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Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2021. október 14. napján rendkívüli 

ülést tartott.

Első napirendi pontban döntöttek arról, hogy a Déva-
ványai Sportcsarnok beruházás megvalósítása érdekében 
együttműködési megállapodást kötnek a BMSK Beruházá-
si, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 
Zrt.-vel.

Második napirend keretében a Husmann-HFG-2 típusú 
önkormányzati tulajdonú gallydaráló értékesítése mellett 
döntöttek, 6 millió Ft + ÁFA összegért.

Harmadik napirendi pontban a testület hozzájárult ah-
hoz, hogy a Dévaványa, Külterület 0516/2 helyrajzi számú 
ingatlan a szennyvíztisztító-telep fejlesztése során az új mű-
tárgy-gépház együttes elhelyezéséhez szükséges mértékben 
a Dévaványa, Külterület 0516/2 helyrajzi számú ingatlan „c” 
szántó művelési ágú alrészletből 1261 m2-nyi terület kivo-
násra kerüljön.

Negyedik napirendben döntöttek a 122/2019.(V.16.) Dv. 
Kt. határozat módosításáról, amely szerint az „Ajánlattétel 
a TOP-4.1.1.-15-BS1-2016-00042 kódszámú pályázat kere-
tében ellátandó projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” 
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a KBC 
Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofi t Kft . brut-
tó 1.500.000,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Ötödik napirendi pont keretében önkormányzati tulajdo-
nú földterületek eladásáról döntöttek.

A Képviselő-testület 2021. október 28. napján megtar-
totta soron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a 
testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések 
elfogadását követően első napirendben tárgyalták a Prizma 
Junior Zrt. kérelmét és döntöttek arról, hogy 2022. január 
1-jétől kezdődő időszakra vonatkozó vállalkozói díj emelési 
kérelmét 10 %-os mértékben jóváhagyják, valamint a vál-
lalkozói díj emelése mellett a szülők által fi zetendő térítési 
díj mértéke 2022. január 1-jétől növekedni fog.

Második napirendi pontban egyhangúlag elfogadták a 
komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep 
működésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót.

Harmadik napirendben a lakossági kommunális szemét-
gyűjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról szóló 
tájékoztatót vitatta meg és fogadta el a testület.

Negyedik napirend keretében egyhangúlag elfogadták a 
Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről szóló tájékoz-
tatót.

Ötödik napirendben megalkotásra került a Szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelet.

Hatodik napirendi pontban egyetértettek a Békés Megyei 
Kormányhivatalnak a gyermekvédelem helyi rendszeré-
ről szóló 21/2013.(XII.13.) és a gyermekétkeztetési térítési 
díjakról szóló 10/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelet-
tel kapcsolatban érkezett szakmai segítségnyújtásával és a 
soron következő testületi ülésen a rendeletek módosítása 
megtárgyalásra kerül.

Hetedik napirendben döntöttek a helyi adóterhek emelé-
séről, amely a soron következő ülésre előterjesztésre kerül.

Nyolcadik napirendi pontban jóváhagyták a Dévaványai 
Általános Művelődési Központ és Bölcsőde Szakmai prog-
ramját.

Kilencedik napirend keretében döntött arról a testület, 
hogy a Dévaványai All Stars Kulturális és Szabadidő Egye-
sület részére visszatérítendő kamatmentes támogatásként 
biztosítja a pályázatban elnyert 435.332,- Ft összeget. 

Tizedik napirendi pontban úgy döntött a testület, hogy a 
„Zöld szív projekt – Dévaványa” pályázat Projekt-előkészí-
tő Tanulmányának elkészítése tárgyában Együttműködési 
Szándéknyilatkozatot és Együttműködési Megállapodást 
köt a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal. 

Zárt ülés keretében ingatlanvásárlási kérelem elutasításá-
ról, ingatlanok újrafelosztásáról és értékesítéséről, valamint 
földhaszonbérleti szerződés meghosszabbításáról hoztak 
döntést.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2021. november 
25. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a 
következők:

1. VÁROSPOLITIKAI FÓRUM.

2. KÖZMEGHALLGATÁS a lakosság közérdekű javasla-
tainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása.

3. A 2022. évi előzetes költségvetés megtárgyalása.

4. A 2022. évi városi ünnepség- és rendezvényterv meg-
vitatása.

5. Az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének be-
mutatása (bevételi és kiadási nemenként, illetve növényfaj-
tánként).

6. Beszámoló az AGRICOLA Kft . éves tevékenységéről.

7. Beszámoló a VÁNYA-SZOLG Építőipari, Gyártó, Ke-
reskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. 
éves tevékenységéről.

8. Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum éves munkájáról.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.
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ADVENTI KÖSZÖNTŐ

Vége felé közeledünk egy a tavalyihoz hasonló, igen 
nehéz esztendőnek, hamarosan megkezdődik a készü-
lődés az ünnepekre, annak reményében, hogy az ad-
vent idén nem csak az örömteli várakozás, hanem a 
rossz idők lezárását is jelenti. Ez és a tavalyi év is igen 
sok megpróbáltatás elé állította nem csak a családokat, 
hanem a vállalkozásokat és az önkormányzatot is. En-
nek ellenére bizakodóan nézünk a jövőbe és már ké-
szülődünk, hogy advent első vasárnapján teljes pom-
pájában csillogjon városunk. Még várjuk a karácsonyfa 
felajánlásokat, szeretnénk, ha a város karácsonyfája 
idén is a főtéren ragyogna. Engedjék meg, hogy előre is 
köszönetemet fejezzem ki azoknak, akik aktív hozzá-
állásukkal, szerepvállalásukkal, szorgos munkájukkal 
szépítik városunkat és hozzájárulnak, hogy Dévaványa 
is méltóképpen ünnepelje a karácsonyt és az új év el-
jövetelét.

