Polgármesteri tájékoztató
TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT!

MEGVALÓSULT LEADER PÁLYÁZATOK

Dévaványa Város Önkormányzata 2020. novemberben pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium felé
a „Tisztítsuk meg az Országot!” című felhívásra, mely
pozitív elbírálásban 1.688.963,- Ft-ban részesült. Támogatás célja, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok,
közterületeken fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott
hulladékok felszámolása. A pályázat keretein belül a
megfelelő engedélyekkel rendelkező szolgáltató a kijelölt területekről összegyűjti, elszállítja és ártalmatlanítja az illegálisan elhagyott hulladékokat.

Településünkön több civil szervezet az önkormányzat segítségével még 2018-ban pályázatot nyújtott be a
Vidékfejlesztési Program keretén belül a Körös- Sárrét
Vidékfejlesztési Egyesület VP6-19.2.1.-55-5-17 kódszámú „Civil szervezetek fejlesztése” című felhívásra.
Az egyesületek eltérő támogatási összegben részesültek, amelyből a fenntartásukhoz alkalmas eszközöket
vásároltak. A beszerzett tárgyak hozzásegítik a szervezetek további céljaik, elképzeléseik megvalósításához,
rendezvényeik, programjaik színvonalas lebonyolításához. A pályázó 9 szervezet több mint 10 millió forint támogatáshoz juthatott ezen pályázati ablakon keresztül. 8 egyesület a pályázatát már teljes egészében,
sikeresen megvalósította, míg egy egyesületnél – a beruházás komplexitása miatt – a lebonyolítás még folyamatban van.
Valánszki Róbert, polgármester

Projekt megvalósulásával biztonságos és gazdaságilag vonzó környezetet alakíthatunk ki, jobb életkörülményeket és egészségesebb életteret biztosítva
városunk lakosságának. A pályázat megvalósításának
határideje: 2021. február 28.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Kerékpárral a környezetvédelemért
- Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése
Dévaványán 2016.
Dévaványa Város Önkormányzata 2017 szeptemberében a TOP-3.1.1-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések c. pályázati felhívás keretében
100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő
támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege:
386 746 534 Ft. A támogatás költségnövekménnyel megnövelt összege: 418.677.151 Ft.
A fejlesztés eredményeképpen Dévaványa belterületén
(Szeghalmi u. - Eötvös u. - Kossuth u.) 2.754 m kétoldali megemelt/burkolati jellel elválasztott kerékpársáv
valamint 260 m önálló vonalvezetésű kerékpárút építése történt meg. A fejlesztés segítségével a település főbb
részeinek kerékpárút-hálózata került kiépítésre, melynek
eredményeként a teljes település biztonságosabban, kényelmesebben vált kerékpározhatóvá.
A projekt általános célja élhető város megteremtése,
magas színvonalú szolgáltatásokkal, infrastruktúrával,
hozzájárulás a térség, régió területfejlesztéshez valamint
a közlekedés korszerűsítése, környezettudatossá tétele,
az egészséges életmód elősegítése az alternatív közlekedés fejlesztésével, turizmus élénkítése, a helyi közúti forgalom tehermentesítése, kerékpáros balesetek számának
csökkentése, a károsanyag kibocsátás, zaj- és légszennyezés csökkentése.

A projekt megvalósulásával hozzájárult
a fejlesztés környezetében élő lakosság
igényeinek kielégítéséhez, azaz hogy a munkahelyeket,
közcélú
intézményeket, kereskedelmi központot, közösségi közlekedést nyújtó állomásokat és megállóhelyeket gyorsan és biztonságosan
tudják megközelíteni.
Projekt címe: Kerékpárral a környezetvédelemért Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016.
Projekt azonosítószáma:
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00003
A projekt megvalósításának helyszíne:
5510 Dévaványa, Szeghalmi utca.
5510 Dévaványa, Kossuth u.
5510 Dévaványa, Eötvös utca
A projekt megvalósításának időtartama:
2017.10.02 - 2020.12.29.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
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Dévaványa, 2021.01.04.

TISZTELT DÉVAVÁNYAIAK!
Eltelt egy esztendő. Múló pillanat
ez az örökkévalóság
végtelenében, mégis ma erre az egyetlen percre figyelünk,
erre várunk szerte a
nagyvilágban. Vajon
miért? Hiszen a múló
idő hömpölygésében
még csak meg sem
botlik az óra mutatója, amikor átlendül az
éjfélt jelző 12-es számon… Mögöttünk és
előttünk azonban egy-egy esztendő áll. Ami egy éve még a
remélt, ismeretlen jövendőt jelentette, az a hamarosan már
múltként tekint reánk a maga tanulságaival, sikereivel és
kudarcaival. Egyben azonban biztosak lehetünk: bármit is
hozott számunkra az óesztendő, a megélt tapasztalatokból
ma új utat rakhatunk az előttünk álló újéven át céljaink,
feladataink felé. A szilveszteréj vidámsága, optimizmusa
most az első lépést jelenti ezen az úton. Bízom benne, hogy
a legtöbben ilyen érzésekkel, lehetőségként tekintünk az
előttünk sorakozó hetekre, hónapokra, hiszen az élet rendje szerint a jövendő végül mindig a múlt fölé kerekedik. Az
emberiség fejlődésének egyik legnagyobb mozgatója épp
ebben rejlik: a folyamatos változás és változtatás igényében
és a mindehhez szükséges erőben. Nézzünk hát körbe most
magunk körül és keressük meg mindazt, amin változtatni
szeretnénk az előttünk álló időszakban. Egyéni életünkben
és közösségeinkben egyaránt számos ilyen pontot találhatunk. Minél többen keresünk konkrét célokat, kihívásokat
az újévbe lépve, annál biztosabb, hogy ezek a közös munka által a jövőben is összekötnek majd bennünket. Minden
korábbi időszaknál fontosabb most, hogy ez így legyen,
hiszen Magyarország és a körülöttünk változó szűkebb és
tágabb világunk a nagy változások és az ezekkel járó komoly kihívások időszakát éli, melyben csak közösségként
összefogva állhatunk helyt. A mögöttünk gyarapodó óévek sora önnön munkánk mellett az őseink által reánk
hagyott örökséget is magában rejti, míg az újév lehetőség
arra, hogy mi is méltó módon adhassuk tovább mindezt.
Ehhez boldog emberként, boldog és sikeres családokként
kell helyt állnunk. Szeretném, ha ezt a boldogságot és az ehhez szükséges hitet vinnénk hát magunkkal 2021-be célok,
álmok, tervek formájában. Ehhez kívánok Dévaványa város
minden lakójának sikerekben, egészségben gazdag boldog
újesztendőt!

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA:
JANUÁR 22.
1989-ben - a kulturális kormányzat döntése alapján –
először ünnepeltünk ezen a napon.
Miért éppen január 22-én?
Azért, mert Kölcsey Ferenc 32 éves korában, egyetlen napon, 1823. január 22én a Szatmár megyei Csekén
megírta a magyarok hivatalos, nemzeti Himnuszát.
Csak több év múlva, a Kisfaludy Károly szerkesztette
Aurában jelenik meg először, 1828 decemberében,
másodszor pedig költeményeinek első gyűjteményes
kötetében, 1832-ben.
A költő 1838-ban, 48 éves korában távozott az élők sorából, így az 1844-ben megzenésített Himnuszát sohasem
hallhatta.
A pesti Nemzeti Színház igazgatója 1844. február 29-én
húsz körmöci aranyos pályázatot írt ki a népszerűvé vált
Kölcsey-költemény megzenésítésére. A pályázat nyertese
Erkel Ferenc lett, aki egyetlen óra leforgása alatt írta meg
a Himnusz zenéjét. Ezekre a pillanatokra úgy emlékezett
vissza: „…eszembe jut az én első mesteremnek a szava, aki
Pozsonyban tanított. Azt mondta: fiam, mikor valami szent
zenét komponálsz, mindig a harangok szava jusson először
eszedbe…A kezemet a zongorára tettem és hang hang után
olvad. Egy óra sem telik belé, megvan a himnusz…”
A Kölcsey – Erkel –
Himnuszt a pesti Nemzeti Színház mutatja be
1844. július 2-án. Széles,
nagy nyilvánosság előtt
pedig először a Széchenyi
hajógőzös vízrebocsátási
ünnepén az Óbudai Hajógyár munkásai éneklik
el 1844. augusztus 10-én.
Hivatalos állami ünnepségen először a budai
koronázó Mátyás – templomban hangzik el, a győztes forradalom után, Szent István napján, 1848. augusztus 20-án.

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

GYOMAENDRŐDI SIKER
A KÖZÜGY-IRAT PÁLYÁZATON

ÚJ ESZKÖZÖKKEL GYARAPODOTT
A VIDRA MENTŐCSOPORT

A közelmúltban újabb nagy értékű eszközökkel gyaHarmadik helyezést ért el dr. Smiri Sándor, a Gyomarapodott a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport eszendrődi Járási Hivatal vezető-helyettese a Magyar Korközparkja.
mánytisztviselői Kar (MKK) Közügy-irat mininovella-író pályázatán.
A tavalyi második helyezést követően – dr. Smiri Sándor – idén is megmérette magát az MKK kormánytisztviselőknek kiírt pályázatán. A B.A.K.A. – 2020 című pályaművében az integritást és a jogkövetést vette górcső
alá egy fanyar humorú történetben, melynek címszereplője egy különleges képességekkel megáldott kutya. A díjazott alkotások az MKK honlapján és közösségi médiafelületén is megjelennek.
A Gyomaendrődi Járási Hivatal vezető-helyettese elmondta: idestova húsz esztendeje, gimnazista kora óta ír
kisebb elbeszéléseket, novellákat.

Az „Önkéntes mentőszervezetek fejlesztése és felkészítése” elnevezésű KEHOP-pályázaton a mentőcsoport az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól
egy négykerekű motorkerékpárt (quadot) és egy ahhoz
tartozó utánfutót nyert.
Dr. Erdélyi Ferenc dévaványai gyógyszerész pedig
100 ezer forint értékű egészségügyi eszközt (kötszereket, sebfertőtlenítőt, egyéb sürgősségi betegellátáshoz
kapcsolódó kellékeket) tartalmazó adománnyal támogatta a mentőcsoportot.

TISZTELT LAKOSSÁG!
Szeretnénk továbbra is segíteni azon 65 év feletti
lakosoknak, akik vállalják, hogy egészségük védelmének érdekében A VESZÉLYHELYZET IDEJE
ALATT OTTHON MARADNAK, valamint azon
karanténban lévő személyeknek, akik családtag,
ismerős segítségével nem tudják megoldani a bevásárlást és gyógyszerkiváltást.

