Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2020. szeptember 17. napján rendkívüli ülést tartott.
Első napirendi pontban a „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként Csatári
Ferenc egyéni vállalkozó bruttó 1.300.000,- Ft összegű ajánlatát, majd a „Zöld szív projekt” esetében szintén Csatári Ferenc
egyéni vállalkozó bruttó 200.000,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Második napirendi pont keretében „A víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos
eszközök, berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló energetikai beruházásokra, melyek
az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését eredményezik” tárgyú beszerzési eljárás
eredményeként a Xylem Water Solutions Magyarország Kft
bruttó 11.507.800,- Ft ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Harmadik napirendben a „Szalmabála értékesítése” című
tárgyban indított értékesítési eljárás eredményeként Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság bruttó 3.556,- Ft/szalmabála ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Negyedik napirendben döntöttek arról, hogy hozzájárulásukat adják a MOL Nyrt. részére, bányaszolgalmi jog alapításához.
Ötödik napirend keretében szintén bányaszolgalmi jog alapításához járultak hozzá, az O&GD Central Kft. részére.
Zárt ülés keretében otthonteremtés helyi támogatása ügyében hoztak döntést.
A képviselő-testület 2020. szeptember 24. napján megtartotta soron következő ülését.
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek
a testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések
elfogadását követően első napirendként került elfogadásra a
Gyomaendrődi Járási Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló
tájékoztató.
Második napirendben a közrend-közbiztonság helyzetéről
szóló rendőrségi tájékoztatót fogadta el a testület.
Harmadik napirendi pontban a temető üzemeltetéséről és
a temetkezési tevékenységről szóló tájékoztató került elfogadásra.
Negyedik napirend keretében egyhangúlag elfogadták az
AGRICOLA Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői
piac tevékenységéről szóló beszámolót.
Ötödik napirendi pontként a Dévaványai Települési Értéktár Bizottság által elvégzett éves munka értékeléséről szóló beszámolót fogadta el a testület.
Hatodik napirendben módosították az önkormányzat 2020.
évi költségvetéséről szóló rendeletet.
Hetedik napirendi pontban elfogadták az önkormányzat
gazdálkodásának 2020. június 30-i pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót.
Nyolcadik napirend keretében Dévaványa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata mellett döntöttek.

Kilencedik napirendi pontban döntöttek az AGRICOLA
Dévaványa Kft., valamint a VÁNYA-SZOLG KFT alapító okiratának módosításáról.
Tizedik napirendben elfogadták az általános iskolai körzethatárokat, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.
Tizenegyedik napirendi pontban döntöttek arról, hogy csatlakozni kívánnak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez és elfogadták a kapcsolódó
Bírálati Szabályzatot.
Zárt ülés keretében önkormányzati tulajdonú földek haszonbérbe adásáról, valamint önkormányzati bérlakás szerződéséhez kapcsolódó fellebbezésről döntöttek.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2020. október 29.
napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:
1. Tájékoztató a komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep működésének tapasztalatairól.
2. Tájékoztató a lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és
szállítással kapcsolatos tapasztalatokról.
3. Tájékoztató Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

GALLYAZÁSI ÉRTESÍTÉS
Tisztelt Lakosság!
Ezúton szeretnénk értesíteni önöket, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a jövőben is folytatódik a
település villamos hálózatának biztonsági gallyazása.
Kapcsolódó rendeletek:
- 2007. évi LXXXVI. törvény
(VET – villamos energia törvény)
- 2/2013.(i.22) NGM rendelet
(villamosmű biztonsági övezetére vonatkozó)
A gallyazást végző cég megfelelően képzett munkatársai végzik előzetes bejárás és egyeztetés után, kitűzött ütemterv szerint. Felhívjuk szíves figyelmüket
hogy kollégáink nem esztétikai és kertészeti gallyazást végeznek, első számú szempont a biztonság!
Határidő: 2020. október 5-30.
A település gallyazása 6 - 8 napot vesz igénybe.
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Polgármesteri tájékoztató
NYERTES BM PÁLYÁZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A központi orvosi rendelő műszaki felmérése során
nyilvánvalóvá vált, hogy a rendelkezésre álló források
nem fedezik az épület teljes és komplex felújítását,
ahhoz sokkal több forrás szükséges, mint ami rendelkezésünkre áll, ezért 2020 tavaszán pályázatot nyújTOP-4.1.1-15-BS1-2016-00042
tottunk be a Belügyminisztérium „Önkormányzati
Dévaványa
Váfeladatellátást szolgáló fejlesztése” című felhívására.
ros Önkormányzata
A megpályázható összeg bruttó 30 millió forint volt,
2016. májusában pámelyet kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézlyázatot nyújtott be a
mények fejlesztésére, felújítására lehetett igényelni. A
„Egészségügyi alapbelügyminiszter 2020. szeptember 18-án kelt döntése
ellátás infrastruktuértelmében önkormányzatunk jogosulttá vált a megpárális fejlesztése” c.
lyázott összeg teljes felhasználására. A pályázat a TOPpályázati felhívásra,
4.1.1.-15-BS1-2016-00042 kódszámú pályázat során
melynek célja a közmegkezdett munkálatok folytatását szolgálja. Reméponti orvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztése. A nyeink szerint a felújítás végére az épület egyes részei
pályázat nyertességéről az önkormányzat 2019. január teljesen megújulva tudják fogadni a pácienseket.
21-én kapott értesítést. A pályázat keretében a kedvezA felújítások miatt az orvosi és védőnői rendeléseket,
ményezett önkormányzat 60 000 000,- Ft, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatás- valamint a vérvételt ideiglenesen át kell költöztetnünk,
melynek részleteiről értesíteni fogjuk a kedves lakosságot.
ban részesült céljai megvalósításához.

GONDOSKODÓ VÁROS II:
- KORSZERŰ EGÉSZSÉGÜGYI
ALAPELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA
DÉVAVÁNYÁN

A projekt megvalósításának határideje: 2021. deA felhívás fő célja az egészségügyi alapellátó-rendszer
infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgálta- cember 31.
tásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítésével. A beruházás a hozzáférés egyenlőtlenségeinek
mérséklését célozza, különös tekintettel az alábbi célVÁLTOZÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
csoportokra: várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúTAGJAINAK SORÁBAN
ak, fogyatékkal élők és idősek.
A pályázati támogatásnak köszönhetően a Dévaványa Széchenyi u 9. szám alatt található 3 orvosi rendelő és a védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztését
szeretnénk megvalósítani. A támogatásból várhatóan
megújulhat a tárgyi ingatlan teljes tetőszerkezete, kialakításra kerülhet egy akadálymentes mosdó és akadálymentesített parkoló. Az épület felújítása során megújuló
energiaforrások alkalmazását is tervezzük napelemek
és napkollektorok elhelyezésével. A felújítástól várt legfontosabb eredmény az épület stabilitásának növelése,
a tető rossz állapotából következő beázások megszüntetése, az esélyegyenlőség és az elérhetőség növelése,
valamint a fenntartható üzemeltetés alapjainak megteremtése.

A szeptemberi képviselő-testületi ülés változást hozott a testület összetételében, köszönhetően annak,
hogy Ambruzs-Szabó József képviselő a hónap végével lemondott képviselői megbízatásáról. A vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a megüresedett képviselői helyre a következő legtöbb szavazatot
kapott jelölt kerül be. A 2019. évi választáson indult
jelöltek közül a következő legtöbb szavazatot Laskainé
Kiss Alexandra kapta, aki a felkérést elfogadta. Hivatalos eskütételére a soron következő októberi rendes testületi ülésen kerül sor. Ambruzs-Szabó József a 2019.
évi önkormányzati választásokon lett a városvezetői
testület tagja és a Szociális- és Egészségügyi Bizottság
elnöke. Ezúton is köszönöm Ambruzs-Szabó úrnak az
A projekt megvalósításának időtartama: 2019.04.01- elmúlt évben végzett munkáját és sikereket kívánok
mind a magánélet, mind a munka területén.
2021.06.29.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
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Valánszki Róbert,
polgármester

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Dévaványa Város Önkormányzata bérbeadásra
meghirdeti a Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. földszint 1.
szám alatti költségalapú bérlakását 2020. december
1. napjával kezdődő bérleti jogviszonnyal.
Az ingatlan jellemzői:
- Helyiségek: 1szoba, nappali, előtér, 2 db beépített szekrény, közlekedő, kamra, WC, fürdőszoba, konyha
- Komfortfokozat: összkomfort
- Alapterület: 62,93 m2.
- A lakás havi lakbére: 23.000,- Ft/hó.
- A közös költség havi összege: 700,- Ft/hó.
- Karbantartási kaució összege: 80.000,- Ft, mely befizetése a beköltözés előtt esedékes.
Előnyben részesítendő az a pályázó, aki:
- az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek szakember ellátottságát javítja (20 pont), (munkáltatói igazolást mellékelve, melylyen a munkakör, a munkavégzés pontos helye, illetve a
jogviszony kezdetének megjelölése szerepel),
- a költségalapú bérlakások bérlőinek folyamatos cserélődését segíti elő azzal, hogy 4 évnél nem hosszabb határozott idejű bérleti jogviszonyt kíván létesíteni és ilyen
tartalmú szerződést köt (20 pont),
- egyhavi lakbér megfizetésén túl vállalt minden további
havi lakbér – legfeljebb 4 évre - szerződéskori egyöszszegű megfizetése esetén 5 pont/hó.
Költségalapú bérlakás annak a pályázónak adható bérbe, aki
- egy évnél régebbi folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik (jövedelemigazolás csatolása) és családjában – a
vele együtt költöző családtagokat is figyelembe véve – az
egy főre jutó nettó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,- Ft).

Egy évnél régebbi folyamatos munkaviszony fennállásától eltekinthet a képviselő-testület, ha a pályázó vállalja
12 havi lakbér előre történő egyösszegű megfizetését,
- nyilatkozzon arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző egy éven belül nem volt, illetőleg jelenleg sincs folyamatban lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos felmondási vagy peres eljárás, illetőleg
- az önkormányzattal szemben nincs fennálló adó, vagy
egyéb költségtartozása kivéve, ha az önkormányzattal
megállapodást kötött a részletfizetésről (a helyi adó- és
gazdálkodási iroda igazolását mellékelve)
- nyilatkozatban vállalja a lakbér, - beköltözéskor - az egyszeri kaució és a közös költség megfizetését.
Ha a bérlő szerződéskötéskor több havi lakbért fizetett
meg és a bérleti jogviszony megszüntetésre kerül a fennmaradó befizetett összeg 50%-ra jogosult.
Pontazonosság esetén a pályázatot az nyeri, akinek a kérelme hamarabb benyújtásra került.
A zárt borítékban benyújtott pályázatok bontása a pályázati felhívásban megjelentetett határidőben történik, a
jegyző vagy az aljegyző jelenlétében. A bontásról jegyzőkönyv kerül felvételre. A pályázatok eredményéről a képviselő-testület dönt a soron következő ülésén. A bérlőt a
Képviselő-testület választja ki. A polgármester a nyertes
pályázóval köti meg a lakásbérleti szerződést.
A pályázat benyújtási határideje:
2020. október 20. délelőtt 10.00 óra.
A pályázatok felbontásának ideje:
2020. október 20. délután 13.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
12-es számú irodája. 5510, Dévaványa, Hősök tere 1.

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:
1. Kültéri ,,mobil” szék
2. ,,Bankett” asztal (összecsukható)
3. 2x2 méteres sátor
4. 5x5 méteres sátor
5. Mobil hangtechnika

Bérleti díja:
250.-/db
1.000.-/db
5.000.-/db
10.000.-/db
2.000.-/alkalom

Eszköz megnevezése:
6. Projektor
7. Vetítővászon
8. Mikrofon+kábel
9. WiFi-s hangtechnika+mikrofon

Bérleti díja:
5000.-/alkalom
2.000.-/alkalom
1.000.-/alkalom
10.000.-/alkalom

Terem bérlési lehetőség (40m2 alapterület) 2500.-/óra
(Széchenyi u. 8. múzeum)

Az eszközök bérlésére a DÁMK Művelődés Központ
irodájában van lehetőség (Dévaványa, Gyöngy u. 8.),
illetve érdeklődni személyesen vagy az alábbi telefonszámon lehet: 66/483-051.
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DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA
Kérjük, hogy az ügyfélszolgálati iroda látogatása esetén továbbá a hulladék beszállítása során – az Operatív Törzs ajánlásaira figyelemmel – az új típusú koronavírus elleni védekezés érdekében, valamint az Önök és kollégáink egészségének
és biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek megfelelően szíveskedjenek eljárni:

Zöldhulladék: október 29. (csütörtök), november 10.
(kedd), november 30. (hétfő)

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

IV. körzet

Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot szükséges betartani, ha a hulladékudvarban egyszerre több ingatlanhasználó tartózkodik. Amennyiben az 1,5 méteres távolság
nem tartható, a hulladékudvar kezelője jogosult ideiglenesen
a hulladékudvar kapuját bezárni, az ingatlanhasználóknak
sorra kerülésükig a kapun kívül kell várakozniuk.
Ügyfélszolgálat nyitvatartása: Dévaványa, Hősök tere 1.
október 21.; november 4., 18-án 8-11 óra közötti időpontban
(szerdai napokon).
A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus formában, postai úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Telefon: 66/447-150.

