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Testületi ülésen történt…
A Képviselő-testület 2019. december 12. napján megtar-

totta soron következő ülését.
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a 

testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések 
elfogadását követően első napirendben került elfogadásra a 
Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft . beszámolója a 
Gyomaendrőd-Dévaványa Központi orvosi ügyelet munká-
járól.

Második napirendi pontban elfogadták a foglalkoztatás 
helyzete Dévaványán és a járásban, valamint a közfoglalkoz-
tatás tapasztalatainak bemutatásáról szóló tájékoztatókat.

Harmadik napirend keretében elfogadták a munka-
hely-teremtési és megtartási pályázatokról, az önkormány-
zat által szervezett közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatókat.

Negyedik napirendi pontban döntöttek arról, hogy kérel-
met nyújtanak be a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási 
Támogatások Keretrendszerében támogatható három Járási 
Startmunka Mintaprogramra. 

Ötödik napirendben megtárgyalták és elfogadták a 
DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2020. évi 
munkatervét.

Hatodik napirendi pontként elfogadásra került a 2020. évi 
Képviselő-testületi munkaterv.

Hetedik napirendi pontban megalkották a 2020. évkezdet 
átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletet.

Nyolcadik napirendben elfogadták a 2020. évre vonatkozó 
belső ellenőrzési tervet, majd döntöttek arról, hogy a belső 
ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések elvégzésére mely 
cégektől kérjenek ajánlatot.

Kilencedik napirend keretében módosították Dévaványa Vá-
ros Önkormányzat 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

Tizedik napirendi pontban a Dévaványai Vox Humana 
Kórus Egyesület kérelméről hoztak döntést.

Tizenegyedik napirendben az „Irodaszer és tisztítószer be-
szerzése Dévaványán 2020” tárgyban indított beszerzési el-
járás eredményeként az irodaszer beszerzés vonatkozásában 
a Berény Color Papír Kft . bruttó 3.584.548,56,- Ft összegű 
ajánlatát, valamint a tisztítószer beszerzés vonatkozásában 
szintén a Berény Color Papír Kft . bruttó 7.572.404,60,- Ft 
összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Zárt ülés keretében otthonteremtés helyi támogatásáról 
hoztak döntést, két esetben, mindösszesen 500.000,- Ft ösz-
szegben, valamint ingatlan-felajánlással kapcsolatban dön-
töttek.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2020. január 
30. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a 
következők:

1. A 2020. évi költségvetés elfogadása, középtávú számí-
tások bemutatása.

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

3. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 
2020/2021. nevelési évre vonatkozóan. 

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

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Ha számba vesszük mindazon kincseket, melyekkel az 

élet ajándékozhat meg bennünket, gyorsan rájövünk: sor-
sunk, teremtőnk legnagyobb, legdrágább és leg törékenyebb 
adománya számunkra az idő. Az idő, ez a megfoghatatlan, 
mégis velünk létező csoda, mely szárnyaira véve bennünket 
formát, tartalmat ad létünknek. Vele utazva élhetjük meg 
igazán emberi mivoltunkat, állomásain körbe pillantva ta-
pasztalhatjuk meg, hogy meddig jutottunk, merre tartunk.

Ünnepeink, évfordulóink sorát megélve talán szilveszter-

kor válik mindez a leg kézzelfoghatóbbá. Ha valahol, hát 
itt valóban illik megállnunk, számot vetnünk önmagunk-
kal, terveinkkel, sikereinkkel és kudarcainkkal. „Nem az 
idő halad: mi változunk”- int bennünket Madách, emlé-
keztetve arra, hogy tetteink adnak tartalmat, értelmet lé-
tezésünknek. Szilveszterkor, az ó és az újév küszöbén állva 
mindannyiunkban rengeteg érzelem, gondolat születik, a 
szembenézések eme nagy pillanataiban. 

Ahányan vagyunk, annyiféleképp állunk ennél a forduló-
pontnál, mégis megegyezünk abban, hogy az előttünk ki-
bontakozó újesztendő lapjainak zöme még üresen, lehető-
ségekkel tele áll előttünk. Hiszem, hogy ezek a lehetőségek 
mind esélyek is egyben mind számunkra, mind családunk, 
szeretteink, barátaink számára. 

Kívánom, hogy mindannyiuk életében váljanak ezek a le-
hetőségek valósággá. Dolgozzunk hát továbbra is közösen 
céljainkért 2020-ban is.

Sikerekben, örömökben gazdag, boldog új évet kívánok!

Dankó Béla
országgyűlési képviselő
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Dr. Ágoston Sándor képviselő minden hónap első hétfőjén
fogadóórát tart a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben.

Első alkalommal 2020. február 3-án 16-17 óráig.

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI
A decemberi hónapunk is eseményekben gazdag volt.

14-én a gyomaendrődi Holdfény Nyugdíjas Egyesület 
évadzáró rendezvényén vettünk részt, melyet a Holler étte-
remben rendeztek meg. Színvonalas műsor után elfogyasz-
tottuk a fi nom ebédet, utána kezdődött a zene, a tánc - jól 
éreztük magunkat. 21-én rendeztük meg a karácsonyi ün-
nepségünket, ahol az ebédet a klub aktív tagjai készítették 
és tálalták fel. Orjaleves volt és töltött káposzta a hagyo-
mányokhoz híven, majd utána mákos és diós bejgli. A vá-
nyai sodort perecet már több alkalommal Tánczos Istvánné 
Manci készítette a klub tagjainak. Köszönet érte!

Tagjaink részére ajándékkal kedveskedtünk, kellemes 
karácsonyi ünnepeket kívánva. 31-én rendeztük az óév 
búcsúztatónkat. A fi nom csülökpörköltet Veres Jani tagtár-
sunk főzte, köszönjük a fáradozását. Éjfél előtt  elfogyasz-
tottuk a virslit, a salátákat, majd pezsgővel búcsúztattuk az 
óévet. Kiss Károly meglepetés ajándéka nagy sikert aratott. 
A hangulatfelelős Kónya Mihály volt. 

Az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület tagsága és a ma-
gam nevében egészségben, szeretetben és békességben 
gazdag boldog új esztendőt kívánok a városunk lakóinak!

•••••••
Egyesületünk pályázatot nyújtott be a NEA által meghir-

detett NEA-19-EG felhívásra. Sikeres volt a  pályázatunk, 
melyet a hagyományőrző nyugdíjas  baráti találkozók tá-
mogatására kaptunk. Népdalkórusunk új fellépő ruhát vá-
sárolt, valamint a találkozókra személyszállítás kifi zetésére 
fordítottuk az összeg egy részét. Az összeg többi részéből 
konyhai felszerelés: pohár, villa, kanál, üstház és üst vásár-
lásra, irodaszerek beszerzésére is maradt.

Himer Imréné, egyesületi elnök
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DAREH BÁZIS HULLADÉK-
GAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA
Ügyfélszolgálati időpontok:

Helye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

(szerdai napokon 8:00-11:00)

január 22. február 5., 19.

Fenyőfa gyűjtés:

január 29.

- egyéb zöldhulladék begyűjtésére nem kerül sor.

Szelektív gyűjtés:

január 22. február 12., 26.

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR

Helye: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz. 
(Dévaványáról Körösladány felé,
jobbra a szennyvíztelepi úton).

Nyitvatartás: Hétfőtől-péntekig naponta: 7:00-15:00 
óra között és minden hónap első szombati napján: 

8:00-12:00 óra között. Telefonszám: 06-30/163-2639.

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes
információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu

oldalon tájékozódhat.

A Magyar Méhészek Akácvirág
Egyesületének közleménye

A vidékfejlesztési program keretén belül a Körös-Sár-
réti Vidékfejlesztési egyesület a VP6-19,2,1-55-5-17 
kódszámú Civil szervezetek fejlesztése című felhívás 
alapján a Magyar Méhészek Akácvirág Egyesület be-
nyújtott pályázatát támogatásra alkalmasnak minősítet-
te, és 846.831.- Ft támogatást ítélt meg.

Az eredményes pályázat által beszerzett eszközök hoz-
zásegítenek bennünket a további céljaink, elképzeléseink 
megvalósításához, rendezvényeink, programjaink szín-
vonalas lebonyolításához.

Hajdu Ignác elnök

FELHÍVÁS!
Tisztelt Dévaványai lakosok! 

2020. februárjában a Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjteményben egy a Magyar Királyi Csendőrséget

bemutató kiállítás nyílik. Amennyiben Önöknél
bármilyen a csendőrséggel kapcsolatos tárgy, fotó és

egyéb dokumentum fellelhető és azt szívesen
kölcsönadnák a kiállítás idejére, azt kérjük jelezzék

felénk a múzeumban, vagy hívják
a 0630/375-01-91-es telefonszámot

és személyesen felkeressük Önt. 

ESZKÖZBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK
Továbbra is lehetőség van a Dévaványai Általános

Művelődési Központ tulajdonát képező eszközök
bérlésére. Legyen szó családi, baráti összejövetelekről, 
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.), illet-
ve érdeklődni személyesen vagy az alábbi telefonszámon 
lehet: 66/483-051.
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KONCERTET RENDEZTEK
GYOMAENDRŐDÖN

A Gyomaendrődi Járási Hivatal a 
Gyomaendrődi Zenebarátok Kama-
rakórussal együttműködve Adven-
ti dallamok elnevezéssel rendezett 
koncertet, amelyre meghívta együtt-
működő partnereit.

A kamarakórus előadásában a 
részvevők tradicionális karácsonyi 
énekeket hallhattak, de a jól ismert 
Ave Maria is felcsendült. A műsor-
ban gitáron közreműködött Papp 
Lilla és Schwalm Gyula, vezényelt 
Gecseiné Sárhegyi Nóra karnagy.

MININOVELLA-ÍRÓ PÁLYÁZATI 
SIKER GYOMAENDRŐDÖN

A Magyar Kormánytisztviselői 
Kar Országos Elnökségének döntése 
alapján a „Közügy-irat” elnevezésű 
mininovella-író pályázaton elért II. 
helyezés elismeréseként díszokleve-
let kapott dr. Smiri Sándor, a Gyo-
maendrődi Járási Hivatal hivatalve-
zető-helyettese.

Az elismerést dr. Orbán Balázs mi-
niszterhelyettes, parlamenti és stra-
tégiai államtitkár adta át a novella-
pályázat első három helyezettjének 
és a különdíjasoknak a Budapest 

Főváros Közgyűlése dísztermében 
2019. december 14-én megrendezett 
ünnepélyes díjátadón.

Dr. Smiri Sándor díjazott novellá-
ja a „2059-es év első ügyfele” címet 
viseli, és a közigazgatás egy lehetsé-
ges jövőjét jeleníti meg szórakoztató 
formában.

ÁLLAMI TÁMOGATÁS JÁR
AZ ÁLLATTARTÓKNAK

Idén is lehetőségük van az állattar-
tóknak állami támogatás igénybevé-
telére egyes állatbetegségek leküzdé-
sével, megelőzésével kapcsolatban.

