Polgármesteri tájékoztató
ÚJABB BELÜGYMINISZTÉRIUMI
PÁLYÁZATON SZEREPELTÜNK
SIKERESEN
Önkormányzatunk idén is sikerrel pályázott a Belügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” elnevezésű pályázati felhíváson.
Dévaványa 2021-ben 20 millió forint támogatást kapott a
Kossuth utca Árpád utca-Hunyadi utca közötti szakaszának
újraaszfaltozásához, parkolók kialakításához. A fejlesztés
több sűrű forgalmú helyszínt is érint (piac, bölcsőde, óvoda,
boltok), melyet követően a terület átfogó fejlesztése befejeződhet. Éppen ezen sűrű forgalom miatt az elmúlt 10 évben
az érintett városrész teljes felújítására törekedtünk: elkészült
az új piac és az új bölcsőde, felújításra került a Kossuth utcai
óvoda, elkészült a kerékpárút és a hozzá kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer, a Kossuth utcán teljes hosszában
új járda létesült és megújult a Bethlen Gábor utca aszfaltburkolata, valamint egyes járdaszakaszai is. A Kossuth utca
ezen szakaszának leaszfaltozása, valamint új parkolók kialakítása egy komplex felújítási projekt végére tehet pontot.

ELKÉSZÜLT A PUMP TRACK PÁLYA

került. A pálya létesítésére az Önkormányzat 2020 áprilisában
nyújtott be pályázati kérelmet „Az Aktív Magyarország Program” keretein belül, melyet a Miniszterelnöki Kabinetiroda 50%os támogatási intenzitás mellett 8.091.805,- Ft támogatásban
részesített. A pump track vagy más néven hullámpálya egy „kerékpáros játszótér”, amelynek elsődleges célja, hogy biztonságos
körülmények között játékosan segíti, tanítja a kerékpárosokat a
helyes kerékpárkezelésre, a kerékpáron való helyes testtartásra,
javítja az egyensúly és koncentráló képességet, valamint edzési
lehetőséget is biztosít. A pálya különlegessége, hogy pedálozás
nélkül lehet rajta haladni: a hintázáshoz hasonlóan a lendületet
itt is a holtponton való átgurulás után a súlypont áthelyezésével
lehet szerezni. Alapvető és elsődleges célja, hogy minden réteg
számára megteremtse a könnyen megközelíthető kerékpáros kikapcsolódás lehetőségét. Elsődleges funkciója a kerékpárosok
kiszolgálása, de a pályarendszert görkorcsolyások, gördeszkások
vagy éppen rollert használók is igénybe tudják venni. Ugyanakkor a pályát mindenki csak saját felelősségére használhatja és a
balesetek elkerülése végett mindenki figyelmét szeretnénk felhívni a pályahasználati szabályok maradéktalan betartására. A
hullámpálya létrehozásával tovább bővült az akcióterület nyújtotta szabadidős lehetőségek sora, hiszen a sporttelep, az ifjúsági
tábor és a strandfürdő együttesén belül széleskörű rekreációs és
sportszolgáltatás vehető már igénybe.

A Seres István Sporttelep következő fejlesztési fázisa is lezárult azzal, hogy a futókör után az új pump track pálya is átadásra

Valánszki Róbert, polgármester

SAJTÓKÖZLEMÉNY - TEREMTS ESÉLYT PROGRAM - DÉVAVÁNYA
Dévaványa Város Önkormányzata 2018 februárjában pályázaton támogatást nyert „Teremts esélyt program – Dévaványa” elnevezésű támogatási kérelmével, mely révén az önkormányzat 86 761 338 Ft vissza nem térítendő forrást kapott a
18-35 év közötti korosztályt támogató programjának megvalósítására.

nyújtottunk pénzügyi segítséget a jogosítvány megszerzéséhez. Civil szervezetek és egyéni kezdeményezések megvalósításához is hozzájárultunk, melyből több tábor, közösségi esemény, foglalkozás jött létre. Az elmúlt három évben a
pályázati forrásból finanszíroztuk a tavaszi Családi napokat,
valamint a Cselekvési Terv kidolgozásához megtartott fórumokat. Összességében elmondható, hogy a fenti tevékenységeken keresztül a program időszak alatt több mint 280 fiatalt
értünk el. A lebonyolítás során az önkormányzat aktív partnere az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. volt.

A pályázati felhívás fő célja az volt, hogy támogatást nyújtsanak a helyi önkormányzatok számára, annak érdekében,
hogy a vidéki fiatalok számára reális alternatívává váljon a
helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék néA projekt megvalósításának időtartama: 2018.04.01pességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon. Alapvető
célja a támogatásnak a kevésbé fejlett régiókban élő, illetve 2021.08.29.
onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni szándékozó
További információ: a www.devavanya.hu oldalon, illetve
3.000 és 20.000 lakosságszám közötti településeken élő 18 és a pályázat közösségi oldalán a www.facebook.com/eselyott35 év közötti fiatalok képessé tétele arra, hogy a fenti telepü- hondevavanya
léseken fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi
egzisztenciát, családot tudjanak alapítani.
2020 program keretében valósul meg.
A program, mely 2018.04.01-én indult, idén augusztusban
Projekt címe:
a végéhez ér. Az elmúlt több mint 3 évben minden vállalt tevékenységet sikerült megvalósítani. 4 fecskelakás belülről telTeremts Esélyt Program jesen megújulhatott és eddig már 16 fiatalnak biztosított ott- Dévaványa
hont térítésmentesen. Több, a fiatalok elhelyezkedését segítő
Projekt azonosítószáképzés került megtartásra, álláskereső klubbot és tanulmányi támogatásokat hirdettünk meg. Az egyik legkeresettebb ma: EFOP-1.2.11-16-2017program a jogosítványtámogatás volt, melyen 111 fiatalnak 00003
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DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA
Társaságunk előzetes időpontfoglalással fogadja ügyfeleit a békéscsabai központi ügyfélszolgálatán. Aki teheti e-mailben, postai úton
vagy telefonon intézze ügyeit. (A telefonos ügyintézés során hosszabb
várakozási időre kell számítani.)
A járvány terjedésének, valamint a személyes kontaktusok számának csökkentése érdekében előzetes időpontfoglalással lehet ügyet
intézni a Békéscsaba Kinizsi utca 4-6. szám alatti központi ügyfélszolgálati irodában.
Az ügyfélszolgálati irodában csak – a bejárati ajtó mellett elhelyezett
– kézfertőtlenítő használatát követően lehet belépni. Maszk viselése
várakozás és ügyintézés során mindenki számára kötelező!
Az ügyféltérben – egyszerre – két ügyfél tartózkodhat. A várakozás
az épületen kívül lehetséges.

Központi Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Telefon: +36 66/447-150
Hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, információk kezelése
(hulladékszállítás rendje, hulladékszállítás áthelyezése, hulladékszállítás elmaradása): email: szallitasi-informaciok@grnkft.hu
Lakossági ügyfeleink számára (pld.: adásvétel bejelentése, szüneteltetési kérelmek, átírási kérelmek) és egyéb, általános információk (pld. fizetési felszólításokkal kapcsolatos adategyeztetés, egyenleglekérdezés, edényméret változtatás) kezelése:

email: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Közületi ügyfeleink részére (szerződésekkel, szerződéses feltételekkel, közületi számlákkal, egyenleglekérdezéssel, edényméret változtatással kapcsolatos kérdések, információk kezelése):

email: uzletiugyfel@grnkft.hu

III. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék szerdai
napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: szeptember 3. (péntek);
Szelektív hulladék: augusztus 25. (szerda),
szeptember 8. (szerda), szeptember 22. (szerda).

IV. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék csütörtöki
napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: szeptember 3. (péntek);
Szelektív hulladék: augusztus 25. (szerda),
szeptember 8. (szerda), szeptember 22. (szerda).

SZELEKTÍV TÖBBLETHULLADÉK ÁTADÁSA
Az ingatlanhasználó átlátszó vagy áttetsző színű zsákban kihelyezheti a többlet szelektív hulladékot. Szelektív többlethulladékhoz a DAREH nem forgalmaz külön zsákot.
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
Helye:
5510
Dévaványa,
Külterület
0752/19
hrsz.
(Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi úton).
Nyitva tartás: Kedd és péntek naponta: 8-17 óra között és minden hónap első szombati napján: 8-16 óra között.

Telefonszám: 06-30/163-2639.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NYITVA TARTÁSA:
Dévaványa, Hősök tere 1.
Augusztus 18-án 8-11 óra
közötti időpontban (szerdai napon).

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

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2021. július 26. napjától
(hétfő), a közszolgáltató ismételten a megszokott rend
szerint – reggel 6 órától – gyűjti be a településen a hulladékot.
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjenek megfelelő állapotban az ingatlan elé kihelyezni.

Az önkormányzat udvarán lehetővé vált a háztartásokban
keletkező elhasznált sütőolaj és zsiradék leadása.

HULLADÉKÜRÍTÉSI NAPOK
I. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék hétfői
napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: szeptember 2. (csütörtök);
szeptember 30 (csütörtök).
Szelektív hulladék: augusztus 25. (szerda),
szeptember 8. (szerda), szeptember 22. (szerda).

HASZNÁLT SÜTŐOLAJ ÉS
ZSIRADÉK GYŰJTŐPONT

Az önkormányzat szerződést kötött a Biofilter Zrt.-vel,
amely gondoskodik az edényzetek ürítéséről, tartalmának
újrahasznosításáról.
A sütőolaj és a zsiradékok nem megfelelő kezelése rendkívül veszélyes környezetünkre, tehát:
• Ne öntsük a WC-be!
• Ne tüzeljük el a kályhába!
• Ne öntsük a talajra!
• Ne öntsük a vegyes hulladékot tartalmazó kukába!

II. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék keddi
napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: szeptember 2. (csütörtök);
szeptember 30 (csütörtök).
Szelektív hulladék: augusztus 25. (szerda),
szeptember 8. (szerda), szeptember 22. (szerda).

Visszagyűjtésre az eredeti csomagolóanyagot, vagy egy
zárt befőttes üveget ajánlunk, amit egyszerűen helyezzen a
kijelölt gyűjtőedénybe.
A gyűjtőbe helyezésre az alábbi időpontokban van lehetőség:
Hétfő: 8:00-11:30, 12:30-16:30, Kedd: 8:00-11:30,
Péntek: 8:00-11:30, 12:30-14:00.
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PÓTBEÍRATÁS A SZÜGYI DÁNIEL
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA
Kedves Szülők!
Iskolánk titkárságán pótbeíratásra nyílik lehetőség
augusztus 17-én 8-10 óra között. A beíratás bármelyik
évfolyamra történhet, elsősök esetében iskola előkészítő jelleggel is lehetséges. Bővebb felvilágosítással a fent
megadott időpontban a helyszínen, vagy hétköznap délelőttönként a 06-30-426-2423 telefonszámon szolgálunk.

FÖLDTULAJDONOSI GYŰLÉS
A Dévaványai Földtulajdonosi Közösség 2021.
szeptember 6-án (hétfőn) 14 órakor gyűlést tart, melyre a
Földtulajdonosokat tisztelettel meghívja.
Aki a vadászati jog bérleti díjat még nem vette fel, ezen
a napon megteheti.
Helye: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 30. Vadászház

A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a
legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek, azt
aligha lehet valaha is onnan kipusztítani. (J. F. Oberlin)

Tisztelettelt: Kecse Tibor, Földtulajdonosi Közös Képviselő

Szeretettel várjuk gyermekeiket!

TÁJÉKOZTATÁS
Dévaványa Város Önkormányzata az alábbi tájékoztatást adja a Tisztelt Ügyfelek részére:
Rendkívüli települési támogatásban részesíthető beiskoláztatási támogatás címén minden év augusztus 1.
napjától augusztus 31. napjáig terjedő időszakban általános iskolás gyermek részére, ha a családban az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2021.
évben 57.000 Ft).
A kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság a
meghatározott beadási határidőt követő soron következő bizottsági ülésen bírálja el.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a
benyújtási határidő (2021. augusztus 31.) elmulasztása jogvesztéssel jár, valamint a tájékoztatás nem
teljes körű!
Dévaványa Város Önkormányzata

SZÖVÖTT TERMÉKEK KAPHATÓK

TÁJÉKOZTATÁS
A Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért
civil szervezet célja a koronavírus által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóinak megsegítése,
életminőségük anyagi támogatása, mentális feltételeinek
javítása, szociális gondozásuk, társadalmi integrációjuk
elősegítése. Az Alapítvány támogatásainak igényléséhez
szükséges adatlap, valamit a hozzá kapcsolódó adatkezelési tájékoztató.
Információ elérhető a
www.regoczialapitvany.hu oldalon.
Nyomtatványok elérhetőek a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Családsegítő Szolgálatnál (5510 Dévaványa, Eötvös u. 44.)
Dévaványa Város Önkormányzata

A Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram helyi sajátosságokra épülő programelemének keretében a
Hajós utca 22. szám alatt szövött termékek készülnek,
amelyek munkaidőben (Hétfőtől-péntekig, 7 és 14.30
között) megtekinthetőek, megvásárolhatóak.
Az alábbi termékek készülnek, akár rendelésre is:
•
•
•
•
•
•
•

szőnyeg
lábtörlő
fürdőszobai kilépő
tarisznya
asztali futó
falikép (keretezve is)
díszpárna.
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MESÉLEK DRÁMAMŰHELY
,,A gyermekkornak két tündérvilága van: cselekvés értékelésük alakul, szociális készségeik fejlődnek, részképességeik csiszolódnak, problémamegoldó gondolkodásuk javul.
síkján a játék, és szellemi síkon a mese.”
Kádár Annamária

Mi történik a mesÉLek műhelyben?

ek

mes

A drámaműhelyben a gyerekek belépnek ebbe a csodálatos
,,mintha birodalomba”, s bár végig fogjuk a kezüket, a döntés, a megoldás rájuk lesz bízva. Így a megtapasztalás elsöprő
erejével épülhet be a megismert tudásanyag, erkölcsi értékek.
A drámamunka kiegészül differenciált fejlesztő tevékenységekkel, játékosan támogatva a természetes érési folyamatokat.
A komplex drámafoglalkozások 45 – 60 percesek, ehhez a
gyermeknek semmi másra nincs szüksége, csak mesehallgató
füleire, érzékszerveire, s a fantáziájára természetesen.
A foglalkozások 5 – 9 éves korosztályra tervezettek, és folyamatos a csatlakozási lehetőség. Havonta egy alkalom lesz
eleinte, és mindig egy témát, korosztályra jellemző erkölcsi
problémahelyzetet céloz meg a foglalkozás. Erre épül a tanulási tartalom.

Mi az a dráma?
,,A dráma olyan csoportos játéktevékenység, amelynek során képzeletbeli (fiktív) világot építenek fel, ebbe a képzeletbeli világba a résztvevők szereplőként vonódnak be, a fiktív
világon belül valós problémákkal találkoznak, s ebből valós
tudásra és tapasztalatra tesznek szert.”
Kaposi László megfogalmazása utal a játék során felépített
mintha birodalomra, vagyis megteremtünk egy mesés közeget, melyben a gyerekek oly otthonosan mozognak. Ebben
a közegben problémákkal szembesülnek, melynek megoldása, körül járása a rájuk váró feladat. Eközben észrevétlenül
tanulnak, fejlődik kommunikációjuk, bátrabbak lesznek, ön-

Érdeklődni a következő módokon lehet: mesÉLek-varázslattal mesélek velem együtt megéled facebook oldalon
üzenetben, illetve emailben: gymarcsi@gmail.com
Telefonos elérhetőség: 06/30-486-0190
A műhely előre láthatólag szeptemberben indul, délutánonként, bővebb információ későbbiekben várható.
A műhelyfoglalkozásokat vezetik:
Giriczné Gyányi Mária óvodapedagógus, drámapedagógus
Bakó Bernadett óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus

ÓVODAI NYÁRI ÜGYELET
KEDVES SZÜLŐK!
2021. augusztus 9-től 19-ig
MINDEN ÓVODAI TELEPHELY egységesen
és a BÖLCSŐDE is ZÁRVA TART!
2021. augusztus 23. hétfőtől minden óvodai telephely egységesen nyitva lesz (továbbra is ügyeletben)!
Ezen a héten minden Óvoda a saját oda járó gyermekeit és a
beszoktatós gyermekeket is fogadja.
Amennyiben bármely változás állna fent, azt kellő időben az
óvodai telephelyen közzé tesszük az érintettek számára.
Nagyon szép és tartalmas nyarat kívánunk mindenkinek!
Bakó Bernadett intézmény igazgató
és az óvoda-bölcsőde valamennyi dolgozója nevében
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
GYAKORLATI HELYEK –
NYÁRON IS NAGY-ÜZEMBEN
Az iskolánkban oktatott képzések legtöbbjében az év közben elsajátított ismereteket a nyár folyamán 140 órás gyakorlaton kamatoztathatják diákok.
Megtapasztalhatják, milyen napi 7-8
órát (életkoruk függvényében) dolgozni a
választott szakmájukban. Ez teljesen más,
mint a megszokott élet a tanév során. A
gyakorlati helyek szakembereitől olyan
fogásokat, munkamódszereket „leshetnek el”, amit az iskolában esetleg nem is
láttak. És viszont: bemutathatják azokat a
legújabb, legfrissebb ismereteket, melyeket
oktatóiktól sajátítottak el, melyek akár a
vizsgákon, akár majd a való életben újdonságokat jelentenek.
Intézményünk oktatói a nyár folyamán felkeresik a külsős gyakorlati helyeket. Részben azért, hogy személyesen
is találkozzanak a cégek, vállalkozások
képviselőivel, illetve azért is, hogy konzultálhassanak a diákok képességeiről, teljesítményéről, a tanulói és iskolai munka
fejlesztési lehetőségeiről.
Ez úton mondunk köszönetet minden
gyakorlati helynek, cégnek, vállalkozásnak, együttműködő duális partnerünknek. A gyakorlat teljesítése után jó pihenést, sok szép emlékben gazdag nyári
szünetet kívánunk minden tanulónknak
és családjaiknak.