BESZÁMOLÓ 
A LEADER PÁLYÁZATOKRÓL

Négy civil szervezetünk kapta meg az örömhírt ok-
tóberben, hogy a LEADER pályázatra benyújtott kérel-
mük támogatásra talált. A Dévaványai Sportegyesület, 
a Dévaványai Vadásztársaság, az All Stars Egyesület és 
a Múzeumbarát Köre összesen 2.819.297,- Ft támoga-
tást kapott céljaik megvalósításához. A támogatásból a 
működésükhöz szükséges eszközök kerülnek vásárlás-
ra, illetve a Múzeumbarátok gondozásában egy könyv 
is kiadásra kerül. A pályázatok összeállításában és le-
bonyolításában az önkormányzat is a civilek segítségé-
re volt.

Önkormányzatunk idén ősszel újabb lét LEADER 
pályázatot nyújtott be. Az egyik a temető parkolójának 
rendbetételére, a padka szélesítésére, erősítésére szól, 
míg a másik a megújuló központi orvosi rendelő to-
vábbi fejlesztését célozza. Az eddigi pályázatok az or-
vosi rendelő és védőnői szolgálat infrastrukturális fej-
lesztését támogatták, ebből a felhívásból pedig a belső 
és külső bútorzat cseréjét szeretnénk  megvalósítani. 
Az igényelt támogatás összesen: 19 millió forint.

Valánszki Róbert,
polgármester

Polgármesteri tájékoztató HIRDETMÉNY
Dévaványa Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

2021. november 25-én (csütörtök)
15 órai kezdettel

VÁROSPOLITIKAI FÓRUMOT tart,
melyre minden érdeklődőt ezúton tisztelettel meghív.

A fórum helye: VÁROSHÁZA,
tanácskozóterem (T4. sz.)

Napirendi javaslat:
- Az önkormányzat 2020. évi munkájáról tájékoztató.

- A 2020. évi költségvetés teljesítéséről és a 2021. évi
költségvetésről tájékoztató.

- A 2021. évi fejlesztések ismertetése.

HIRDETMÉNY

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a lakosság közérdekű javaslatainak, 

felvetéseinek meghallgatására

2021. november 25-én (csütörtök)
15 órai kezdettel

Közmeghallgatást és
várospolitikai fórumot tart,

melyre minden érdeklődőt ezúton tisztelettel meghív.

A közmeghallgatás testületi ülés keretében
Dévaványa, Árpád utca 1. sz. alatt

a Városháza T4-es számú tanácskozótermében lesz.
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DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA

Társaságunk előzetes időpontfoglalással fogadja ügyfeleit 
a békéscsabai központi ügyfélszolgálatán. Aki teheti e-mail-
ben, postai úton vagy telefonon intézze ügyeit. (A telefonos 
ügyintézés során hosszabb várakozási időre kell számítani.)

A járvány terjedésének, valamint a személyes kontaktu-
sok számának csökkentése érdekében előzetes időpontfog-
lalással lehet ügyet intézni a Békéscsaba Kinizsi utca 4-6. 
szám alatti központi ügyfélszolgálati irodában.

Az ügyfélszolgálati irodában csak – a bejárati ajtó mel-
lett elhelyezett – kézfertőtlenítő használatát követően lehet 
belépni. Maszk viselése várakozás és ügyintézés során min-
denki 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 áthelye-
zése, hulladékszállítás elmaradása):

email: szallitasi-informaciok@grnkft .hu

Lakossági ügyfeleink számára (pld.: adásvétel bejelentése, 
szüneteltetési kérelmek, átírási kérelmek) és egyéb, általános 
információk (pld. fi zetési felszólításokkal kapcsolatos adategyez-
tetés, egyenleglekérdezés, edényméret változtatás) kezelése:
email: ugyfelszolgalat@grnkft .hu

Közületi ügyfeleink részére (szerződésekkel, szerződéses 
feltételekkel, közületi számlákkal, egyenleglekérdezéssel, 
edényméret változtatással kapcsolatos kérdések, informáci-
ók kezelése): email: uzletiugyfel@grnkft .hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NYITVA TARTÁSA:

Dévaványa, Hősök tere 1.
November 17. december 1., december 15-én

 8 - 11 óra közötti időpontban
(szerdai napokon).

HULLADÉKÜRÍTÉSI NAPOK

I. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék hétfői

napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: november 19. (péntek)

Szelektív hulladék: november 24. (szerda),
december 8. (szerda), december 29. (szerda).

II. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék keddi

napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: november 19. (péntek)

Szelektív hulladék: november 24. (szerda),
december 8. (szerda), december 29. (szerda).

III. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék szerdai

napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: november 19. (péntek)

Szelektív hulladék: november 24. (szerda),
december 8. (szerda), december 29. (szerda).

IV. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék csütörtöki

napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: november 19. (péntek)

Szelektív hulladék: november 24. (szerda),
december 8. (szerda), december 29. (szerda).

