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A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) 
Korm. rendelettel a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-Cov-2 
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 
hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése értelmében „Veszélyhelyzetben a telepü-
lési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény át-
szervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körze-
teiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A fentiekre tekintettel a veszélyhelyzet fennállásáig a kép-
viselő-testületi ülések nem kerülnek megtartásra, a dönté-
seket a polgármester hozza meg.

Dévaványa Város Polgármestere április hónapban az 
alábbi döntéseket hozta:

- A „Vízvédelmi fejlesztések Dévaványán – nyilvánosság” 
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a 
KBC Nonprofi t Kft . bruttó 1.056.265,- Ft összegű aján-
latát hirdette ki nyertesnek.

- A Strandfürdő, Gyógyászat és Ifj úsági Tábor 2020. évi 
működéséről szóló beszámolót elfogadta.

- A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. 
évben végzett munkájáról szóló beszámolót jóváhagyó-
lag tudomásul vette. 

- Elfogadta a kintlévőségek behajtása érdekében tett in-
tézkedésekről szóló tájékoztatót.

- Döntött a civil szervezetek 2021. évi támogatásáról, 
mindösszesen 8.601.790,- Ft összegben.

- Módosította a 109/2021.(III.10.) Polgármesteri határo-
zatot.

- A Liker Motors Kft . számára szalmabrikettáló-gépsor 
telepítése céljából bérbe adott és felújított, de tűzkár 
miatt megsemmisült, használhatatlanná vált szárító szí-
nek kártalanítási ügyében jogi képviselettel bízta meg 
dr. Szitás László ügyvédet.  

- Módosította a 141/2021.(III.29.) Polgármesteri határo-
zatot, így a LEADER VP6-19.2.1.-55-4-17 kódszámú 
pályázat megvalósítása során felmerült pótmunka díját 
elfogadta bruttó 3.658.057,- Ft összegben.

- A „Járási Startmunka Mintaprogram – Dévaványa 
2021” tárgyban indított beszerzési eljárás eredménye-
ként a mezőgazdasági termékek, kellékanyagok, vető-

magok vonatkozásában Csaba Jánosné egyéni vállal-
kozó bruttó 1.780.861,- Ft összegű ajánlatát hirdette ki 
nyertesnek. 

- a „Járási Startmunka Mintaprogram – Dévaványa 2021” 
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az 
építőanyagok vonatkozásában az Agzo-Sziti Kft . bruttó 
3.593.973,- Ft összegű ajánlatát hirdette ki nyertesnek. 

- Az „irodabútor beszerzés” tárgyban indított beszerzési 
eljárás eredményeként a Bólem Építőipari Kft . bruttó 
15.523.337,- Ft összegű ajánlatát hirdette ki nyertesnek. 

- Elfogadta a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatót.
- Elfogadta a lakosság szociális helyzetének értékeléséről, 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2020. évben vég-
zett munkájáról szóló beszámolót.

Veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntések…

Tisztelt Dévaványai Lakosok!
A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 

ezúton kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy

támogassák adójuk 1%-ával az alapítvány 

működését!

Adószám: 19060600-1-04
Köszönettel: Tóth Julianna kuratórium elnöke

A Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram he-
lyi sajátosságokra épülő programelemének keretében 
a Hajós utca 22. szám alatt szövött termékek készül-
nek, amelyek munkaidőben (Hétfőtől-péntekig, 7 és 
14.30 között) megtekinthetőek, megvásárolhatóak.

Az alábbi termékek készülnek,
akár rendelésre is:

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

SZÖVÖTT TERMÉKEK KAPHATÓK
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KÖLTÖZIK A HIVATAL! 

Tájékoztatjuk 
a Tisztelt La-
kosságot, hogy 
a TOP-2.1.1-16-
2021-2017-00003 
kódszámú „Bar-
namezős terület 
f u n k c i ó b őv í t ő 
rehabilitálása” el-
nevezésű pályázatból megvalósult központi igazgatási 
központ hamarosan megtelik élettel. Számításaink sze-
rint az épület május hónap közepén megkaphatja a hasz-
nálatbavételi engedélyét, melyet követően megkezdődik 
az érintett irodák átköltöztetése. Az új épületben kap he-
lyet az önkormányzati hivatal, a Kormányablak valamint 
a DÁMK közművelődési irodája. A költözést a három 
szerv együttesen tervezi megvalósítani, melynek idő-
pontja május végére tehető. Éppen ezért szeretnénk elő-
re jelezni, hogy ezen irodák ügyfélfogadásnak helyszíne 
2021. június hónaptól várhatóan az Árpád utca 1. szám 
alatti épületben lesz. Természetesen ez a városházán 
tartandó rendezvények, esküvők helyszínét is érinti. A 
költözés pontos időpontjáról és az ügyfélfogadás válto-
zásának kezdetéről az önkormányzat honlapján fogunk 
tájékoztatást adni. Kollégáinkkal igyekszünk a költözést 
a lehető legrövidebb idő alatt megvalósítani, azonban a 
nagy mennyiségű akta, valamint a biztonsági informati-
kai rendszer élesítése miatt előfordulhat az ügyfélfoga-
dásban kisebb fennakadás, melyek tekintetében megér-
tésüket kérjük. Az épület ünnepélyes átadására a tervek 
szerint a városnapon kerül sor, mely időpontig még az 
épület előtt lévő park, valamint az épület mögött kiala-
kítandó zöldfelület befejezése történik meg.

MESTERSÉGEK HÁZA FELÚJÍTÁSA
Befejeződött a Mesterségek háza falazatának felújítá-

sa, melyre az önkormányzat 2 millió forint támogatást 
nyert az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Az épü-
let, mely egykoron dr. Bereczki Imre tulajdona volt, ma 
már a Helytörténeti Gyűjtemény telephelyként műkö-
dik. Sajnos az idő vasfoga meglátszik az épületen annak 
falazata jelentősen leromlott. A támogatásból a fal egy 
részének felújításához szükséges alapanyagok, munkála-
tok beszerzése történt meg. A felújítás során kibontásra 
került a fal egy része, melyet a szakemberek újraépítet-
tek. Megtörtént a bádogozás, nyílászáró felújítás. A ház 
teljes külső festése és az emléktábla megújítása is része 

volt a beruházásnak. A munkálatoknak köszönhetően a 
Mesterségek háza stabillá vált, a benne rejlő kincsek pe-
dig biztonságba kerültek.

TELEPÜLÉSFÁSÍTÁSI PROGRAM
2020. júniusában az Agrárminisztérium Településfásí-

tási Programot hirdetett meg, melyre akkor több mint 
500 település sikerrel jelentkezett, így Dévaványa városa 
is. A nyertes pályázók 15 db facsemetét, valamint az ül-
tetéshez szükséges eszközöket és szakmai útmutatást is 
nyertek. Dévaványa 5 db amerikai hárs, 5 db ezüsthárs és 
5 db hegyi juharfát kapott, melynek elültetésére a telepü-
lés központjában, az új városháza környezetében került 
sor. A kijelölt célterületen további 10 fa ültetése valósul 
meg pályázati támogatásból, amely az új közpark létesí-
tésének utolsó lépései közé tartoznak.  Ezen túlmenően a 
város önerőből 4 nagy méretű, több mint 6 méter magas 
hársfát vásárolt és ültetett el az új épület előtt. A város 
vezetésének fontos célkitűzése, hogy a településen sok 
egészséges és biztonságos zöld felület jöjjön létre, ezért 
az elmúlt években kivágott beteg és veszélyes fák pótlá-
sára és az ültetett fák utógondozására kiemelt hangsúlyt 
fektetünk. Éppen ezért sajnálattal tapasztaltuk, hogy az 
elültetett fák alsó ágait rendszeresen letördelik. Kérjük 
a Tisztelt Lakosságot is a megőrzés segítésében, vigyáz-
zunk együtt a fák épségére.

BRINGAPARK LÉTESÍTÉSE
2020. tavaszán „Az Aktív Magyarország Program” ke-

retein belül Országos Bringapark Program került meg-
hirdetésre, melynek célja, hogy a magyarországi városok-
ban, a szabadidő kulturált eltöltésére alkalmas, valamint 
igény esetén versenysportra is használható sportpályák 
kerüljenek kialakításra. Dévaványa Város Önkormány-
zata is részt vett a pályázaton, melynek köszönhetően 
8.091.805,- Ft támogatási összegben részesült. A pályá-
zati forrásnak és az önkormányzati önrésznek köszön-
hetően Dévaványán, a Seres István Sporttelepen egy 
„PUMP TRACK” bringapálya kivitelezése valósul meg. 
A hullámpálya létrehozásával tovább bővül a szabadidős 
lehetőségek sora, hiszen sporttelep, az ifj úsági tábor és 
a strandfürdő együttesén belül széleskörű rekreációs és 
sportszolgáltatás vehető igénybe. 

Előreláthatólag a pálya kivitelezésének és átadásának 
időpontja a nyári szezon elején fog megtörténni, ezt kö-
vetően pedig a mozgást kedvelők használni és élvezni 
tudják a bringapályát is.

Valánszki Róbert, polgármester

Polgármesteri tájékoztató



Dévaványai Hírlap - 5. oldal

Az önkormányzat udvarán lehetővé vált a háztartásokban ke-
letkező elhasznált sütőolaj és zsiradék leadása.

Az önkormányzat szerződést kötött a Biofi lter Zrt.-vel, amely 
gondoskodik az edényzetek ürítéséről, tartalmának újrahaszno-
sításáról.

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!
Visszagyűjtésre az eredeti csomagolóanyagot, vagy egy zárt be-

főttes üveget ajánlunk, amit egyszerűen helyezzen a kijelölt gyűj-
tőedénybe.

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.

DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA

Társaságunk előzetes időpontfoglalással fogadja ügyfeleit a bé-
késcsabai 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 szá-
mának csökkentése érdekében hétfőtől előzetes időpontfoglalással 
lehet ügyet intézni a Békéscsaba Kinizsi utca 4-6. szám alatti köz-
ponti ügyfélszolgálati irodában.

