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A képviselő-testület 2020. július 9. napján rendkívüli ülést 
tartott.

Első napirendben került elfogadásra a Strandfürdő és Gyó-
gyászat 2019. évi működéséről szóló beszámoló.

Második napirendi pontban egyhangúlag elfogadták a Mar-
garéta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2019. 
évi működéséről szóló beszámolót.

Harmadik napirend keretében testület a lakosság szociális 
helyzetének értékeléséről, a Szociális és Egészségügyi Bizott-
ság 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolót fogadta 
el a testület.

Negyedik napirendi pontban a Dévaványai Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2019. évi beszámolója került elfogadásra.

Ötödik napirendben módosították az Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati ren-
deletet.

Hatodik napirend keretében döntöttek arról, hogy a Magyar 
Kerékpáros Turisztikai Szövetség „Országos Bringapark Prog-
ram” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott pályázat meg-
valósításához szükséges 8.091.805,- Ft önerőt és a műszaki 
ellenőri költség 323.672,- Ft összegét az Önkormányzat 2021. 
évi költségvetése terhére biztosítják.

Hetedik napirendi pontban megbízták a Dévaványai Közös 
Önkormányzati Hivatal székhely település iratainak selejtezé-
sére és elszállítására, a maradó értékű iratok levéltári beszállí-
tására Takács Gábor egyéni vállalkozót 2.205.000,- Ft összeg-
ben.

Nyolcadik napirendben a „Bérlakások energetikai felújítás-
hoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítéséhez” tárgyban indí-
tott beszerzési eljárás eredményeként a Bagdi Tervező Iroda 
Bt. bruttó 4.217.000,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyer-
tesnek. 

Kilencedik napirend keretében döntöttek pályázat benyúj-
tásáról „Központi orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületé-
nek infrastrukturális fejlesztése” címmel. 

Tizedik napirendben elfogadásra került a Beszerzési Sza-
bályzat módosítása. 

Tizenegyedik napirendi pontban pályázat benyújtásáról 
döntöttek a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatására” 
elnevezésű pályázati felhívására.

A képviselő-testület 2020. július 29. napján rendkívüli 
ülést tartott.

Döntöttek arról, hogy vis maior támogatás jogcímen pá-
lyázatot nyújtanak be a Belügyminisztériumhoz előre nem 
látható természeti veszély miatt szükségessé váló védekezés 
tárgyában.

A képviselő-testület 2020. augusztus 19. napján ismételten 
rendkívüli ülést tartott.

Első napirendi pontban döntöttek arról, hogy a Dévaványai 
Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület részére 50.000,- Ft támoga-
tást biztosítanak.

Második napirendben „Mesterséges Háza” címmel indított 
beszerzési eljárás eredményeként a Ványa- Szolg Kft . bruttó 
2.000.000,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Harmadik napirendi pont keretében 10.000.000,- Ft tagi köl-
csön biztosításáról döntöttek az Agricola Dévaványa Kft . részére.

Negyedik napirendi pontban megtárgyalták és elfogadták a 
véleményezésre megküldött gördülő fejlesztési tervben foglal-
takat.

Ötödik napirendben az „Zöld szív projekt” címmel indí-
tott beszerzési eljárás eredményeként a Bólem Kft . bruttó 
18.936.288,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Hatodik napirend keretében a Margaréta Egységes Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmény Érdekképviseleti Fórumába 2020. 
szeptember 1. napjával Nyuzó Mariettát jelölték ki. 

Hetedik napirendi pontban döntöttek arról, hogy „Déva-
ványa Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése” 
elnevezésű pályázat megvalósításához bruttó 2.895.807,- Ft 
önerő biztosítását vállalják, valamint a megvalósításhoz szük-
séges bruttó 31.138.804,- Ft értékben költségnövekmény tá-
mogatása iránti igénnyel fordulnak a Közreműködő Szerve-
zethez.

Nyolcadik napirendben helyt adtak Murányi Károly kérel-
mének.

Zárt ülés keretében döntés született önkormányzati terület 
bérbeadásáról, 2020. szeptember 1. napjától 2025. augusztus 
31. napjáig,1,- Ft/m2/hó+Áfa áron, valamint a Jéggyár u. 45. 
szám alatti „D” lakás értékesítéséről, továbbá 1170 darab bú-
zaszalma körbála értékesítésére pályázati felhívás kiírásáról 
döntöttek.

A képviselő-testület ünnepi ülését 2020. augusztus 19. 
napján tartotta. 

A polgármester köszöntötte az ünnepi ülésen megjelenteket 
és felkérte Czank Gábor plébánost, hogy tartsa meg ünnepi 
beszédét.

Az ünnepi beszéd elhangzását követően sor került a „DÉVA-
VÁNYÁÉRT” kitüntetés átadására, amelyet ebben az évben 
Vass Károly részére ítélt oda a Képviselő-testület.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2020. szeptem-
ber 24. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei 
a következők:

1. Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenységéről.
2. Tájékoztató a temető 2019. évi üzemeltetéséről és a temet-

kezési tevékenységről, közszolgáltatási szerződésben fog-
laltak teljesülése.

3. A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató.
4. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzeté-

ről szóló tájékoztató megvitatása.
5. Dévaványai Települési Értéktár által elvégzett éves munka 

értékelése.
6. Beszámoló az AGRICOLA Dévaványa Kft . által működte-

tett helyi termelői piac tevékenységéről.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Testületi ülésen történt…
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TÁJÉKOZTATÁS
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dévaványa, 

Ladányi Mihály u. 2. szám alatti szociális bérlakás megü-
resedett. Tájékoztatást, valamint lakásigénnyel kapcso-
latos kérelmeket a Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal 12. sz. irodájában ügyfélfogadási időben lehet 
kérni, illetve benyújtani.

A kérelmek beadási határideje:

2020. október 5. 16:30 óra.

LEADER – ZÖLD SZÍV PROJEKT
Dévaványa Város Önkormányzata 2018. február-

jában pályázatot nyújtott be a Körös-Sárrét Vidék-
fejlesztési Egyesület „Kisléptekű településfejlesztési 
akciók” című VP6-19.2.1.-55-4-17 kódszámú felhívá-
sára. 2020 márciusában értesültünk arról, hogy pályá-
zatunk nyert, és a megítélt támogatás összege bruttó 
9.999.994,- Ft. A projektünk célja az építés alatt lévő 
új városháza előtti közterület felújítása, mely magába 
foglalja a járda és pihenőtér térkövezését is, a rossz 
egészségügyi állapotú fák kivágását, cserjék ültetését 
és virágágyások telepítését, illetve hulladékgyűjtők, 
kerékpártárolók és padok elhelyezését. A kertépítészeti 
tevékenységek meghatározását, mint a fák állapotának 
felmérést kertészmérnök végezte, akinek a vizsgálatai 
alapján sajnos a legtöbb fát veszélyessé nyilvánította, 
így azok kivágásáról kellett dönteni. Mindezek mellett 
a tér kialakítása az akadálymentesítés szabályainak tel-
jes fi gyelembevételével fog megvalósulni. A pályázat 
megvalósításnak határideje: 2020.12.31.

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott másik 
pályázatunk is támogatásra talált, mely szerint az 
Emberi Erőforrások Minisztere önkormányzatunkat 
2.500.000,- Ft támogatásban részesíti, egy köztéri al-
kotás elhelyezése céljából, mely az előbbi park közepén 
fog elhelyezésre kerülni. A város egyik legfontosabb 
jelképe a túzok tyúk valamit csibéi fognak életnagysá-
gú szobor formájában életre kelni. A tervezett szobor a 
Sterbetz István Látogatóközpontban található, néhány 
éve felavatott túzok kakas párja lesz, szimbolikusan 
jelezve Dévaványa és a Körös-Maros Nemzeti Park 
szoros együttműködését, a város és a természet har-
monikus összefonódását, a család egységét. A pályázat 
megvalósításának határideje: 2021.06.15.

KERÉKPÁRÚT KIVITELEZÉS
A TOP-3.1.1-15-BS1-2016-0003 kódszámú pályá-

zat keretében 2020. július közepén megindult a több 
mint 3 km hosszú kerékpárút/kerékpársáv megépíté-
se, melyek a Kossuth utcát, a Kisújszállási út-Eötvös 
utcák között a Szeghalmi út, illetve a Szeghalmi úttól 
a Boschung EJT Kft .-ig az Eötvös utcát foglalja magá-
ba. A nyomvonal kijelölése azért történt meg így, mert 
a pályázat kiírója csak olyan pályázatokat támoga-
tott, amelyek nagyobb munkáltatók településen belüli 
megközelítését szolgálják, hozzájárulva a biztonságos 
munkába járás feltételeinek megteremtéséhez.

Elsőként a Szeghalmi utca szélesítését kezdték el, 
majd a Kossuth utcát is elkezdik, bár annak kivitele-
zése sokkal több időt igényel, hiszen több szakaszon 
ároklefedést kell végezni, fákat kell kivenni, valamint 
el kell végezni a közműszolgáltatók elvárásainak meg-
felelő munkálatokat, kiváltásokat. Valószínűleg itt 
lesznek a legnagyobb fennakadások a közlekedésben, 
főleg piaci napokon. Ezt követően kezdődik utolsó, 
Eötvös utcai szakasz.

BURGONYA OSZTÁS
Önkormányzatunk évek óta foglalkozik kertészeti 

tevékenységgel a Startmunka mintaprogram kereté-
ben. Az idei évben burgonya termesztésbe fogtunk, 
azzal a céllal, hogy a megtermelt zöldséggel városunk 
idősebb lakóit segítsük. Ennek megfelelően minden 
olyan háztartásba, amelyben legalább egy fő 65 évet 
betöltött személy lakik, eljuttatunk 10 kg burgonyát. Ez 
Dévaványán közel 1.100 háztartást jelent. A kiszállítás 
folyamatos, reméljük, mindenki mielőbb megkapja. 
Fogyasszák egészséggel helyi termékünket.

Valánszki Róbert,
polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5510 
Dévaványa, Hősök tere 1.

Pályázat célja:
Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingat-
lanok értékesítése egyfordulós pályázat útján.

Pályázat tárgya:
Dévaványa, 5 db önkormányzati tulajdonú bérlakásként 
működő ingatlan elidegenítése.

Ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. október 12. 10 óra
helye:   Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 

        Igazgatási és Szervezési irodája
módja:  személyesen vagy postai úton (beérkezés)

Az ajánlati kötöttség időtartama: 
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattéte-
li határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől 
számított 60 napig tart, ebből 20 nap az elővásárlási jog jo-
gosultját illeti meg.