Szelektív hulladék: október 21. (szerda),
november 4., 25. (szerda)

(területe azonos a vegyes hulladék
csütörtöki napon ürített területével)
Zöldhulladék: október 29. (csütörtök),
november 10. (kedd), november 30. (hétfő)
Szelektív hulladék: október 21. (szerda),
november 4., 25. (szerda)
Kommunális többlethulladékot gyűjtő zsák
A többlethulladékot gyűjtő fekete zsák 120 literes méretben 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.

HULLADÉKÜRÍTÉSI NAPOK
I. körzet

Szelektív többlethulladék átadása

(területe azonos a vegyes hulladék
hétfői napon ürített területével)

Az ingatlanhasználó átlátszó vagy áttetsző színű zsákban
kihelyezheti a többlet szelektív hulladékot. Szelektív többlethulladékhoz a DAREH nem forgalmaz külön zsákot.

Zöldhulladék: október 28. (szerda), november 9. (hétfő),
november 27. (péntek)
Szelektív hulladék: október 21. (szerda), november 4., 25.
(szerda)
II. körzet

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

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR

(területe azonos a vegyes hulladék
keddi napon ürített területével)
Zöldhulladék: október 28. (szerda), november 9. (hétfő),
november 27. (péntek)

Helye: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz. (Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi úton).
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig naponta 7-15 óra között és
minden hónap első szombati napján: 8-12 óra között.

Szelektív hulladék: október 21. (szerda),
november 4., 25. (szerda)

Telefonszám: 06-30/163-2639
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról,
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

III. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék
szerdai napon ürített területével)
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FELHÍVÁS
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiírta az BURSA HUNGARICA „A” és „B” típusú Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot 2021. évre.
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltétele (2 tanulmányi félévre pályázható):

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok
részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi általános
felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben
ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíjpályázatra azok a Dévaványa Város Önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben hallgatói
jogviszonnyal rendelkezők jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.

A Bizottság ösztöndíjat annak a pályázónak állapíthat
meg, ahol a pályázó lakóhelye szerinti lakásban, közös
háztartásban élőknek a pályázat benyújtását megelőző,
egy főre eső havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg
(85.500,- Ft).

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021
őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben
pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben.
(Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx).
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál (12-es helyiségben az igazgatási és szervezési
iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak
a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj
folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második
félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonynyal rendelkezzen.
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltétele (6 tanulmányi félévre pályázható):
Az ösztöndíjpályázatra azok a Dévaványa Város Önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű, a 2020/2021. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek,
akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni.

A pályázati kiírás és a bírálati szabályzat a devavanya.hu
oldalon elérhető. A pályázat beadási határideje: 2020. november 5.

Pályázati melléklet:
• kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázati űrlap
• a pályázat benyújtását megelőző havi, az egy háztartásban élők mindegyike a jövedelmének az igazolása
• hallgatói jogviszony igazolása („A” típus esetén).
Bővebb információért keresse a Devavanya.hu weboldalt,
illetve Dévaványa Város Önkormányzat igazgatási és szervezési irodáját (12-es iroda).

SZÖVÖTT TERMÉKEK KAPHATÓK
A Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram helyi sajátosságokra épülő programelemének keretében a
Hajós utca 22. szám alatt szövött termékek készülnek,
amelyek munkaidőben (hétfőtől-péntekig, 7:00 és 14:30
között) megtekinthetőek, megvásárolhatóak.
Az alábbi termékek készülnek, akár rendelésre is:
• szőnyeg
• lábtörlő

•
•
•
•
•

fürdőszobai kilépő
tarisznya
asztali futó
falikép (keretezve is)
díszpárna

Ugyanitt cirokseprű is készül, 4 méretben, 300-1500
forint közötti áron.
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FELHÍVÁS
TISZTELT INGATLAN
TULAJDONOSOK/HASZNÁLÓK!
Felhívom figyelmüket, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(V.30.) számon rendeletet alkotott a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről. A rendelet a
köztisztasággal, környezetvédelemmel kapcsolatos magatartás fenntartásával az alábbi normákat határozza meg:
Az az ingatlantulajdonos, -kezelő, vagy -birtokos, aki a
helyi környezet védelmével, a közterületek és ingatlanok
rendjével és a település tisztaságával kapcsolatosan:
a) nem gondoskodik az ingatlana előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetten terület, járda
hiányában az ingatlana telekhatárától számított egy
méter széles területsáv gondozásáról, tisztán tartásáról, gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő
mentesítéséről, síkosság-mentesítéséről és a hó eltakarításáról,
b) nem gondoskodik a telekingatlana tisztán tartásáról,
a gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről, illetve a telekingatlanáról a közterületre
kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről,
c) aki ingatlana rovar és rágcsáló mentesítéséről folyamatosan nem gondoskodik,
d) nem gondoskodik az üzemeltetésében lévő üzlet, vendéglátó egység környezetéhez tartozó közterület tisz-

tántartásáról, a hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről, a hulladék szabályszerű elhelyezéséről,
e) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást,
átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan
lefolyását nem biztosítja,
f) közútra, útpadkára salakot, szemetet elhelyez,
g) a csapadékvíz-elvezető árokba, tavakba szennyvizet,
trágyalevet vezet, partjait szemét lerakásával beszenynyez,
h) avar és kerti hulladék nyílttéri égetését végezi,
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

LEGYENEK SZÍVESEK GONDOSKODNI:
- a talajtakaró növényzet magassága ne haladja meg a
harminc centimétert,
- a fás szárú növények, bokrok két és fél méter magasság
alatti része ne nyúljon az úttestre, illetve a járda fölé, a
fás szárú növény sarját távolítsák el.
Amennyiben a köztisztaság nem lesz megfelelő, úgy a
rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt, a Képviselő-testület átruházott
hatáskörében eljárva Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzője közigazgatási eljárás megindítását kezdeményezheti, melynek során kettőszázezer forintig terjedő
közigazgatási bírságot szabhat ki.
Együttműködésüket köszönjük:
Dévaványa Város Önkormányzata

FELHÍVÁS
TISZTELT LAKOSSÁG!
Dévaványa Város Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét, hogy az ősz beköszöntével fokozott figyelmet szíveskedjenek fordítani a zöld hulladék megfelelő kezelésére.
Kérjük Önöket, hogy ingatlanjuk környezetében a lehullott levelek folyamatos eltakarítását szíveskedjenek elvégezni!

Szíveskedjenek különös figyelmet szánni az ingatlanjukról a szomszédságukba áthajló, átnyúló
növények által létrejövő zöldhulladék kezelésére, kiemelve a csatornák, ereszek tisztántartását!
Településünkön a zöldhulladék elszállítása az alábbi időpontokban történik:
- 2020. október hónapban: 28. (szerda Z-1, Z-2), 29. (csütörtök Z-3, Z-4) napokon
- 2020. november hónapban: 9. (hétfő Z-1, Z-2),
10. (kedd Z-3, Z-4), 27. (péntek Z-1, Z-2), 30. (hétfő Z-3,
Z-4) napokon

Zöldhulladék gyűjtésének, elszállításának feltételei:
- kizárólag a lakosságnál keletkező, nem mezőgazdasági
tevékenységből származó zöldhulladék kerül elszállításra (pl. falevél, fű, gally);
- a kihelyezés módja történhet gyűjtőedényben / átlátszó
zsákban / 1 méternél rövidebb, több ponton rögzített kötegekben úgy, hogy a gyűjtést végző gépjármű meg tudja
közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.
NEM kerül elszállításra:
- a kommunális (pl. salak, vegyes háztartási, stb.) jellegű
hulladékkal, ill. az állati ürülékkel szennyezett, kevert
zöldhulladék
- az ömlesztett módon kihelyezett zöldhulladék.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elszállításra váró
zöldhulladékot csak a gyűjtést megelőző napon szabad a
közterületre kihelyezni, legkésőbb a gyűjtési napon reggel
6 óráig, egyéb időpontban az ingatlan előtti közterületen
zöldhulladék nem gyűjthető és nem tárolható!
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Együttműködésüket köszönjük:
Dévaványa Város Önkormányzata

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320

Polgármesterek a járási hivatal
értekezletén

és állategészségügyi osztályról Bohák Ildikó vehetett át
oklevelet és virágot.

A közelmúltban a Gyomaendrődi Járási Hivatal osztályvezetői értekezletén rendhagyó módon két települési polgármester is részt vett.

Elsősegélynyújtásra képezték

Nagy Zsolt Sándorné Csárdaszállás, és Galambos
a tisztviselőket
István Ecsegfalva polgármestere első ciklusát tölti polA Gyomaendrődi Járási Hivatalban dolgozó korgármesterként. A két településvezető a járási hivatal
értekezletén ismerkedhetett meg a hivatal működésé- mánytisztviselőknek a közelmúltban Rávai Béla, a hevel, feladatellátásával, különösen azokkal a szakterü- lyi mentőállomás vezetője tartott elsősegélynyújtással,
letekkel, amelyek szorosan kapcsolódnak a települési életmentéssel kapcsolatos előadást.
önkormányzatok életéhez.
Az egészségügyi szakember az általános életmentési
Elismerték a jól teljesítő kormány- ismereteken belül elsősorban az újraélesztés lépéseire,
illetve a kormányablak buszban is elhelyezett defibriltisztviselőket
látor készülék használatára képezte a kormánytisztviA Gyomaendrődi Járási Hivatal dolgozói szeptem- selőket.
ber elején összdolgozói értekezleten vettek részt a járási székhely dísztermében.
Dr. Pacsika György hivatalvezető és dr. Smiri Sándor
hivatalvezető-helyettes az elmúlt időszak eseményeit
értékelte, és szóltak az év hátralévő részének szakmai
feladatairól is.
A korábbi esztendők hagyományait követve – az
osztályvezetők szakmai értékelése alapján – elismerték
a jól teljesítő kormánytisztviselőket. A kormányablak
osztályról Liszkainé Nagy Mária, a hatósági és gyámügyi osztályról Fekécs Fruzsina, Gonda Anett és Tóthné Rojik Edit, a foglalkoztatási szakterületről Botosné
Feuerwerker Ágnes, míg az élelmiszerlánc-biztonsági
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OKTÓBER ÜNNEPEI
Szent Damján templomában. A megfeszített Krisztus
képmása életre kelt előtte, és háromszor így szólt hozzá: „Ferenc, Ferenc, menj és javítsd meg a házamat, mert
látod, hogy romokba dől.” Ferenc ezt úgy értelmezte,
hogy ez arra a rossz állapotban levő templomra vonatkozik, ahol éppen imádkozott, ezért eladta a lovát és
egynémely ruhaneműt az apja készletéből, majd az árát
a templom papjának adományozta. Fokozatosan szakított korábbi életmódjával, és az említett Szent Damján
templom mellett húzza meg magát, igen szigorú remeteéletet élve. Eleinte sokan bolondnak nézik, -régi
barátai igyekeznek rávenni, hogy térjen vissza közéjük.
Azonban az idő múlásával egyre többen kezdik csodálni remeteélete miatt, egyre többen kezdenek csatlakozni hozzá. Kolduló rendről van szó, -a hívek adományaiból tartották fel magukat, közben imádkoztak,
a szegényeket segítették, betegeket ápoltak, -mindezt a
legnagyobb szegénységben és sok-sok imádsággal. Ferenc regulát, szabályzatot ír az újonnan születő szerzetesrend számára, gyalog elzarándokol Rómába, hogy a
rendet jóváhagyassa a pápával. Ez meg is történik, és
így létrejön a ferences rend, mely ma a katolikus egyház
legelterjedtebb szerzetesrendje.