SOKSZÍNŰ KÖZÖSSÉGI TÉR

ben a város fiataljai, lakosai, baráti társaságok is. Hiszen városi viszonylatban is most
először nyílik lehetőség kültéri kosárlabdázásra, lábteniszezni, lábtoll és tollaslabdázni eredeti pályán, és a speedmintont
megismerni.
Jelenleg folyik a labdafogó rendszer kiépítése, amely elkészülése után floorballozásra is helyet kapunk.
A különböző színnel felfestett játékterek mellett lehet majd még a pályán olyan
sportágakat gyakorolni, mint a görkorcsolya, gördeszka, hoverboard, BMX. Ezen
kívül alkalmunk lesz a különböző KRESZ
kerékpáros szabályok játékos formájú oktatására is.
Sőt! Az informatikusok is igénybe vehetik saját szakterületükön a teret modell és
robotikai versenyek során.
Köszönjük a Centrum vezetésnek, a kivitelezőknek, hogy rég vágyott terveink
megvalósulhatnak!
Tóth Erika, igazgató

MESTERSÉGEK TÁBORA –
GÓLYATÁBOR 2021.
Szeretnél kipróbálni egy héten alatt
sok szakmát? Milyen lehet dolgozni egy
bölcsődében, fodrász vagy kozmetikus
szalonban, egy programozó cégnél robotot
építeni, turistáknak sok programot vagy
rendezvényt szervezni, különös étlapot
összeállítani és finomabbnál finomabb
ételeket elkészíteni? Vagy egy házat építeni: falazni, festeni, mázolni, vasalásokat

Az iskolai udvar északi részében lévő
közösségi terünkön olyan aszfalt-pálya
került kialakításra, ahol számos sportággal ismerkedhetnek meg és hódolhatnak
ezeknek diákjaink.
Az eredetileg betervezett kézi és kosárlabda, illetve kispályás foci is nagy népszerűségre számíthat tanulóink között.
Jónás Tibor testnevelőnk terveit és kérését támogatta fenntartónk, a Gyulai Szakképzési Centrum vezetősége és a kivitelezővel egyeztetve így több más sportág is
helyet kapott a területen, mint a streetball,
B33, lábtenisz, lábtoll labda, tollaslabda és
speedminton.
Ezen újdonságokkal nem csupán diákjaink ismerkedhetnek meg majd, hanem
a városi sportegyesülettel együttműködés-
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készíteni, hegeszteni? Szabni, varrni, ruhát
tervezni? Kereskedni: nem csak üzletben,
hanem interneten keresztül árukat értékesíteni?
Mindezt megismerheted a középiskolában augusztus 23-tól 27-ig! Minden délelőtt (8-13 óráig) különböző programokon
vehetsz részt, nem csupán a szakmákkal
ismerkedhetsz, hanem különböző érdekes
sportágakat is, lesz úszás és autóbuszos kirándulás is!
S mindez ingyenesen, amennyiben
hozzánk jelentkeztél 8. osztály után, tehát gólyatáborosként jössz el hozzánk
erre a hétre. A gólya-jógán, illetve minden más foglalkozáson ingyenesen vehetsz részt, nem csak Te, hanem testvéred / testvéreid is.
Ha nem nálunk kezded a kilencedik osztályt, de szívesen betekintesz mindennapjainkba, szakmáinkba, akkor is szertettel
várunk jelképes 5000,-Ft / hét befizetésével, amely összeg a kirándulás útiköltségéhez és a kézműves-foglalkozások
anyagköltségéhez, strandbelépőhöz jelent
hozzájárulást.
Mivel tudjuk, hogy minden reggeli, tízórai és ebéd akkor a legfinomabb, ha anya
otthon készíti, ezért kérünk, élelmet (igényeid szerint hozz magaddal)!
Jelentkezési lapot az iskolai honlapon
találsz: www.dvki.edu.hu címen vagy Facebook oldalunkon a Dévaványai Középiskola néven, illetve kérhetsz a devavanya.
gyszc@gmail.com címen. Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 18.

DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
2021. július 9. a dévaványaiak életében
ünnep lett- új városházát kaptunk
2021. július 9-én 10 órakor ünnepélyes keretek között átadásra került az új Városháza épülete és a ,,Túzok
tyúk szobor csibéivel” köztéri alkotás is. Az ünnepélyes
átadón beszédet mondott Pogácsás Tibor a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára, Dankó Béla
országgyűlési képviselő úr, dr. Krizsán Anett a Békés
Megyei Kormányhivatal igazgatója, dr. Latorcai János
az Országgyűlés alelnöke és Valánszki Róbert városunk
polgármestere is. Az épület átadását megelőzően leleplezésre került az épület előtt álló szoborcsoport is, amelyet Győrfi Balázs szobrászművész készített el. Az alkotást dr. Latorcai János, dr. Tirják László a Körös-Maros

hatóság kérdését is, ezért több megújuló energiaforrás
felhasználását lehetővé tevő technológia is beépítésre
került.
Az új városháza épülete méltó módon áll immáron a
köz szolgálatába, az ott dolgozó kollégák tudásuk legjavával igyekeznek segíteni lakostársainkon, egy modern
hivatali környezetben.

Várossá válásunk évfordulóját
ünnepeltük
2021. július 9-10. között került megrendezésre a XX+1.
Dévaványai Városnapok programsorozat. A 2020-as
évben a vírushelyzet miatt a program nem kerülhetett megtartásra, de az idei évben igyekeztünk méltó
módon kárpótolni a kimaradt évet. A pénteki napon a
Simple Blues Band lépett elsőként a színpadra, amelynek énekese, vezetője a dévaványai származású Csontos
Péter, aki nagyon nagy örömmel és hálával vett részt
rendezvényünkön zenekarával, végre hazai közönség
előtt. Őket követte Király Viktor, aki jellegzetes hangjával, közvetlen stílusával minden korosztályt megszólított és táncra invitált, majd ByeAlex és a Slepp perzselte

Nemzeti Park igazgatója és a szobrászművész képviseletében jelen lévő Győrfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész adták át.
Dévaványa Város Önkormányzata 2017-ben sikerrel
pályázott a Terület-, és Településfejlesztési Operatív
Program felhívására, így 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A
felhívás legfőbb célja az volt, hogy a vállalkozások és
befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kerüljön kialakítása. A projekt elsősorban olyan infrastrukturális fejlesztéseket támogatott,
amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára
állítását. A projekt keretein belül Dévaványa szívében
elhelyezkedő, elhagyatott ipari terület megújítása valósult meg, melynek keretében egy új multifunkcionális
kiszolgáló épület létesült. Az épületben többek között
az önkormányzati hivatal, a Gyomaendrődi Járási Hivatal kirendeltsége, közművelődési iroda és civil pont
is helyet kapott. Az épület megépítését követően a területen új zöld felületek, feltáró út, járda és parkolók is
létesültek, továbbá a projekt szem előtt tartja a fenntart-

a színpadot az ismertebbnél ismertebb slágerekkel, korosztályokat összehozó muzsikával. Sajnos az időjárás
viszontagságai miatt a koncertet félbe kellett szakítani,
emiatt a ROAD zenekar sem léphetett a színpadra sokunk bánatára, de a fiúk a jövő évi városnapi rendezvényen kárpótolni fognak mindannyiunkat.
Szombaton Sós Fecó indította el igazán dinamikusan
a programsorozatot, aki mulatós slágereivel minden látogatót táncra és dalra fakasztott, őt követte a Dévaványai Sportegyesület Ametiszt mazsorett csoportja, ahol
sok-sok ismerős arcú fiatal hölgyet csodálhatott meg
a hazai közönség bravúros botforgatásaik közepette,
majd a szintén dévaványai kötődésű Hermeczi Zsolti
Fifty”s Heaven zenekara hozta el az igazi jampi slágereket és szól a Rock és a Roll az utcáról. Az este tovább
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DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
folytatódott egy kuriózumnak számító produkcióval,
ugyanis Ganxsta Zolee és a Kartel fehér ingre cserélte
a rap szerkót és jazzre hangszerelve pörögtek a legnagyobb Kartel slágerek. Az est egyik fénypontja a Kowalsky meg a Vega nagykoncertje volt, ahol elképesztő
hang és látványvilággal, színpadtechnikával kápráztattak el minden hozzánk érkező érdeklődőt. Leírhatatlan koncertélményben lehetett része mindenkinek, aki
kilátogatott. A rendezvénysorozatot a megszokott DJ
blokkal zártuk, ahol DSession és DJ Hlasznyik hozta el
a legjobb slágereket, továbbá a Groovehouse és Pixa színesítette az éjszakai programot.
A rendezvény alatt elégedett, boldog és felszabadult
arcokat láttunk, visszajelzéseitek is ezt tükrözték. Nehezen szavakba önthető érzés volt végre újra együtt lenni,
együtt kikapcsolódni, találkozni, beszélgetni, érezni városunk közösségének erejét és összetartását. Köszönjük, hogy velünk voltatok!
Köszönettel tartozunk továbbá: Dévaványa Város
Önkormányzatának, a REX Biztonsági Szolgálatnak,
a Szatyi Stage Teamnek, a Gól-Diatrans Mentőszolgálatnak, Bere Ferencnek, Németh Dezsőnek és Szűcs
Tibornak, továbbá köszönöm minden közvetlen, vagy
közvetett munkatársamnak, hogy munkájukkal segítették a rendezvény sikerességét.

A városháza avatáson, valamint a városnapon a képeket Szabó József készítette.

KÖSZÖNJÜK DÉVAVÁNYA!

TÁJÉKOZTATÁS 3. VÉDŐOLTÁS
FELVÉTELÉRŐL
Ezúton is tájékoztatjuk a lakosságot, hogy aki szeretné felvenni a 3. védőoltását a Covid-19 vírus ellen,
annak a szükséges regisztrációban kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre a múzeumban (Széchenyi u.
8.), vagy a DÁMK Művelődési Ház művelődésszervező
irodában (Városháza, III. em.) Minden hétköznap 8-12
óra között. A regisztráció előtt kérjük tájékozódjon
háziorvosánál, továbbá hozza magával TAJ kártyáját.

