult 

kiállítás 2020. július 24-én nyitotta meg kapuit, amelyen át-
adásra kerültek a legszebbnek ítélt alkotásokért járó csoma-
gok is a kis alkotóknak. 

Akik díjazásban részesültek: 
• Dógi Amanda Zsanett
• Hermeczi Ramóna
• Lengyel Bálint
• Nemes Alíz
• Olasz Lilien

Szeretettel gratulálunk a díjazottaknak és minden pályázó 
gyermeknek!

Laskainé Kiss Alexandra
kulturális közösségszervező, DÁMK Művelődési Ház

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI



„Füst és Tűz”-Dévaványai Bográcsétel-,Grill és BBQ Smoker 
Fesztivál, 2020.09.12-13. Főzőverseny kiírás 2020.09.12. szombat

A „Füst és Tűz”-Dévaványai Bográcsétel-,Grill és BBQ Smoker Fesztiválra 
egyéni indulók és csapatok jelenkezését várjuk, azokét, akik kedvet 

éreznek egy ,,örömfőzésben” részt venni, ahol saját 
maguknak készítik az ételt, vagy vendégeikkel szeretnék 

megkóstoltatni a tudásuk legjavát. 
 A versenyre nevezni nem kötelező, attól függetlenül is várjuk 
a jelentkezéseket, de akik meg szeretnék mérettetni magukat, 

azoknak az alábbiakat ajánljuk figyelmükbe:

• Bármilyen étel készíthető bográcsban, grillen, tárcsán és smokerben.
• Bográcsozásnál és tárcsázásnál használható gáz, de szabadtűz használata esetén kötelező 

a tűztálca, amit a versenyzők biztosítanak maguknak!
• Grillen, tárcsán és smokerben készülő ételek esetében csak a szabadtűz használata megengedett, 
továbbá előkészített ételek (pl.: előfőzés, párolás) elkészítése a versenyből való kizárást vonja maga 

után! A pácolás, előfűszerezés megengedett. 
• Főzéshez szükséges alapanyagokat, fűszereket, eszközöket a csapatoknak maguknak kell 

biztosítani (konyhai eszközök, bogrács, grillsütő, higiéniai felszerelés, sátor), 
továbbá a higiéniai eszközöket is (mosogató/fertőtlenítőszerek).

• A vizet, a tűzifát és a szükséges asztalokat, székeket és a hulladékgyűjtőt a jelentkezési lapon 
előre jelzett mennyiségben a szervezők biztosítják (maximum 1 asztal+6 szék/csapat).

• Minden csapatot 1 fő csapatvezető képvisel.
• Adagszám, mennyiség nincs korlátozva, de legalább 10 fő részére készüljön, ebből 

1 adagot a zsűrizésre be kell mutatni.
• A csapatok sorszámot kapnak, amely a főzőhely számát és helyét is jelöli. 

• Minden csapatnak lehetősége van bemutatni a környezetét, ahonnan érkezett, 
a csapattársakat és a készülő ételt. 

• A főzőhelyeket díszíthetik, promotálhatják, amelyet a zsűri pontoz is.
• A legjobb csapatok díjazásban részesülnek a szakmai zsűrik döntése alapján!

• A főzőhely elfoglalására 6:00 órától van lehetőség, az eredményhirdetésre várhatóan 
14:00 óra körül kerül sor, a zsűrizésre az ételeket 13:00 órakor le kell adni!

 
A főzőverseny területét a csapatoknak 17:00 óráig el kell hagyni!

 
A területet tisztán kell átadni a szervezők részére!
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Barnamezős ingatlan funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán
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Új kiállítás a múzeumban
„…kerítsék körül, legyen 
Bereczki Imre múzeum.” 

És évek múltán Bereczki Imréné 
utolsó kívánsága valóra vált. A Berecz-
ki-hagyatékból létrejött a helytörténeti 
gyűjtemény.

A nehéz tavaszi hónapok után 2020. 
július 9-én ismét rendezvényre vártuk 
a meghívottakat, érdeklődőket. Meg-
nyílt a múzeumkapu a nagyközönség 
előtt, jelképesen úgy, ahogy először 
- alig egy hónap eltéréssel 20 éve - a 
várossá avatás napján: 2000. augusztus 
17-én. Valánszki Róbert polgármester 
úr köszöntő szavai előtt az Erdei család 
muzsikáját, és Kárpáti Zoltán tolmá-
csolásában egy elszármazott - Ladányi 
Gábor verseit hallhattuk. 

A „Dévaványa, az én városom” - 20 
éve kapott városi rangot településünk c. 
kiállítás három egységre tagolható. Az 
első rész egy képes összeállítás, amely 
az elmúlt 20 évet tekinti át, a fejleszté-
seket, intézmények és civil szervezetek 
életét mutatja be. A nagyteremben egy 
színes tárlat fogadja a látogatót: a Tele-
pülési Értéktár, valamint a szintén idén 
20 éves Dévaványai Múzeumbarátok 
Köre bemutatkozása. A megnyitón Tó-
biás Gáborné, a kör elnöke pár mon-
datban kiemelte az egyesület életéből 
az elmúlt évek jelentősebb eseményeit. 

Aki hosszabban kíván elidőzni, egy a 
kiállítást kiegészítő videó- és fotó ösz-
szeállítást is megtekinthet. 

Köszönet a Hagyományőrző Nők 
Egyesületének a vendéglátásért, és 
minden közreműködőnek, hogy a kiál-
lítás megvalósulhatott.

Várjuk a látogatókat a múzeum nyit-
va tartási idejében.

Hajdu Ildikó

•••• •••• ••••

A megnyitón elhangzott versek író-
ja Ladányi Gábor 1950-ben született 
Dévaványán. Édesanyja háztartásbeli, 
édesapja mezőgazdasági gépszerelő 
volt. A húszas évei elején veszítette el 
a szüleit. Bátyja, Sándor ma is Dévavá-
nyán él. 1970-ben megnősült, felesége 

Varjú Margit Mária. 1973 óta Gyoma-
endrődön él családjával. Három gyer-
meke és hét unokája született.