Az ügyfélszolgálati irodában csak – a bejárati ajtó mellett elhe-
lyezett – 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, hulladék-
szállítás elmaradása):

Email: szallitasi-informaciok@grnkft .hu
Lakossági ügyfeleink számára (pld.: adásvétel bejelentése, szü-

neteltetési kérelmek, átírási kérelmek) és egyéb, általános infor-
mációk (pld. fi zetési felszólításokkal kapcsolatos adategyeztetés, 
egyenleglekérdezés, edényméret változtatás) kezelése:

Email: ugyfelszolgalat@grnkft .hu
Közületi ügyfeleink részére (szerződésekkel, szerződéses felté-

telekkel, közületi számlákkal, egyenleglekérdezéssel, edényméret 
változtatással kapcsolatos kérdések, információk kezelése):

Email: uzletiugyfel@grnkft .hu

HULLADÉKÜRÍTÉSI NAPOK
I. körzet

(területe azonos a vegyes hulladék hétfői
napon ürített területével)

Zöldhulladék gyűjtés: május 17., 31.(hétfő),
június 24. (csütörtök).

Szelektív hulladék: május 26. (szerda),
június 9., 23. (szerda).

Május 24-én, Pünkösd hétfőn, szállítjuk el
a kommunális (vegyes) hulladékot.

II. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék keddi

napon ürített területével)
Zöldhulladék gyűjtés: május 17., 31. (hétfő),

június 24. (csütörtök).
Szelektív hulladék: május 26. (szerda),

június 9., 23. (szerda).

III. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék szerdai

napon ürített területével)
Zöldhulladék gyűjtés: május 18.(kedd),

június 1. (kedd), június 25. (péntek).
Szelektív hulladék: május 26. (szerda),

június 9., 23.(szerda).

IV. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék csütörtöki

napon ürített területével)
Zöldhulladék gyűjtés: május 18.(kedd),

június 1.(kedd), június 25. (péntek).
Szelektív hulladék: május 26. (szerda),

június 9., 23.(szerda).

SZELEKTÍV TÖBBLETHULLADÉK ÁTADÁSA

Az ingatlanhasználó átlátszó vagy áttetsző színű zsákban kihe-
lyezheti a többlet szelektív hulladékot. Szelektív többlethulladék-
hoz a DAREH nem forgalmaz külön zsákot.

A zsákban elhelyezett kommunális (vegyes) vagy szelektív hul-
ladékot a zárt fedelű edényekkel együtt, azok mellé kell kihelyez-
ni 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 min-
den hónap első szombati napján: 8-16 óra között.
Telefonszám: 06-30/163-2639.

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

HASZNÁLT SÜTŐOLAJ ÉS
ZSIRADÉK GYŰJTŐPONT
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Kedves Szülők!  Kedves Támogatóink!

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

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 intéz-
ményünkre gondolva döntenének a befi zetésről. 
Így bővülhetnének a lehetőségeink a játék és egyéb 
tevékenységhez szükséges eszköz vásárlásához.

Kérjük, hogy így töltse ki az APEH - nyomtat-
ványcsomagjában található rendelkező nyilatko-
zatot.

A kedvezményezett adószáma:

1 8 3 8 1 2 7 4 – 1 – 0 4
A kedvezményezett neve:

„Hétszínvirág” Alapítvány
a Dévaványai Óvodásokért

Köszönjük segítségüket intézményünk
gyermekeinek nevében:

        Bakó Bernadett                      Füzi Anita
   Intézményvezető  Kuratórium elnöke

••••••••••••• DÖNTSÖN A MI JAVUNKRA! •••••••••••••

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer sok
kisgyerek, akik a Mesevár óvoda Boribon 

csoportjába jártak.

Egy szép napon újra-
hasznosított barátjuktól, 
Miskától megtudták, hogy 
a Föld bajban van. A gye-
rekek sokat gondolkodtak, 
mit tehetnének, rajzoltak, 
festettek, ragasztottak, 
míg végül arra döntöttek, 
hogy elindulnak meg-
menteni a bolygót. Útnak 

eredtek, körbe - körbe jártak, s közben rengeteg szemétbe 
botlottak, amiket igazán nem volt nehéz összeszedni, féllá-
bon is sikerült. A gyerekek már sokat hallottak a szelektív 
hulladékgyűjtésről, és annak fontosságáról, egymást is se-
gítve sikerült szétválogatniuk a sok - sok szemetet. Hama-
rosan egy erdőbe értek, ahol végre friss levegőhöz jutottak, 
fától fáig haladva. Ezen annyira fellelkesültek, hogy csapa-
tokban, közös erővel fákat ültettek, hogy ezzel is biztosítsák 
a tiszta levegőt az emberiség számára. A nagy munka után 
kicsit leheveredtek egy tisztáson. Fejük felett egy madárka 
találós kérdést csiripelt: 

Körbe - körbe jár
Soha meg nem áll,

Fele zöld és fele kék
Mondd mi lehet ez a szép?

Természetesen azonnal rájöttek a megoldásra, és végül 
minden apró darabka a helyére került: a Föld megmene-
kült. A gyerekek örömtáncot jártak, és üzenetet küldtek a 
világnak:

Ne szemeteljünk, mert a bolygó bajba esik!
Minden jó, ha a vége jó, a nagy kaland után lepihentek, és 

arról álmodtak, hogy az üzenetük sok emberhez eljut majd. 
Így volt, mese volt, szedd ki, ami benne volt! 

Ez a kis ,,mese” egy óvodai dramatikus tevékenység váza, 
a gyermekek valóban megélték a Föld megmentéséért in-
dított akciót. Valóban megélték? Hogy is van ez? Termé-
szetesen a gyermekek tudják, az adott drámás tevékenység 
során, hogy ők éppen játszanak, működik a kettős tudat. 
A fantáziájuk segítségével, egy jól felépített kontextusban, 
szituációkba kerülve valódi érzelmeket élnek át, sémákat 
alakítanak ki, amelyeket elraktároznak, és alkalomadtán a 
segítségükre lehet majd. Cselekednek, éreznek, döntenek. 
Játszanak és mégsem. A megfelelően megválasztott keret-
tel, kerettávolsággal dolgozva belekerülnek egy történetbe, 
ahonnan építkeznek, és a játék végére formálódnak attitűd-
jeik, gondolatok ébrednek bennük, információkhoz jutnak. 
S mivel mindezt cselekvés, azaz dráma során teszik, sokkal 
hatékonyabban beépül, mintha direktben rájuk zúdítanánk 
egy információ halmazt. A drámapedagógia ezzel a játékos, 
cselekvés általi információszerzéssel áll a tanulás szolgála-
tában. 

Giriczné Gyányi Mária, Bereczki Andrásné és
Szarka Kitti, a csoport pedagógusai

A FÖLD NAPJA DRÁMÁSAN A KÖNYVES KÁLMÁN
UTCAI MESEVÁR ÓVODÁBAN 
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2021. április 19-23-a között zajlott az országos Fenn-
tarthatósági Témahét, amelynek célja, a fenntarthatóság 
üzenetének elterjesztése iskolai keretek között. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett témahéthez 
ebben a tanévben is csatlakozott iskolánk. 

Már hatodik éve veszünk 
részt a programban. Kollégá-
ink változatos feladatokat, 
érdekes foglalkozásokat, iz-
galmas játékokat eszeltek ki 
erre a hétre, amelyek mind 
a fenntarthatósághoz kötőd-
nek. Az alsó tagozaton jelen-
léti tanítás, míg a felsőben 
digitális oktatás zajlott. Így 

míg az alsóban több gyakorlati, természetben elvégezhető 
feladatot kaptak a tanulók, addig a felsősök inkább játékos 
fejtörőket, otthon elvégezhető vagy kutatást igénylő teen-
dőkkel birkóztak meg. 

A gyerekek készítettek plakátot, digitális prezentációt, ír-
tak verset, mesét. Néztek fi lmet, oldottak meg digitális vagy 
papíralapú feladatokat, voltak szabadtéri és online játékok, 
szabadulószoba, cserebere megunt játékokból és könyvek-
ből, környezetszépítés, beszélgetések, séták és rövid kirán-
dulások. Sokféle témával foglalkoztak a gyerekek ezen a hé-
ten, mint pl. környezetbarát közlekedés, alternatív energia, 
szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, fa- és virágültetés 
fontossága, környezetszennyezés, ökológiai lábnyom stb.

A hét során készültek fotók, melyek megtekinthetők is-
kolánk honlapján (http://www.vanyaia-dvanya.sulinet.hu/) 
és közösségi oldalán (https://www.facebook.com/ambru-
siskola).

Czudorné Bukva Róza

Tisztelt Lakosság!
Idén ismét lehetőség nyílik arra,

hogy adójuk 1%-át a Ványai Ambrus
Általános Iskola Diákjainak

Jövőjéért Alapítványnak adományozhassák.

Az Alapítvány adószáma:  18379008-1-04

Felajánlásaikat ezúton is köszönjük!
Az Alapítvány Kuratóriuma

A Dévaványai Kulturális és Művészetoktatási 
Alapítvány tisztelettel kéri a lakosságot,

hogy adójuk 1%-ával támogassák a művésze-
ti oktatásban résztvevő gyerekeket!

Adószám:18389533-1-04
A kuratórium nevében:

Papp Endréné a kuratórium elnöke

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
Búcsúzunk…..

Elérkezett a végzősök ballagása. De nem 
ballagnak el, illetve elballagnak, csak kicsit 
másképpen. Virtuálisan köszönünk el egy-
mástól. Sajnos, azt sem tudom mondani, 
hogy ez szokatlan, mert tavaly óta már nem.

Megszoktuk, hogy át kell írni életünk for-
gatókönyvét, átírtuk.

Szinte hihetetlen, hogy már eltelt négy év! 
Még emlékszünk, ahogy az osztály diákjai 
kilencedikesként bátortalanul, de annál na-
gyobb reménnyel, először lépték át iskolánk 
kapuját.