Pályázati biztosíték:
Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték adásához 
köti, amelynek összege az induló vételár 10 %-a. A biztosí-
ték összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat 
K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 szá-
mú számlájára kell átutalnia az ajánlattételi határidő lejár-

táig. Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók 
részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül vissza-
utalásra kerül, míg a nyertes esetében a szerződés aláírásá-
val egy időben a vételárba beszámításra kerül.   

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási 
és Szervezési Irodájában Ficere Gabriella ügyintézőtől a 
66/483-100/117-es telefonszámon.

Részletes pályázati kiírás átvehető ingyenesen a Dévaványai 
Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szervezési Irodá-
jában 2020. szeptember 11. 9 órától 2020. október 9. 10óráig.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Az ingatlanok adatai:

Sorsz. Hrsz. m2 Cím/hely Komfort fokozat Induló vételár 

1. 623 65,5 5510 Dévaványa, Jéggyár utca 45. „A” jelű lakás összkomfortos 1.700.000,-  Ft

2. 623 65,2 5510 Dévaványa, Jéggyár utca 45. „B” jelű lakás komfortos 2.000.000,-  Ft

3. 623 55 5510 Dévaványa, Jéggyár utca 45. „C” jelű lakás komfortos 1.900.000,-  Ft

4. 623 56,2 5510 Dévaványa, Jéggyár utca 45. „E” jelű lakás komfortos 1.600.000,-  Ft

5. 2142 102,6 5510 Dévaványa, Hunyadi János utca 126.
számú lakás (volt 110-es számú ingatlan) komfortos 3.800.000,-  Ft

ESZKÖZBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK
Továbbra is lehetőség van a Dévaványai Általános

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

Bérelhető eszközök és díjai:
 
Eszköz megnevezése: Bérleti díja:

  1. Kültéri ,,mobil” szék 250.-/db
  2. ,,Bankett” asztal (összecsukható) 1.000.-/db
  3. 2x2 méteres sátor 5.000.-/db
  4. 5x5 méteres sátor 10.000.-/db
  5. Mobil hangtechnika 2.000.-/alkalom

 Eszköz megnevezése: Bérleti díja:
 6. Projektor 5000.-/alkalom
  7. Vetítővászon 2.000.-/alkalom
  8. Mikrofon+kábel 1.000.-/alkalom
  9. WiFi-s hangtechnika+mikrofon 10.000.-/alkalom

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

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



Dévaványai Hírlap - 6. oldal

DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hatósági házi 
karantén alatt álló ingatlanoktól nem szállítjuk el a lomhul-
ladékot, ezért kérjük, hogy ne helyezzék ki!

Lomtalanítás Dévaványán 
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Zrt. tisz-
telettel tájékoztatja Önöket, hogy társaságunk Dévaványán 

- 2020. szeptember 12-én, szombaton,

az I. és a II. körzetben, 

- 2020. szeptember 19-én, szombaton

a III. és a IV. körzetben lomtalanítási napot tart.

Társaságunk, mint közszolgáltató a lomtalanítás alkalmá-
val a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladé-
kokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladék-
gyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el.

A feleslegessé vált bútorokat, használati tárgyakat, ame-
lyek mások számára még használhatóak, azokat pl. a se-
gélyszervezeteknél, szociális szolgáltatóknál is leadhatja, 
így segíthet másokon, ill. csökkentheti a hulladéklerakás 
mennyiségét, ezzel óvva a környezetet. A lomtalanítás üte-
mezésekor fokozott fi gyelmet fordítottunk a hivatalos nem-
zeti, vallási és kegyeleti ünnepekre, közegészségügyi előírá-
sokra, amikor lomtalanítást nem végzünk. 

Kérjük, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűj-
tő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze 
ki, ne az úttestre tegye, mert akadályozhatják a forgalmat.

 Lomtalanításkor kirakható hulladék
• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód) szétszerelt, 

mozgatható állapotban • fából készült tárgyak, (ablakkeret 
– üveg nélkül, ajtó, kerítés) • műanyag (linóleum) padló 
 • kerti bútor • ágynemű, textil, ruhanemű (zsákban/doboz-

ban kihelyezetve) • matrac (szétvágva/összetekerve)
• szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt állapotban) • hordó

• virágtartó • gyerekjátékok • műanyag medence

Lomtalanításkor NEM kerül elszállításra
• kommunális hulladék • elkülönítetten gyűjtött üveg-, 

papír, műanyag- és fémhulladék (szelektív hulladék)
• zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű), • építési törmelék 
(pl. kád, wc-csésze, sitt, stb., síküveg, ablakkeret üveggel
• fénycső • gyógyszerhulladék • elektromos háztartási 

eszköz, elektronikai hulladék • gumiabroncs, traktorgumi, 
kerékpárgumi • veszélyes és különleges kezelést igénylő hul-
ladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növény-védő-
szer, szárazelem, stb.) • ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási 

tevékenység következtében keletkezett fólia
• sütőolaj, sütőzsiradék

Kérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíveskedjenek te-
kintettel lenni arra, hogy a kihelyezett lom mérete akkora 
legyen, hogy azokat a munkatársaink kézi erővel meg tud-
ják emelni és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe 
(100 cm x 100 cm x 80 cm).

Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:

• egyes hulladéktípusok esetében, a Társaságunk által üze-
meltetett hulladékgyűjtő udvarokon. Az igénybevétel részle-
tes feltételei az alábbi linken találhatóak: https://www.dareh.
hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/

• a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok eseté-
ben, más vállalkozás által üzemeltetett hulladékudvarokon.

Továbbá felhívjuk fi gyelmet, hogy a lomtalanítás során ki-
helyezett hulladék a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) tulajdonát 
képezi, ebből kifolyólag a jogtalan eltulajdonítás rendőri in-
tézkedést vonhat maga után.

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település 
tisztaságához!

Védje a környezetet Ön is!

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

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

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

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

SZÖVÖTT TERMÉKEK KAPHATÓK
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DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szolgáltatási területen talál-
ható hulladékudvarok 2020. május 18-tól (hétfő) a megszo-
kott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. 

Kérjük, hogy az ügyfélszolgálati iroda látogatása esetén 
továbbá a hulladék beszállítása során – az Operatív Törzs 
ajánlásaira fi gyelemmel – az új típusú koronavírus elleni vé-
dekezés érdekében, valamint az Önök és kollégáink egészsé-
gének és biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintéz-
kedéseknek megfelelően szíveskedjenek eljárni:

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

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

Ügyfélszolgálat nyitvatartása: Dévaványa, Hősök tere 1. 
szeptember 23.-án 8.00-11:00 óra közötti időpontban

Hulladékürítési napok
I. körzet (területe azonos

a vegyes hulladék hétfői napon ürített területével)
Szelektív hulladék: szeptember 23. (szerda)

Lomtalanítás: szeptember 12. (szombat)

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

Szelektív hulladék: szeptember 23. (szerda)

Lomtalanítás: szeptember 12. (szombat)

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

Szelektív hulladék: szeptember 23. (szerda)

Lomtalanítás: szeptember 19. (szombat)

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

Szelektív hulladék: szeptember 23. (szerda)
Lomtalanítás: szeptember 19. (szombat)

Kommunális többlethulladékot gyűjtő zsák
A többlethulladékot gyűjtő fekete zsák 120 literes mé-

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

Szelektív többlethulladék átadása
A többlethulladékot gyűjtő fekete zsák 120 literes mé-

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

Szelektív többlethulladék átadása
Az ingatlanhasználó átlátszó vagy áttetsző színű zsákban 

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

A zsákban elhelyezett kommunális (vegyes) vagy szelek-
tív hulladékot a zárt fedelű edényekkel  együtt, azok mellé 
kell kihelyezni a megadott gyűjtési napon reggel 6:00 óráig

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

(Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi úton)

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

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

DAREH BÁZIS Nonprofi t Zrt.

BÉRKOCSIT AZ ÁLLOMÁSHOZ ÉS PADOKAT

A VASÚTRÓL BEVEZETŐ ÚTVONALRA.

Vidékről érkezett beteg panaszolta el, hogy az ál-
lomáson nem talált kocsit. Kénytelen volt gyalog 

bejönni, ami nagyon kifárasztotta. Legalább egy-két 
pad lett volna az út mellett, ahol megpihenhetne az 
ember. Nem lehetne-e a bérkocsi fuvarozást valami-
lyen formában megoldani és egy-két padot a több 
mint 2 kilométeres út mellett felállítani.

 A DÉVAVÁNYAI HÍRLAP 1935. ÉVI SZEPTEMBERI SZÁMÁBÓL
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Húsgalamb tenyésztés
Gyomaendrődön

A gyomaendrődi önkormányzat a megyéből egye-
düliként részt vesz a Nemzeti Húsgalamb Tenyészté-
si Programban. A projekt megvalósítására az önkor-
mányzat a kormányhivatal támogató partnerségével 
22 millió forint vissza nem térítendő hazai támogatást 
nyert a Startmunka mintaprogram keretében.

A galambtartás évekkel ezelőtt jellemző volt Gyo-
maendrődön, sok család egészítette ki jövedelmét ga-
lambok értékesítéséből. A galambhús iránti kereslet 
nem csak Magyarországon, hanem a nemzetközi pia-
cokon is indokolttá tette e tevékenység újragondolását, 
így az önkormányzat is csatlakozott a programhoz. Az 
elnyert támogatás felhasználásával telephelyet vásárol-
tak, és a szükséges infrastruktúrát is kialakították.

A járási hivatal foglalkoztatási osztálya a GINOP 
6.1.1. programban 12 közfoglalkoztatott részére szer-
vezett képzést, melynek keretében az érintettek a hús-
galamb tenyésztéshez szükséges alapvető ismereteket 
sajátították el. A képzésen résztvevők valamennyien 
sikeres vizsgát tettek.

Aktív nyár a Vidra
Mentőcsoport mögött

Eredményesen szerepelt a Vidra Önkéntes Járási 
Mentőcsoport Egyesület az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság pályázatán, így újabb védőruhá-
zatokkal gyarapodott a civil szervezet eszköztára.