Dévaványán járt általános iskolába 
és gimnáziumba, ekkor születtek első 
versei. Érettségi után a Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Főiskolán végzett Bu-
dapesten. Később gazdasági szaktaná-
ri szakot, majd az ELTE-n pedagógiai 
előadói végzettséget szerzett. 

Kezdetben a dévaványai, majd a gyo-
mai ÁFÉSZ-nél dolgozott. 1977-ben 
kezdett tanítani Békéscsabán gazdasá-
gi szaktanárként. 1989-ben a gyomai 
gimnáziumban helyezkedett el, ahol 
vendéglátói és kereskedelmi szak-
tárgyakat, valamint közgazdaságtant 
oktatott. A tanári pálya sok sikert és 
örömöt hozott számára. A tanítványai 
sikeresen szerepeltek számos országos 
szakmai versenyen. A felkészítésben a 
legnagyobb sikerét 1996-ban érte el, 
amikor tanítványa, Török Gábor, meg-
nyerte az országos szakmai tanulmányi 
versenyt. Ebben az évben Kiváló peda-
gógus kitüntetést kapott. A tanítással 
töltött évekre és a tanítványaira ma is 
szívesen gondol vissza.

Az aktív éveiben a tanítás mellett ver-
senyszerűen majd edzőként asztaliteni-
szezett, német juhászkutya tenyésztés-
sel, galambászattal és kertészkedéssel 
foglalkozott. 2010 óta nyugdíjas. Az 
ideje nagy részében ma is szívesen ker-
tészkedik, az állataival foglalkozik vagy 
nyelvet tanul. A nyugdíjas éveiben is-
mét elkezdett verseket írni. Az Endrő-
di híd 2014-es névadó ünnepségére írt 
verse a híd oldalán olvasható. 2015-ben 
Gyomaendrődért emlékplakettet ka-
pott. Versei rendszeresen megjelennek 
a poet.hu oldalon, valamint közösségi 
oldalakon is.

Ladányi Gábor
Szülőfalum

Nem lehetnék Tőled soha olyan messze,
Hogy hozzád az utam vissza ne vezetne.
Ha a lábam nem bír, majd repít a szívem,
Mert ahol születtem, megnyugszik a lelkem.

Régi, apró fények gyúlnak most ki bennem,
Petróleum lámpák az ablakszemekben.
Kis kanyargó utcák és aprócska házak,
Minden ott lakónak jó napot kívántak.

Az a sok szép mese, az a sok szép ének,
Mit a mai napig magaménak érzek.
Diós kürtős kalács frissen sült illata,
A régi gyermekkort idézi most vissza.

A régi Tókertben gyakran szilvát szedtünk,
De azt nem szerettük, lelohadt a kedvünk.
A Túrér vizében fateknőn eveztünk,
A vásártéren meg jókat kergetőztünk.
A leégett malom füstös, erős fala
Olyan volt szememben, mint egy nagy palota.

A gyermeki létem legkedvesebb fája,
Bódító akácok sűrű garmadája.
Virágzáskor a fa fehér csipke fürtje
Méhek seregének volt az édenkertje.

A templom tetején tüzes szemű kakas,
Földinek, éginek osztja a posztokat.
Hogyha kedve szottyan, s egyet kukorékol,
Minden elkódorgott nyomban hazatódul.

Szülőfalum minden gyermekkori képe
Élesen bele van a lelkembe vésve.
Más itt a levegő, más itt a föld szaga,
Áramlik belőlük a szülőföld illata.
Máshogy szól az ima, meg a harang hangja,
Itt, ha süvít a szél, fülemnek muzsika.

De már az emlékek frissítésre várnak,
Megnőttek az utcák, megnőttek a házak.
Szép porták és kertek, meg egy varázsszőnyeg,
Sok szép régi tervet valósággá szőttek.
Az itt élő emberek szorgos, dolgos keze
Az apró falucskát várossá emelte.

Nem lehetnék Tőled soha olyan messze,
Hogy a szívem érted többé ne repesne.
Ott, ahol megnyugszik az ember szíve, lelke,
Oly könnyűnek tűnik életének terhe.

DÉVAVÁNYA AZ ÉN VÁROSOM

Barnamezős ingatlan
funkcióbővítő
rehabilitálása
Dévaványán

 –TOP-2.1.1-16-
BS1-2017-00003
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A MÚZEUMI ARCHÍVUMBÓL -
AZ EMBER ÉS AZ ÉTEL: KENYÉR- ÉS TÉSZTAFÉLÉK DÉVAVÁNYÁN ÉS A SÁRRÉTEN

Az emberiség egyik legalapvetőbb 
eledele a történelem során a kenyér 
volt, amelyet más-más kultúrák kü-
lönböző formában sütötték és ették, 
ugyanakkor az elkészítésük és alap-
anyaguk többnyire azonos volt. A 
szántóföldön megtermelt gabonából 
- és a cséplés, nyomtatás után - ke-
nyérgabona vált, amelyet használat 
előtt kézi őrlővel otthon vagy a ma-
lomban lisztté őröltek. A lisztből 
azonban nem csak kenyeret sütöttek, 
hanem nagyon gyakran a kenye-
ret helyettesítő kalácsokat, vagy a 
múlt század közepéig édesség gya-
nánt fogyasztott lepényeket, rétese-
ket illetve pitét. Jelen cikkünkben 
megpróbáltuk bemutatni néhány, a 
kenyér - pontosabban annak - tész-
tájából készült ételnek az összetéte-
lét, elkészítésük főbb mozzanatát. 
Ezután néhány olyan, ma már csak 
ritkán sütött vagy feledésbe merült 
tésztaételre is fel szeretnék hívni a fi-
gyelmet, amelyek száz-kétszáz évvel 
ezelőtt különleges alkalmakkor édes-
ségnek, ínyencségnek számítottak.