A Katolikus Egyház októberi liturgikus naptárából
két ünnepet emelnék ki. Október 4-én ünnepeljük Assisi Szent Ferencet, a ferences szerzetesrend alapítóját.
Ferenc 1182-ben született az itáliai Assisi városában,
teljes nevén Francesco Giovanni di Pietro Bernardone. Igen gazdag, kelmekereskedő család gyermeke volt.
Mint a kor gazdag ifjai, ő is társaival együtt igencsak
dorbézoló életet élt, -a tanulás és a harci játékok mellett
szívesen mulatozott ifjú nemes barátai társaságában.
1201-ben Assisi hadba indult az ellenséges Perugia
ellen, s ő is csatlakozott a harcoló csapatokhoz. Nem
sokkal később Collestradánál egy sebesülés miatt fogságba esett, majd egy év raboskodás után tért haza.
1203-ban egy új, gyökeresen megváltozott emberként
tért vissza Assisibe. Ezt tetézte fogságban szerzett súlyos betegsége is, amely mély lelki válságba döntötte.
Ettől fogva kerülte a barátaival való világias időtöltéseket, helyette inkább magányos helyeken imádkozott,
s közben az Assisi mellett élő leprásokat ápolta. Hamarosan zarándoklatra indult Rómába, amelynek során misztikus élményben volt része még szülőföldjén,

Október másik jeles napja 7-én van, Rózsafüzér Királynője ünnepe. A rózsafüzér (más szóval szentolvasó) a katolikus egyházban az imádság egyik közkedvelt
formája, illetve az ehhez használt eszköz. A rózsafüzér
ún. máriás ájtatosság amely már évszázadok (kb. a 15.
század) óta a katolikusok egyik legkedvesebb és legelterjedtebb imádsága. Október hónapban a hívek minden este közösen imádkozzák a templomokban a rózsafüzért az úgynevezett októberi ájtatosságok során.
Ezt a lepantói csata emlékére teszik, amikor a keresztény csapatok a törökökkel küzdöttek, -s eközben a hívek a templomban a szentolvasót imádkozták. Amikor
a csata a keresztények győzelmével ért véget, az akkori
pápa elrendelte örök időkre, hogy októberben a hívek
közösen imádkozzák a rózsafüzért, és október 7-re bevezette Szűz Mária, a Rózsafüzér Királynője ünnepét.
Úgy Szent Ferenc lelkülete, mint a rózsafüzér elmélkedő, szemlélődő imádsága tanít és figyelmeztet bennünket, hogy tudjunk ebben a zajos világban olykor kicsit visszavonulni, imádkozni, odafigyelni a lelkünkre,
-Jézus szava szerint „mennyei kincseket gyűjtögetni”
amelyek megmaradnak az örök életre.
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Czank Gábor, plébános

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI
Szeptemberben érkezett városunkba családjával Simon
Norbert lelkipásztor, aki jelenleg a szolgálatát, mint segédlelkész végzi. Az egyházi törvényekben meghatározott feltételek teljesülése után, - reményeink szerint - az
elkövetkezendő években, mint önálló parókus lelkész végezheti feladatait. Az alábbiakban közöljük bemutatkozó
sorait.

kítottuk a Cantores Ecclesiae református rézfúvós együttest, mely napjainkig működik. Hivatástudatban megerősödve kerülhettem 2005 – ben Sárospatakra, ahol a
Teológiai Akadémia hallgatója lettem. Tanulmányaim
során az ószövetségi tudományterületen végeztem kutatásokat, majd professzori ajánlásra Kampenben, Hollandiában töltöttem egy félévet az Erasmus ösztöndíj
Nevem Simon Norbert, 1984. szeptember 28 – án szü- program segítségével. Az angol nyelv elsajátítása után
lettem Budapesten. Édesapám, Simon István, számítás itt tettem szert holland nyelvtudásra is.
technikus, édesanyám, Kiszely Edit, magyar és gyors –
Teológiai tanulmányaim részeként orgonálni tanulgépírás szakos tanár. Két öcsém van, idősebbik Zsolt, ál- tam, valamint kóruséneklésben is részt vettem mind
latorvosi tanulmányokat végez, a fiatalabb Roland, száiskolai keretek között, mind a helyi városi kórusokban.
mítástechnikai tanulmányait végzi.
2011-ben házasságot kötöttem Kovács Edinával. HáIskolai tanulmányaimat Budapesten kezdtem, először
rom gyermek bízatott eddig ránk: Sámuel Imre (2012),
a Kassák Lajos Általános Iskola és Gimnázium tanulója
voltam, majd ötödik osztálytól kezdve a Németh László Dániel (2014) és Luca Boglárka (2018).
Gimnázium falai között nevelkedhettem, és itt is érettségiztem 2003 – ban jeles eredménnyel. Gimnáziumi tanulmányaimmal párhuzamosan zenei oktatásban is részt
vettem, elvégeztem az Újpesti Erkel Gyula Állami Zeneiskola trombita szakát, majd felvételt nyertem a Bartók
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola trombita szakára,
ahol egy évet foglalkoztam zenei tantárgyakkal. Érettségi után zenei tanulmányokat folytattam a Kőbányai Jazz
Stúdióban. Ezek mellett küldő gyülekezetem kórusában
énekeltem hosszabb időn keresztül, valamint állandó
tagja voltam (és vagyok napjainkig) a Kálvin Kórus (Bp.
– Kálvin téri Gyülekezet) tenor szólamában.

Teológiai tanulmányaimmal párhuzamosan világi
állásban is tevékenykedtem: szakácsként és élelmezésvezetőként dolgoztam a közétkeztetés és a vendéglátás
területén.

KÖSZÖNJÜK

KÖSZÖNET

A Pápai Református Teológiai Akadémián fejeztem be
tanulmányaimat 2018-ban. 2017 augusztusában kezdtem szolgálatomat hatodévesként a Bana-Bábolnai Református Egyházközségben, majd segédlelkészi kirendelésben két esztendőt ugyanitt szolgáltam. Feleségem a
település óvodájában kezdett el dolgozni. Célunk, hogy
Isten ügyét lelkészcsaládként szolgálhassuk. Mindketten értéknek tartjuk a magyar falu közösségét, annak
Középiskolai tanulmányaim után az Eötvös Loránd Tuhagyományőrző és közösségmegtartó erejét.
dományegyetem vegyész szakán tanultam. Ekkor érlelőÉdesanyám révén Szarvasra családi kötődéssel is rendött meg bennem az elhatározás: szeretem a kémiát és
a hozzá kapcsolódó tudományokat, de hivatásként, teljes delkezem, gyermekkorom nyarait általában ott töltötértékű emberként nem tudnék velük foglalkozni. Ezen tük a rokonságnál. Ezért örömmel fogadtuk a dévaváévek alatt kapcsolódtam be a református egyház mun- nyai gyülekezet megkeresését, és kisebb gondolkodást
kájába is, ahol gyermektáborok és gyülekezeti alkalmak követően szívesen fogadtuk az itteni szolgálatra való
szervezésében segédkeztem. Gyülekezetemben megala- meghívást.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek aki
támogatott bennünket adója 1%-ával és hozzájárult
ahhoz az 508.751 Ft-hoz, ami alapítványunk részére
kiutalásra került. Köszönjük a bizalmat, az összeg felhasználásáról, folyamatosan tájékoztatást nyújtunk.
Bevalljuk őszintén, nem számítottunk ekkora összefogásra, azonban hihetetlenül jól esik. Hatalmas megerősítés számunkra, hogy van létjogosultsága szervezetünknek.

A Margaréta idősek otthona köszönetét szeretné kifejezni Nagy Ferenc vállalkozónak,a Hagyományőrző
Nők Egyesületének, a bentlakó idősek hozzátartozóinak: Barta János és családjának, Bartha Sándor és családjának, Hollerbach Theofil és családjának, az önkormányzatnak, hogy az elmúlt hónapokban támogatták
az intézményünket, amellyel szebbé tették napjaikat.
Finom ételek kerültek az asztalra, így szerezve örömet

KÖSZÖNJÜK!
Gusztafik Gábor, Mosolyt Minden Arcra Alapítvány

számukra.
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„EGÉSZSÉGESEN ENNI, EGÉSZSÉGESNEK LENNI” – „EAT HEALTHY TO KEEP HEALTHY”
Egészséges életmódra nevelő program a
Ványai Ambrus Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskolában
Az EIT Health, az EIT
Food, az EIT InnoEnergy
és a Climate-KIC sikeres
együttműködésének gyümölcse a tudatos és „Felelős fogyasztói elkötelezettség” munkacsomag. Ezen projektcsomag célja az általános iskolákba
járó gyermekek oktatása az egészséges ételekről és az étkezési
szokásokról, az egészséges életmód felé mutató viselkedésbeli változások elérése.
Ennek a nagy nemzetközi programnak második ütemében
vesz részt idén Magyarország is, továbbá Csehország és Lengyelország.
Az „Egészségesen Enni, Egészségesnek Lenni” („Eat Healthy to Keep Healthy”) gyerekeknek szóló program tartalmát,
a tananyagot neves egyetemek és intézetek közreműködésével alkották meg. A program lényege a 7-12 éves korosztály
táplálkozási szemléletformálása.
A program magyarországi viszonyokra történő átdolgozására 5 iskolát – köztük a Ványai Ambrus Általános Iskola

ELMARAD AZ IDÉN A VÁNYAI AMBRUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAINAK
JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ŐSZI
ALAPÍTVÁNYI ESTJE
Tisztelt Támogatóink!
A járványügyi helyzetre való tekintettel 2020 novemberében
sajnos nem tudjuk megtartani a Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány alapítványi estjét. Ez nagyon
szomorú számunkra, hiszen nemcsak egy jó hangulatú és az est
vendégeinek körében népszerű bálról kell lemondanunk, hanem
alapítványunk vagyona sem gyarapszik az ilyenkor szokásos támogatásokkal.
Az idei célunk a Körösladányi úti iskola játszótéri eszközeinek
a cseréje, amit a mostani játékok balesetveszélyes állapota miatt
szükséges megtennünk.
Nem szeretnénk, ha az alsó tagozatos gyerekek a megszokott
játszótér nélkül maradnának, amely azon túl, hogy nagyon jó
szórakozást jelent a tanulóknak, kiválóan fejleszti a mozgásukat,
ügyességüket. A délelőtti óraközi szünetek, délutáni napközis
foglalkozások, valamint nyári táborok nagyon kedvelt eszköze
az udvari játszótér.
Ez úton kérjük a Tisztelt Szülőket, Vállalkozókat és mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, pénzbeli támogatással segítsék Alapítványunkat! Felajánlásaikat eljuttathatják hozzánk a
következő számlaszámra történő utalással:

18379008-1-04
Támogatásukat köszönjük! Az Alapítvány kuratóriuma.

és Alapfokú Művészeti Iskolát – kértek fel. Ezek az iskolák a
2020/21-es tanévtől már pedagógiai munkájuk során is megvalósíthatják a programot, amelyhez sokféle eszközt, társasjátékokat, továbbá digitális tananyagot is ad a program.
Kollégáink első ütemben 2020 tavaszán on-line formában,
majd augusztusban Budapesten személyesen egy workshopon vehettek részt. A képen a bevont intézmények, valamint
a támogató szervezetek – PontvelemPontVelem Nonprofit
Kft., Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH),
továbbá az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) – munkatársai láthatók, illetve kollégáink (Berényi Margit, Pócsikné Tarsoly Gabriella, Czudor
Lászlóné) a workshop egyik feladatának megoldása közben.

A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA TANULÓJA
A TÚZOK VÁNDORKUPA DÍJAZOTTJAI
KÖZÖTT
A Túzok Vándorkupa a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található olyan túzokos települések
általános- és középiskolában
tanuló diákok részére kiírt pályázat, amely célja a túzok, mint
fokozottan védett, kipusztulással
fenyegetett madárfaj széles körű
megismertetése, illetve, a fiatal
generáció közvetlen természeti környezetének felfedezésére,
megóvására való ösztönzése.
Pályázni bármilyen képzőművészeti, irodalmi alkotással
lehetett, amely túzokkal kapcsolatos személyes élményt jelenített meg.
A pályázatra harmincnál is több település iskoláinak tanulói vehettek részt.
A Ványai Ambrus Általános Iskola és AMI 4. c osztályos tanulója, Szűcs Boglárka a 2020-ban kiírt Túzok
Vándorkupa alkotói pályázatán 2. helyezést ért el. A díjak
átadására 2020. október 5-én a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban, Dévaványán került sor. Gratulálunk a szép eredményhez!
Vezetőség
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ÚJABB SZÉP EREDMÉNYEK A DÉVAVÁNYAI
MŰVÉSZETI NEVELÉS NÉPZENE TANSZAKÁN!
Berettyóújfaluban, szeptemberben került megrendezésre
a II. Diószegi Nemzetközi Népzenei Verseny.
A vírushelyzetből adódó különböző szabályok miatt
ezúttal online mérettettek meg a hangszeres és énekes tanulók. Dévaványáról a Ványai Ambrus Általános iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola citera tanszakáról nevezett
két szólista: Oszlánczi Gergely és Bolgovics István. Az itt
látható eredmények mellett István megkapta a rendezvény
különdíját, mely egy Babodi István által készített citera.
Népi hegedű tanszakunkról a Csiperke Banda nevezett
zenekari kategóriában.
A zenekar tagjai: Ignácz Dóra, Erdei Boglárka és Nagy
Endre.
Szeretettel Gratulálunk a tanszak tanulóknak és felkészítő tanáraiknak!