Az első pillanattól kezdve kitűntek ak-
tivitásukkal, ahogy megszervezték és gya-
korolták a táncokat a gólyaavatóra, később 
pedig a végzős osztályok szalagavatójára, a 
diáknapok és az osztálykirándulások, a di-
áknapok és közös főzések hangulatai min-
dig elkísérnek.

Kreatív ötleteik, találékonyságuk mindig 
lenyűgözött, büszkék vagyunk rájuk!

Reméljük, hogy szívükben megőrzik a 
középiskolában töltött éveket, hiszen ez 
alatt a négy év alatt váltak fi atal felnőttekké, 
tanultak szakmát, ismerkedtek, barátkoz-
tak, álmokat, szerelmeket szőttek.

A nagy megmérettetés még most követke-
zik. Bízunk benne, hogy az érettségi és szak-
mai vizsgákon is jól fognak teljesíteni!

Mindig emlékezni fogunk az együtt töltött 
évekre a szép emlékek oldalán:

Mindennap megszűnik valami,
Amiért az ember szomorkodik,
De mindig születik valami új,
Amiért érdemes élni és küzdeni

Kardos Erika és Váradi Tibor,
végzős osztályfőnökök

Tisztelt Ballagó Diákok, Szülők,
Hozzátartozók, Barátok!

Éppen egy évvel ezelőtt, amikor a most 
végzős osztály képviselői köszöntek el az ak-
kori ballagóktól – senki nem gondolta vol-
na, hogy most, 2021. április 30-án újra nem 
személyesen állunk a feldíszített iskolaépü-
letben, hanem videó-üzenetben, virtuálisan 
búcsúzunk egymástól.

Azonban meg kell állapítsuk, legyen akár 
személyes, akár virtuális a ballagási ünnep-
ség – minden esetben felemelő és egyben to-
rokszorító feladat egy ünnepélyen búcsúzni. 

Hiszen itt egyaránt öröm és bánat, mosoly 
és a szemek sarkában megbújó könnycsepp 
váltja egymást.

Természetes a végzősök öröme, hiszen el-
érkezett a nap, amelyre évek óta készülnek. 
Ma lezárul iskolai tanulmányaik meghatá-
rozó szakasza. A sok szép emlék, öröm, vi-
dámság mellett átéltünk közösen küzdelme-
ket, bánatot, problémahelyzeteket – amik 
azonban mind megerősítettek bennünket és 
egy cél felé vittek: hogy sikeres szakmai és 
érettségi vizsgát téve minden végzősünk el-
indulhasson a nagybetűs életbe: akár mun-
kát vállalva, akár tanulmányait tovább, ma-
gasabb szinten folytatva.

Bízom benne, hogy az itt megszerzett 
tudással és gondolkodásmóddal sikeres, 
kiegyensúlyozott és boldog felnőtt éveiket 
indíthatják el.

A tudásanyag átadása mellett az iskola 
legfontosabb feladata a személyiség formá-
lása is. Hiszem, hogy az együtt töltött évek 
erre a területre is rányomták bélyegüket. 
Hiszem, hogy életútjuk során, melyen most 
indulnak, érezni, szeretni, segíteni tudó, ki-
tartó, becsületes felnőttekké válnak.

Lesznek az elkövetkező években is ne-
hézségeik, gondjaik, problémáik, melyek – 
valószínű – több kihívást jelentenek majd, 
mint a mostani digitális oktatás. Bízom 
benne, hogy problémamegoldó képességük, 
az újdonságra nyitottságuk és megküzdési 
vágyuk olyan tulajdonságok, melyeket az el-
múlt évben fejleszthettek és segíteni fogják 
Önöket további életútjukon is.

Optimista vagyok, hiszen a korábbi évek 
és a közelmúlt szakmai elméleti és gya-
korlati versenyei azt mutatják, hogy bizo-
nyítottan vannak végzőseink között olyan 
fi atalok, akik az említett képességekkel és 
tulajdonságokkal már rendelkeznek.

Optimista vagyok, s hiszem, hogy nem 
csak számukra, hanem minden tanulónk 
számára további sikereket, szakmai kihívá-
sokat és eredményeket és személyes boldog-
ságot, egészséget tartogatnak a következő 
évek, évtizedek.

Mielőtt e nagy útra kelnének, egy felada-
tot kell még teljesíteniük itt, iskolánkban az 
elkövetkező napokban, hetekben.

Záróvizsgáikhoz kívánok minden Végző-
sünknek sok sikert, jó eredményeket.

Köszönetet szeretnék mondani munka-
társaimnak és minden szülőnek, barátnőnek 
barátnak, akik sokszor talán észrevétlenül, 
de folyamatosan segítették Végzőseinket 
céljaik elérésében, biztos hátteret jelentet-
tek, jelentenek az életük során.

Zárásként egy e gondolathoz kapcsolódó 
idézettel búcsúzom Önöktől:

„Van egy általános igazság, amivel mind-
annyiunknak szembe kell néznie, akár akar-
juk, akár nem.

Egyszer minden véget ér.
Akármennyire is várok egy napot, sosem 

kedvelem, ha valaminek vége van. A nyár 
utolsó napja, egy nagyszerű könyv utolsó fe-
jezete, a búcsú egy közeli baráttól.

De a befejezés elkerülhetetlen.
A levelek lehullanak, becsukod a könyvet, 

elbúcsúzol. Számunkra most ez is egy ilyen 
nap. MA búcsút intünk mindennek, ami is-
merős volt, mindennek, ami kényelmes volt. 
Tovább lépünk.

De attól, hogy elmegyünk – és ez fáj – lesz-
nek emberek, akik részesei maradnak az éle-
tünknek, akármi is történjen. Ők a mi biztos 
talajunk, a sarkcsillagaink és az apró, tiszta 
hangok a szívünkben, amelyek velünk lesz-
nek örökre.”

Tóth Erika, igazgató
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Ingyenes program indul!
- Digitális Médiaműveltség Szülőknek,

Nagyszülőknek
A program célja, hogy fejlessze a szülők és nagyszülők 

digitális médiaműveltségét, megismerkedjenek a gyerme-
kek, fi atalok által használt internetes felületekkel, segítséget 
és útmutatást kapnak az online világ használatához. Ezzel 
nem csupán jártasságot, hanem a gyorsan változó online 
világ veszélyeire, kockázataira és a benne rejlő lehetősé-
gek megismerését is jelenti. A programot követően a szülő, 
nagyszülő segítséget tud nyújtani otthon a családi környe-
zetben a gyermekének, számára sem lesznek ismeretlen ki-
fejezések, felületek. 

Az alkalmak INGYENESEK, közvetlenek és nyitottak, 
kisebb csoportokban bonyolódnak le. A megosztott ismere-
tek mellett egyéni problémákra is fókuszálunk, megbeszél-
jük, megosztjuk egymással azokat. Elsősorban személyes 
találkozásokat tervezünk, de igény esetén online is van rá 
lehetőség. 

Ha felkeltette érdeklődését, kérjük 2021. 05. 10-21. kö-
zött jelentkezzen a DÁMK Művelődési Ház irodájában 
(Múzeum, Széchenyi u. 8.) személyesen, vagy a 0620/770-
7295-ös telefonszámon!

Az alkalmakat 8-10 fős csoportokban szervezzük, össze-
sen csoportonként 2 alkalommal, alkalmanként 60 perc-
ben, a mindenkori járványügyi szabályok betartása mellett, 
a múzeum kistermében.

Várjuk szeretettel! 
A program a Digitális Jólét Nonprofi t Kft . szakmai együtt-

működésében valósul meg. 
,,A digitális technológia sok dolgot megkönnyít, a gyermek-

nevelés nem tartozik ezen dolgok közé.”     /James P. Steyer/

Májusfát állítottunk

Az elmúlt évek hagyományához híven 2021-ben is fel-
állítottuk városunk főterére a Májusfát. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy kisiskolások, óvodások, tanító nénik és bá-
csik, óvónénik és dajkanénik voltak ebben segítségünkre, 

ezzel már egy kicsit megérintett bennünket az újrakezdés, a 
folytatás szele, hiszen Májusfa ebben a mostani helyzetünk-
ben méltón szimbolizálja az összetartozást, a közösségünk 
összetartó erejét és a tavaszi újjászületést. Bízunk benne, 
hogy ez a tél utáni felengedés, a tavaszi reménysugarak az 
életünkben történt változásokat is reménnyel, bizakodással, 
legközelebbi viszont látással töltik majd meg. 

Köszönjük az önkormányzat technikai dolgozóinak, hogy 
segítették munkánkat!

Ez a májusfa nem jöhetett volna létre a Hagyományőrző 
Nők Egyesületének tagjai, a DÁMK Bereczki Imre Helytör-
téneti Gyűjtemény dolgozói és a DÁMK Művelődési Ház 
szoros és baráti együttműköde nélkül.

Majálisi vacsora a Margarétában

Hagyománnyá vált az elmúlt időszakban, hogy Dévavá-
nya Város Önkormányzatának valamennyi képviselője a 
Margaréta Idősek Otthonának lakói és dolgozói számára 
ünnepi vacsorával készül, valamely alkalomból. Ez május 
elsején sem történt másként, hiszen a városvezetés tagjai 
most sem feledkeztek el az otthonban lakókról és a róluk 
gondoskodókról, majálisi hurkát és kolbászt vittek nekik. 

Akik hozzájárultak ehhez a vacsorához:

Valánszki Róbert polgármester
Kiss Károly alpolgármester
Mile Lajos alpolgármester
Földi Imre képviselő úr
Kónya Dávid képviselő úr
Laskainé Kiss Alexandra képviselő asszony
Nyuzó Marietta képviselő asszony
Purger Ferenc képviselő úr
Bere Ferencnek köszönjük a vacsora elkészítésében
való közreműködést.