Dübbencs (másként varjú, dub-
bancs). A kenyértésztát kicipózták, 
vékonyra nyújtották, megkenték 
olvasztott zsírral, megsózták, majd 
összehajtották. A hajtogatás után 
megint nyújtották, újból megzsíroz-
ták, sózták. Ezt a munkafolyamatot 
még 1-2 alkalommal megismétel-
ték. Ezután egy kizsírozott tepsibe 
egyenletesen belehelyezték és ke-
mencében megsütötték. Forrásaink 
szerint legtöbbször tejföllel ízesí-
tették, egyrészt a tetejét megkenték 
vele, rétegezéskor pedig a tészták 
közé tejfölös kapros túrót helyeztek.

Bodag (bodak). A maradék keny-
értésztát liszt, tejföl és só hozzáadá-
sával összegyúrták. Ezt elnyújtották, 
az esetek többségében kétujjnyi vas-
tagságúra, helyenként megkenték 
lekvárral majd pedig beirdalták a te-
tejét. A másik változata a bodagnak 

követte az előbbieket, de lekvár he-
lyett köménymagot raktak bele, ek-
kor ezt zsírosbodagnak hívták. Püs-
pökladányban tenyérnyi kockákra 
vágták, miután megsült, összetördel-
ték azt, forró vízzel leöntötték, zsírt 
és túrót helyeztek a tetejére, ekkor a 
neve: túrósbodak. Ezután a tésztákat 
olajban kisütötték, máshol a kemen-
cés, tepsis sütés volt elterjedve.

Mákos és tepertős dugó (liba – vagy 
kacsanyak). A tepsit kizsírozták, 
majd a cipóra gyúrt kalácstésztát, 
elnyújtották ujjnyi vastagságúra 
és szélességűre, ezután darabokra 
vágták. Ezeket a darabokat aztán 
kisodorták, majd a már kizsírozott 
tepsibe rakták és hagyták a kemen-
cében pirulni egy fél órára. Miután 
megsült, leforrázták, annak érdeké-
ben, hogy puha legyen a tészta. Vé-
gül szalonnás, tepertős vagy mákos 
ízesítést kapott. A mákos ízesítésnél 
cukros, forralt tejjel forrázták, ép-
pen csak annyira, hogy a tészta ne 
essen szét, ezután cukrozott mákba 
forgatták. A szalonnás, tepertős va-
riációnál a szalonnát aprózták, ki-
sütötték, a dugót darabokra vágták. 
Sós vízzel forrázták, hasonlóan a 
mákos variációhoz, zsírral locsolták 
majd pedig megszórták az apróra 
vágott tepertővel. Ezt tekinthetjük a 
két legelterjedtebb ízesítésnek. 

Tubu, tubuka vagy galamb. Kenyér 
és kalácssütések alkalmával készítet-
ték és külön a gyermekek számára, 
csemegének. Ekkor az asszonyok a 
tésztát galamb formájúra formáz-
ták, szemének egy-egy borsszemet 
szántak. Formája eltérő volt, néhol 
ülő galambot is formázhattak az asz-
szonyok-lányok, ám ehhez több tü-
relem és jobb kézügyesség kellett.

Láthatjuk tehát ebből a néhány 
példából is, hogy milyen érdekes 
és változatos volt városunk, ré-
giónk táplálkozása. Cikkünkből 
az is kitűnik, hogy elődeink a ma 
már szerénynek számító kenyér- és 
tésztaételeiket igazi csemegének 
tekintették. A néprajz számára ed-
dig a táplálkozás egy olyan terület 
volt, amelyet csak elvétve tanulmá-
nyoztak, csupán az utóbbi néhány 
évtizedben kezdték el felfedezni, 
szemben például a gyakrabban ku-
tatott vallással, népzenével és tánc-
cal, illetve gazdálkodással. Ezért 
meg kell őriznünk és becsülnünk 
nagyszüleink, esetlegesen dédszü-
leink ételeit, italait, mert ennek 
révén elődeink hétköznapjainak 
megismeréséhez is közelebb kerül-
hetünk.

Szöllösi Bálint Róbert,
történész

A BIHGY fotóarchívumából: Dévaványa kalácsok 1962. Bereczki I. felvétele.
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‹ ‹ ‹ VISSZATEKINTŐ
Emlékezzünk elődeinkről

A múlt hónapban Ványai János költőről olvashattunk, 
most az ugyanabban az időben élt Ványai Illésről olvas-
hatunk. Ványai Illés református lelkipásztor volt.

Életéről szinte alig tudunk valami biztosat, a fennma-
radt emlékek szerint azonban  nem csak lelkipásztorko-
dott, de írogatott is. A református egyház megalakulása 
magával hozta a megújhodás, a reneszánsz világát. Pré-
dikátorai igyekeztek híveiket megtanítani írni, olvasni, 
hiszen csak így kívánhatták meg tőlük a mindennapi bib-
liaolvasást. A korabeli feljegyzésekből tudjuk, azt is hogy 
Ványának előbb volt rektora, tanítója mint papja. Később 
meg amikor állandó lelkésze lett a községnek, annak ele-
mi feladata volt a gyermekek és hívek oktatása is. A fent 
említett  Illés költeményeiből csak egy maradt fent, amely 
Kassán jelent meg  1625-ben a Szenczi Molnár Albert ál-
tal szerkesztett  Consecratio templi novi alkalmi kiadvány-
ban, amely a bekecsi templom felszentelése alkalmából 
készült.

„Nem tudsz-é barátom Uradnál hizelkedni,
Szájize szerint sokaknak beszélni,
Tétovázó szóddal
Mint égett korommal
Fejért feketiteni?

Nem lehetsz udvarnál senkinek jó barátja,
Alexander reád bátor fegyverét adja
Vagy a bölcs Salamon
Együtt veled szóljon
S nyelvét szájadban hagyja.
Hizelkedni hogyha senkinek nem tanultál
Irigy és kevély vagy, mondják, felfuvalkodtál,
Mert magadhoz képest
Akármely érdemest
Nem becsülsz, s megutáltál.”