A 3. védőoltást nem a háziorvosok adják, hanem
oltópontokon (a megyei kórházakban) vehető fel,
és csak azoknak a lakostársak, akiknek utolsó oltása
óta eltelt 4 hónap.
Laskainé Kiss Alexandra
DÁMK Művelődésszervező iroda

EGY ÉVTIZED MARGÓJÁRA
Lezajlottak a XXI. Dévaványai Városnapok!
Kisebb ünnep volt ez az alkalom számomra hiszen, már 2011 óta, azaz tíz éve
fotózok Dévaványán!
Ha most össze kellene foglalnom mindent, ami történt velem ezalatt az idő
alatt kedves olvasó, sokáig kellene még
ezen sorokat bújnod, egészen addig,
amíg meg nem unod, és el nem lapozol,
amit még véletlenül sem szeretnék. Amit
ugyanis szeretnék, az a figyelmed, amivel
tíz évig a képeimet is megtisztelted.
Mivel ilyenkor azért mégis illik nosztalgiázni, visszanyúlnék egészen az első
városnapokig, amiket én fotózhattam,
szeretett, szerény városunkban. Felidézem az akkor bennem dúló érzelmeket.
Még most is görcsbe rándul a gyomrom
az idegességtől és a megfelelni vágyástól.
Le akartam nyűgözni mindenkit és be
akartam bizonyítani, én vagyok erre a
megfelelő ember.
Mivel a következő évben is én ragadhattam fényképezőgépet, ha nem is egé-

szen, de részben elértem ezt a célom.
Emlékszem, szinte mozogni sem mertem, ami ugye egy fotósnak elég nagy
hátrány, amikor odaszólt nekem valaki a
Szatyi Stage Team Kft. csapatából:
„A színpad előtt sokkal jobb képeket
tudsz készíteni, ha egy dobozra, felállsz.”
Innentől fogva tudtam, hogy mozogni
kell, ez az elvárás, pörögni kell és nem
meghátrálni. Azóta le se lehet lőni, ha fotózok. Szóval így indult az egész.
Minden év valamiért más volt és valamiért mégis ugyanolyan.
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Egy igazi paradoxon, egy ellentmondás, szép, de mégis nehéz, akarod is, de
egyben meg is szabadulnál. De ami ellökött, ugyanaz hozott vissza mindig. A
fotózás iránti szenvedély, az ismerős arcok (no nem csak az együttesek), a sok
kedves barát, az új személyek és a régen
látott emberek.
Nem tudom összefoglalni az elmúlt tíz
évet, nem is akarom, beszéltek helyettem
a megörökített élmények, bulik, a szórakozás és az éppen elkapott pillanatok.
Nem tudok elég hálás lenni azokért, amiket kaptam.
Azért a sok jó szóért, a jelentéktelennek tűnő „Hamarosan újra találkozunk
Barátom!” búcsúért, ami megmelengeti
a szívet, a segítségért, a bizalomért, a támogatásért és a lehetőségekért.
Az új esélyekért.
Köszönöm, egytől egyig mindenkinek,
akitől ezen megemlített és a listára már
nem férő dolgokat kaptam.
Szabó József

Bográcsétel-, Grill & BBQ Smoker Fesztivál
Dévaványa, 2021.09.11. szombat
Főzőverseny kiírás

A ,,Füst és Tűz” Bográcsétel-, Grill & BBQ Smoker Fesztiválra
egyéni indulók és csapatok jelentkezését várjuk, azokét, akik kedvet
éreznek egy ,,örömfőzésben” részt venni, ahol saját
maguknak készítik az ételt, vagy vendégeikkel szeretnék
megkóstoltatni a tudásuk legjavát.
A versenyre nevezni nem kötelező, attól függetlenül is várjuk
a jelentkezéseket, de akik meg szeretnék mérettetni magukat,
azoknak az alábbiakat ajánljuk figyelmükbe:
• Bármilyen étel készíthető bográcsban, grillen, tárcsán és smokerben.
• Bográcsozásnál és tárcsázásnál használható gáz, de szabadtűz használata esetén kötelező
a tűztálca, amit a versenyzők biztosítanak maguknak!
• Grillen és smokerben készülő ételek esetében csak a szabadtűz használata megengedett, továbbá előkészített ételek (pl.: előfőzés, párolás) elkészítése a versenyből való kizárást vonja maga után! A pácolás, előfűszerezés megengedett.
• Főzéshez szükséges alapanyagokat, fűszereket, eszközöket és tüzifát a csapatoknak maguknak kell
biztosítani (konyhai eszközök, bogrács, grillsütő, sátor), továbbá a higiéniai eszközöket is
(mosogató/fertőtlenítőszerek).
• A vizet, és a szükséges asztalokat, székeket a jelentkezési lapon előre jelzett mennyiségben
a szervezők biztosítják (maximum 2 asztal + 10 szék/csapat).
• Minden csapatot 1 fő csapatvezető képvisel.
• Adagszám, mennyiség nincs korlátozva, de legalább 10 fő részére készüljön az étel, ebből
1 adagot a zsűrizésre be kell mutatni, a szervezők által kiadott szervírozó tényérra.
• A csapatok sorszámot kapnak a jelentkezés sorrendjének megfelelően,
amely a főzőhely számát és helyét is jelöli.
• A legjobb csapatok díjazásban részesülnek a szakmai zsűrik döntése alapján!
• A főzőhely elfoglalására 7 órától van lehetőség, az eredményhirdetésre várhatóan
15 óra körül kerül sor, a zsűrizésre az ételeket 14 órakor le kell adni!
A főzőverseny területét a csapatoknak 17 óráig el kell hagyni!
A területet tisztán kell átadni a szervezők részére!

Kérünk mindenkit, kiemelten figyeljen a higiéniai szempontokra
és a környezet tisztaságára!
Dévaványai Hírlap - 10. oldal

DÉVAVÁNYAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK RENDEZVÉNYEI
NEA előadások 2021. július 17.
A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete „Fókuszban a
család” címmel előadás sorozatot hirdetett, a NEA-TF-20O-V-0664 pályázat, „Család, egészség, szabadidő, rekreáció
2020.” című projekt keretén belül. A járványhelyzet miatt a
program az idei nyárra került át.
Az első előadások 2021.07.17-én (szombaton) a Civil
házban voltak megtartva. Először Gyányiné Vincze Rózsikával 1,5 órát jógáztunk, majd rántott húsos, zöldségekkel
megpakolt szendvicsebéd következett. Az ebéd közben
még sok érdekességet tudtunk meg a jóga hasznosságáról,
arról hogy a jóga segítségével hogyan tartható fenn az ép
test – ép lélek összhangja.
13 órától Boda Ferencné Katika előadását hallgattuk meg
az Egészséges énkép kialakításáról. Érdekes teszt segítségével megtudhattuk, hogy milyenek is vagyunk valójában, a
szakemberek szerint. A többségre illett a kapott jellemzés.
Rövid szünet után Katika folytatta egy új témakörrel, a
Házi patika – Alternatív gyógymódok és a gyógynövények
használata a gyógyászatban, konyhában. Az összeállított
érdekes, átfogó tájékoztatásból megtudhattuk, mely növényeket mire használhatunk.
16 órától Erdei Magdika Bach - virágterápia tanácsadó,
Feszültségoldás kicsit másként című előadásán vehettünk
részt. Közben teákat, ehető virágokat is kóstolhattunk.
Összességében egy nagyon tartalmas napot töltöttünk
együtt. Ez az előadás kapcsolódott az előzőhöz, kiegészítették egymást. Sok hasznos és érdekes információt hallhattunk. A fűszereket, gyógynövényeket nagyrészt ismerjük,
használjuk őket a konyhában, gyógyászatban. A virágok
alkalmazása újdonság, és megfelelő ismeretek szükségesek
hozzá. Az előadást hallgatva, mindenképpen szakember,
tanácsadó felkeresése ajánlott, ha valaki szeretné használni
ezt a módszert. A „felhőben” – internet – nagyon sok információ fenn van, de nagyon félre tudja vinni a kíváncsiskodókat, érdeklődőket.

NEA előadások 2021. július 31.
A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete „Fókuszban a
család” címmel előadás sorozatot hirdetett, a NEA-TF-20O-V-0664 pályázat, „Család, egészség, szabadidő, rekreáció
2020.” című projekt keretén belül. A járványhelyzet miatt a
program az idei nyárra került át.
Az ötödik – hatodik – hetedik előadásra 2021.07.31-én
(szombaton) a Családsegítőbe nyertünk befogadást, mert a
székhelyünket nem használhattuk.
13 órától Boda Ferencné Katika előadását hallgattuk meg
a Mozgásformák korcsoportok és betegségek szerint. Közben végeztük is a gyakorlatokat, amelyek felpezsdítették a
vérkeringésünket. A gyakorlatokat a jelen lévő gyerekek is
örömmel végezték.
Rövid szünet után Katika folytatta egy új témakörrel:
Diéta?! Életmódváltás! Itt egészséges salátákat kóstolhattunk, köztük durum tésztából készült csirkehúsos salátát is
jóízűen, örömmel fogyasztották a résztvevők.
15 órától Stranszki Mihályné - Zsuvega interaktív előadásán vettünk részt, mindenki kapott feladatot. Bio zöldségekből készültek befőttek a befőző automatánkban. Gluténmentes desszert, tiramisu, kölesgolyó, túrógombóc, töltött
rizsgolyó panko morzsában, töltött citromos szőlőlevél hús
nélkül. Cukkiniből készült puding is. Több féle zöldségből
készült mártogatósokat, bio befőtteket kóstoltunk. A cukrot mézzel, stíviával helyettesítettük.
Ezen a szombaton is, egy kerek programon vehettünk
részt. Köszönet a szervezőknek, és az előadóknak a színvonalas és tartalmas napért.