HULLADÉKGYŰJTÉS A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN
Iskolánk nevelési programjának egyik célkitűzése a környezettudatoságra nevelés. Ezt sokféleképpen valósítjuk
meg, többek között részt veszünk szinte a kezdetek óta az
országos Fenntarthatósági Témahéten, a mindennapok során a hulladékot szelektíven gyűjtjük, illetve évente – lehetőség szerint – kétszer hulladékgyűjtést szervezünk. Ez a
több évtizedes hagyományra visszanyúló programunk ma
is nagy lelkesedét vált ki tanulóinkból, több tonnányi papír és fémhulladékot gyűjtenek össze minden alkalommal
tanulóink.
Ebben a tanévben 2020. szeptember 9-én zajlott a hulladékgyűjtés, amely ismét nagyon sikeres volt. Köszönjük
a támogatóknak, elsősorban a szülőknek, nagyszülőknek,
Dévaványa lakosságának, hogy ezen a napon segítették a
gyerekeket! Reméljük, a vírushelyzet lehetővé teszi, hogy
a tanév második felében is meg tudjuk valósítani a programot.
A hulladékgyűjtésen készített képek megtekinthetők iskolánk honlapján: http://www.vanyaia-dvanya.sulinet.hu/
zold-oldal/
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egyéb adatokkal, munkákkal is.

ÚJ TANÉV – ÚJ KÉPZÉSEK
– ÚJ LEHETŐSÉGEK

A Csaba Rádió interjút készített
Tóth Erikával, iskolánk igazgatójával az új szakképzési és középiskolai
továbbtanulási lehetőségekről. Az interjú néhány részletének átiratát olvashatják itt, amely az újságolvasók
érdeklődésére is számot tarthat.
Milyen újdonságokat hozott az új
tanév iskola életében?
A már hagyományos képzéseink,
a fodrász, eladó, hegesztő szakmák
mellett az idei tanévben a már régebben nem vagy most teljesen újként indított képzések igen sok fejlesztéssel
jártak.
Az informatikai képzésekhez újabb
robotok érkeztek az iskolába, melyeken a programozás, kódolás gyakorlására nyílik számtalan lehetőség.
A vendéglátós szakmához megújult
tanéttermünk: teljes padlózat és bútorcsere, illetve a terítéshez, felszolgáláshoz és rendezvényszervezéshez
szükséges eszközök kerültek beszerzésre.
Másik újdonság és rendkívüli öröm,
hogy az évek óta hiába hirdetett, jelentkező nélküli építőipari szakmáink
(kőműves, festő) közül festő csoport
indult el most szakképző iskolai keretek között. Személyi és tárgyi feltételink a korábbi évekről adottak,
természetesen az eszközök frissítése
megtörténik az új szakképzési dokumentumok, a programtanterv és képzési kimeneti követelmények eszközjegyzéke alapján.
S végül, de nem utolsó sorban kiemelnék még egy fejlesztést, ami folyamatban van. A szociális ágazatban
szociális ápoló és gondozó szakma
mellett a kisgyermekgondozó nevelő
képzést indítjuk. A Dévaványán átadott gyönyörű új bölcsőde és a környékbeli településeken induló ellátás
dévaványai, gyomai, körösladányi diákok tetszését nyerte el, így a techni-

Minden évben hallhatunk kiemelkedő dévaványai fodrász sikerekről. Az elmúlt tanévben milyen
versenyeken vettek részt a fodrászaik?
kumi rend ágazati képzéséhez a szociális gondozók demonstrációs terme
egészül ki most babaápolás és gondozás eszközeivel, illetve a nagy sikerű,
rendkívül élethű babákkal és egyéb
kellékekkel.
Többször említette az új szakképzés dokumentumait és követelményeit. Mennyiben jelentenek ezek
változást az előzőekhez képest?
Nagyon sokban. S főként nem a
dokumentumok tekintetében, hanem
a képzés tartalmában és hogyanjában.
Egyik legfontosabb elemeként emelném ki a projekt- és tanulási eredmény alapú képzést.
A projektoktatáshoz az augusztusi munkanapok során oktatóink egy
módszertani továbbképzés mellett
szakmánként tervezték el az idei projektnapokat, amelyek először az ősz
folyamán valósulnak meg.
Ezek szintén az ágazati vizsgák kimeneti követelményeihez illeszkednek a legkülönbözőbb témákkal, mint
pl. az ékszer és cukorvirág készítés,
mesejáték előadás és bábkészítés,
bababolt tervezés, vagy az egész iskolát, minden szakmát átfogó iskolai
pihenőkert melletti fűszerkert kialakítása. A tervek nagyszerűek, kíváncsian nézünk a megvalósítás elé.
Egy másik újdonság a kilencedik
évfolyamon a portfoliókészítés. Ezt
már most, a kezdetektől indítjuk,
majd folyamatosan bővítjük a képzési programban foglalt haladási tervek szerint. A portfolió egyes elemeit
ahol lehetett, tanmenetbe építve tervezték el az oktatók, ezek természetesen kiegészülnek majd a képzés során
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Igen valóban, immár hagyomány,
hogy minden évben országos és nemzetközi fodrász sikerekről számolhatok be.
Az évad legtöbb versenye a tavasz
folyamán került volna megrendezésre, de elmaradtak a járványhelyzet
miatt.
Így a több verseny helyett most egy,
de rendkívül jelentős, több részből
álló kihívásban vettek részt diákjaink.
A verseny része volt már maga a
felkészülés is. Az iskolánkat képviselő három tagú csapat tréningeken
sajátította el a verseny-számok legtrükkösebb fogásait. Majd az ősz folyamán zajló Magyar Bajnokságon
„Az év szakképző iskolája” címet
szerezték meg. Oktatóink, Gellai
Katalin és dr. Laczóné Kiss Ágota
rendkívüli színvonalú sok éves munkájának méltó megkoronázása ez a
cím. Amikor már azt gondoljuk, hogy
ennél több, ennél nagyobb elismerés,
helyezés már nem lehet, akkor ők bizonyítják, hogy de igen, új kihívások,
új kezdeményezések mindig megjelennek, s az ottani részvétel újabb címeket és elismerést hoz. Gellai Katalin oktatónk a Coccochoco fodrászati
cég magyarországi trénereként tart
bemutatókat országszerte. Ez úton is
szeretnénk köszönetet mondani, hogy
a cég iskolánkat, diákjainkat is támogatja.
Gratulálok a szép sikerekhez.
Szakmáik oktatása ezek szerint
nem csupán a diákok, hanem felnőttek számára is elérhető önöknél.
Igen, ez így van. A rendszeres bemutatók, tréningek, továbbképzések
elengedhetetlenek a folyamatos fej-
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lődés érdekében. De nem csupán a
fodrászat terén van ez így. Sikeresek
voltak a felnőttek részére szervezett
ingyenes, 120 órás angol és német
nyelvtanfolyamaink. Hasonló pályázati keretek között zajló tanfolyamokon vesznek részt ebben a tanévben
diákjaink, hogy idegen nyelvtudásuk
gyarapodjon. A GINOP pályázaton
keresztül érkeztek iskolánkba a nagyon kedvelt okos-táblák, melyeknek
köszönhetően már minden tanteremben adottak az IKT eszközhasználati
feltételek.
Ugyígy GINOP pályázat biztosít
alkalmat kreatív, kézműves szakkörök szervezéséhez, ahol mandala- és
póló-festés, dísztárgy, dekoráció-, és
ékszerkészítés, falfestés terén is kipróbálhatják magukat a tanulók.
Elmondhatjuk tehát, hogy a tanulás mellett szabadidős tevékenységekben is bővelkedik a dévaványai középiskolai élet.
Igen, ez így van.
A korábban nagyon aktív diákönkormányzat az idei évre is sok programot szervezett.
Természetesen az egészségügyi
helyzethez igazodó módosításokkal.

Gólyaavatásunkon iskolai szintű
nézősereg nem lesz. De a végzősök
által kitalált tréfás gólya-öltözetet
hordják a kilencedikesek, illetve osztály táncot tanulnak, amit videón rögzítenek. Az osztályszinten elkészített
bemutatkozó tablókat az aulában helyezzük majd ki, amit a végzősök a
„kicsik” számára meglepetés dekorációval egészítenek ki.
A DÖK élet fő színtere idén
is a kollégium, ahol a tanévnyitó bográcsozás mellett az eddig
megszokott őszi kirándulás, budapesti program helyett az egészségügyi helyzetre való tekintettel
most kerékpártúrán vesznek részt
a kollégisták a Dévaványa-Ecsegfalva közötti Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontba, a Körös- Maros Nemzeti Park egyik kedvelt kiránduló helyére.
Most szeretnék köszönetet mondani Dévaványa Város Önkormányzatának és a Strandfürdőnek a támogatásért, a kerékpárok biztosításáért.
Szintén az Önkormányzat és
Strandfürdő alapítványi segítségének köszönhetően szeptemberben a

testnevelés órák keretében minden
diákunk részesülhetett úszásoktatásban és a legjobbak úszóversenyre is
nevezhettek.
Köszönöm a tájékoztatást. Elmondhatjuk tehát, hogy az idei tanévben is érdemes Dévaványán középiskolásnak lenni és érdemes az új
tanévre is az iskolát választani.
Én is köszönöm, s igen, ez tényleg
így van.
Bátran vállaljuk, hogy kis város,
kis iskolája vagyunk.
És egy kis iskolában tényleg nem
nehéz egyénre szabottan szervezni a
tanulást, segítségnyújtást és tehetséggondozást.
Éppen ez adja azt a mély kötődést,
családias hangulatot, amit diákjaink
megtapasztalhatnak a 3-5, néha 6
éves tanulmányaik során.
Mindennapjainkat szívesen bemutatjuk minden érdeklődőnek nyílt
napjainkon, illetve folyamatosan
frissített honlapunkon: dvki.edu.hu
címen, vagy Facebook oldalunkon,
Dévaványai Középiskola néven.
Köszönöm az interjú lehetőségét.

ÉVFORDULÓS SAROK
Kedves Olvasóink!
Október hónap egyik
híres szülötte Kormos
István költő (1923.ok.28.
Mosonszentmiklós). Versei eredeti tehetségről
vallottak: népi hangvétel, derű játékosság. Több
verses mesét írt, köztük
talán a legismertebb és a
gyerekek által legkedveltebb: Mese Vackorról, egy
pisze kölyök mackóról.
Meséiben, verseiben olvashatunk összefogásról,
szeretetről.

szál című verses meséje is, melynek befejező versszaka így
hangzik:
„Fészket rakott
hát a fecske,
ott a fészek
az ereszbe,
kilenc fia
között fészkel,
kilenc apró,
sippogató
kilenc kicsi
kisfecskével.”
Olvassuk el az egész mesét, s ez is adjon erőt életünk nehézségeinek elviselésében!

Jelen időszakunkban különösen időszerű, fontos az öszszefogás, a szeretet. Erről szól: A fecske meg a szalma-
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Összeállította: Váradi Andrásné

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
TÁJÉKOZTATÁS AZ OKTÓBER 6-I
MEGEMLÉKEZÉSRŐL
A hatályos kormányrendeleteknek és a járvány (helyi)
terjedésének megelőzése céljából az 1848/49-es szabadságharc leverése után kivégzett Aradi vértanúk emlékére megrendezett ünnepi megemlékezés és koszorúzás elmaradt.
A megemlékezés koszorúit ettől függetlenül aki szerette
volna, elhelyezhette a kopjafánál.
Aranyosi Ervin: Az aradi vértanúk emlékére
Szabadság, mit legyűrt a zsarnok.
Egy nép mely gyászol, s ünnepel!
Temetni jöttünk és siratni,
de e nép többet érdemel!
A gőg, s a túlerő legyőzött,
de büszke népünk fennmarad!
Ők tizenhárman ott nyugosznak,
nem népünk sírja lett Arad.
Ha hűvös, őszi éjszakákon,
a csillagokat kémleled,
tizenhárom ragyogó csillag
felülről őrzi népedet.
Hibáinkból tanulni kéne,
mert „megbünhődte már e nép”!
S a hűvös, őszi éjszakákon
érezd a HŐSÖK tekintetét…

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS
SZABADSÁGHARC ÉS FORRADALOM
ESEMÉNYEIRE
Tisztelettel hívja meg Önt Dévaványa Város Önkormányzata a 2020. október 22-én csütörtökön 17 órától kezdődő,
az 1956-os szabadságharc és forradalom eseményeinek városi megemlékezésére, a Hősök terén található ,,Forradalom lángja” emlékműhöz.
Program:
17:00 órától emlékező beszédet mond
Valánszki Róbert polgármester úr
17:15-től a megemlékezés koszorúinak
elhelyezése és főhajtás
Kérjük, hogy a megemlékezést személyes
részvételével tisztelje meg.