Valószínűleg feltehetjük, hogy a lelkészkedő Ványai Il-
lésnek költeménye is volt. Sajnos azonban ránk ezen az 
egyetlenen kívül több nem maradt. De ezek is tanúbizony-
ságai annak, hogy a ványai lelkészek nemcsak koruknak 
megfelelő műveltséggel rendelkeztek, hanem azt meg is 
haladták. De nemcsak a vallási kulturáltságot terjesztet-
ték, de a maguk műveltségének tárházából bőven juttattak 
a híveknek is.

(Forrás: Dévaványa nagyközség története)

Ezt olvastuk a 
 Dévaványai Hírlapban

A DÉVAVÁNYAI HÍRLAP
1995. ÉVI AUGUSZTUSI SZÁMÁBÓL

Székelykeresztúri látogatók – István napon

Egy szál gyertya égett a születésnapi tortán, egy éves 
testvéri barátságunk Székelykeresztúr városával, hiva-
talával, lakosságával. Két kezünkön meg sem tudjuk 
számlálni, hány alkalommal fordult a gépjármű a két te-
lepülés között – testvérré és barátokká vált látogatókkal. 
A két település között az elmúlt évben négy gyermek-
csapat, több mint tíz kisebb – nagyobb felnőtt csoport 
– nyugdíjasok, önkormányzati dolgozók, nemzeti ün-
nepen résztvevő küldöttségek, vállalkozó szakemberek 
erősítették testvéri kapcsolatunkat (…) A ványaiak Er-
délyben megismerkedhettek csodálatos vidékek, váro-
sok látnivalóikkal, azok természeti kincseivel. Mi meleg 
vizű strandunkon láttuk őket vendégül, amelyet boldo-
gan vettek birtokukba hajnaltól sötétedésig (…)

     
Dr. Pallaghy Sándorné

A DÉVAVÁNYAI HÍRLAP
2000. ÉVI AUGUSZTUSI SZÁMÁBÓL

Dévaványa Városavató ünnepsége 
128 év után 2000. július 1-től Dévaványa újra elnyerte 

a megtisztelő városi rangot. 2000. augusztus 17-én ren-
dezte a település a városavató ünnepségét a református 
templomban, melyen kétezernél is több ványai polgár, és 
meghívott vendég vett részt. (…)

Félórás térzene után a város lakói a nemzeti és a városi 
zászlóval, fanfárok kíséretében vonultak be a református 
templomba. A Himnusz elhangzása után díszvendégek kö-
szöntötték a „régi” és új várost. A várossá nyilvánító okleve-
let és a jelképes városkulcsot Pintér Sándor belügyminisz-
ter adta át Pap Tibor polgármesternek, majd a kormány és a 
belügyminisztérium nevében tisztelettel köszöntötte Déva-
ványát a magyar városok tiszteletreméltó családjában. (…) 

Pap Tibor polgármester Elismerő oklevelet adott át Va-
lánszkiné Tóth Erzsébetnek, Dévaványa várossá válása 
érdekében kifejtett munkájáért. A templomi ünnepség 
Béres János tiszteletes zárszavával ért véget, melyben Is-
ten áldását kérte a városra. A templomból való kivonulást 
ismét a fúvószenekar játéka színesítette, s ők vezették át 
a tömeget a nap következő programjára: a Bereczki Imre 
Helytörténeti Gyűjtemény új múzeumi épületének avatá-
sára. (…)
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III. rész - Gyimesközéplok

A megyeszékhelytől, Csíkszeredától 39 km-re települt, a 
12A országút mentén, 930 m tengerszint feletti magasság-
ban.  Majdnem teljesen össze nőtt Gyimesfelsőlokkal. A gy-
imesi csángók középső fekvésű települése. Havasi telepekből 
álló, szórvány település. 1721-ből ismeretes, hogy 19 ván-
dorló család a Tatros menti völgyekben, Csíkszentmiklós 
és Csíkszépvíz egyházközségektől kaszálót, legelőt béreltek, 
majd lassacskán letelepedtek. A falu 1782-ig a csíkszentmik-
lósi egyházközség része , 1795-től már a gyimesi egyházköz-
ség leányegyháza. Az 1900-as évek elején elvált Felsőloktól 
és önállóvá vált.  A lakosság foglalkozása a pásztorkodás és 

a kereskedelem. 1850-ben 776 fő lakta ezek mind római ka-
tolikus vallásúak voltak. 1910-ben már 3080 személy lakik 
itt. 2011-ben 5307 lakója van, a magyarok aránya (99%), 
1% román és más nemzetiségű. A község területe nagy ki-
terjedésű, 119 km². Mezőgazdasági területe 8.263 hektár, a 
lakások száma 1597. Úthálózata 63 km hosszú. Régebben a 
patakokban, fűrészmalmok hasították a fenyődeszkát és a 
fenyőlécet. 1910.ben több mint 10 kisebb-nagyobb fűrész-
telep termelt. A Madéfalva – Gyimesbükk vasútvonal 1897-
ben épült meg, ennek következtében fűrészüzem létesült, ez 

mind a mai napig működik. A falu táncait, népdalait sokan 
kutatták, időnként itt rendezik meg a Gyimesi Tánctáboro-
kat. Általános iskolája Majláth Gusztáv hajdani római kato-
likus püspök nevét viseli. A falu jeles szülöttje Antal Imre, 
helytörténész, tanár, a történelem doktora, szülőföldjének 
jeles kutatója. 

Gyimesközéplok tartozéka:  Antalokpataka, Bánpataka 
vagy Bándpataka, Borospataka vagy Boros, Görbékpataka, 
Bartosokpataka, Kápolnapataka vagy Kápolna, Kováspata-
ka, Petkipataka, Szalamáspataka vagy Salamás,  A patak-
völgyekbe települt házak sora öt-tíz km-re nyúlik.  Hideg-
ségpatakához még két falurész tartozik: Barackospataka és 
Bükkhavaspataka 15 kilométeren nyújtózik, Setétpataka 
vagy Sötétpataka mindössze 5 km hosszú.