A támogatás során az állam bi-
zonyos keretek között átvállalja és 
kifi zeti az állattartó helyett az állat-
egészségügyi szolgáltatás (állator-
vos munkadíja), a gyógyszerköltség, 
a laboratóriumi vizsgálati díj nettó 
összegét, így az állattartóknak csak a 
költségek ÁFA tartalmát kell megfi -
zetniük.

A támogatást (amelyet a bevezetést 
követően a szabályozó rendelet száma 
alapján „148-as támogatásnak” nevez 
a köznyelv) a Járási Hivatalok által 
meghozott határozat alapján, mindig 
az adott, éppen folyamatban lévő évre 
vonatkozóan lehet igényelni.

A jogosultságot megítélő határoza-
tot a hivatal az állattartó kérelmére 
hozza meg. A kérelmet a NÉBIH 
honlapján (https://portal.nebih.gov.
hu) elérhető nyomtatvány kitöltésé-
vel lehet a hivatalnak benyújtani.

Felhívjuk az állattartók fi gyelmét, 
hogy a gyorsabb ügyintézés és a 
költségek csökkentése érdekében a 
NÉBIH a jogosultságot megítélő el-
járás tekintetében elektronikus ügy-
kezelési rendszert vezetett be.

Ennek köszönhető, hogy az adott 
évre vonatkozó jogosultságot már a 
megelőző év decemberében is meg 
lehet igényelni, de további előny-
ként jelentkezik az eljárás gyors és 
zökkenőmentes lefolytatása. 2020. 
évre vonatkozóan a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állategészségügyi Osz-
tályához eddig már 98 db állami 
támogatás iránti kérelem érkezett 
be és került feldolgozásra.

Az eljárások gyors és zökkenő-
mentes lefolytatásához azonban 
szükséges a kérelem-nyomtatvá-
nyok pontos és hiánytalan kitölté-
se, a megfelelő helyen a kérelmező 
aláírásának megléte. Amennyiben 
a kérelem adattartalma hiányos, 
vagy valamelyik adata nem olvas-
ható, a hatóságnak hiánypótlási 
felhívást kell kiadnia, súlyosabb 
hiba vagy hiányosság esetén pe-
dig a kérelmet el kell utasítania. 
Ebben az esetben az állattartó 
késedelmesen juthat a kért támo-
gatáshoz, illetve el is eshet egy-
egy állategészségügyi szolgáltatás 
megtérítésének lehetőségétől.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320
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A polgári esztendő első napján Anya-
szentegyházunk a Boldogságos Szűz Mári-
ára, Isten Anyjára irányítja a fi gyelmünket. 
Az ötödik században történ, hogy konstan-
tinápoly püspöke, Nesztóriusz, tévhitet, 
eretnekséget kezdett hirdetni, miszerint 
Máriát nem illeti különösebb tisztelet, hisz 
ő Krisztus isteni és emberi természetéből 
csupán az ember-Krisztust szülte. Ez ellen 
leginkább Szent Cirill, Alexandria érseke 
lépett fel, aki cáfolta Nesztoriusz állítását, 
azt tanította, hogy Jézus esetében az isteni 
és emberi természetet nem választhatjuk 
külön, ezért Mária Istenszülő. Ezen vita 
eldöntésére jött össze 431-ben az Efezusi 
Zsinat, mely júniustól szeptemberig tar-
tott, s mely végül is Alexandriai Szt. Cirill 
állítását szentesítve, Máriát, mint Th eoto-
koszt, Istenszülőt állította minden korok 
kereszténye elé. Ez az ünnep a görögkeleti 
naptárban december 26-án van, a kopt ke-
resztények január 16-án ülik, míg nálunk, 
latin keresztényeknél január elsején kerül 
megünneplésre.

Amikor ezen szép Mária-ünnep mellett a 
polgári újév első napját is üljük, elgondol-
kodhatunk, mi az üzenete számunkra Szűz 
Mária Istenanyasága ünnepének? A választ 
az evangélium egy mondata adhatja meg 
nekünk: „Mária szívébe véste a pásztorok 
szavait és gyakran elgondolkodott rajtuk.” 
És mit mondhattak a pásztorok? Azt, amit 
az angyal hirdetett nekik: Menjetek Betle-
hembe, mert megszületett a Messiás, az Úr 
Krisztus!”

Mária a szívébe vési ezeket a szavakat és 
gyakran elgondolkodik rajtuk. A pásztorok 
elbeszélése is bizonyossá teszi őt abban, 
hogy a betlehemi jászolban fekvő kisgyer-
mek nem egy egyszerű újszülött, hanem a 
mindeneket teremtő és fenntartó Isten.

Mi tehát az üzenete ennek az evangé-
liumi mondatnak? Az, hogy mi is erősen 
véssük a szívünkbe, hogy az Isten annyira 
szeretett bennünket, hogy leszállt közénk 
a földre, és velünk maradt. „Íme, én ve-
letek vagyok mindennap, a világ végéig!” 
–ígéri maga Krisztus mennybemenetele-
kor. Mária számára ez a tudat, -Emmanu-
el, -Velünk az Isten, -hatalmas erőforrás 
lehetett. A betlehemi gyermekgyilkosság 
idején, az Egyiptomi menekülés idején, 
amikor bármi nehézség vagy probléma 
közelített a Szt. Családhoz, Máriának erőd 
adott a szívébe vésett tudat: nem történhet 
baj, -hisz velünk az Isten. És ezt érzik meg 
később az apostolok is, akik Jézus mellett 
biztonságban érzik magukat, -nem félnek 
a farizeusoktól, a főpap embereitől, a kato-

náktól (Péter még kardot is ragad…), -hisz 
velünk az Isten, velünk a messiás. Mi baj 
történhetne?

Kedves testvéreim, mi is ezzel a tudattal 
kell hogy elkezdjük a 2020-as évet. Szí-
vünkbe véssük és gyakran elgondolkodunk 
afelől, hogy velünk az Isten.

Nolai Szent Fülöpről jegyzik fel, hogy egy-
szer üldözői elől menekült, akik az életére 
törtek. Már-már úgy tűnt, hogy utól fogják 
érni, -amikor végső megoldáskén Szent Fü-
löp egy falban lévő szűk nyílásba bújik be. 
Amikor az üldözők odaérnek, látják hogy 
az a nyílás be van szőve egy pók hálójától. 
„Ide biztos nem bújhatott, -mondják, -hisz 
elszaggatta volna a pókhálót” S azzal lohol-
nak tovább, -Szt. Fülöp pedig megmenekült.

Ez a kis történet is taníthat minket a mai 
evangélium mondanivalójára. Ha elegen-
dő a hitünk, ha Szűz Máriához hasonlóan 
mindig lelki szemünk előtt tartjuk, hogy 
az Isten mellettünk van, -akkor az Isten 
a legkilátástalanabbnak látszó helyzetek-
ben is küld valami megoldást!

Ez a nap nem csak egy szép Mária-ün-
nep, hanem a polgári új év első napja. A 
szentírási részek mást is tartogattak szá-
munkra, ami ezen a napon bátorító lehet 
számunkra. Az első olvasmányban, az 
Áron-i áldás kapcsán maga az Úr ígéri: 
„Megáldom és oltalmazom őket!” Mi le-
het bátorítóbb az új esztendő első napján, 
minthogy maga az Úr ígéri nekünk áldását 
és oltalmazó szeretetét.

De a második olvasmányban Szent Pál 
sorait hallhattuk: „Nem vagy tehát többé 
szolga, hanem fi ú, és Isten kegyelméből 
örökös is!” Ez tovább erősíti bennünk ezt 
a bátorító jóérzést, hiszen Pál arra akar 
minket rádöbbenteni, hogy mi nem sak-
kfi gurák vagyunk Isten kezében akiket úgy 
irányít, ahogy akar, sem pedig rabszolgái az 
Istennek, -hanem a kereszténységben Isten 
gyermekei lettünk, s ezáltal a Mennyország 
örökösei is.

De ahhoz, hogy egy gyermek jó gyer-
meknek bizonyuljon és az örökséget el-
nyerhesse, a szülő kedvében kell hogy jár-
jon és megtegye a szülő kívánságát.

És ez is programot ad nekünk az újév első 
napján. Mi is elmondhatjuk a Zsoltárossal: 
Íme, itt vagyok Uram, hogy megtegyem azt 
amit kívánsz!”

Jó feltételként elhatározhatom, hogy en-
nek a most kezdődő új esztendőnek min-
den napját úgy akarom eltölteni, hogy az 
Isten kedvében járjak.

Végül, elsején a Béke Világnapját is 
üli Egyházunk. 1968-ban VI. Pál pápa 
indítványozására január 1-ét a béke világ-
napjává rendelték, amikor különösen is a 
békéért imádkozunk. Láthatjuk a világban 
folyó háborúkat, polgárháborúkat, forron-
gást, terrorizmust, a rengeteg vérontást, -és 
önkénytelenül is érezhetjük, hogy köteles-
ségünk a békéért imádkozni. „Békét ha-
gyok rátok, az én békémet adom nektek!” 
–mondta Jézus, -és ezt a jézusi ajándékot a 
világ nemigen tudja megbecsülni…

Régi ének, mely Jézushoz, a Béke fejedel-
méhez szól: „Békét ad szívünknek, békét 
családunknak, békét nemzetünknek, békét 
a világnak!

-Először a saját szívemben kell békére töre-
kedjek.

-Aztán a családomban szétnézni: nem-e ren-
dezni kellene szeretteimmel a kapcsolatot?

-Imádkozni magyar népemért, hazámért…

-S csak ez után világbékéért könyörögni.

Újév napján tehát, van miért imádkoz-
zunk. Mária hitéért, azért, hogy sose fe-
lejtsük: az Isten közénk szállt és örökre 
velünk marad. Imádkozni azért, hogy Isten 
hűséges gyermekeinek bizonyulhassunk, 
hogy elnyerhessük a mennyei örökséget. 
S imádkozni a béke kegyelméért szívünk-
ben, családunkban, népünk körében és a 
nagyvilágban. Mária, Isten Anyja hallgas-
sa meg imáinkat, és segítsen, hogy ennek 
az új évnek minden napja közelebb vigyen 
minket Krisztushoz és az általa megígért 
Örök Élethez!

Czank Gábor,
plébános

EZ ÚJ ESZTENDŐBEN LÉGY HÍVEIDDEL!
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SZALAGAVATÓ 2019.

Végzős diákokként szeptember óta lázasan készülődtünk, 
hogy méltón megünnepeljük felnőtté válásunk egyik állomását. 
December 7-én szalagot tűztek nekünk osztályfőnökeink, alsóbb 
éves diáktársaink pedig színvonalas műsorral kedveskedtek.

Meghitt és varázslatos színpad, elérzékenyült szülők és taná-
rok, színvonalas szervezés várt bennünket ezen a napon.

Mi sem tétlenkedtünk, keringővel és néptánccal gazdagítottuk 
a műsort, örömet okozva ezzel szüleinknek, tanárainknak, sőt 
leginkább önmagunknak. 

A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma végzős diákjai nevében nagy 
szeretettel megköszönjük mindenkinek, aki helyet biztosított, 
szervezett, rendezett, díszített, betanított, elviselt bennünket eb-
ben az időszakban.