Ezen a szombati napon, egy kerek programon vehettünk
részt. Köszönet a szervezőknek, és az előadóknak a színvonalas és tartalmas napért.
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Dékányné Szalai Katalin
Balogné Kondacs Rita

DÉVAVÁNYAI MÚZEUMBARÁTOK KÖRÉNEK GYERMEKTÁBORA
2021-ben, hasonlóan az előző évekhez hogy a múzeum természetes környezetémeghirdettük a nyári táborunkat ,,Enyém a ben a gyerekek nyugodt, kiegyensúlyozott,
vár, tiéd a lekvár!”- történelmi kalandozás a de egyúttal pezsgő és élményekkel gazdag
mesék, mondák világában címmel. Az évek
folyamán a táborunk egyre népszerűbbé
vált. A vírushelyzet miatt két kisebb tizenhat fős csoportban tudtuk fogadni a táborozókat június 21-25-ig, és július 5-9-ig. A
táborunk célja – amellett, hogy gyermekeinknek tartalmas és emlékezetes élményt
biztosítunk elsősorban az, hogy játékos
formában, tanulhassanak, de történelmi,
irodalmi kultúrtörténeti, sőt még pénzkezelési gazdálkodási ismereteket is kapnak.
Mottóink az egészséges életmód, környezettudatosság, helyi és természeti értékeink
megóvása, művészeti nevelés, valamint kulturális örökségeink hagyományaink ápolása, önismeret, közösségépítés.
időt töltsenek el. Összeszokott pedagógus
A foglalkozások minden nap reggel
és szakember gárdánk ötletgazdagságával,
8-kor kezdődnek és étkezésekkel (reggel,
gyermekszeretetével, humorával, jókedvű
tízórai, ebéd, uzsonna) kisebb pihenőkkel
hozzáállásával, azt hiszem ezt igyekezett
megszakítva 16 óráig tartanak. A gyerekemind biztosítani. Fiatal segítőink főleg egyket reggel 7:30-tól fogadjuk. A kicsiknek a
kori táborozóink közül kerültek ki.
teljes hét a középkor világáról, a várakról,

lovagokról, mesékről, legendákról szólt.
Megismerkedhettek a középkori apródok és
udvarhölgyek életével, a lovagi erényekkel.
Találkozhattak az udvari élet, lovagias viselkedés, kardvívás, pajzshasználat, íjászat,
lovaglás szabályaival. Átélhették egy főúri
udvar munkáit és szórakozásait. Kézműves
foglalkozásokon pedig elkészíthették saját
udvarhölgyi és lovagi felszerelésüket. Sajátos lehetőséget kínálunk, amelyben fontos a kreativitás az önbizalom és az izgalmas tervezés munkafolyamata. Változatos
programjaink minden nap egy - egy mese,
legenda köré szerveződtek. Játékok, sport,
kézműves foglalkozások, vetélkedők, fejtörők várták a gyerekeket. Elsődleges célunk,

A tábor programja napokra bontva (a két
tábor programja szinte teljesen megegyezett
– korosztályhoz igazítva).
Hétfő: A gyülekező és névsorolvasás után
megnyitottuk táborunkat. Rövid ismerkedés vette kezdetét. Megreggeliztünk, majd
történelmi témaindító kalandozásra hívtuk
a gyermekeket a mesék illetve mondák világába. Sajátos módon drámajáték formájába,
saját lovagrendeket alakítottunk megfogalmaztuk a szabályainkat, sőt kiegészítettük
új erényekkel is. Megnyitottuk a kézműves
udvarunkat az apródok és udvarhölgyek
számára. Egy kis filmbemutató után elkezdődhetett az ékszerek és a lovagi fegyverzet
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tervezése, készítése. A finom ebéd után egy
kis pihenő ránk fért - Mátyás meséket néztünk, táblajátékokat játszottunk. Délután

megépítettük, megfestettük hatalmas várainkat. Sok mókával kacagással, könyékig
festékes kezekkel. Uzsonna után felcsendült
a középkori zene és táncórát vehettünk a
bálteremben.
Kedd: Reggeli után újra a mesék birodalmába röpítettük a gyerekeket. A kézműves
udvarban pajzsot, címert terveztünk. A
lányok cicomázkodtak kalapot, legyezőt,
varázstükröt készítettek. Később bátorságpróbára indultunk református lelkészünk
jóvoltából a toronyból csodálhattuk meg
birodalmunk határait. A kisebbek könyvtári foglalkozáson jártak. Ebéd után pihentünk lovagokról szóló történeteket,
meséket néztünk. Közben ,,királyi pékmestereink” - a Hagyományőrző Nők Egyesülete - csoda finom lekváros kiflit és kakaós
csigát sütöttek nekünk. A napot lovacska
készítéssel és várkerti hagyományőrző játékokkal folytattuk, tánccal zártuk.
Szerda: Reggeli után újra a mesék világában jártunk. Majd harci kellékek sisakok,
mellvédek készültek. Felkészültünk a ,,várfoglalásra”- a lányok úrhölgyi pompában a
fiúk lovagi díszben vonultak a városháza jelképes bevételére. Megvívtak polgármesterünkkel a birodalom kulcsáért. A ,,hölgyek”
az erkélyről üdvözölték a hős lovagokat.
A nagy csata után jól esett egy kis fejedelmi hűsítő édesség, a gyerekek által lovaggá
ütött, megkoronázott Karcsi bácsi cukrászdájában. Móni néni habcsókkal kedveskedett nekünk. Ebéd után íjászkodtunk.
Minden csapat próbára tehette ügyességét,
rátermettségét, bátorságát a lovagi tornán.
Nagyon jól szórakoztunk. Rengeteg petákot gyűjtöttünk. Akinek még volt ereje az
uzsonna és a dinnyeevés után, táncolhatott
vagy játszhatott a népi játszóudvarban.

DÉVAVÁNYAI MÚZEUMBARÁTOK KÖRÉNEK GYERMEKTÁBORA
Csütörtök: Megreggeliztünk majd buszos kirándulásra indultunk a szomszéd
birodalomba, Gyomaendrődre. Az Endrődi
Tájházban a sárrét paraszti világával ismerkedtünk. Játszótereztünk, jégkrémeztünk,
majd a Bowlling Étteremben ,,ágyúgolyó
gurító” versenyt rendeztünk. A királyi ebéd
elfogyasztása után várt minket a Bárka. A
látogatóközpontban a Körösök történetével
a élővilágával ismerkedhettünk – filmvetítés
és sok - sok érdekes játék kapcsán. Horgásztunk, játszottunk. Hazafelé jövet egy kis kitérőt tettünk a lombkoronasétánynál a játszótéren. A ligetben uzsonnáztunk.

és az Alkotóműhely által készített kézműves
portékákra, játékokra, édességekre. Mindenki nagyon élvezte. Ebéd után ,,állt a bál”,
eszem-iszom, dínom-dánom, elkezdődött
az udvari mulatság, arcfestés, csillámtetoválás. A gyerekek bemutatták a hét során
tanult korhű és modern táncaikat, közösen
elfogyasztottuk a hatalmas jutalom tortát is.
A Megafon Zenekar szórakoztató gyermekműsorával megkoronázta a napunkat.

Külön köszönettel tartozunk: Polgármesterünknek, Dévaványa Város Képviselő-testületének az utazáshoz nyújtott
támogatásáért, a DÁMK vezetőségének és
a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény
Intézményegység munkatársainak a közös
munkáért.

Kiemelt köszönet illeti az elkötelezett
pedagógus „stábunkat”, segítőinket, önzetlen munkájukért: Bakó Bernadett, LasNem csak a minden nap szorgosan veze- kainé Kiss Alexandra, Giriczné Gyányi
tett és fényképekkel dokumentált krónikás Mária, Kiss Helga, Balogh Aranka, Berczi
füzetünk telt meg élményekkel, emlékek- Boglárka, Földi Marietta, Hajdu Ildikó,
Laskai Tibor, Laskai Tiborné, Mile Lajos,
Miléné Antos Gabriella, Molnár Tünde,
Tóbiás Gáborné. Ők azok, akik anyagi ellenszolgáltatás nélkül, (nyári szabadságuk
vagy nyugdíjas idejük alatt), mérhetetlen
gyerekszeretettel, odaadással táboroznak
velünk.
Köszönjük a szülőknek, a nagyszülőknek, támogatóinknak a tábor zavartalan
működését biztosító beszerzőknek, vállalkozóknak, civil szervezetnek a segítségét.

Pénteken finom lángost reggeliztünk.
Majd újabb dramatikus játék résztvevői lehettünk. A hét eseményeiből, látottakból,
tanultakból összeállított észtorna következett, majd a fiúk megfogalmazták az eskü
szövegét a lovaggá ütéshez. Elkezdődött az
ünnepi ceremónia, a tábor főnemesei és
úrhölgyei előtt esküt tettek, hogy megszerezzék a lovagi méltóságot. A lovaggá ütés
izgalma mindenkit magával ragadott. A

Köszönöm a múzeumbarátoknak, a régi
visszajáró és az új diák segítőinknek, és
mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy ilyen tartalmas, kellemes heteket tölthettek együtt a táborozó gyerekeink.
kel, ha nem mi magunk is élményekkel, érzelmekkel és eseményekkel gazdag tábort
zártunk. Mind ez a EFOP – 1. 2. 11-162017 – 00003 azonosító számú ,,Teremts
Esélyt Program – Dévaványán” c. pályázatHelyi identitástudat erősítő rendezvények
megvalósítása program támogatásával valósult meg. Az elnyert összeget teljes mértékben arra fordítottuk, hogy az élmények,
az előadások, az ellátás, a felhasznált esz-

Támogatóink:
Berczi Ferenc, DÁMK Ladányi Mihály
Könyvtár – Gyányi Éva gyermekkönyvtáros, Dévaványa Város Önkormányzata,
Elek Lajosné, Fejedelmi cukrászda, Hagyományőrző Nők Egyesülete, Illin Andrea, Kissné Schilli Ildikó, Laskainé Kiss
Alexandra, Mile Lajos, Simon Norbert
segédlelkész, táborozó gyermekek szülei,
nagyszülei, Tóbiás Gábor, TOBZOL KERT
Kft., Valánszki Róbert, Valánszki Szilvia.
Köszönjük, hogy a tábor zavartalan
működését biztosították (beszerzők, vállalkozók):

lovagi erények birtokában büszkén feszítettek az ajándék piros pólóban. A címek,
rangok, díjak kiosztása után leltároztunk a
királyi kincstárban. A héten összegyűjtött
jutalom-petákokat beválthatták, elkölthették a várkert bazárban. A múzeumbarátok