Ezen személyek kérem, jelezzék az onkormanyzat@devavanya.hu e-mail címen, a 66/483100/119-es telefonszámon vagy a Dévaványa
Város Hivatalos Facebook oldalának írt üzenetben igényüket, amely élelmiszer bevásárlására és
gyógyszer kiváltására vonatkozik.
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DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA
Kérjük, hogy az ügyfélszolgálati iroda látogatása esetén
továbbá a hulladék beszállítása során – az Operatív Törzs
ajánlásaira figyelemmel – az új típusú koronavírus elleni védekezés érdekében, valamint az Önök és kollégáink
egészségének és biztonságának megóvása céljából az alábbi
óvintézkedéseknek megfelelően szíveskedjenek eljárni:
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 szükséges betartani, ha a hulladékudvarban egyszerre több ingatlanhasználó tartózkodik. Amennyiben az 1,5 méteres
távolság nem tartható, a hulladékudvar kezelője jogosult
ideiglenesen a hulladékudvar kapuját bezárni, az ingatlanhasználóknak sorra kerülésükig a kapun kívül kell várakozniuk.
Ügyfélszolgálat nyitvatartása: Dévaványa, Hősök tere 1.
január 7., 21., február 4., 18.-án 8.00-11:00 óra közötti időpontban (szerdai napokon).
A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus formában, postai úton történő ügyintézést részesítsék
előnyben!

E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu

III. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék szerdai napon ürített
területével)
Zöldhulladék gyűjtés január hónapban nincs,
fenyőfagyűjtés január 27-én (szerda).
Szelektív hulladék: január 20-án (szerda)
február 10., 24-én (szerda).
IV. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék csütörtöki napon
ürített területével)
Zöldhulladék gyűjtés január hónapban nincs,
fenyőfagyűjtés január 27-én (szerda).
Szelektív hulladék: január 20-án (szerda)
február 10., 24-én (szerda).
KOMMUNÁLIS TÖBBLETHULLADÉKOT GYŰJTŐ ZSÁK
A többlethulladékot gyűjtő fekete zsák 120 literes méretben a Dareh dévaványai ügyfélszolgálatán kapható, a
zsák ára 219,-Ft amelynek díja magában foglalja a hulladék
elszállításának és ártalmatlanításának költségét is. A zsákot
csak magánszemélyek vásárolhatják meg.
SZELEKTÍV TÖBBLETHULLADÉK ÁTADÁSA

Telefon: 66/447-150

HULLADÉKÜRÍTÉSI NAPOK

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

I. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék hétfői napon ürített
területével)

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

Zöldhulladék gyűjtés január hónapban nincs,
fenyőfagyűjtés január 27-én (szerda).

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR

Szelektív hulladék: január 20-án (szerda)
február 10., 24-én (szerda).
II. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék keddi napon ürített
területével)
Zöldhulladék gyűjtés január hónapban nincs,
fenyőfagyűjtés január 27-én (szerda).

Helye: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz.
(Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi úton).
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig naponta 7-15 óra között és
minden hónap első szombati napján: 8-12 óra között.
Telefonszám: 06-30/163-2639.
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

Szelektív hulladék: január 20-án (szerda)
február 10., 24.-én (szerda).
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ESZKÖZBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK
Továbbra is lehetőség van a Dévaványai Általános
Művelődési Központ tulajdonát képező eszközök
bérlésére. Legyen szó családi, baráti összejövetelekről,
ballagásról, lakodalomról vagy bármilyen más jellegű
rendezvényről.

Bérelhető eszközök és díjai:
Eszköz megnevezése:
1. Kültéri ,,mobil” szék
2. ,,Bankett” asztal (összecsukható)
3. 2x2 méteres sátor
4. 5x5 méteres sátor
5. Mobil hangtechnika

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

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

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

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

Az eszközök bérlésére a DÁMK Művelődés Központ
irodájában van lehetőség (Dévaványa, Széchenyi u.
8.), illetve érdeklődni személyesen vagy az alábbi telefonszámon lehet: 66/485-040.

SZÖVÖTT TERMÉKEK KAPHATÓK
A Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram helyi sajátosságokra épülő programelemének keretében a
Hajós utca 22. szám alatt szövött termékek készülnek,
amelyek munkaidőben (Hétfőtől-péntekig, 7 és 14.30
között) megtekinthetőek, megvásárolhatóak.

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

szőnyeg
lábtörlő
fürdőszobai kilépő
tarisznya
asztali futó
falikép (keretezve is)
díszpárna

Erdősné Cmarkó Ilona, Gyógymasszőr, Telefon: 06-20/402-2458.

Ugyanitt cirokseprű is készül, 4 méretben, 4002000 forint közötti áron.

Kinesio-tape szakszerű felhelyezése:
- akut és krónikus izom és izületi sérülésekre, Svédmasszázs: izomlazító, fájdalomcsillapító.
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testtekercseléssel.
- duzzanatokra, ödémákra,
Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére.
- kopásokra, húzódásokra, zúzódásokra,
izomgörcsökre, rándulásokra,
- hegekre, véraláfutásokra.

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

A Dévaványai liszt bevonult a budapesti piacra

Álarcos bál az ipartestületben

(Dévaványai Hírlap 1935. január 13.)

(Dévaványai Hírlap 1934. január 28.)

Kereskedelmi őrlésre is berendezkedett az Erzsébet malom. Értesülésünk szerint sikerült megszerezniük a nagymalmok számára biztosított olcsóbb vasúti szállítás jogát
és ezzel a Dévaványai lisztet Budapesten versenyképessé
tették. Összeköttetéseik révén máris több vagon lisztet
kötöttek le Budapestre. Közgazdasági körökben nagy
reményeket fűznek a malom vállalkozásához.

Az Iparos Ifjak Önképző köre nagyszerűen sikerült álarcos bált rendezett az iparos testületben. Az élen ott láttuk
az intelligencia számos képviselőjét. Kilenc óra felé, az
iparos zenekar hangjaira hetvenöt pár állt fel a tánchoz,
köztük huszonnégy álarcos. A legszebb jelmezeket három
díjjal jutalmazták. A bál a legjobb hangulatban, a kora reggeli órákban ért véget.
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A „KÜLÖNLEGES” ÉVKEZDÉS
Aki már megélt néhány
évet, biztosan észrevette, hogy
a naptári év vége felé közeledve teljesen más hangulatba
öltözik világunk. Gyermekeink nem csak a téli szünet
kezdetét várják feszülten, hanem egyre többet beszélnek
a karácsonyfa feldíszítéséről,
ajándékozásról, szeretetről. A
felnőttek buzgón szerzik be
az ünnep kellékeit, legyen az
étel, ital, meglepetés. Közben
jut idő bőven az év végi zárás
előkészítésére is, a munkahelyeken még egy utolsót lehet
hajtani. Az idősebbek tervezgetik a családi összejöveteleket,
menüsoron gondolkodnak, várják szeretteiket.
Az elmúlt év különleges volt. Ne mondjuk, hogy furcsa
volt, vagy más. Különleges. Olyan eseményekkel találkoztunk, amelyekkel talán szüleink se nagyon. Gyülekezeti tagok mondták el, hogy még a háború idején se nagyon volt
példa arra, hogy a templomot be kellett volna zárni. Ez a
vírus más természetű. „Nem látjuk benne a bombát, pedig
ez is pusztít rendesen” – említette meg valaki. „Bujdostunk
annak idején a bombázás elől, vagy amikor a front érkezett”
– jegyezte meg más. Ezekben mind benne van az együtt.
Most egyre többen mondták el, hogy félnek. Azt hiszem,
nem is elsősorban a betegségtől vagy annak szövődményeitől, hanem az egyedülléttől. Beszélnünk kell arról, hogy mit
jelent a karácsony számunkra akkor, ha nem úgy történik,
mint ahogy azt megszoktuk. Most sokan egyedül vagy sokkal kisebb körben élték át az ünnepeket. Egyszer még ifjú
teológus tanoncként jártunk egy börtönben, és az ünnepek
előtt adtunk egy kis műsort a raboknak. Azoknak, akik kíváncsiak voltak ránk. A katolikus börtönlelkész elmondta,
hogy az ünnepek előtti időszak hatványozottan nehéz. Mindenki menne haza, és a családjával töltené ezt az időszakot.
Nem bánják, ha az év többi részét bent töltik, de ez az időszak szent mindenki számára. Jézus annak is megszületett,
aki nem akar róla tudomást venni. Sőt, annak az életét is
formálja, aki nem hisz benne. Ezt ők mondták el. Soha férfikórust nem hallottam még úgy énekelni két gitárral, mint
akkor. Az nem csak szólt, hanem ereje volt a falak között.
Különleges, nem pedig más, ezt mondjuk. Aztán beáll a
váltás, az új esztendő, vígságszerző, a fogadalmak babonás

Mekkája, új lehetőségek listája. A természet is magában
rejti a megújulás időszakát.
Annak idején azt mondták
a környezetemben, hogy karácsony után már hosszabbodnak a nappalok, és jön
a világosság. Milyen szép,
szemléletes, hogy Jézus ekkor születik meg! Elhozza
a homály földjén lakókra a
világosságot, rájuk is ragyogtatja. Ahogy nagyobbak lettünk, azt vettük észre, hogy
a január eleje még sötétebb,
mintha a reggel később akarna megvirradni, a délután pedig még kevesebbet erőlködik.
Ha ez nem elég, akkor pedig a hideg is nagyobb erővel tombol. De aztán szépen lassan megolvadnak a fagyok, elmúlik
a sötét, helyét a frissesség és az illatos tavasz veszi majd át.
Reménykedünk abban, hogy az új kezdet elérkezik a következő és az azt követő évben is. A körforgás biztonságot ad,
az évről évre visszatérő cselekmények, történések töredezett és szellemiségében kifacsart világunkban biztonságot
ad. Az évkezdet fogadalmai, óévi énünk ítéletei mind arról
szólnak, hogy vétettünk a rend ellen. Vétettünk, de legnagyobb csodálkozásunkra még mindig benne vagyunk. Ezt
a bizonyos lufit mint szögesdrót határokat lehet feszegetni,
és ha meg is karcol, de engedi, hogy toljuk – legfeljebb viszszaránt.
Különleges érzés megújulni. A nagyon régiek beszéltek
még annak idején az elengedés esztendejéről. A bizonyos
időnként bekövetkező év ünnepi volt: a törleszthetetlen
mennyiségű adósságot ekkor el kellett engedni. A rabszolgák is felszabadultak ebben az évben. Az emberek akkor
saját sorsukat úgy élték meg, hogy annak minden áldását
felülről kapják, és ilyenkor nekik is különösen gyakorolni kell a kegyelmet mások felé. Semmi sem fontosabb az
ember számára a tiszta lappal indulásnál. Egyénileg is igaz,
de társadalmilag is. Ha rosszként, nehézként tekintünk a
mögöttünk lévő időszakra, akkor abban csak teher, kín és
fájdalom lesz, és nem szakadhatunk el tőle. De ha különlegesként látjuk, akkor belőle új élet indulhat.
Áldott, reményteljes új esztendőt kívánok!