SZELEKTÍV TÖBBLETHULLADÉK ÁTADÁSA

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

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

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR

Helye: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz.
(Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi 
úton).
Nyitva tartás: Kedd és péntek naponta: 8-17 óra között és 
minden hónap első szombati napján: 8-16 óra között.

Telefonszám: 06-30/163-2639.

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

„KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG” 

Helyszín: DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár 
(5510 Dévaványa, Árpád u. 20.)

2021. november 9. (kedd) 13:00-17:00, 
november 10. (szerda) 8:00-12:00
„Beporzó vándortanösvény”

Interaktív játékok 6-12 éves gyerekeknek
(A csoportoknak előzetes könyvtári bejelentkezés szükséges!)

Animátorok: Tóthné Timár-Geng Csilla, Hársas Éva
(Magyar Környezeti Nevelési Egyesület)

•••
2021. november 18. (csütörtök) 18 óra

Harmónia a természeti és
az emberi kapcsolatokban

Előadó: dr. Victor András
(ny. főiskolai tanár, ELTE)

2021. november 24. (szerda) 18 óra (online!!!)
 (A linket a program előtt email-ben

és Facebook-on osztjuk meg.)
Mit tanulhatunk a természettől? 
Biomimikri a fenntarthatóságért

Előadó: dr. Neumayer Éva
(Magosfa Alapítvány)

DÉVAVÁNYAI KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET.

A program a Nemzeti Együttműködési Alap
támogatásával valósul meg.

A DÉVAVÁNYAI VADÁSZTÁRSASÁG 
KÖZLEMÉNYE

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Körös-Sárréti 
Vidékfejlesztési Egyesület a VP6-19.2.1.-55-7-20 kódszámú 
Civil szervezetek eszközbeszerzéseinek és tevékenységének 
támogatása című felhívása alapján a Dévaványai Vadász-
társaság 3266539402 projekt azonosító számon pályázatot 
nyújtott be, melyet alkalmasnak minősítettek, így 949.147
forint összegű vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg.

Az elnyert összeget a hatékony 
vadgazdálkodáshoz elengedetlen 
eszközök vásárlására fordítjuk. 

A vadon élő állatok éjszaki élet-
módot élnek, ezért egy hőkamera 
nagy segítség az apróvad állomá-
nyunk létszámának megállapításá-
ban, valamint a szőrmés kártevők 
élettereinek feltérképezéshez.

Apróvad állományunk mellett jelentős őzállománnyal is 
rendelkezünk, a kereső távcsövekkel a trófeás vadak bírálata 
teljeskörűen, hibamentesen elvégezhető.

A társasági élet, illetve a vadászathoz kapcsolódó képek 
megörökítése egy minőségi fényképezőgéppel, a készülőben 
lévő könyvünkhöz, részünkre illetve az utókor számára. 

Dévaványai Vadásztársaság, Illin József elnök
2021. november 2.

A Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram he-
lyi 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

SZÖVÖTT TERMÉKEK KAPHATÓK
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KIÁLLÍTÁS A VADÁSZHÁZBAN
Az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Vi-

lágkiállítás keretén belül a Dévaványai Vadásztársaság 
is lehetőséget kapott egy kiállítás megrendezésére. Az  
október 2-án, szombaton 10 órakor megnyílt kiállí-
táson bemutatták a Dévaványán fellelhető, itt elejtett 
vadfajok élethű preparátumait, trófeákat. Illin József 

elnök köszöntő szavai után egy történelmi áttekintés-
sel bemutatta a vadásztársaságot, és elmondta, hogy a 
település életében fontos szerepet betöltő, nagy létszá-
mú civil szervezet a térségben milyen jelentős vadgaz-
dálkodást folytat.  

Üdvözölte a résztvevőket Zuberecz Tibor, megyei 
fővadász, és elismeréssel szólt a vadásztársaság mun-
kájáról. A felszólalók sorát Lengyel Tibor, a Körös-Ma-
ros Nemzeti Park természetvédelmi tájegységvezetője 
zárta, kiemelte milyen jó az együttműködésük a társa-
sággal, milyen fontos a vadászat és a természetvédelem 
kapcsolata. 

A vadászház bemutatásával a látogatók betekintést 
nyerhettek a vadásztársaság életébe, míg a megnyitó 
után egy finom, őzpörkölt ebéd mellett beszélgeté-
sekre is lehetőség nyílt.
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HARMINCÉVES A SZÜGYI - PROGRAMSOROZAT
Iskolatörténeti előadás 

(Molnár Albert anyagából)

Molnár Albert, iskolánk nyugdíjas tör-
ténelemtanára nem csak a Szügyi törté-
netéről, hanem a református oktatás ki-
alakulásáról is mesélt a gyerekeknek. A 
táblára rajzolt idővonalon jelölte a fonto-
sabb eseményeket, közben a diákokat is 
bevonva, élvezetesen magyarázta, milyen 
más volt a régi idők iskolája. Megtudtuk, 
hogy Dévaványán nagy valószínűség-
gel már folyt oktatás 1559-ben, hiszen 
az egyház olyan erős volt, hogy a váradi 
zsinaton a helyi lelkész képviselte egy-
házmegyénket. 1721-től nemzeti iskola 
is működött a leány növendékek számá-
ra, ahol nemzeti nyelven írást, olvasást, 
vallást és bibliatörténetet tanítottak. Itt is 
létezett academica promotios rektorság, 
mely régebben a debreceni collégiumbeli 
tanuló ifj úság egyik jótéteményes intéz-
ménye volt. A külföldi akadémiák meg-
látogatását is elősegítették. Dévaványáról 
külföldi akadémiára ment Virág István, 
Tóth Mihály, Takács Mihály.

