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Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2020. június 25. napján együttes ülést tartott, melyen 
közösen elfogadták a Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal 2019. évi zárszámadását.

A képviselő-testület 2020. június 25. napján megtartot-
ta soron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a 
testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések 
elfogadását követően első napirendként került megtárgya-
lásra és elfogadásra a veszélyhelyzet ideje alatt hozott pol-
gármesteri döntésekről szóló tájékoztató.

Második napirendi pontban a Gyulai Szakképzési Cent-
rum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma tájékoztatója került elfogadásra a dévaványai 
középfokú oktatás, szakképzés felnőttoktatás és felnőttkép-
zés helyzetéről.

Harmadik napirendben egyhangúlag elfogadták a Ványai 
Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola in-
tézményi tájékoztatóját az oktatási szakmai tevékenységről 
és az intézményi működésről.

Negyedik napirend keretében a DÁMK Óvoda és Bölcső-
de intézményegységének beszámolója került elfogadásra.

Ötödik napirendi pontban a DÁMK Bereczki Imre Hely-
történeti Gyűjtemény intézményegységének éves beszá-
molóját fogadta el a testület.

Hatodik napirendben elfogadták a 2019. évi zárszáma-
dást, majd döntöttek a maradvány felosztásáról.

Hetedik napirendi pont keretében a 2019. évi adóhatósá-
gi tevékenységről szóló beszámolót fogadták el.

Nyolcadik napirendi pontban a 2019. évi belső ellenőrzé-
si jelentés került elfogadásra.

Kilencedik napirendben megalkották a 2020. évi igazga-
tási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendeletet.

Tizedik napirend keretében döntöttek a Dévaványai Sport-
egyesület kérelmeiről, amelyeknek helyt adva mindössze-
sen 5.476.790,-Ft összegben támogatták az Egyesületet.

Tizenegyedik napirendi pontban a „Kerékpárforgalmi 
hálózat bővítése Dévaványán” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményeként az IP TENDER Kft . nettó 299.852.092,- Ft 
ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Tizenkettedik napirendben az Agricola Dévaványa Kft . 
Alapító Okirata került módosításra.

Tizenharmadik napirendi pont keretében a Ványa-Szolg 
Építőipari Kft . Alapító Okiratának módosításáról döntöttek.

Zárt ülés keretében döntöttek a „Dévaványáért”, vala-
mint a „Dévaványa Szociális Ügyéért” kitüntetésekben ré-
szesülő személyekről, kihirdették a Margaréta Intézmény 
magasabb vezetői pályázatának nyertesét, majd Strandfür-
dő és Gyógyászat büfé helyiség bérleti díjának mérséklésé-
nek tárgyában, illetve Dévaványa Város Önkormányzat tu-
lajdonát képező ingatlanok elidegenítésével kapcsolatosan 
hoztak döntést.

A képviselő-testület júliusban szünetet tart, legközelebbi 
ülését 2020. augusztus 19. napján tartja, melynek kereté-
ben ünnepi megemlékezésre és a „Dévaványáért” kitünte-
tés átadására kerül sor.

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármestere (5510 
Dévaványa, Hősök tere 1.) a 133/2020. (VI.15.) számú 
Polgármesteri határozata alapján árverés útján tartós ha-
szonbérletre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát ké-
pező 01082/7 hrsz.-ú legelő művelési ágú a) és d) jelű le-
gelő megnevezésű, 30,4430 ha területű, 119,94 AK értékű 
valamint a 01082/8 hrsz-ú szántó megnevezésű, 4,2531 ha 
területű, 51,87 AK értékű külterületi ingatlanait.

Az árverés időpontja: 2020. szeptember 15. (kedd) 900 óra.
Az árverés helye: A Dévaványai Közös Önkormányzati 

Hivatal 18. számú tanácskozó terme.
Az árverésen az induló licit: 70.000,-Ft/ha+ÁFA 
A bérleti idő tartama:  2021. január 1. – 2022. december 31.

Az árverésen az vehet részt, vagy képviseltetheti magát 
meghatalmazottja útján, aki a hirdetményben megjelölt 
időben és helyen jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy 
a földforgalmi törvény szerint termőföldet bérelhet, va-
lamint igazolja, hogy nincs fennálló tartozása Dévaványa 
Város Önkormányzata felé, továbbá nincs adó-és köztar-
tozása. 

Az ajánlattevő köteles az árverésen történő adategyezte-
tés céljából az árverés vezetője előtt magát igazolni, bemu-
tatni Dévaványa Város Önkormányzatának igazolását 
arról, hogy az önkormányzat felé nincs fennálló tartozá-
sa, valamint bemutatni az adó és köztartozásokról szóló 
helyi adó- és NAV adóigazolásokat.

Az árverésre jelentkezni a Dévaványai Közös Önkor-
mányzati Hivatal 14. irodájában lehet 2020. szeptember 8., 
16 óráig.

A bérlő köteles a szerződést az árveréstől számított 15 
napon belül megkötni. Amennyiben ennek nem tesz eleget 
az árverést sikertelennek kell minősíteni, vagy a második 
legjobb ajánlattevővel kell szerződést kötni. A második leg-
jobb ajánlatot tevő az árverésen vállalt ajánlatához legalább 
30 napig kötve van.

A hirdetménnyel kapcsolatosan érdeklődni Szitás Ilona 
igazgatási ügyintézőnél lehet a 06-66/483-100/131 mellék 
telefonszámon.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

Testületi ülésen történt…

HIRDETMÉNY
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

KERÉKPÁRRAL A KÖR-
NYEZETVÉDELEMÉRT

 – KERÉKPÁRFORGALMI 
HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE

DÉVAVÁNYÁN 2016

Dévaványa Város Önkormányzata 2017. szeptemberé-
ben értesült róla, hogy korábban benyújtott TOP-3.1.1-15-
BS1-2016-0003 kódszámú pályázata támogatásban része-
sült. A megítélt támogatás összege: 386 746 534,- Ft. Ezt 
követően megkezdődött a kerékpárút tervezése, melyet a 
közbeszerzés követett. Sajnálatos módon több eljárást kellett 
lebonyolítanunk, de végül 2020. július 3-án sikerült szerző-
dést kötnünk a nyertes kivitelezővel. Ezt követően kezdőd-
hetnek meg a fi zikai munkálatok, melyek nagyjából 2020. 
december végéig tartanak.

A kerékpárút nyomvonala a Kossuth utca, Szeghalmi út 
és Eötvös utca kivezető szakaszát érinti. Azt, hogy mely sza-
kaszokon épül önálló kerékpárút vagy burkolatjelekkel elvá-
lasztott kerékpársáv, azt egyrészről a nyilvántartott forgalmi 
adatok, másrészről az utca műszaki adottságai határozzák 
meg. A nyomvonal több közforgalmi létesítményt is érint 
(pl. piac, bölcsőde, nagy létszámú foglalkoztatók) ezért az 
építkezés alatt fennakadások jósolhatóak, melyek tekinteté-
ben türelmüket kérjük. 

A projekt célja egy élhető, kerékpáros-barát település inf-
rastrukturális feltételeinek megteremtése, hozzájárulva a tér-
ség, régió környezetközpontú területfejlesztéséhez, valamint 
a közlekedés korszerűsítéséhez. Célja továbbá az egészséges 
életmód elősegítése az alternatív közlekedés fejlesztésével, a 
turizmus élénkítése, a helyi közúti forgalom tehermentesí-
tése, a kerékpáros balesetek számának csökkentése, a káros 
anyag kibocsátás, zaj- és légszennyezés csökkentése.

A projekt megvalósításának időtartama: 2017.10.02-
2020.12.31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széche-
nyi 2020 program keretében valósul meg.

TÁJÉKOZTATÓ A SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL
Az Európai Unió területén a tagállamok - néhány kivétel-

lel - beszüntették a kémiai vegyszerekkel történő légi szú-
nyogirtást, annak ellenére, hogy többek között hazánkban 
is ez volt az egyik leggyakrabban használt és bevált módszer. 
A légi kémiai kijuttatásra engedélyezett szúnyogirtó készít-
mények engedélye lejárt, így a továbbiakban ezt a techno-
lógiát csak járványügyi veszélyhelyzet esetén, az országos 
tisztifőorvos egyedi hozzájárulásával lehet használni. 

Dévaványa tagja a Körös-völgyi Konzorciumnak, melyet 
alkotó települések azzal a céllal hozták a konzorciumot létre, 

hogy együtt, közösen hatékonyabban tudjanak védekezni a 
csípőszúnyogok ellen.

Minden évben közös közbeszerzési eljárást folytatnak le, 
így ez évben is, melynek keretében a fenti technológia ki-
váltására földi kémiai és földi biológiai gyérítés volt a be-
szerzés tárgya, Dévaványa esetében egy-egy alkalommal 
633 ha területen. Ebből 630 ha a város belterülete, vagyis 
minden utcába végig megy a gyérítést végző autó, illetve 3 
ha a Túréri záportározó területe, melybe biológiai irtószert 
juttatnak a lárvák elleni védekezés gyanánt. 

Eddig kétszer történt gyérítés, melyek a konzorcium szakér-
tőjétől kapott információk szerint 80 %-os hatásfokúak voltak, 
ugyanakkor a csapadékos időjárási körülményekre is tekintet-
tel annak érezhető időtartama csupán egy napra korlátozódik.

A csípőszúnyogok szaporodását - hazánkban több, mint 
50 csípőszúnyog faj honos - a folyamatos esőzés rendkívül 
elősegíti, hiszen a leesett csapadéknak köszönhetően van-
nak olyanok, melyek nem a vizes élőhelyeken, vízben szapo-
rodnak, hanem elég számukra a folyamatosan nyirkos talaj, 
füves terület is.