Gyimesközéplok magyarországi testvér települései: Vas-
kút, Böhönye, Zagyvarékas, Hidegség.

 
Látnivalók: A gyimesi táj, a Jávárdi patak vízesése, a Muhos 
pataki fürdő. 

Panziók és vendégházak várják az arra kirándulókat.

Szabó M. Attila

GYIMESEK III.  -  PATAKORSZÁG ÚTIKALAUZA

Kedves Olvasóink!

Ebben a hónapban első királyunkra, Szent Istvánra emléke-
zünk. Olvassuk el a fiához, Szent Imre herceghez írt 10 intel-
me közül a nyolcadikat, melynek tanácsai bárki számára ma is 
irányadók, útmutatók.

„(...) Mert az atyák azért atyák, hogy a fiaikat gyámolítsák, a 
fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Az én szo-
kásaimat pedig, melyekről látod, hogy a királyi méltósággal  össze-
férnek, a kétkedés minden béklyólya nélkül kövessed. (...) ”

ÉVFORDULÓS SAROK
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Szívből köszöntjük Kereszturi Sándort, a szerető 
férjet, apát, nagypapát, dédipapát 90. születésnapja 
alkalmából! Kívánunk Neki nagyon jó egészséget még 
sokáig a családja körében.

Sanyi bácsi és felesége, Sárika néni a Győzelem ut-
cában éltek közel 50 évig, majd Budafokra költöztek. 
Októberben 68 éves házasok lesznek.

Sokat emlegetik Dévaványát, szülőföldjüket és az ot-
tani rokonokat, barátokat, ismerősöket. Ezúton küldik 
üdvözletüket a kedves olvasóknak és minden ványai 
lakosnak. A hírlap számait 12 éve elejétől a végéig át-
böngészik.

Szeretettel: drága felesége, 3 fia,
3 menye, 6 unokája, 3 dédunokája

KÖSZÖNTÉS

ESZKÖZBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK
Továbbra is lehetőség van a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ tulajdonát képező eszközök 
bérlésére. Legyen szó családi, baráti összejövetelek-
ről, ballagásról, lakodalomról vagy bármilyen más 
jellegű rendezvényről. 

Bérelhető eszközök és díjai:
 Eszköz megnevezése: Bérleti díja:

  1. Kültéri ,,mobil” szék 250.-/db

  2. ,,Bankett” asztal (összecsukható) 1.000.-/db

  3. 2x2 méteres sátor 5.000.-/db

  4. 5x5 méteres sátor 10.000.-/db

  5. Mobil hangtechnika 2.000.-/alkalom

  6. Projektor 5000.-/alkalom

  7. Vetítővászon 2.000.-/alkalom

  8. Mikrofon+kábel 1.000.-/alkalom

  9. WiFi-s hangtechnika+mikrofon 10.000.-/alkalom

Terem bérlési lehetőség  (40m2 alapterület)   2500.-/óra

(Széchenyi u. 8. múzeum)

Az eszközök bérlésére a DÁMK Művelődés Központ 
irodájában van lehetőség (Dévaványa, Gyöngy u. 8.), 
illetve érdeklődni személyesen vagy az alábbi tele-
fonszámon lehet: 66/483-051.

A DÉVAVÁNYAI HÍRLAP
1935. ÉVI SZÁMÁBÓL

Néhány kérő szó
a dévaványai amatőr fényképészekhez.

Dévaványának nincsenek műemlékei, de nagyon sok 
olyan jellegzetes épülete, épületrésze (kapuja, tornáca, 
tetődíszítése) van, amelyek érdemesek arra, hogy meg-
örökítség őket. Felkérjük Dévaványa amatőr fényképé-
szeit, hogy készítsenek felvételeket ezekről az épületek-
ről és épületrészekről és egy-egy képet bocsássanak a 
Dévaványai Hírlap szerkesztőségének rendelkezésére. 
Alkalomadtán a lapban is leközöljük és minden esetben 
megőrizzük őket, hogy egyszer valamennyit átadhassuk a 
megalapítandó községi múzeumnak.

A DÉVAVÁNYAI HÍRLAP
1936. ÉVI SZÁMÁBÓL

Járjunk ingujjban.

Külföldön és nagyobb városainkban is évek óta látjuk, 
hogy a férfiak a nyári hőségben kabát nélkül, ingujjban 
járnak a legforgalmasabb utcákon is. Nagyon okos és 
praktikus dolognak tartjuk ezt a viseletet és úgy véljük, 
hogy az illemet egyáltalán nem sérti. Dévaványán is lát-
tunk már bátortalan kísérleteket, azonban ez a jó szokás 
nem akar általánossá válni. Megnyugtatjuk az aggodal-
maskodókat, hogy minden józan gondolkodású ember 
belátja, hogy a XX. században már nem kötelezők azok az 
öltözködési szabályok, amelyek hajdan oly sok célszerűt-
len ruhadarab viselését írták elő. A mai férfiak öltözködé-
sét kizárólag a célszerűséggel párosult jó ízlés szabja meg.
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A 2020-as év minden tekintetben rendhagyó volt ed-
dig. Nem volt ez másként a hazai csocsós életben is, hi-
szen több hónapos kihagyás és otthoni gyakorlás után 
lehetett ismét versenyeket látogatni. Június 27-én Bé-
késcsabán került megrendezésre egy jótékonysági ese-
mény, amelynek szervezésében egyesületünk is részt 
vett, így a csocsó is kiemelt szerepet kapott. A megmé-
rettetésen két egyesületi csapat is képviseltette magát, 
ahol a legújabb generáció az amatőr páros kategóriá-
ban 2. helyezést ért el (Dékány János és Szalai Dénes). 