Külön köszönjük: Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészetoktatási Iskola, Kertészné Valánszki Anikó, Zorka 
Kuckója, Lovász Judit, Iszabel, Laskainé Kiss Alexandra.

ROBOTIKA AVAGY A JÖVŐ
TECHNOLÓGIÁJA DÉVAVÁNYÁN

Kellemes karácsonyi meglepetésben volt része a Dévaványai 
középiskola diákjainak. Simon István Tamás a Gyulai Szakkép-
zési Centrum kacellárja és Jancsurák József szakmai főigazga-
tó-helyettes karácsonyi ajándékként a már meglévő és méltán 
népszerű robotparkot további LEGO Mindstorms Education ro-
botkészletekkel bővítik.

A kancellár kiemelte, hogy a Dévaványai Középiskola eszköz-
parkjának további fejlesztése napirenden van. A Gyulai Szakkép-
zési Centrum kiemelten fontos feladatának tartja a fi atalok pálya-
választásának elősegítését azzal is, hogy a korszerű technológiák 
tanulását biztosítja a különféle szakképesítések elsajátítása so-
rán. Minden tagintézményünkben megteremtettük a robotika 
alapjait, LEGO robotjaink, melyekkel kellő számban felszereltük 
iskoláinkat ahhoz, hogy több csoportban is dolgozhassanak, osz-
tatlan sikert arattak tanulóink és a pályaválasztás előtt álló leendő 
diákjaink körében.

Tanulóink digitális kompetenciáinak fejlesztése minden szak-
képesítés oktatása során – az adott szakma sajátosságainak 
megfelelő mértékben - stratégiai feladatunk, melynek alapfel-

tételeit megteremtettük. Diákjaink játékos formában szerezhet-
nek tapasztalatot az élvonalbeli ipari robotok programozásában 
és működtetésében. Tudatosan készülünk arra, hogy a fi atalok 
kreatív tudására és széles körű információtechnológiai ismerete-
ire támaszkodva új dimenzióba helyezzük a Gyulai Szakképzési 
Centrumhoz tartozó tagintézmények fejlődését. Erősítjük azt a 
gazdaságfejlesztési irányt, ami a szakképzést választó diákok 
hosszú távú jövőjét meghatározhatja – fejtette ki gondolatait Jan-
csurák József szakmai főigazgató-helyettes.

Az ajándékokért és az egész év folyamán zajló folyamatos fej-
lesztésekért Tóth Erika, tagintézmény-vezető fejezte ki köszöne-
tét a Gyulai Szakképzési Centrum vezetősége felé.

Az éppen Mikulás-napi jelmezbe öltözött DÖK képviselők 
örömmel vettek részt a karácsonyi ajándék-kicsomagolás előze-
tesben, s minden diák kíváncsian várja az elkövetkező informa-
tika és szakmai órákat, ahol közelebbi ismeretséget köthetnek az 
érdekes, kreatív, egyéni ötleteknek helyet adó új technológiával.

KÖSZÖNET

Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani Tímár Vince úrnak 
iskolánk valamennyi diákja és munkatársa nevében a hosszú 
évek közös és sikeres oktatói együttműködéséért. 

Mindemellett az idei vállalkozói fórumon tett és azóta meg is 
valósított felajánlásáért, amelynek köszönhetően iskolai környe-
zetünk és gyakorlati termeink még modernebbé és szebbé váltak. 
A mobil-eszköz töltő konzol nem csupán rendkívül hasznos mai 
digitális világunkban, hanem igényes kivitelezésével az aulánk 
modern színfoltja is. A szintén látványos formájú fém-szerkezetű 
állványok és az extravagáns szék, fodrász tanműhelyünk kiállí-
tási részében állandó bemutató eszközökként funkcionál. A két, 
egymástól távol állónak tűnő szakma tanulói, szoros munkakap-
csolatban vannak, hiszen a hegesztő képesítést választó fi atalem-
berek évek óta verseny-nyertes modellek a fodrászok férfi -sza-
kág megmérettetésein. Most a felajánlásának köszönhetően nem 
csupán modellként, hanem kiállítási és használati eszköz elkészí-
tőjeként is jelen vannak a hegesztő szakma tanulói a fodrász-ok-
tatásban.

Köszönjük nagylelkűségét, segítőkészségét!

KÖZÉPISKOLAI HÍREK



Dévaványai Hírlap - 9. oldal

Felvételi tájékoztató 2020/2021
Gyulai Szakképzési Centrum
Dévaványai Szakgimnáziuma,

Szakközépiskolája és Kollégiuma

Technikum (5 év) 
Ágazatkód / ágazati képzés
0400 – Szociális ágazat (Kisgyermekgondozó, -nevelő)
0401 – Informatika
    (Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus)
0402 – Szépészet ágazat (Fodrász)
0403 – Vendéglátóipar ágazat (Vendégtéri szaktechnikus)
5 éves képzés, az érettségi vizsga mellett szakképesítést is ad.  

Szakképző iskola (3 év)
Szakmakód / szakképesítés
0404 – Kereskedelmi értékesítő
0405 – Festő, mázoló, tapétázó
0406 – Hegesztő
0407 – Pincér-vendégtéri szakember
0408 – Szociális ápoló és gondozó
0409 – Rendészeti őr
3 éves képzés, a képzés nagyrészt szakmai elméleti és 

gyakorlati tantárgyak teszik ki. Szakmai vizsgával zárul, 
érettségi bizonyítvány esti képzésben szerezhető meg to-
vábbi 2 év alatt.

Érettségi szakmunkások számára
Az érettségire felkészítő esti képzés szakma-és szakma-

csoport független, az OKJ bármely területén iskola-rend-
szerű képzésben szerzett szakiskolai végzettséggel lehet rá 
jelentkezni.

A kétéves képzés végeztével négy közismereti tárgyból 
kell kötelezően érettségi vizsgát tenni. Amennyiben a ta-
nuló a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból 
érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában szerzett, állami-
lag elismert szakképesítést a tanuló kérésére középszintű 
szakmai érettségi vizsgának kell elismerni.

Felvételi eljárás: Felvételi vizsgát nem tartunk. A fel-
vételi rangsor az általános iskola 7. év végi és 8. év félévi 
tanulmányi eredmények fi gyelembe-vételével történik.

Kollégium: Minden tanuló számára kollégiumi elhe-
lyezést biztosítunk. 3-4 ágyas kényelmes, jól felszerelt 
szobákban pihenhetnek a tanulók. Színes szabadidős tevé-
kenységek, sport rendezvények szolgálják a tanulók dél-
utáni, esti kikapcsolódását.

5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2.
OM: 203069

honlap: www.dvki.sulinet.hu
e-mail: devavanya.gyszc@gmail.com
Facebook: Dévaványai Középiskola

Tel.: 66/585-110, 20/293-2983

KÖZÉPISKOLAI HÍREK

A dévaványai óvodák „HÉTSZÍNVIRÁG”
Alapítánya szeretettel tájékoztatja Önöket, hogy 

2020. január 25-én megrendezi a 

XIV. PÓTSZILVESZTERI
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT.

Ez alkalomból tombola felajánlásaikat szívesen 
fogadjuk, és szeretettel megköszönjük!

Támogató jegy minden óvodai telephelyen
megvásárolható.

Az est teljes bevétele az alapítvány
számláját gyarapítja!

Nagy Ilona: Téli körkép
/részlet/

 „Szép az erdő, szép a táj,
Zúzmara borít minden fát.
Ködfátyolban úszik a határ.

Télanyó elfoglalta helyét nálunk,
Két karjával öleli világunk.

A színes tájat beborítja a fehérség,
Szikrázóan csillog zúzmarán a napfény.”
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Az angyalok köztünk járnak
Adventi Jótékonysági Szt. Marin koncert

2018-ban nagy sikerrel megrendezett Adventi Jó-
tékonysági Koncertből immáron hagyomány lett, így 
2019-ben december 14-én szombaton láthattuk ven-
dégül Szt. Martin zeneszerzőt, zenészt, előadóművészt, 
szaxofon- és pánsíp művészt, aki a magyar instrumen-
tális zene kiemelkedő, elsőszámú előadója. A koncertre 
hatalmas érdeklődés volt, két nap alatt keltek el a jegyek 
a padsorokba, majd a helyszínt maximálisan kihasz-
nálva pótszékeket helyeztünk el, ennek köszönhetően 
268 érdeklődőt tudtunk fogadni. Ez azért is különösen 
nagy boldogsággal tölt el minket, mert mindamellett, 
hogy van létjogosultsága a komolyzenei és kulturális 
programoknak Dévaványán a bevételt maradéktala-
nul jótékony célokra fordítottuk, hiszen több, mint 20 
gyermeknek biztosítottunk ajándékot a fa alá, melyet 
21-én szombaton, személyesen juttattunk el hozzájuk. 
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik jegyvá-
sárlásukkal és további támogatásukkal hozzájárultak 
rengeteg mosolyhoz és maradéktalan boldogsághoz, 
amelyet a gyermekek arcán láttunk! Továbbá kiemelt 
köszönettel tartozunk Czank Gábor atyának, aki biz-
tosította számunkra a helyszínt és megnyitotta ünnepi 
beszédével az alkalmat, illetve Jakus János kántornak 
is, aki rendelkezésünkre állt technikai kérdések esetén!

Hisszük, hogy ,,Aki ad, annak még több adatik!”

2019-ben is együtt hangolódtunk
az adventi időszakban

A 2019-es évben is minden adventi vasárnap össze-
gyűltünk a városi adventi koszorúnál, hogy hétről-hét-
re egyre ünnepibb ruhába öltöztessük fel szívünket, 
együtt várva a karácsony eljövetelét. Minden alkalom-
mal hangulatos, színvonalas műsorokkal készültek a 
város oktatási intézményeibe járó gyerekek és felké-
szítő pedagógusaik, továbbá az első és utolsó alkalom-
mal ünnepi beszédet tartottak helyi egyházi vezetőink. 
Egyetlen alkalommal sem maradt el a friss pogácsa és 
a meleg tea sem, amit hálásan köszönünk a Nagy és 
Társai Bt.-nek és a Sanci-Hami Büfének! Ezüst és arany 
vasárnap alkalmával a Hagyományőrző Nők Egyesü-
letének jóvoltából pedig friss, ványai diós és mákos 
kalácsot is kóstolhattak az érdeklődők, amit szintén 

hálásan köszönünk! Bízunk benne, hogy örömet sze-
rezhettünk a kilátogatóknak és hozzájárultunk a kará-
csonyi hangulat megteremtéséhez. 

A műsorokért és az ünnepi beszédekért köszönettel 
tartozunk. Közreműködők:

Czank Gábor plébános

Béres János református lelkész

GYSZC Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma

Molnár Tünde és Schwarz Júlia felkészítő pedagógusok 

DÁMK Kossuth utcai óvodájának nagycsoportosai

Sándor Angéla és Szűcs Krisztina felkészítő pedagógusok

Szügyi Dániel Református Általános Iskola 

Gecseiné Sárhegyi Nóra és Oláh Gizella pedagógusok

Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Irodalmi Színpada és Gyermekkara

Tóth Annamária és Tóth Veronika felkészítő pedagógusok

Köszönjük Mészár Patrik (Bartók B. u. 7.) és Kürti 
Istvánné (Táncsics u. 15.) fenyőfa felajánlását, hiszen 
csodálatos adventi koszorút és városi karácsonyfát 
tudtunk állítani a lakosság számára. 