Laskainé Kiss Alexandra művelődésszervező
DÁMK Művelődési Központ

 DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

Ezúton köszönjük a 2020- as évben a Vox Humana Kórus
Egyesületének felajánlott adójuk 1 %-át és tisztelettel kérjük 
idén is a támogatásukat, melynek segítségével programjaink 

megvalósítása válik lehetővé.
Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesülete

Adószámunk: 18140015-1-04
Bankszámlaszámunk: 54000038-11027061

Köszönjük!
Tisztelettel: Kürti Ignácné elnök

KEDVES ZENÉT, ÉNEKLÉST KEDVELŐ
LAKOSTÁRSAINK, BARÁTAINK! Kérjük kedves Támogatóinkat, Barátainkat,

amennyiben egyesületünk tevékenysége elnyerte
tetszésüket, szíveskedjenek azt támogatni

adójuk 1%-ával.

Egyesületünk adószáma:
18507533-1-04

Egyesületünk bankszámla száma:
54000038-11031875

Hagyományőrző Nők Egyesülete
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2021. május 3-tól a védettségi igazolvány és a sze-
mélyi igazolvány felmutatása után újra látogatható a 
Ladányi Mihály Könyvtár. A 18 év alatti, védettségi 
igazolvánnyal nem rendelkező olvasók védettségi 
igazolvánnyal rendelkező kísérővel látogathatják 
könyvtárunkat.

A védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők to-
vábbra is csak az előre rendelt könyveket vehetik át 
a bejáratnál, a könyvtár belső tereit nem látogathat-
ják. 

Igényeiket kérhetik: 
telefonon: 06/66/585-090, 06/20/770-7296
e-mailen: ladanyimihalykonyvtar@gmail.com
messenger üzenetben
A védett személy és a felügyelete alatt lévő 18 év 

alatti személy nem köteles maszkot viselni a könyv-
tár belső tereiben. De kérünk minden könyvtár-
használót, hogy viseljen maszkot.

Tisztelt adófi zetők!

A könyvtár ebben az évben is számít
az Önök támogatására.

Rendelkezzen személyi jövedelemadójának
1 %-áról 

a DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár javára. 
A befolyt összeget a könyvtár

állományának gyarapítására, új könyvek
beszerzésére fordítjuk.

A könyvtár adószáma: 15583611-2-04

Felajánlását előre is megköszönjük!

Somogyi Erzsébet könyvtárvezető

Christopher Paolini:
Álmok a csillagok között

Christopher Paolini nevét az Eragon könyvek által 
ismerhetjük, az akkor még fi atal szerző rövid úton a 
meghódította a bestseller listákat. Új könyve, Az álmok 
a csillagok között, nemhogy az Eragon világával szakít, 
de magát a fantasy zsánerét is hátrahagyva, a sci-fi ben 
próbál szerencsét.

Ami a karaktereket illeti, a könyv felvonultatja a ka-
landregényektől megszokott szereplők teljes palettáját. 

Van itt a szigorú, de azért korrekt elsőtiszttől kezdve 
a hallgatag, nagydarab mérnökön át egészen a lelkes, 
nagyszájú fi atal újoncig mindenki. Egyszerű, de a ma-
guk módján szerethető karakterek ők, akikért lehet 
izgulni, és akiknek azért mindig van egy kis csavar a 
jellemében vagy a múltjában, ami szintén egy pozití-
vuma a regénynek.

Főszereplőnk, Kira Navárez xenobiológus egy ko-
lonializálatlan bolygón végzett rutinszerű felmérés 
során idegen életforma nyomaira bukkan, a váratlan 
találkozás azonban az első pillanatok csodáiból a ré-
málmokba taszítja.

A sorsfordító találkozás hatására a misszió minden 
tagja halálos veszélybe kerül, és Kirának is menekülnie 
kell a túlélésért. Eközben kitör a galaktikus háború a 
csillagok közt, a Föld és gyarmatai a megsemmisülés 
szélére kerülnek, és az emberiség sorsáért folytatott el-
szánt küzdelem a galaxis legtávolabbi pontjaiba sodor-
ja Kirát. Ez az utazás nemcsak őt, hanem a történelem 
egész menetét is átalakítja. És Kira lehet az emberiség 
egyetlen és legnagyobb reménye…

Az Álmok a csillagok közt a személyes emberi erő, 
az együttérzés és a félelem lenyűgöző könyve, egyszer-
re grandiózus űreposz és óda a science-fi ction irodal-
mához.

Pesztránszki Zoltán könyvtáros

ÚJRA NYITVA A KÖNYVTÁR

••••••••• KÖNYVAJÁNLÓ •••••••••
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Kecse József vagyok, 31 éves. Születé-
sem óta súlyos végtagfejlődési rendel-
lenességgel küzdöm. Dévaványa váro-
sában nőttem fel, Jelenleg Debrecenben 
élek, ahová a felsőfokú tanulmányaim 
miatt kerültem, Hamar magával raga-
dott a város hangulata, azóta is itt élek, 

dolgozom. Viszont, ahogy a lehetősé-
gek engedik, gyakran hazalátogatok 
szerető családomhoz, barátaimhoz.

A művészetek iránt kisgyermekko-
rom óta fogékony vagyok. Egészen fi a-
tal korom óta szerettem rajzolni, össze-
tettebb képeket, diorámákat készíteni. 
A pozitív megerősítések valamint, a 
saját magam szórakoztatása miatt me-
rültem el a művészetek világában.

A Dévaványai Általános Művelődési 
Központ keretein belül megrendezésre 
kerülő Alapfokú Művészetoktatási In-

tézményben is volt lehetőségem meg-
ismerni a szakma alapjait, ami nagyon 
hasznosnak bizonyult. Ezáltal értékes 
kapcsolatokra tettem szert, amik nél-
kül talán el sem kezdtem volna aktívan 
foglalkozni a festészettel. 

Olajfestészettel 2010-óta foglalko-
zom. Számomra ez a művészeti for-
ma nem csak, kikapcsolódást jelent, 
hanem örömforrást is. A legnagyobb 
kihívás számomra, hogy nem mindig 
sikerül vászonra vinni az elképzelései-
met úgy, ahogyan azt fejben elképzel-

tem. Viszont nagyon szeretek a színek-
kel játszani, a természet folyamatosan 
új inspirációkkal tölt el. Nagyon szere-
tem, a fény-víz árnyékjátékát is. Igyek-
szem új technikákat elsajátítani, minél 
többféle témát feldolgozni, új dolgokat 
megtanulni, és folyamatosan fejlődni. 

Célom, hogy a képeim minél jobban 
elnyerjék a nagyérdemű tetszését. Ezen 
felül minél több érdeklődő számára 
szeretném eljuttatni azt a felismerést, 
hogy alkotni jó, és hasznos tevékeny-
ség. Az önkifejezés egyik kulcsfontos-
ságú formája. 

Megtiszteltetés számomra, hogy le-
hetőség nyílt megismertetni a kulisszák 
mögött zajló események egy részét!  

Ez úton is szeretnék köszönetet mon-
dani a családomnak, a barátoknak, 
egykori tanáraimnak, továbbá mind-
azoknak, aki pályám során jó szándé-
kukról tettek tanúbizonyságot!

A munkásságomat nyomon követhetik: 

Art of Josef (oldal)

Május, azaz pünkösd hava
Május 12-13-14.: Szervác, Pongrác, 

Bonifác, vagyis a fagyosszentek napjai.

Az időjárással foglalkozó tudomány, 
a meteorológia igazolja, hogy ilyentájt 
szoktak fellépni a késő tavaszi fagyok, 
s óriási károkat okoznak a mezőgaz-
daságban. E károk megelőzése érde-
kében különféle módokon próbálnak 
védekezni a termelők. Reméljük, az 

idén elkerülnek bennünket a fagyosz-
szentek! Helyettük köszöntsük a görög 
eredetű, bölcsességet jelentő Zsófi a
nevű hölgyeket. Ugyan csak májusban 
köszönthetjük a Tímea nevű hölgyeket. 
A Tímea nevet Jókai Mór: Az arany 
ember című regénye tette népszerűvé. 
A bájos regényalak – a görög: jó+tisz-
telet szavak jelentése alapján- több ezer 
kislánynak adta, azóta a névadás lehe-
tőségét.

Ha már három férfi  nevet említet-
tünk, a nők is legyenek hárman. An-
géla nevünk, szintén görög eredetű, 
az angyal szóból ered, s egyúttal utal 
arra is, hogy a nők – a nem Angéla 
nevűek is- egytől egyig angyalok. Kö-
szöntünk szeretettel minden májusi 
névnapos nőt és férfi t egyaránt!

Váradi Andrásné
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„A vers a szellemiség csúcsa!
Az emberi tudat színvonalát mindenkor stabilan képes 

tartani. Fejlett szintű fogalomtárat biztosít, minden idő-
ben tanít, nevel és képes szórakoztatásra.”

(Takács László Imre)

Tisztelt Olvasóink!
Kedves Felnőttek és Gyerekek!

Rovatunkban olyan verseket szeretnénk bemutatni, melynek 
szerzői Dévaványához kötődnek: ma is itt élnek vagy innen szár-
maztak el. Egyúttal felhívjuk a versírók fi gyelmét, 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

Tisztelt Olvasók!

A legszebb tavaszi hónapban ünnepeljük a számunkra 
legdrágábbakat, az édesanyákat. Őket köszönjük, rájuk em-
lékezünk a dévaványai születésű, de jelenleg Gyomaendrő-
dön elő Ladányi Gábor versével.

Ladányi Gábor:
Édesanyám

Ha elalvás előtt ma is Rád gondolok,
Akkor az álmomban gyakran Veled vagyok.
Elköltöztél tőlünk fel, a magas égbe,
De a hiányodnak soha nem lesz vége.

Tisztességben élted a szerény életed,
Nem szállhatott messze gazdag képzeleted.
Sosem panaszkodtál, hogy nehéz az élet,
De volt olyan helyzet, mit gyermek is értett.

Egyszerű, rendes volt körülöttem minden,
Hiányát semminek soha nem éreztem.
Nem volt akkor szokás még követelőzni,
És a szüleinket felelőssé tenni.
Soha nem volt túl sok semmiből, se drága,
De tisztaság, nyugalom vett körül a házban.