A Gyomaendrődi járás lakóinak védelmére feleskü-
dött mentőcsoport egy garnitúra vágásbiztos védőru-
hát, illetve 3 készlet esővédő ruházatot kapott. Július 
elején egy eltűnt személy keresésében is részt vett a 
mentőcsoport kutyás személykereső egysége. A höl-
gyet – szerencsére – élve találták meg Dévaványa kül-
területén. Július 23-án a mentőcsoport 2 szivattyúval 
és 6 önkéntessel vett részt a Dévaványát sújtó esőzések 
miatt keletkezett belvíz elleni védekezésben.

A hónap utolsó napján immáron harmadszorra ren-
dezték meg az Antal Gyula Emlék Horgászversenyt. A 
mentőcsoport 2017-ben elhunyt tagjának emlékére 
évente megrendezett megmérettetésen a katasztrófa-
védelem, illetve a járási mentőcsoportok képviseltet-
ték magukat a gyomaendrődi Fűzfás-zugi horgász ver-
senypályán.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK

TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320
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Ha a Római Katolikus Egyház naptárára nézünk, 
szeptember hónapban három szép ünnepet találunk: 
8-án Kisboldogasszony, 14-én Szent Kereszt felmagasz-
talása, 24-én pedig Szent Gellért ünnepét. Mindhárom 
gazdag mondanivalóval bír, amely iránymutató lehet 
nekünk, mai keresztényeknek.

Kisboldogasszony (népesen „Kisasszony”) ünnepe 
Szűz Mária földi születésnapja. A szent hagyomány 
szerint e napon született a Szent Szűz, Szent Joákimtól 
és Annától. Mint minden szép Mária-ünnepünk, úgy 
Kisasszony napja is Szűz Mária erényeire irányítja fi -
gyelmünket: azokra az erényekre, melyek őt méltóvá 
tették istenanyai megbízására. Melyek ezek? Alázata, 
imádságos lelkülete, a másokra való odafi gyelés, Isten 
akaratának feltétel nélküli elfogadása.

Szűz Mária tudott önmagáról teljesen megfeledkez-
ve, teljesen Istennek és embertársainak szolgálatára 
szentelni magát, életét. A mai önközpontú világban, 
amikor a reklámok minduntalan azt dübörgik körü-
löttünk, hogy mivel tegyük még kényelmesebbé, még 
„luxusosabbá” tenné életünket, nagyon fontos lenne ezt 
az alázatos, máriás lelkületet eltanulni…

Hat nappal kedves Mária-ünnepünk után, Szent Ke-
reszt felmagasztalása ünnepén megemlékezünk arról, 
hogy Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona 
császárné szentföldi ásatásai során megtalálja Krisztus 
keresztfáját, és ennek tiszteletére Jeruzsálemben egy 
pazar bazilikát emel, melyet e napon, szeptember 14-
én szenteltek fel.

A kereszt ezen a szép ünnepen nem csupán mint az 
üdvösség eszköze áll előttünk, hanem a saját keresztje-
inkre is irányítja fi gyelmünket. Azokra a nehézségekre, 
problémákra, amelyek olykor a vállunkra nehezednek, 

s mely keresztek alól egy ember sem mentesül. Ilyenkor 
persze jól esik zúgolódni, sajnáltatni magunkat, úgy, 
ahogy a keresztúti énekünkben szoktuk megvallani: 
„Uram, én meg puhán, restül vonakodom a kereszttül…”. 
De épp a Szent Kereszt, melyet Jézus zúgolódás nélkül 
emelt vállára, kell, hogy eszünkbe juttassa, hogy mint 
keresztény emberek, türelemmel, Isten akaratába való 
belenyugvással hordozzuk mindennapi keresztünket, 
az előbb idézett ének szavaival: „Bárcsak én is, bűnös 
lélek, keresztemmel követnélek…”

Harmadik szép ün-
nepünk szeptemberben 
Szent Gellért ünnepe. 
Kettős ünnep számunk-
ra, hisz nem csupán egy-
házmegyénk első püs-
pökét tiszteljük benne, 
hanem katolikus isko-
lánk pátronusát is.

Gellért élete tele volt 
áldozatokkal: lemond 
tervezett szentföldi út-
járól, amikor a sors 
Magyarhonba hozza; 
lemond a számára oly 
kedves bakonybéli reme-
teéletről, amikor Szent 
István királyunk meg-
bízza őt Imre herceg ne-
velésével; s aztán jön a 
legnagyobb áldozat: vérét s életét áldozza Krisztusért s 
a fi atal magyar Egyházért, amikor a Kelen-hegyről gyil-
kos kezek letaszítják s megkövezik „…életét még zöld 
keresztünkre tűzte… fehér virághoz piros rózsát szerzett: 
áldjuk a Szentet!” –ahogy a kedves szenténekünkben 
énekeljük.

Gellért püspök áldozatkész lelkületre tanít minket: 
áldozatra Istenért, Egyházért, hazáért, embertársain-
kért. Meghozni nap mint nap a magunk kis áldozatait, 
lemondásait, hogy ez az erénygyakorlat is egyengesse 
az Örök Haza felé vivő ösvényünket.

Ezekkel a gondolatokkal kezdjük el a szeptember hó-
napot. Isten adja, hogy e három kedves ünnepünk is se-
gítsen bennünket, hogy Udvardy József püspök atyánk 
jelmondata szerint („Crescamus in salutem!”) „belenő-
hessünk” a megígért üdvösségbe!

Czank Gábor, plébános

SZEPTEMBERI ÜNNEPEINK



A covid járvány tavaszi időszakában nagyot álmodtunk, 
és sikeresen megvalósítottuk egyik régi vágyunkat, így 2020 
szeptemberében színesebb környezettel vártuk vissza a már 
hozzánk járt, és újonnan érkező óvodásainkat.

Elkészült egy nagy kerékpározásra, lendületes mozgásra 
alkalmas beton út, melyet elláttunk közlekedési jelzésekkel, 
hogy a gyermekek már ilyen kis korban szokják meg és al-
kalmazzák a közlekedési szabályokat. Az elméleti tudásukat 
a „Biztonságos Óvoda” 2020. évi programban való részvé-
tellel gazdagítjuk.

A Napsugár és Tündérkert óvodai udvarok színesebbé 
tételével a gyermekközeli hangulatot szerettük volna még 
inkább elősegíteni, így a kerítésre, korlátra mesefi gurákat 
jelenítettünk meg. 

Szeretnénk megköszönni Kis Tündének és az ügyes kezű 
diákoknak a közreműködésüket, kreatív megoldásokat az 
alkotói munka során.

Bakó Bernadett intézményvezető és
Sándor Angéla a Kossuth utcai óvoda vezetője

Tisztelt Szülők! 

Szeptember elsejével megkezdődöt a 2020/21-es tanév, 
bízunk benne hogy fennakadás nélkül tudjuk folytani neve-
lő tevékenységünket az óvodai telephelyeken, ehhez kérjük 
a segítségüket, együttműködésüket. 

Minden nevelési, oktatási intézmény megkapta a tanév-
kezdésre vonatkozó AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MI-
NISZTÉRIUMÁTÓL A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZ-
NEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI 
KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS-
RENDET. 

Az óvodákat egészséges, tüneteket nem mutató gyermek 
látogathatja, őket szintén tüneteket nem mutató kísérősze-
mélyek hozhatják, maszk használata kötelező a kísérő fel-
nőttek számára. Kézfertőtlenítés szintén kötelező az intéz-
ménybe való belépés előtt. 

Ezek a szigorú szabályok azt szolgálják, hogy csökkent-
sük a fertőzés veszélyét. Az őszi, téli időszak egyébként is 
kedvez a meghűléses, náthás, vírusos megbetegedéseknek, 
tisztelettel kérjük a kedves szülőket, hogy vegyenek komo-
lyan minden tünetet! 

Bármilyen kérdés esetén bátran forduljanak gyermekük 
óvodapedagógusaihoz, most különösen fontos az együtt-
működés. 

Hétvári Andrea: Óvodába indulok

Anyuékkal kézenfogva
jobbra balra fordulok, 
boldog vagyok, hogy ma
reggel óvodába indulok. 

Figyelj, Cirmos! Figyelj, Bundás! 
Ez lesz az én dolgozóm, 
ahol reggel és délután
egyfolytában dolgozom. 

Nem lesz nehéz ez a munka, 
mert rengeteg lesz a játék, 
s az ovisnak a sok játék 
és sok barát is ajándék. 

Alma, tejeskávé, kifl i, 
együtt majszoljuk vidáman, 
csupa öröm ez az élet
itt a kedves óvodában. 

Minden óvodás kisgyermeknek vidám, boldog évkezdést, 
tartalmas, játékos, mesés évet kívánunk. 

Bakó Bernadett intézményvezető
Giriczné Gyányi Mária intézményvezető helyettes
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MEGÚJULÓBAN A NAPSUGÁR ÓVODA, SZÍNESEDETT A TÜNDÉRKERT ÓVODA UDVARA

ÓVODA - BÖLCSŐDE HÍREI
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TANÉVNYITÓ 2020.

Az idei tanév a megfelelő vész-
helyzeti intézkedések szerint átala-
kított tantermekben és közös iskolai 
tereken indult a helyi középiskolá-
ban.

A három szintes, nyáron megújult 
aulában zajlott a tanévnyitó ünnep-
ség, a földszinten a legfi atalabbak, a 
3 éves képzésben tanuló festők és ke-
reskedelmi értékesítők (a régi eladó 
szakma új neve), illetve a techniku-
sok: a fodrászok, informatikusok és 
kisgyermek-gondozók.

Szó szerint felnéztünk az ünnep-
ség idején az első és második eme-
leten tartózkodó felsőbb évesekre: a 
10. évfolyamos pincérekre, számí-
tógép-szerelőkre és eladókra, a 11. 
éves fodrászokra, informatikusokra 
és a végzős eladókra, fodrászokra, 
vendéglátósokra.

A nyár folyamán megújult tan-
étterembe tervezett fogadás ugyan 
elmaradt, de szűk, családias keretek 
között búcsúztunk nyugdíjba vonu-
ló kollégáinktól és köszöntöttük a 
fi atal munkatársakat. A testnevelést 
és angolt oktató B. Károlyt és a kol-
légiumi csapatot erősítő B. Dorotit. 
Az Ő munkába állása azért is nagy 
öröm számunkra, hiszen a tavalyi év 
után, ahol egy informatikus kollégát 
fogadtunk régi tanítványaink közül, 
most ő a második, aki iskolánkban 
végzett, s most már munkatársként 
dolgozik velünk. 

Az ünnepség második részében 
köszönetet mondtunk azon dolgozó-
inknak, akik nyár folyamán végzett 
rendkívüli munkájának köszönve 
megújult, tiszta, modern környezet-
ben kezdhetjük az új évet.