A következő héten pedig már Fülöpszállásra utaz-
tunk, ahol szintén négy dévaványai versenyző jelent 
meg – az országos ranglistába is számító versenyen. 
(Ambrus Bence, Földi Nóra, Földi Zsolt és Tóth Péter).

A korlátozások bevezetése előtt már eldőlt, hogy kis 
városunkba is elhelyezésre kerül az egyesület termében 
egy, az országos és nemzetközi versenyeken használt 
asztal, így végre nem kell messzire menni ahhoz, hogy 
kiváló körülmények között gyakoroljanak játékosaink.

Dévaványai Csocsó Egyesület

VERSENYEN JÁRT A LEGÚJABB GENERÁCIÓ IS!

Békéscsaba (Szalai Dénes, Dékány János, Földi Nóra, Földi Zsolt)

Fülöpszállás (Földi Nóra, Földi Zsolt, Ambrus Bence, Tóth Péter)

Harmadik alkalommal került megrendezésre a Dévavá-
nyai All Stars Kulturális és Szabadidő Egyesület által egy-
re nagyobb népszerűségnek örvendő „Le a cipővel, éljen a 
mezítláb!” címet viselő röplabda torna. Hagyományokhoz 
híven most is a dévaványai strand adott helyszínt a torná-
nak, melyre tíz csapat nevezett be. A csapatok megérkezését 
és regisztrációját követően kolbászzsíros kenyér várta a ver-
senyzőket, melyet Valach Gábor egyéni vállalkozó ajánlott 
fel a résztvevőknek. A rendezvényt Mile Lajos alpolgármes-
ter, valamint Purger Ferenc az  Ifjúsági, Kulturális és Sport 
Bizottság elnöke nyitotta meg. Majd gyors sorsolást köve-
tően már kezdődtek is a mérkőzések. A két pályán 5-5 csa-
pat mérte össze egymással a tudását. Az összegyűlt pontok 
alapján került ki 4 csapat, mely a döntőbe jutásért küzdött. 
Ezek alapján a döntőben a Victory nevet viselő négyes küz-
dött meg a Sánc nevű csapattal. Szoros küzdelem árán végül 
nevükhöz hűen a Victory vihette haza az első helyet és ezzel 
a kupát is. Második lett a Sánc nevű csapat, míg harmadik 
helyen a Törpék csapata végzett. Az elfáradt versenyzők végül 
egy ízletes csülökpörkölttel zárhatták a napot, melyet szintén 
Valach Gábor vállalkozó ajánlott fel, amit ezúton is nagyon 
köszönünk. Pörgős, izgalmakkal teli játékot láthattak azon 
érdeklődő nézők, akik meglátogatták a rendezvényünket. A 
torna végén Mile Lajos és Purger Ferenc értékelték a napot, 

mellyel lezárult a III. „Le a cipővel, éljen a mezítláb!” sport 
rendezvény. Ezúton szeretnénk megköszönni a résztvevő 
csapatoknak a jelenlétet, és hogy ismét egy sikeres napot 
tölthettünk együtt. Jövőre ismét találkozunk! 

Támogatóink: Dévaványa Város Önkormányzata, Földi 
Imre, Lengyel László, Marton Anikó, Mile Lajos, Nyuzó 
Marietta, Szarka József, Valach Gábor.

Kun Boglárka egyesületi tag

III. „LE A CIPŐVEL, ÉLJEN A MEZÍTLÁB”
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2020. DÉVAVÁNYAI SPORTEGYESÜLET ÚSZÓTÁBOR
2020. július 6.-10. között első alkalommal került 

megrendezésre a Dévaványai Sportegyesület úszó-
tábora, melyben elsősorban az úszószakosztály és az 
egyesület tagjai vehettek részt. A tábor szervezésénél 
célunk volt, hogy a tavaszi kényszerszünet után maga-
sabb edzésszámmal pótoljuk az elmaradt testmozgást.

Reggel 8 órától dél-
után 16 óráig biztosí-
tott felügyeletet Marton 
Anikó és Nagy Ádám, 
akik játékos, száraz-
földi és vízi edzéseket 
egyaránt tartottak. A 
táborba érkezést köve-
tően közös reggelikkel 
indítottuk a napjainkat, 
amit edzések és külön-
böző közösségépítő 
csapatjátékok követtek. 

Ebéd után a foglalkozások alatt egy-egy úszásnemet 
kiemelve új technikai elemeket tudtak elsajátítani a 
sportolók. Délutáni kísérő programjaink alatt vissza-
tekertük az idő kerekét és az úszás történelmét közö-

sen dolgoztuk fel, kerékpártúrát tartottunk a Sterbetz 
István Túzokvédelmi Látogatóközpontba, ahol bejár-
tuk a nemzeti park területét. A hét második felében 
filmvetítéssel és szárazföldi játékos programokkal 
töltöttük időnket, ezek mellett Kenéz Regina vezeté-
sével rövid táncos produkciót is betanultak a táboro-
zó csemeték. A hét zárásaként pénteken a gyermekek 
összemérhették erejüket az általunk felállított exatlon 
pályán, ezután pedig együtt strandolhattunk.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek, hogy 
a gyermekeik velünk táborozhattak és erre a hétre a 
mieink is lehettek. Programjaink nem valósulhattak 
volna meg Ásós Tamás, Békési Dániel, Kenéz Regina, 
Németh Fanni, Papp Dávid és Takács Anna segítők 
nélkül.  Kiemelt köszönettel tartozunk a Dévaványa 
Város Önkormányzatának, a Dévaványai Sportegye-
sületnek, a Dévaványai Strandfürdőnek, Bucsi Zitá-
nak, Tomasovszky Sándornak, Ungi Mariannak, Szűcs 
Tibornak, Valánszki Szilviának és Valánszki Róbert-
nek, hogy felajánlásaikkal támogatták a rendezvé-
nyünket és emelték  annak színvonalát.