Nemes volt a szíved és a hangod bársony,
Ahogy énekeltél, megszépült az álmom.
Finom ételeket tettél az asztalra,
Minden egyes ünnep fel volt magasztalva.

Attól, hogy már nem vagy, a szívem úgy sajog,
De itt állsz mellettem, az arcod rám ragyog,
Védőszárnyad felénk Te mindig kitárod,
Gyermekeid óvón két karodba zárod.

Versről versre

Isten nagyobb dicsőségére és a dévaványai lakosok 
megelégedésére, templomfelújításunk első szakasza le-
zárult. Sikerült a templom tetőszerkezetét kijavítani és 
a régi pala fedést, az Örökségvédelmi Hivatal irány-
mutatása alapján cserép fedésre cserélni. Illetve az 
ereszcsatorna is cserére került. Felújítási munkálataink 
következő állomása a templom tornyának helyreállítá-
sa, melyre Magyarország Kormánya és a Miniszterel-
nökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül
15 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott. 
(„Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 
támogatása” A dévaványai templom tornyának felújítá-
sa: EEÖR-KP-1-2021/1-001903) Sajnos ez az összeg 
nem lesz elegendő a torony és a homlokzat teljes hely-
reállításra. Kérjük, aki teheti adományával támogassa 
a dévaványai Szent Anna Római Katolikus Egyházköz-
séget. Köszönjük mindazoknak, akik bármilyen formá-
ban támogatták az eddigi munkálatokat. Adományát 
szeretettel fogadjuk a Takarékbank Zrt-nél vezetett fo-
lyószámlára, hiszen a templom nem csak az Isten háza, 
hanem a város öröksége is. Itt imádkoztak nagyszüleink, 

dédszüleink, akár öröm vagy bánat érte őket. Szeretnénk 
ha a templomot magáénak érezné a város és a felújítások 
után, méltó dísze lenne közösségünknek. 

Szent Anna Plébánia 54000038-10001428 
Jakus Tamás, kántor

KEDVES TESTVÉREK!



Dévaványai Hírlap - 14. oldal

Tisztelt Olvasók!
Örömmel értesítem önöket, hogy idén 

újból megrendezésre kerül

június 5-én a IV. Túzok kupa 
íjászverseny Dévaványán,

a Tüskevár halastónál.

Az elmúlt évben 170 regisztrált
versenyző vett részt az eseményen.
A helyszínen megtalálhatók lesznek
a hagyományos mesterségek például:

fazekasság, bőrdíszműveség stb.
A rendezvény színvonalas lebonyolítása 

a támogatók jóvoltából valósul meg.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Túzok kupa
íjászversenyIV.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
támogassák adójuk 1%-ával

a Nagycsaládosok Dévaványai
Egyesületének működését!

Adószám: 18380046-1-04

Húsvét előtt, április elsején a Szerencsejáték Zrt. támo-
gatásból tartós élelmiszer csomagot adtunk tagcsaládjaink-
nak.    A tartalmas csomag mellé fonott kalács, piros retek, 
zöldhagyma és krumpli is járt.  A csomagok mellé egy-egy 
emléklapot is tettünk ünnepi jókívánsággal és a támogató 
nevének feltüntetésével. Sikerült tagjaink ünnepi készülő-
dését, az otthontanulást, az otthoni életet könnyebbé, derű-
sebbé tenni. A csomagok összeállításában, osztásában diák 
önkénteseink voltak segítségünkre. Igyekszünk továbbra is 
minden segítséget és lehetőséget megragadni, hogy a csalá-
dok, a gyerekek ne szenvedjenek hátrány az életben.

Az egyesület tagjai nagyon várják a korlátozó szabályok 
feloldását, hogy indulhassanak a tervezett programok, és a 
jó idő beköszöntével egy közös kirándulással kimozdulhas-
sanak a településről. Hiányoznak a közös élmények, az uta-
zás, és este az örömteli hazaérkezés. Itthon vagyunk. Bízunk 
benne, hogy nyáron többször is részünk lehet benne.

HÚSVÉTI CSOMAGOSZTÁS A NAGYCSALÁDOSOK DÉVAVÁNYAI EGYESÜLETÉNÉL
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,,Akkor jó a világ, ha jó benne 
gyereknek lenni”

Véghelyi Balázs

Köztudott, hogy gyermekeink sajá-
tos szemüvegen át látják a világot. Ez a 
világ sokkal színesebb, hangosabb, el-
fogadóbb, igaz kicsit sarkosabb, néhol 
ferdébb, ingatag, de ebben a világban 
végül mindig minden a helyére kerül.

A gyerekek imádják az állatokat, 
minden érdekli őket, ami velük kap-
csolatos. – Óvó néni, én már tudom 
hogyan készül a csibe! – jegyezte meg 
a csepp kislány, szerencsére azonban 
ezt az információt megtartotta magá-
nak. De azt is tudják, hogy a csibéből 
egyszer csak tyúk lesz... – Óvó néni, 
képzeld új csirkéink lettek! A régi rossz 
tyúkokat meg mama levágta! Ja persze, 
ami már régi, az máshogy viselkedik. – 
Azért fáj az óvó néni dereka, mert már 
kicsit régi fajta!

A méretekben sem egységesen gon-
dolkodnak, van, amit kicsit felnagyíta-
nak, van amit kicsinyítenek.

Mint ahogyan a dalban is megírták: 

Apányi ökörszem kuporog az ágon... 
Képzeljük csak el, egy parányit megha-
jolna az a bizonyos ág.

De az a kedvesség, ami a gyerekek-
ben van, az egy nehezebb napon is 
felvidít- óvó néni, rajzoltam neked egy 
szép kukacos almát! S mikor a baba-
konyhában főzőcskézők elénk teszik a 
fi nomabbnál fi nomabb étkeket: - Tes-
sék óvó néni, itt egy alma, volt benne egy 
kukac, de nyugodj meg, már betömtem 
a lyukat! S nincs is annál megindítóbb, 
mint amikor a csepp fi úcska elővesz a 
rejtekhelyről egy játékot és átnyújtja: 
- Ezt neked dugtam el óvó néni, hogy 
játszhass vele! 

Persze tisztában vannak vele, hogy 
a felnőtteknek különleges képességeik 
vannak: - Építettem egy legó emberkét, 
de ez már biztos felnőtt, mert hátul van 
a szeme... Tudtommal a felnőtteknek 
hátul is van szemük! Van bizony, bár 
cserébe nekik kifi nomultabb a szag-
lásuk: - óvó néni szagolj csak ide! Itt 
olyan közepes mókusszag van!

Természetesen a tanfelügyeletről is 
megvan a véleményük: - Holnap jön-
nek a titkosügynökök az oviba! Ennek 
örömére sitty - sutty lerajzolnak egy 

mindenhol okádó sárkányt, vagy akár 
egy ciceratopszot is. Emellett teljesen 
természetesnek veszik apró botlásain-
kat is. Farsangon egy varjú jelmezbe 
bújt óvó néni véletlen megbotlott kicsit, 
mire a csepp fi ú előzékenyen megkér-
dezte: - Ugye a varjak így szoktak járni?

De azt ők is tudják, hogy minden jó, 
ha a vége jó, és a királyfi  végül úgyis rá-
talál Hamupipőke lábára... Remélhető-
leg a többi részével együtt.

A családtervezést talán kicsit túlsá-
gosan elkapkodnák: - Mindjárt össze-
házasodunk, szerintem délutánra meg 
is születik a babánk!

Igaz, hogy az élet nem fenékig tej-
fel, még akkor sem, ha az óvó néni így 
énekel: - Tüzet viszek, lángost viszek... 
De azért tudják, hogy egy kis napsütés 
mindig felvidít: -Jössz játszani? – kér-
dezte egyik csepp a másikat, aki épp 
behunyt szemmel arcát a nap felé for-
dítva pihent: -Nem, én most élvezem az 
életet!

Élvezzük mindannyian az életet, és 
nyugodtan guggoljunk le a gyerekek-
hez,  legyen az óriásból negyed órára
törpe. Megéri. 

Giriczné Gyányi Mária

KIFORDÍTOTT VILÁG - AVAGY GYEREKSZÁJ
TÖRTÉNETEK GYEREKNAPRA
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Az év elején – a Raszter Kft . Könyvkiadó & Nyom-
da, Csongrád, gondozásában – megjelent „Szárnypró-
bálgatók” 2021 Magyar anyanyelvű alkotók országos 
antológiája című könyv. Felelős szerkesztő: Góg János 
Juhász Gyula -, Váci Mihály- és Toldy Ferenc - díjas 
költő, a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagke-
resztjének kitüntetettje. 

Az Alföldi Művészeti Egyesület Faludy György Iro-
dalmi Műhelye, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
Csongrád Megyei Szervezetének Szépírói Tagozata 
hirdette meg a Szárnypróbálgatók elnevezésű alkotói 
versenyét. Ez 2004-ben volt, még ugyanebben az év-
ben a legjobb alkotásokból elkészült az első kötet, a 
2021-es kiadás már a 18. A pályázók között vannak 
visszatérő alkotók is, és az anyaország határain túlról 
érkezők is. A pályázatokat „értékelő csoport vezeté-
sét - haláláig Faludy György Kossuth-díjas költő - ma 
Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költő látja el”, de a zsű-
ri többi tagja is meghatározó – költői, írói – a magyar 
irodalomnak. (Az értékelésnél fontos a bírálók emberi 
és művészi hitelessége, színvonala.)

Ebben a kötetben jelent meg a dévaványai születésű, 
itt élő szociálpedagógia szakos, fejlesztő pedagógus-
ként dolgozó Szabó Mária három verse. Köszöntünk 
Téged, Marika ebből a jeles alkalomból, és öntsd vers-
be vagy prózába ezután is gondolataidat, mondaniva-
lóidat magad és az olvasók örömére.