A megemlékezés megtartásával kapcsolatban a központi rendelkezések és a mindenkori kormányrendeletek
függvényében a változtatás lehetőségét fenntartjuk.

„FÜST ÉS TŰZ” FESZTIVÁL SZEPTEMBERBEN EGYÜTT
BÚCSÚZTATTUK A NYARAT
A korábban Betakarítási Ünnep az idei évben megújult
formát és nevet öltött, de a jókedv, a finom illatok és a közösségi programok csak tovább erősödtek a „Füst és Tűz”
- Bográcsételfőző, Grill & BBQ Smoker Fesztiválon, szeptember 12-13. között.
A helyi gasztrohagyományokra épített rendezvény első
napján a családi, baráti és munkahelyi csapatoké volt a
főszerep, hiszen az idei évben 13 csapat mérettette meg magát a főzőversenyen, két kategóriában, továbbá 4 csapat versenyen kívül, a közösségi kikapcsolódást előtérbe helyezve
vett részt. A főzőverseny ínycsiklandó illatfelhőit színpadi
programok kísérték: a Retróleum zenekar, Nótár Mary, a
DSE Mazsorett csoportjai, a Matiné gyermekzenekar, Pola,
D Session, Alibi Együttes, a Bestiák és DJ Hlasznyik gondoskodott a résztvevők és kilátogatók hangulatáról. A vásárosok utcáján a helyi kézművesek és termelők mutathatták be
és árusíthatták szebbnél-szebb, finomabbnál-finomabb portékáikat, továbbá gyerekvidámpark várta a legkisebbeket.
A bogrács kategória helyezettjei:
I. helyezett: Árpád és a Fakanálforgatók (Gyányi Árpád)Marhapörkölt nokedlivel
II. helyezett: Pappék és Kónyáék (Papp Zsigmond)- Csülkös körömpörkölt
III. helyezett: Nagycsaládosok (Balogné Kondacs Rita és
Bakó Gábor)- Lencsegulyás és bográcsos fánk
A grill/smoker kategória helyezettjei:
I. helyezett: Madárlátta (Séllei Lajos)- BBQ finomságok
és grill saláta

Koszorúzási szándékát 2020. október 19. 16 óráig a
DÁMK Művelődési Központ művelődésszervező irodája
felé a 66/483-051-es, vagy a 20/770-7295-ös telefonszámon
jelezni szíveskedjen.
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
II. helyezett: Muti mit sütsz (Liker István): Grillhúsok és
grillezett zöldségek
III. helyezett: Kolbász Gyártók (Kurimszky Attila):
Juhbélbe töltött kolbász
A díjazottaknak és a résztvevő csapatoknak ezúton is gratulálunk! Kiss Károly alpolgármester úrnak és Giricz Zsoltnak köszönjük a zsűrizést.
Vasárnap sem maradt csendes a színpad, hiszen a Dalma
Dance Club bemutatóját, a Dívák (Ladinek Judit és Koós
Réka) színvonalas produkciója követte, majd a Hollywood
Rose zenekar és a Hooligans csapott a gitárhúrok közé.

A FUTÓVERSENY EREDMÉNYEI:
Férfi kategória
1. Korcsoport
1. Félix Patrik 39
2. Félix Noel 21
3. Dzsulio 20
2. Korcsoport
1. Lipcsei Zoltán 38
2. Sárkány Dávid 30
3. Szakmeiszter László 15
3. Korcsoport
1. Bakó Dani 23
2. Kovács Bence 1
3. Szarka Dániel 19
4. Korcsoport
1. Nagy Ádám 8

Vasárnap sem maradt senki éhesen, hiszen Dévaványa
Város Önkormányzata és Bere Ferenc jóvoltából 800 adag,
helyben főtt, ingyen bográcsgulyást fogyaszthattak el az érdeklődők, amelyet a Hagyományőrző Nők Egyesületének
forró kalácsai koronáztak meg. Az ebédet a DSE szervezésében megvalósult futóversenyen lehetett lemozogni, hiszen a

5. Korcsoport
1. Szabó Krisztián 18

Női kategória
1. Korcsoport
1. Hajdu Alexa 10
2. Szabó Apolka 50
3. Galgóczi Árnika 27
2. Korcsoport
1. Nagy Veronika
1. Szakmeiszter Hajnalka 9
2. Hajdú Kíra 47
3. Korcsoport
1. Lipcsei Larissza 17
2. Nagy Emese 37
4. Korcsoport
1. Héder Beáta 44
2. Szabóné Elvira 3
3. Galgóczi Földi Katalin 36
5. Korcsoport
1. Kobelláné Erdős Rita 45
2. Salánkiné Mészár Mária 7

A versenyzőknek és minden nevezőnek ezúton is szeretettel gratulálunk!
Köszönettel tartozunk Dévaványa Város Önkormányzatának, a Dévaványai Sprotegyesületnek, Marton Anikónak,
Nagy Ádámnak, a Szatyi Stage Team-nek, a REX Biztonsági
szolgálatnak, és a Gól-Diatrans Menszőszolgálatnak, Bere
Ferencnek, a Hagyományőrző Nők Egyesületének, a Dévaványai Polgárőrségnek, minden további szponzorunknak,
továbbá minden technikai dolgozónknak és az önkénteseknek, akik hozzájárultak a rendezvény sikeres megvalósításáért.
Külön köszönettel tartozunk minden résztvevőnek, érdeklődőnek, hogy a járványügyi előírásokat és ajánlásokat
megértéssel fogadták és betartották.
Köszönjük, hogy együtt búcsúztathattuk az idei nyarat, és
bízunk benne, hogy a jövő évben a megszokottak szerint
újra együtt tölthetjük meg a rendezvényteret.

színpadi programok mellett megrendezésre került a ,,Tűz
előttem, füst utánam” futóverseny, ahol két kategóriában,
öt korcsoportban mérettethettek meg a futás szerelmesei az
1400 méteres távon.

Fotók: Ambruzs-Szabó József és Szekerczés Viktor.
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Laskainé Kiss Alexandra
DÁMK, művelődésszervező

A MÚZEUMI ARCHÍVUMBÓL AZ EMBER ÉS A LAKÓHELY: A DÉVAVÁNYAI FELEKEZETI VISZONYOK
A történelem folyamán rengeteg kisebb-nagyobb vallás
jött létre. Ezek a vallások elterjedésüktől függően számos
követőre tettek szert. Ennek köszönhetően pedig létrejöhettek az egyes vallási közösségek, esetlegesen pedig
az erre épülő egyházi hierarchiák is. Azonban ezzel párhuzamosan új irányzatok is megjelenhetnek egy vallási
közösségen belül - gondoljunk csak a reformáció eseményeire -, amely nemcsak történeti, hanem társadalmi és
kulturális kérdéseket is felvet. Itt nemcsak a felekezetek
egymáshoz való viszonyát kell értenünk, hanem azt is,
hogy egy adott közösség milyen válaszokat ad az új kihívásokra a saját csoportján belül. Jelen cikkünkben megpróbálunk városunk múltjából néhány olyan pillanatot
kiemelni, amely a felekezeti viszonyokkal kapcsolatos.
Külön hangsúlyt szeretnénk fektetni röviden a mindennapokban használatos különbségekre, megkülönböztetésekre (iskola, házasság, étkezés) is.

Imre visszaemlékezése szerint, még az 1920-as években
is előfordultak Dévaványán.
A fenti visszatekintésből is láthatjuk, hogy egykor városunkban is milyen komolyan vették a felekezeti különbségeket. A megkülönböztetések tárgya általában az
egyes életmódbeli eltéréseken nyugodott, ritkán pedig a
kimondott vallási normák miatt.Ezek a megkülönböztetések viszont élénken éltek még nagyszüleink és dédszüleink gyermekkorában is.Ezeknek az embereknek az
elbeszélései, visszaemlékezései nemcsak a néprajz, a történelemtudomány, illetve a szociográfia számára fontosak, hanem számunkra is. Az elbeszélések révén nemcsak
a mindennapokat befolyásoló szokásokra, táplálkozásra
következtethetünk, hanem a társadalmi osztályokra, vallási összetételre, azok egymáshoz való viszonyát is megismerhetjük. Hosszú távon pedig a történeti események
hátterét is feltérképezhetjük ezáltal.

Házasság, étkezés: A házasság a felekezeti viszonyok
vizsgálatakor elsődlegesen a vegyes házasságok szempontjából érdekesek számunkra. A katolikusok és reformátusok házasságát az egyház, mint tudjuk, nem tiltotta,
de megkötésekkel viszonyult hozzá. A házasság megkötésekor kötelezték a feleket arra, hogy leendő gyermekeiket katolikus hitben fogják nevelni. Az ifjú pár szülei
azonban már nehezebben egyeztek bele a fiatalok házasságába. Különösen a katolikus lányokkal voltak előítéletesek, hiszen „azok még főzni sem tudnak.” Ez a nézet
abból eredeztethető, ahogyan a „matyók” elkészítették az
ételeiket. Az adatközlőink elbeszéléseiből tudjuk, hogy
a matyók gyakran a betyárosra aludttejet öntöttek, elkeverték és így fogyasztották az ételt. Ezzel szemben a
reformátusok, akik maguk is ették az aludttejet, viszont
elképzelhetetlen volt, hogy mással egyék számukra, hiszen úgy, vegyítve „gusztustalan.” Jobban szerették a reformátusok magában fogyasztani az aludttejet, nyáron a
köcsögből kanalazva, esetleg kiinni hűsítőnek, a főétkezések után kiegészítőnek számított.
Iskola: A felekezetek közötti viszonyok másik jellemzője volt városunkban az egyházi iskolákban történő verekedés. Ez leghevesebben a reformátusok és a katolikusok
között volt meg. A gyerekek olykor somfabottal mentek
az iskolába, hogy azzal védjék meg magukat. A botot az
iskolából kifelé jövet is használták, ekkor a fejük felett
tartották azt.A verekedések méretét tekintve előfordult
az is, hogy 22 gyermeket is bekísértek az akkori városházára. A tanárok a gyermekek különböző időkben történő
elengedésével, illetve fegyelmezéssel – a verekedésekért
5-6 nádpálcaütést kaptak -, próbálták orvosolni ezeket az
ellentéteket. A verekedés azonban még legénykorban is
megtalálható volt a fiúknál. Ezek az ellentétek Bereczki