A helyzet kezelése érdekében a Konzorcium keresi a meg-
oldást, mind a katasztrófavédelmi hatóság, mind az orszá-
gos tisztifőorvos felé megkereséssel élünk, melyben kérjük 
a légi kémiai gyérítés visszaállítását, hiszen látható, hogy 
az a helyetti technológiák nem váltják be a hozzájuk fűzött 
reményeket, azok csak a légi kémiai védekezés kisegítő eljá-
rásaként jöhetnek számításba.

ELINDULT A FUTÓKÖR
ÉS A SPORTPARK KIVITELEZÉSE

Dévaványa Város Önkormányzata 2016. nyarán nyújtotta 
be pályázatát a Sportparkok létesítésére kiírt hazai felhívásra, 
melynek kedvező elbírálásáról 2018. tavaszán kaptunk értesí-
tést. Az önkormányzat a megvalósításhoz szükséges, 13 millió 
forintot meghaladó önerőt akkor költségvetésében elkülöní-
tette. Minden nyertes pályázó tekintetében a teljes lebonyo-
lítást, így a kivitelező kiválasztását is a Beruházási, Műszaki, 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. koordi-
nálta, abban szerepünk nem volt. 2020. június 10-én kaptuk 
a kedvező hírt, hogy a közbeszerzés lezárult és a kivitelezővel 
a szerződés megkötésre került. Ezt követően a pálya, mint 
munkaterület átadásra is került. Az elkövetkező hónapokban 
a futballpálya körül egy 400 m-es, gumiborítású (rekortán) 
futókör fog elkészülni, illetve a Seres István Sporttelep előtt 
egy 150 m2-es sportpark létesül. A területen többek között 
húzódzkodáshoz, tolódzkodáshoz, fekvőtámaszhoz, hasizom 
erősítéshez, hátizom erősítéshez is megfelelő eszközök kerül-
nek elhelyezésre. A kivitelezés kb. 80 napot vesz igénybe, így 
reményeink szerint mind a futókört, mind a sportparkot még 
idén nyáron élvezhetik a sportolók. 

Valánszki Róbert, polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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TÁJÉKOZTATÁS VÉDŐOLTÁS TÁMOGATÁSÁRÓL
Meningococcus baktérium elleni

védőoltás támogatása

A Polgármester a 13. életkort betöltött gyermekek 
meningococcus baktérium elleni Nimenrix vakcina 
oltássorozatának 1 darab vakcinája teljes vételárát át-
vállalja, természetbeni juttatásként.

Nem kaphat védőoltást az a gyermek,
a) akinek törvényes képviselője a védőoltás beadá-

sához írásban nem járult hozzá, illetve
b) akinek beoltása orvosilag ellenjavallt.

A védőoltás iránti kérelmet a 21. § (1) bekezdésében 
meghatározott életkorú gyermek törvényes képviselő-
je nyújthatja be augusztus 1 - 31. napjáig, az illetékes 
gyermek háziorvos által kiállított vény másolatával.

A kérelmet benyújtó törvényes képviselő az oltó-
anyagot a döntésről szóló határozat egy eredeti pél-
dánya, valamint az illetékes gyermek háziorvos által 
kiállított vény átadásával, az Önkormányzattal szerző-
dött gyógyszertárban válthatja ki.

A kérelmet benyújtó törvényes képviselőnek a dön-
tés kiállításának évében gondoskodnia kell a gyermek 
védőoltásának beadatásáról. A védőoltás beadatásá-
nak elmulasztása esetén a törvényes képviselő köteles 
a vakcina árát az önkormányzatnak megfi zetni.

Pneumococcus baktérium elleni
védőoltás támogatása

A Polgármester a 70. életkort betöltött személy pneu-
mococcus baktérium elleni Prevenar 13 vakcinája tel-
jes vételárát átvállalja, természetbeni juttatásként.

Nem kaphat védőoltást az a személy, akinek beoltá-
sa orvosilag ellenjavallt.

A védőoltás iránti kérelmet a 22. § (1) bekezdésében 
meghatározott életkorú személy nyújthatja be augusz-
tus 1 - 31. napjáig, az illetékes felnőtt háziorvos által 
kiállított vény másolatával.

A kérelmet benyújtó az oltóanyagot a döntésről szó-
ló határozat egy eredeti példánya, valamint az illeté-
kes felnőtt háziorvos által kiállított vény átadásával, 
az Önkormányzattal szerződött gyógyszertárban vált-
hatja ki.

A kérelmet benyújtó a döntés kiállításának évében 
gondoskodnia kell védőoltásának beadatásáról. A vé-
dőoltás beadatásának elmulasztása esetén a kérelmező 
köteles a vakcina árát az önkormányzatnak megfi zetni.

A támogatás részleteiről tájékoztatás a Dévavá-
nyai Közös Önkormányzati Hivatal 12-es számú 
irodájában kérhető személyesen, illetve telefonon a 
483-100/117 számú telefonszámon.

ÓVODAI NYÁRI ÜGYELET
KEDVES SZÜLŐK!

A nyári ügyelet:

2020. július 13. hétfőtől - augusztus 7-ig

péntekig az Eötvös utcai és a Kossuth utcai

óvoda tart ügyeletet.

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 
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DAREH BÁZIS HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA

Kérjük, hogy az ügyfélszolgálati iroda látogatása esetén to-
vábbá a hulladék beszállítása során – az Operatív Törzs aján-
lásaira fi gyelemmel – 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 nyitvatartása: Dévaványa, Hősök tere 1. 
2020. július 15., 29., augusztus 12., 26-án 8.00-11:00 óra 
közötti időpontban.

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

ürített területével)

Zöldhulladék: július 30., augusztus 11. (csütörtök)

Szelektív hulladék: július 22., augusztus 5., 26. (szerda)

II. körzet (területe azonos a vegyes hulladék keddi napon 
ürített területével)

Zöldhulladék: július 30., augusztus 11. (csütörtök)

Szelektív hulladék: július 22., augusztus 5., 26. (szerda)

III. körzet (területe azonos a vegyes hulladék szerdai 
napon ürített területével)

Zöldhulladék: július 31., augusztus 12. (péntek)

Szelektív hulladék: július 22., augusztus 5., 26. (szerda)

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

Zöldhulladék: július 31., augusztus 12. (péntek)

Szelektív hulladék: július 22., augusztus 5., 26. (szerda)

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 Nonprofi t Zrt.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 
FEJLESZTÉSE A DÉL-ALFÖLD TÉRSÉGÉBEN, KÜLÖ-
NÖS TEKINTETTEL AZ ELKÜLÖNÜLT HULLADÉK-

GYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS ELŐKEZELŐ RENDSZERRE
2020/06/12

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
támogatás segítségével valósítja meg jelenlegi hulladék-
gazdálkodási rendszerének fejlesztését. Bővül és korsze-

rűsödik a hulladékgyűjtés járműfl otta, valamint a nagy 
számban kerül beszerzésre hulladékgyűjtő edényzet a 
lakosság számára. Fejlesztés keretein belül korszerűsöd-
nek a hulladékkezelő létesítmények, új átrakóállomással 
és hulladékudvarral válik gazdagabbá a térség.

A fejlesztésnek köszönhetően a jövőben hatékonyab-
ban lehet a hulladékot begyűjteni és nagyobb hulladék-
mennyiség kezelésére lesz lehetőség. A projekt a Szé-
chenyi 2020 program keretében 2,2 millárd forint vissza 
nem térítendő Európai Uniós és a Magyar Állam által 
nyújtott támogatással valósul meg.

A cikk folytatódik ••
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A Széchenyi 2020 program keretében a „Komplex 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföld 
térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladék-
gyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című, KE-
HOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító számú pályázat 
összesen 2 440 000 000 Ft-ból valósul meg, melyből az 
Európai Uniós és a Magyar Állam által nyújtott támoga-
tás összege 2 199 986 618 Ft.

A fejlesztés megvalósítója a Délkelet-Alföld Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás, amely sikerrel pályázott és 
valósított meg korábban is hulladékgazdálkodási fej-
lesztéseket. A jelen fejlesztés szükségszerű a jogszabályi 
előírások szigorodásának és az országos hulladékgazdál-
kodási célok elérése érdekében.

A projekt eredményeként fejlesztésre kerülnek a már 
meglévő létesítmények, mint az orosházi, szeghalmi és 
mezőhegyesi hulladékátrakó állomások, valamint a bé-
késcsabai hulladékkezelő és komposztáló. A begyűjtés és 
szállítás hatékonyságának növelése érdekében új átrakó 
állomás létesül Gyomaendrődön és egy új hulladékud-

var Békéscsabán, valamint jelentősen bővül a jármű-
park, összesen 17 db járművel, és 50.400 db különböző 
méretű gyűjtőedény járul hozzá a komplex hulladékgaz-
dálkodási rendszer biztonságos üzemeltetéséhez.

A projekt megvalósítása során már lezajlott az eszkö-
zök és járművek beszerzése és átvétele. A megvalósítás 
2020-ban az építési feladatok elvégzésével folytatódik.

A projektről bővebb információt a www.dareh.hu ol-
dalon olvashatnak.

További információ kérhető: nfp@nfp.hu

A Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram he-
lyi sajátosságokra épülő programelemének keretében 
a Hajós utca 22. szám alatt szövött termékek készül-
nek, 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 KAPHATÓKESZKÖZBÉRLÉSI 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.), il-
letve érdeklődni személyesen vagy az alábbi telefonszámon 
lehet: 66/483-051.

Dévaványai Hírlap 1934. évi júliusi számából

Képkiállítás
Szőke Győző szegedi festőművész 24 db olajfestményt állított 
ki a Vadkacsa télikertjében. Részben Dévaványának és kör-
nyékének tájait és alakjait dolgozta fel a művész érdekes meg-
látásban. Képeinek tárgya a tanyán élő szántó-vető embernek 
munkája és hajlékának változatai. Szőke Győző az a fi atal festő 
akiben sok az erő és az igaz őszinteség, ösztönös erővel halad 
egyéni útjain és nem hagyja magát időnek előtt elragadtatni 
sok újfajta irányokba, hanem átéli mindenfajta festői korsza-
kot. Dévaványán ez az első képkiállítás, melyet hivatásos festő 
közvetlen a községről és környékéről festett. (1934. július 1.)
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ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Kedves Diákok, kedves

Szülők, kedves Kollégáim!