Bak Krisztián egyéni vállalkozó, Benkéné Gyebnár Judit egyéni vállalkozó, Csaba
Jánosné Gazdasági Bolt, Fejedelmi Cukrászda, Gál István zenész (Csökmő), Nagy
és Társai Bt., Nemes István, Szent Antal
Népház és Művelődési Ház Gyomaendrőd,
Valach Gábor Richárd egyéni vállalkozó
közök, a kipróbálható játékok és kézműves – étkeztetés, Valánszki Szilvia - Bowling
technikák igazán érdekesek, színvonalasak Treff Étterem.
legyenek a gyerekek számára.
A szülők hálásak, a visszajelzések nagyon
A Dévaványai Múzeumbarátok Köre
pozitívak, ami lelkesítően hat a csapatunkvezetősége nevében: Tóbiás Gáborné
ra, már tervezzük a jövő évi táborunkat!
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FOLKEST
Július 17-én a Dévaványai Folkműhely Egyesület tőjük Szilágyi Erik kalauzolásával a jelenlévők is „beszervezésében hosszú (kényszer) szünet után ismét le- lekóstolhattak” néhány tájegység táncainak lépéseibe,
hetőség volt a népzenét, néptáncot kedvelők számára hiszen a műsort követően táncház várt mindenkit. A
gasztronómiai élményt előnyben részesítők is megtalálhatták számításaikat, hiszen a Hagyományőrző Nők
Egyesületének finomságai is gazdagították a „kínála-

egy kellemes estét eltölteni az Autóscsárda kerthelyiségében. A rendezvény az EFOP-1.2.11-16-2017-00003
azonosító számú „Teremts esélyt program-Dévaványán” /Hagyományaink tisztelete – hasznos szabadidő/
című pályázat támogatásával valósult meg, melynek
Dévaványa Város Önkormányzata jóvoltából lehetett
részese egyesületünk. A jó hangulatú esten lehetőség
volt megtekinteni a törökszentmiklósi „Ezerjó” Szentmiklós Néptáncegyüttes táncosainak műsorát és veze-

tot”. Bízunk abban, hogy akik részt vettek, jóhírét viszik
rendezvényünknek és hamarosan találkozhatunk ismét
a következő táncházi alkalmunkon, ahol korosztálytól
függetlenül mindenki bekapcsolódhat zenés – táncos
hagyományaink megismerésébe, tovább éltetésébe.
Erdei Attila

ALKOTÓMŰHELY
Július 24-én végre találkoztak a múzeumbarátok köre vásznak. A csapat igazán kitartó része már villanyfényAlkotóműhelyének tagjai, rendhagyó módon, külső nél fejezte be festményeit.
helyszínen. Jó hangulatú beszélgetés közben készültek
Mindenki gazdagabb lett egy gyönyörű festménnyel
az alkotások – főként festmények Laskai Tibor útmuta- és megannyi élménnyel.
tásai alapján. A móka és kacagás, lelki feltöltődés után
Szervezők
grillezés, vacsora következett, majd ismét előkerültek a
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LEVÉLTÁRI DOBOZAINKBÓL…
Román nyelvű hirdetmények a múzeumi levéltárban
A múzeumi levéltári anyagban több
idegen nyelvű irat található. Ezeknek nagyobb része latinul íródott, mivel ez volt
az állam, a közigazgatás, és a tudományok
nyelve. A magyar közigazgatásban csak
1805 óta használható a magyar, 1836-tól
lett az anyakönyvek törvény szerinti nyelve, és csak 1844-ben mondta ki egy törvénycikk, hogy az ország hivatalos nyelve
a magyar. Bár ezek csak a törvények megjelenésének dátumai, valójában az átmenet folyamatos volt.
Vannak továbbá német nyelvű iratok
is a gyűjteményben, ezek főként a neoabszolutizmus időszakában (1849 – 61)
jelentkeztek erőteljesebben országos szinten. Azonban a településen, és a járáson
belül is Dévaványa magyarul intézhette
az ügyeit, ugyanakkor a járási pecsétlők
körirata teljesen németül íródott. Emellett Bereczki Imre maga is hagyott hátra
és kapott német nyelvű leveleket, például
a svájci Fritz Rentsch-től, de Ausztriában
is élt levelezőpartnere. Emellett egy angol
levéllel is rendelkezett az Egyesült Királyságból, valamint meg kell említenünk néhány olyan, főleg az 1830-as évekből való
szerződést, nyugtatványt, ahol az aláíró
fél izraelita származású volt, és héber kurzívval is alákanyarította a nevét.
A maga nemében különlegesnek számít
az a két, az 1850 – 60-as évekből származó hirdetményünk, amik román, illetve
magyar-román nyelven íródtak. 1816-ból
már van adatsorunk arra nézve, hogy görög, nem egyesült vallású (minden ortodox hitűt görögnek neveztek a régi egyházmegyei összeírások, és a románság
kizárólag ezen a hiten volt) közösség élt
Dévaványán. A kezdetektől 60 – 70 közötti volt a létszámuk, majd 1840-ben hirtelen csökkent, 1854-ben nem számoltak
görög hitűeket a településen, majd 1857ben ismételten jelen voltak, 27 fő, amely
újból lassú csökkenésbe fordult. Hogy
pontosan mely nemzethez tartoztak, nem
ismert, de lehettek görög és macedón kereskedők is.
Mindkét nálunk lévő irat nyelv- és írástörténeti értékkel bír. Tartalmukat tekintve mindkettő hirdetmény, a gazdaságtörténethez kapcsolódik, így talán kevesebb
érdeklődésre tarthat számot. A régebbi
1852. január 28-i keltezésű, de az 1850.
november 29-i császári nyílt parancsot
erősíti meg, amelyben a dohány egyedáruságát vezették be a magyar korona
országaiban. A vámunió létrehozása miatt volt szükséges ezt a lépést meghozni,

ezzel megszűnt a szabad dohánytermelés. Ezt követően kezdték meg a gyárak
és feldolgozók államosítását, valamint
hoztak létre 6 dohánybeváltó felügyelőséget. A levéltárunkban levő szabályozás
ennek egyfajta kiegészítése, magára a dohánynövény beválthatóságára terjed ki a
pénzügyminisztériumi iránymutatás. (A
század második felében valóban kiterjedt
dohánytermesztés folyt Dévaványa környékén.) A másik irat dátumozás nélküli,
magyar-román kétnyelvű. A váradkerületi miniszterbiztosság rendelete a marhavész meggátolására, illetve ennek részletes
szabályozását tekinti át.
Mi leginkább a két dokumentum írástörténeti fontosságára helyeznénk a hangsúlyt. Az 1852-es keltezésű ugyanis egy
speciális, a román nyelvhez igazított, archaikus formájú cirill ábécét használva
került kinyomtatásra (ez látható a lentebbi illusztráción is). Hivatalosan ugyanis
1860-ig cirill betűkkel írt a román nép.
Ennek vallástörténeti okai vannak. A románok az ortodox egyház hívei, amelynek
minden bizonnyal már a XIV. században
tagjai lettek. Az ortodox egyház liturgikus
nyelve az óegyházi szláv volt, amelyet a
román fejedelmek kormányzati nyelvként
is használtak. Ennek következtében rendkívül sok archaikus szláv nyelvi elemet és
hangzót tartalmazott a nyelvük.
Valószínű, hogy már ekkor elkezdték
alkalmazni – nem egyházi célzattal egyaránt – a liturgiában használatos írást, egy
archaikus formát őrző cirill ábécét. Ezt a
betűformát ortodox ikonokon, templomi falképeken ma is megfigyelhetjük. De
a legrégibb, fennmaradt román nyelvű
kézírásos emlék csak jóval későbbi időből,
1521-ből maradt fenn, míg a legrégibb
fennmaradt nyomtatott román nyelvű
szövegek 1551 – 52-ből valók. Az ekkor
ismert román cirill ábécé 43 jelet plusz
egyéb kiegészítő jeleket tartalmazott, ezek
a szláv nyelvekre jellemző hangokat is
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tudtak jelölni (például a jerüt, vagy kettős hangzókat). Mellette természetesen
ismerték a latin betűket is, de alig használták.
A XVIII. században erősödött meg az a
törekvés, hogy inkább a latin betűs írásra kellene áttérniük, ez pedig a román
nyelv latin eredetével állt összefüggésben
(a román ugyanis egy újlatin nyelv, távoli rokona a spanyolnak, franciának, olasz
dialektusoknak). Ennek eredményeként
először is 1800 körül redukálták a román
cirill ábécé jelkészletét 33-ra, 1835-ben
pedig már csak 27 betűből állt. 1830 –
60 között emellett használatban volt egy
úgynevezett átmeneti ábécé, amelyben
egyaránt szerepeltek latin és cirill betűk,
például az l, r, u, b, v és a jerü ilyenek voltak, míg a k, m, n, s, t, e hangzók latin betűsekké váltak.
Az iskolákban 1858 – 59 folyamán
kezdték el a tisztán latin betűs ábécét
bevezetni, majd 1860-ban hivatalosan
is erre tértek át, összefüggésben azzal a
ténnyel, hogy ez volt Románia megalakulásának éve is, amikor a töröktől immár
teljesen független Havasalföld és Moldva
egyesült. Ezen kívül még sok ortográfiai
reform következett, amelynek eredményeként kialakult a ma is használatos, 31
betűs román ábécé.
Ez a tény azt is jelenti, hogy a levéltári anyagunkban szereplő, két nyelven
íródott másik nyomtatvány csakis 1860
után keletkezhetett, mivel már latin betűkkel íródott, de 1900 előtt. Csak a XX.
század fordulóján jelentek meg ugyanis
az éles ékezettel (â, ê, stb.) ellátott magánhangzók, ez a dokumentum viszont nem
tartalmaz ilyen jeleket, ez a mai szemlélő
számára szokatlanul hat. Az íráshoz használt jelkészlet és a hozzá kapcsolt helyesírás tehát alkalmas arra, hogy meghatározzunk vele dátumozás nélküli iratokat.
Szalay Ágnes történész