A könyv borítója a Szegeden élő Aranyi Sándor fes-
tőművész „Tájhordó rajzás” című festményének fel-
használásával készült. Az Aranyi Sándor névvel már 
találkoztunk a Ványára 70 évvel ezelőtt kitelepítettek 
között. Dr Aranyi Sándor orvos-ezredes, aki a bör-
tönbüntetését töltötte, családját: édesapját, testvérét, 
feleségét, két kicsi gyermekével (Sándor 2 éves, Sarolta 
1 éves) Dévaványára telepítették. A család 1953-ban 

hagyta el Ványát, az apa 1954-ben szabadult, rehabi-
litálták, Csongrádon kapott szülész igazgató főorvosi 
állást és 1982-ben halt meg, tudtuk meg a BBC History 
2020 májusi számából. Az antológia megjelenése után 
Aranyi Sándor festőművész tanár úrral történt beszél-
getés során derült ki, hogy könyvet írt édesapjáról: Két 
akasztófa árnyékában, JATE Kiadó, 1989.

Egy újabb információ, a kitelepítettekre emlékezve, 
Bittera Gyula vegyipari gyártulajdonosról és feleségé-
ről. 2021. február 21-én a Kossuth rádió Gondolatjel 
című műsorában hangzott el, hogy a tihanyi levendu-
lás alapítója, a híres gyógynövénynemesítő és illóolaj 
szakértő vegyészmérnök Bittera Gyulát az államosí-
tás után bebörtönözték, megkínozták, kitelepítették 
Dévaványára. A műsorban Dr. Kovács Emőke kutató 
beszélgetett a mérnök úr családjáról és munkájáról, 
Bittera Miklóssal, az unokaöccsel. A kutatótól kapott 
dokumentumokból tudhatjuk, hogy Bittera Gyulát és 
feleségét az 1951. június 8-án kelt határozattal kitiltot-
ták Budapestről, lakhelyül Dévaványa települést jelöl-
ték meg. A ványai lista szerint a Vörösmarty utca 12-
ben laktak. Bitteráné minden kérelmét elutasították, 
végül 1951 szeptemberébe visszavitték őket az eredeti 
budapesti lakásukba. Dr. Bittera Gyula szakértelmére, 
vegyészmérnöki tudására szükség volt a már Szovjet-
unió tulajdonában lévő vegyészeti gyárban az Ötéves 
terv sikeres befejezéséhez.

„A világban 39 fajta levendula ismert. Magyarorszá-
gon az angol és a francia a legelterjedtebb…ez a me-
diterrán évelő növény…mely télen sem károsodik, és 
akár fél évszázadig is elélhet. A tihanyi öreglevendulás 
például már 80 éves!” – írja a Pingvin Magazin 2014 
szeptemberi számában.

Tóth Istvánné Seres Etelka és Tóth Veronika

A hónap elejétől újra látogatható a DÁMK Bereczki Imre 
Helytörténeti Gyűjtemény. Arra kérjük 18 év feletti láto-
gatóinkat, hogy belépéskor mutassák fel védettségi igazol-
ványukat, valamint egy, a személyazonosságot igazoló ok-
mányt, a 194/2021. (IV.26.) Kormányrendelet értelmében. 
A 18 év alatti személyek védettségi igazolvánnyal rendelke-
ző felnőtt kíséretében látogathatják az intézményt.  Szíves 
megértésüket köszönjük! 

A hírlapba szánt hirdetéseket továbbra is felvesszük, szük-
ség esetén előre egyeztetett időpontban – az eddig megszo-
kottak szerint. 

Várjuk látogatóinkat aktuális kiállításunkkal – városunk 
20 évét bemutató összeállítással, a 20 éves múzeumbarátok 
körének alkotásival, festményeivel, valamint a Dévaványai 
Értéktár rövid bemutatásával. 

Elérhetőségeink: 
20/492-10-38, 66/485-040 

devavanyaimuzem@gmail.com

Hirdetésfeladás: 
devavanyaihirlap@gmail.com

JELEN ÉS MÚLT

MEGNYÍLT A MÚZEUM
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Vers Erzsikének
Közismert tény Dévaványán, hogy 

dr. Bereczki Imre milyen kiterjedt le-
velezést folytatott az 1930-as évektől 
haláláig. Szakmai levelezése az 1940-es 
évektől vette kezdetét, de ez nem azt je-
lenti, hogy hagyatékában magánjellegű 
levelek ne szerepelnének. Szép szám-

mal találunk barátoknak, rokonoknak 
írt sorokat, számosat kapott ő maga is 
édesanyjától, édesapjától, testvérétől. 
Ezek között pedig nem kevés maradt 
hátra attól és annak az embernek, aki 
a legfontosabb volt Tanár Úr életében, 
mégpedig későbbi feleségével, Szabó 
Erzsébettel folytatott levelezése.

A levelezés az 1940-es évektől kö-
vethető nyomon, amikor Imre bácsit 
katonai szolgálatra rendelték, de en-
nek zömét tanári pályán töltötte. Több 
városban is állomásozott, így ezekről 
a helyekről, az ottani életről és a min-
dennapokról szóltak sorai. Erzsike néni 
levelei az otthonnal, a szeretett Déva-
ványával tartó örök kapcsot jelentették 
számára, s ő is főként az itteni, a helyi 

közösséget érintő eseményekről írt, 
mely ismerősökkel mi történt, hogy ad 
a búza, milyen lesz a várható időjárás, 
olyan dolgok, amelyek meghatározták 
az itteni emberek mindennapjait.

Talán kevéssé köztudott, hogy dr. 
Bereczki Imrének voltak szépírói pró-
bálkozásai is. Egy-két kisebb munkája 
jelent ugyan meg a Dévaványai Hír-
lapban, de legtöbb, nem szakmai írása 
kézirat maradt csupán. A népi költészet 
ihlette lírája egyes darabjai a múzeumi 
levéltárban pihennek, ahogyan édesap-
ja naplója is, amelyben ugyancsak szá-
mos, idős Bereczki Imre által szerzett 
versek is megtalálhatók.

Mi most a magánember dr. Bereczki 
Imrét mutatjuk be e hónapban, még-
pedig az egyik, későbbi feleségének, 
Szabó Erzsébetnek írt versével. A köl-
teményt változtatások nélkül, szerkesz-
tés- és betűhív formában közöljük, s 
tesszük mindezt azért, hogy Tanár Úr 
belső lelki világához elvigyük az olva-
sót. Hogy a maga őszinteségében lássa, 
mi járt a fejében 1946 tavaszán, ami-
kor gondolatai között — melyek főként 
néprajzi doktorátusa körül forogtak 
— egyre többször járt Erzsike néni. A 
versből egy sor nehéz pillanatot meg-
élt, sok lelki megrázkódtatáson átment, 
nehéz mindennapokat megélő ember 
képe bontakozik ki szemeink előtt, aki 
– mint egy reménysugárhoz – kapasz-
kodik Szabó Erzsike leveleibe, s rajta 
keresztül a megnyugtató Dévaványa is-
merős idilljébe. Erzsike levelein keresz-
tül a biztonságot jelentő otthonnal tart 
élő kapcsolatot, ahol minden kedves, 
illatos és őszinte.

A mellékelt kép szintén különleges, 
mivel nem olyan régen akadtunk rá 
raktári rendezés keretein belül. 1948-
ik évi levelek között, egy borítékba 
helyezett két levél mellől került elő a 
fekete-fehér fotográfi a, amely jelölet-
len, datálatlan, csak feltételezzük, hogy 
ebben az évben készülhetett. Egy öreg, 
tornácos ház kertjében, Th onet-széken 
egymás mellett ülő, két, az élet nehéz-
ségeit egy pillanatra elfeledő két ember 
mosolyog ránk vissza boldogan. Szabó 
Erzsike és Bereczki Imre Dévaványáról.

Erzsikének

Szík életem sok kottyanóján
messze rémlik már Dévaványa.
Gondolsz e rám, a sár-fi ura,
ki Rád gondol most, sár leánya.
Csak ó-szokások vonzanak még,
hogy visszasírják régi „céh” –be*.
Csömört kapok a pesti nőktől
s visszagondolok Erzsikére.
Dalolva végzi minden dolgát.
Nékem is szentel egy-két estét –
Megsarkantyúzom munkakedvem:
de jó is ez a szerzetesség.
Ma már eloszlott sok szép álmom
csatornabűzös Budapesten.
Katonának küldött a fajtám
s nyálkáslelkű szerzetes lettem.
Kakukfűves falum se sejtem,
sehol a nők – bagójukat hintik.
Dévaványa – sehol se tudnak
olyan nagyon szeretni, mint itt.
Csak most tudom már, hogy bejártam
s végigkoptattam száz tű hosszát.
Rajongó vágyam úri nőcskék
azóta sokszor széttaposták.
De összeszedem, mint a gazda,
ha kazlát a szélvész széthányja.
Fanatikus hívővé formált
gyerekkoromban Dévaványa.
Amikor a budai váron
az ívlámpák fénypászmát vonnak,
lelkem kis fénypászmáját küldöm
egy tisztalelkű hajadonnak.

Bereczki Imre

* — „Céh” –nek nevezik Dévaványán 
a kapu előtti széken ülők tanyázását.

/Bereczki Imre levele Szabó Erzsébet-
nek. h. n., é. n. (Sopron, 1946. március 
18.) részlet. BIHGy (Leltározatlan)/

Szalay Ágnes történész

LEVÉLTÁRI DOBOZAINKBÓL…

Szabó Erzsébet és Bereczki Imre fotográfi ája, 
vélhetően 1948-ból. (BIHGy)
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Előnevelt csirke 4-5 hetes
és vágó vegyes hasznosítású
pirosak előjegyzését megkezdtem!

Telefon: 30/448-0805

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

megrendelhető.
Telefon: 30/860-2627

PECSENYE KACSA
6 hetes fehér kb. 3 kg: 2000.- Ft/db.
3 hetes fehér: 1300.- Ft/db.
MULARD 9 hetes kb. 4,3 kg: 3800.- 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.