Érdekes volt látni, milyen elneve-
zést kaptak az évfolyamok az 1770-es 
években.

1. o. - ÁBC-sek
2. o. - zsoltárolvasók
3. o. - declinisták (nyelvtan, latin bölcses-

ségek, olvasás, fordítás)
4. o. - conjugisták (olvasás és nyelvtan ösz-

szeolvasztása)
5. o. - grammatisták (nyelvtan)
6. o. - syntaxisták (gimnáziumi előkészítő)

A dévaványai iskola sokáig latin jel-
legű volt, de az 1836. évi statisztikai 
jelentésben már nem említik a latin 
nyelvet a tárgyak között. A gyerekek 
meglepődtek, mikor kiderült: hajdan 
100-120 gyermek is járhatott egy osz-
tályba. 1852-ben a rektor négy felsőbb 
osztályban 33-, az állandó preceptor a 
két alsó osztályban 181 diákot okít. A le-
ánytanító 1-4. osztályban egymaga 266 
kislánnyal foglalkozik.

1888-ban iskolánk névadóját, Szügyi 
Dánielt választották lelkésznek, aki 
1929-ig látta el feladatát. Szolgálata alatt 
nem csak az iskola épületei újultak meg 

(ma is ezekben, az épületekben folyik az 
oktatás), hanem új templom is épült.

A századforduló után javult az iskolák 
felszereltsége. A két világháború között 
hat osztályos elemi oktatás folyt a több 
mint tízezer lakosú településen. Kötele-
ző volt az iskolába járás, mégis a tanulók 
80%-a lemorzsolódott 5-6. osztályra. 
Ennek oka a lakosság alacsony élet-szín-
vonala, valamint a szülők nagy része 
nem tartotta szükségesnek a továbbta-
nulást, megelégedtek azzal, hogy a gye-
rekek megtanultak írni, olvasni.

A második világháború után megvál-
tozott az ország politikai berendezkedé-
se. 1948-ban államosították az iskolákat.

Csipkerózsika álmából a rendszervál-
toztatás után ébredt újra a református 
iskola. „A Dévaványai Református Egy-
házközség presbitériuma felismerve a 
vallásos nevelés újra adott lehetőségeit, 
számba véve szűkös, de reménységben 
bővelkedő adottságait, 1991. március 
3-án tartott ülésén egyházi általános is-
kola alapítását határozta el.” (Az intéz-
mény alapító okiratából.)

Ennek immár 30 éve. Azóta változó 
létszámmal és fenntartóval, de mindig 
lelkes tantestülettel működik a Szügyi 
Dániel Református Általános Iskola.

Oláh Gizella
 

Hálaadó istentisztelet

A dévaványai Szügyi Dániel Reformá-
tus Általános Iskola 2021-ben ünnepli 
újra indításának 30. évfordulóját. Ebből 
az alkalomból szeptemberben ünnepi 
rendezvénysorozatot szerveztek az isko-

la dolgozói. Szeptember 24-én pénteken 
egy író-olvasó találkozóra került sor. 
Vendégünk volt Miklya Zsolt költő és 
Miklya Luzsányi Mónika író, az iskola 
egykori alapító pedagógusai. Szeptem-
ber 27-én, hétfőn „Tárgyak hajdani di-
ákok életéből” címmel nyílt kiállítás az 
iskola folyosóján Oláh Gizella tanárnő 
gyűjteményéből. Szeptember 28-án az 
iskola történetéről tartott élvezetes előa-
dást Molnár Albert, az iskola nyugdíjas 
történelem tanára. A szerdai nap a dalo-
lásé volt: gyermekek és felnőttek az ün-
nepi műsorra gyakoroltak. 

Szeptember 30-án a hálaadó isten-
tiszteletre került sor. A diákok nagy 
izgalommal várták a találkozást dr. 
Fekete Károly püspök úrral. Ahogy fo-
lyamatosan érkeztek a sötét öltönyös 
egyházférfi ak az iskolába, folyton kér-
dezgették: ő már a püspök úr? Sokszor 
érezzük a mindennapokban, hogy a mai 
gyermekeknek nehéz élményt szerez-
ni, s hogy eltűnt belőlük a tisztelet. Az 
ünnepi istentiszteletre készülve épp az 
ellenkezőjét tapasztaltuk. Telve volt a 
szívük boldog várakozással, és izgatot-
tan készültek a meglepetésre: a közös 
éneklésre. 

Dr. Fekete Károly püspök úr igehirde-
tésének kedves, követlen hangneme lát-
hatóan megérintette gyermekeinket, de 
bennünket felnőtteket is. Éreztük, hogy 
személyesen értünk, a mi kicsi iskolán-
kért szólt és imádkozott. Jó érzés volt 
Hajdu Andrea intézményegység-vezető 
lelkész asszony iskolatörténeti előadását 
hallgatva szembesülni azzal, hogy re-
formátus iskolánk valójában több mint 
400 éves múltra tekint vissza. Egyház-
községünk gondnoka, Polyák Mihály 
tolmácsolta a presbitérium üdvözletét.
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HARMINCÉVES A SZÜGYI - PROGRAMSOROZAT
Az elhangzott gondolatok és jókívánsá-
gok erőt adnak további munkánkhoz. 