Az évnyitón vehette át Kardos Eri-
ka kollégánk az Emberi Erőforrás 
Minisztériuma által adományozott 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 

a pályán töltött több, mint 40 éves 
munkája, vizsgáztatói és oktató-ne-
velő, illetve vezetői tevékenysége 
elismeréséül.

Minden diák és dolgozó nevében 
ez úton is gratulálok ehhez az orszá-
gos szintű elismeréshez!

A megnyitó zárásaként, a Centrum 
5 éves jubileuma alkalmából terve-
zett fa-ültetésre és a ballagásról át-
húzódó végzős osztályok és a Farkas 
Ildikó Díjasok cserje-ültetésére az 
időjárási viszonyok miatt később, a 
tanév első napjaiban kerül majd sor.

SZAKKÉPZÉS 2020.

Jelentős változás minden kilence-
dikes szakmát tanuló diák életében, 
hogy első félévben egy átalány, a 
második félévtől pedig tanulmányi 
eredményükhöz mért ösztöndíjban 
részesülnek.

A díjazás képzésük előrehaladtá-
val tovább bővül, hiszen a régebbi 
tanulószerződés helyett munkaszer-
ződést kötnek már a gyakorlati órák 
idejére is, illetve a sikeres szakmai 
vizsga után pályakezdést segítő tá-
mogatásban részesülnek.

Bízunk benne, hogy a nyári gya-
korlatok teljesítése a következő 
évben is ilyen sikeres lesz, mint az 
idén. Minden diákunk eredménye-
sen teljesítette az egy hónapot átfogó 
szakmai gyakorlatát (egy szakma-
váltást érintő kivétellel) és lépett fel-
sőbb osztályba.

Iskolánk oktatói nyári szabadsá-
guk idején minden gyakorlati helyre 
ellátogattak, betekintettek a gyakor-
latok menetébe, konzultáltak a kül-
sős oktatókkal az eredményes képzés 
érdekében.

Az új szakképzési törvény követel-
ményeinek megfelelően közös kép-
zési programban rögzítette az iskola 
és a külső gyakorlati hely a tanév 
első szakmai fóruma keretében a 
képzési elveket, módszereket. 

A kilencedikes diákok projektek
keretében sajátítják el szakmájukat 
(a tantárgyi kereteket többször fel-
oldva), az ágazati és szakmai vizsgá-
jukra portfoliót készítenek szakmai 
fejlődésükről, ami a vizsgára bocsáj-
tás feltétele.

Az idei tanév során számos vizs-
ga kerül megszervezésre akár a régi, 
akár az új feltételek mellett: a pincér, 
eladó, számítógép-szerelő szintvizs-
gák a Kereskedelmi és Iparkamara 
szervezésében (az ősz folyamán) a 
10. évfolyamon. A végzősök mel-
lék-szakképesítés vizsgái (február-
ban, pincér, borbély) és a kilencedi-
kesek ágazati vizsgái (kereskedelem, 
szociális, informatika, szépészet és 
építőipari ágazatokban április folya-
mán). S végül, de talán elsősorban 
újra a végzősök érettségi és záró 
szakmai vizsgái májustól indulva 
egészen június végéig.

A tanulás, vizsgafelkészülés mellett 
természetesen számos szabadidős 
programnak is előre örülhetünk: a 
gólyaavatótól és szakma-bemutató 
programoktól kezdve a diáknapi ren-
dezvényeken át az iskolai pihenőker-
tet kialakító projektig.

Minden diákunknak eredményes, 
élményben gazdag tanévet kívánok 
magam és munkatársaim nevében:

Tóth Erika, igazgató

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
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AZ IDÉN IS NAGY SIKERT ARATOTT 
A ,,NAGYON NYÁR- SPORT ÉS ANGOL 

NYELVI TÁBOR”

A Dévaványai Sportegyesület nyári programsorozatá-
nak harmadik táboros hete is véget ért augusztus 7-én, 
ahol a gyerekek angol, sport és kreatív foglalkozások ke-
retében, Laskainé Kiss Alexandra és Marton Anikó tábor-
vezetők irányításával táboroztak a Seres István Sporttele-
pen.

A hét folyamán délelőttönként sportfoglalkozásokon- 
foci, jóga, úszás- és angol foglalkozásokon vettek részt 
a gyerekek, majd minden délután különböző tematikák 
szerint összeállított programok voltak, így kreatív kézmű-
veskedésen, közösségépítő és csapatversenyeken, dráma-
játék foglalkozáson próbálhatták ki magukat.

A tábor csütörtöki napján különleges élményben volt 
része a táborozóknak, hiszen a Levendula Virágműhely és 
Prohászka Béla mesterszakács látogatott el a Seres István 
Sporttelepre, és készítette el részükre az aznapi ebédet, 
miközben a Bimbo Pictures örökítette meg a tábor prog-
ramjait, a hét történéseit.

A tábor utolsó napját rövid kirándulással indítottuk, 
majd a délután folyamán került sor a záróbuli megtartá-
sára, ahol a táborozó gyerekek mini produkcióval lepték 
meg a szülőket, testvéreket, és egyközös délutánt tölthet-
tünk el, csillámtetoválással és gofrival fűszerezve.

A Dévaványai Sportegyesület ezúton köszöni meg a tá-
bor lebonyolításában nyújtott segítséget:

Dévaványa Város Önkormányzatának, Dévaványai 
Általános Művelődési Központnak, Dévaványa Fele-
melkedéséért Közalapítványának, Szitás Ilonának, Nagy 
Alexandra Nikolettának, Szűcs Tibornak, Dévaványai Va-
dásztársaságnak, AGRICOLA Dévaványa Kft -nek, SKY-
FOOD Kft -nek, Dévaványa Strandfürdőnek, Dévaványa 
Strandfürdő Büfének, Borsós Mónikának, Meizner Mari-
annak, Kiss Nórának, Nagy Ádámnak, Molnár Tündének, 
Giriczné Gyányi Máriának, Bakó Bernadettnek, Feketéné 
Hízó Gabriellának, Elek Lajosnénak, Kissné Varga Teréz-
nek, Tóth Imrének és családjának.

Reméljük kellemes élményekkel gazdagodtak a résztve-
vők, találkozzunk 2021-ben is! 

Szervezők

2020. AUGUSZTUS 19-ÉN ÁTADÁSRA KE-
RÜLT A ,,DÉVAVÁNYÁÉRT” KITÜNTETÉS

2020. augusztus 19-én Dévaványa Város Önkormányza-
tának ünnepi  Képviselő-testületi ülésén Valánszki Róbert 

polgármester úr mondott megemlékező ünnepi beszédet, 
majd Czank Gábor katolikus plébános úr mondta el ün-
nepi beszédét, emlékeztetve a jelenlévőket Szent István- 
államalapító atyánk- útmutatására és szellemi hagyatéká-
ra, illetve magyarságunk kincseire. Az ünnepi beszédeket 
követően polgármester úr átadta a Képviselő-testület által 
odaítélt ,,Dévaványáért” kitüntetést Vass Károly részére.

„Nevem: Vass Károly, 1955.10.16-án születtem Déva-
ványán. Édesapám Vass Károly, ő mezőgazdasági gépész-
mérnökként a dévaványai gépállomáson, rövid ideig az 
akkori Lenin tsz-ben, majd a mezőtúri főiskolán majd a 
nyugdíjas kor eléréséig az akkori Szeghalmi Állami Gaz-
daság főmérnökeként dolgozott. Ő a 2003-as évektől, 80 
éves kora óta nincs velünk.

Édesanyám Tóth Eszter, tanítónő, gyakorlatilag tel-
jes pályafutása alatt Dévaványán tanított általános isko-
lás alsó tagozatos gyerekeket. Jelenleg is köztünk van, jó 
egészségnek örvend -persze a 88 évét fi gyelembe véve.

Általános iskolába Dévaványán jártam, majd Debre-
cenben, az akkori Landler Jenő szakközépiskolában autó-
gépész szakon érettségiztem 1974- ben. Az érettségi után 
egy évig a Szeghalmi Állami gazdaságban dolgoztam mint 
autószerelő. Sikeres felvételi után az akkori győri Közleke-
dési És Távközlési Műszaki Főiskolán, autógépész szakon 
tanultam tovább, itt szereztem diplomát 1979—ben. Az 
akkori szokásoknak megfelelően a főiskolai tanulmányok 
tényleges megkezdése előtt 11 hónap, utána 7 hónap kato-
nai szolgálat is következett. 

A diploma megszerzését követő katonai szolgálat letelte 
után az akkori 8. sz. VOLÁN vállalat Szeghalmi Kiren-
deltségén lettem műszaki vezető, majd a Szeghalmi Ál-
lami Gazdaságnál a gépkocsijavító műhely vezetője. Itt 
dolgozásom ideje alatt jelentkeztem a Gödöllői Agrártu-
dományi Egyetemre, ahol mezőgazdasági gépészmérnöki 
diplomát szereztem 1986-ban. 

1984- ben Dévaványán, a Lenin tsz.-ben vállaltam mun-
kát, kezdetben műszaki vezető, majd elnökhelyettes let-
tem. A rendszerváltoztatást követő átmeneti időszakban 
a Lenin tsz RÓNA szövetkezetté alakult, amelynek elnöke 
voltam annak 2004- ben történt felszámolásáig.

A RÓNA Szövetkezet helyén 2000-ben megalakult az 
AGRODÉVA Kft , melynek 2005-től a mai napig ügyve-
zetője vagyok.

Nős vagyok, nejemmel, az ugyancsak dévaványai szüle-
tésű Csontos Etelkával 1979- ben házasodtunk össze. Ő a 
szarvasi Óvónőképző elvégzése után nyugdíjazásáig óvó-
nőként dolgozott ugyancsak Dévaványán.

Két gyermekünk van, Károly fi unk 1980-ban született, 
informatikus, programtervező matematikus, jelenleg Bu-
daőrsön él családjával. Ildikó lányunk 1986-ban született, 
a szegedi Juhász Gyula Főiskolán magyar-művelődésszer-

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
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A Ladányi Mihály Könyvtár

szeretettel meghívja Önt,

Ladányi Gábor
Egy hang a skála hangsorában
című verseskötetének bemutatójára.

Időpont:

2020. szeptember 28. (hétfő) 17.00 óra

Helyszín:

Ladányi Mihály Könyvtár
Dévaványa, Árpád u. 20.

Minden
érdeklődőt
szeretettel
várunk!