Szarka Imre és Száraz Alexandra
          lánya Szófi a,
Pálfai László és Simon Bernadett Erika
          lánya Loretta,
Pervanov Márk Róbert és Faragó Kitti
          lánya Gréta.

Születések:

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

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

• kertrendezést, parkosítást, fűnyírást • előtető, kerti kiülő építést, 
• redőny készítést, régi redőnyök javítást

• szúnyoghálós ablak  és ajtókészítést, • ajtó  és ablakcserét,
• egyéb javítási munkálatokat vállal.

A TOBZOL KERT Kft.
Elérhetőségünk Dévaványa

Tóbiás Gábor: 06/20-332-7418,
Berczi Zoltán: 06/30-792-4466.

Szántóföldet,
legelőt vásárolnék

Dévaványa térségében,

Érdeklődni:
Szilágyi Tibor:+36/20-429-3039.

Tisztelt Múzeumpártolók!

Kérjük támogassa a Múzeumpártoló Köz-
hasznú Közalapítványt, melynek célja Déva-
ványa kultúrájának megőrzése. Adója 1%-
ának felajánlásával Önnek is lehetősége nyílik, 
hogy e tevékenységhez hozzájáruljon.

Adószám: 18385711-1-04

Kuratórium
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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

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, soha nem feledünk.”

Fájó szívvel emlékezünk Borsi Károly halálának
10. évfordulójára. Míg élünk soha nem feledünk.

Felesége, fi a, menye, két unokája és három dédunokája.

Köszönetnyilvánítás
„Nélküled üres, és szomorú a házunk.

Nem hisszük el, hogy téged már hiába várunk.
De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél,

hisz a jónál is jobbat érdemeltél”

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek
Istenben és higgyetek énbennem”

(János 14,1)

Őszinte hálával mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett édesapám, drága gyermekünk, testvé-
rünk, ifj. Bucsi Imre végső búcsúztatására eljöttek, 
mély gyászunkban osztoztak. Köszönjük a részvét-
nyilvánításokat, az együttérzést, a vigasztaló szava-

kat, a megemlékezés koszorúit, virágait.

A mély fájdalmat hordozó gyászoló család

•••••••

Néhai dr. Kovács Éva Etelka családja ezúton fejezi 
ki tisztelet teljes nyilvános köszönetét azoknak akik 

elkísérték Őt utolsó útjára.

Azoknak is köszönetünket fejez-
zük ki, akik szerettek volna jelen 
lenni, de nem volt rá módjuk, 
vagy lehetőségük, ám gondolat-
ban ott voltak, és együtt éreztek 
velünk.

A gyászoló család

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
Oros Tamás

halálának 2. évfordulójára
Családja

Horváth Lajos - Polgári búcsúztató
Telefon: 06/30-484-8211

§
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
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LABDARÚGÁS
2021. május 1. szombat: 17:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Mezőhegyesi SE - Dévaványai SE 7 - 2 (5 - 1)
Zártkapus mérkőzés., játékvezető: Hajdú Dávid.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 8 Szabó E., 6 Bereczki Á. 

(2 Végh T. 75’)., 5 Séllei Z., - 11 Pelyva Z., 10 Marton L., 4 
Nyíri A., 14 Feke B., 15 Katona I., - 7 Kovács F., 9 Kéki Cs. 
Csere: 3 Pap Á. Edző: Bereczki Árpád.

Sérültek és hiányzók: Horváth B., Tóth M., Sági B., 
Kató B., Molnár J., Kovács B., Nagy Z., Papp K., Szalai B., 
Panyik F., Elek B., Gubucz V.

Góllövők: Zsilák M. 6’., Lukács L. 14’, 29’, 34’, Papp M. 
43’., Belák I. 58’., Boros B. 66’., ill: Marton L. 17’., Végh T. 88’.

Sárga lap: Nyíri A. 39’.
Jók: Sági B., Papp K., ill: Papp M., Szlovák N., Balogh 

D., Karancsi N.
Bereczki Árpád: Az első félidőben elment a mérkőzés, 

gratulálok a hazaiaknak.

2021. április 24. szombat: 17:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE - Békéscsaba 1912 Előre II
0 - 11 (0 - 7)

Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Mihálik Pál.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 15 Katona I., 3 Pap Á., 6 

Bereczki Á., 14 Pelyva Z., - 10 Marton L., 11 Horváth B (5 
Végh T 70’)., 9 Feke B., 8 Szabó E., - 7 kovács F., 4 Nyíri A 
(13 Elek B 82’). Edző: Bereczki Árpád.

Sérültek és hiányzók: Tóth M., Sági B., Molnár J., Ko-
vács B., Ernyes R., Adamecz I., Panyik F., Nyíri J., Gubucz 
V., Kéki Cs., Szalai B., Papp K.

Góllövők: Farkas J 4’., 17’., 52’., 60’., 78’., Bónus M 15’., 
Varga T 21’., Bukor Z 19’., 25’., Tóth B 30., Pilán M 87’.

Jók: Farkas J., Lászik M., Bónus M.
Bereczki Árpád: A mai mérkőzést meghatározta, hogy 

20 perc alatt öt gólt kaptunk. A két csapat lehetőségei fény-
évnyire vannak egymástól. Remélem a sérültjeink lassan 
felépülnek. Gratulálok a vendégeknek.

2021. április 17. szombat: 17:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Békéscsabai Jamina SE - Dévaványai SE
4 - 0 (1 - 0)

Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Tóth Imre.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 2 Nagy Z., 3 Pap Á., 6 Be-

reczki Á ., 7 Pelyva Z., - 9 Juhász P., 10 Marton L., 4 Nyíri 
A., 15 Katona I., - 8 Szabó E., 12 Papp D., Csere: 1 Sági B., 
Játékos edző: Bereczki Árpád.

Sérültek és hiányzók: Horváth B., Tóth M., Kató B., 
Molnár J., Kovács B., Papp K., Szalai B., Panyik F., Elek 
B., Gubucz V.

Góllövők: Miklya M 34’., 64’., Murvai D 59’., Papp D 74’.
Sárga lap: Rajsli D 27’., ill: Juhász P 74’.
Jók: Miklya M., Kardos L., Papp D., Kardos T., ill. az 

egész csapat.
Bereczki Árpád: Szűkös játékoskeretünk ellenére tisz-

tesen helyálltunk a fölényben játszó hazai csapat ellen. 
Megérdemelt hazai győzelem. Gratulálok a ma pályára 
lépett csapattársaimnak.

2021. április 10. szombat: 16:30
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE - Nagyszénási SE  0 - 2 (0 - 0)
Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Mezei Máté.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 17 Ignácz T (6 Séllei Z 

79’)., 3 Pap Á., 7 Papp K 15 Katona I., - 10 Marton L., 2 
Nagy Z., 11 Horváth B., 16 Juhász P (9 Pelyva Z 62’)., - 8 
Szabó E., 4 Nyíri A (9 Feke B 62’). Cserék: 1 Elek B., 19 
Feke Bence. Edző: Bereczki Árpád.

Sérültek és hiányzók: Tóth M., Sági B., Molnár J., Ko-
vács B., Ernyes R., Adamecz I., Panyik F., Nyíri J., Gubucz 
V., Kéki Cs., Szalai B.

Góllövők: Mazán N. 54’., Juhász N. 82’.
Sárga lap: Papp K. 37’.
Jók: Az egész csapat, ill: Vili M., Vajgely Gy., Juhász N., 

Márk Á., Godár Gy., Darida Á.
Bereczki Árpád: A mai meccsen nem érdemeltünk ve-

reséget! A rutinosabb vendégek kihasználták a hibáinkat! 
Gratulálok a pályára lépő játékosoknak!

2021. április. 3. szombat: 15:30
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE - Orosházi MTK-ULE 1913
0 - 5 (0 - 2)

Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Barta Tibor.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 13 Szalai B., 3 Pap Á., 

7 Papp K (5 Végh T 65’)., 15 Katona I., - 10 Marton L., 
2 Nagy Z., 11 Horváth B. (17 Szarka Sz. 60’)., 9 Kéki Cs 
(14 Ignácz T. 46’)., - 8 Szabó E., 4 Nyíri A. (16 Pelyva Z. 
46’). Cserék: 20 Ernyes R., 19 Feke Bence. Edző: Bereczki 
Árpád.

Sérültek és hiányzók: Tóth M., Sági B., Molnár J., Kovács 
B., Ernyes R., Adamecz I., Panyik F., Nyíri J., Gubucz V.

Góllövők: Miszlai L. 9’, 50’, 82’, Péli T. 12’, 56’.
Jók: Szabó E., Papp K., ill: Miszlai L., Péli T., Kasuba D.
Bereczki Árpád: Rosszul kezdtük a meccset, a vendé-

gek első két lehetőségéből gól született. Amikor volt lehe-
tőségünk, hogy vissza jöjjünk a mérkőzésbe, hibáztunk 
több alkalommal. A csapatom hozzáállása ma jó volt, 
megyünk tovább!

NŐI FUTSAL:
Óriási csatában 1-0-ra győzött a Dévaványai SE csapata 

vasárnap a nagy rivális Berettyóújfalu otthonában., ezzel 
feltéve a koronát az idei teljesítményre és az utolsó for-
dulótól függetlenül megnyerte az NB II.-es bajnokságot.

Egyetlen találatukat a csapathoz újonnan csatlakozó 
Vágó Anikó szerezte., akinek neve ismerősen csenghet 
futsalos berkekben, hiszen korábban NB II.-es gólkirály 
volt. A 18. percben egy hatalmas Szűcs Beatrix-bravúrt 
követően (amiből a mérkőzésen rengeteget láthattunk) 
Vágó a kipattanót a ványai térfél közepéről emelte az ellen-
fél kapujába, amellyel szemben a kint helyezkedő berettyói 
kapus tehetetlen volt.