Marton Anikó és Nagy Ádám

Színezd ki!Színezd ki!
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PECSENYE KACSA 6 HETES, 

FEHÉR KB. 3 KG 1750 Ft/db 

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL 

MEGRENDELHETŐ.

Telefon: 06/30-860-2627.

- 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.

Tisztelettel várom megrendeléseiket:
Dr. Zsiros István szolgáltató állatorvos 

Telefon: 06/30-391-4605.

Tisztelt Ügyfeleim,
ebtartó gazdik!

Eboltás: 2500 Ft,
féreghajtó tabletta: 100 Ft/10kg.

Hívjanak fel telefonon!
Előzetes egyeztetés alapján háznál oltok.

Az év többi részében helyben
kialakult tarifa szerint oltok. 

Július 1-től augusztus 31-ig
veszettség elleni 

eboltási kampányt indítok.

Dr. Zsiros István,
 Telefon: 06/30-391-4605

Dévaványán ELADÓ a Hajós és Hajnal utca 
sarkán lévő felújításra váró ingatlan 

 (volt bolti ingatlan). A ház alkalmas lehet 
raktárnak, műhelynek, üzletnek. Víz, gáz, villany 

bevezetve. A hasznos alapterület 135 m2.

 Irányár: 1.5 millió forint. Érd.: 06-30-354-2655

Tisztelettel és becsülettel várom régi és új 
ügyfeleimet. Hűtők, fagyasztók, 

valamint gáz készülékek karbantartása, 
javítása OKJ-s végzettséggel.

VÉDŐFÖLDELÉS VERÉSE 
rövid határidőre.

Vállalt tevékenységemre 
garanciát biztosítok!

Hajdú Imre,
Tel.: 66/484-190, 70/600-0975

A DÉVAVÁNYAI HÍRLAP
1935. ÉVI AUGUSZTUSI SZÁMÁBÓL

Nagy sportünnepélyt rendez
a Dévaványai Sport Egyesület

A Dévaványai Sport Egyesület a Hősök ligetében fekvő 
sportpályán ez évben is megtartja hagyományos és immár 
közismerten nívós nyári sportünnepélyét. 

A gazdag műsor homlokzatán ott látjuk az öregfiúk 
labdarúgó mérkőzését a kunhegyesi öregfiúk labdarugó 
csapatával. A műsor atlétikai versenyszámaiban ott lát-
juk a 4x100 méteres stafétafutást, kerékpárversenyt, a 
nehéz atlétikában a birkózást, boxolást. Végezetül a 400 
méteres kacagtató akadályversenyt, amely derű és vi-
gasság dolgában méltó befejezése lesz a versenyszámok-
nak. A műsor utolsó száma lesz a sárréti gyöngyös 
bokréta tánccsoport. A sportünnepélyt vacsora és tánc 
követi kivilágos virradatig.
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LABDARÚGÁS
DÉVAVÁNYAI SE FELNŐTT KERET:

Kapusok: Szász Dávid, Sági Bence, Elek Balázs, Juhász Zsolt.
Mezőnyjátékosok: Szalai Balázs, Kovács Bence, Kató Benedek, Juhász 

Péter, Papp Dávid, Papp Krisztián, Feke Balázs, Pap Ákos, Tóth Mihály, 
Bányai Richárd, Szabó Erik, Marton Lajos, Szitás László, Kéki Csaba, Er-
nyes Róbert, Nyíri János, Nyíri Attila, Gubucz Viktor, Furka Zsolt, Mol-
nár József, Adamecz István, Panyik Flórián.

2020. JÚLIUS 18. SZOMBAT 17:30
DÉVAVÁNYAI SE – KÖRÖSTARCSA KSK  6-1 ( 3-0)

Gólszerzők: Bányai R. 6’, Kéki Cs. 11’, 88’, Szabó E. 21’, Ernyes R. 65’, 82’, 
ill: Vincze Gy. 63’,

DÉVAVÁNYAI SE: 24 Juhász Zs.-, – 13 Szalai B.- (11 Papp D.- 46’), 3 
Pap Á., 8 Farkasinszki L., 17 Kató B., – 5 Katona I., (2 Adamecz I. 46’), 
4 Bányai R., 10 Marton L., 9 Kéki Cs., – 7 Szabó E., 20 Ernyes R. Edző: 
Bereczki Árpád.

2020. JÚLIUS 22. SZERDA 18:00
MEZŐTŰRI AFC - DÉVAVÁNYAI SE 1 - 0 (1 – 0)

Gólszerző: Kormos 32’.

DÉVAVÁNYAI SE: 97 Szász D., - 13 Szalai B., 3 Pap Á., 8 Farkasinszki 
L., 17 Kató B., - 21 Katona I. (7 Papp K. 75’), 4 Bányai R. (9 Feke B. 46’), 
10 Marton L., 11 Szabó E., - 7 Papp K. (16 Papp D. 46’), 20 Ernyes R. 
Edző: Bereczki Árpád.

2020. JÚLIUS 25. SZOMBAT 10:30
KARCAGI SE - DÉVAVÁNYAI SE 0 - 2 (0 – 1)

Gólszerzők:  Papp K. 42, Marton L. 58’,
DÉVAVÁNYAI SE: 97 Szász D. (1 Elek B. 60’), - 9 Feke B., 4 Tóth M., 17 

Bereczki Á., 16 Juhász P. - 21 Katona I., 10 Marton L., 7 Molnár J., 8 Szabó 
E., - 11 Papp K., 20 Ernyes R. Edző: Bereczki Árpád.

2020. AUGUSZTUS 1. SZOMBAT 16:00
DÉVAVÁNYAI SE - MEDGYESBODZÁS SE 2 - 1 (1 - 0)

Gólszerzők: Adamecz I.  2’, Horváth B. 90’, ill: Fodor Zs. 81’.
DÉVAVÁNYAI SE: 97 Szász D. (24 Juhász Zs. 60’), - 2 Furka Zs., 3 Pap 

Á., 4 Tóth M., 14 Feke B. (5 Szitás L. 60’), - 18 Katona I. (15 Horváth B. 
60’), 17 Adamecz I. (11 Papp D. 46’), 10 Marton L., 9 Kéki Cs., - 8 Szabó 
E., 7 Papp K. (17 Adamecz I. 70’). Edző: Bereczki Árpád.