Szöllösi Bálint Róbert, történész

Református templom építése 1882. évben.
BIHGY fotóarchívumából (2017.30.1).
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SZÁZ ÉVES A MAGYAR RENDŐRSÉG
„A mezőkövesdi rendőrség pár héttel ezelőtt távirati úton
értesítette a budapesti főkapitányságot, hogy Paucsula Mihály harmincnégyéves gépügynök, aki Mezőkövesden és környékén különféle szélhámosságokat követett el, a fővárosban
bujkált. A detektívek hamarosan megállapították Paucsula
budapesti lakását és ma délelőtt előállították a főkapitányságra. (…) Paucsula bigámiát is követett el. 1918-ban házasságot kötött Orvos Ilona csorvási leánnyal és öt esztendővel később, anélkül, hogy feleségétől elvált volna, Czakó
Erzsébet dévaványai leánnyal kötött házasságot. Paucsula,
az eléje tárt bizonyítékok láttára csakhamar beismerő vallomást tett, mire letartóztatták.”
/Esti Kurir. VI. évf. 79. sz. (1928. április 5.) p. p. 40./
Mindig voltak olyan testületek, amelyek a közbiztonságért, a vagyonbiztonságért és a rendfenntartásért voltak
felelősek. A modern kori rendőrség viszont kifejezetten a
francia forradalommal, és az azt követő polgári átalakulás
nyomán született meg a világon. Maga a „rendőr” szavunk
is a nyelvújítás terméke, 1833-ban jelent meg először, míg
a „csendőr” 1834-ben.
A magyarországi modern kori rendőrség létrehozásának
első próbálkozásai a szabadságharc idejére nyúlnak vissza,
de akkor érdemben nem sikerült megalapítani. Majd Bach
belügyminiszter kezdeményezésére jött létre 1850-ben
egy átfogó, akkor még inkább ellenőrző szerv, a kiegyezést
követően pedig 1871-ben hozták létre a hatékony magyar
rendőrséget. 1870-ben született meg a „rendőrkapitány”
kifejezés, aki a városi rendőrség feje volt, 1886-tól a főispántól (a vármegye legfőbb vezetőjétől) kapta élethossziglani kinevezését, és tagja volt a városi tanácsnak is.
A szervezet felállása ekkor még kettős volt, állami és önkormányzati rendőrségre tagolódott. A rendőröknek nem
volt például egységes kiképzése, felszerelése, még elnevezése sem. Testi adottságaik, büntetlen előéletük számított
a felvételnél, de az írni-olvasni tudás csak bizonyos munkakörök esetén volt elvárás (később mindenhol az lett). A
községekben mezei-, tűz, és közrendőri feladatot kellett
ellátniuk, de főleg éjjeli őrszolgálatra voltak beosztva, kevéske fizetést kaptak. Helyiek voltak beosztva segítségül
számukra (utcakapitányok), ők ingyen dolgoztak. Egyenruhájukat a település biztosította számukra, ami egy év
után a saját tulajdonuk lett.
Az állami rendőrök – például a budapestiek – igen hatékonyan működtek, köszönhetően informátoraiknak
-, pár óra alatt fel tudtak deríteni egy gyilkosságot forró
nyomon. Nők ekkor még nem lehettek rendőrök, a női elkövetők kézrekerítését is férfiak végezték, például Püspöky Sándor detektívről legendák szólnak, aki 1911-ben női
ruhába bújva épült be a rosszlányok közé. A detektívek
gyakran maguk is álruhába bújtak, messenger-boynak,

A rendőrfőkapitányság nyomozó osztályának kartoték-szobája alkalmazottakkal. Szépiatónusú fotográfia, Budapest, Ullmann-palota,1905.
Forrás: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Budapest Gyűjtemény. Képszám:
021302. Hungaricana Képcsarnok.

postásnak, koldusnak öltözve, dr. Kotoff Olivér detektívfelügyelő pedig elegáns bárónak kiadva magát, két, hölgynek álcázott detektívtársával jutott be egy magánlakásba,
hogy egy ottani, éberen felügyelt illegális játékbarlangot
lefüleljen. A detektívek intézménye egyébként 1885-ben
alakult meg, és a fővárosi detektívek számára tiltott volt
az egyenruha viselése (a nyomozás hatékonysága érdekében).
A rendőrségi technika is sokat fejlődött. 1902-ben vezették be a daktiloszkópiát, akkor mintegy 2000 ujjlenyomatot rögzítettek. 1913-ban elkezdték megszervezni az
egységes rendőrképzést, mert addig ilyen sem létezett. A
magyarországi kutyás szolgálati tevékenység először a fővárosi rendőrségen indult be 1886-ban. Számuk csak az
első világháború után fokozódott.
A rendőrség kettős szervezete (állami és önkormányzati) a kezdetektől fogva felvetette az egységes és központosított, állami felügyelettel bíró rendőrség megteremtésének igényét. Ennek menetét a világháború, a forradalom,
a tanácsköztársaság időszaka és az ország megszállása is
megnehezítette. Végül az 1919. november 22-i kormányülésen fogadták el azt a törvényjavaslatot, amelyet október
1-én hirdetett ki a kormány, és az 1920. évi I. törvénycikkel emelkedett törvényerőre. Ez volt az egységes központi állami rendőrség létrejöttének fontos mérföldköve,
ez a mai rendőrség megszületésének dátuma. Az országos
rendőrfőkapitány állást 1921-től rendszeresítették, amely
poszt a belügyminisztérium felügyelete alá tartozott. Így
az első, modern kori magyar országos rendőrfőkapitány
dr. Nádosy Imre korábbi igazságügyi minisztériumi tanácsos lett.
A fenti cikkel emlékeztünk meg az idén 100 éves magyar rendőrségről.
Szalay Ágnes
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‹ ‹ ‹ VISSZATEKINTŐ
Emlékezzünk elődeinkről
Az ősz a lakodalmak időszaka, ezért rovatunkban
Nácsa Jánosra a Népművészet Mesterére, mint vőfélyre
emlékezünk.
Nácsa János 1908. május 24-én született Dévaványán.
Szülei kisbirtokos parasztok. Két lánytestvére volt, Lídia és
Teréz. A hat elemi elvégzése után folyamatosan be kellett
kapcsolódnia a paraszti munkába. 1930-ban kapott behívót
tényleges katonai szolgálatra. Leszerelés után házasságot
kötött Kürti Rózával. A házasságból hét gyermek született.
Szabadidejében verseket írt, melyek közül számos – főleg
hazafias – költeménye megjelent a Dévaványai Hírlapban és
verses antológiákban. Szinte minden fontosabb eseményt
rímekbe szedett, ami körülötte történt. Ekkor született néhány lakodalmas verse is, hiszen tizenhat éves kora óta hívták vőfénynek.
„Nácsa János dévaványai földműves harminc éve már,
hogy a Sárrét és a Körösvidék egyik legismertebb vőfénye.
Nélküle nem történik a környéken nagyobb lakodalom.” /
BM Népújság 1960/
VŐFÉLY = Sokszor annyi az elvárás,
hogy tartsa össze a csapatot.
Akkor jöjjön a vőfély munkaköri leírás, ötös csomagokban:
1. esküvő előtt bekapcsolódik a szervezésbe és az ötleteivel, tanácsaival segít benneteket;
2. esküvői menetrend összeállításában közreműködik;
3. a programterv alapján az esküvői szolgáltatókkal esküvő
előtt egyeztet;
4. felkészül az esküvőtökre külsőleg, belsőleg egyaránt;
5. előadja a verseit (sajnos sokan azt hiszik, ennyi a vőfély
dolga);
6. ismerve a szokásokat és az illemszabályokat, „rendezőként” a különféle programok előtt a násznép érintett tagjaival közli, mi a szerepük, feladatuk és mit csináljanak;
7. események előtt egyeztet azon szolgáltatókkal, akik közreműködőként az eseményben érintettek;
8. megfelelően előkészíti a programokat, ott legyenek a
szükséges eszközök, a kellékek és az emberek;
9. megfelelően tájékoztatja a vendégeket a következő eseményről;
10. váratlan eseményeknél, vagy nem-megfelelőség esetén
megoldja a helyzetet, csak akkor tájékoztat benneteket,
ha nagy probléma van, és a tapasztalatából adódóan
több megoldási alternatívát is vázol nektek;
11. koordinálja és irányítja a násznép mozgását;
12. figyelemmel van az idősebbekre, a gyerekekre, mozgásukban korlátozottakra, és képes kezelni a más tudatállapotba került személyeket;
13. az esküvői helyszín és a lakodalmi helyszín vezetőjével,

személyzetével kooperatívan együttműködik;
14. észreveszi a vendégek komfortérzetét negatívan befolyásoló dolgokat (pl. elfogy a szappan a mosdóban,
durvábbat most nem írok) és intézkedik a helyzet megoldásra;
15. nem csak ott van az esküvőtökön, hanem proaktívan
van jelen;
A fentieket elolvasva megállapíthatod, hogy ha az 5. pontot kivesszük, akkor a ceremóniamester általános tevékenységét is sikerült leírni.
„Sajnos nem tudom, de körülbelül 700 lakodalomban láttam el a vőfélyi teendőket.Nagyon szerettem ezt a szép hivatást. Sajnos ahogyan a lakodalom előtti csigacsinálások, a
citeraszó melletti „cuhárék” elmaradtak, úgy elmaradtak a
/csengős szánon, paraszt szekéren és hintón szállított 150 fős/
falusi lakodalmak is. Több olyan lakodalom is volt, amikor
28-30 fejkendő, zsebkendő díszítette a botomat. Ez megannyi
családot jelentett, tehát a vőfénybot feldíszítéséből is látták
a faluban, hogy nagy lakodalom készülődik. Tizenhat éves
koromban lettem kisvőfény. Ötven éven át mentem a lakodalmas menet élén.”
/Nácsa János/
Forrás: Ahol én születtem - Nácsa János 1908-1968.

••••••••••
Ezt olvastuk a
Dévaványai Hírlapban
Nyugdíjas Klub új székháza
Örvendetes eseménynek lehettek tanúi azok a ványaiak,
akik 1999. szeptember 7-én elsétáltak a Kisfaludy utcába.
Ünnepélyes keretek között vehették birtokukba a nyugdíjasok Pap Tibor polgármester megnyitó beszéde után új székházukat. A babtista imaházat vásárolta meg számukra az önkormányzat, s így új-remélhetőleg immár végleges-, önálló
otthonát foglalta el ezen a napon a nyugdíjasok klubja…
Sokat dolgoztak érte. Bár az épületet az önkormányzat biztosította, s segítségképp kaptak anyagot, pénzt- de nem várták, hogy készen kapjanak mindent, hanem korukat meghazudtolva tette mindenki a dolgát, végezte azt, amihez értett.
Hatalmas munkát végeztek. Maguk vezették be az udvarról
a vizet, s bentről ki a szenyvizet, bővítették a gázfűtést-két új
konvektort szereltek be-, konyhát, mosdót, WC-t alakítottak
ki, meszeltek, árkot ástak, kerékpártárolót vsináltak, PVC-t
terítettek, ragasztottak, takarítottak- s aki nem bírta, vagy
bírja már a nehéz fizikai munkát, az jól tartotta ebéddel,
fánkkal, palacsintával, pereccel a „dolgozókat”.
MM.
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EGY HANG A SKÁLA HANGSORÁBAN - ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ A KÖNYVTÁRBAN
2020. szeptember 28-án került sor a Ladányi Mihály Könyvtárban, Ladányi
Gábor: Egy hang a skála hangsorában című verseskötetének bemutatójára.
Ladányi Gábor 1950-ben Dévaványán született. Itt járt általános iskolába
és gimnáziumba, ekkor születtek első versei. Ahogyan Ő fogalmaz a kötet
előszavában: „Az ember bonyolult, kiszámíthatatlan lény, aki néha lehetetlen
vállalkozásba kezd. Például úgy, hogy hetvenévesen kiadja első verseskötetét”.
A közönség soraiban – többek között - a költő gimnáziumi osztálytársai,
gyermekkori szomszédjai ültek, így válhatott a találkozó családias hangulatú
beszélgetéssé. Ladányi Gábor verseinek tárgya a szeretet, szerelem, barátság,
gyermekkori emlékek, az elmúlás semmi máshoz nem hasonlítható érzése.
Semmi sem tudja jobban kifejezni az érzéseinket, örömet, bánatot, a magányt, mint a vers. A vers segít megérteni saját érzelmeinket, megismerni önmagunkat. Az est hangulatát meghatározta Kárpáti Zoltán közreműködése,
aki felolvasta a verseket. Remekül visszaadva azok hangulatát, megérintve,
egyes verseknél könnyekig meghatva a közönséget.
A könyvbemutatót követően a résztvevőknek lehetőség nyílt egy kellemes
kötetlen beszélgetésre, könyvdedikálásra, vásárlásra.
Somogyi Erzsébet

DÉVAVÁNYAI MAGÁNGYŰJTŐ KIÁLLÍTÁSA ÓPUSZTASZEREN
2020. szeptember 10-én az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban került megrendezésre a „Mögötted a törvény,
előtted is az legyen” a Magyar Királyi Csendőrség és kora című
tudományos konferencia. A rendezvényt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság és a Szemere Bertalan
Magyar Rendvédelem-történeti Alapítvány szervezte. A konferenciára meghívást kapott Kürti Béla is, aki a „Híven, Becsülettel,
Vitézül” elnevezésű csendőrség-történeti gyűjteményét egy kamarakiállítás keretében mutatta be. Itt került sor a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség kitüntetésének a „Csendőr Érdemkereszt”-nek az átadására, amivel Kürti Béla magángyűjtő eddigi
gyűjtői és ismeretterjesztő munkáját ismerte el a Csendőr Bajtársi
Közösség.

ként maradtak fenn. A digitalizált gyűjtemény létrehozásának a
célja az volt, hogy egyrészt a dokumentumokhoz ideológiai előítéletekkel terhelt magyarázatoktól mentesen minden érdeklődő
térítésmentesen hozzáférhessen. Másrészt pedig idővel a testület
körül gerjesztett politikai prekoncepciókon nyugvó zavaró légkör
elenyészésével a jövő nemzedékei számára biztosított legyen az
előítéletektől mentes források felhasználási lehetősége.
Az MKCsBK honlapcíme, elérhetősége: http://www.csendor.com