Amikor lezárunk egy idő-
szakot, egy tanítási évet, 
természetesen számvetést 
is végzünk. Én úgy érzem, 
elégedettek lehetünk, hiszen 
alapvető céljainkat teljesítet-
tük, eredményes, de különle-
ges tanévet zártunk. 

A COVID 19 miatt iskolán 
kívüli, digitális tanrendben fe-
jeztük be a tanévet. A szó szo-
ros értelemben nem tudtunk 
tanévzáró ünnepséget tartani, 
hanem rendhagyó módon a 
diákok az osztályfőnökeiktől 
vehették át a bizonyítványu-
kat. A személyes találkozás 
csak a bizonyítványosztás al-
kalmával kis csoportokban 
következhetett be.

De mi is történt az elmúlt 10 
hónap alatt, amikor is minden 
nap adott új feladatot és ho-
zott szép eredményeket is?

Talán a legtöbb feladata az 
első osztályos kisdiákjainknak 
és a végzős nyolcadikosaink-
nak volt. 

Az elsősök meg tanultak 
írni, olvasni, számolni. Ezért 
ők valamennyien kapnak egy 
könyvet emlékül iskolánk ala-
pítványától, a Ványai Ambrus 
Általános Iskola Diákjainak 
Jövőjéért Alapítványtól. 

Minden nyolcadikos tanu-
lónknak sikeres volt a beisko-
lázása, a tanulók többsége az 
általa választott első iskolába 
nyert felvételt.

Diákjaink térítésmentes 
szakkörökben vehettek részt, 
aki pedig úgy érezte, elakadt 
valamelyik tárgy rejtelmei-
ben, felzárkóztatáson kapott 
segítséget. A tanév során mú-
zeumba, a Lázár Ervin Prog-
ram keretén belül színházba 
vittük tanítványainkat, kirán-
dulásokat, előadásokat, rend-
hagyó órákat, bemutatókat, 
rendezvényeket szerveztünk a 
gyerekeknek.

Igyekeztünk minden kö-
zösségi programba bevonni 
iskolánk tanulóit, a szülőket, 
hozzátartozókat. 

Kedves Kollégák! Kedves 
Pedagógusok és Pedagógiai 

munkát segítők! 
Szeretném nektek megkö-

szönni azt a kimagasló ok-
tató- nevelő munkát, amely 
nélkül ez a tanév nem lehetett 
volna ilyen sikeres. A peda-
gógusi munka eredményét 
hiba lenne csak az érdemje-
gyekben, átlagokban keresni. 
Az iskolánkba járó tanulók 
személyiségének formálása, 
az álalunk fontosnak tartott 
értékek átadása ugyanolyan 
fontos, mint a tananyag ok-
tatása. Köszönöm a kollé-
gáknak és helyetteseimnek a 
színvonalas szakmai munkát, 
mellyel eredményessé tették 
az elmúlt tanévet! Azon mun-
kálkodunk, hogy a ránk bízott 
gyerekekből a bennük rejlő 
értékeket minél nagyobb si-
kerrel és eredménnyel hozzuk 
felszínre.

A technikai dolgozóknak 
is szeretném megköszönni 
a pontos, precíz, szorgalmas 
munkát. Iskolánk minden 
munkatársa szeretné meg-
őrizni a ránk jellemző ottho-
nosságot, családias légkört. 
Valamennyien arra törek-
szünk, hogy munkájukra, éle-
tükre igényes, felnőttként jól 
boldoguló, kiegyensúlyozott 
személyiségeket neveljünk.

Kedves Szülők!

A nevelőtestület és tanu-
lóink nevében szeretném 
megköszönni Önöknek se-
gítőkészségüket, tanácsaikat. 
Kérem, hogy ezután is legye-
nek partnereink tanulóink kö-
zös nevelésében.

Ezúton is szeretném tol-
mácsolni az iskola valameny-
nyi dolgozója, tanulója nevé-
ben köszönetünket az iskolai 
SZMK valamennyi tagjának, 

akik akár osztályszintű, akár 
iskolai rendezvényen mellet-
tünk álltak.  

Soha nem volt még ennyire 
fontos a tanulók, a szülők és a 
pedagógusok együttműködé-
se és egymásba vetett bizalma, 
a digitális munkarend sikere 
jelentős mértékben ezen múlt.

Áldozatot követelt minden-
kitől – pedagógustól, szülőtől, 
tanulótól.

Köszönetemet fejezem ki 
valamennyi kollégámnak, 
szülőnek, tanulónak az elmúlt 
időszakban tanúsított, a ne-
hézségekkel teli új feladathoz 
való hozzáállásáért!

Egymással összefogva a le-
hető legtöbbet hoztuk ki a 
nehéz és eddig számunkra 
teljesen ismeretlen helyzetből. 
A pedagógusok kreativitása, 
együttműködése, az egymás-
tól való tanulás különösen 
fontossá vált. 

Köszönöm mindenkinek az 
áldozatvállalását! Köszönöm 
azt, hogy a különböző elektro-
nikus felület használata során 
egymás partnere volt szülő és 
pedagógus, amelynek köszön-
hető a gyerekek minél zökke-
nőmentesebb átállhattak az új 
rendszerre, folytathatták ta-
nulmányaikat.

Köszönöm azt is, hogy ko-
molyan vették a gyermekek és 
a szüleik is azt a kérést, hogy 
maradjanak otthon, bármi-
lyen csábító is volt időjárás 
másokkal való közös progra-
mok szervezésére.

Bízom benne, hogy ebből 
a nehéz helyzetből mindenki 
megerősödve, tapasztalatok-
kal és ismeretekkel gazdagab-
ban került ki.

A nehezített körülmények 
ellenére is nagyon szép tanul-
mányi eredmények születtek 
ebben tanévben is.

Az alábbi tanulók részesül-
tek könyvjutalomban kiváló 
tanulmányi eredményükért és 
példamutató magatartásukért. 

 2.a
Feke Botond
Kolláth Lili
Ferenczi Dóra
Ládi Janka Lívia

2.b
Domján-Zima Blanka
Jeges Adrienn Sára 
Csatári Zsigmond

2.c
Kovács Emma
Lovász Attila

3.a
Dógi Amanda Zsanett
Lövei Bianka
Lövei Blanka
Varga Lóránt

3.b
Darvasi Bella
Jakab Botond
Szathmári Jázmin
Valach Dominik

3.c
Bereczki Árpád Benett
Dékány Hanna Dóra
Kőszegi Kamilla
Szeleczki Imola
Szűcs Boglárka

3.d
Földi Bernadett

4.a
Gyenis Milán Lajos
Rimaszombati Csaba

4.b
Bakó Bence József
Bogya Hanna
Feke Dávid
Tóth Ágnes

4.c
Sóti Szabolcs

4.o
Ferencz János

5.a
Elek Ákos
Szujó Kinga
Szujó Petra

5.b
Kárpáti Zalán
Magyar Mira Regina
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ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Nagy Levente
Pap Zoé Noémi
Tóth Kitti

5.c
Dékány Attila
Salánki Bori

6.a
Csordás Zita Réka
Feke Dominik
Szatmári Szabolcs
Mészár Anna

6.b
Chen Siyuan
Mideczki Ádám
Papp Maja Tamara
Szabó Sára
Tarr Izabella

7.a
Jónás Sára Eszter
Séllei Adrienn

7.b
Csala Dóra Kitti

7.c
Hajdu Jázmin
Sallai Kitti

8.a
Dékány Csilla
Rizmann Erika

8.b
Séllei Péter

8.c
Bereczki Szabolcs György
Tánczos Gergő

4.o
Ferencz János 

 24 tanuló pedig csak egy né-
gyest kapott az év végi bizo-
nyítványába. Ők dicsérő okle-
velet vehettek át.

 2. a
Giricz Nándor

2. b
Balogh Botond Milán
Barabás Mihály
Bobák Kitti
Elek Zita
Halasi László Márk
Valach Noel Patrik

2.c 
Nyuzó Gréta

3.a
Nagy Luca

3.c
Hajdu Alexa
Szilágyi Norina

3.d
Erdei Máté
Kádár Petra
Ozsváth Flóra

4.a
Bogya Zétény Nimród
Tóth Sára

4.b
Pálfi  Máté

4.c
Mezei Krisztián

5.a
Bakó Boglárka
Kéki Natália

5.c
Kiss Fanni

6.a
Mideczki Panna

7.a
Gonda Csilla

7.c
Csontos Lilla 

Gratulálunk a kitűnő tanul-
mányi munkájukhoz, további 
szép sikereket kívánunk!

Szeretném megragadni a 
lehetőséget, hogy megkö-
szönjem a Gyulai Tankerületi 

Központ, a Dévaványai és az 
Ecsegfalvi Önkormányzat és 
a képviselő-testület támoga-
tását, amely sikeres működé-
sünk előfeltétele.

Gyerekek! Tartsuk szem előtt 
Csukás István szavait:

Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.
És mit kívánjak a nyárra?
„Homokvárhoz: kupacot,
Horgászoknak: kukacot,
Hegymászóknak: nagy hegyet,
hűs fagyihoz: friss tejet,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt -száz napot!”

Kívánunk minden kedves 
diákunknak, kollégánknak, 
munkatársunknak vidám 
nyarat és kellemes baleset-
mentes vakációt!

Kívánom, hogy tartalma-
san, vidám hangulatban teljék 
a nyári szünet, vigyázzatok 
magatokra, egymásra, hogy 
szeptemberben mindannyian 
a megszokott módon együtt 
köszönthessük az új tanévet!  