Simon Norbert segédlelkész

Négyezerötszáz esztendős kőkori telepet és árpádkori temetőt találtak Pusztagabonáson
(1936. január 26.)
Még az ősszel történt, hogy Pusztagabonáson, a volt Kenéz féle földbirtokon szántás közben különböző cserepeket
és csontdarabokat vetett felszínre az eke. A leletekről értesítették a Nemzeti Múzeum régészeti osztályát, ahonnan dr.
Gallus Sándor archeológust küldték ki. Több helyen próba ásatásokat végeztetett és arra a megállapításra jutott, hogy
neolitikus kőkorszakbeli, körülbelül 4500 éves lakó telepre és egy sokkal fiatalabb árpádkori temetőre bukkantak. Dr.
Gallus Sándor kijelentése szerint a talált telep gyakori az alföldön. Ezért nem valószínű a telep feltárása mostanában,
anyagiak hiánya ebben sokáig megfogja akadályozni a Nemzeti Múzeumot.
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ÓVODAI HÍREK
Kedves Szülők!
Az óvoda és bölcsőde minden dolgozója nevében nagyon boldog, egészségben
gazdag új esztendőt kívánunk mindenkinek.
Az óvodai intézmények és a bölcsődei intézménye is az
eddigi kialakított biztonsági szabályok szerint fogadja a
gyerekeket.
A gyerekek a megszokott napirendben tölthetik el a hét
napjait az intézményekben.
Szeretnénk megköszönni minden kedves szülőnek, hogy

DÖNTSÖN A MI JAVUNKRA!

Kedves Szülők! Kedves Támogatóink!
Alapítványunk 1998-ban azzal a céllal alakult,
hogy segítse és támogassa a dévaványai bölcsődés és óvodás gyermekeket.

a vírus helyzetben együtt tudtunk vigyázni a gyerekekre és
egymásra továbbra is. Reméljük mihamarább vége lesz ennek a helyzetnek.
Jó egészséget kívánunk mindenkinek!
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is lehetőség lett volna az óvodai bölcsődei életbe bekukkantani, de most sajnos
erre a kialakult vírus helyzet miatt nincs lehetőség. Amint
lehetőség adódik rá az intézmény kapui nyitva állnak az érdeklődő szülők számára.
Bakó Bernadett, DÁMK intézményvezető

...
Szárnya van, de nem madár,
repülgép, amin jár,
szél röpíti, az a gépe,
így ül a ház tetejére.
...
Szabó Lőrinc: Esik a hó (részlet)

A támogatásra az idén is lesz lehetőség. Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át
az óvoda „Hétszínvirág” közalapítvány javára
ajánlják fel. Nagyon szeretnénk, ha gyermekeikre és az intézményünkre gondolva döntenének a
befizetésről. Így bővülhetnének a lehetőségeink
a játék és egyéb tevékenységhez szükséges eszköz vásárlásához.
Kérjük, hogy így töltse ki az APEH - nyomtatványcsomagjában található rendelkező nyilatkozatot.

A kedvezményezett adószáma:
18381274–1–04
A kedvezményezett neve:
„Hétszínvirág” Alapítvány
a Dévaványai Óvodásokért
Köszönjük segítségüket intézményünk
gyermekeinek nevében:
Bakó Bernadett
Intézményvezető

Füzi Anita
Kuratórium elnöke
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
Óév búcsúztató – új év köszöntő
A hatalmas változásokat, nem mindig pozitív eseményeket hozó 2020.
évet zárva a pandémia ellenére is nagyon sok mindenért hálásak lehetünk
az óévre visszatekintve.
Ez úton is köszönetet mondunk a
Gyulai Szakképzési Centrum Vezetőségének, Kovács Zsuzsanna főigazgató
asszonynak, Simon István kancellár
és Jancsurák Jószef szakmai főigazgató helyettes uraknak és Papp Gáborné gazdasági vezető asszonynak, hogy
2020-ban is, immár ötödik éve, támogatták és lehetővé tették iskolánkban
azon fejlesztéseket, amelyekkel egy kis
város kis iskolája is 21. századi szakképzési kereteket nyújthat a szakmáinkat
választó diákoknak, hogy piacképes, a
munkaerőpiacon keresett szakmájukat
megszerezve akár a munka világában,
akár továbbtanulásban építhessék tovább karrierjüket.
• Legnagyobb fejlesztéseink a harmadik éve folyó informatikai szakmacsoportban történtek új eszközök, szoftverek beszerzésével a
robotika terén,
• a legrégebbi, több, mint 20 éves
hagyományra visszatekintő és
rengeteg nemzetközi és országos
versenyeredménnyel rendelkező
fodrász képzésünkben az alapeszköz-parkot újíthattuk meg, illetve
a versenyzéshez szükséges, igen
költségigényes kellékeket szerezhettünk be;
• a szintén nagy hagyományra viszszatekintő gépészeti (hegesztő)
és építőipari (festő) képzéseink
tanműhelyei és eszközei is megújultak;
• tanboltunk a kereskedelmi értékesítő (régebben eladó) szakmát
választók számára kínálatát és természetesen eszközeit is bővíthette;
• vendéglátósaink számára a korábbi telephelyről a főépületbe költözött tanétterem nyert teljesen
felújított külsőt és gazdagodott
újdonságokkal;

• s végül, azonban elsősorban a
korábbi szép eredményekkel rendelkező szociális képzési területen indított legújabb szakmánk,
a kisgyermek-gondozó és nevelő
csodálatos hivatás megszerzéséhez teremthettük meg a feltételeket: részben az egészségügyi
képzési területen (ambu-baba,
3D anatómiai atlaszok), illetve
a gondozási-nevelési (gyakorló
babák, eszközök, berendezések)
terén.
Köszönettel tartozunk továbbá a
rengeteg pályázati lehetőségért, amelyek keretében
• a 20 éve vágyott iskola-udvari
sportpálya és közösségi tér készül
jelenleg;
• minden tantermünk okos táblákkal és eszközökkel lett felszerelve;
• a festő csoportunk kivitelezésében
elindult tantermeink felújítása;
• minden érdeklődő diákunk kreatív
szakkörökön, illetve igény esetén
emelt szintű idegen nyelvi érettségi és nyelvvizsga-felkészítésen vehet részt;
• a Centrum 5 éves évfordulója alkalmából pihenő parkunk tovább
szépült, gazdagodott új növényekkel.
A fejlesztésekben nyújtott fenntartói támogatás mellett alapítványunk, a Túrér Partja Középiskolai
Alapítványnak, s külön Farkasné
Tandi Ildikónak tartozunk hálás köszönettel.
A pandémiás helyzet ránk kényszerített eddig teljesen ismeretlen
munkaformákat, munka-módszereket, amelyek azonban (talán éppen
kényszerítő jellegüknél fogva) olyan
új technikákkal, lehetőségekkel, informatikai ismeretekkel gazdagítottak bennünket (diákokat, tanárokat
egyaránt), melyeket további életünkben (már minden kényszer nélkül is)
eredményesen használhatunk.
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Hálásak vagyunk 2020-nak
• a sikeres szakmai vizsgák jó és jeles
vizsgaátlagaiért;
• az érettségihez kötött kimagaslóan
jó teljesítményért: az ágazati vizsga és verseny országos 12. helyezéséért;
• s mellette természetesen minden
diákunk képességek szerint nyújtott eredményeiért, melyeket az
általános iskolából hozott átlagon
vagy akár azon teljes jegyet javítva
is elértek.
Köszönetet mondunk együttműködő partnereinknek, a helyi és a
környező települések gazdasági életében fő szerepet játszó cégeknek,
vállalkozásoknak, akik részt vállalnak diákjaink gyakorlati képzésében. Külön köszönetet mondunk
az ÁFÉSZ COOP cégvezetésének,
hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulónkat a munka világában
megszokott módon, év végén külön
elismerésben részesítettek egész évben nyújtott színvonalas munkájáért.
Az erkölcsi (oklevél) és anyagi elismeréssel nem csupán a tanuló családja, hanem az egész iskola számára
nagy örömet szereztek.
2020-tól búcsúzva bízunk benne,
hogy az új év legalább ennyi pozitív
változást, szép eredményt és sikereket
hoz számunkra, mint a nehéznek és
szokatlannak titulált óév.
2021-ben újként februárban várjuk
az érdeklődő és tanulni vágyók jelentkezését keresztféléves képzéseinkre,
illetve természetesen szeptembertől a
kilencedik technikumi és szakképzős
osztályainkba is.
Minden olvasónak, diákjaink és
munkatársaim családjának egészségben, sikerekben gazdag, szeretet-teljes
új évet kívánok:
Tóth Erika, igazgató

DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
ADVENTI VISSZATEKINTŐ
Sajnos a járványügyi helyzet miatt a
közösen eltöltött vasárnap estéket, a gyerekek vidám, hangulatos műsorát, a meleg teát és pogácsát az idén mellőznünk
kellett a városi adventi koszorúnál, így az
idei évben az adventi időszakban a városi
adventi koszorúnál azon intézmények vezetői, képviselői gyújtották meg a soron
következő gyertyát, akiknek tanulói, diákjai adtak volna ünnepi műsort.
Az első adventi alkalommal Czank Gábor katolikus plébános úr áldotta meg a koszorút, majd Valánszki Róbert polgármester úrral gyújtották meg az első gyertyát.
A második adventi vasárnapon a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola képviseletében Baloghné Berényi Erzsébet intézményvezető aszszony, illetve Pócsikné Tarsoly Gabriella
és Szabó Csilla intézményvezető-helyettesek gyújtották meg a második gyertyát.

nehezebb körülmények között élő gyermekek számára ajándékot tudjunk csempészni
a karácsonyfa alá, hogy senki ne maradjon
ajándék nélkül. 2020. december 21-én este
kerültek kézbesítésre a csomagok, és kivétel
nélkül meglepett, boldogságtól, örömtől sugárzó tekintettel fogadták a gyermekek. Ekkor válik igazán kézzel foghatóvá a szívből
jövő boldogság. Mindez nem jöhetett volna
létre támogatóink nélkül, akiknek ezúton is
hálánkat és köszönetünket fejezzük ki:
-Csatári Teréz
-Frézia Virág-Tapodi Tünde és Darvasi István
-Hagyományőrző Nők Egyesülete
-Kiss Attila és családja
-Kónya István és családja
-Laskainé Kiss Alexandra képviselő
-Szabó Lajos és Szabóné Kürti Magdolna