A Dévaványai Általános Művelődési Központ-Mű-
velődési Ház minden dolgozója nevében kívánunk 
sikerekben, egészségben bővelkedő új esztendőt 
minden kedves olvasónak!

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
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 Id. Kiss Ferencet köszöntöttük
90. születésnapján

2019. december 17-én köszöntötte fel Valánszki Ró-
bert polgármester id. Kiss Ferenc dévaványai lakost 90. 
születésnapja alkalmából. A köszöntésen fi a Kiss Atti-
la és családja vett részt, majd december 26-án a család 
minden tagja felköszöntötte.

,,Magyarországon, az akkori Szolnok megyében, a 
Kunhegyesi járásban, Dévaványán születtem 1929. de-
cember 17-én. Nagyszüleim apai ágon Kiss és Somogyi, 
anyai ágon Szarka és P. Szűcs voltak, így apám Kiss Fe-
renc, anyám Szarka Margit volt. A születési dátumom 
olyan régen volt, hogy az akkori és az azt követő esemé-
nyek mai szemmel szinte hihetetlennek tűnnek. Elődeink 
elmondása szerint akkor volt az előző évszázad leghi-
degebb tele. Az első és második osztályt a Hajós utcai 
iskolában jártam és még a korra jellemzően palatáblára 
írtunk. A 3-6. osztályokat a Központi Református Fiú 
Iskolában jártam, 65-en voltunk osztálytársak. Mivel 
a második világháború már dúlt, amikor 6. osztályos 
voltam, és apámat hiába hívatta be az igazgató úr, ja-
vasolva hogy tanuljak tovább, erre anyagi okokból nem 
volt lehetőségem, így lettem cselédgyerek, pedig szeret-
tem volna tovább tanulni. Sepsiszentgyörgye kerültem 
vízhordónak és a dolgozók postásának, majd ismét cse-
léd voltam Dévaványán, ekkor engem is itt ért az orosz 
bejövetel. Majd Budapestre mentem dolgozni, közben 
édesanyám 1947-ben meghalt, apám 6 gyerekkel megöz-
vegyült. 1949-ben hazajöttem dolgozni a Nagykunsági 
Állami Gazdaságba, 1950-ben Szombathelyre vonultam 
be katonának, majd kiképzés után Budapestre helyeztek 
az őrszázadhoz, ahol érettségizett, tanult katonatársaim 
biztattak, hogy tanuljak tovább. A Budapesti Szent Ist-
ván téri Általános Iskolában indult 7. és 8. osztály esti ta-
gozaton és a parancsnokom engedélyezte, hogy kijárjak 
iskolába. Ám amíg más állt helyettem őrt míg iskolában 
voltam, nekem azt vissza kellett állni. Később agráros ba-
rátom javasolta, hogy én is ezt tanuljam, és az oktatási 
vezető Kisvárdára küldött a kertész osztályba, kollégiumi 
ellátással, ahol már vártak. 1955-ben úgy érettségiztem, 
hogy már felvételt nyertem a Kertész Egyetem nappali 
tagozatára, de ezt akkor nem vállaltam. Hazajöttem a 
Nagykunsági Állami Gazdaságba gyakornoknak, majd 
onnan hazahívtak a Szabad Nép TSZ-be (Aranykalász 
TSZ), itt 7 évig dolgoztam. Hazatérésem után részt vet-
tem Dévaványa sportéletében is, tagja voltam a futball 

csapatnak, 1961-ig játszottam, de a vezetőség életében 
azt követően is részt vettem. Az akkori elnökkel, Nagy 
Józsi bácsival felvételt nyertünk a Gödöllői Agrártudo-
mányi Egyetemre. A TSZ-ben először növénytermesztési 
főágvezető, majd főállattenyésztő lettem. Közben meg-
alakult a Sárréti Tejüzem Szeghalmon, a szövetkezet 
engem delegált küldöttnek, később az üzem igazgatója 
lettem. A TSZ a kedvezőtlen időjárásnak, az abból faka-
dó gazdálkodási problémák miatt hiánnyal zárt, engem 
hazahívtak és megválasztottak elnöknek. Lemondtam a 
fi zetésem 20%-áról a többi taggal együtt, ezzel moder-
nizálásra, gépesítésre kerülhetett sor.  1983-ban a Mun-
kaérdemrend Arany Fokozatát kaptam, azzal az indok-
lással, hogy a elnökségem első 10 évében folyamatosan 
és jelentősen nőtt az árbevétel, az eszközállomány és a 
munkabér is. 1989. zárszámadásával jöttem el nyugdíj-
ba, a szövetkezet abban az évben a legnagyobb nyere-
séggel zárta az évet.  2006-ban Dévaványa Város Képvi-
selő-testülete a településért végzett kiemelkedő munkám 
elismeréseként ,,Dévaványáért” kitüntetésben részesített. 

A legfontosabbakat hátra hagytam: 1958. július 5-én 
nősültem meg, feleségül vettem Turi Klárát, majd hama-
rosan megszülettek a gyerekek: Feri, Béla és Attila, aki-
ket mindig nagy szeretetben neveltük. Születési sorrend-
ben nősültek, Feri Kecse Magdolnát, Béla Erdős Ibolyát, 
Attila Varga Terikét vette feleségül, mindhárom házas-
ságban 2-2 gyermek született: Magdika, Béci, Csabi, Nó-
rika, Szandika és Helguska. Az unokák közül Szandika 
2014-ben ment férjhez Laskai Ferenchez, és ebben az év-
ben meg is született a kis dédi, Zorka. Nóri élettársi kap-
csolatban él Barta Jánossal, közös gyermekük Regina. 

A családom minden tagja itthon volt december 26-án, 
összesen 18-an, egy személy hiányzott, a feleségem, aki 
2018. május 3-án hunyt el. 

Napjaimat itthon töltöm, ha tehetem kertészkedek, 
rendezem az udvart, a szőlőt és nagyon szeretek olvas-
ni. Sűrűn jönnek és sűrűn is megyek a gyerekeimhez, az 
unokákhoz és a kis dédikhez, ők tartanak fi atalon. Évek 
óta összejárunk régi TSZ-es ismerősökkel, barátokkal ul-
tizni, ahol szóba kerülnek a napi dolgok és világ történé-
sei, így mindig naprakész vagyok.”

Ezúton kívánunk id. Kiss Ferencnek boldog születésna-
pot, illetve barátai, gyermekei, unokái és dédunokái kö-
rében egészségben, boldogságban eltöltött hosszú éveket!

Laskainé Kiss Alexandra, kulturális közösségszervező

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
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2019. december 22-én a római katolikus templomban, 
mint minden évben, most is karácsonyi koncerttel kedves-
kedtünk városunk lakosságának.

A mai estén is megtelt a templom, már megszokták, vár-
ják az emberek, mert tudják, hogy lelki feltöltődést nyújtó 
élményben lesz részük. 

Hangversenyünket megtisztelték városunk vezetői.
Pap Ákos köszöntő szavai után a kórusirodalom szívet- 

lelket gyönyörködtető gyöngyszemeit mutattuk be.
Szólót énekelt Erdeiné Mucsi Márta.

Hangversenyünk színvonalát az Erdei család hegedű 
kvartettje emelte, vendégeink nagy örömére.

A koncert végén a közönség vastapssal köszönte meg éne-
künket. Jó érzés volt látni, hallani, hogy a karácsonyi ün-
nephez méltó hangulatot varázsoltunk az emberek lelkébe.

Köszönjük, hogy megtisztelték jelenlétükkel hangverse-
nyünket.

A kórus nevében:  Erdeiné Mucsi Márta karnagy
Kürti Ignácné a Vox Humana Kórus Egyesülete elnöke

A karácsonyi hangulat és a szeretet járta át az ünnepre 
való készülődéskor a dévaványai emberek, családok életét és 
nem feledték, vannak köztünk nehezebb helyzetben lévők is.  
Nagyon sikeresek voltak az adománygyűjtő akciók, a boltok 
előtti adományozási lehetőség, ahol a lakosságnak lehetősége 
volt kisebb adományokat leadni.  Sokat segítettek ezzel azon 
családoknak, ahol gondot jelentett a karácsonyi asztalra való.

 A gondolatokat tettek is követték, és adományaikat sokan 
eljutatták a szolgálatunkhoz, amiből közel 50 család, köztük 
idősek és szociálisan hátrányos és nagycsaládok részesültek. 

A Hagyományőrző Nők Egyesületének felajánlását, a má-
kos, diós és kakaós kalácsokat most második alkalommal, 
már a csomagok tartalmaként adtuk tovább.   

Új színfoltként az alsó tagozatos osztályokból is érkeztek 
cipősdobozos felajánlások. 

Bogya Istvánné családsegítő 

„JÓTÉKONY ADVENT”
programunkkal zártuk a 2019 – es évet

 Előző évhez hasonlóan most is csatlakoztunk a Család-
segítő Szolgálat adományosztó programjához. Célunk és 
jelszavunk is egyben: „Mindenki asztalára kerüljön kalács” 
- ezt szem előtt tartva sütöttük reggeltől estig a diós és mákos 
kalácsot, közel 100 rudat, amit a Családsegítő Szolgálat ado-
mányosztó napján osztottunk szét, nagycsaládosok és rászo-
rultak között. A „köszönömök”, a hálás mosolyok, a gyerekek 
öröme csak megerősítette bennünk: ADNI JÓ! Ezt a felemelő 
érzést tapasztaltuk meg és ez motivál bennünket a további-
akban is, hogy fi gyeljünk egymásra, segítsük egymást, visel-
tessünk együttérzéssel embertársaink bajai, problémái iránt.

 Ezüstvasárnap is egész nap sütöttük a diós, mákos kalá-
csot, kakaós csigát amivel este a városi gyertyagyújtáson 
kedveskedtünk  a résztvevőknek, szereplőknek. Azzal a jó 
érzéssel mentünk haza, hogy ismét sikerült kis örömet sze-
reznünk gyerekeknek, felnőtteknek, mindazoknak, akik ott 
voltak a rendezvényen.

Köszönjük a Családsegítő Szolgálat munkatársainak, el-
sősorban Bogya Istvánné Rózsikának, valamint a DÁMK 
munkatársainak az együttműködést, a képviselő testületnek 
pedig e nemes a célra adott támogatást.

Varga Istvánné

ISMÉT VASTAPS A TEMPLOMBAN

ÖRÖMTELI  KARÁCSONYI ADOMÁNYOZÁS

HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE HÍREI
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A dévaványai és a gyomaendrődi családok, 
valamint a Ványai Ambrus Általános Iskola és a 
gyomaendrődi 2. sz.Általános Iskola tanulóinak 
segélyszállítmányával  Erdélyben jártunk:

Nagybánya, 1990. január 6.