  
Baloghné Berényi Erzsébet,

intézményvezető

Czudor Lászlóné magyar-informatika szakos pe-
dagógus. Munkabírása, lelkesedése, munkához való 
hozzáállása példaértékű. Szerteágazó tevékenységét 
nagyfokú empátiával végzi. Kiemelt fi gyelmet fordít 
a tanulók inkluzív nevelésére. A tehetséggondozás 
ugyanolyan fontos számára, mint a hátránykompen-
zálás. 

Osztályfőnökként nemcsak saját osztálya, hanem is-
kolánk valamennyi tanulója számára szervez kirándu-
lásokat, színházlátogatásokat.

Oktató-nevelő tevékenységét refl exivitás jellemzi.
A humán munkaközösség vezetője. 

Az iskola pályázati felelőse. Az ELTE partneriskolai 
kapcsolat koordinátora, a Szitakötő munkacsoport ve-
zetője.

A pedagógiai dokumentumok átdolgozásában aktí-
van részt vesz. 

Az életpályamodell megvalósítása során szerzett ta-
pasztalataival hatékony segítséget nyújt a minősítésre 
jelentkező kollégáknak. 

A fenti tevékenységéért 2020. június 8-án „Kiváló 
pedagógiai munkáért” tankerületi elismerést vehetett 
át Teleki-Szávai Krisztinától, a Gyulai Tankerületi Köz-
pont igazgató asszonyától.

Pedagógusnapon kitüntetésben részesült
 a Ványai Ambrus Általános Iskola és AMI pedagógusa

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Július hava az év legforróbb hónapja. Sokan ezt a hónapot 
választják a nyári szabadság, nyaralás idejéül. Jól is van ez 
így, hisz az Úr maga is  megpihent a teremtés nagy műve 
után, -nekünk sem árt néha kipihenni az egész évi munkát. 
S akik nem is utaznak el nyaralni, azok is fi gyeljenek oda, 
hogy a forró napokon legalább a „tisztaszoba” hűvösében 
pihenjenek egy-egy keveset.

Egyet azonban nem feledhetünk: a lelkiéletben nincs sza-
badság. A nyaralás, vakáció idején sem feledkezhetünk az 
imáról, a templomba járásról, az Istenről!

Ha júliusban ránézünk a kalendáriumra, három szép ün-
nepet is láthatunk:

Július 2. Sarlós Boldogasszony ünnepe. Az angyali üd-
vözlet után Mária útra kel, hogy áldott állapotban levő ro-
konát, Erzsébetet meglátogassa és a szülés idejéig segítsé-
gére lehessen. Nem véletlenül van a naptárban ez a kedves 
ünnep. Mire is tanít? Odafi gyelni másokra. Mária mond-
hatta volna: „Ó, hát most már én is gyermeket várok… 
Nem várhatja tőlem senki, hogy egy hosszú fáradságos utat 
megtegyek a júliusi forróságban, és aztán még ki is szolgálja 
valakit hónapokig…” Nem, Mária nem gondolkodott ilyen 
földies módon. Tudta, hogy Ezsébet idős már, áldott álla-
pota is előrehaladottabb, -tehát neki segítenie kell… Ez az 
a kicsiszolódott szociális érzék, ami belőlünk már hiányzik. 
Gyermekkoromban sokszor tartózkodtam édesapám szüle-
inél. A közelben lakott egy idős, fájós lábú néni, aki a csa-
ládjától nem, vagy alig kapott segítséget. Akkoriban nálunk 
még nem volt vezetékes víz, a templom előtti vaskútról, vi-
zes kantában hordtuk az ivóvizet. Amikor vízért küldtek, 
sokszor adott nagyanyám még egy kantát: „Eriggy, oszt vi-
gyé’ Kata nénédnek is ëgy kanta vizet, mer’ neki nincs aki 
vigyën…” Akkor még fi gyeltek egymásra az emberek. Ezt 
kellene nekünk is visszanyerni: tudni meglátni a rászoru-
ló, nálunk is elesettebb embert, és segíteni is rajta. Az idős 
rokonát segítő Sarlós Boldogasszony, Szűz Mária erre tanít.

Július 16. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe. Ezen 
a napon sokan zarándokolnak a környékbeli hívek közül a 
kunszentmártoni Kármelbe, teljes búcsút nyerni és szeret-
teikért imádkozni. Lassan ezer esztendeje kapta Stock Szent 
Simon egy látomásban szűz Máriáról a skapulárét, azt a a 
páros zsinóron függő két barna posztódarabot, melyet meg-
áldva bármely keresztény ember viselhet. Mária ezt az ígé-
retet fűzte a skapuláré viseléséhez: „Aki a skapulárét viseli, 
és mindennap elimádkozik 3 üdvözlégyet és 3 dicsőséget, a 
halálát követő első szombaton szabadul a tisztítótűzből!” Ezt 
a látomást a Vatikán kivizsgálta, és „Bulla Sabbathina” néven 
jóváhagyta, sőt pápák egész sora búcsúkkal megerősítette. 
(II. János Pál is viselte a skapulárét, -ez volt rajta akkor is, 
amikor 1981 május 13-án Ali Agca rálőtt a Szt. Péter téren.) 

Akár viseljük Szűz Mária szent vállruháját, a skapulárét, 
akár nem, ez az ünnep mindenképp arra fi gyelmeztet, hogy 
lelkünk túlvilági sorsáról időben gondoskodjunk. 

Nem elég csak a halálos ágyon kapkodni az Isten után! 
Hány magányos vagy idős(ebb) ember ráérne nem csak va-
sárnap, hanem hétköznap is eljárni a szentmisékre, vecser-
nyékre.. Otthon eszi meg az unalom, egyik brazil sorozatot 
a másik után nézi, - de a templomba semmi pénzért el nem 
jönne, hónapokon, éveken keresztül... És itt nem a magate-

hetetlen, beteg emberekre gondolok. Pedig a vallásos iste-
nes élet biztosítja be számunkra az örök élet boldogságát. 
És a Kármelhegyi Szent Szűz ünnepén keresztül az Isten 
erre akarja felhívni a fi gyelmünket: Addig munkálkodj a 
lelked örök üdvösségén, amíg nem késő!

Végül július egy kedves ünnepet tartogat még számunk-
ra: Jézus nagyszülei, Szent Anna és Joákim ünnepe, jú-
lius 26-án. Ők a nagyszülők védőszentjei. Ezen a napon 
különös szeretettel gondoljunk a nagyszüleinkre, akár 
köztünk vannak még, akár már fönt, az Isten Országában. 
Ők adtak életet a szüleinknek, sokszor ők vittek el először 
a templomba, ők tanítottak meg az ősökről ránk maradt 
imádságokra, énekekre, dalokra, nótákra.  Sokszor imád-
koztak értünk, -és az esztendőnek ez a napja, Szt. Anna 
ünnepe, jó alkalom, hogy íly módon viszonozzuk szere-
tetüket és imádságos gondoskodásukat, hogy az Úr Jézus 
nagyszüleinek ünnepén imádkozunk értük. Igyekezzünk 
minél többen eljutni erre! Kérjük Szent Anna és Joákim 
közbenjáró imádságát családtagjainkért, szeretteinkért, 
különösen kedves nagyszüleinkért és minden jóakaratú 
keresztény emberért!

Szeretett Testvéreim, a nyaralás, a pihenés hava is tar-
togat számunkra kedves ünnepeket, megszívlelendő üze-
nettel. Ne feledkezzünk el róluk, és a nyaralás, a relaxáció 
idején is tartsuk szem előtt az Istent, hogy kedve teljék ben-
nünk!

Czank Gábor, plébános

JÚLIUS HÓNAP ÜNNEPEI
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RENDKÍVÜLI FELVÉTELI 9. ÉVFOLYAM

Ágazat Technikum, képzési idő: 5 év
(ösztöndíj, szakmai és érettségi bizonyítvány)

Szociális ágazat Kisgyermekgondozó, -nevelő
Informatika ágazat Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Szépészet ágazat Fodrász

Ágazat Szakképző iskola, képzési idő: 3 év
(ösztöndíj, szakmai bizonyítvány)

Kereskedelem ágazat Kereskedelmi értékesítő
Építőipari ágazat Festő, mázoló, tapétázó

SZAKMAI VIZSGA ÉS ÉRETTSÉGI UTÁNI TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK

2 éves érettségire felkészítő oktatás, szakmai 
bizonyítvánnyal rendelkezők részére (nappali/esti)

Közismeret nélküli szakmai képzések (érettsé-
gi vagy szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők 
részére), képzési idő 2 év

Iskolai rendszerben megszerzett OKJ bizonyítvány a 
belépés feltétele.

Kereskedelmi értékesítő (ösztöndíjas)
Hegesztő (ösztöndíjas)
Szociális ápoló és gondozó (ösztöndíjas)

Ágazat Érettségire épülő szakképesítés Képzési idő

Szépészet ágazat Fodrász (ösztöndíjas)

2 évInformatika ágazat
Informatikai rendszer-

és alkalmazás-üzemeltető technikus
(ösztöndíjas)

Szociális ágazat Kisgyermekgondozó, -nevelő
(ösztöndíjas)

Szépészet ágazat Fodrász 1 év
(szakirányú szakgimnáziumi 

érettségivel)Vendéglátóipar ágazat Vendéglátásszervező 

Egy jó szakma – Biztos jövő!   Beiratkozás: előzetes egyeztetés szerint

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK
A DÉVAVÁNYAI KÖZÉPISKOLÁBAN 2020/2021 TANÉVBEN

Gyulai Szakképzési Centrum
Dévaványai Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2.
OM: 203069

Telefonszám: 06 (66) 585-110
Mobil: 06 (20) 293-2983
E-mail: devavanya.gyszc@gmail.com
Web: www.dvki.sulinet.hu
Facebook: Dévaványai Középiskola
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SEMMELWEIS-NAPI DÍJÁTADÁS

2020. június 30-án, Semmelweis nap alkalmából átadásra 
került a ,,Dévaványa Egészségügyéért” elismerő cím, melyet 
az idei évben a Dévaványa Város Képviselő-testülete az ön-
kormányzat 2/2014.(I.31.) számú rendelete alapján Kónya 
Gabriella részére ítélt oda. Az elismerő címet Mile Lajos al-
polgármester úr adta át az ünnepeltnek, az önkormányzat 
Dísztermében.  