A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség a Magyar Királyi Csendőrség történetével foglalkozó egyesület. A nyugatra
emigrált csendőrök 1946-ban alapították a szervezetet Grazban,
amely azóta folyamatosan működik. A tagság kezdetben a volt
csendőrök soraiból került ki, az egyesület székhelye pedig a társaság mindenkori központi vezetőjének a lakásán működött. Az idő
múlásával azonban a volt csendőrök elfogytak, helyüket a leszármazottjaik, illetve a témakör iránt érdeklődők vették át. Jelenleg
a központi vezető vitéz Kőrössy Zoltán, akit hitvese Kőrössyné
dr. Soltész Katalin mindenben segít. A Magyar Királyi Csendőr
Bajtársi Közösség (MKCsBK) a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társasággal (SZBMRTT) együttműködve a Magyar Királyi Csendőrséggel kapcsolatos dokumentumok digitalizált másolatait az MKCsBK honlapjára helyezte. A
XXI. század elején ez az egyetlen hely, ahol a testület történetével
kapcsolatos dokumentumok digitalizálva bárki által bármikor elérhetőek és letölthetőek. A honlap nem csupán a magyarországi
közgyűjteményekben szétszórva megtalálható testülettörténeti
dokumentumok gyűjtőhelye, hanem azok az iratok, folyóiratok,
fényképek stb. is fellelhetőek itt, amelyek a honi közgyűjteményekben nem fordulnak elő, mivel a II. világháború forgatagában
külföldre kerülve családi irat- és könyvtárakban egyetlen példány-
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Forrás: www.szbmrtt.atw.hu

DÉVAVÁNYAI SPORTEGYESÜLET
RAJZPÁLYÁZAT

Születések:
Szűcs Arnold és Csatári Krisztina fia Ádám,
Simon Richárd és Pócsik Eszter fia Richárd,
Török Örs és Müller Judit lánya Melani Emma,
Szabó András és Nagy Nikoletta fia András,
Giricz Attila és Simon Nikolett fia Milen Attila.

Szabó Bálintot
80. születésnapja
alkalmából
szeretettel köszöntik:
gyermekei, veje,
unokái és párjaik

Víz, gáz, központi fűtés,
napkollektor szerelése, betonmag
furás- beton alapok, lábazatok,
födémek vizes fúrása 225 mm-ig.
----------------------------Hajdú Lajos T.: 06/30-475-7498
Koncz Zoltán EV. T.: 06/30-336-5946

A Dévaványai Sportegyesület (DSE) rajzpályázatot
hirdetett a DSE címer újratervezésének témájában. A
pályázat célja volt, hogy egy átfogó címer készüljön, ami
minden szakosztály által használható és képes önállóan
„márkajeggyé” válni.
A Dévaványai Sportegyesület címerének megújítására
kiírt rajzpályázat keretében benyújtott alkotások zsűriztetése során, 2 pályázó munkája kapott a zsűritől olyan
minősítést, mely szerint a benyújtott pályázati anyag alkalmas lehet az új DSE címer alapjának.
A kiválasztott két pályázati munka alapján Győri Erzsébet grafikus elkészítette az új címer terveit. A tervek
közül a Dévaványai Sportegyesület Facebook oldalon
induló szavazás során, a több szavazatot kapott alkotás lesz az alapja az új címernek. Nem várt mennyiségű
szavazat mellett, Kovács Csaba Elek, túzok motívumos
rajza kapta a legtöbb voksot, második helyezett pedig
Nemes Alíz lett!
A beérkezett pályázatokból további 3 munka különdíjra lett jelölve, amelyek közül a legtöbb szavazatot kapó
alkotás részesül a pályázati kiírásban megjelölt III. hely
szerinti díjazásban. A különdíjra jelölt munkák szép és
igényes alkotások, azonban összetettségük miatt sportfelszereléseken, ajándéktárgyakon való megjelenítésük
nem kivitelezhető megfelelő minőségben. Lipcsei Larissza rajza kapta a legtöbb voksot, alig pár szavazattal
maradt le Kéki Natália által tervezett címer, a dobogó
harmadik fokán pedig Tóth Kitti képe végzett!
Minden pályázónak szívből gratulálunk, és köszönjük
a pályázatok elkészítésére szánt időt, energiát!
A zsűri tagjai: Marton Anikó, Tóth Istvánné Seres Etelka, Juhász Sándor, Laskai Tibor, Valánszki Róbert.
A Dévaványai Sportegyesület ezúton is köszöni a zsűritagok aktív közreműködését, támogató észrevételeiket.
Dr. Szitás László és Marton Anikó

Kertes családi ház eladó
Dévaványán a Sáros utca elején.
Irányár: 3.2 millió Ft, Érdeklődni: 06/30 936-4334

Késélezést vállalok:
Telefon: 06/30-964-5647
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AZ ŐSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS EGYESÜLET NYÁRI ESEMÉNYEI
A mezőberényi Nefelejcs nyugdíjas klub július 11-én
rendezte meg az Anna bált. Színvonalas műsort láthattunk, a nagyon finom ebédet zene, tánc és tombolahúzás
követte. Majd 18-án kis csapatunk a nyugdíjas klubba,
szalonnasütésre gyülekezett. Egy jó hangulatú délutánt
töltöttünk együtt. 25-én a bucsai nyugdíjas klubnál jártunk vendégségbe. remek vendéglátásban volt részünk.
Augusztus 1-én a füzesgyarmati Hóvirág Nyugdíjas
Klub tartotta a tavasszal elmaradt találkozóját. Nádasdi
László nótaénekes volt a sztárvendég. Augusztus 20-án
a Szent István napi ünnepet az Autós Csárdában töltöttük el, szinte teljes létszámmal. Klubtagjainkat megvendégeltük, finom volt a birkapörkölt és a sültkolbász.
28-án Mórahalmon jártunk, fürdőzéssel egybekötött
lovasszínházi bemutatón, a Szabadság vándorai című
darabot néztük meg. 30-án egyesületünk az országos
nyugdíjas találkozón képviseltette magát, ami Berekfürdőn került megrendezésre. A három napos rendezvény
harmadik napján került sor a népdalkórusunk illetve a
tánckarunk fellépésére.

pörkölt káposztasalátával. 19-én rendeztük meg az őszi
baráti találkozónkat az Autós Csárdában, 4 település
részvételével. Megtisztelte rendezvényünket Szrenkáné Erzsike, a Békés megyei nyugdíjas szövetség elnöke.
Kiss Károly alpolgármester úr köszöntötte a vendégeket, adta át az emléklapokat. Köszönjük Bere Ferinek és
párjának a finom ebédet. A talpalávalót Bak Krisztián
szolgáltatta.
Hálásan köszönjük a támogatást a Bartha házaspárnak illetve a tombola felajánlásokat:
Kiss Károly, Bere Ferenc, Moldván János, Földi János,
Ugrai Csilla, Bucsi Erika, Kiss Tibor, Meizner Ivett zöldséges, Berczi Csaba, Coral élelmiszer, Ofotért, Remecki
Magdolna, a baráti klubok és az egyesületünk tagjai.
Köszönjük Laskai Ferencnek a meghívók és emléklapok elkészítését, Remecki Magdikákénak a kedvezményes süti vásárlást és Nagy és Társai Bt.-nek a pogácsát,
a Hagyományőrző Nők Egyesületének az ajándékcsomagot, Magyarné Adamik Mariannak a tortát.

Szeptember 12-én mi is beneveztünk a főzőversenyre,
a szakácsunk Kónya Mihály volt, a menü csülkös köröm

Hímer Imréné egyesületi elnök

A DÉVAVÁNYAI HÍRLAP 1937. ÉVI OKTÓBERI SZÁMÁBÓL
HÁROM GAZDASÁGI TANFOLYAM
LESZ DÉVAVÁNYÁN
Szükséges, hogy a közelgő téli időszakot a lakosság gazdasági továbbképzésére való minél eredményesebb felhasználásáról már most gondoskodás történjék.
A Tőkerészi Olvasókör helyiségében a 15-28 éves gazdaifjak részére egy három hónapos általános gazdasági
tanfolyamot, amelyen részben a karcagi szakiskola tanárai, részben a helyi tanerők és oktatók földművelési, talajjavítási, gyümölcstermesztési,méhészeti, állattenyésztési,
kosárfonási, közigazgatási, egészségügyi és általános is-

A másik tanfolyam az idősebb gazdák részére kizárólag az állattenyésztésről, a Katholikus Körben. Ez a tanfolyam is díjtalan.
A harmadik a női háztartási tanfolyam a kaszinó helyiségeiben. Sütést-főzést, gyerekgondozást, háztartást,
egészségügyet és általános gazdasági ismereteket fognak
tanítani. Részvételi díj 10 pengő.

Nagy Imre autószerelő

Dr. Kiss László

§

mereti előadásokat tartanak. A végén a résztvevők vizsgát tesznek, eredményes vizsga letevői aranykalászos
gazda címet kapnak. A részvétel teljesen díjtalan.

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

Dv., Kisfaludy u. 14.

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

Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése, jogi tanácsadás.

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

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

- Gumiabroncs szerelése, javítása

Telefon: 06/70-234-42-75
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LABDARÚGÁS
FELNŐTT
2020. szeptember 12. szombat: 16:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Kétegyházi SE - Dévaványai SE 2 - 2 (0 - 0)
100 néző, játékvezető: Benyovszki Zoltán.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 4 Bányai R., 5 Furka Zs.,
3 Pap Á., 19 Kató B., - 15 Katona I., 7 Molnár J. (14 Feke
B. 33’), 10 Marton L., 9 Kéki Cs., - 8 Szabó E. (17 Séllei Z.
85’), 18 Adamecz I. Cserék: 1 Elek B., 6 Bereczki Á. Edző:
Bereczki Árpád.
Góllövők: Radnóti L. 72’ (11 -es ből), 90’, ill: Kéki Cs. 50’.
Marton L. 81’ (11 -es ből).
Sárga lap: Kajári R. 38’, Piti L. 72’, Gulyás G. 80’, ill: Bányai
R. 52’, Szász D. 72’.
Jók: Az egész csapat, ill: Furka Zs., Bányai R., Kéki Cs.
Kaposi Ferenc: Egy jobb képességű csapat ellen bravúros
pontszerzés.
Bereczki Árpád: Az elmúlt hetek legjobb játékával, helyzetek sokaságát kihagyva más eredmény nem is születhetett,

2020. szeptember 26. szombat: 16:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Gyulai Termál FC - Dévaványai SE 6 - 0 (3 - 0)
100 néző, játékvezető: Modes Ottó Péter.
Dévaványai SE: 1 Sági B., - 7 Papp K., 13 Szalai B., 3 Pap
Á., 17 Kató B. (19 Nyíri A. 46’), 11 Horváth B. (15 Katona I.
60’) 4 Bányai R., 9 Kéki Cs., 10 Marton L., 8 Szabó E., - 20
Ernyes R., Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Nagy G. 2’, Zsömbőrgi M. 5’, Czirok J. 41’, 70’,
Bozsó M. 47’, Bondár A. 78’ (11 -es ből).
Jók: Bagyinszki A., Repisky D., Kukla Zs., Nagy G., ill: Pap
Á., Szalai B., Kéki Cs.
Berényi Tibor: Nagyon jó mentalitással álltunk a mérkőzéshez, és végre a helyzeteinket értékesítve magabiztos, néha
szép játékkalgyőztünk a nehéz helyzetben lévő ellenféllel
szemben.
Bereczki Árpád: Az első öt percben kivégeztük magunkat,
ezután már csak a gólarány volt kérdéses. Gratulálok a hazai
csapatnak!

2020. szeptember 30. szerda: 16:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Szeghalmi FC 0 - 3 (0 - 1)
100 néző, játékvezető: Barta Tibor.
Dévaványai SE: 1 Sági B., - 2 Gál S., 7 Papp K., 10 Marton
L., 17 Kató B., - 15 Katona I., 18 Adamecz I., 6 Horváth B. (3
Séllei Z. 84’), 14 Feke B., - 8 Szabó E., 11 Papp D. (19 Nyíri A.
67’). Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Tatár S. 35’, Baksai Zs. 76’, Urbán S. 92’.
Sárga lap: Szabó E. 20’, Horváth B. 22’, Marton L. 54’, Nyíri
A. 91’, ill: Wéber L. 25’, Nagy M. 36’, Gedó L. 46’, Seres D. 85’.
Piros lap: Darányi D. 42’.
Bereczki Árpád: A sok hiányzónk ellenére, fiatal játékosaink nagyon jó játékkal rukkoltak ki. Ha a befejezéseknél
pontosabbak vagyunk meglepetést okozhattunk volna. Ezen
az úton megyünk tovább.
Hajdú Csaba: Kiválló minőségű pályán, jó csapaton sikerült felül kerekednünk. Kár a sok színes lapért, nem volt
benne a mérkőzésben!