Ma is meghatódva és elfogódva emlékezünk 1989 decem-
berére, amikor is Tőkés László temesvári lelkész vezetésé-
vel elindult és győzedelmeskedett a román nép szabadság-
harca, amelyből az Erdély Parcium-i részében élő magyar 
nemzetiségű román állampolgárok tevékenyen részt vál-
lalva – segítették a forradalom beteljesülését. Az 1989.dec. 
17-én kirobbant fegyveres felkelés Temesvár után Aradra 
is átterjedt. A magyar nemzet szolidaritása nem maradt el, 
országszerte szerveződtek a különféle segélyek gyűjtése, 
a segélyszállítmányok Erdélybe történő kijuttatása. Ez az 
önzetlen segítségnyújtásnak első hős, magyar áldozata a 
hódmezővásárhelyi Tóth Sándor gépkocsivezető volt, aki 
társaival élelmiszer segélyszállítmány szeretett volna eljut-
tatni a felkelő temesvári lakosok részére. 

De térjünk vissza Dévaványára, ahol „ismeretlen sze-
mélyek”- újévre virradóra, a 4 hónappal korábban átadott 
„Ványai Ambrus Általános Iskolába betörtek, nagy kárt 
okoztak. Az évkezdést így 2 napos „igazgatói szénszünet-
tel” indítottam, mely alatt segélyadományokat gyűjtöttünk 
az erdélyi testvéreinknek. A gyűjtés önkéntesen, minden 
kényszerítés és ráhatás nélkül történt! Kértük a szülőket, 
hogy aki teheti, az 3 kg burgonyával, vagy 20 Ft-tal támo-
gassa kezdeményezésünket. A nagy lelkesedésért most is 
hálás köszönet minden pedagógustársamnak és dévavá-
nyai családnak. A Gyomai kollégák hozták a hírt: - A gyo-
mai 2. számú Általános Iskola adományaival a mi segély-
szállítmányunkhoz csatlakozik. 

1990. január elején a Lenin Termelőszövetkezet elnöke 
Kiss Ferenc úr engedélyezte egy tehergépjármű díjmentes 
igénybevételét. Január 5-én Békéscsabára utaztam, ahol a 
Magyar Vöröskeresztnél Dr. Beraczka István megyei elnök 
kiállította Dévaványa – Nagybánya viszonylatára a „Szál-
lítólevelet”. 

A gyomai iskola igazgatója, ha jól emlékezem Dr. Halász 
Istvánné Balogh Erzsébet kolléganő volt, akinek hazaérke-
zésünk után a köszönőlevelet átadtam. Most az esemény 
30. évfordulóján a tanulók, szülők, kollégák fáradozását 
ismét megköszönöm. 

Nagy örömömre a Lenin Tsz gépkocsivezetője, Balogh 
József barátom vállalta a segélyszállítmány Nagybányára 
való eljuttatását.    A dévaványai „Ványai Ambrus” Általá-
nos Iskola tanulói és szülei, valamint a kartársak jóvoltá-
ból mi is összeállított segélyszállítmányunkat, amely állt:

2 tonna burgonyából, 800 kg lisztből, 120 kg rizsből, to-
vábbá több doboz könyvből és több doboz játékból. 

A legnagyobb gondot az jelentette, hogy nem akadt 2-3 
személy, akik elkísérték volna szállítmányunkat Nagybá-
nyára. Így maradtunk mi: Balogh József gépkocsivezető, 
- akit két gyermeke és Margó, a párja várt vissza - és jó-
magam, akit szintén a család, párom - Erzsike és két gyer-
mekünk várt haza. József barátom az IFÁ-ra rögzítette a 
vöröskereszt zászlaját a másik oldalra pedig a magyar zász-
lót, amit mindvégig keményen csapdosott a hideg januári 
szél. Nagy ámulatára megkérdeztem, hogy „egészségügyi 
mentőládát hoztál-e?” „Nem vagy tán te is beij…!” Tud-
tam mire gondolt! 

1990. január 6-án hajnali 4 órakor indultunk a közel 280 
– 300 km-es csúszós, hóátfúvásos erdélyi utunkra.12 óra 
tájékán megérkeztünk Nagybányára. Útközben a lakosság 
néhol megállított bennünket és ilyenkor néhány kilóval 
könnyebb lett a küldeményünk – amit örömmel fogadtak. 
Az út nem volt előttem ismeretlen, hisz 1989. november 
25-én P. László igazgató-helyettes úrral K. Sándor tanár 
úréknál jártunk, ahonnan számukra téli ruházatot, és do-
kumentumokat hoztuk el. Mostani szállítmányunk célba 
juttatásában K. tanár úr és párja volt a segítségünkre, aki 
a legjobb helyre, a nagybányai Római Katolikus Plébánia 
Hivatalhoz kalauzolt bennünket – ott Ilk Antal plébános 
úr várt bennünket. Hamarosan érkeztek is hívek a tartós 
élelmiszerekért, hisz erről már hírt kaptak. Hazafelé fárad-
tan, de jó kedvvel indultunk, hisz barátunknak hoztuk az 
újabb csomagot és a jó híreket a családról.

A határ előtt Péteriben megálltunk a faluvégi kocsmá-
ban, egy Erdélyi Napló megvásárlására. Megismertek 
bennünket, a reggeli „magyar vöröskereszteseket” – újsá-
got nem kaptunk: egy jár a faluba, mindenki azt olvassa 
– mondotta kocsmáros.

Késő érkeztünk haza Dévaványára szerencsésen, ép bőr-
rel. Az első tanítási napon: 1990. január 8-án igazgatói 
körlevélben köszöntem meg tanulóinknak, a szülőknek, 
pedagógus társaimnak segítségüket, a Lenin Tsz vezetősé-
gének a szállítóeszköz biztosításáért és nem utoljára Ba-
logh József barátomnak, aki elkísért erre az útra.

Nagyszerű érzés volt magyarnak lenni ebben a küldetés-
ben, segítséget nyújtani erdélyi magyar testvéreinknek – a 
dévaványai- és a gyomaendrődi emberek, az Önök jóvol-
tából is. 

Köszönet minden segítőnek a nemzeti összetartozásunk 
jegyében.

Tisztelettel és köszönettel: 
Dr. Ágoston Sándor ny. középiskolai tanár

VISSZAEMLÉKEZÉS A 30 ÉVE TÖRTÉNTEKRE – 
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Új rovatainkban – Emlékezzünk elődeinkről – Ezt ol-
vastuk a Dévaványai Hírlapban - helyi nevezetes sze-
mélyek, Dévaványa történetének kiemelkedő, közismert 
alakjairól írunk rövid ismertetést, valamint a Hírlap ré-
gebbi, mindig aktuális hónapban megjelenő számaiból 
válogatunk, idézünk.

I. Emlékezzünk elődeinkről

Mivel 2019. decemberében ünnepeltük a Dévaványai 
Hírlap újraindításának 30. évfordulóját, először a rend-
szeresen megjelenő helyi újság első megálmodóját, alapító 
szerkesztőjét, Dr.Papp Jenőt mutatjuk be.

 Dr. Papp Jenő munkássága 

Dr. Papp Jenő (1890.10.17. – 1938.06.21.) Dévaványán 
született, széles látókörű felvilágosult orvos volt, aki testé-
vel – lelkével segítette a rászorulókat. Fáradhatatlan har-
cosa volt a falu egészségügyének. A meggyőzés és a sze-
retet eszközeivel próbált meg hatni a község lakosságára. 
Nagyon fontosnak tartotta a betegségek megelőzését. A 
különböző egyletekben, önképző körökben előadásokat 
tartott, amelyeken harcolt a tudatlanság, babonaság ellen, 
tanácsokat adott a fertőző betegségek megelőzésére. Fel-
hívta a fi gyelmet a tisztaság fontosságára, a tisztálkodás 
megfelelő módjára, környezetünk tisztántartására, porta-
lanítására (a por hordozza a legtöbb fertőzést), a megfe-
lelő árnyékszék építésére és tisztántartására. A megfelelő 
ivó kutak felállítására. Küzdött az anya- és csecsemővéde-
lemért, szeretett volna korszerű szociálpolitikai reformo-
kat: csak a szociális feltételek biztosításával lehet anyaság-
ra nevelni a mezőgazdasági munkáslányokat, a rosszul 
táplált és nehéz munkától korán elcsigázott leányokból 
nem lesznek jó anyák, meg kell valósítani a mezőgazda-
sági munkások szociális biztosítását. Előadásokat tartott 
a csecsemők megfelelő gondozásáról az anyáknak, har-
colt a csecsemőhalandóság ellen. Fáradtságos küzdelmé-
nek meg is lett az eredménye, javult a község egészségi 
állapota. Dr. Papp Jenő felsorakoztatta azokat az egész-
ségvédelmi intézményeket, amelyekre Dévaványa köz-
ségében feltétlenül szükség van. Pl: szülőotthon, egész-
ségház, községi szegényház, járványkórház újjá építése, 
a piactér rendezése. Nagyon hiányzott a szülőotthon, és 
az intézményes terhes gondozás. Kritikus volt önmagá-
val és másokkal szemben is és elvárta, hogy teljesítsék. 
A Dévaványai Hírlap hasábjain keresztül is próbált az 
emberekre hatni, állandó rovatával a népegészségügyről. 
Az általa szerkesztett Dévaványai Hírlap nagyon sokré-
tű volt. Foglalkozott a község legfontosabb problémáival, 

tájékoztatást adott a közegészségügyről számadatokkal 
alátámasztva, a gazdaságról, a piaci árakról, a környező 
lapokban megjelent tudósításokról, a MÁV menetrendjé-
ről. Tanácsokat adott a helyes táplálkozásról, a megfelelő 
élelmiszerekről és azok tárolásáról, felhasználásáról, az 
időszaknak megfelelő ruházkodásról. Fontosnak tartotta 
a parasztgyermekek iskoláztatását, a gazdák továbbkép-
zését. Mellette irodalmi verseket, leírást, vicces történe-
teket és folytatásos regényt közölt a hírlapban. Dr. Papp 
Jenő féltő gonddal vigyázott, hogy a lapja a vidéki hírla-
pok között első helyen álló illusztris nívóját megtartsa. A 
Dévaványai Hírlapban Asztalos Bálint névvel megjelent 
versei igen mély érzésű, lírikust mutatnak be. 

Dr. Papp Jenő Dévaványa szülöttje, célja volt munkás-
ságával Dévaványa község előbbre jutását, egészségügyi 
helyzetének javítását elősegíteni. Dr. Papp Jenő városunk 
történetébe olyan betűkkel írta be a nevét, amely kiállja az 
idő próbáját és örökre megőrzik emlékét. 

Dévaványa, 2015. november 30. Turiné Mikó Éva

II. Ezt olvastuk
a januári számokban:

Dideregve jön a tél,
Egyre jobban fúj a szél,
Pulóvert köt nagymama,
Hófehér a fonala.
Nemsokára készen lesz,
Tudom, hogy az enyém
lesz,
Ha iskolába mennék benne,
Minden gyerek irígyelne.

Nagy Sándor 2/c. (1994.)