MEGHÍVÓ

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
vező, majd Nemzetközi Kapcsolatok szakon szerzett ké-
pesítést. Jelenleg párjával Budapesten él.

Négy unokánk van, két fi ú, 9 és 8 évesek, és két ikerlány, 
ők 4 és fél évesek.”

Vass Károlynak ezúton is szeretettel gratulálunk, további 
jó egészéget kívánunk családja körében!

EGYÜTT BÚCSÚZTATTUK
AZ IDEI NYARAT

2020. augusztus 29-én együtt búcsúztattuk az idei nya-
rat kicsikkel és nagyokkal a ,,Városi Gyermek- és Családi 
Nap”-on. 

A rendezvényen lehetőség volt kipróbálni az óriás ka-
lózhajót, Aladdin csúzdás ugrálóját, akrobatikus mutat-
ványokat kipróbálni az Eurobungeen, a legkisebbek a 
szülőkkel a bababirodalomban játszhattak, vagy kézmű-
veskedhettek a Bábika Bt. játszójában, illetve csillámteto-
válást is készíttethettek. A tartalmas napot a Farkasházi 
Réka és a Tintanyúl gyermekzenekar koncertjén zárhat-
ták, ahol a család apraja-nagyja együtt táncolhatott a re-
mek hangulatú muzsikára. 

Reméljük, kellemes élményekkel lettek gazdagabbak a 
résztvevők és jó kedvűen zártuk együtt a nyarat!

Köszönjük a támogatást Dévaványa Város Önkormány-
zatának, a Dévaványai Strandfürdő Büfének a rengeteg 
gofrit, A Dévaványai Strandfürdő és Gyógyászat mun-
katársainak a segítséget és együttműködést, illetve az ön-
kénteseknek, hogy munkájukkal hozzájárultak a rendez-
vény lebonyolításához!

Találkozzunk jövőre is!
Laskainé Kiss Alexandra művelődésszervező

DÁMK Művelődési Ház

Házassági évforduló

Balogh József és Trézing Margit 
2020. augusztus 28-án ünnepelték

55. házassági évfordulójukat.

Szeretettel köszönti őket a család.

H g f

M

DÉVAVÁNYA NÉPE POMPÁS KERETBEN 
ÜNNEPELTE A TISZTES KÉZMŰIPART

Dévaványa iparossága szerényen, de önérzetesen hi-
vatkozott arra, hogy ötven év óta szolgálja testületbe 
tömörülten a polgári jólétet, az emberi kényelmet, az 
előrehaladást, a község és a Haza, gazdasági és szellemi 
megerősítését.  A község népe kellő mértékben értékel-
te ezt. Szép volt az egész ünnep, kezdve a lázas izgalmú 
előkészületekből, az istentiszteleteken, díszközgyűlé-
sen, ipari bemutatón és a Dévaványán soha együtt nem 
látott tömeg táncmulatságán keresztül a rendezőség ün-
nep utáni záróvacsorájáig. A kiállításnak négyezer lá-
togatója volt. Magasztos, benyomásokban gazdag nap 
volt az Ipartestület 50 éves jubileumi ünnepe.

A DÉVAVÁNYAI HÍRLAP 1938. ÉVI
SZEPTEMBERI SZÁMÁBÓL
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A MÚZEUMI ARCHÍVUMBÓL -
AZ EMBER ÉS A KÉPZELET: NÉPHAGYOMÁNYOK DÉVAVÁNYÁN ÉS A SÁRRÉTEN

Az emberi gondolkodás szerves részét képzi ősidők óta 
a különböző fantáziatermékek megalkotása. A legkorábbi 
időkben ezek általában a teremtő istenek tettei, az általuk 
teremtett tárgyak vagy szörnyek, azok legyőzésének kö-
rülményei alkották ezeknek a történeteknek a gerincét. A 
középkortól a történetek központjában leginkább a vallás, 
az egyén, illetve vallásos közösségek által értelmezett hie-
delmek elemei jelennek meg. A keresztény közösségek pe-
rifériáin élő egyének tettei talán a legismertebbek, akiket 
gyakran mágikus erővel ruháznak fel (táltosok, boszorká-
nyok). Nagyjából ekkor jelennek meg a mesék formai jel-
lemzői. Szintén jelentősek az egyes települések határában az 
átlagostól eltérő földrajzi képződményhez, történeti esemé-
nyekhez társult történetek is (rejtett kincs, a török kincse). 
Régiónk néphagyományairól részletesen Szűcs Sándor írt, 
így cikkünk forrásaként ezeket az írásokat használjuk. Jelen 
cikkünkben a városunk és a tájegységünk néphagyománya-
iból emelünk ki kettőt.

Sárkány: A sárkányok fészkét régiónkban elődeink a sás-
sal, náddal bőven borított, elburjánzott lápi területeken 
vélték. Azért is fészkelt be ide a sárkány, mert a néphagyo-
mány szerint a hideg vízben hűsölt, hiszen a sárkány vére 
olyan forró, hogy ha nem tenne így, egy szempillantás alatt 
keményre főne benne a tojás. Ha a sárkány mozgolódott 
a rét alatt, akkor a rét talaja felpúposodott, erről lehetett 
tudni, hogy éppen merre van. Érdekes még számunkra a 
sárkány zsákmánya. A történetek azonos részei közül azok, 
amikor a sárkány egyfajta ragadozó madárként ragadta el a 
gulyából a szarvasmarhákat. Azonban volt mód a sárkány 
okozta kártételek elkerülésére. Ezt többek között az ecsegi 
pásztorok elbeszéléséből tudjuk. A sárkány haragját tejjel 
lehetett csillapítani, ezt közvetlenül a sárkány barlangjába 
kellett önteni. Jelentős volt még a sárkány vére, teje és annak 
fogai, amelyek természetfeletti erőket adtak viselőiknek. A 
sárkány vérét, ha az ember a szemére kente, akkor a rej-
tett kincset is megláthatta. A sárkánytejtől, ha a csecsemő 
issza meg, elörökli a legendás lény haragos természetét, a 
sárkányfog pedig emberfeletti erőt biztosított. 

Boszorkányok, bábák: A boszorkányok és bábák gyüle-
kezetéről (boszorkányszombat) tesz említést legtöbbször 
a néphagyomány. Ennek helyét is meghatározza: a szeg-
halmi Harangút mentén, amely a település határába veze-
tett. Mellette volt egy ér, ennek az érnek a partján feküdt a 
Turbuchalom, ezen pedig a Bábák-fája állt. Itt gyülekeztek 
a boszorkányok, nem csak Szeghalomról, hanem Dévavá-
nyáról, Füzesgyarmatról, de még távolabbi településekről is. 
Gyakori történet még a rétben csónakkal közlekedő keres-
kedők, utazók esete is, ahol az ártalmatlan külsejű öregasz-
szonyok jutalom fejében kéredzkedtek fel az emberek csó-
nakjára, az utazás végén pedig ezüstpénz helyett egy-egy 
kecskebékát raktak az utazók zsebébe.

A fenti rövid összefoglalóból is láthatjuk, hogy a lakóhely, 
illetve annak közvetlen környezete miképpen formálta az 

emberi képzeletet. Mai szemmel már távolinak tűnhet szá-
munkra egy-egy történet, viszont mindenképpen iránymu-
tatónak kell tartanunk ezeket a fantáziatermékeket is. Hi-
szen ezekben a történetekben nem csak egy személy, hanem 
a közösség történelmi, vallási és szellemi értelmezésmódja 
is egy történetté formálódik össze, amely valamilyen - a hét-
köznapokból kiemelkedő - eseményre ad választ. Ezeknek 
a motívumoknak a vizsgálata hosszú távon nemcsak a nép-
rajz, hanem a történetkutatás számára is fontosak lehetnek. 
A hiedelmek, mesék, regék, néphagyományok és mondák 
vizsgálatával közelebb kerülhetünk őseink, elődeink gon-
dolkodásának megértéséhez. További vizsgálatok alapján 
pedig egy-egy társadalmi csoport döntéseit is megérthetjük 
a történelmi kihívásokra adott válaszaikból.

ui: Ez a hivatkozás csak a „Forrásjegyzék” című doksira 
érvényes! 

2020 – Szeptember: 

Szűcs Sándor: A ványai juhbehajtás és más históriák – 
Rajzok a régi Sárrét életéből. Szerk.: Hajdú József. Kiadó: 
Dévaványai Kulturális Hagyományőrző Egyesület. Déva-
ványa, 1997. 12-13, 14-15.

Szöllösi Bálint Róbert, történész

A BIHGY fotóarchívumából: 
Boszorkány - Szűcs I. felvétele
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Kedves Olvasóink!
Szeptember hónapban sok híres szülötte közül először 

az 1791. szeptember  21-én született Széchenyi Istvánra 
emlékezünk. Ő alapította meg külföldi mintára például a 
lóversenyzést.

„A lóversenyzés hazánkban 1826-ban kezdődött. – Gróf 
Széchenyi István s az akkori országgyűlésen Pozsonyban 
jelen volt főuraink, Anglia példájára, megalapították a ló-
versenyt, mint legbiztosabb eszközét a lónemesítésnek, és 
sem fáradságot, sem áldozatot nem kíméltek annak hazánk-
ban való meggyökereztetésére. Törekvéseiknek volt is sikere. 
1826-ban Pozsonyban rendeztek először lóversenyt, azután 
Pesten a  Soroksári-  és Üllői – út közti versenytéren. Számos 
hazafi   hozzájárulásával a lóverseny-alap annyira növeke-
dett, hogy 1835-ben már mintegy 13.300 darab arany volt 
az alaptőkéje, melynek a kamatai pénzben vagy egyéb érték-
ben a pesti gyepen évenként múlhatatlanul elnyerhetők, „ha-
bár csak egy ló járja is körül a pályát, s habár a versenyben 
résztvevőkön kívül egyetlen egy néző sem jelennék is meg.” 

(Trócsányi Zoltán)

A másik nevezetes személyiség az 1859. szeptember 30-
án született Benedek Elek, a legnagyobb magyar meseíró. 
Ez a nap Benedek Elek tiszteletére lett „A magyar népmese 
napja”

Olvassunk el most egy Benedek Elek  mesét!