„DÉVAVÁNYA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” elismerő cím a 
településen működő egészségügyi intézményekben, ren-
delőkben, szolgálatóknál lelkiismeretes és példamutató 
munkát végző és kimagasló teljesítményt nyújtó szakember 
részére adományozható, aki az egészségügy, illetve az egész-
séges életmód érdekében legalább 15 éven keresztül aktív 
szakmai munkát végzett és munkássága példaértékű a tele-
pülés közössége számára.”

Kónya Gabriella 1979. június 2-án Gyulán született, Kó-
nya Gábor és Bereczki Róza első gyermekeként. Általános 
iskolai tanulmányait Dévaványán végezte, majd a karcagi 
Gábor Áron Egészségügyi Szakközépiskolában tanult ápoló 
és általános asszisztensnek. Ezt követően két évig dolgozott 
a Borostyánkert Szociális Otthonban, majd 1999. szeptem-
ber 1-től a B & B Praxis Bt. háziorvosi rendelő ápolónője lett 
és közben elvégezte a Semmelweis Egészségügyi Szakképző 
Iskola felnőtt ápoló képzését, ezt követően már munkába is 
állt dr. Bagi Károly háziorvos mellett.  2004 novemberében 
megszületett egyetlen gyermeke, Végh Tamás.  Jelenleg is 
Dévaványán élnek, itt is dolgozik nap- mint nap értünk. 

Kónya Gabriellának ezúton is gratulálunk az elismerő 
címhez, kívánunk neki jó egészséget további munkájához!

KÖZTISZTVISELŐKET ÉS
KORMÁNYTISZTVISELŐKET

IS ÜNNEPELTÜNK

2020. június 30-án, a Köztisztiviselők és Kormánytisztvi-
selők Napja alkalmából Kiss Károly alpolgármester úr adta 
át  Dévaványa Város Képviselő-testülete döntése alapján 

a ,,Dévaványa Közszolgálatáért” elismerő címet Bereczki
Jánosné részére, az  önkormányzat Dísztermében.

„DÉVAVÁNYA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” elismerő cím 
adományozható Dévaványa Önkormányzat hivatali szerve-
zetében legalább 15 éven keresztül aktív szakmai munkát 
végző adminisztratív, vagy technikai állományban foglal-
koztatott köztisztviselő, ügykezelő, közalkalmazott, vagy 
más személy részére, aki kiemelkedő szakmai felkészültsé-
gével, teljesítményével, valamint lelkiismeretes munkájával 
jelentős mértékben segítette és mozdította elő az önkor-
mányzati feladatok végrehajtását, a település polgárai ügye-
inek intézését, a köz szolgálatát.”

Bereczki Jánosné (született Berczi Aranka) 1951. június 
14-én, Dévaványán született. Általános iskolai és középis-
kolai tanulmányait is itt végezte, a Dévaványai Általános 
Gimnáziumban 1969-ben érettségizett. 

1970. július 15-én helyezkedett el az akkori Dévaványa 
Nagyközségi Tanács Egységes Szakigazgatási Szervénél ad-
minisztrátori munkakörben. 

1977-ben a békéscsabai Dolgozók Közgazdasági Szakkö-
zépiskolájában- munkaviszony fenntartása mellett- szerzett 
pénzügyi ügyintéző, képesített könyvelő végzettséget.

Köztisztviselői munkakörben folytatta munkáját az ön-
kormányzatnál, előbb pénzügyi, később műszaki hatósági 
szakterületen tevékenykedett ügyintézői munkakörben.

Közel 40 évi szolgálati idő letöltése után nyugdíjas éveit 
éli. Két felnőtt gyermeke van, Andrea és János. Két fi úgyer-
mek Péter és Dominik büszke nagymamája. 

Bereczki Jánosné Arankának ezúton is gratulálunk, kívá-
nunk neki gyermekei és unokái körében még sok-sok bol-
dog nyugdíjas éveket és jó egészséget!

Laskainé Kiss Alexandra
kulturális közösségszervező, DÁMK Művelődési Ház

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
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Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt, a 
dévaványai Margaréta Idősek Otthona javára rendezett 

jótékonysági bálra és fotókiállításra!

A fotópályázatra beérkező képeket három tagú zsűri értékeli. 
Kategóriánként a legjobb három helyezett, illetve egy a közön-
ség által megszavazott kép, a bál keretei között kiállításra kerül. 
Ezen művek árverés során értékesítve lesznek. A befolyt összeg 
teljes egészét a Margaréta Idősek Otthona alapítványa számlájára 
átutaljuk.

A legjobbra értékelt képek a DÁMK Bereczki Imre Helytörté-
neti Gyűjtemény (múzeum) épületében kerülnek kiállításra.

A bál helyszíne: Dévaványa, Ebédlő (Széchenyi u. 1.)
Időpontja: 2020.08.20. 17:00

A hangulatról az est folyamán Bak Krisztián (és ha a költségve-
tés engedi egy meglepetés vendég) gondoskodik.

Az eseményre váltható lesz: Vacsora jegy: 5.000 Ft 
(Tartalma: Tanyasi tyúkhúsleves, házi csigatésztával; bográcsban 

készült marhapörkölt, sós vízben főtt burgonyával - vagy - sültes tál 
{rántott sajt, cordon bleu, rántott csirkemell, rántott karfi ol, rántott 
gomba}, mexikói rizses körettel; francia saláta, házi savanyúság)

Támogató jegy: 2000 Ft 

(Tartalma: A pályázott képek közül kiválasztott kép kis formá-
tumú mása.)

Jegyek Kecse József, Purger Ferenc, Kónya Dávid szervezőknél 
kaphatók.

A koronavírus járvány helyzetétől függően igazítjuk az ese-
mény létszámát. Az óvintézkedéseket fi gyelembe véve a létszám 
változó lehet. Jelenleg a hely adottságai miatt 100 - 120 vendégnél 
többet sajnos nem tudunk fogadni.

A fotó pályázaton résztvevő kategóriák:
• Dévaványa élővilága
• Dévaványa tájai
• Dévaványa nevezetességei
• Ifj úsági (18 éves korig) - itt úgyszintén az élővilág, táj és
   nevezetességekkel lehet nevezni.

Nevezési feltételek:
A versenyben való részvétel díja 2000 Ft 

A jelentkezőnek bejelentett, vagy ideiglenes dévaványai lak-
címigazolóval kell rendelkezniük.
A pályázaton természetes személyek vehetnek részt. Több szer-
ző által közösen jegyzett képek a pályázaton nem indíthatók.
Felnőtt kategóriában beküldhető pályaművek maximális szá-
ma: legfeljebb 3 kép.
Egy kategóriában beküldhető pályaművek maximális száma: 
legfeljebb 1 kép.
Az ifj úsági kategóriában beküldhető pályaművek maximális 
száma: legfeljebb 3 kép.

A nevezéssel a pályázó nyilatkozik arról, hogy pályaművei min-
den szempontból megfelelnek jelen pályázati kiírásnak és rendel-
kezik a kép szerzői jogával, az eredeti módosítatlan kamera fáj-
lokkal. Ezeket a pályázatot kiíró bekérheti.

A pályázó vállalja, hogy ezeket a fájlokat a pályázati naptárban 
megadott határidőig elküldi a megadott e-mail címre. Továbbá, a 
pályázó vállalja, hogy a bekért képek mellé egyidejűleg csatolja a 
képek technikai adatait, a képek leírását. 

Nevezési határidő: 2020.08.01. 22:00

e-mail: jotekonysagi.fotopalyazat@gmail.com

Technikai tudnivalók

A kép elkészítése és feldolgozása során nem engedélyezett:
- a kép tartalmának megváltoztatását eredményező beavatkozás,
- a nem egymást követően készített és/vagy különböző hely-

színen rögzített képek egyesítése (a kamera vagy a feldolgozó 
soft ware által)

- képelemek hozzáadása vagy eltávolítása,
- a kép egyes részeinek módosítása,
- a képek digitális keretezése, látható felirattal és dátummal való 

ellátása.

A kép elkészítése és feldolgozása során engedélyezett:
- a fekete-fehér, illetve infra képpé alakítás,
- a digitális félszűrők használata,
- többszörös expozíció (multiexpozíció), de csak egy azonos 

helyszínen egymást követően készített felvételek kamerán be-
lüli egyesítése során létrehozott kép esetén,

- felvétel sorozatok kamerán belüli vagy utólagos (kamerán 
kívüli!) egyesítéséből származó HDR és panoráma képek, 
valamint összeadott képek (pl. csillagászati „csillagíves“ és 
asztro-tájkép felvételek, focus stacking technikával készített 
makrofotók beküldése. 

- az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák, 
például a fényérzékelőre tapadt por, szennyeződés miatt a ké-
pen megjelenő foltok eltávolítása. A víz alatti felvételeknél a 
fentieken kívül megengedett a dóm- vagy síkablakra tapadt 
szennyeződés és a becsillanások eltávolítása.

- lencsehibák (pl. vignettálás, kromatikus aberráció) javítása.

A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják. ©

Üdvözlettel: Kónya Dávid János képviselő

FOTÓPÁLYÁZAT ÉS JÓTÉKONYSÁGI BÁL
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A NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
A rendezvényeink sorát kezdeném, egy nagyon jól sike-

rült farsanggal. Szinte minden tagunk  beöltözött jelmezbe, 
volt, aki kétszer is. Kicsit visszamentünk a gyermekkorba. 
Természetesen díjazás is volt. Ebédünk frankfurti leves volt, 
Adamik Jutka jóvoltából, a többi szorgos asszony pedig fán-
kot sütött. A zenét Kónya Mihály biztosította.