Az ecsegi hálapulyka

Régen volt, sőt még igaz is volt. Történt pedig, hogy 
községünk nagy lokálpatrióta körzeti orvosa Ecsegfalvára 
járt helyettesíteni a katonáskodó helyi orvost. Igaz, csak 
heti két alkalommal látogatta meg betegeit, de a falubéli 
tanyában betegeskedő Imre bátyót minden alkalommal 
fölkereste. Köszöngeti is az öreg gazda a doktor gondos-
kodását, majd az ősz beálltával – javulásában reményked-
ve – célozgatni kezdett a honoráriumra. 

TISZTELT OLVASÓINK!

A cikk folytatódik ••
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- Nőnek a tanya mellett a pulykáim - mondta -, ne-
velek én két fi nom karácsonyi pulykát a doktor úrnak 
– ugye meggyógyít?! Lassan múltak az őszi napok, s a 
mi jó öreg orvosunk ismét Ecsegre ment, hogy ott is 
szolgálja a lakosok egészségügyét.

Gépkocsijával a régi állomásépület előtt hajtva észre-
vette Imre gazda várakozó fi át és menyét. Egy pillanatra 
megállva kiszólt a házaspárnak: - No, mi újság? – Hát 
behoztuk a házhoz – felelték, s mivel az orvosnak siet-
tében föl sem tűnt a fi atalok bánatosan csengő hangja, 
lelki szemével látta a pár kövér pulykát, röviden csak 
annyit mondott: - Kössék jól össze a lábat, s tegyék félre, 
majd jövök érte. – Bizony, mivel a rendelő tömve volt, 

ígéretéről megfeledkezve késő este hazakocsikázott, s 
nem tért be Imre gazda ecsegi házához.

Harmadnap már korán reggel kopogtattak a doktor 
lakásán. A fi atal Imre állt ott, s kicsit szemrehányóan 
kérdezte: - Doktor úr kérem, mi végrehajtottuk az új 
egészségügyi rendeletet, s szegény elhunyt apánk lábát 
jól összekötöttük, de tessék mondani, temetni mikor le-
het?..

Valahányszor az öreg doktor ezt elmesélte, mindig 
hozzáfűzte: - Mondanom sem kell, hogy a pulykából 
semmi sem lett.

dr. Pallaghy Sándorné (1992.)

TISZTELT OLVASÓINK!

ÉVFORDULÓS SAROK
Kedves Olvasóink!

A 2019 januárjában elindított rovatunkat az idén is foly-
tatjuk, melyben híres magyarokról emlékezünk meg.

Nemzetünk nagy költőjére, az 1823. január 1-én született 
Petőfi  Sándorra ezzel a versével emlékezünk:

NEM MEGYEK ÉN INNEN SEHOVA...
 

Nem megyek én innen sehova,
Noha sorsom itten mostoha;
Hát ha volna még mostohább is,
Nem maradnék-e itt tovább is?
 
Nagyon kedves nekem ez a hely;
Elmegy majd a tavasz, menjen el,
Elmehet a nap, a csillagok...
De én nem mék, én itt maradok.
 
Fa vagyok én, lelkem a gyökér,
Gyökér nélkül a fa meg nem él;
S hogy téphetném azt ki földéből,
Idevaló mátkám szivéből?
 
Azért nem mék innen sehova,
Noha sorsom igen mostoha;
De ha volna még mostohább is,
Megmaradnék itten tovább is.

 
Debrecen, 1843. december

FELHÍVÁS A XII. DÉVAVÁNYAI
KAZINCZY ANYANYELVI VERSENYRE 

1. A versenyt az eddigi hagyományoknak megfele-
lően a Dévaványai Múzeumbarátok Köre és a DÁMK 
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény hirdeti meg.

2. A verseny témája:
I. Lázár Ervin élete és művei

II. Dévaványa története: 
Dévaványa a 20. század má-
sodik felétől. (210-216. o.)

3. Jelentkezhetnek bárme-
lyik dévaványai általános is-
kolába járó (3-8. osztályos) és 

a középiskolában tanuló diákok, 2 fős csapatot alkotva.

A verseny 3 fordulóból áll.

Az első 2 forduló levelezős, feladatlapos megoldását 
követően a legjobban teljesítők a 3. fordulóban, a dön-
tőben vehetnek részt, melyet a múzeumban tartunk.

Minden jelentkezőt szeretettel várunk, és korcsopor-
tonként (3.,4., 5-6. és 7-8. osztályosok, valamint kö-
zépiskolások) jutalmazzuk.

Az első 2 forduló februárban és márciusban, a döntő 
áprilisban lesz.

Kérjétek a feladatlapokat magyartanároktól vagy a 
múzeumban. Várunk benneteket!

Jó felkészülést és sok sikert kívánunk: szervezők
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A múlt megismerésére a mai világ-
ban sok lehetőség van. Egyrészt ott 
van a történelem számunkra, amely-
nek segítségével a múlt legfontosabb 
eseményeit, történéseit és évszámait 
ismerhetjük meg. A másik lehetősé-
günk maga a néprajz, ami, szemben a 
történelemmel már közelebb visz min-
ket a hétköznapi ember életét megha-
tározó eseményekhez, normákhoz és 
szokásokhoz.  Az egyik ilyen norma 
a vasárnap-ünnepnap pihenőnapnak 
nyilvánítása. 

A maitól eltérő az, amikor az ün-
nepnap szabad, és a vasárnap pedig 
a munkarend, illetve a munkavállaló 
függvénye volt. A múltban ez az álla-
pot igen eltérő volt a maitól. A múlt-
ban szigorúbban vették a szabályokat, 
ugyanis mind ünnepnapkor, mind 
pedig vasárnap tilos volt dolgozni. Ez 
vonatkozott a városi hivatalnokra és az 
egyszerű kétkezi földművelőre is. Til-
totta továbbá a kereskedést is ez a sza-
bályrendszer. A munkát csak a helyi 
lelkész vagy a helyi hatóság engedélyé-

vel - sürgető esetekben - engedélyez-
ték. A vendéglőknek és kocsmáknak a 
XVIII. – XIX. században csak délután 
4 óra után engedélyezték a zenélést és 
a játékot. Büntetés alá vonható volt 
maga a kocsmáros, a vendéglős, de 
büntethették muzsikusok és a ven-
dégeket is, illetve bolt esetén annak 
tulajdonosát is. Ennek megszegését, 
továbbá az említett napokon bármiféle 
engedély nélkül történő munkavégzést 
büntették. A büntetés nagysága eltérő 
lehetett, 2 forinttól egészen 30 forintig 
terjedhetett, vagy akár 3 nap elzárással 
járhatott. A „visszaesőket” pedig ennek 
kétszeresével büntették meg.

De melyek voltak azok az ünnepna-
pok, amelyeket különösen fi gyelembe 
vettek? A legelső, Szent István király 
ünnepe - augusztus 20-a -, ezen ünne-
pély alkalmával a különféle bálok tar-
tása is tilos volt. A következő alkalom 
a karácsonyi ünnepkör idején, az első 
adventi vasárnaptól egészen a három-
királyok ünnepéig, vagyis vízkeresztig 
- január 6-ig - tilos volt bárminemű bá-

lokat, rendezvényeket tartani. Különö-
sen igaz volt ez a december 22, és 25-e 
közötti napokra. A húsvét szintén a je-
les napok közé tartozott, ekkor hamva-
zó szerdától, virágvasárnapon át egé-
szen húsvétvasárnapig voltak tilosak 
a rendezvények.  Pünkösd vasárnapja 
és hétfője, is valamint e tilalomkörbe 
tartozott. Ezen kívül még két nap volt 
jelentős, amely a mai ember számára 
már nem annyira köztudott, ez pedig: 
Mária eljegyzése napja, ez január 23-
ára esett, illetve Mária születése napja, 
ami pedig szeptember 8-ára esett. 

A fenti rövidke betekintés alapján is 
elmondható, hogy a régmúlt embere 
szigorúan vette a főként vallási alapo-
kon nyugvó ünnep-és pihenőnap be-
tartását. Ám ennek ellenére ezeken a 
napokon sem állt meg az élet, hiszen 
ezeken a napokon a vallásgyakorlással, 
a családdal vagy éppen kisebb közös-
ségekben történő szórakozással töltöt-
ték el ezt az időt.

Szöllösi Bálint Róbert
történész

December 9-től – 14-ig tartó idő-
szakban mézeskalács sütögetésre és 
Kéki József hírlap és térképgyűjtemé-
nyének megtekintésére, interaktív fog-

lalkozásra hívtuk a gyerekeket a mú-
zeumba.  Immár hagyománnyá váltak 
ebben az időszakban a téli ünnepkör-
höz kapcsolódó, népszerű rendezvé-
nyeink, mint a mézeskalács sütés.

 A múzeumbarátokkal közös szerve-
zésében, lelkes segítőkkel, több mint 

200 gyermek, /köztük óvodások és kö-
zépiskolás korúak egyaránt/ nyújtotta, 
formázta, díszítette, kóstolgatta a kéz-
műves műhelyünkben a mézeskalács 
fi gurákat.

A foglakozások teljes anyagszük-
ségletét a mézeskalács hozzávalóit a 
Dévaványai Múzeumbarátok Köre 
biztosította.

Köszönetet mondunk az óvó nénik-
nek és tanító néniknek, a középiskolai 
tanároknak, hogy együtt dolgoztak ve-

lünk! Az együtt töltött idő és az alko-
tás öröme, nagy boldogsággal töltött el 
mindenkit.

Nagy örömünkre szolgált, hogy 
mennyi önzetlen segítő csatlakozott a 
programunkhoz.  Köszönjük  Tóbiás 
Gáborné,  Elek Lajosné, Barta Jánosné, 
Váradi Andrásné, Balogné Kondacs 
Rita, Balogh Gyuláné, Nagy Gáborné, 
Diósné Sánta Mária, Tóth Mihályné,-
Váradiné Szilágyi Mónika munkáját!

Balogh Aranka

A MÚZEUMI ARCHÍVUMBÓL: AZ EMBER ÉS ÜNNEP

MÉZESKALÁCSOS HÉT A MÚZEUMBAN
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Beszélgető kör a Civilházban
minden csütörtökön 18 órától!

Tel.: 06/30-964-56-47

VÁLTOZATLAN FELTÉTELEK MELLETT ISMÉT
MŰKÖDIK SZEGHALMON A TÜDŐSZŰRŐ!

Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének 
döntése alapján a dévaványai lakosok díjmentesen juthat-
nak el a Megyei Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó Szeg-
halmi Tüdőgondozóba.

Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező 
esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szál-
lítani. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!

A tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes és beutaló 
nélkül fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt 1700 Ft-ba 
kerül (melyet a szűrés helyszínén kell fi zetni) és házior-
vosi beutaló szükséges.

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

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

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

Megfelelő létszám esetén a szűrés időpontját a Tüdő-
szűrővel történt telefonos egyeztetést követően minden 
jelentkezővel telefonon közöljük.

TÜDŐSZŰRÉS

HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
egy TÉLBÚCSÚZTATÓ vacsorával egybekötött, 

vidám, zenés, táncos estre.

Időpont: 2020. február 15. (szombat) este 19 óra

Rendezvény helye:
Napközi konyha, Dévaványa, Széchenyi u. 1. sz.