Dévaványa Város Önkormányzatának valamennyi képviselője köszönete és
tisztelete jeléül 2020. december 31-én
több, mint 100 adag húslevessel, sült hurka-kolbásszal lepte meg az otthon lakóit
és munkatársait, illetve ezúton is kíván
nekik egészségben, szeretetben bővelkedő
új esztendőt, munkájukhoz további erőt
és kitartást!
Az ünnepi vacsorához az alábbi képviselők járultak hozzá:
Valánszki Róbert polgármester úr
Kiss Károly alpolgármester úr
Mile Lajos alpolgármester úr
Földi Imre képviselő úr
Kónya Dávid képviselő úr
Laskainé Kiss Alexandra képviselő asszony
Nyuzó Marietta képviselő asszony
Purger Ferenc képviselő úr

-Dr. Szitás László és családja
-Szűcs Tibor és családja

-Tóbiás Gábor és neje
Ezüst vasárnapon Simon Norbert re- -Valánszki Róbert polgármester és családja
formátus lelkész úr és a Szügyi Dániel Református Általános Iskola képviseletében -Zorka Kuckója- Laskai Ferenc
Hajdu Andrea intézményvezető asszony
,,Egy pillanatnyi igazság megszépítheti,
gyújtották meg a harmadik gyertyát.
és meg is fogja szépíteni a világot.
Aranyvasárnapon az utolsó gyertyát az Egy pillanatnyi béke megmentheti, és meg
adventi koszorún a Gyulai Szakképzési
is fogja menteni a világot.
Centrum Dévaványai Technikum, SzakEgy pillanatnyi szeretet tökéletessé teheti,
képző Iskola és Kollégium képviseletében
és tökéletessé is fogja tenni a világot.”
Földi Zoltán és családja gyújtotta meg.
(Sri Chinmoy)
A gyertyagyújtások alkalmával nagyon
hiányoztak a lélekmelegítő, ünnepi kéLaskainé Kiss Alexandra művelődésszervező
szülődést megidéző dalok, versek, énekek
a gyermekek és felkészítő pedagógusaik
Dévaványai Általános Művelődési Központ
tolmácsolásában, illetve a finom kalács a
Hagyományőrző Nők Egyesületének jóvoltából, amit forró tea kíséretében szok- SZILVESZTERI MEGLEPETÉS
tunk elfogyasztani. Különösen fontosnak
A MARGARÉTA
tartottuk, hogy ne maradjon el az évek óta
IDŐSEK OTTHONÁBAN
gondosan ápolt hagyományunk, hogy a
A 2020-as év mindannyiunk számára nevasárnaponként felgyulladó gyertya szimbolizálja azt, hogy itt vagyunk egymásnak, héz és embert próbáló volt, hiszen a korohiszünk az összefogás erejében és remény- navírus járvány rengeteg bizonytalanságot,
lemondást, újratervezést okozott életünkkedve fordulunk az új esztendő felé.
ben. A legnehezebb és legkiszolgáltatottabb
AZ ANGYALOK
helyzetbe többek között azon idős lakostársaink kerültek, akik a Margaréta Idősek
DECEMBERBEN IS
Otthona lakói. Továbbá az ott dolgozókra is
KÖZTÜNK JÁRTAK
különösen embert próbáló helyzetek és felA 2020-as évben - ahogyan sok más adatok vártak nap mint nap, akik erejükön
program - elmaradt a karácsonyi jótékony- felül teljesítettek az eddig példátlan helyzesági koncertünk, így most valóban társadal- tekben és saját érdekeiket mellőzve gondosmi összefogásra volt szükség ahhoz, hogy a kodtak idős hozzátartozóinkról.
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A vacsora elkészítéséhez való hozzájárulást
köszönjük Bere Ferencnek!
Laskainé Kiss Alexandra- képviselő

A BOROSTYÁNKERT
OTTHON FOCISTÁIRA IS
GONDOLTUNK
2020. december 21-én adta át Dévaványai Sportegyesület a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
Borostyánkert Otthon focistáinak és a velük foglalkozó szakembereknek a karácsonyi meglepetéscsomagot, amelybe kerültek édességek, finomságok, DSE logóval
ellátott kulcstartó és a védekezésben segítő
zöld szájmaszk is. A csomagot nagy meglepődéssel és örömmel fogadták, köszönettel vették az egyesület figyelmességét.
Ezúton is kívánunk mindenkinek sportban, egészségben gazdag új esztendőt!
Laskainé Kiss Alexandra
szakosztály-vezető

A Dévaványai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
függőségektől mentes SZERtelen, egészséges új esztendőt
kíván mindenkinek!

A Dévaványai Általános Művelődési Központ
ezúton is sikerekben, egészségben bővelkedő új
esztendőt kíván minden kedves olvasónak!

A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Dévaványai Csoportja nevében minden kedves lakostársnak egészségben, sikerekben bővelkedő új
esztendőt kíván: Kissné Varga Teréz, Földi Imre,
Kiss Károly, Laskainé Kiss Alexandra és Kónya
Dávid.

CSODÁS ÖSSZEFOGÁS DECEMBERBEN
Alapítványunk immáron második alkalommal hirdetett cipősdoboz akciót. Mi más is lehetett volna legfőbb célunk, mint
az, hogy még több dévaványai családhoz jussunk el, mint tavaly. Hála nektek, gond nélkül meg tudtuk lépni ezt a szintet.

A Covid járvány a mi gyűjtésünkre is kihatott, ez évben csak
új, bontatlan játékokat tudtunk elfogadni. A gyűjtési folyamat
annyiban különbözött az előző évitől, hogy a pénzbeli adományok száma jelentősen növekedett. Összesen 70 személy,
illetve család gondolta úgy, hogy tárgyi vagy pénzbeli felajánlásával a mi kezdeményezésünket támogatja. Természetesen
leginkább dévaványai vagy dévaványai kötődésű személyek bizalmát élveztük. Ettől függetlenül azonban egyre többen kísérik figyelemmel munkánkat más településekről is. A teljesség
igénye nélkül, kaptunk adományt Budapestről, Martonvásárból, Bélapátfalváról de még Angliából is. A végeredmény több
mint fantasztikusra sikerült, 425.000 forintot, továbbá édességek és játékok tömkelegét juttattátok el hozzánk. A befolyt
összegből 47 tartós élelmiszercsomagot készítettünk, amelyek
értéke egyenként meghaladta az 5000 forintot, súlya pedig a 10
kilogrammot. Ezen kívül 29 család 74 gyermekét leptük meg
játékokkal és édességekkel.
Köszönjük, hogy ennyi helyi gyermeknek, idősnek és családnak szerezhettünk örömet és tettük még boldogabbá ünnepüket. Szeretnénk köszönetünket kifejezni mindenkinek,
aki valamilyen formában hozzájárult akciónk sikerességéhez,
illetve hálásan köszönjük egész évi támogatásotokat. Terveink
szerint 2021-ben még többet halhattok majd felőlünk.
Üdvözlettel:
Gusztafik Gábor, a Mosolyt Minden Arcra Alapítvány
kuratóriumi elnöke
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LEVÉLTÁRI DOBOZAINKBÓL…
Rózsa Sándor
személyleírása

azonban sorozatos rablógyilkosságokat követtek el, és ezeket az 1850-es
években is folytatták.

Rózsa Sándor talán a leghíresebb
magyar betyár volt. Nem ő volt az
egyetlen betyár az országban, s az
övénél kalandosabb életű betyárok is
éltek. De az ő személye mégis csak különleges, mert körözvénye és személyleírása megmaradt a Bereczki Imre
Helytörténeti Gyűjtemény Levéltárának egyik kidobolási könyvében.

Ekkor, 1856-ban keletkezett az a
személyleírása, amelyet Dévaványának is megküldtek, és amelyet azonos
év március 9-én a helység főterén ki is
doboltak, ezzel felszólítva a lakosságot, hogy aki látja, büntetés terhe alatt
azonnal jelentse rejtekhelyét. Ez tehát
Rózsa Sándor körözvénye és személyleírása 1856-ból:

A társadalom ezen számkivetett
tagjai már a XVIII. században megjelentek. Ehhez nagyban hozzájárult a
török kiűzése, aminek következtében
a végvári szerkezetet átalakították, sok
végvári katonát elbocsátottak, akik se
munkát, se földet nem találtak. Hozzájárult számuk gyarapodásához még
az alacsony társadalmi helyzet is,
többen közülük csikósok, bojtárok,
gulyások vagy juhászok voltak előtte,
vagy olyanok, akik a kötelező sorozás
elől megszöktek és bujkáltak. A betyár
szó egyébként perzsa eredetű, amely
dologtalan legényembert jelentett,
akinek se családja, se földje, se munkája nem volt.

„A nagytekintélyű közigazgatás kormánya rendeléséből mindenkinek szoros kötelességébe tétetik Rózsa Sándor
elkorcsult rablónak netalán a mi határunkra is lehető megfordulása esetére
azzal a figyelmeztetéssel, hogy ha valakinek tudomására jutna Rózsa Sándornak itt, vagy amott létele azt azonnal
és haladéktalanul a községi elöljáróságnak, vagy a cs. k. csendőrségnek tudtára
adja nagy jutalom nyerése mellett. Kiről pedig észrevétetik, hogy a bejelentést
elmulasztotta, úgy fog tekintetni, mint
a hatóság törekvésének kijátszására
neki menedéket ad, bűnrészes, és a fenyítőtörvény értelmében keményen fog
büntettetni. Az a mentsége pedig, hogy
a hirdetést nem hallotta, Rózsa Sándort
nem ismerte, semmi figyelembe sem fog
vétetni.