A kimagasló kapusteljesítmény mellett minden pályára 
lépő dévaványai játékos hatalmasat küzdött, így a nagy 
nyomás ellenére is megőrizték az eredményt, amellyel be-
biztosították első helyüket az NB II.-es futsal bajnokság 
Keleti csoportjában. A Dévaványai SE a nyolcadik sikerét 
aratta a bajnokságban és a Miskolci Vénusz együttesét 
négy egységgel megelőzve 26 ponttal áll az első helyen.

A május 9-ei Tóalmás elleni hazai mérkőzésen már an-
nak tudatában léphetnek pályára, hogy az utolsó forduló 
eredményeitől függetlenül is bajnok a csapat.

A vasárnap 18 órakor a gyomaendrődi Varga Lajos 
Sportcsarnokban kezdődő mérkőzésre minden védettségi 
igazolvánnyal rendelkező néző beléphet.

2021. május 2. vasárnap: 17:00.
Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés!

Berettyóújfalui sportcsarnok
MVFC Berettyóújfalu - Dévaványai SE 0 - 1 (0 - 1)

Zártkapus mérkőzés, játékvezetők: Takács István, Lász-
ló János, Vasziliu Tamás.

Dévaványai SE: 87 Szűcs Beatrix, - 6 Nagy Zita, 10 Fur-
ka Júlia, 11 Molnár Kitti, 15 Vágó Anikó. Cserék: 69 Szabó 
Anikó, 3 Beinschróth Kitti, 4 Szabó Tünde Imola, 5 Zeller 
Anita, 9 Bereczki Dorina, 13 Tóth Noémi, 14 Kasznár An-
namária, 77 Kovács Kitti. Edző: Tanács Zoltán.

Góllövők: Vágó Anikó 18’.
Sárga lap: Lengyelné Abdi Emese 18’., ill: Molnár Kitti 12’.

2020. április 11. vasárnap:18:00.
Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés!

Gyomaendrődi sportcsarnok
Dévaványai SE - Miskolci Vénusz SE

5 - 3 (2 - 2)
Zártkapus mérkőzés, játékvezetők: Szigeti Gábor, Gyeb-

rovszki György, Takács János Szabolcs.
Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 6 Nagy Zita, 7 Kurai 

Nikolett, 10 Furka Júlia, 11 Molnár Kitti. Cserék: 1 Takács 
Erika, 2 Balogh Blanka, 3 Beinschróth Kitti, 4 Szabó Tün-
de Imola, 5 Zeller Anita, 9 Bereczki Dorina, 13 Tóth Noé-
mi, 14 Kasznár Annamária. Edző: Tanács Zoltán.

Góllövők: Molnár Kitti 2’, 32’, Szabó Tünde Imola 9’, Ku-
rai Nikolett 22’, Furka Júlia 25’, ill: Gyarmathy Fanni Ágnes 
2’, Végh Katalin Ángéla 18’, Varga Eszter Veronika 38’.

2021. április 2. péntek: 12:00.
Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés!

Bátonyterenyei Sportcsarnok
Reklámpress BTC - Dévaványai SE 2 - 2 (0 - 0)

Zárt kapus mérkőzés, játékvezetők: Lucián János, Varga 
László, Horváth Marianna.

Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 4 Szabó Tünde Imo-
la, 6 Nagy Zita, 7 Kurai Nikolett, 10 Furka Júlia. Cserék: 
3 Beinschróth Kitti, 5 Zeller Anita,9 Bereczki Dorina, 11 
Molnár Kitti, 14 Kasznár Annamária, 15 Mucsi Bianka. 
Edző: Tanács Zoltán.

Góllövők: Almási Virág 31’., Molnár Kitti 38’ (öngól),  
ill: Molnár Kitti 26’, Kasznár Annamária 36’.

IFI: (U19)
2021. április 29. csütörtök: 16:00

Kiemelt U19 bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Dévaványai SE (U19) - Szabadkígyósi SZSC (U19)

4 - 3 (1 - 1)
Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Krisán János.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 6 Kovács B., 4 Feke 

Bence., 5 Szarka Sz., 11 Kulcsár D., - 3 Kató E., 2 Végh T., 
8 Katona I., 9 Feke Balázs., - 7 Papp K., 14 Polasek L (13 
Nagy R 74’). Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Papp K. 35’., 47’ (11-es ből).,Végh T. 66’., Feke 
Balázs 82’., ill: Ökrös D. 21., 89’., Mohácsi G. 77’.

Sárga lap: Végh T. 43’., Papp K. 49’., Katona I. 54’., Feke 
Bence 87’., Nagy R. 90’., ill: Ökrös D. 32’., Sebestyén M. 32’., 
Dolezsán D. 90’.

2021. április 25. vasárnap: 11:00
Kiemelt U19 bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Mezőkovácsházi TE (U19) - Dévaványai SE (U19)
2 - 0 (1 - 0)

Zártkapus mérkőzés. játékvezető: Krisán János.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 4 Feke Bence, 2 Végh 

T., 5 Szarka Sz., 6 Séllei Z., - 7 Kató E., 9 Feke Balázs, 10 
Kató B., 8 Katona I.,- 11 Szabó E., 13 Nagy R. Edző: Be-
reczki Árpád.

NŐI FUTSAL NB: 2.
Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P

1. DÉVAVÁNYAI SE 15 8 2 5 48 36 +12 26
2. SK TÓALMÁS 15 8 2 5 53 43 +10 22
3. MISKOLCI VÉNUSZ 15 7 1 7 51 41 +10 22
4. MVFC BERETTYÓÚJFALU 15 6 4 5 39 42 -3 22
5. REKLÁMPRESS - BTC 16 3 3 10 37 66 -29 12
6. CSORVÁSI SK (kizárva) 0 0 0 0 0 0 0 0



Dévaványai Hírlap - 21. oldal

LABDARÚGÁS
Góllövők: Mag R. 60’., Tóth B. 75’.
Sárga lap: Szeles G. 40’., ill: Végh T. 14’., Séllei Z. 34’.

2021. április 18. vasárnap: 11:00
Kiemelt U19 bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Mezőhegyesi SE (U19) - Dévaványai SE (U19)
6 - 0 (1 - 0)

Zártkapus mérkőzés. játékvezető: Sechna Gábor.
Dévaványai SE (U19): 1 Szabó E., - 2 Feke Bence, 4 

Végh T., 5 Szarka Sz., 6 Séllei Z., - 7 Juhász P., 9 Feke Ba-
lázs, 10 Kató B., 8 Katona I.,- 11 Papp D. (15 Kulcsár D. 
42’), 15 Polasek L. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Isaszegi Máté 29’, Boros B. 49’, Pepó G. 55’, 
Szabó I. 62’, Papp M. 67’, Szalai K. 73’.

Sárga lap: Szabó I. 35’., ill: Papp D. 36’., Katona I. 45’., 
Séllei Z. 50’., Juhász P. 58’.

2021. április 4. vasárnap: 11:00
Kiemelt U19 bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Szarvasi FC (U19) - Dévaványai SE (U19)

2 - 5 (1 - 1)
Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Kiss Tibor.
Dévaványai SE (U19): 1 Szabó E., - 2 Kató E., 3 Pap Á., 

5 Szarka Sz., 4 Végh T., - 9 Feke Balázs, 6 Séllei Z ., 10 Kató 
B (14 Feke Bence 31’), 8 Katona I.,- 11 Ignácz T., 7 Papp K. 
Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Bány B. 33’, Benyó M. 47’, ill: Papp K. 36’, 58’, 
76’, Ignácz T. 87’, Feke Balázs 89’.

Sárga lap: Sztancsik M. 38’, ill: Papp K. 68’.

FELNŐTT CSAPAT PROGRAMJA

2021. május 13. csütörtök: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
BÉKÉSCSABAI MÁV SE - DÉVAVÁNYAI SE

2021. május 15. szombat: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
DÉVAVÁNYAI SE - MEZŐKOVÁCSHÁZI TE

2021. május 22. szombat: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
OROSHÁZI MTK-ULE 1913 - DÉVAVÁNYAI SE

2021. május 27. csütörtök: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
NAGYSZÉNÁS SE - DÉVAVÁNYAI SE

2021. május 29. szombat: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
DÉVAVÁNYAI SE - BÉKÉSCSABAI JAMINA SE

NŐI CSAPAT BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK PROGRAMJA:

2021. május 9. vasárnap: 18:00 /Gyomaendrődi sportcsarnok/
DÉVAVÁNYAI SE - SK TÓALMÁS

IFI (U19) BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK PROGRAMJA:

2021. május 9. vasárnap: 15:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
DÉVAVÁNYAI SE - BATTONYAI TK

2021. május 16. vasárnap: 16:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
SZABADKÍGYÓSI SZSC - DÉVAVÁNYAI SE

2021. május 23. vasárnap: 11:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
SZEGHALMI FC - DÉVAVÁNYAI SE

2021. május 30. vasárnap: 16:00 KUPA MÉRKŐZÉS!
DÉVAVÁNYAI SE - GYOMAENDRŐDI FC

2021. június 6. vasárnap: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
BERÉNYI GYERMEK FC - DÉVAVÁNYAI SE

SERDÜLŐ (U17)
BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK PROGRAMJA:

2021. május 21. péntek: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
DÉVAVÁNYAI SE - GYOMAENDRŐDI FC

2021. május 28. péntek: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
DÉVAVÁNYAI SE - BÉKÉSCSABAI MÁV SE 

Honlap címünk: www.devavanyaise.hu

Speciális kommunikációs módszerek és eszközök 

 

 

 

 

Európai Szociális
Alap

Mi is itt vagyunk!



Dévaványai Hírlap - 22. oldal

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

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2021. MÁJUS 31., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2021. május 31-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: Június 11.  A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

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

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

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

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

Tel.: 06/70-401-2894

                                              

E-LEARNING TÁVOKTATÁS!
Időnkénti konzultáció lehetséges. 

Kamatmentes részletfi zetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 40 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos. 
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal

Tájékoztató megbeszélés: 2021. május 21. (péntek) 16:30
Helyszín: Múzeum, Dévaványa, Széchenyi u. 8.
Telefon: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

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

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.

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.

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

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

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

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

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