NŐI FUTSAL NB:2
2020. szeptember 27. vasárnap: 17:00.
NŐI NB:2 FUTSAL LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Gyomaendrődi Sportcsarnok
Dévaványai SE - Reklámpress BTC 6 - 3 (2 - 1)
100 néző, játékvezetők: Szigeti Gábor, Nagy Zoltán, Gyebrovszki György.
Dévaványai SE: 87 Szűcs Beatrix, - 2 Balogh Blanka, 6
Nagy Zita, 13 Toth Noémi, 10 Furka Júlia, Cserék: 1 Takács
Erika, 69 Szabó Anikó, 11 Molnár Kitti, 77 Kovács Kitti, 3
Beinshróth Kitti, 5 Zeller Anita, 4 Szabó Tünde Imola. Edző:
Tanács Zoltán.
Reklámpress BTC: 3 Cseh-Rusz Bianka, - 6 Molnár Anett,
8 Takács Dorina, 9 Bali Emese, 11 Tóth Frederika. Csere: 5
Varga Linda, 7 Angyal Angyalka Diána, 19 Horvath-Keviczki Alexandra Kitti.

Góllövők: Balogh Blanka 5’, 25’, Molnár Kitti 8’, 26’, Szabó
Tünde Imola 27’, Furka Júlia 31’, ill: Molnár Anett 19’, 26’,
Bali Emese 24’.
Jók: Az egész csapat.

IFI (U19)
2020. szeptember 6. vasárnap: 14:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U19) -Dobozi SE (U19) 4 - 1 (2 - 0)
70 néző, játékvezető: Németh Balázs.
Dévaványai SE (U19): 1 Szabó E., - 3 Gál S., 4 Kató E. (2
Feke B. 60’), 5 Szarka Sz., 6 Végh T. (13 Solymosi M. 82’), - 7
Kató B., 8 Séllei Z., 10 Katona I., 9 Feke B., - 11 Papp D. (15
Erdős N. 86’), 14 Hraskó D. Cserék: 13 Nagy R., 14 Gódi R.
Edző: Tagai Attila.
Góllövők: Papp D. 18’, 36’, 82’, Hraskó D. 86’, ill: Köteles
G. 63’.
Jók: Az egész csapat.

2020. szeptember 20. vasárnap: 14:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Gyomaendrődi FC (U19) - Dévaványai SE (U19)
3 - 0 (1 - 0)
60 néző, játékvezető: Benyovszki Zoltán.
Gyomaendrődi FC (U19): 1 Soczó Sz. (21 Szebegyinszki
M. 76’), - 2 Kónya F., 3 Kovács A., 4 Tímár O., 6 Szilágyi B.
(8 Paróczai B. 60’), - 11 Szikszai R., 7 Hunya K. (19 Kiss M.
81’), 15 Forgács G. (5 Szlancsik B. 46’), 9 Kata P. (18 Szabó
Á. 76’), - 10 Egri K., 16 Dávid J. (17 Szilágyi G. 60’). Edző:
Tanács Zoltán.
Dévaványai SE (U19): 1 Szabó E., - 3 Gál S., 2 Séllei Z., 5
Szarka Sz., 6 Végh T., - 8 Katona I., 7 Kató B., 9 Feke B., 14
Hraskó D. (4 Gódi D. 84’) - 11 Papp D. 10 Papp K. Csere: 15
Erdős N. Edző: Tagai Attila.
Góllövők: Dávid J. 20’, Hunya K. 65’, Szabó Á. 88’.
Jók: Feke Balázs, Szarka Sz.

2020. szeptember 27. vasárnap: 14:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U19) - Berényi Gyermek FC (U19)
3 - 1 (2 - 0)
50 néző, játékvezető: Korbely Szabolcs Péter.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 3 Gál S., 2 Feke Bence, 4
Kató E., 5 Szarka Sz., - 6 Végh T., 8 Séllei Z., 10 Katona I., 9
Feke Balázs, - 11 Papp D., 7 Papp K. Cserék: 13 Nagy R., 14
Gódi R. Edző: Tagai Attila.
Góllövők: Papp D. 17’, 80’, Papp K. 26’, ill: Fekete J. 56’.
Sárga lap: Forrás M. 67’.
Jók: Az egész csapat.

SERDÜLŐ (U17)
2020. szeptember 4. péntek: 16:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Békési FC (U17) - Dévaványai SE (U17)
4 - 3 (2 - 1)
40 néző, játékvezető: Sándor Imre.
Dévaványai SE (U17): 1 Erdős N., - 15 Kulcsár D., 18 Kató
E., 2 Végh T., 11 Nagy R. (9 Kovács E. 70’), - 10 Szarka Sz. (5
Balogh K. 57’), 6 Polasek L. (17 Lovász Z. 90’), 8 Gódi R. (12
Feke G. 73’), 4 Borsos T. (14 Csontos B. 67’), - 13 Ungi D., 7
Hrasko D. Edző: Barna Sándor.
Góllövők: Reszelő P. 34’, 87’, Malatyinszki D. 43’, Kis A. 60’,
ill: Hraskó D. 36’,60’, Kató E. 84’.

2020. szeptember 12. szombat: 10:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U17) - Berényi Gyermek FC (U17)
2 - 6 (0 - 4)
40 néző, játékvezető: Bakos József.
Dévaványai SE (U17): 1 Szabó E., - 2 Feke B., 3 Végh T.,
4 Nagy R. (5 Erdős N. 56’), 17 Kulcsár D., - 10 Kovács E., 6
Polasek L. (16 Lovász Z. 80’), 8 Gódi R. (12 Feke G. 80’), 14
Csontos B., - 13 Ungi D., 7 Hrasko D. Edző: Barna Sándor.
Góllövők: Ungi D. 71’, 78’, ill: Bartolf N. 5’,23’, 80’, Prekopa
P. 37’, Kis G. 40’, Hoffmann P. 53’.
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2020. szeptember 19. szombat: 10:00.
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Szeghalmi FC (U17) - Dévaványai SE (U17)
2 - 5 (0 - 3)
40 néző, játékvezető: Bakos József.
Dévaványai SE (U17): 1 Erdős N., - 4 Borsós T., 2 Végh T.,
11 Nagy R., 8 Kovács E. (17 Lovász Z. 77’), - 10 Szarka Sz., 6
Polasek L., 9 Gódi R., 12 Feke G., - 13 Ungi D., 7 Hrasko D.,
Edző: Barna Sándor.
Góllövők: Szalóki K. 57’, Perge M. 87’, ill: Hraskó D. 22’,
23’, 41’, 77’, 89’.

2020. szeptember 26. szombat: 10:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U17) - Sarkadi Kinizsi LE (U17)
1 - 8 (0 - 3)
40 néző, játékvezető: Krisán János.
Dévaványai SE (U17): 1 Szabó E. (99 Erdős N. 57’), - 2
Feke B., 3 Végh T., 18 Kato E. (12 Feke G. 79’), 10 Szarka Sz.
(15 Nagy A. 84’),, - 10 Kovács E. (11 Nagy R. 36’), 6 Polasek
L. (14 Csontos B. 57’), 8 Gódi R., 16 Borsos I., - 13 Ungi
D. (17 Lovász Z. 84’), 7 Hrasko D. (4 Borsós T. 65’). Edző:
Barna Sándor.
Góllövők: Hraskó D. 50’, ill: Szűcs Gy. 17’,38’, 48’, 59’, 67’,
76’, 79’, Petneházi Sz. 25’.
Piros lap: Erdős N. 71’.

FELNŐTT CSAPAT PROGRAMJA:
2020. október 10. szombat 15:00
DÉVAVÁNYAI SE – SARKADI KINIZSI LE
2020. október 17. szombat 14:30
DÉVAVÁNYAI SE – MEZŐBERÉNYI LE
2020. október 31. szombat 13:30
DÉVAVÁNYAI SE – KÉTEGYHÁZI SE
2020. november 7. szombat 13:30
SZEGHALMI FC - DÉVAVÁNYAI SE
2020. november 14. szombat 13:30
DÉVAVÁNYAI SE – GYULAI TERMÁL FC

IFI (U19) PROGRAMJA:
2020. október 11. vasárnap 14:00
DÉVAVÁNYAI SE – SZEGHALMI FC
2020. október 18. vasárnap 11:00
SARKADI KINIZSI LE – DÉVAVÁNYAI SE
2020. október 23. péntek 10:00
BÉKÉSI FC - DÉVAVÁNYAI SE
2020. október 25. vasárnap 10:00
BÉKÉSSZENTANDRÁS - DÉVAVÁNYAI SE /KUPA/

NŐI FUTSAL CSAPAT PROGRAMJA:
2020. október 11. vasárnap 11:00
ATOMERŐMŰ SE – DÉVAVÁNYAI SE /KUPA/
2020. október 17. szombat 17:00
DÉVAVÁNYAI SE – CSORVÁSI SK
2020. november 8. vasárnap 18:00
DÉVAVÁNYAI SE – MVFC BERETTYÓÚJFALU

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet
Kinek az élete jóság volt és szeretet.
A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Téged visszahozni nem lehet,
Meg kell tanulnunk élni nélküled,
Egy reményünk van, ami éltet és vezet,
Hogy egyszer találkozunk még veled.”

Ezúton köszönjük meg mindazoknak,
akik édesanyánk Kozák Ferencné Bodnár Mária
temetésén részvételükkel, virágaikkal fejezték ki
együttérzésüket, fájdalmunkban gyászunkban
osztoztak.
A gyászoló család

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

Fájó szívvel emlékezünk Schwarcz Bertalan
halálának 4. évfordulójára.
Szerető családja

Megemlékezés

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Szabó Gyula temetésén megjelentet. Részvétükkel
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

•••••••••••
„Fájó szívünk fel-fel zokog érted,
örökké szeretünk, nem feledünk Téged!”

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek.”
Fájó szívvel emlékezünk Kun Lászlóra
halálának 5. évfordulóján.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Papp Imréné Sőti Róza temetésén
megjelentek, koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Szerető családja és ismerősei

Megemlékezés

Gyászoló család

•••••••••••
,,Hirtelen halálod megtörte szívünket.
Örökké őrizzük drága emlékedet.
Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk.
De a szíved emléke örökre itt marad közöttünk.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mind azoknak,
akik Balog Tibor temetésén megjelentek gondolatban
elbúcsúztak tőle részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló családja

„Nyugszik a szív, mely értünk dobogott.
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
De TE számunkra sosem leszel halott!
Örökké élni fogsz, mint a csillagok!”
Fájó szívvel emlékezünk id. Földi Dezső halálának
3. évfordulója alkalmából.

Felesége és gyerekei

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,
valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok,
kerítéskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-20/921-6648

Megemlékezés
„Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt,
az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza
Jézus által, vele együtt.” (1Thessz 4,14)
Fájó szívvel emlékezünk a hét évvel ezelőtt elhunyt
szerettünkre, Szilasi Józsefné szül. Papp Ibolyára.
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A családja

TÁNCZOS HÚSBOLT

„B” (személygépkocsi)
„A” (motorkerékpárok)
„M” (segédmotoros-kerékpár)

Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.

Telefon: 06/20-268-15-35

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

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.

Belek széles választékban kaphatók!

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

Helyszín: múzeum (Dévaványa, Széchenyi u. 8.)
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 40 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
(E-learning távoktatási lehetőség!)
Tájékoztató megbeszélés:
2020. október 16. (péntek) 16:30 óra

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

Várom régi és új ügyfeleimet. Hűtők, fagyasztók,
valamint gáz készülékek karbantartása,
javítása OKJ-s végzettséggel.

VÉDŐFÖLDELÉS VERÉSE
Hajdú Imre, Tel.: 66/484-190, 70/600-0975
ERDŐSNÉ CMARKÓ ILONA, GYÓGYMASSZŐR,
TELEFON: 06-20/402-2458.

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

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

- hegekre, véraláfutásokra.

Svédmasszázs: izomlazító, fájdalomcsillapító.
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testtekercseléssel.
Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére.

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

Tel.: 06/70-401-2894
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.

Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata,
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999.
szerkesztőség: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8., Tel.: 06-66/485040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.com, onkormanyzat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu Ildikó.
Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik:
havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-30/263-9948. Kiadványszerkesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiadványszerkesztő: Csatári István.

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2020. NOVEMBER 2., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2020. november 2-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő
lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük! Minden hirdetés leadható
a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).
KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: November 13. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu
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