A hazai rendfenntartó szervek sem
jártak mindig élen abban, hogy ezeket
a gazfickókat kézre kerítsék. A XIX.
század első felében sem a pandúrság,
sem a zsandárság sem tudott hatékonyan fellépni a bűnözés ellen, gyakran
egy-egy település vezetőinek éberségén múlott, hogy egy gazfickót elfogtak-e, ezért is küldték meg a betyárok
személyleírásait minden település
elöljáróságainak.
A betyárok alakját gyakran legendák
övezték. Az 1813-ban született Rózsa
Sándorról például azt tartották, hogy
azért nem fogja a golyó, mert burokban, más elképzelések szerint, mert viharban született. 23 éves korától kezdve garázdálkodott a Dél-Alföldön, de
a szabadságharc idején Kossuth amnesztiát adott neki és társainak, és a
bánáti hadszíntérre vezényelte őket.
A 150 fős csapat kezdeti sikerei után
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Azért is személyes leírása a következő:
A nevezett ember 58 hüvelyk magas, mi annyi, mint két collal kevesebb
5 suknál, sűrű, középszerűn nyírott
hajú, melyet fűsűre visel, arca hosszas,
sápadtsárga, magas nyílt homloka, tömött szőke veresbe játszó szemöldöke,
kevéssé hajlott hosszas orra erősen jelelt orrlyukán, bajusza szőke és hosszú,
szája nagyocska, ajkai vékonyak, fogai
épek és sűrűn állók, fülei nagyocskák és
vékonyak, nyaka hosszas, válla széles,
dereka karcsú, lábai kicsinyek – egészben kevés húsú, hanem erős csontjai
vannak, arca oly forma, mintha himlőhelyes volna, arcában vékony vérerek
látszanak, melyek rápillantáskor sebhelyeket, és barna foltokat mutatnak.”
Rózsát végül egy csorvai tanyán
fogták el 1857-ben, miután összeszólalkozott azzal, aki ott bujtatta. 1878ban halt meg, minden hagyatéka egy
elhasznált bunda volt. Legalább egy
tucat embert ölt meg, több betyárt
azért, mert Rózsa Sándornak adták ki
magukat.
(Forrás és illusztráció: Dévaványa
hirdetési jegyzőkönyve az 1855-1856dik esztendőre. 1856. március 9. [5.
kidobolás], számozás nélkül. BIHGy V.
Dv. ir. Abszol. Városvez. Leltározatlan.
Modernizált helyesírással.)
Szalay Ágnes

Versről
versre

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 hónapban egy kiválasztott
lírai verssel tegyük széppé Olvasóink
mindennapjait! Érdeklődő kíváncsisággal várjuk a verseket!
a szerkesztők

„A vers a szellemiség csúcsa!
Az emberi tudat színvonalát minElső alkalommal Nagy Ilona: Szídenkor stabilan képes tartani. Fejlett szintű fogalomtárat biztosít, vem zenéje című kötetéből ajánlásáminden időben tanít, nevel és képes nak részletét és egyik költeményét
választottuk kedvcsinálónak.
szórakoztatásra.”
(Takács László Imre)

Tisztelt Olvasóink!
Kedves Felnőttek
és Gyerekek!

Nagy Ilona: Ajánlás /részlet/
Tisztelt Olvasók!

Olvassátok verseim aszerint, mi
lelketekben található
Gondoljátok végig, mi benne, álÚj rovatunkban olyan verseket sze- talatok elfogadható!
retnénk bemutatni, melynek szerzői

Kedves Olvasóink!
Napjainkban egyre többen tekintik
feladatuknak a hagyományok ápolását, a természeti környezet megszerettetését és védelmét.
Újságunkban ezután havonta
rendszeresen bemutatunk a hónapra
jellemző naptári ünnepei, jeles napjai, népszokásai közül néhányat

Január 1. - Újév napja
A néphit szerint olyan lesz az
egész esztendő, amilyen az első
napja. Vidáman, bőséges falatozások közepette ünnepelték tehát e
napot. Már reggel izgatottan figyelték, ki jön elsőként a házhoz újévet
köszönteni. Asszony vagy lány nem
mehetett ilyenkor vendégségbe,

mert úgy tartották, hogy a nők nem
hoznak szerencsét a házra. A délelőtti vidám köszöntések után következett az ünnepi ebéd. Az asztalról
elmaradhatatlan volt a disznóhús,
mert úgy hitték, hogy a disznó előre
túrja a szerencsét. Tyúkot és egyéb
baromfit nem tálaltak fel, hiszen az
meg hátrakaparja a szerencsét. Halat pedig azért nem fogyasztottak,
mert az meg elúszik a szerencsével.
A lencse és a kása kedvelt újévi ételnek számított: aki megeszi, annak
annyi pénze lesz az új esztendőben,
ahány lencseszem, a kásaszem.
A januári jeles napok közül kiemelkedik a Veronika nap (január
13.) Bibliai, egyházi eredetű szép
női név. A legenda szerint Krisztus
a Golgotára vezető úton összeroskadt a kereszt súlya alatt. Ekkor egy
egyszerű asszony lépett oda hozzá,
hogy verejtékes arcát megtörölje. A
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Nagy Ilona:

Legyen szép minden napod
Legyen minden napod szép,
Mikor reggel rád ragyog a fény,
Mikor leszáll az éj,
S ragyognak a csillagok.
Legyen szép minden napod,
Mikor felhő takarja a napot,
Mikor feltámad a szél,
Megsimogatja arcod.
Legyen szép napod,
Mikor eső áztatja a hajad,
Legyen szép, ha kávéd keserű,
Ha aznap nem minden sikerül.

hagyomány szerint a Megváltó arcának lenyomata maradt az asszony
kendőjén. Erről kapta a nő a Veronika „igaz kép” nevet, s innen ismerjük a „Veronika-kendő” kifejezést.
A férfi keresztnevek közül a legismertebb Pál napja (január 25.) Szintén bibliai eredetű név. Saul a kereszténység makacs ellenfele volt, míg a
damaszkuszi úton meg nem jelent
neki a feltámadt Krisztus, s ő Saulból
Pál apostol lett. Erre utal a pálfordulás kifejezés is. Ha valaki hirtelen
nagyon megváltozik, többnyire az
eddiginek teljes ellenkezőjévé válik.
A népszokás szerint Pál napjának
időjárásából a termésre, a gazdasági
életre következtethetünk. A jó idő jó
termést, a köd a jószág pusztulását, a
szelek háborút jelentenek. Az ekkor
sütött „pálpogácsa” tűzött toll pedig
az emberek életkorát jósolták meg.

Új rovatunkban városunkban élő alkotók, kézművesek mutatkozhatnak
be. Első alkalommal Szatmáriné Csillag Márti ír kedvenc elfoglaltságairól:
A süthető gyurmával díszített evőeszközök, bögrék, a pezsgőspohárfestés és
horgolt (amigurumi) figurák az életem
részévé váltak. A gyurmázásom 2013ban kezdődött. Nagyobbik fiam akkori
alsós tanárnőjével, Erzsikével tombolatárgy ötletet keresve jutott eszünkbe a
süthető gyurmaékszer. Megpróbáltam
elkészíteni: sikerült. Majd elkanyarodtam az evőeszközök, poharak, csészék
és bögrék díszítése felé. Nagy örömmel
tölt el, mikor egy-egy alkotásomat látva, gyermek és felnőtt arcok vidulnak
fel, szemek kerekednek ki, hogy pont
a kedvenc mesefigurájuk vagy logójuk
néz vissza rájuk. Engem ez visz előre,
hozza az alkotó kedvet. Ahogy rakom
az alapra a figurák elemeit, úgy kelnek
életre előttem.
Van egy mottóm is, amit gyakran
emlegetek: „Nem készítek semmiből
egyformát, ezért bátran kijelenthetem,
hogy egyediek a munkáim”. Festett
pezsgőspoharakról kb. 5 éve egy kedves utcabeli ismerősöm mutatott fényképet, majd mikor mi is hivatalosak
voltunk esküvőre, megpróbálkoztam

vele. Az ifjú párnak is nagyon tetszett.
A minták többnyire az én fejemből pattannak ki, de sokat nézelődök a világhálón is. Az evőeszközöket és poharakat nyugodtan lehet használni.

családom szinte összes tagját elláttam
mindenféle horgolmánnyal. Szeretem
látni ahogy a kezeim által megszületnek a vidám figurák, vagy egy alvótárs,
vagy babacsörgő stb, a fonalak és a tömőanyag bababarát, 40 fokon mosható
és fertőtleníthető. A legjobb érzés mégis a kis tulajdonosok örömtől és boldogságtól ragyogó arca. Ezt szeretem
a legjobban... meg azt, mikor egyedül
vagyok a csendes szobában és kedvesen
nyikorog a fonal horgolótűn, mondván
„Horgolj még!”

Amigurumizni 3 éve kezdtem el.
Egyik ismerősöm kisbabát várt. Szerettem volna meglepni egy egészen menő
babaajándékkal. Így találtam rá a horgolt figurákra, amik az első pillanattól
kezdve megbabonáztak. Hamar el is készült egy horgolt nyuszi Sárának. Aztán
annyira aranyosnak tartottam, hogy a

GRATULÁLUNK!

ÚJ ÉV, MEGÚJULT ROVATOK

A kulturális kormányzat és az Anyanyelvápolók
Szövetsége 2020. évi országos anyanyelvi pályázatán
Váradi Andrásné I. díjat nyert és jutalomba részesült Népi ételreceptek című dolgozatával.

Szerkesztőségünk idén is arra törekszik, hogy a hivatalos közlendők mellett tartalmas, érdekes írásokat tárjon az Olvasók elé - elsősorban a régi és mai értékeinket
mutatjuk be. A szerkesztőségbe érkező írásokat, verseket
ezután is örömmel fogadjuk: szóljon rólunk, hozzánk a
Dévaványai Hírlap!

A múzeumbarátok köre és a múzeum munkatársai nevében szeretettel gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

Vannak, akik az elmúlt évhez hasonlóan 2021-ben
is segítik majd a szerkesztőség munkáját. Túriné Mikó
Éva a régi 1900-as évek első felének hírlapjaiból válogat
számunkra sokszor ma is aktuális cikkeket, vagy olykor
megmosolyogtató írásokat, míg Váradi Andrásné két –
idén megújult - állandó rovatunkat állítja össze minden
hónapban. Köszönet érte!
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A XII. DÉVAVÁNYAI KAZINCZYANYANYELVI VERSENYRŐL
A 12. alkalommal meghirdetett anyanyelvi versenyünket nem a
hagyományoknak megfelelően tudtuk megtartani. Sajnos, sorunk
súlyos járványa megakadályozta, hogy a szokott módon – előzetes írásbeli feladatok, szóbeli döntő, a legjobb eredményt elérő
jutalom kirándulása- valósítsuk meg a versenyt. Ehelyett on-line
módon, időben kissé eltolódva zajlott le a feladatok megoldása. A
versenyző tanulók, a segítő pedagógusok, a szervezők (nyugdíjas
pedagógusok és a múzeum dolgozói) lelkiismeretesen, pontosan
dolgoztak, ezért dicséret és köszönet illeti őket. A verseny minden résztvevője meglepetés ajándékokat, a győztesek pedig még
könyvjutalmat is kaptak.
Itt köszönjük meg városunk képviselő-testületének a minden évben adott anyagi támogatást, a felkészítő pedagógusok munkáját!
Gratulálunk a legjobb eredményt elérő tanulóknak akik értékes
nyereményben részesültek.
4. osztály
I. Szeleczki Imola - Szűcs Boglárka
II. Bereczki árpád – Otrok Zoltán
III. Varga Lóránt – Dógi Armandó

Születések:
Borbíró Tamás és Faragó Kitti lánya Kitti,
Bereczki Adrián és Balogh Brigitta lánya Laura Inez,
Valah Tibor és Nyíri Nikolett fia Nolen Tibor.