Simon Norbert tiszteletes úr József 
Attila Istenem című csodaszép versével, 
mi pedagógusok néhány többszólamú 
művel készültünk, majd a gyerekekkel 
közösen adtunk elő egy szép felelgetős 
éneket. A dalokat Gecseiné Sárhegyi 
Nóra tanította be, és - a légúti járványok 
ellenére - különösen szépen sikerültek. 

Bizonyosan összeadódtak a templom-
ban levők szeretetteljes energiái. 

Az istentisztelet végeztével a püspök 
úr mindenkivel kezet fogott, amiről ta-
nulóink még a következő héten is szíve-
sen szót ejtettek. 

A rendezvényeket záró szeretetven-
dégség a nagy találkozások és ismer-
kedések jegyében zajlott. A presbitéri-
um által készített fi nom sütemények és 

szendvicsek falatozása közben egykori 
és új kollégák anekdotáztak az iskolai 
életről. Az egyházi vendégek és a szü-
lők őszinte érdeklődéssel hallgatták az 
oktatással, neveléssel, beiskolázással 
kapcsolatos gondjainkat és örömeinket. 
Felemelő és felejthetetlen emlékekkel 
szívünkben zártuk a jubileumot.

Oláh Gizella

 Kádár Annamária: Valódi példaképek

Kádár Annamária Valódi példaképek című könyve 
egyedi és inspiráló. Ahogyan a könyvben fogalmazta 
meg az író, egy jó példa erőt ad, életszemléletet közve-
tít, előre visz, és segít felismerni azt, amiben igazán jók 
lehetünk. Rengeteg fi lm és képregény készült külön-
böző különleges képességekkel megáldott hősökről, 
akik harcolnak az igazságért és életüket kockára téve 
mentik meg a világot, viszont ez a könyv „hétköznapi 
hősöket” mutat be, olyanokat akik arra ösztönöznek, 
hogy nap mint nap legyen bátorságod, fejezd be amit 
elkezdtél, és merd használni a képességeidet. Olyan 
magyar emberekről lehet olvasni, akik képesek voltak 
a negatív kritikákkal és nehéz helyzetekkel szemben 
felülkerekedni és megvalósítani az álmukat, legyen szó 
önmagukról vagy másokról.

Béni Barbara

A KÖNYVTÁR HÍREI
Könyvajánló középiskolásoktól

A Ványai  Ambrus Általános Iskola 4.a, 3.a, 3.b, 1.a osz-
tály tanulói részt vettek a „Tiszta Út Alapítvány” által ki-
írt, „Mindenünk a fa” pályázatán.

A „Tiszta Út Alapítvány” azért jött létre, hogy támogassa 
a természet-és környezetvédelmi kezdeményezéseket. Ki-
emelt célterületei a termőföld, a talaj megbecsülése, védel-
me, a levegőminőség javítása, többek között honos fafajok 
telepítése. Az ember és a természet közötti kapcsolat újjá-
építése, megerősítése.

A gyerekek által megálmodott iskolaudvar részletes be-
mutatója megtalálható az iskolánk honlapján.

https://sites.google.com/vanyaia-dvanya.com/is-
kola/f%C5%91oldal/z%C3%B6ld-oldal

A gyerekek többek között kerti bútorokat, komposztálót, 
madártetetőket, rovarszállót terveztek. Egy hársfát is ültet-
hetünk majd.

A pályázat elnyerte az alapítvány tetszését, 500.000.- fo-
rint támogatásban részesült, mely ebben a tanévben meg-
valósításra kerül.

Kovácsné Mándoki Katalin

NYERTES PÁLYÁZAT
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„MOZDULJ A KLÍMÁÉRT A FÖLD KÖRÜL! 2021.” 
Iskolánk már harmadik éve vesz részt a Magyar Éghajlat-

védelmi Szövetség által meghirdetett Mozdulj a klímáért! 
kampányban.

Ebben a tanévben már 6 osztály (1. a, 1. d -2. c, 3. a; 3. b, 
3. c- 4. c és a 4. a) csatlakozott az akcióhoz, összesen 132 
tanuló, és 13 felnőtt. A kampányidőszak 2021. szeptember 
17. és október 8. között zajlott.

 
Összesen 6281 zöld mérföldet gyűjtöttünk. 

• Környezettudatos utazás (gyalog, kerékpár-
ral): 3740 zöld mérföld

• Húsmentes étkezés: 178 zöld mérföld
• Egyéni és kiscsoportos feladatok: 2263 zöld 

mérföld
• Faültetés: 100 zöld mérföld 

Osztályok szerinti bontásban:
• 1. a osztály: 1202 zöld mérföld
• 1. d -2. c osztály: 1039 zöld mérföld
• 3. a osztály: 986 zöld mérföld
• 3. b osztály:841 zöld mérföld
• 3. c -4. c osztály: 1204 zöld mérföld
• 4. a osztály: 1009 zöld mérföld

A kampányban minden évben van egy kötelezően teljesí-
tendő feladat, amit minden csatlakozónak meg kell valósí-
tania. Ebben az évben több kötelező feladat közül lehetett 
választani. Mi az 1,5 km-es felvonulást (sétát) valósítottuk 
meg.