Február 29-én a mezőberényi  Nefelejcs  nyugdíjas klub 
farsangi báljára voltunk hivatalosak. A résztvevők jól szóra-
koztak. Kellemes délutánt töltöttünk a barátainkkal. Ezután 
egy időre a vírusjárvány miatt szünetelt a klubélet és a ren-
dezvények. 

Június 6-án az Országos Nyugdíjas Találkozó elmaradt, 
így az erre szánt összeget a polgármester úrral egyeztetve 
elosztottuk. Tisztasági, ill. fertőtlenítő szerek vásárlására 
fordítottuk. Pünkösdkor egy kerti partit rendeztünk sokak 
örömére végre találkozhattunk. Paprikás krumplit  főztünk, 
utána palacsinta sült a szorgos kezek által. 

Június 29-én   került megrendezésre a nyári baráti találko-
zónk, 6 település részvételével: bucsai, köröstarcsai, csárda-
szállási, gyomai, szeghalmi és mezőberényi barátainkkal. A 
találkozó az Autós Csárdában került megrendezésre. Bere 
Ferenc és felesége jóvoltából nagyon fi nom ebédet fogyaszt-
hattunk, köszönjük a fáradozásukat. Mile Lajos  alpolgár-

mester úr köszöntötte a vendégeket. A talpalávalót Bak 
Krisztián szolgáltatta. 

Hálásan köszönjük a tombola felajánlásokat.
Fő támogatónk Bartha János és felesége Ilike, Mile Lajos 

és Kiss Károly alpolgármester  urak és családjaik, a Hagyo-
mányőrző Nők Egyesülete - Vargáné Irénke és a tagok, Bak 
Krisztián, Kiss Tibor, Gyebnárné Jutka, Tapodi Tünde - 
Frézia virágbolt, Nagy Ferenc, Furka Lajos, Good’s Market, 
Hőgye Anita, Körömi Andrea, Papp Kertészet, Nefelejcs vi-
rágbolt, Farkas Ágnes. 

Köszönjük   Remeczki Magdolnának a kedvezményes sü-
temény (vásárlást) Magyarné A. Marcsinak a torta  felaján-
lást. Nem utolsósorban meghívott barátainknak és az Őszi 
Napfény tagjainak a tombola felajánlásokat. 

Köszönet a tombolaárusoknak, a felszolgálásban, terí-
tésben résztvevő tagjainknak,  valamint a süteményeket 
sütőknek.

Július 2-án segítséget nyújtottuk az ortopéd cipő rende-
lésnél és a szervezésben. Legközelebb augusztusban lesz 
találkozó.

Tisztelettel: Hímer Imréné, egyesületi elnök

III. TÚZOK KUPA
Tisztelt Dévaványai lakosok!

Örömmel közlöm, hogy lezajlott a 
harmadik hagyományőrző íjászver-
seny 2020. június 6-án. Sajnos a vírus 
miatt az engedélyeket az utolsó pilla-
natban kaptuk meg és csak zártkörű 
rendezvényre.

Ennek ellenére 229  versenyző re-
gisztrált az ország egész területéről. 
Sajnos határon túli íjász testvérein-
ket nem engedték be, így 179 ver-
senyző vett részt a versenyen.

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani a Füzesgyarmati Aranysólyom 
íjász egyesületnek és a Dévaványai 
Önkormányzatnak, valamint a to-
vábbi támogatóinknak: Földesi Fe-
renc, Barta Sándor, Fehér Mihály, 
Szitás László, Földvári István, Agárdi 
Zoltán, Vass Károly, Crazy Group, 
Tánczos Húsbolt, Liker Pékségnek. S 
nem utolsó sorban a Szarvasi lakosú 
Szebegyinszki Jánosnak és valameny-
nyi ismerősömnek, jó barátomnak.

Tisztelettel: Cserven Tibor, Tüskevár
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Kedves Könyvtárlátogatók!

A Ladányi Mihály Könyvtár újra teljes szolgáltatás-
sal, a megszokott nyitva tartási időben várja látogatóit!

A látogatási tilalom miatt késedelmi díjat nem 
számítunk fel, és egyelőre felszólítást sem küldünk 
senkinek. Kérünk mindenkit, hogy a kikölcsönzött 
könyveket hozza vissza!

Sok-sok új könyvvel, a megszokott nyugalommal 
várjuk olvasóinkat!

Az idei nyáron sem kell nélkülözni az olvasást a stran-
don sem. Nem kell a strandra cipelni az olvasnivalót, 
könnyed olvasmányokat, színes magazinokat talál hely-
ben és ingyen.

A nyárra mindenkinek jó pihenést, feltöltődést kívá-
nunk!

Találkozzunk a könyvtárban!

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8-12 13-17 óráig,

szombat: 13-16 óráig.
DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár

Dévaványa, Árpád u. 20. • Telefon: 66/585-090.
E-mail: konyvtar@devavanya.hu

Weboldal: www.damk.hu

KÖNYVTÁR HÍREI

Kedves Olvasóink!
E hónap híres szülötte a 

festő Csontváry Kosztka 
Tivadar (1853. júl. 5.) 

A legmagányosabb és leg-
eredetibb festőnk a század-
forduló (19-20.sz.) táján. 
Egész életében, felvidéki, 
görög és olaszországi vagy 
közel-keleti vándorlásai 

során megszállottan vallásos elhivatottsággal kereste 
a „nagy motívumot” és óriási vásznain látnoki erő-
vel, égő színharmóniákkal költötte át az elébe táruló 
tájakat.  Egyik legismertebb alkotása a „Magányos 
cédrus”

Nézegessünk a könyvtárban képzőművészeti albu-
mokat! Keressük Csontváry  Kosztka Tivadar festmé-
nyeit! Így lélekben is kirándulhatunk.

pl. /Tátrai táj, Pompeji, Baalbek, Taormina, Sétalo-
vaglás a tengerparton…/

1848. július 27-én született a legnagyobb magyar 
fi zikus Eötvös Loránd báró Eötvös József író, köl-
tő, államférfi  fi a. Tudományos munkássága főleg két 
téma köré csoportosult: 1. Gravitációs vizsgálatai so-
rán megszerkesztette az Eötvös – ingát, mellyel a földi 
nehézségi erő helyi változásai mérhetők. 2. A kapillá-
ris jelenségek vizsgálata. Mindkét kutatása, vizsgála-
ta alapján világhírű megállapításai ma is érvényesek, 
alkalmazhatók. Róla nevezték el hazánk legrégibb tu-
dományegyetemét: Eötvös Loránd Tudományegyetem
 /ELTE/.

ÉVFORDULÓS SAROK

Több évtizedes kiváló pedagógusi, oktatói
- nevelői munkáját  elismerve -

az Emberi Erőforrások Minisztériuma
miniszteri elismerést -  a Pedagógus

Szolgálati Emlékérmet adományozta:

dr. Ágoston Sándor középiskolai tanárnak
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‹ ‹ ‹ VISSZATEKINTŐ

Emlékezzünk elődeinkről

A Dévaványa nagyközség története című könyvben olvas-
hatjuk: „…van két régi magyar költő, aki Ványáról nevezte 
magát, ami legalább annyit jelent, hogy itt született, ha ké-
sőbb el is került szülőfalujából.”

Mi most az egyikről, Ványai Jánosról írunk.
„Ványai Jánosnak rövid üdvözlő verse maradt fenn az első 

magyar Erasmus fordításhoz csatolva. A fordító, Salánki 
György, Leidenben adta ki művét 1627-ben. Ványai János 
verse így hangzik mai  átírásban: 

Az bölcsesség használt,
Imádság jutalmát

Ez könyv bőven megmondja.
Az Krisztus zászlóját

Az igaz hit útját
Csaknem ujjal mutatja.

Boldog minden tehát
Ha ki reguláját

Ennek megolvashatja

Nem tudsz- é barátom Uradnál hízelkedni,
Szája íze szerint sokaknak beszélni,

Tétovázó szóddal
Mint égett korommal

Fejért feketíteni?

Erősítse lelkünket ez az üdvözlő vers!

Köszönjük nagylelkűségüket!

Ezt olvastuk a
 Dévaványai Hírlapban

A DÉVAVÁNYAI HÍRLAP 2002. JÚLIUSI SZÁMÁBÓL

Dobfesztivál Dévaványán
Kicsi, de nagyon jó hangulatú amatőr találkozó volt a 

strandon 2002. július 5-6-án dobosoknak és zeneszerető 
érdeklődőknek. A közönség nagy örömére bárki kezébe ve-
hette a hangszereket, kedve szerint játszhatott a különleges, 
látványra is egzotikus dobokkal. A helyi fi atalokon kívül 
voltak vendégek Szekszárdról, Budapestről, Békéscsabáról. 
Jövőre szponzorok támogatásával remélhetőleg újra lesz 
fesztivál - sokkal több zenésszel, meghívott együttesekkel, 
hastáncosokkal, tűzzsonglőrökkel. Aki ott volt, bizonyosan 
jól érezte magát, s jövőre újra találkozunk!

Kónya András

A DÉVAVÁNYAI HÍRLAP 2000. JÚLIUSI SZÁMÁBÓL

„Hírünk a világban”
Tizenöt település kapott városi címet

Idén minden eddiginél nagyobb számú – összesen har-
minchat nagyközség képviselő- testülete kezdeményezte 
a városi cím elnyerését. Közülük Dévaványa, Dombrád, 
Dunaharaszti, Ercsi, Füzesgyarmat, Pannonhalma, Pomáz, 
Rakamaz, Szob, Tiszacsege, Villány, Visegrád és Zalalövő 
nyerte el a városi címet. 