A KATONA MEG AZ ÖRDÖG

Volt egyszer, hol nem volt, hajdanában volt egy szegény 
ember. Olyan szegény volt, hogy bánatában nekieredt a vi-
lágnak. Ment, vándorolt, találkozott egyszer az ördöggel. 
Az ördög megkérdezte a szegény embertől, hogy mi a baja, 
aztán megígérte neki, hogy ő kisegíti minden bajból, csak 
adja magát neki tíz esztendő letelte után. Úgy írták meg a 
szerződést, hogy az ördög tíz év letelte után elmegy érte, 
és ha tíz kérdésre nem tud megfelelni, akkor mindenestől 
elviszi őt a pokolba. 

Elmúlt a tíz esztendő. Az embernek jól ment a dolga. Le-
fogyott a szerződése, de állott a nagy lakoma, vendégség. 
Egyszer csak kopogtattak az ablakon. Jött az ördög az ab-
lakhoz. 

Éppen aznap tévedt a szegény ember házához egy obsi-
tos katona. Ez megkérdezte a házigazdától, hogy mi a baj, 
hogyha lehet, hát ő segít rajta.

A szegény ember elmondta. Az ördög türelmetlenkedett, 
hívta a gazdát az ablakhoz, de a katona állott oda helyette, 
hogy feleljen az ördögnek.

- Ha meg nem felelsz a szavamra, elviszlek! – mondta az 
ördög. – Lejárt a szerződésünk! Felelj hát! Egy.

- Egy az út, amelyiken jöttél – felelt a katona.

- Kettő – számolt az ördög.
- Kettő lesz az út, amelyiken visszamégy.
- Három 
- Egy kocsiban három kerék nem elég.
- Négy
- Négy kerék elegendő egy kocsiba.
- Öt
- Olyan vagy te is, mint a kocsiban az ötödik kerék.
- Hat.
- Amelyik gazdának hat kaszás fi a van, az nem fogad ka-

szást a rétjére, hanem lekaszálja maga a fi aival.
- Hét
- Akinek hét férjhezmenő lánya van, nem megy máshoz 

gondot kérni, mert magának is elég gondja van – mondta a 
katona. Elvesztette a türelmét, aztán elkiáltotta magát: 

- Siess innen a pokolba, ott a helyed!
Az ördög elcsodálkozott azon, hogy az ember minden 

kérdésére tudott felelni. Úgy megijedt erre a felszólításra, 
hogy elszaladt. Meg se állt a pokol kapujáig.

Így maradt meg a gazda a birtokában. Örömében nagy 
lakomát csapott a katonának, aki megszabadította őt az ör-
dögtől.

A DÉVAVÁNYAI HÍRLAP
1937. ÉVI SZEPTEMBERI SZÁMÁBÓL

A palatábla halála

A vallás és közoktatásügyi miniszter egyik újabb rendel-
kezése értelmében ezentúl tilos a kézi palatábla a belterü-
leti iskolákban. Ilyen palatáblát csak a tanyai iskolákban 
szabad használni a belterületiekben csak iskolafüzetbe ír-
hatnak az elemista tanulók.

A tanítók általában nagyon örülnek a rendeletnek, mert 
a félelmetesen csikorgó palavessző sem a tanulók, sem pe-
dig a tanító idegeinek nem tett jót. Igaz az is, hogy a pala-
táblán írni tanuló gyermekek írása sokkal csúnyább, ne-
hézkesebb, mint azoké akik mindjárt irkát használtak.

ÉVFORDULÓS SAROK
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‹ ‹ ‹ VISSZATEKINTŐ

Emlékezzünk elődeinkről

Szeptember az iskolakezdés időszaka, ezért régi tanító-
inkra, iskolákra emlékezünk.

„Feljegyzések szerint az első iskolai oktatás Dévaványán 
1696-ban kezdődött. Tudatjuk az első tanító nevét is: Né-
met Istvánnak hívták. A debreceni kollégiumból jött. Az 
első iskola a templomtól délkeletre a parókiatelkén épült  
és ott  volt, ahol ma az üzletházsor van. Ebben a tanterem-
ben tanítottak a rektorok a fenti időtől kezdve.

Az iskolában csak egy tanterem volt. Maga az épület nád-
ból és sárból épült. A szűk helyen nemegyszer 150 gyermek 
is volt összezsúfolva.

Az iskolát természetesen az egyház és a hívek tartották fenn. 
Államsegélyt ehhez először csak 1873-ban kaptak. A leány és fi -
úgyermeket együtt tanították. A két nem elválasztása csak 1721-
ben valósult meg, amikor megszervezték az első leánytanítói 
(Doceta) állást. Erre az állásra Sánta Lászlót nevezték ki. A leá-
nyok számára az első iskolát a Hajós és Hajnal utca sarkán 1735-
ben építették egy tanteremmel. A mostani nagyobb fi úiskola a 
piactéri járdával párhuzamosan 1839-ben épült, 1840-ben vet-
ték használatba és hozzá az egyház a tanító számára 1883-ban 
lakást épít. Az első központi leányiskolát a kat. templommal 
párhuzamosan 1735-ben építik, melyet 1771-ben felújítanak és 
a növendékek szaporodása miatt 1855-ben újjáépítik.

Második leánytanítónk Bottos Dániel, a harmadiknak 
pedig Bán Lajost nevezik ki. 1883-ban építik az Arany János 
utcai iskolát 2 tanteremmel és tanítói lakással. Első tanítója 
Borza Lajos volt és még ma is Borza féle iskolának hívják.

Már előbb 1763-ban második fi útanítónak Máté Józsefet 
nevezték ki. 1861-ben történik meg a harmadik fi útanító ki-
nevezése Törő László, majd 1877-ben a negyedik fi útanító 
kinevezése Iván András személyében.

Eddig a tanítóknak kötelességük volt a kántorkodás is. 
Ezen kötelességük alól az egyház felmentette őket azáltal, 
hogy megszervezte a kántori állást is. 1893-ban már az 5-ik 
fi úkat nevelő tanítót nevezik ki Pánczél Lajos személyében. 
Ez évben felépítik a Kossuth utcai iskolát két tanteremmel és 
ugyanezen évben bízzák meg tanítással mint negyedik leá-
nyokat tanítót, Bán Lajost.

A meglévő iskolák a lakosság szaporodása miatt mind szű-
kebbé váltak a lakosság gyermekei számára. Maga erejéből az 
egyház nem is tudta ezen problémát megoldani. Ezért a Köz-
ség 1903-ban 75717 koronát adott iskolaépítésre. Ebből az ösz-
szegből és még saját hozzájárulással épült meg újra a Kossuth 
utcai iskola, 1905-ben a központi leányiskola, és 1908-ban a 
központi fi úiskola, melyek most is megvannak. Mindegyikhez 
tanítói lakásokat is hozzáépítettek. 1905-ben a Hajós úti isko-
lát is átépítették két tantermesre. Az állam 1898-tól kezdve a 
tanítók fi zetéskiegészítésére térítést adott. így tudott az egyház 
1907-től újabb 3 tanítói állást szervezni, ezekre Káringetz Juli-
anna, Nagy Róza és Simon Julianna neveztetett ki.”

Dévaványa Nagyközség Története 1978.

Ezt olvastuk a
 Dévaványai Hírlapban

KÉTHALMI ,,VÍZÜGY”

2002. augusztusában több napig nem tudtak vízhez jutni 
a Kéthalmon lakók a közkifolyóból.

A Kéthalmon lévő házakhoz csak az 1980-as években ve-
zették el a vezetéket, ott létesítve egy közkifolyót, addig az 
ott élők az állattenyésztési telephez járhattak vízért. Az el-
múlt rendszerben természetes volt a szövetkezet akkori ve-
zetői számára, hogy ezt ingyenes szolgáltatásként kezelték.

A rendszerváltás után Dévaványa 450 millió Ft állami tá-
mogatás segítségével kiépíthette a regionális vízhálózatot, 
így Kéthalomon is leraktak egy csonkot, a csatlakozás lehe-
tőségével. (…)

Murányi Magdolna  (2002)

Megújult Dévaványa emeletes háza

Még a „régi” időkben épület, amit a ványaiak ,,emeletes 
háznak” hívnak. 2008. augusztus 29-én adták át ünnepélyes 
keretek között a megújult társasházat. 

A Panel Plusz Program keretében kezdődött a felújítás – a 
pályázathoz szükséges iratok beszerzése 2006. februárjában 
kezdődött el. 

Minden lakó fellélegezhetett, hiszen nehéz volt a pályá-
zat. A munkálatokat elvégzéséhez 2008. májusában kezdtek 
hozzá, és tartották a határidőt, amely 2008. augusztus 20. 
volt. (…)

MM (2008)

Szeretettel 

köszöntöttük

édesanyánkat 

Váradi Andrásnét 

70. születésnapja 

alkalmából,

a Berta Edit

által készített 

gyönyőrű

tortával.
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A Vox Humana kórus tagjai 2020. augusztus 28-29- 
én ismét intenzív felkészülési napot tartottak, most a 
Körös- Maros Nemzeti Park Sterbetz István Túzokvé-
delmi Látogatóközpontjában.

28-án, pénteken 13.30-kor volt a gyülekező, 14.30-
kor kezdtük a dalok tanulását, amely este 19 óráig 
tartott.

Addigra elkészült a nagyon fi nom üstben főtt papri-
káskrumpli kolbásszal, melyet a Hagyományőrző Nők 
Egyesülete segítőkész tagjai főztek.

Az ízletes vacsora után, éjszakába nyúlóan beszélget-
tünk, majd a kellemes, kényelmes szobáinkban nyugo-
vóra tértünk.

Másnap, szombaton, reggeli után délig gyakoroltuk 
az előző nap délután megtanult dalokat. Délben feltöl-
tődve, énektudással gazdagabban elköszöntünk és haza 
indultunk.

Programunkat Dévaványa Város Önkormányzata 
Képviselőtestülete anyagi támogatásával valósítottuk 
meg. Köszönjük szépen!

Köszönjük karnagyunk, Erdeiné Mucsi Márta és Er-
dei Attila munkáját, türelmét, amellyel a dalokat taní-
tották nekünk.

Köszönjük a Hagyományőrző Nők Egyesülete tagja-
inak, - Tóth Istvánné, Kovács Károlyné Tánczos Róza, 
Diós Imréné, Berta Istvánné, Kovács Károlyné és Hor-
váth István - munkáját.

Valamint köszönjük a felajánlásokat Kónya Mihály-
nak és Kónya Mihálynénak, Varga Istvánnénak és Lo-
vász Juditnak.

Köszönöm szépen minden kórustársamnak, hogy ott 
voltak és együtt lehettünk.