Miért 1,5 km? Mert a szervezők ezzel is szeretnék felhívni 
az fi gyelmet arra, hogy a közelgő ENSZ klímacsúcson olyan 
döntéseket kell hozni, ami segít a globális felmelegedés 1,5 
Celsius fokon belül tartásában. A felvonulásról készült ké-
peket eljuttattuk World Climate March szervezethez. 

Egy másik választható kötelező feladat élőkép alkotása 
volt a Földdel kapcsolatban. Az 1. a osztály ezt a feladatot 
is teljesítette. 

Az akció során csatlakoztunk városi akcióhoz (Autómen-
tes nap), iskolai rendezvényhez (Hulladékgyűjtés) is.

Egyéni és kiscsoportos feladatok:
• Földinduló: Itt rövid, rímelő versek írására és elmondá-

sára buzdították a gyermekeket a szervezők. A negyedi-
kesek bátran vállalták a feladatot, sőt, még azt is, hogy 
saját versüket elszavalják. (Ezek a rövid videók iskolánk 
honlapján elérhetők.)

• Földszín: Földszínek használatával készült alkotásokat 
vártak a szervezők. Gyakorlatilag minden osztály megva-

lósította a feladatot valamilyen formában. Készültek őszi 
levelek írisz technikával (3. b osztály, Nagy Szilvia vezeté-
sével), termésképek (szintén a 3. b osztály Szabóné Szil-
ágyi Edit vezetésével), Ősz tündér (1. d -2. c és 3. c -4. c
Ecsegfalva, Purgel Tünde és Finta Ágnes segítségével), 
Variációk az ősz színeire (3. a osztály, Laskai Tiborné ve-
zetésével).

• A legmenőbb komposztáló: Már meglévő komposztá-
ló felújítása, díszítése vagy új komposztáló kialakítása 
volt a feladat. Ezt az ecsegfalvai telephelyen valósítottuk 
meg, ott Finta Ágnes vezetésével a környezetvédelmi 
szakkör tagjai csinosították ki a már kicsit kopott kom-
posztálónkat. 

• Földalatti főzőklub: Föld alatt termő zöldségekből ké-
szült ételek készítése volt a feladat. Az 1. a osztály hónapos 
retekből, karalábéból és sárgarépából készített tízórait. Az 
ecsegfalvai tanulók pedig céklasalátát, répás süteményt 
készítettek közösen. A feladat az ecsegi szülők fantáziáját 
is megmozgatta, otthon is készültek különféle ételek: sár-
garépás lekváros süti, lilahagymás krumplisaláta és házi 
Kubu. A receptekből készült mini szakácskönyv elérhető 
az iskola honlapján is. 

• Faültetés: Ezt a feladatot még nem valósítottuk meg teljes 
mértékben. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt 
(szárazság) a vállalt 4 facsemetét majd november elején, 
az őszi szünet után fogjuk elültetni. Ezt egyeztettük az Ég-
hajlatvédelmi Szövetséggel is. Sóti Anna (Ecsegfalva, 2. c 
osztály) azonban egész nyáron nevelt egy magról ültetett 
almafa csemetét. A magoncot otthon kiültette, azóta is 
gondozza.

Elmondhatjuk, hogy nagyon sikeres kampányt valósítot-
tunk meg. Szeretnék köszönetet mondani minden csatla-
kozott diáknak, felnőttnek, hogy ilyen aktívak, lelkesek és 
szorgalmasok voltak! 

Miléné Antós Gabriella, szervező
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Szitakötő oktatási program

Iskolánk több éve vesz részt a Szi-
takötő oktatási programban (https://
ligetmuhely.com/oktatasi-program), 
amely integrált ökológiai program 
alapja is, így jól illeszkedik iskolánk 
ökoiskolai tevékenységei közé.

A program részeként negyedéven-
te színvonalas tartalmú és kivitelezésű 
gyermekfolyóiratot, a Szitakötő című 
lapot kapjuk ajándékba, amely sokféle 
módon használható az oktatás során. 
Továbbá tanévente egy alkalommal 
gyermekfoglalkozást és a pedagógusok-
nak képzést tartanak a Szitakötő mun-
katársai. Az idei tanévben Victor 
András járt nálunk, és tartott a 6. b 
osztálynak egy érdekes foglalkozást 
tükrök segítségével, valamint harminc 
pedagógus a környezeti nevelésben jól 
hasznosítható ötleteket próbálhatott ki 
az irányításával.

Köszönjük Victor Andrásnak és a Szi-
takötő oktatási program munkatársai-
nak a hasznos és derűs foglalkozásokat.

Vezetőség

A Csodák Palotájába kirándul-
tak a Ványai Ambrus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola tanulói

Október 20-án iskolánk negyven 
tanulója budapesti kiránduláson vett 
részt. A gyerekek a Csodák Palotájában 
töltöttek el néhány órát, ahol érdekes, 
tudományos jelenségeket szemléltető 
játékos eszközöket próbálhattak ki, va-
lamint egy izgalmas, kísérletekkel teli 
előadást is megnéztek. A kora délutáni 

napsütésben egy budapesti sétára is sor 
került, majd az őszi színekben pompá-
zó Margitszigeten töltöttek el hazauta-
zás előtt egy kis időt.

A kirándulás a gyerekeknek teljesen 
ingyenes volt, a belépőjegyeket és a bé-
relt busz költségét a Gyulai Tankerületi 
Központ fi nanszírozta. Ezen a budapes-
ti programon azok a felsős tanulók ve-
hettek részt, akik az előző tanévben ki-
tűnő vagy jeles bizonyítványt szereztek. 