Füzi Teréz Eszter és Kozma
Bálint 2020. december 19-én
ünnepelte házasságkötésük
50. évfordulóját. Ezen alkalomból további sok-sok
egészségben, boldogságban,
szeretetben eltöltött évet
kívánnak, lányaik Anikó
és Tünde, vejeik Csaba és
János, unokáik Zoltán, Jázmin, Virág.

5. osztály
I. Tóth Ágnes – Nagy Petra
II. Ács Noémi – Bere Gréta
III. Bogya Zétény – Nemes Botond
6. osztály
I. Vincze Vivien – Salánki Bori
II. Giricz Dorina – Szujó Petra
III. Török Tünde – Oláh Anna

„Ülj ide mellém s nézzük együtt
az utat, mely hozzád vezetett. (…)
Hol van már, aki kérdezett,
és hol van már az a felelet,
leolvasztotta a Nap
a hátamra fagyott teleket.
Zötyögtette a szívem, de most szeretem
az utat, mely hozzád vezetett.”

7. osztály
I. Mészár Anna – Szatmári Szabolcs
II. Mideczki Panna- Kálmán Kinga
III. Nácsa Izabell – Szakmaiszter Hajnalka
8. osztály
I. Jónás Sára –Gonda Csilla
II. Tóth Dávid – Szűcs Zoltán

Csukás István: Ülj ide mellém /részlet/
Különdíj:
Faragó Hanna – Szabó Virág
Középiskola:
I. Nyilas Zsófia – Németh Fanni

Bejáratott üzleti körrel rendelkező

Reméljük, a 13. anyanyelvi versenyünket - sorrendiségével ellentétben! – szerencsésen a régi, hagyományos módon rendezhetjük
meg, hiszen ez az érdekes feladatokat tartalmazó tudáspróba igen
kedvelt a tanulók körében.
S mi szervezők továbbra is szeretnénk e múzeumi anyanyelvi
verseny nyerteseit egy-egy híresebb múzeumba elvinni, bízva abban, hogy a szép, emlékezetes múzeumlátogatás később is hatására
később is járnak majd múzeumba, s múzeumbaráttá válnak.

dévaványai VAS-MŰSZAKI BOLT

TELJES ÁRUKÉSZLETE
kedvezményes áron ELADÓ!

Telefon: 20/9520-237

A szervezők
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DÉVAVÁNYAI SPORTEGYESÜLET ÉVÉRTÉKELŐJE
A Dévaványai Sportegyesület elnökével, Dr. Szitás Lászlóval beszélgettem,
hogyan értékeli a 2020-as évet, hogyan
tervezték újra az egyesület életét, milyen
hatások érték a működést, illetve milyen
újratervezési stratégiát állítottak fel.
A 2020-as év elején még nem számoltunk azzal, hogy az akkor távolinak tűnő
Covid-19 járvány világméretet ölt és nem
csak Magyarországon, hanem a településen
is jelen lesz, illetve az egész életvitelünkre
hatást fog gyakorolni. Milyen tervekkel indult neki a DSE a 2020-as évnek?
Valóban, a 2020-as év január-február
hónapjai ilyen távlatból visszatekintve a
nosztalgikus, békebeli múltat jelentik. A
tavalyi év elején, elég erőforrás és remény
birtokában egy különleges évet terveztünk meg. A költségvetés alakítása közben, január hónapban első alkalommal
rendeztünk támogatói fórumot, ahol legfőbb célunk az volt, hogy a támogatóink
betekintést nyerjenek az egyesület működésébe, gazdálkodásba. Megmutassuk azt,
hogy az anyagi segítségükkel mit tudunk
megvalósítani, milyen célokat tudunk kitűzni. És akár közösen alakítsunk ki stratégiát a célok elérése érdekében.
Közben nagy energiák ráfordításával
terveztük, szerveztük a Túzok Trail elnevezésű futóversenyünket és kerékpártúránkat, elkezdőttek a téli szünet utáni
edzések, a női futsalban komoly mérkőzések sorozatában voltunk, összeállítottuk a
2020/2021-es TAO pályázatunkat, február
végével beindultak a férfi labdarúgó bajnoki küzdelmek, márciusban megtartotta
első edzéseit az újra megalakuló kézilabda
szakosztály, az úszóink területi versenyen
vettek részt, a birkózók, mazsorettesek a
versenyeikre készültek. Közben terveztük
a nyári táborainkat, a szeptemberi autómentes napot, aztán elérkezett március
közepe, és jöhetett az újratervezés.

Mi volt a legfontosabb feladat ekkor,
mire lehetett és kellett összpontosítani?

Onnan kezdeném, hogy természetesen
figyeltük a járvánnyal kapcsolatos híradásokat, valahogy készültünk rá, hogy
majd Magyarországon is szigorítások
jönnek, főleg annak tudatában, hogy a
nemzetközi sportélet hamarabb leállt,

egészen jelentős események elhalasztását
is felvállalták az érintett szövetségek. Ahhoz képest nálunk még azért kitartottak
a sportági szakszövetségek. Persze jöttek
ajánlások, előírások, pl. zártkapus mérkőzések megtartásáról, de túl sok erkölcsi,
etikai kérdés merült fel bennünk, így mi a
megyében elsőként, egy fordulóval a teljes
leállás előtt megálltunk a futballal, illetve
minden szakosztályunknál felfüggesztettük az edzések megtartását. Ez egy nehéz
feladat volt. Eltalálni azt az időpontot,
ameddig vállalható az edzések megtartása, a meccseken való részvétel, és mikortól kockázatos mindez. Bátorság a folytatás, vagy felelőtlenség? Ez volt a dilemma.
Azt gondolom, hogy végül az edzőkkel,
sportolókkal együtt jókor nyomtuk meg
a stop gombot, még ha kételkedtünk is
azért magunkban.

szültek olyan online videók, bejegyzések
amivel az egyesületi „élet” ment a maga
medrében, megmaradtak a közösségek,
megerősödtek kapcsolatok, amit az újbóli
találkozásokkor jó volt megélni. Az összetartozás érzete erősödött.
Elszenvedett kárként egyértelműen az
elhalasztott Túzok Trail-t tudom megemlíteni. Nagyon sok szervezői munka
van már benne, össze is állt a történetet,
komoly érdeklődés mutatkozott. Aztán
ahogy teltek a hetek, úgy csökkentek az
esélyek a megrendezésre. Persze arra
büszkék vagyunk, hogy legalább egy online, helytörténeti vetélkedőt sikerül a Túzok Trail jegyében lebonyolítani. Bízunk
benne, hogy 2021-es év már megadja a
valódi esélyt a megrendezésre. Bárcsak a
rajtnál állnánk már…

Némileg idesorolható, hogy az indulásAztán ez az önkéntesség napok alatt
kor azért tapasztaltunk lemorzsolódást is.
előírássá vált, kihirdetésre került a veNem mindenki talált vissza a home offiszélyhelyzet – ez egyébként levett egyfajta
ce-ból, de őszre azért kialakult ez is.
terhet rólunk. Ezzel gyakorlatilag egy korábban soha nem tapasztalt időszak vette
kezdetét, amihez igyekeztünk alkalmazHogyan sikerült az újrakezdés?
kodni.
Nyilván nehéz volt megállni azt, hogy a
sportoláshoz szokott gyerekek, felnőttek
ne mozogjanak szervezett keretek között.
Az edzők igyekeztek a technika segítségével instruálni a sportolókat, próbálták
a kapcsolatokat ápolni, hiszen az amatőr
sportban a közösségi élmények megélése
legalább olyan fontos, mint maga sporttevékenység.
Mindezek mellett szembesültünk azzal, hogy amit elterveztünk januárban
költségvetésként, az gyakorlatilag egy
elpocsékolt papírlap. Kezdhettük előről,
természetesen azt mérlegelve, hogy miből
mit tudunk lefaragni.

Ahogy említettem sok örömteli pillanatot megélhettünk, talán visszaadja ezt
a Kihívás Napján készült videó is. Amint
a sporttelepet használatba lehetett venni,
nemegyszer 50-60 gyerek is edzésen volt
egyszerre a birkózóktól kezdve, a mazsoretteseken át a futballistákig. Sőt, az uszodák nyitásáig az úszók is a sportpályán
tartották a szárazföldi edzéseiket.
Persze a 2019/2020-as labdarúgó szezont, már nem tudtuk befejezni. Sajnálatos, mert felnőtt és ifi szinten szép évet
tudtunk volna zárni. Mindkét bajnokságban esélyünk volt a bajnoki címre. De így
is büszkék lehetünk az elért eredményekre.

Mi volt a legszembetűnőbb hatása, taA korlátozások mellett szépen beindult
pasztalata, esetleg kára a járványhelyzetminden
szakosztály, így a torna, birkózó,
nek az egyesület vonatkozásában?
mazsorett foglalkozások. Egyesületi szinTapasztalat területén azt mondanám, ten a nyári táborok szervezésé zajlott nagy
talán ilyen oldalról megtapasztalni azt, intenzitással. A 2019-es évi tábor tapaszhogy mennyi személy, mennyi kapcsolat, talatával, illetve azzal a felismeréssel, hogy
mennyi érték tekintetében vagyunk egye- a március-május közötti korlátozások következtében sok szülő kimerítette az éves
sületként felelősek.
szabadságát, igyekeztünk a lehető legtöbb
Az egyesületre gyakorolt hatást, a mátábor megszervezését felvállani, próbáljusi „kiszabadulás” kapcsán lehet megfova segíteni a szülőknek a nyári gyerekelgalmazni: az otthonlét alatt azért mentek
helyezésben. Így mindösszesen 4 darab,
az ötletelések a folytatás tekintetében, ké1 hetes tábort sikerült lebonyolítani,
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Az interjú folytatódik »»
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összesen 110 gyermek részvételével.
Örömteli volt a támogatók szerepvállalása, így az időszak nehézségei mellett is
tartalmas programokat tudtunk összeállítani a gyerekeknek.
A gyerekek, szülők visszajelzése, a tábori fotók, videók ki is jelölték számunkra azt az utat, hogy ezt a tevékenységet
folytatni kell! Nem mellékesen, ezeknek
a táboroknak az eredménye, hogy péntekenként amolyan tömegsport jelleggel,
futballedzéseket tartunk 4-10 éves gyerekek részére, ahova főleg a táborokban
résztvevő gyerekek járnak. Persze a lehetőség mindenkinek adott! A novemberben ismételten bevezetett korlátozáskig,
alkalmanként 20-25 fős létszámmal kiválóan működött ez az újdonság.
De örömteli az úszók tevékenysége is,
hisz minden korábbinál nagyobb létszámmal, és több edzéssel dolgozták végig az évet, még akkor is, amikor az uszodákat nem lehetett használni.
Ami döcögősen indult, az a labdarúgás volt. Legalábbis a férfi futball részéről. A leállás után itt volt a legnehezebb
a megfelelő létszámot produkálni. Részben munkahelyi, részben családi okokból, részben lemorzsolódásból adódóan
szinte minden nagypályás korosztályban
gondot okozott a létszámhiány, és az alacsony edzéslátogatottság. Ezen a téren a
nyár legvégén, talán az iskolakezdést követően kezdett el javulni a helyzet, aminek az eredménye az ősz második felében
kezdte éreztetni hatását. Úgy látjuk, hogy
a folyamat kedvező irányba tart, és a télen egy jó felkészülést tudunk produkálni. Ha így lesz, akkor lehetőségünk lesz a
megyei élvonalhoz tartozni. A befektetett
munka mennyisége fogja eldönteni, hogy
érdemesek vagyunk-e erre a szintre.
Adottságunk, feltételrendszerük megvan
hozzá.
Ami persze még átformálhatja a terveinket, az a közelgő átigazolási szezon.
Ha beindul a futballmenedzser játékokat idéző transzferláz, érzékenyen érinthet bennünket. Elkötelezettek vagyunk
aziránt, hogy az amatőr futball a sportolók szórakozási igényét elégítse ki a lehető
legjobb, legmodernebb feltételek mellett
(pálya minősége, edzések minősége, öltöző, felszerelés), ne pedig jövedelemszerző
tevékenység legyen. Úgy kalkuláltunk a
tavaszi leállás során, hogy talán a csapa-