MENÜ: -Raguleves
-Vegyes sültek körettel, savanyúsággal
-Finom házi sütemények

Részvétel ára: 2800 Ft/fő
Zenét szolgáltat:

Kasik Péter és Hanzó György
 szarvasi zenészek

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

Jelentkezési határidő:
 2020. február 12. szerda

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

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

KITŰNŐ ZENE, TÁNC,
TOMBOLA,  JÓ HANGULAT!

- 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.

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

Tel.: 06/70-401-2894
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Januárban a DSE U-19-es 
csapatának vezetőedzőjével 
Bereczki Árpáddal beszél-
gettem.

Nagyon sokan ismernek 
itt a településen, de kérlek 
mutatkozz be néhány mon-
datban az olvasóknak!

Bereczki Árpád vagyok, 41 
éves, jelenleg a DSE felnőtt 
csapatának a vezetőedzője.  
Dévaványán élünk a felesé-
gemmel és két fi ammal. A 
DSE család tagja vagyok 11 
éves korom óta, játékos pá-
lyafutásom alatt végig jártam 
a korosztályokat, 17 évesen 
Mesterházi Jenő edzősége 
idején bemutatkozhattam a 
felnőtt csapatban, majd 36 
évesen fejeztem be az aktív 
labdarúgást.

Mióta foglalkozol az 
edzőséggel, mi a személyes 
motivációd és mit tekin-
tesz legnagyobb sikerednek 
játékos pályafutásodból és 
edzőséged alatt?

Több mint 3 éve, hogy az 
U-19-es csapat edzője lettem, 
1 éve a felnőtt csapatot is ve-
zetem. Fél szezonon keresz-
tül mind a két csapatot irá-
nyítottam, de nyártól csak a 
felnőtt csapat edzője vagyok. 
Játékosként a legbüszkébb 
arra vagyok, hogy három 
alkalommal is sikerült feljut-
nunk a megye I. osztályba, 
ami a klubunk akkori lehető-
ségeit fi gyelembe véve óriási 
eredménynek számított!

Edzőként büszke vagyok 
arra, hogy az U-19-es csa-
pattal a második évben a 
megyei kiemelt bajnokság-
ban legfi atalabb csapatként 
- a bajnokságban és a kupá-
ban egyaránt -  ezüstérmet 
szereztünk. Természetesen a 
2019- és év azt hiszem nem 
csak nekem a legnagyobb 

edzői sikerem, de az egész 
DSE történelem legnagyobb 
sikere is, mert az U-19 csa-
patunk a kiemelt utánpótlás 
bajnokságban, míg a felnőtt 
csapatunk a megyei II. osz-
tályban lett bajnok! A leg-
nagyobb kihívás számomra, 
hogy a felnőtt csapattal a 
megyei első osztályban is a 
legjobbak közzé kerüljünk, 
lehetőleg már a következő 
szezonban!

Milyen lehetőségekkel, 
milyen célkitűzéssel vágta-
tok neki a jelenlegi bajnok-
ságnak? 

Az idei bajnokságunk na-
gyon nehezen kezdődött, 
mert a tavalyi bajnokcsapat-
ból 7 meghatározó játékos is 
a távozott, vagy leállás mel-
lett döntött, további 2 játékos 
sorsa pedig bizonytalan volt 
a folytatást illetően. A távo-
zókat tudatosan az U-19-es 
csapatból próbáltuk pótolni, 
illetve egy játékost igazol-
tunk, aki egyébként szintén 
helyi nevelés. Az amatőr fo-
ciban is egyre inkább meg-
honosodó átigazolási körfor-
gásból próbálunk kimaradni, 
amíg csak lehet, saját nevelé-
sű játékosoknak igyekszünk 
lehetőséget biztosítani. Az 
erőviszonyokról elmond-
ható, hogy az elmúlt évek 
legerősebb bajnoksága várt 
ránk az átszervezések miatt. 
A célkitűzésünk az első 6-ba 
kerülés volt, a vezetőség má-
sik célja volt, hogy egy új, 
ütőképes, szerethető, fi atal 
helyi játékosokra épülő gárda 
épüljön fel, akikkel a jövőben 
komolyabb célok eléréséért is 
versenybe szállhatunk.

 Hogyan ítéled meg a baj-
nokság színvonalát, össze 
lehet-e hasonlítani a jelen-
legi színvonalat azzal, ami 
aktív korodban volt jellem-
ző, mi változott azóta?

A bajnokság színvonala 
egyértelműen emelkedett, 
köszönhetően az átszerve-
zésnek, illetve annak, hogy 
az első osztályban csak 8 csa-
pat indult, így sok olyan csa-
pat, akik évekig, vagy évtize-
dekig első osztályú volt, most 
velünk egy osztályban vitéz-
kedik! Az osztály erősségére 
jellemző, hogy 6-7 egyesület-
nél a keret fele nem helyi játé-
kos, akik természetesen nem 
csak a sport szeretetéért iga-
zoltak ezekbe a csapatokba. 
A színvonalat nem érdemes 
összehasonlítani a korábbi 
évekkel, mert van olyan ösz-
szetevője az amatőr focinak, 
amiben egyértelműen óriási 
a változás, a fejlődés, ugyan-
akkor olyan is akad, amiben 
elmarad a 10-15 évvel ezelőt-
ti szinttől.

Melyek az egyesület hosz-
szú távú tervei a futballban? 
Mi az elérhető maximum az 
egyesület számára, illetve 
egy-egy labdarúgó számá-
ra? Vállalható-e egy maga-
sabb szintű bajnokságban 
való szereplés?

A DSE elmúlt 30 évét fi -
gyelemmel kísérve, nyugod-
tam mondhatom, hogy óri-
ási fejlődésen ment keresztül 
klubunk, Békés megye egyik 
meghatározó csapatává nőtte 
ki magát, infrastrukturáli-
san a megye legjobbjai közzé 
tartozunk, köszönhetően az 
elmúlt évek fejlesztéseinek. 
Elmondható továbbá, hogy 
utánpótlásunk szintén a job-
bak közzé tartozik a megyé-
ben! Nem tudom biztosan, 
de lehetséges, hogy az első 
3 osztályban egyedüliek va-
gyunk abban, hogy a felnőtt 
keretben mind a 22 játékos 
csak helyi nevelésű! A veze-
tőség, én, és a játékosok célja 
is egyértelműen az, hogy a 
megye legmagasabb szint-

jén szerepeljen a csapatunk. 
Azzal viszont tisztában va-
gyunk, hogy a megyei első 
osztályban félprofi  csapatok 
működnek, ezért továbbra 
is fejlődésre van szükségünk 
minden szinten, mert nem 
szeretnénk a „pofozógép” 
szerepét betölteni! Csak ér-
dekesség képpen jegyezném 
meg, hogy az első osztályban 
van olyan klub, aki kereté-
ben 1 saját nevelésű játékos 
játszik, a klubok költségve-
tése sokszorosa a DSE költ-
ségvetésének, az első osztály 
„legszegényebb” –nek mon-
dott csapata nyáron több 
magasabb osztályt megjárt 
játékossal tudott erősíteni és 
még így is a sereghajtó sze-
repre volt elegendő az őszi 
szereplésük, ellentétben a 
DSE-vel. Természetesen ön-
magában a költségvetés nem 
döntő a pályán. Az anyagi le-
hetőségek azt a különbséget 
jelenthetik velünk szemben, 
melyet néhány rutinosabb, 
magasabb szinten is megfor-
duló játékos leigazolása vonz 
magával, vagy például a heti 
edzésmennyiség biztosítá-
sára fordítható költségvetés, 
mert hosszútávon nyilván-
való lesz a különbség a heti 
2, vagy heti 4-5 edzést végző 
csapatok között.

Milyen problémákkal 
szembesülsz a napi munkád 
során? Miben lenne szük-
ség változásra, változtatás-
ra, akár egyesületi szinten, 
akár szélesebb körben?

Az egyik legnagyobb prob-
léma a generációs probléma. 
Sajnos a mai tinédzserek sok-
szor inkább a virtuális világ 
felé fordulnak a sport helyett, 
és ez érezhető a labdarúgás-
ban is. Ha el is kezdenek gye-
rekkorban sportolni, sokszor 
12-14 évesen abbahagyják a 
játékot.

A cikk folytatódik ••
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Sajnos, mint mindenhol 
a megyében, így az amatőr 
sportban érezhető, hogy az 
ország legszegényebb részén 
élünk, ebből adódik egy má-
sik nagy problémánk nekünk 
is. Nagyon kevés  gyerek szü-
letik, így természetesen kevés 
az is, aki sportolna, focizna. 
Egyre nagyobb problémát 
okoz, hogy az utánpótlás csa-
patok ki tudjanak egyáltalán 
állni, és ez előbb utóbb fel-
nőtt szinten is problémát fog 
jelenteni, ezért fontos, hogy a 
gyerekeket minél hamarabb 
bevonzzuk az egyesületbe, és 
a gyerekkorban átélt örömök 
hatására a későbbiek során is 
sportoljanak, ne hagyják el 
az egyesületet. Erre is próbá-
lunk minél nagyobb fi gyel-
met fordítani, például már 
ovis kortól kezdve tudnak 
a gyerekek edzésre járni, de 
említhetem itt a többi sza-
kágat is ahol, szintén óvódás, 
kisiskolás korban kezdik a 
gyerekek a sportolást.

Egy másik régóta visszaté-
rő probléma egyesületi szin-
ten,  többször jeleztük mi is  a 
Megyei Szövetség felé, hogy 
valami szabályozást kell  be-
vezetni, mert  azok a klubok 
akik az utánpótlásra helyezik 
a hangsúlyt és a saját neve-
lésű játékosokkal képzelik el 
a szereplést,  óriási hátrány-
ban vannak az olyan klu-
bokkal szemben, akik akár 
a magasabb célok elérése 
érdekében, akár a kevés saját 
nevelésű játékos kiegészíté-
se miatt igazolásokkal töltik 
fel a csaptuk keretét. Sajnos 
több éve tapasztalhatjuk, 
hogy egy-egy felfutó csapat 
néhány év alatt a megszűnés 
sorsára jutott, mivel ez az ál-
landó igazolási kényszer nem 
fenntartható ezen a szinten. 
Részünkről már több javaslat 

is beküldésre került, amely-
ben néhány éves periódus 
alatt kötelező létszám lenne 
meghatározva a saját nevelé-
sű játékosok szerepeltetésé-
re, de eddig még a szövetség 
nem volt abban a helyzetben, 
hogy egy ilyen tartalmú sza-
bályozást be tudjon vezetni. 
De látva az első osztályban 
szereplő csapatok számát, és 
hallva az újabb és újabb ve-
szélyeztetett egyesületekről 
szóló pletykákat, lassan meg 
kell hoznia a Szövetségnek is 
a megfelelő döntéseket! 

Megragadnám az alkal-
mat arra, hogy elmondjam, 
Kiss Károly alpolgármester 
úr -egyik vezérszurkolónk- 
szervezésével újra alakult a 
DSE baráti kör! Szeretnénk 
ha újra egy erős, támogatói,  
szponzori kör összefogna 
a Baráti kör berkein belül,  
akik az első osztályba jutás 
esetén segítenék a fi atal csa-
patunkat a célok elérésében!