Kürti Ignácné, elnök
Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesülete

ÚJRA FELCSENDÜLT A DAL

Adamik Lajos - volt dévaványai lakos - fejéből pattant ki 
az ötlet, hogy jó volna találkozni a gyerekkori barátokkal, 
ismerősökkel, régi osztálytársakkal. A gondolatot tett követ-
te. Hamar összeállt a névsor akik segítségével a „ riadólánc” 
- úttörős emlékeink alapján - beindult.

 A helyszínt Lajos választotta, mert nagyon megérintette 
a táj szépsége, csendje, amikor először járt a Tüskevár tónál. 
nemcsak a helyszínről gondoskodott. Olyan fi nom csülök-
pörkölttel vendégelt meg bennünket, hogy többen „ repe-
táztak” is belőle.

 Az eső sem vette el a lelkes csapat kedvét. Rég nem látott 
barátokkal, ismerősökkel beszélgettünk, sétáltunk a tó kö-
rül. Valóban meseszép vidék!

Volt, aki pecázott is eredményesen, ha már halastó mel-
lett voltunk.  A felcsendülő retró dalok sokunkban felszínre 
hozták az ifj úkori emlékeket.

Nagyon kellemes nap volt mindannyiunk számára.
Köszönet érte Adamik Lajos ötletgazdának és kiváló sza-

kácsnak. Köszönjük Cserven Tibornak, hogy megnyitotta 
Tüskevárát előttünk. A résztvevők bizonyosan elviszik jó hí-
rét ennek a csodálatos helynek, hiszen az ország különböző 
helyéről gyűltünk össze.

Köszönet Pappné Nagy Katalinnak, hogy elindította a ri-
adóláncot és gondoskodott a tárgyi feltételekről.

Végül köszönet mindenkinek, aki ott volt és, aki valami-
lyen formában hozzájárult a retró parti megrendezéséhez, 
sikeréhez.

A nap végén sokan így köszöntek el: Jövőre veletek ugyan-
itt! Én ott leszek! Ki csatlakozik? 

                                                 
Pesztránszkiné Nácsa Mária

RETRÓ TALÁLKOZÓ
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2020. „NAGYON NYÁR” – SPORT ÉS ANGOL NYELVI TÁBOR

BIRKÓZÓ EDZŐTÁBOR

A Dévaványai Sportegyesület nyári programsoroza-
tának harmadik táboros hete 2020.08.03-08.07. között 
zajlott, ahol a gyerekek angol, sport és kreatív foglalko-
zások keretében, Marton Anikó és Laskainé Kiss Ale-
xandra táborvezetők irányításával táboroztak a Seres 
István Sporttelepen.

A lebonyolításban ismét aktív szerepet vállaltak a di-
ákmunkások: Békési Dániel, Katona István, Kenéz Re-
gina, Kónya Sára, Németh Fanni, Papp Dávid, Szarka 
Szabolcs, Takács Anna.

A napjainkat közös reggelikkel indítottuk, amit az 
idegen nyelvű foglalkozások követtek. Délelőtt folya-
mán kedvükre választhattak a gyermekek a foci illetve 
a jóga sportágak között, zárásképpen pedig az úszásne-
mek különböző technikáit sajátították el a sportolók.

A tábori napok délutánjai tematikus felépítéssel zaj-
lottak. Hétfőn közösségépítő csapajátékokkal, kedden 
kézművesedéssel töltöttük a délutánjainkat, szerdán 
pedig egy drámai foglalkozás keretein belül kalauzol-
tunk el a mesevilágba.

A tábor csütörtöki napján különleges élményben 
volt része a táborozóknak, hiszen a Levendula Virág-
műhely szervezésében Prohászka Béla mesterszakács 
látogatott el a Seres István Sporttelepre, és készítette el 

a részükre az aznapi ebédet. A mesterszakács látogatá-
sát a Bimbo Pictures örökítette meg.

A tábor utolsó napját rövid kirándulással indítottuk, 
majd a délután folyamán került sor a záróbuli megtar-
tására, ahol a táborozó gyerekek mini produkcióval 
lepték meg a szülőket, testvéreket.

A Dévaványai Sportegyesület ezúton köszöni meg 
a tábor lebonyolításában nyújtott segítségét Dévavá-
nya Város Önkormányzatának, Dévaványa Felemel-
kedéséért Közalapítványának, Szitás Ilonának,  Nagy 
Alexandra Nikolettának, Szűcs Tibornak, Dévaványai 
Vadásztársaságnak, AGRICOLA Dévaványa Kft -nek, 
SKY-FOOD Kft -nek, Dévaványa Strandfürdőnek, 
Borsós Mónikának, Marton Lajosnak és családjának, 
Meizner Mariannak, Kiss Nórának, Nagy Ádámnak, 
Molnár Tündének, Giriczné Gyányi Máriának, Bakó 
Bernadettnek, Feketéné Hízó Gabriellának, Bimbó 
Lajosnak , Elek Lajosnénak, Kissné Varga Teréziának, 
Tóth Imrének és családjának.

Irány a Nagyon Nyár 2021!

Laskainé Kiss Alexandra, Marton Anikó, Dr. Szitás László

Idén is megrendezésre került a szokásos Békés me-
gyei birkózó edzőtábor augusztus utolsó hetében. Jó 
hangulatban telt el, kellő felkészülést adott a szep-
temberi válogató és magyar bajnokságra. A napi két 
edzés mellett jutott idő a kikapcsolódásra is, amit 
strandolással töltöttünk el.

Az edzéseket a Kossuth utcai edzőteremben bo-
nyolítottuk le. Akik nélkül nem jöhetett volt létre 
az edzőtábor, ezért külön köszönjük a Dévaványai 
Sportegyesületnek, dr. Szitás Lászlónak az egyesület 
elnökének, illetve a vadásztársaság elnökének Illin 
Józsefnek. A tábor étkeztetéséről a Sanci büfé gon-
doskodott – köszönjük! Külön köszönet a takarító-
nők áldozatos munkájáért.

Tisztelettel: Kovács Zsolt
 a dévaványai birkózó szakosztály edzője Nagy Ádám (DSE) negyedszerre a célban

az ExtremeMan 226 km-es távú versenyén.
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--  Pálinkafőzés --
Mezőtúri út 9. sz. alatt szeptember 1-től

kezdődik! Kismennyiségű barack,
cseresznye cefrét is összegyűjtöm és kifőzöm.

Balla József, Telefon: 06/30-611-0755

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

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

bevezetve. A hasznos alapterület 135 m2.

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

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

A kirándulás abban az esetben jön létre, ha a vírushelyzet engedi!

SZÉLVIHAR

Megrongált háztetők, ledőlt kémények, kicsavart 
fák, feldöntött szénakazlak, betört ablakok jelzik 
a vihar pusztításait. Három óra alatt 21,6 mm volt a 
csapadék. A szélvihar a katolikus templom hajójának 
tetejét két helyen kibontotta és mindegy 3 méter át-
mérőjű lyukakat vágott rajta. Óriás károkat okozott a 
tanyákon. Félő, hogy a vihar által okozott kár komoly 
összegekre rúg. 

FAKULT MEZŐBEN ÁLLUNK

és elsiratjuk meghalt éveink, jaj, be hamar, be hamar 
jött-e változás, ez a nyárból – ősz, amikor már sehol 
semmi, csak kongó, széles üresség. Hol van már a nyár, 
hol vannak a nyár pompás tollasai, hol vannak a vá-
gyak, a csókok, az ölelések, hol van a régi kedves, aki 
fájón belénk sikolt, mint megszaggatott hangszer húr-
jai. Fakult mezőben állunk, pár szál aszott virággal uj-
jaink között és lassan – megadjuk magunkat.

 A DÉVAVÁNYAI HÍRLAP 1935. ÉVI
SZEPTEMBERI SZÁMÁBÓL



Dévaványai Hírlap - 20. oldal

LABDARÚGÁS
2020. augusztus 8. szombat 16:00

EDZŐMÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE–Medgyesbodzás SE 2 – 1 (1 – 0)
Dévaványa, 100 néző.
Gólszerzők: Adamecz I. 2’, Horváth B. 90’, ill: 81’,
Dévaványai SE: Szász D. (Juhász Zs. 60’), – Furka Zs., 

Pap Á., Tóth M., Feke B. (Szitás L. 60’), – Katona I. (Hor-
váth B. 60’), Adamecz I. (Papp D. 46’), Marton L., Kéki 
Cs., – Szabó E., Papp K. (Adamecz I. 70’) Edző: Bereczki 
Árpád.

A nagy hőségben fogadta edzőmérkőzés alkalmával 
a Medgyesbodzási alakulatot felnőtt csapatunk.

Már az első percekben vezetéshez jutottunk a rutinos 
Adamecz István révén, aki már a második percben be-
talált a vendégek hálójába 1-0. Ezt követően kicsit visz-
szahúzódva játszottunk, teret engedve a vendégeknek. A 
második félidőben többször is próbálkoztak a vendégek, 
de a kapu előtt nem voltak magabiztosak.

A második félidő 65. percében egy büntetőt is hibáz-
tunk, ami kicsivel később meg is bosszulta magát. A 81. 
percben sokadik próbálkozás után kiegyenlítettek a ven-
dégek 1-1. Ezt követően mindent beleadva, az utolsó perc-
ben újabb találatot szereztünk. Kéki Csaba iramodott meg 
a bal szélen, védőjét lerázva középre lőtt, amire csapattársa 
Horváth Bence érkezet, aki nagy erővel lőtt a hálóba 2-1.

2020. augusztus 12. szerda 17:00
MAGYAR KUPA MÉRKŐZÉS! 

Dévaványai SE–Gyulai Termál FC  2 - 3  (0 - 2)  
130 néző, Játékvezető: Tóth Imre.
Gólszerzők: Marton L. 48’ (11-es ből), Kéki Cs. 49 ’, Ill: 

Bondár A. 18’, Czirok J. 20 ’, Radics D. 67’.
Dévaványai SE:  97 Szász D., -  13 Szalai B., 3 Pap Á., 4 

Furka Zs., 5 Katona I. (12 Adamecz I. 46’), - 9 Kéki Cs., 
10 Marton L., 8 Szabó E., 7 Molnár J., - 18 Kovács F. (14 
Feke B. 72’), 11 Papp K. (17 Papp D. 72’), Cserék: 1 Sági 
B. 2 Bányai R., 5 Tóth M. Edző: Bereczki Árpád.

A változatos jó iramú mérkőzésen, a vendég csapat a 
végére kicsit elfáradva szerencsével nyerte meg a mér-
kőzést.