toknak a gazdasági életben tapasztalható
visszaesés egy figyelmeztető jelzés arra,
hogy inkább saját nevelésű, helyi kötődésű játékosokkal dolgozzanak. Bíztunk
benne, hogy a megyei osztályokban kevesebb lesz a 10 - 20 000 Ft meccspénzzel,
50-80 000 Ft havi juttatással csábítgatott
játékosok mennyisége. De már a nyári
átigazolások sem ebbe az irányba mutattak. Azt meg különösen nehezen értjük
meg, hogy a növekvő létszámú licences
edzők mellett miért ennyire fontosak az
átigazolások, pedig tudomásunk szerint
egyik szintű licenc tanfolyamnak sem
számokéréssel záruló része az átigazolási
módszerek oktatása, sokkal inkább feladat lenne a meglévő állomány fejlesztése.
Ebben a gondolkodásmódban szeretnénk partnerekre találni, meglátásunk
szerint a jelenlegi folyamat az amatőr futballt nem viszi előre, amire rá is mutatott
már nem egy megszűnő csapat példája,
megyén belül is.
Konkrét javaslatot is megfogalmaztunk már a szövetség felé, amivel javítani
lehetne a helyi játékosok előtérbe helyezését, ennek elfogadására azonban még
nem került sor. Talán eljutunk odáig is.

Ennyi kitérő után a folytatás:
Szerencsére a Bozsik program korosztályai különösebb fennakadás nélkül
tudtak indulni szeptemberben. Erre a 4
korosztályra mindig úgy tekintünk, mint
a nagy-nagy jövő előtt álló tehetségekre.
Persze a legfontosabb, hogy minél többen, minél hosszabb ideig maradjanak
meg a sport, a futball kötelékében, és szerezzenek nálunk olyan tapasztalatokat,
képességeket, amelyet a pályán kívül is
hasznosítani tudnak. Aztán majd látjuk
mire lesz elég.
A 2020-as évnek egyik kiemelkedő
élménye a női futsalosaink szereplése.
A lányok országos
bajnokságban szerepelnek (jelenleg: NBII), ahol
a 2019/2020-as szezonban, mint újonc
csapat, versenyben voltak a dobogós
helyezésekért. Heti egy edzéssel, család,
munka, iskola mellett, nagy odaadással,
elszántsággal, és szorgalommal képviselik egyesületünket, városunkat, sok-sok
elismerést begyűjtve a pályán nyújtott
teljesítményükért, illetve a pályán kívül
tanúsított magatartásukért. Tudom, hogy
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minden történetnek van eleje és vége, a
futballban meg különösen gyorsan tudnak változni a körülmények. De nagyon
remélem, hogy a jelenlegi keret még sokáig képes lesz együtt szerepelni.
Örömteli, hogy alkalmanként 10-12 fő,
10-14 éves korú lány részvételével utánpótlásedzéseket tudunk tartani. Igazán
szép eredmény lenne, ha pár éven belül
oda tudnának kerülni a lányok a felnőtt
csapat keretébe. Persze ehhez nagyon sok
edzés, gyakorlás vagyis szorgalom, kitartás, elszántság kell, de szerencsére ezek
a tulajdonságok is megvannak bennük.
Reméljük, hogy ez így is marad, és hamarosan mérkőzésen szurkolhatunk nekik.
Eddig tudatosan kerültem az egyénenkénti kiemelést, annak érdekében, hogy
valakit nehogy akaratlanul kihagyjak valamilyen felsorolásból. Azonban a 2020as év legszebb eredménye kapcsán mégis
fontos, hogy Kovács Ádám nevét megemlítsük, hiszen egyesületünk birkózója, kadet korcsoportban, kötöttfogásban
65- kg-ban országos bajnoki címet nyert,
olyan egyesületek versenyzőit megelőzve,
mint Eger, FTC, UTE. Azért ez nem mutat rosszul.
Időközben új honlapot indítottunk,
melyhez Facebook oldalt kapcsoltunk,
rajzpályázat keretében megújítottuk az
egyesület címerét, annak érdekében, hogy
az egyesület minden szakosztálya számára megfelelő szimbólum kerüljön rá.
Megemlítést érdemelnek még az infrastrukturális fejlesztéseink. Megújult a Seres István Sporttelep öltözőinek vizesblokkja, valamint modernizálásra került a
birkózók által használt épület. Ennek keretében férfi, női öltözők, valamint vizesblokkok kerültek kialakításra.
Városi finanszírozás mellett kezdődött
meg a nyáron egy 400 méteres futókör
és egy fitnesz-park kialakítása a sporttelepen. Bár a kitűzött határidőre nem
készült el maradéktalanul a kivitelező,
reményeink szerint nem kell már sokat
várni arra, hogy a befejező munkálatok
után használatba vehessünk egy minőségi futókört és fitnesz parkot.
Milyen célkitűzései vannak a DSE-nek
az idei, 2021-es évre? Hogyan tervezik
ezeket megvalósítani?
Sajnos a járványhelyzettel még mindig
számolnunk kell. Ez meghatározó volt az
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évzárás tekintetében is, és az marad most
a tervezések ideje alatt is.
Kezdem is az előző év zárásával. A
sporttevékenységek hátterében természetesen nagy munka folyt a gazdasági stabilitás elérése érdekében. Pótolnunk kellett
a megváltozott körülmények miatt kiesett, de betervezetett bevételeinket, mint
ahogy fedezni kellett a nem tervezhető
kiadásokat. Emellett fel kellett kutatni
azokat a gazdasági társaságokat, akik a
jóváhagyott TAO keretünket fel tudják
tölteni. Velük szerződni, valamint az adminisztratív munkát elvégezni. Nem volt
egyszerű feladat a már említett két építési kivitelezés lekoordinálása, illetve finanszírozása, tekintettel arra, hogy több
millió forintot megelőlegeztünk ezen
munkálatokra, mely összeget támogatás
formájában több hónap elteltével tudtuk
csak lehívni. Volt pár hét, amikor tényleg napi szinten kellett matekozni, osztani-szorozni, hogy mit miből, és mikor
fizessünk ki. Szerintem néhány egyesületi kollégámnak a legrosszabb iskolai matematikai élményét is sikerült felülmúlni
az állandó elszámoltatással.
Szerencsére az önkormányzattal fennálló korrekt, támogató kapcsolatunk következtében a működésünk nem forgott
veszélyben, azonban teljesen nem nyugodhatunk meg. Az önkormányzatokat
is érzékenyen érintik a járványhelyzetben bevezetett gazdasági megszorítások, így még bizonytalan, hogy milyen
feladatokra, milyen nagyságú források
állnak majd rendelkezésre. Persze az
egyesületünk, mint részben kötelező önkormányzati feladatot ellátó civil szervezet talán jobb helyzetben van más civil
szervezetkhez képest, de biztosan kijelenthető, hogy kisebb költségvetésben
kell gondolkodnunk ebben az évben.
Némi reményt ad az a jelenség, hogy a
tevékenységünk elismeréseként újonnan belépő egyéni és céges támogatók
is segítik a működésünket. Ezt úgy tudjuk meghálálni, ha igyekszünk és törekszünk olyan munkát végezni, hogy a
támogatók megjelenése, szerepvállalása
tendenciává váljon, tevékenységünknek
a településre gyakorolt pozitív hatása
látható legyen.
Így tehát elsődleges cél a költségvetés
megtervezése, ami alkalmas arra, hogy
2021-ben is biztonságban működjünk,