Ezt a jelentős nagyságrendű igényt ösztönözte részben a 
millennium éve, illetve az, hogy sok település ellátott kisvá-
rosi feladatokat. (…) 

A DÉVAVÁNYAI HÍRLAP 2000. JÚLIUSI SZÁMÁBÓL

Környezetünk
A DÉKE Környezeti Nevelési munkacsoportja 2000. jú-

nius 5-7. között veszélyes hulladékot begyűjtő akciót szer-
vezett településünkön. A már régóta különgyűjtött, otthon 
tárolt savas akkumulátorokat és szárazelemeket három 
délutánon át lehetett leadni a Vadászház udvarán. A több, 
mint 50 résztvevő, valamint az intézmények közel fél ton-
nányi szárazelemet, s közel másfél tonna savas akkumulá-
tort adtak le. Odafi gyelésüket, részvételüket egyesületünk 
„Környezetünkért” emléklappal köszönte meg. 

Az akkumulátorok elszállításában a dél-magyarországi 
MÉH Rt. szeghalmi telepe volt segítségünkre. Az eleme-
ket még helyben tároljuk, mivel tetemes összeg az Aszódra 
szállítás ás ártalmatlanítás költsége (melyet pályázati úton 
próbálunk előteremteni).

Kérjük Önöket, továbbra is gyűjtsék elkülönítetten eze-
ket a hulladékokat! Köszönjük!

DÉKE

DÉVAVÁNYAI HÍRLAP 1934. ÉVI JÚLIUSI SZÁMAIBÓL

Most zenére ébred a magyar mező, most zene köszönti 
a hajnalt, madarat, virágot, a cséplőgépek zenéje. A ma-
gyar kenyér Himnusza zeng s mind búgó orgona hirdeti a 
magyar élni akarást végtelen rónákon át.

Még alig pirkad s már fütty jelzi az indulást. Lányok. le-
gények, frissen, üdén rohanják meg az asztagot s tömik a 
gép éhes és ásító torkát. 

Készül a magyar kenyér, az egész életünket jelentő 
elixir… 

Vígan, serényen folyik a munka. A lassan telő zsákokról 
csak a felkelő nap bíbora veszi le a szemét… (B)
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A Tatros völgyében kevés a szántóföld a gazdasági élet 
alapját az állattenyésztés, pásztorkodás, fafeldolgozás, fa-
kereskedelem és a háziipar képezi. A patakokban nagy 
kiterjedésű  legelők,  természetes kaszálók elsősorban a  
szarvasmarha -tenyésztésnek, míg a havasokban  a juh-

tenyésztésnek kedveztek. A havasi legelők területe foko-
zatosan nőtt az irtások következtében, az irtásokon ide-
iglenes nyári szállások létesültek. A gyimesi szoros a 19. 
században Szépvíztől 6 óra járásnyira volt, az első köve-
zett (töltött) út 1843-ban épült. Fontos foglakozási ág volt 
a gyimesi emberek életében az erdőgazdálkodás, mivel a 
Gyimes a lucfenyő és a jegenyefenyő hazája, délebbre a 
nyír és a bükk a honos, innen származik Gyimesbükk 
település neve is. A kaszáló és legelőterület növelésének 
ősi formája az erdőégetés volt. Az erdőkiélés (erdőkiter-
melés) és a vadgazdálkodás is jelentős jövedelemhez jut-
tatta az itt élőket.  Mivel ezen a vidéken nagy ipar nem 
alakult ki, a háziipar és a kisipar kaptak erőre. A gyimesi 
ember az önellátásra rendezkedett be, különösen az épü-
letek emelése, az élelem, ruházat előállítása terén. Ezeket 
az őstermelés ma is alapfokon tudja biztosítani.

Sajátságosan alakultak e tájegység néprajzi hagyomá-
nyai is.  Gazdag népi tánchagyományokban. A paraszt-
zenészek sajátos népi eszköze a gardon, ez egy húrú, puha 
fából készült ütőhangszer. A gyimesi magyarok legfőbb 
szórakozási alkalma a tánc volt. A néprajzkutatók közel 
33 féle táncalkalmat és mintegy 30 táncfajtát ismernek. 
A táncrendből ma sem hiányzik a magyaros, a csárdás, a 
németes és a hejsza. Valóságos zenészdinasztiák alakul-
tak, leghíresebbek a Halmágyi Mihály és társa Gizi néni, 
a népművészet mestereként tartották számon Zerkula 
Jánost, neve ma is fogalom e vidéken.

Csíkszereda felől jövet 30 km megtétele után Gyimes-
felsőlokba érkezünk. Ez a gyimesi csángók első telepü-
lése a Tatros eredetétől a Boros-patakjáig terjed. A falu 
Csíkszentmihály és Szépvíz területén alakult ki, 1850 

körül önállósult. A falu főutcáját Nyiresaljának is neve-
zik, vasútállomásának neve Csíkpaltinis. Gyimesfelsőlok 
legjelentősebb művelődési intézménye az Árpádházi 
Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnázium. Ez volt a 
Gyimesek első középiskolája. Alapítása, építtetése Ber-
szán Lajos esperes plébános nevéhez fűződik. Tervező-
je a debreceni építészmérnök, Harang Sándor volt. Az 
épület kivitelezője a csíkszeredai Tectum építőipai vál-
lalat volt. A magyar középiskola alapkövét 1993. május 
28-án tették le. Első 29 végzős növendék 1998 nyarán 
érettségizett. Az iskola saját bentlakással rendelkezik és 
80 diáknak tud szállást biztosítani. A faluban az I. számú 
Általános Iskola Domokos Pál Péter neves néprajzkutató 
nevét vette fel. 

A település Csík vármegye része volt. 1918 decembe-
rében román megszállás alá kerül, 1920-tól Románia ré-
sze. 1940. szeptember 11-én ide is bevonulnak a magyar 
csapatok. 1940 őszétől a 32. határvadász zászlóalj kör-
letét és parancsnokságát helyezik ide. 1942-ben néhány 
hónap alatt Mátyás István mérnökszázados tervei alap-
ján felépülnek a zászlóalj parancsnoksági, legénységi és 
tiszti épületei. Ezek, mind a mai napig láthatóak a főutca 
mindkét oldalán. Mátyás mérnök tervei szerint hasonló 
stílusban épültek a gyergyótölgyesi és a gyergyóbékási 
(Almásmezei) határvadász laktanyák is.  1944. szeptem-
ber 16-án az orosz csapatok megkezdik bevonulásukat 
a Gyimesekbe. 1945. március 13-ig szovjet katonai köz-
igazgatás alatt áll. Majd ismét Románia része lett.

Szabó M. Attila

A GYIMESEK A KELETI VÉGEKEN. PATAKORSZÁG ÚTIKALAUZA. II. RÉSZ



Dévaványai Hírlap - 18. oldal

A MÚZEUMI ARCHÍVUMBÓL: AZ EMBER ÉS A KÖZÖSSÉG - LAKODALMI SZOKÁSOK DÉVAVÁNYÁN
A házasság, a leánykérés és a lakoda-

lom, ahogy ma is, régen is az emberek 
életének egyik legfontosabb eseményei 
voltak. Azonban azt is le kell szögeznünk, 
hogy ennek az eseménynek néhány moz-
zanata jelentősen eltért a maitól. Itt első-
sorban a leánykérésre és a menyasszony 
kelengyéinek átadási körülményeire kell 
gondolnunk, amely, mint ahogy látni is 
fogjuk, szigorú szabályokat és hagyo-
mányokat fi gyelembe véve történt meg. 
Jelen cikkünkben néhány jelentősebb 
eseményt szeretnénk bemutatni, ezen be-
lül nevezetesen a leánykérést és a meny-
asszony kelengyéinek átadását, a hozzá 
kapcsolható rigmusok leírásával, illetve a 
lakodalmi fogások összetételének ismer-
tetését.

A leánykérés: Olykor a násznagy ment 
a lány kezét megkérni, neve ekkor közve-
títő volt. A násznagy nem csak az adott 
esküvőn töltötte be a szerepét, nagyon 
gyakran előfordult, hogy kisebb közös-
ségeken belül, gyakran 4-5 családnál is 
ugyanaz volt a násznagy. A leánykéréskor 
almát, diót vittek egy szakajtókendőben. 
A vőlegény, illetve annak a családja pe-
dig pénzt, ezt nevezték „jegynek”. Ehhez 
köthetünk egy rövid rigmust is, amelyet a 
leendő ara mondott el: „Tessék, násznagy 
uram, jó szívből vegye át. Én is általadom 
szívemnek zálogát.” A menyasszony ágy-
neműjét, fehérneműjét is átszállították 
a házaspár leendő házába a lakodalmat 
megelőző este, és ünnepélyesen átadták a 
nyoszolyóasszonyok. Ekkor ezt a rigmust 
mondták: „Látja vőfély uram, itt ezen a 
helyen, el vagyunk készülve szépen, felsé-
gesen. Adunk hat szép párnát, derékaljat 
kettőt, takarózni két szép dunnát, mellé 
sok ruhát. Tulipános ládát, benne a sok 
ruhát. Tessék, vőfély uram, adja meg az 

árát. Van-e kokovej tallér a zsebibe? Ilyen 
sok szíp mindent nem adunk ám ingyen.”

A menyasszony ágyát, kelengyéjét a 
családtagok énekelve, táncolva hordozták 
körbe egy kocsin. A kocsit felszerelték to-
vábbá csengettyűkkel is, hogy minél na-
gyobb zajt csapjon a menet. Ezt a motí-
vumot tekinthetjük a ma már általánosan 
elterjedt, az összeesketett párt vivő autó 
feldíszítésének. Ehhez a menethez is kap-
csolhatunk egy rigmust: „Mostan tiszte-
legtem e lányzó ágyával, Holnap nyolc óra-
kor az Isten házába. Hol egybeköttetnek 
a szerelem láncával.” Fontos kiemelnünk 
még a gyűrű szerepét is. A gyűrű felhú-
zása a hitvesi eskü kimondásakor került 
a menyasszonyra, addig nem lehetett, ha 
nem volt jegygyűrűje a vőlegénynek, mert 
például szegények volt, akkor kölcsön is 
kérhetett egyet, de az esküvőn minden-
képpen kellett lennie jegygyűrűnek.