Honlap cím:  www.devavanyaise.hu

Balogh Krisztina és Földvári Ignác lánya Mila,
Nagy Edina és Simon László fia László,
Horváth Kinga és Szarka Csaba lánya Zselyke,
Molnár Hajnalka és Olasz Károly lánya Julianna Eszter.

Születések:

2020/2021 Megyei I. osztály kvalifikáció C. csoport A Dévaványai SE (felnőtt) 
őszi labdarúgó idényének programja

Forduló Dátum Mérkőző csapatok Kezdés Indulás
Kupa 08.12./sze Dévaványai SE - Gyulai Termál FC 17:00 -

1. 08.15./szo Dévaványai SE - Csabacsűdi GYLSE 17:00 -
2. 08.22./szo Sarkadi Kinizsi LE - Dévaványai SE 17:00 14:15
3. 08.30./vas Mezőberényi LE - Dévaványai SE 17:00 14:45
4. 09.05./szo Dévaványai SE -  Vésztői SE 16:30 -
5. 09.12./szo Kétegyháza SE - Dévaványai SE 16:30 13:45
6. 09.19./szo Dévaványai SE - Szeghalmi FC 16:00 -
7. 09.26./szo Gyulai Termál FC - Dévaványai SE 16:00 13:30
8. 10.04./vas Csabacsűdi GYLSE  - Dévaványai SE 15:00 12:30
9. 10.10./szo Dévaványai SE - Sarkadi Kinizsi LE 15:00 -

10. 10.17./szo Dévaványai SE - Mezőberényi LE 14:30 -
11. 10.24./szo Vésztői SE - Dévaványai SE 14:30 12:15
12. 10.31./szo Dévaványai SE - Kétegyháza SE 13:30 -
13. 11.07./szo Szeghalmi FC - Dévaványai SE 13.30 11:00
14. 11.14./szo Dévaványai SE - Gyulai Termál FC 13:30 -

§
Dr. Kiss László

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése, jogi tanácsadás.

Ügyfélfogadás: 
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

Dr. Kiss László ügyvéd
Tel.: 06-70/369-24-32
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Köszönetnyilvánítás
„Ha egy könnycsepp gördül
végig az arcunkon, 
Azért van, mert szeretünk
és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc,
egy Végtelen Szeretet,
Amit tőlünk soha
senki el nem vehet.”

    Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik Kürti Ferencné temetésén megjelentek, gondolatban 

elbúcsúztak tőle, részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló családja

•••••••••••
„Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod

Találj odafönt örök boldogságot
Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadban.

De az emlékeiddel szívünkben maradtál,
számunkra Te soha meg nem haltál”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik id. Farkas Antal búcsúztatásán megjelentek,

együttérzésükkel, részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

   A gyászoló család

•••••••••••

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Tóth Béla Miklós temetésén megjelentek.
Részvétükkel virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek.

Gyászoló család

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

valamint síremlékek felújítását, 
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok, 

kerítéskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők 

a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő

Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-20/921-6648

Megemlékezés

Szeretettel emlékezünk Ernyes Lajosné
halálának 1. évfordulójára.

A gyászoló család

„Pihenj Te drága szív, már megszüntél dolgozni
szerető jóságod nem tudjuk feledni.
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet,
csak meg kell tanulnunk élni Nélküled.
Az emlékhez nem emlék, hanem szeretet kell,
S akit szeretünk, azt soha nem feledjük el.”

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Mészár Kálmán 
halálának 1. évfordulója alkalmából.

Szerető családja

„Nyugszik a szív, mely értünk dobogott. 
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
De TE számunkra sosem leszel halott. 
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Füzi Imre halálának
1. évfordulójára.

Szerető család

„Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
Találjál odafenn örök boldogságot.
Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel viseltél magadban. 
De az emlékeddel szívünkben maradtál, 
Számunkra Te soha meg nem haltál.”

Fájó szívvel emlékezünk Müller Tiborné Julikára, 
halálának 3. évfordulójára.

Szerető családja

„Elfelejteni téged soha nem lehet,
Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt és a meleget,
csak egy sugarat hagytál,
örök emlékedet.”

Megemlékezés
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Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tá-
jékoztató lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata, 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999. 
szerkesztőség: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűj-
temény 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. Megjelenik: 
havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-30/263-9948. Kiadvány-
szerkesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjte-
mény. Kiadványszerkesztő: Csatári István.

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2020. AUGUSZTUS 31., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő 

betartásával! Csak a 2020. augusztus 31-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: Szeptember 11.  A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

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

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
- sertés, marha, birka ill. szárnyas húsok,
- saját készítésű füstölt termékek (kolbász, szalámi, 

húsok, disznósajt), 
- saját készítésű friss termékek (sütnivaló hurka, 

kolbász, májas, abált szalonna, tepertő),
- zsírok (sertés, mangalica, kacsa, liba), 
- főtt füstölt termékek (Erdélyi szalonna, császárszalonna, 

bordaporc), 
- Megyeri féle 6-8 tojásos száraztészták,
- fűszerek, ételízesítők, pácok, 
- savanyúságok, 
- körösladányi hagyományos érlelésű savanyú káposzta, 

Bővítettük választékunkat fagyasztott termékekkel:

- fagyasztott zöldségek, - nudlik - gombócok - félkész 
leveles tészták - halak - levesbetétek - pacal - velő.

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

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!

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!

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

- autójavítás
- gumizás
- centírozás
- diagnosztika
- műszakira való felkészítés
- futómű beállítás
- ultrahangos klímatisztítás

Tel.: 06/70-401-2894