Vezetőség

Lázár Ervin Program a Ványai 
Ambrus Általános Iskola és 

Alapfokú Művészti Iskolában

A Lázár Ervin Program lakóhelytől 
függetlenül minden, az 1-8. évfolya-
mon tanuló általános iskolai diáknak 
évente egy alkalommal ingyenesen 
biztosít egy színházi látogatást. 

Iskolánk nyolcadikosai október 22-
én Budapesten, a Magyar Állami Ope-
raházba utazhattak.

A gyönyörű épületben hangulatos 
produkciót néztek meg tanulóink és 
a kísérő pedagógusok, valamint rövid 
budapesti sétára is sor került.

A tanév során valamennyi évfolyam-
nak lesz lehetősége részt venni hasonló 
programban.

Vezetőség

Nyertes pályázat

A Ványai  Ambrus Általános Iskola 
4.a,3.a,3.b,1.a osztály tanulói részt vet-
tek a „Tiszta Út Alapítvány” által kiírt, 
„Mindenünk a fa” pályázatán.

A „Tiszta Út Alapítvány” azért jött 
létre, hogy támogassa a természet-és 
környezetvédelmi kezdeményezése-
ket. Kiemelt célterületei a termőföld, 
a talaj megbecsülése, védelme, a le-
vegőminőség javítása, többek között 
honos fafajok telepítése. Az ember és 
a természet közötti kapcsolat újjáépí-
tése, megerősítése.

A gyerekek által megálmodott isko-
laudvar részletes bemutatója megtalál-
ható az iskolánk honlapján.

https://sites.google.com/vanya-
ia-dvanya.com/iskola/f%C5%91ol-
dal/z%C3%B6ld-oldal

A gyerekek többek között kerti búto-
rokat, komposztálót, madártetetőket, 
rovarszállót terveztek. Egy hársfát is 
ültethetünk majd.

A pályázat elnyerte az alapítvány tet-
szését, 500 000.- forint támogatásban 
részesült, mely ebben a tanévben meg-
valósításra kerül.

Kovácsné Mándoki Katalin

VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÍREI
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1997-ben azzal a céllal jött létre ala-
pítványunk, hogy segítségével a tanu-
lóinknak tartalmas, szép diákéveket, 
esélyegyenlőséget biztosítsunk, hogy 
fogékonyak legyenek a gyorsan válto-
zó világra.

A világ azóta sem lassult le, és támo-
gatásra szoruló gyerekek száma sem 
csökkent, így az alapítványunk léte 
változatlanul nagyon fontos számunk-
ra. Nélküle nem tudnánk támogatni a 
tanulmányi és sportversenyeket, a ta-
nórán kívüli tevékenységeket, az osz-
tálykirándulásokat, színházlátogatáso-
kat, a Ványai Ambrus Díjat, amit azok 
a tanulók kapnak, akik 8 évig kitűnő 
tanulmányi eredménnyel és példamu-
tató magatartással zárták a tanévet, a 
dicsérő oklevelet, amit azok kapnak, 
akiknek legfeljebb egy 4-esük volt. 
Nem tudnánk az első osztályosokat 
sem jutalmazni, akik könyvet kapnak 
az alapítványtól, azért mert megtanul-
tak írni, olvasni és számolni.

Ennek tükrében 2021. szeptember 
25-én megrendeztük „A Ványai Amb-
rus Általános Iskola Diákjainak Jövő-
jéért Alapítvány” alapítványi bálját. Az 
idén csak az szigorú járványügyi sza-
bályok betartása mellett találkozhat-
tunk vendégeinkkel.

A műsor létrejöttében ismét nagy 
segítségünkre volt Szűcs Tibor úr, aki 
egy bűvész műsort hozott számunkra 
Badár Tamás előadásában.

A fi nom vacsora után Nagy János 
és Bak Krisztián szolgáltatta a talp alá 
valót. A büfét Kónya István és Orosné 
Kónya Krisztina segítségével üzemel-
tettük.

Az est bevételét új játszótér kialakí-
tására szánjuk a Körösladányi úti te-
lephelyen.

Itt szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik valamilyen formá-
ban támogatták ezen nemes cél meg-
valósulását.

az alapítvány kuratóriuma

Támogatóink voltak:

Dr. Ágoston Sándor
Dr. Ágoston Sándorné
Bak Krisztián

Balogh István
Balogh Gyula
Balogh Zsigmond és Urbán Eszter
Bán Lászlóné
Baráth Krisztián
Barta János
ifj . Barta János
Bazsó Attila
Bazsó Mária
Bedő Richárd
Bere István
Bogya Lajos
Bogya Sándorné
Botosné Mile Edit
Czakó Lajos
Csaba Ignác
Csaba Ignácné
Csaba Jánosné
Csatári Teréz
Darvasi István
Dévaványai Folkműhely Egyesület
Dévaványai Földtulajdonosok Közössége
Dévaványai Kulturális és Művészetokta-
tási Alapítvány
Ecsegfalva Önkormányzata
Édes Otthon cukrászüzem
Elek Lajosné
Elektro Sokk
Erdei Virágbolt
Fazekes Gyula
Fazekes Gyuláné
Feke László
Feke Zoltán
Fekete Andrásné
Forgács László
Földesi Ferenc
Földi Imre
Furka Zsolt
Gaál Mariann
Galambos István
Goods Market
Hagyományőrző Nők Egyesülete
Hétszínvirág Alapítvány a Dévaványai 
Óvodásokért
Illin Józsefné
Janker
Juckó papírbolt
Juhász Károly