2020. augusztus 15. szombat: 17:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!   

Dévaványai SE–Csabacsűdi GYLSE  3 - 3  (1 - 2)  

180 néző, játékvezető: Krisán János.
Dévaványai SE:  97 Szász D., -  13 Szalai B., 3 Pap Á., 

6 Tóth M., 4 Bányai R., - 9 Kéki Cs., 10 Marton L., 18 
Adamecz I. (11 Papp D. 73), 8 Szabó E., - 20 Ernyes R. 
(15 Katona I. 80’), 7 Papp K. (12 Nyíri J. 80’), Csere: 1 
Sági B. Edző: Bereczki Árpád.

Csabacsűdi GYLSE:  1 Petrovics Zs., - 4 Kasik M. (20 
körösfalvi K. 76’), 7 Viszkok Cs., 21 Kiri B., 16 Sovány 
P,. (17 Kiss G., 60’), - 9 Rafaj R., 13 Gulyás P., 10 Sándor 
J., 14 Tasi N., -  2 Endrefalvi E., (8 Viszkok D., 85’), 11 
Magyar M., (18 Jelen Sz. 70’) Edző: Kondacs János.

 Sérültek és hiányzók:  Elek B.,  Molnár J., Furka Zs., 
Juhász P., Kovács B., Kató B., Papp K., Gubucz V., Nyíri A.

Góllövők: Papp K. 31’, Marton L. 56’ (11-es ből), 88’, ill: 
Endrefalvi E. 35’, 40’, Sándor J. 78’.

Sárga lap: Pap Á. 47’, Bányai R. 51’, Marton L. 76’, ill: 
Sovány P. 17’, Sándor J. 22’, Endrefalvi E. 49’, Kiss G. 67’, 
Viszkok D. 90’.

Jók: Bányai R., Szabó E., Ernyes R., Szalai B., ill: End-
refalvi E., Viszkok Cs., Sándor J.

 Bereczki Árpád: Sok helyzettel tarkított mérkőzésen, 
a másod félidőben a vendégek fölé nőttünk, de a végén 
még mi örülhettünk az egy pontnak.

Kondacs János: Nyílt sisakos mérkőzésen, igazságos 
döntetlen született, sajnáljuk a végén kapott gólt.

2020. augusztus 22. szombat 17:00 
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Sarkadi Kinizsi LE–Dévaványai SE 5–5 (2–1)
Sarkad, 220 néző, vezette: Sándor Gergő.
Gólszerzők: Nagy E. (20.), Jepure (34.), Tokaji (50.), 

Erdei (79., 84. – mindkettőt 11-esből), ill. Papp K. (13., 
73.), Kéki (52.), Nyíri J. (86.), Marton (88. – 11-esből).

Sarkadi Kinizsi LE: Franciskovic – Szalazsán A., Bá-
nyai, Tóth K., Szabó R., Kókai, Erdei, Jepure, Nagy E., 
Tokaji, Patkás. Cserék: Pap Á., Jánki, Stók, Kovács P., 
Csiki, Fazekas, Pap O. Edző: Bali István.

Dévaványai SE: 97 Szász D,– 3 Pap Á., 4 Bányai R, 5 
Tóth M., 7 Papp K., 9 Kéki Cs, 13 Szalai B, 14 Feke B, 
10 Marton L, 8 Szabó E. (12 Nyíri Z 66’), 15 Katona I 
(11 Papp D 52’). Cserék: 1 Sági B, 6 Bereczki Á, Edző: 
Bereczki Árpád.

Óriási melegben, és igen rosszul előkészített pályán 
kezdődött Sarkadon a mérkőzésünk, a Megyei Kvalifi -
kációs Bajnokság 2. fordulójában.

Már a 13. percben vezetést szereztünk Papp Krisztián 
révén. 0-1-es vezetésnél kihagytunk egy hatalmas lehető-
séget, amivel nagy lépést tehetett volna a győzelem felé 
a csapat, de mint a fociban ez lenni szokott a kihagyott 
helyzet mindig megbosszulja magát. A hazaiak gyors 
szélsői több esetben okoztak gondot csapatunknak, és 
meg is fordították 3-1-re a mérkőzés aktuális eredményét.

Rutinunknak hála, sikerült két gólt is ledolgozni, de 
két egymás utáni büntetőrúgásból ismét a hazaiak álltak 

jobban, amiből az egyik még a hazai szurkolók szerint is 
óriási bírói tévedés volt. A 85. perc után előbb akcióból 
majd egy 11-esből egyenlítettünk, így mindkét csapat-
nak meg kellet elégednie az egy ponttal.

Bereczki Árpád: – Sajnos öt rúgott góllal nem sikerült 
megnyerni a mérkőzést. A látottak alapján viszont a 
döntetlen reálisnak mondható. Gratulálok a csapatom-
nak, nagyot küzdöttünk a 35°-os kánikulában.

2020. augusztus 30. vasárnap 17:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Mezőberényi LE–Dévaványai SE 2–1 (1–1)

Mezőberény, 100 néző, vezette: Sechna Gábor.
Gólszerzők: Benyovszki J. (18., 61. – 11-esből), ill. Er-

nyes R. (30.).
Mezőberényi LE: Rau – Fazekas, Somogyi (Balogh 

Á.), Tóth J., Kanó, Balogh G., Buczkó B. (Durkó), Zsíros, 
Hoff mann, Benyovszki J. (Jakusovszki), Adamik (Pálfi ). 
Cserék: Balogh L., Stibán, Jónás. Edző: Benyovszki Ró-
bert.

Dévaványai SE: 97 Szász D., – 18 Adamecz I., 20 Er-
nyes R., 2 Gál S., 4 Bányai R., 5 Tóth M. (14 Feke B. 15’), 
7 Papp K., 9 Kéki Cs.,10  Marton L., 8  Szabó E. (12 Nyíri 
J. 72’), 15 Katona I. (11 Papp D.  61’). Cserék: 1 Sági B., 
6 Bereczki Á. Edző: Bereczki Árpád.

Ezt követően kiegyenlített játék folyt a nem éppen 
megfelelően előkészített pályán. Helyzetek inkább ne-
künk voltak, a hazaiak inkább csak kontrára játszottak.

A szünet után a Mezőberény ártatlan beadása 16-oson 
belül egy játékosunk kezére pattant, amiért Sechna já-
tékvezető büntetőt adott, amit a hazaiak értékesítettek 
is 1-2.

A továbbiakban mindkét oldalon voltak kisebb-na-
gyobb helyzetek, de érvényes találat már nem született. 
Sajnos azt kell mondani, hogy csapatunk ezen a dél-
utánon enerváltan és motiválatlanul játszott a 35 fokos 
melegben.

NŐI FUTSAL

BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
2020. szeptember 27. VASÁRNAP 17:00

GYOMAENDRŐDI SPORTCSARNOK!

Dévaványai SE - Bátonyterenyei BTC

Honlap cím: www.devavanyaise.hu

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

Forduló Dátum Mérkőző csapatok Kezdés Indulás

Kupa 08.12./sze Dévaványai SE - Gyulai Termál FC 17:00 -

1. 08.15./szo Dévaványai SE - Csabacsűdi GYLSE 17:00 -

2. 08.22./szo Sarkadi Kinizsi LE - Dévaványai SE 17:00 14:15

3. 08.30./vas Mezőberényi LE - Dévaványai SE 17:00 14:45

4. 09.05./szo Dévaványai SE -  Vésztői SE 16:30 -

5. 09.12./szo Kétegyháza SE - Dévaványai SE 16:30 13:45

BM. Kupa 09.16./sze Okány KSK - Dévaványai SE 16:00 13:45

6. 09.26./szo Gyulai Termál FC - Dévaványai SE 16:00 13:30

7. 10.04./vas Csabacsűdi GYLSE  - Dévaványai SE 15:00 12:30

8. 10.07./sze Dévaványai SE - Szeghalmi FC 15:00 -

9. 10.10./szo Dévaványai SE - Sarkadi Kinizsi LE 15:00 -

10. 10.17./szo Dévaványai SE - Mezőberényi LE 14:30 -

11. 10.24./szo Vésztői SE - Dévaványai SE 14:30 12:15

12. 10.31./szo Dévaványai SE - Kétegyháza SE 13:30 -

13. 11.07./szo Szeghalmi FC - Dévaványai SE 13.30 11:00

14. 11.14./szo Dévaványai SE - Gyulai Termál FC 13:30 -
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,

akik Ignácz Gyuláné Tóth Terézia temetésén

megjelentek, együttérzésükkel, részvétükkel

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok,

kerítéskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők 

a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő

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

§
Dr. Kiss László

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése, jogi tanácsadás.

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

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

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
Hámori István halálának 6. évfordulójára 

Szerető családja

„Hirtelen halálod megtörte szívünket,
Örökké őrízzük drága emléked.
Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk,
De a szíved emléke örökre itt marad közöttünk!”

Beszélgető kör
minden csütörtökön

18 órától
a Civilházban. 

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

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

                                              

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

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

Tájékoztató megbeszélés:
2020. szeptember 18. (péntek) 16:30 óra
Tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
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Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tá-
jékoztató lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata, 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999. 
szerkesztőség: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűj-
temény 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8., Tel.: 06-66/485-
040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.com, onkormany-
zat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu Ildikó. 
Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik: 
havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-30/263-9948. Kiadvány-
szerkesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjte-
mény. Kiadványszerkesztő: Csatári István.

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2020. SZEPTEMBER 28., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő

betartásával! Csak a 2020. szeptember 28-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: Október 9.  A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107

A gyomaendrődi orvosi ügyelet a 66/386-520-as 
számon elérhető. Ügyeletes rendőr:

06-30/633-7220. Polgárőrség: 06-30/627-1069. 
E-on hibabejelentő: 06-80/210-310.

TÁNCZOS HÚSBOLT
Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.
Telefon: 06/20-268-15-35

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

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

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

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

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

leveles tészták - halak - levesbetétek - pacal - velő.

Belek széles választékban kaphatók! 

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

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

Tel.: 06/70-401-2894

PECSENYE KACSA 6 HETES,

FEHÉR KB. 3 KG 1750 Ft/db

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL 

MEGRENDELHETŐ.

Telefon: 06/30-860-2627.

Késélezést  vállalok:

Telefon: 06/30-964-5647

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

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

ERDŐSNÉ CMARKÓ ILONA, GYÓGYMASSZŐR,
TELEFON: 06-20/402-2458.

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