Végezetül szeretném 
megköszönni a csapata-
ink mérkőzésére kilátogató 
szurkolóknak a töretlen tá-
mogatását, mert nélkülük 
nem tartana itt klubunk, il-
letve szeretném megkérni 
őket, hogy a jövőben is minél 
többen látogassák mérkőzé-
seinket, és támogassák a csa-
patainkat szurkolásukkal!

Köszönöm az interjút 
Bereczki Árpád vezető-
edzőnek, kívánok neki és 
az U-19 tagjainak kitartó, 
sikeres munkát a következő 
szezonban is!

A cikk folytatását a követ-
kező lapszámban olvashat-
ják!

Bereczki Árpád
vezetőedző, U-19

Laskainé Kiss Alexandra
 kulturális közösségszervező

Molnár József és Tóth Kinga fi a Milán,
Patkós István és Oros Nikolett fi a Hunor,
Nyíri Ferenc és Nyúzó Ildikó fi a Norbert Levente,
Ács Attila és Mészár Nóra fi a Attila Zoltán,
Nyíri Lajos és Kocsis Krisztina lánya Blanka.

Születések:

Nevem:
Dorka Léna

Születtem:
2020. január 5.

Édesanyám neve: 
Csatári Beatrix,
Édesapám neve: 

Gonda László.

Gratulálunk!á
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LABDARÚGÁS
2019. december 1. vasárnap 18:00.

Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés
Berettyóújfalui  Sportcsarnok.

MVFC Berettyóújfalu - Dévaványai SE 6 - 2 (0 - 2)
35 néző, játékvezetők: Szűcs László, Dávid Attila Dániel, Török Zoltán.
Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 4 Molnár Kitti, 7 Nagy Zita, 9 Bereczki Dorina, 

10 Furka Júlia,  Cserék:  2 Kovács Kitti, 3 Beinshróth Kitti, 8 Zeller Anita, 12 Balogh 
Blanka, 13 Tóth Noémi. Játékos edző: Furka Júlia.

Gólszerzők: Donkó Szilvia 23’, 32’, Radics Ágnes 25’, Zeller Anita 26’ (öngól), Erős 
Zsanett 31’, Pozsgai Melinda 40’,  ill:  Molnár Kitti 8’, 19’.

Piros lap: Donkó Szilvia 33’.

2019. december 8. vasárnap 14:00.
Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés

Gyomaendrődi  Sportcsarnok
Dévaványai SE - Atomerőmű SE   2 - 4 (1 - 2)

120 néző, játékvezetők:  Boda László, Baráth János, Takács János Szabolcs.
 Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 4 Molnár Kitti, 7 Nagy Zita, 12 Szabó Tün-

de Imola, 13 Tóth Noémi,  Cserék:  1 Takács Erika, 2 Kovács Kitti, 3 Beinshróth 
Kitti, 8 Zeller Anita, 9 Bereczki Dorina, 10 Fúrka Júlia,  Játékos edző:  Furka Júlia.

Atomerőmű SE:  21 Blesz Nikoletta, - 5 Debreczeni Kata, 7 Klézli Szandra, 13 
Sajabó Boglárka, 19 Trapp Enikő, Cserék: 2 Simon Melinda Klára, 6 Zvolenszki 
Vivien, 8 Fejes Blanka, 11 Fritz Fanny, Edző: Horváth György.

 Gólszerzők: Molnár Kitti 12’,30’,  ill:  Fejes Blanka 15’, Debreczeni Kata 20’, 
Sajabó Boglárka 23’, 31’.

Sárga lap:  Molnár Kitti 27’, Nagy Zita 31’.

FELNŐTT CSAPAT
FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA:

2020. január 25. szombat
9:00 – 19:00 HOLLER KUPA

A GYOMAENDRŐDI SPORTCSARNOKBAN

2020. február 8. szombat 11:00 Karcagon!
Karcagi SE – Dévaványai SE

2020. február 15. szombat 11:00 Kisújszálláson!
Kisújszállási SE – Dévaványai SE

NŐI FUTSAL CSAPAT PROGRAMJA:
4. KÖZZÉ JUTÁSÉRT, MAGYAR KUPA

1. MÉRKŐZÉS.
2020. január 19. vasárnap 17:30,

SZEKSZÁRDI SPORTCSARNOK!
AGENTA GIRLS SZEKSZÁRD FC – DÉVAVÁNYAI SE

2020. január 26. vasárnap 10:00 Békéscsabán! 
NB2, bajnoki mérkőzés!

BÉKÉSCSABAI WANTED SC – DÉVAVÁNYAI SE

4. KÖZZÉ JUTÁSÉRT,MAGYAR KUPA
2. MÉRKŐZÉS.

2020. február 1. szombat 15:00,
GYOMAENDRŐDI SPORTCSARNOK!

DÉVAVÁNYAI SE - AGENTA GIRLS SZEKSZÁRD FC 

2020. február 16. vasárnap15:00,
GYOMAENDRŐDI SPORTCSARNOK!

DÉVAVÁNYAI SE – ELTE SE

NŐI FUTSAL NB. 2.
Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P

1. Budaőrs 9 9 0 0  78 8 +70 27
2. Atomerőmű SE 9 6 2 1  39   20 +19 20
3. Piliscsabai AFC 9 5 2 2  32   20 +12 17
4. MVFC Berettyóújfalu 9 5 1 3  44   18 +26 16
5. Dévaványai SE 9 4 1  4  35   21 +14 13 
6. Kalafa SE 9 3 0 6  23   50 - 27   9
7. Viadukt SE 8 2 3 3  26   36  -10   9
8. Elte SE  - 1 pont 8 2 2 4  10   11   -1   7
9. Békéscsabai Wanted SC 9 1 0 8  16   67  -51   3

10. Csorvási SK  - 1 pont 9 1 1 7  18   70  -52   3

U16 SERDÜLŐ ÉSZAKI CSOPORT
Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P

1. Gyomaendrődi GYLE   9   9   0    0 102     5  +97 27
2. Békési FC   9   8   0    1   49     8  +41 24
3. Szarvasi FC   8   6   0    2   79   20  +59 18
4. Berényi Gyermek FC   9   6   0    3    70   21  +49 18
5. Vésztői SE   9   5   0    4   31   48   -17 15
6. Békéscsabai Jamina SE   8   2   1    5   16   44   -28   7
7. Sarkadi Kinizsi LE   7   2   0    5   20   43   -23   6
8. Atletico Békéscsaba   8   2   0    6   26   65   -39   6
9. Szeghalmi FC   8   0   2    6     4   55   -51   2

10. Dévaványai SE   9   0   1    8   12 100   -88   1

U15 ÉSZAKI CSOPORT
Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P

1. Sárréti
Gyöngyhalász GYLSE   7 7   0    0   51  7  +44 21

2. Berényi Gyermeki FC   7 6   0    1   54  8  +46 18
3. Körösladányi MSK   7 5   0    2   19  5  +14 15
4. Gyomaendrőd GYLSE   7 4   0    3    23   14  +9 12
5. Köröstarcsa KSK   7 3   0    4   18   43  -25   9
6. Szarvasi FC   7 2   0    5   19   22  -3   6
7. Békésszentandrási HMSE  7 1   0    6    7   43 -36   3
8. Dévaványai SE   7  0   0    7   1   50 -49   0

U19 ÉSZAKI CSOPORT VÉGEREDMÉNY
Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P

1. Dévaványai SE 14 13   0    1 108 18 +90 39
2. Berényi Gyermek FC 14 12   0    2 76 26 +50 36
3. Szeghalmi FC 14 11   0    3 81 27 +54 33
4. Dobozi SE 14   5   2    7 29 45  -16 17
5. Sarkadi Kinizsi LE 14   5   1    8 40 64  -24 16
6. Körösladányi MSK 14   3   2    9 33 55  -22 11
7. Vésztői SE 14   3   2    9 32 69  -37 11
8. Okány KSK 14   0   1  13 15   110  -95   1

MEGYE 2 A.CSOPORT
Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P

1. Mezőhegyesi SE 15 14   1   0 59   7 +52 43
2. Dévaványai SE  15 13   1   1 53 22 +31 40
3. Mezőkovácsházi TE 15 11   1   3 72 19 +53 34
4. Sarkadi Kinizsi LE  15   9   4   2 34 15 +19 31
5. Dobozi SE 15   9   1   5 30 28   +2 28
6. Csanádapácai EFC 15   7   5   3 33 21 +12 26
7. Csabacsűdi GYLSE 15   7   4   4 38  26 +12 25
8. Békéscsabai MÁV SE 15   7   3   5 30 20 +10 24
9. Okány KSK 15   5   4   6 36 32   +4 19

10. Mezőberényi LE 15   5   3   7 28 32    -4 18
11. Kunágota TE 15   4   1 10 22 66  -44 13
12. Békésszentandrási HMSE 15   3   4   8 24 38   -14 13
13. Tótkomlósi TC 15   3   3   9 26 40   -14 12
14. Vésztői SE 15   3   1 11  21 45   -24 10
15. Kétegyházi SE 15   2   1 12 19 60   -41   7
16. Gádoros SE 15   0   0 15  18 72   -54   0
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Fájó szívvel, és örök szeretettel emlékezünk
Diós Imre halálának 5. évfordulóján.

Szerető családja

„Virágot viszünk egy néma sírra,
De ezzel őt már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó volt várni,
Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, nagyon szerettünk,
Hiányzol nekünk, soha nem feledünk.”

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
id. Tóth György halálának 5. évfordulójára és

Tóth Györgyné halálának 1. évfordulójára.
Szerető családja

„Örök álmotokat őrizze nyugalom,
Szívünkben élni fogtok, mert szerettünk

és hiányoztok nagyon.”

Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás
„Csendesen alszik, megpihent végleg,

Angyalok bölcsője ringatja már,
Nem jöhet vissza, hiába hívjuk,

Emléke szívünkben otthont talál.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szerettünk, Korán György temetésén

megjelentek, sírjára virágot helyeztek, részvétükkel 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

••••••••••

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik Nagy Lajos temetésén megjelentek,
részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

§
Dr. Kiss László

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

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

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

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

Megemlékezés

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
Szabó Bálintné Berta Aranka halálának 6. évfordulóján.

Felesége, gyermekei, veje, unokái

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

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
Erdős Zsolt halálának 1. évfordulójára.

Szerető családjai

„Elmentem tőletek nem tudtam búcsúzni,
Nem volt idő arra, el kellet indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre.
Ha látni akartok, nézzetek az égre.”

                                              

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

Elmélet, Uhrin Róbert, 25 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos. 

Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés:

 2020. január 31. (péntek) 17 óra 
Tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
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FIGYELEM! LAPZÁRTA 2020. FEBRUÁR 3., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2020. február 3-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: Február 14.  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.
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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!

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

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, 
Kolbászhúsra (70-30%) megrendelést felveszünk!

Disznóvágáshoz fűszerek, pácok, belek,
műbelek széles választéka kapható!

Bővítettük választékunkat fagyasztott termékekkel:
- fagyasztott zöldségek, - nudlik - gombócok - félkész 

leveles tészták - halak - levesbetétek - pacal - velő.