és a sportolóink felkészülését, versenyeztetését biztosítani tudjuk. Szerintem nagyon fontos tényező, hogy az egyesület
1 fő állandó alkalmazott mellett a szakképzett edzők, illetve a működésben,
működtetésben szerepet vállaló személyekkel együtt 10-12 fő részére tud fizetést adni. Ennyi család jövedelmét tudjuk kiegészíteni, segítve azt, hogy ezek a
családok lehetőség szerint helyben maradjanak.
Reménykedünk, hogy 2021-ben a versenysorozatok lebonyolíthatóak lesznek,
akár bizonyos korlátozások mellett.
Sportszakmai célunk természetesen az,
hogy a versenyrendszerű sportágakban a
szintünkön az élmezőnyhöz tartozzunk,
legyenek meg az ösztönző sikerek.
Így a férfi futball terén a felnőtt csapatunkat szeretnénk a megyei élvonalban tudni, az utánpótlás csapatok
tekintetében a megfogalmazott cél, a
technikai, taktikai fejlődés, a csapatszellem erősítése.
Női futsalosaink tekintetében a lejátszott mérkőzések azt mutatják, hogy ebben a bajnokságban meghatározó, talán a
bajnoki címre is esélyes csapatunk van. A
lányok elszántsága jutalmául óriási dolog
lenne, ha ezt az esélyt a kezükben tartva,
a bajnokság végén lenne mit ünnepelni.
Talán hajlandó lennék nemcsak kölyökpezsgővel koccintani!
A birkózás terén természetesen öröm
lenne, ha Ádám 2020-as sikerét meg
lehetne ismételni, vagy megközelíteni. Persze egyéni sportágnál talán még
nehezebb előre kalkulálni, célt kitűzni,
nagyon sok tényezőnek kell éppen klappolni egy sikerhez. A bizalom részünkről
adott, aztán majd meglátjuk.
A szabadidő jellegű szakosztályaink
tekintetében a célunk, hogy folyamatosan tudjanak olyan létszámmal működni,
ami a hasznos munkához szükséges.
Igyekszünk a webes megjelenést is
tovább fejleszteni, újabb pályázatokkal
(rajz, mottó, kutató munka) megszólítani
a település lakosait, vagy az elszármazott
ványaiakat. És amint lehet, akkor a rendezvényszervezés terén is szeretnénk újítani, családi nap, illetve sportgála megrendezésével.
Fejlesztések terén a sporttelep nézőterének megújítása, kényelmesebbé tétele,
az edzőpálya felületének kialakítása sze-
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repel a kitűzéseink között, természetesen
azzal az óvatosággal, hogy ez az év még
inkább a takarékosság jegyében fog eltelni.
Célunk még, a sporttelep szomszédságában álló, korábbi iskolaépület
hasznosítása. Ez egy komoly projekt
lehet, és amennyiben sikerülne forrást
találni rá, akkor a tornászaink, mazsoretteseink, jógásaink részére tudnánk
állandó edzéslehetőséget biztosítani, és
egy nagy múltú épület helyreállításával
városunk is szépülne, és valóben egy
komplex létesítmény állna rendelkezésünkre. Az meg igazán hab a tortán,
hogy a városi sportcsarnok is zörgeti a
harasztot…
Összességében elmondható, a legfontosabb feladatunk, hogy az egyesület
szerepet tudjon vállalni a gyermekek,
fiatalok nevelésében, oktatásában, hiszen az edzés és mérkőzésidőket öszszegezve, az aktív idejük jelentős részét
töltik velünk, közöttünk. Így példát,
mintát tudunk nekik adni, mutatni. És
egyáltalán nem mindegy, hogy milyet.
Ehhez kívánok minden egyesületi vezetőnek, dolgozónak, edzőnek, segítőnek,
sportolónak, támogatónak jó egészséget,
kitartást!
Egyben ezúton szeretném megköszönni minden egyesületi kollégámnak
a 2020-as évben végzett áldozatos munkáját, mely hozzájárult ahhoz, hogy komolyabb sérülés nélkül átvészeltük a járványhelyzet megpróbáltatásait. És persze
köszönet illeti feleségemet, gyermekeimet, akik elviselik, ha egy hétfő este 3
órát beszélünk a futballról az edzőkkel,
ha kedden délután a tornafoglalkozáson,
szerdán mazsorett próbán kíváncsiskodom, csütörtökön költségvetést tervezünk, pénteken támogatóval egyeztetek,
szombaton férfi, vasárnap női meccs van
soron.
Végezetül pedig a DSE nevében kívánok minden sportolónak, szurkolónak,
szülőknek, partnereinknek, támogatóinknak és Dévaványa Város Önkormányzatának egészségben, sikerekben és
sportban gazdag, vírusmentes Boldog Új
Esztendőt!
Dr. Szitás LászlóDévaványai Sportegyesület elnöke
Az interjút készítette:
Laskainé Kiss Alexandra- művelődésszervező

LABDARÚGÁS
2020. december 6. vasárnap 14:00.
Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés!
Gyomaendrődi Sportcsarnok
Dévaványai SE - Miskolci Vénusz SE
4 - 1 (0 - 1)

2021. február 6. szombat: 13:00
/Füzesgyarmati műfű/
DÉVAVÁNYAI SE - SZEGHALMI FC
Edző mérkőzés!

Zártkapus mérkőzés, játékvezetők: Telek András, Gyebrovszki
György, Takács János Szabolcs.
Dévaványai SE: 87 Szűcs Beatrix, - 2 Balogh Blanka, 6 Nagy
Zita, 7 Kurai Nikolett, 10 Furka Júlia.
Cserék: 1 Takács Erika, 69 Szabó Anikó, 3 Beinschróth Kitti,
4 Szabó Tünde Imola, 5 Zeller Anita, 14 Kasznár Annamária, 77
Kovács Kitti. Edző: Tanács Zoltán.
Miskolci Vénusz SE: 12 Putnoky Zita, - 8 Végh Katalin Angéla, 11 Kovács Aliz, 16 Szunyogh Nikoletta, 42 Gyarmathy Fanni Ágnes.
Cserék: 6 Varga Eszter Noémi, 10 Varga Veronika, 14 Lamos
Lotti, 17 Vámos Laura. Edző: Volodymyr Kolok.
Góllövők: Kovács Kitti 22’, Szabó Tünde Imola 30’, Furka Júlia
31’, Kurai Nikolett 37’, ill: Végh Katalin Angéla 5’,
Sárga lap: Kurai Nikolett 26’.

2020. december 19. szombat 14:00.
Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés!
Gyomaendrődi Sportcsarnok
Dévaványai SE - Csorvási SK 5 - 0 (1 - 0)

D
0
0
0
0
0
0

2021. február 27. szombat: 14:00
BAJNOKI MÉRKŐZÉS
???? - DÉVAVÁNYAI SE - ????
Sorsolás a február 20. mérkőzés után!

NŐI CSAPAT BAJNOKI
MÉRKŐZÉSEK PROGRAMJA:
2021. január 9. szombat: 10:00
/Bátonyterenyei sportcsarnok/
REKLÁMPRESS BTC - DÉVAVÁNYAI SE

2021. január 24. vasárnap: 13:00
/Berettyóújfalui sportcsarnok/
MVFC BERETTYÓÚJFALU - DÉVAVÁNYAI SE
2021. január 31. vasárnap: 17:00
/Gyomaendrődi sportcsarnok/
DÉVAVÁNYAI SE – SK TÓALMÁS
2021. február 6. szombat: 17:00
/Gyomaendrődi sportcsarnok/
DÉVAVÁNYAI SE - REKLÁMPRESS BTC

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK
MINDEN SPORTOT SZERETŐ
SZURKOLÓNAK ÉS JÁTÉKOSNAK!
HONLAP CÍMÜNK: www.devavanyaise.hu

NŐI FUTSAL NB. 2.
GY
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3
2
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1
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2021. február 20. szombat: 13:00
BAJNOKI MÉRKŐZÉS
DÉVAVÁNYAI SE - GYULAI TERMÁL SE

2021. január 17. vasárnap: 16:00
/Békéscsabai Evangélikus sportcsarnok/
CSORVÁSI SK - DÉVAVÁNYAI SE

Zártkapus mérkőzés, játékvezetők: Szigeti Gábor, Gyebrovszki
György, Takács János Szabolcs.
Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 2 Balogh Blanka, 6 Nagy
Zita, 7 Kurai Nikolett, 10 Furka Júlia.
Cserék: 1Takács Erika, 3 Beinschróth Kitti, 4 Szabó Tünde
Imola, 5 Zeller Anita, 11 Molnár Kitti, 13 Bereczki Dorina, 14
Kasznár Annamária, 77 Kovács Kitti. Edző: Tanács Zoltán.
Csorvási SK: 1 Kis Krisztina Éva, - 6 Zvolenszki Vivien, 7 Németh Viktória, 8 Kurta Ágnes, 11 Kis Vivien Kitti.
Cserék: 20 Balogh Viktória, 22 Farkas Veronika, 31 Hoffmann
Renáta Erzsébet. Edző: Melich Viktor.
Góllövők: Balogh Blanka 6’, Kurai Nikolett 22’, Furka Júlia 29’,
Szabó Tünde Imola 37’, 38’.

Hely.
Csapat
M
1.
DÉVAVÁNYAI SE
5
2.
MISKOLCI VÉNUSZ
5
3. MVFC BERETTYÓÚJFALU 2
4.
SK TÓALMÁS
6
5.
REKLÁMPRESS - BTC
4
6.
CSORVÁSI SK
4

2021. február 13. szombat: 13:00
BAJNOKI MÉRKŐZÉS
DÉVAVÁNYAI SE - KÉTEGYHÁZI SE

V
1
2
0
3
3
4

LG
25
19
8
19
11
6

KG
9
17
5
20
18
19

GK
+16
+2
+3
-1
-7
-13

P
12
9
6
5
3
0

FELNŐTT CSAPAT 2021. PROGRAMJA:
2021. január 30. szombat: 13:30
/Füzegyarmati műfű/
DÉVAVÁNYAI SE - GYOMAENDRŐDI FC
Edző mérkőzés!
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Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

„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.”

,,Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.”
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Pengő Ferenc temetésén megjelentek,
részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

Gyermekei

Fájó szívvel emlékezünk Szabó Bálintné Berta Aranka
halálának 7. évfordulójára.
Szerető férje, gyermekei, neje, unokai és párjaik

Megemlékezés

Megemlékezés
,,Könnycsepp hull a semmibe,
talán célba ér, és nem fáj ennyire.”

,,Drága jó szülőket elfeledni nem lehet.
Sírjuk felett a szívünkben tovább él a szeretet.”
Fájó szívvel emlékezünk id. Tóth György
halálának 6. évfordulójára, és
Tóth Györgyné halálának 2. évfordulójára.
Szerető családjai

,,Az ő szíve megpihent a miénk vérzik,
a halál fájdalmát csak az élők érzik.”

Végtelen szeretettel és fájó szívvel emlékezünk
Diós Imre halálának 6. évfordulójára.
Szerető családja

Megemlékezés

Megemlékezés

,,Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,
hiába szólítunk nem halljuk már hangod.
Egy jaj szó, nem sok annyit nem mondtál,
Csak elmentél a halál hosszú útján!
Szíved már nem fáj, a miénk vérzik
a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik.”

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek...”
Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre,
Korán Györgyre, halálának
1. évfordulója alkalmából.
Gyászoló család

Nagy Imre autószerelő

Dr. Kiss László

§

Fájó szívvel emlékezünk Erdős Zsolt
halálának 2. évfordulójára.
Szerető családjai

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

Dv., Kisfaludy u. 14.

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

Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése, jogi tanácsadás.

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

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

- Gumiabroncs szerelése, javítása

Telefon: 06/70-234-42-75
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TÁNCZOS HÚSBOLT

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

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!
Kolbászhúsra megrendelést felveszünk!
A helyzetre való tekintettel kiszállítást
egyeztetés után vállalunk!

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

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. január 22. (péntek) 16:30 óra

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

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

VÉDŐFÖLDELÉS VERÉSE
Hajdú Imre, Tel.: 66/484-190, 70/600-0975

Dr. Zsíros István állatorvos
06/30-391-46-05
• Eboltás
• mikrochipes
megjelölés
• gyógyítás

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

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. FEBRUÁR 1., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2021. február 1-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő
lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük! Minden hirdetés leadható
a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).
KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Február 12. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu
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