A menyegzői ételek összetétele közsé-
günkben nem tért el az átlagostól: A la-
kodalmi ételek nagyjából két, viszonylag 
állandónak mondható fogását kell ki-
emelnünk. A húsleves csigatésztával, il-
letve „kockás tésztával” a legelterjedtebb 
leves volt, általában baromfi , vagyis az 
„aprólék” húsának hozzáadásával. Má-
sodik fogásként paprikást fogyasztottak, 
ez leginkább juhhúsból készült. Erre az 
alkalomra a család nagyon gyakran egy 
egész birkát is illetve a sültekhez disznót 
is levágott. Ezek után következtek a kü-
lönféle sült húsok, esetleg disznótoros, a 
sült húsok disznóból, csirkéből, kacsából 
vagy borjúhúsból készültek. Alkalomad-
tán töltött káposztát is főztek. Fontos 
eleme a lakodalmas fogásoknak még a 
tészták. Ma a tészták legfőképpen a desz-
szertek, sütemények (édes és sós) esetleg 

torta formájában jelennek meg a lakodal-
makban. Ezzel ellentétben régen főként 
a kalácsok (fonott, verőcés, mákos), piték 
(nyargalt, kőtt), perecek és szalalkális, 
kifl i, pogácsa, rétes, túrós lepények voltak 
a leginkább elterjedtek. Szokás volt még 
ludaskását főzni, ezt a forrásaink szerint a 
következőképpen képzelhetjük el: A kását 
húslébe rakták vagy a húst rárakták a ká-
sára. Erre a fogásra a szakácsnék a hagyo-
mány szerint nagyon készültek, ugyanis 
azt mondták, hogy „ha megégeti az ügyes 
kis kacsóját, majdan összeszedi fáradsága 
díját.” Bereczki Imre gyűjtése szerint oly-
kor kásapénzt raktak a tányérba. Ezért 
nagyon gyakran a szakácsok bekötötték a 
kezüket, annak érdekében, hogy azt higy-
gyék, meg van égetve a kezük.

Láthatjuk tehát, hogy városunkban mi-
lyen szokások voltak egy-egy házasság 
megkötése előtt és után. Az is nyilván-
való, hogy nem minden szokás tűnt el, 
csupán átalakult, mint ahogy az esküvői 
menet, de a menyasszony kelengyéinek 
szertartásos átadása és a leánykérés szo-
kásai már csak azért is fontosak és érté-
kesek számunkra, mert erről csak igen 
keveset tudunk. Másrészt, a táplálkozást 
tekintve azt láthatjuk, hogy szerkezeté-
ben nem, inkább elemeiben polgárosul-
tak a lakodalmas menüsorok. Ezek köze-
lebbről történő megismerése hasonlóan 
a fentebb említett szokásokhoz, elenged-
hetetlenek elődeink mindennapjainak 
feltérképezéséhez. Hosszú távon pedig 
azt is megérthetjük ezáltal, hogy miként 
gondolkodtak, viselkedtek és milyen ér-
tékrendek alapján alakították ki ezeket a 
szokásokat.

Szöllösi Bálint Róbert,
történész
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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

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2020. június 3-tól
bankfi ókunk nyitva tartása az alábbiak szerint 

változott: 

Hétfő:  8.00 – 12.00 12.30 - 17.00
Kedd:  8.00 – 13.00  
Szerda:  8.00 – 13.00  
Csütörtök: 8.00 – 12.00 12.30 - 16.00
Péntek: 8.00 – 13.00

Tisztelettel: OTP Bank Nyrt. 
5510 Dévaványa, Árpád utca 32.

Telefonszámunk: 06/66-585-201.

Dévaványai Hírlap
1934. évi júliusi számaiból

Hogyan töltse a diák a nyári vakációját?

Nehezen várja a diákok apraja-nagyja, hogy vége 
legyen az iskolaévnek. Azonban legtöbbjük már a 
legelső szünnapokon is csalódást érez. A vakáció 
célja, hogy a diákok kipihenjék az előző év fára-
dalmait és erőt gyűjtsenek a következő tanévre. 
A legfontosabb szempont a diákok egészségének 
ápolása. Ennek céljából lehetőleg egésznap tartóz-
kodjanak a szabad levegőn. Dolgozgasson regge-
lenként a réten. Egy kis gyomlálás, kapálás nagyon 
egészséges mozgás és egyben alkalmas arra, hogy a 
növényvilágot közelebbről megismerhesse. A déli 
bágyasztó melegben vegyenek elő könyveket, lehe-
tőleg a következő tanév kötelező olvasmányaiból. 
A leánytanulóknak bőven nyílik alkalmuk ház-
tartási dolgokat gyakorlatilag is elsajátítani. Azok 
a gyerekek, akik zenét tanulnak legalább naponta 
fél órát gyakoroljanak, hogy játék készségüket el ne 
veszítsék. Ezek az apró kötelességek nem töltik ki 
az egész napot, marad idő bőven sportolásra, játék-

ra, szórakozásra és pihenésre is. 
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LABDARÚGÁS
2020/2021 DÉVAVÁNYAI SE FELNŐTT KERET:
Kapusok:  Szász Dávid, Sági Bence, Elek Balázs.

Mezőnyjátékosok: Kovács 
Bence, Szalai Balázs, Pap 
Ákos, Farkasinszki László, 
Kató Benedek, Tóth Miháy,
Bányai Richárd, Feke Balázs, 
Marton Lajos, Juhász Péter, 
Papp Dávid, Papp Krisztián, 
Gubucz Viktor, Szabó Erik, 
Kéki Csaba, Ernyes Róbert, 
Nyíri János, Nyiri Attila,
Panyik Flórián, Adamecz
István. Edző: Bereczki Árpád.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK:

X. VÁROSNAPI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ KUPA
II. DIÓS KRISTÓF EMLÉKTORNA.

2020. JÚLIUS 11. SZOMBAT 8:30 – 17:00

  8:30 Pepita.hu - Fordulat
  9:00 Doktor X - Pusztaföldvári SZSE
  9:30 Live Sport Pub - Szerény Istenek
10:00 Fordulat - Pusztaföldvári  SZSE
10:30 Szerény Istenek - Pepita.hu
11:00 Live Sport Pub - Doktor X
11:30 - 12:00 Utánpótlás fi ú foci
12:00 Pusztaföldvári SZSE - Pepita.hu
12:30 Szerény Istenek - Fordulat
13:00 Doktor X - Pepita.hu
13:30 Live Sport Pub - Pusztaföldvári SZSE 

14:00 Doktor X - Fordulat
14:30 Pusztaföldvári SZSE - Szerény Istenek
15:00 Live Sport Pub - Pepita.hu
15:30 - A Dévaványai SE mazsorett csapat bemutatója.
16:00 Doktor X - Szerény Istenek
16:30 Live Sport Pub - Fordulat
17:00 Eredményhirdetés

2020. július 18. szombat 17:30
DÉVAVÁNYAI SE – KÖRÖSTARCSAI KSK

2020. július 22. szerda 18:00
MEZŐTÚRI AFC - DÉVAVÁNYAI SE 

2020. július 25. szombat 11:00
DÉVAVÁNYAI SE – KÖRÖSTARCSAI KSK

2020. augusztus 1. szombat 17:30
Magyar kupa mérkőzés!

??? – Dévaványai SE -  ???  Sorsolás később!

Dévaványai SE honlap címe:
www.devavanyaise.hu

Nagy Dávid és Salánki Dóra fi a Vencel,
Séllei Gábor és Cserven Barbara lánya Linett,
Rákosi Richárd és Kiss Viktória fi a Zalán Gyula,
Kéki Imre és Csizmazia Barbara lánya Hanna Zselyke,
Murányi Norbert és Szabó Anna fi a Zente,
Suha Zoltán és Feke Alexandra lánya Alexandra Leila,
Seiben József és Szarka Erzsébet lánya Bianka.

Születések: §
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
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Köszönetnyilvánítás
„Olyan csend van így nélküled,

hogy szinte hallani,
amit még utoljára
akartál mondani”    

Váci Mihály

Fájó szívvel búcsúzik a család Lengyel Lajostól.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,

akik temetésén részt vettek.
Sírjára koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Vass Zoltánnéra (Terike)
halálának 2. évfordulója alkalmából.

Szerető családja

„Anya tudod, most arra  gondolok,
velem vagy, és nem csak álmodom.
Hozzád bújok, cseng a hangod,
dúdolgatsz nekem,
mosolyogva, kedvesen szólsz:
- ne sírj gyermekem! -
Szívem megremeg, gyönyörű az álom,
édesanyámat újra megtalálom.
Fénysugárral ölel át a végtelen szeretet,
mely örökre megőrzi emlékedet.”

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
özv. Győrfi  Sándorné halálának 6. évfordulójára.

 Fia, menye és unokái

„Örök álmodat őrizze nyugalom
Szívünkben élni fogsz, mert szerettünk
és hiányzol nagyon”

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

                                              

Helyszín: múzeum (Dévaványa, Széchenyi u. 8.)
Kamatmentes részletfi zetési lehetőség!

Elmélet, Uhrin Róbert, 35 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos. 
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal

Tájékoztató megbeszélés:
2020. július 17. (péntek) 16:30 óra

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

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

- autójavítás
- gumizás
- centírozás
- diagnosztika
- műszakira való felkészítés
- autó takírtás kívül belül

Tel.: 06/70-401-2897

BARNA TOJÓTYÚK  650 Ft/db.

Egy éves jól tojó 20 db-tól

ingyenes szállítással

megrendelhető.

Telefon: 06/30-860-2627.

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
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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 3., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő

betartásával! Csak a 2020. augusztus 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: Augusztus 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.

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!

BÚZA FELVÁSÁRLÁS
betakarításkor, napi áron a rizshántolóban.

Telefon: 06-30/326-8226

Korrekt áron szántóföldet
vásárolnék vagy bérelnék
Dévaványa külterületén.

TELEFON: +36-30/413-9875

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!