Augusztus
Szűz, avagy kisasszony
hava
Augusztus a nyári hónapok
legmelegebb időszaka.
Az égető kutyácska
A zöld mezőt aszalta,
Miatta Flóra hímes
Virágai haldokoltak…
Fonnyadtak a ligetek,
Zöldségi megkonyultak,
A Föld egész határi
Alélva bággyadának.

versében így ír az egyik leg- nek. A göcsejiek ebből a vajdallamosabb, legzeneibb női ból egy kanállal a vetőbúza
névről:
közé tesznek, hogy ,,csörmölyös”, vagyis törmelékes ne
,, Ó az i kelleme,
legyen. A lencsét is megdöró az l dallama,
zsölik vele, hogy a zsizsik bele
mint ódon
ne essék. Az ilyenkor szedett
ballada,
mogyoró olaja pedig nagyon
úgy sóhajt,
jó a fájós fülre.
Ilona.
Augusztus 20.: Szent István
király napja, nemzeti ünneCsupa l,
pünk
csupa i,
csupa o,
Régebben elsősorban Szent
csupa a,
Istvánra, első királyunkra
csupa tej,
emlékeztünk, 1949-től 1990csupa kéj,
ig az alkotmányt és az új kecsupa jaj,
nyeret ünnepeltük augusztus
Ilona.”
20-án. 1990-től nemzeti ünnep, amelyen egyaránt emléA néphagyomány szerint
kezünk első királyunkra, aki
Ilona napon az asszonyoknak
megalapította a magyar állanem szabad dolgozniuk, kimot, de egyben örvendezünk
váltképp kotlóst nem szabad
az új kenyérnek is.
ültetniük, mert a kiscsirkék
úgysem kelnek ki a tojásból.
Szilágyi Domokos: Új kenyér
Augusztus 24.: Bertalan
(részlet)
napja. Régebben nagyon kedvelték, s ma is kezd újból diMosolyog a nyári dél,
vatossá válni. „Szent Bertalan
az asztalon friss, fehér
napján micsodás az idő, olyan
új kenyérlesz a hátramaradott esztendő.”
-Honnan van az új kenyér?

Így jellemzi Csokonai Vitéz
Mihály a lankasztó nyári meleget, a napjainkban szinte elviselhetetlen kánikulát. A régi
rómaiak megfigyelték, hogy
amikor a legkínzóbb a nyári
forróság, akkor a Nagy- kutya
(Canis maior) csillagkép uralja
az eget. Kedveskedő becézéssel kánikulának, kutyuskának
nevezték el. A százesztendős
kalendárium szerint ez az időszak Magdolnától (július 22.)
egészen Bertalanig (augusztus
24. ) tart. A ,,kutya meleget”
gyakran szakítják meg heves
zivatarok, nemegyszer jégverés is veszélyezteti a termést. A
Számos néphagyomány és
kánikulát lezáró nagy zivatar,
népi
hiedelem fűződik az auami általában megváltoztatja
gusztus
24-i Bertalan – napaz időjárást, augusztus 20. tához:
az
ősz kezdőnapjának
ján szokott tombolni.”
tekintik, s azt tartják, hogy
Augusztus 10.: Lőrinc nap- amilyen Bertalan napján az
ja. A népi hiedelem egyik idő, olyan lesz az ősz: ha zivalegfontosabb időjósló napja: tar van, az jégre és hóra mutat;
esőjével bő szőlő – és gyü- ha ezen a napon esik az eső,
mölcstermést ígér. Úgy tart- úgy tartják, hogy jó káposzják, ha Lőrinc napján bőven tatermés lesz, mert Bertalan
esik, s még a kerékvágásban apostol a káposztafejek közé
is megáll az eső, akkor szüret- dobálja kezében hordott levágott fejét. Másutt úgy tartják,
kor bőven ereszt a prés.
hogy e napon nem szabad kiAugusztus 18.: Ilona. Az menni a káposztaföldre, mert
Árgirus királyfiról s a világ- kisfejű marad a termés.
szép tündér Ilonáról szóló
De még a vajköpülésre is
széphistória nyomán vált
népszerűvé, a 16. századtól. kihat Bertalan napja: sok beKosztolányi Dezső feleségé- tegségre foganatos az a vaj,
hez, Görög Ilonához szóló amelyet ezen a napon köpül-

Három traktor földet szántott,
a vetőgép búzát vetett,
felhő hullatta az esőt,
nap hullatta a meleget,
szökkent a szár szép magasra,
jött a kombájn, learatta,
learatta, kicsépelte,
a gőzmalom megőrölte,
teherkocsi hazahozta,
anya pedig megsütötte. (...)
István király a magyar történelem egyik legfontosabb
személyisége, neki köszönhető, hogy a magyarság több
mint 1000 éve fennmaradt
Európában, s a tatár, török,
német támadások ellenére is a
keresztény Európa tagja.
István Esztergom városában született. Apja, Géza fe-
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jedelem tudatosan nevelte,
tanította az uralkodói feladatra. Nem a száján volt a
szíve, hanem szívében volt a
szája. A megfontoltságot és az
igazságot tartotta szem előtt:
„Ha bölcs hallgatja a tanítást,
gyarapítja a tudást…” Szellemének szigorát élete végéig megőrizte. Alig nyílt ajka
nevetésre. „Akkor is fájhat a
szív, amikor nevetünk, és az
örömnek is lehet szomorúság
a vége.”

Szent István király életének, a magyarság történetének ismerete, tanulmányozása „minden magyar ember
számára kedves és kellemes.
Ugyanis mindenki a szülőföldjét szereti elsősorban, többre
tartja a földkerekség más tájainál, és honának minden
szülöttje leginkább az övéinek életét vágyik megismerni:
hogy azok milyen életet éltek;
és hogy utánozza, ha valami nevezetest és emlegetésre
méltót talál benne; ha pedig
megismeri, hogy azok némely
dolgot nem szerencsésen intéztek, ezen okulva, óvakodjék
tőle.” Hess András középkori
nyomdász vallomása legyen
számunkra iránymutató, István királyunk élete – szavai,
tettei, intelmei váljék példaadóvá.
Váradi Andrásné

Bakos Anasztázia vagyok, 3 gyermek édesanyja.
Hobbim a horgolás. 6 éve a kislányommal otthon töltött idő alatt tanultam
meg az alapokat youtube videók segítségével,
mindezt balkezesként,
jobb kézzel. Első próbálkozásaim sapkák voltak, ezután találkoztam
az amigurumi figurával,
amely azóta is nagy kedvenc számomra. Ez egy
japán technika. Maga a
szó horgolt, illetve kötött, kitömött játékfigurát jelent. Mintaleírások
alapján készülnek a figurák. Az egyszerűbbek
egy, a bonyolultabbak több darabból állnak, melyeket másoknak. Néhány éve a helyi horgoló klubban koriezután össze kell varrni. Szeretek horgolni és jó érzés, pokat/polipokat készítettünk a Gyulai Gyermekkórha egy-egy ilyen aprósággal örömet tudok szerezni ház Koraszülött Osztálya kis lakóinak.

Versről versre

ban egy kiválasztott lírai verssel tegyük
széppé Olvasóink mindennapjait! Érdeklődő kíváncsisággal várjuk a verseket!
a szerkesztők
Tisztelt Olvasók!

„A vers a szellemiség csúcsa!
Az emberi tudat színvonalát mindenEbben a hónapban ma elő dévaványai
kor stabilan képes tartani. Fejlett szintű
fogalomtárat biztosít, minden időben ta- vagy Dévaványáról elszármazott versírók
alkotásaiból válogatunk, s ajánljuk olvanít, nevel és képes szórakoztatásra.”
(Takács László Imre) sásra, tovább gondolásra, a mindennapok szebbé tételére.

Tisztelt Olvasóink!
Kedves Felnőttek és Gyerekek!
Rovatunkban olyan verseket szeretnénk bemutatni, melynek szerzői
Dévaványához kötődnek: ma is itt élnek vagy innen származtak el. Egyúttal
felhívjuk a versírók figyelmét, közlésre
szánt alkotásaikat küldjék vagy hozzák
be a múzeumba, hogy minden hónap-

Ladányi Gábor: A szív melege

Szíve melegétől
Megolvad a jégcsap.
Soha nem alszik el
Kályhájának lángja,
Aki éppen reszket,
Az majd körülállja.
Szöges csizma szívét
Soha ne tapossa,
Mert még azt is, hogy volt,
Büszkén letagadja.
Nagyon sok embernek
Szívén a jel rajta,

A melegszívű embernek

Ha szemébe nézel,

Soha nincs egy perce,

Mosolya néz vissza.

Hogy szíve hevének
Hiányában lenne.

Te is táplálhatod
A sok apró lángot,

Lehet kint hideg tél,

Tegyük boldogabbá

Jégvirágos ablak,

E beteg világot.
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Születések:

OLCSÓN ELADÓ!

Tarjányi Levente és Harter Mercédesz lánya Zoé Mercédesz,
Kónya Zsolt és Vida-Szűcs Judit fia Zsolt,
Bakos Balázs és Diós Éva lánya Léda
Kondacs Róbert István és Fábián Angelika lánya Teodóra
Tarsoly Csaba és Márki Ágnes fia Csaba.

A mezőtúri út 9 sz. alatti gazdálkodási telephely!
5000 m2 bekerített udvar, 30 vagonos magtár,
35 anyakocás fiaztató, pálinkafőző korszerű berendezéssel.
Érdeklődni Balla József tulajdonosnál, tel.: 06-30/611-0755.
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 TOBZOL KERT Kft.
Elérhetőségünk Dévaványa
Tóbiás Gábor: 06/20-332-7418,
Berczi Zoltán: 06/30-792-4466.

Nevem: Oláh Laura.
Születtem: 2021. 07.05-én, Gyulán.
Édesanyám neve: Oláh-Nagy Andrea Marietta.
Édesapám neve: Oláh Zsolt.
Gratulálunk!

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

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

Telefon: 06/70-234-42-75

• kertrendezést, parkosítást, fűnyírást • előtető, kerti kiülő építést,
• redőny készítést, régi redőnyök javítást
• szúnyoghálós ablak és ajtókészítést, • ajtó és ablakcserét,
• egyéb javítási munkálatokat vállal.

Csordás Györgyi
Kozmetikus

Bejelentkezés telefonon:

06/20-390-4846
vagy messenger üzenetben!
Dv. Hunyadi J. u. 60.

Szolgáltatásaim:
• Arckezelések • Elektokozmetikai kezelések • Gyantázás
• Tartós festés (szemöldök, szempilla)
• Műszempillaépítés 1D-5D-ig • Smink

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,
- 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!
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LABDARÚGÁS
Távozók: Marton Lajos (Szeghalmi FC),
Papp Krisztián (Gyomaendrődi FC).
Érkezők: Somogyi Tamás (Kispeka), Szeifert Zoltán.

XI. VÁROSNAPI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ KUPA, III. DIÓS KRISTÓF
EMLÉKTORNA, DÉVAVÁNYA,
2021. JÚLIUS 10.

2. PUSZTAFÖLDVÁRI SZSE
3. LIVERPOOL
4. DOKTOR X
5. SZERÉNY ISTENEK
6. SPARTA FC
7. SANCI HAMI FC
8. ROKKANT JÓK
9. LIVE SPORT PUB
10. BARBÁROK

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS:
2021. augusztus 7. szombat: 10:00
Mezőtúri FC - Dévaványai SE

BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:

EREDMÉNYEK:
LIVERPOOL - ROKKANT JÓK 2 - 0
PUSZTAFÖLDVÁRI SZSE - DOKTOR X 3 - 1
LIVE SPORT PUB - SZERÉNY ISTENEK 0 - 1
BARBÁROK - SPARTA FC 0 - 5
BUSE - LIVERPOOL 2 - 0
SANCI HAMI FC - PUSZTAFÖLDVARI SZSE 2 - 1
ROKKANT JÓK - LIVE SPORT PUB 1 - 0
SZERÉNY ISTENEK - BUSE 1 - 1
LIVERPOOL - LIVE SPORT PUB 3 - 2
DOKTOR X - BARBÁROK 2 - 0
SPARTA FC - SANCI HAMI FC 2 - 1
PUSZTAFÖLDVÁRI SZSE - BARBÁROK 4 - 0
DOKTOR X - SPARTA FC 4 - 0
SANCI HAMI FC - BARBÁROK 10 - 1
PUSZTAFÖLDVÁRI SZSE - SPARTA FC 3 - 0
ROKKANT JÓK - SZERÉNY ISTENEK 0 - 4
BUSE - LIVE SPORT PUB 4 - 0
LIVERPOOL - SZERÉNY ISTENEK 1 - 0
ROKKANT JÓK - BUSE 1 - 2
DOKTOR X - SANCI HAMI FC 1 – 0

KÜLÖNDÍJAK:
LEGJOBB KAPUS: Sóczó Szabolcs
(LIVERPOOL)
LEGJOBB MEZŐNYJÁTÉKOS: Nagy Dániel
(BUSE)
GÓLKIRÁLY: Kisari
(SANCI HAMI FC)

Tibor

LEGJOBB
DÉVAVÁNYAI
Kató Benedek (DOKTOR X)

9

gól

JÁTÉKOS:

2021. július 17. szombat: 16:00
TÁP SE – DÉVAVÁNYAI SE 4 – 3
Gólszerzők: Marton Lajos, Juhász Péter,
Szabó Erik.
TÉTI FC – DÉVAVÁNYAI SE 6 – 2
2021. július 18. vasárnap: 15:00 – 18:00
TÁP SE – DÉVAVÁNYAI SE 3 – 0
VÁRALJA SE – DÉVAVÁNYAZ SE 3 – 0.

2021. augusztus 21. szombat: 17:00
Dévaványai SE – Mezőberényi LE
2021. augusztus 28. szombat: 17:00
Békéscsabai MÁV SE - Dévaványai SE
2021. szeptember 4. szombat: 16:30
Dévaványai SE – Mezőhegyesi SE
2021. szeptember 11. szombat: 16:30
Dobozi SE – Dévaványai SE
2021. augusztus 25. szerda 17:00
KUPA MÉRKŐZÉS
Bucsa SE - Dévaványai SE

IFI (U19)
KUPA ÉS BAJNOKI LABDARÚGÓ
MÉRKŐZÉSEK:
2021. augusztus 22. vasárnap: 11:00
KUPA MÉRKŐZÉS
Körösladány MSK - Dévaványai SE
2021. augsztus 29.
Dévaványai SE Szabadkigyósi SZSE
2021. szeptember 5. vasarnap:11:00
Mezőkovácsházi TE Dévaványai SE
2021. szeptember 12.
vasárnap: 14:00 vagy 15:00
Gyomaendrődi FC - Dévaványai SE
Honlap címünk: www.devavanyaise.hu

ELŐDÖNTŐK:
BUSE - DOKTOR X 1 - 0
PUSZTAFÖLDVÁRI SZSE - LIVERPOOL
0-0
7 - méteresekkel: 3 – 1
3. HELYÉRT:
LIVERPOOL - DOKTOR X. 2 – 1
1. HELYÉRT:
BUSE - PUSZTAFÖLDVARI SZSE 3 – 1
VÉGEREDMÉNY:
1. BUSE (Szabó Gábor, Nagy Dániel, Csordás Tamás, Puskás Csongor, Ertsey Bálint,
Puskás Zalán, Békési Dániel, Jancsó Attila,
Nagy János, Szitkó Róbert, Nagy István,
Joao Polonio Gerreio.)
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Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés
„Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel Őt már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, míg élünk soha nem feledünk.”

,,Pihenj csendesen a csillagok közt,
hol nincs már több fájdalom.
De szívünkben itt leszel,
míg élünk e világon!”

Fájó szívvel emlékezünk Balog Tibor
halálának 1 évfordulójára.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Lovász István temetésén megjelentek, részvétükkel,
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Soha nem múló szeretettel emlékezünk.

Édesanyja és a család

Megemlékezés

Szerető családja

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

Megemlékezés
,,Lelked, mint fehér galamb
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk
már soha nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt
a legfényesebb Te leszel.
Utat mutatsz nekünk, mert
szívünkben mindörökké létezel!”

Fájó szívvel emlékezünk Füzi Imre
halálának 2. évfordulójára.
Szerető család

Fájó szívvel emlékezünk Ernyes Lajosné
halálának 2. évfordulója alkalmából.
Családja

Horváth Lajos
- Polgári búcsúztató

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

Gránit, márvány, műkő síremlékek
R

,
,

,
,

,
,
.

Kész gránit síremlékeket a Hajós u. 17. sz. alatti
telephelyen is lehet választani.
Telefon: 06-66/484-306
Kovács Szabolcs műkőkészítő
Dévaványa, Hajós u. 17.
Tel.: 06-20/7707-284

Telefon:
06/30-484-8211
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
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TÁNCZOS HÚSBOLT

BARNA TOJÓTYÚK

Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.

egyéves jól tojó 650.- Ft/db,
15 db-tól ingyen szállítással
megrendelhető.

Telefon: 06/20-268-15-35

Telefon: 30/860-2627

Bővítettük kínálatunkat grill kolbásszal, illetve
pácolt húsokkal. Várjuk a sütögetni vágyókat.

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
- sertés, marha, birka, szarvas hús (pörköltnek, sültnek), ill.
szárnyas húsok,
- saját készítésű füstölt termékek (kolbász, szalámi,
szarvasszalámi, 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.

PECSENYE KACSA
6 hetes fehér kb. 3 kg: 2000.- Ft/db.
MULARD 3 hetes: 1700.- Ft/db.
6 hetes: 2300.- Ft/db.
10 db-tól ingyen szállítással megrendelhető.

Telefon: 30/860-2627.
PULYKA

6 hetes fehér: 2800.- Ft/db. 5 db-tól
ingyenes szállítással megrendelhető.

Telefon: 30/835-1121.

Bővítettük választékunkat fagyasztott termékekkel:
- fagyasztott zöldségek, - nudlik - gombócok - félkész
leveles tészták - halak - levesbetétek - pacal - velő.
A helyzetre való tekintettel kiszállítást
egyeztetés után vállalunk!

Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz-CS-P: 8-12, 14-17,
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

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

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
E-LEARNING TÁVOKTATÁS!
Időnkénti konzultáció lehetséges.
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 40 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés: 2021. augusztus 27. (péntek) 16:30

Helyszín: Múzeum, Dévaványa, Széchenyi u. 8.
Telefon: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

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 2021. AUGUSZTUS 30., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2021. augusztus 30-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő
lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük! Minden hirdetés leadható
a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).
KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Szeptember 10. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

Dévaványai Hírlap - 22. oldal