Kazai Lukács
Kecse Tibor
Kiss Attila
Kiss Károly
Kónya István
Kónyáné Simon Szilvia
Körömi Sándor
Ládi Róbert
Ládiné Füzi Anita
Lánczi Mihály
Laskainé Kiss Alexandra
Lengyel Tibor
Lovász Judit
Malomsoki Linda
Márkíz
Dr. Molnár Edina
Murányi Norbert
Nagy Gábor és Nyíri Tünde
Nyuzó Marietta
Nyuzóné Korán Tünde
Nyuzóné Szabó Edit
Ötvös Zsolt
Papp Ildikó
Papp Kertészet
Papp Lajos
Papp Tibor
Pihurik Katalin
Rácz Dóra és Tagai Attila
Sárkányné Antal Anna
Szabó Jánosné
Szabó Lajos
Szarka Edina
Dr Szitás László
Szűcs Tibor
Takács Nóra
Tapodi Tünde
Tóbiás Gáborné
Tóth Hajnalka
Tóth Ildikó
Valánszki Miklós Róbert
Váradi András
Váradi Andrásné
Váradi Anna Franciska
Vass Anikó
Zeller István
az iskola összes osztálya
az iskola dolgozói

ALAPÍTVÁNYI EST A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
Októberi diák-élet…

Halloween a középiskolában

Az őszi szünet előtti utolsó napot igye-
keztünk minél emlékezetesebbé tenni diák-
jaink számára.

Idén sem maradhatott el a Halloween; a 
DÖK csapata igazán kitett magáért, hisz 
borzongató hangulatot varázsoltak aulánk-
ban.

A diákság számára versenyt hirdettünk, 
ahol díjazva lett a legcukibb-legijesz-
tőbb-legcsúnyább jelmez. A zsűri tagjait 
Karcsi bácsi, Évi, Judit és Ildikó néni kép-
viselte.

Volt, aki bohócnak, sebzett-arcúnak, szel-
lemnek vagy valamelyik gonosztevőnek öl-
tözött be.

A gyerekek már a reggeli órákban kedvet 
kaptak a rémisztgetéshez, hiszen dekoráci-
ónak álcázva magukat, ijesztgették iskola-
társaikat.

A hangulathoz hozzátett a szünetekben 
szóló Halloween-i zenék, az önfeledt jó-
kedv.

Bakó Doroti Anita, pedagógiai
asszisztens, gyermekfelügyelő

Tök jó nap

Újra egy jó nap a suliban.
Nem simán jó, hanem tök jó!
Halloweenre készülve hagyománnyá vált, 

hogy az osztályok egy-egy tök remekbe sza-
bott kifaragásában mutatják meg milyen 
merész ötleteik vannak.

Az eredmény magáért beszélt. Ami a lé-
nyeg, hogy ezek a munkák nagyon jó han-
gulatban készülnek.

Természetesen a legkülönlegesebb tök 
díjazásban részesült, azonban itt mindany-
nyian nyertünk, hiszen tök jól éreztük ma-
gunkat!

Borsós Mária
DÖK patronáló tanár

Kolival a természetben

Október 18-án egy csodaszép őszi délután 
ellátogattunk a kollégistákkal a Szarvasi Ar-
borétumba. Marika néni, Váradi tanár úr és 
Doroti kísért el minket.

Mesébe illő környezet tárult elénk. Szebb-
nél szebb színekben pompáztak a fák, a 
bokrok. Megnéztük a Mini Magyarország 
Makettparkot is, ahol érdekes információ-
kat olvashattunk várakról, templomokról, 
és vasúthálózatokról.

Nagyon jól éreztük magunkat.
Köszönjük szépen ezt az élményt.

Hodos Klaudia, 13. fodrász tanuló

Ha október, akkor pályaválasztás

Gondolatok a békéscsabai
Pályaválasztási Vásárról…

Ez a sokadik alkalommal megrendezett 
esemény, amely számomra az első volt 
nagyszerű élménynek bizonyult. Nem állt 
távol tőlem az a gondolat, hogy ha most én 
szeretnék iskolát választani, vajon milyen 
szakmát, képzést, irányt választanék a sok-
fajta színes kínálat közül.

A fi atal pályaválasztók számára ez egy 
kiváló lehetőség, hogy több szakmával ne 
csak elméleti úton ismerkedjenek meg és 
döntésüket egy színes tájékoztató füzet 
alapján hozzák, hanem kézzel foghatóan, 
saját tapasztalataik útján láthassák, érezhes-
sék milyen is az általuk preferált szakma.

Lehetőséget kapnak, hogy találkozzanak 
az oktatókkal, azokkal a diákokkal, akik 
már a képzésben részt vesznek. Láthatják 
a személyiségüket, kérdezhetnek és kipró-
bálhatnak eszközöket, amik majd a min-
dennapjaik része lehet, így megkönnyítve a 
választásukat. 

A kiállítási oldalról nézve pedig remek 
lehetőség, hogy az iskolákat, képzéseket 

népszerűsítsék és bemutassák azt a kis sa-
játos formulát, amitől az az iskola vagy kép-
zés egy kicsit más egy kicsit többet adhat a 
választó számára. Nagyon sok jókedvű és 
érdeklődő gyerekkel találkoztam, akik él-
vezték az ottlétet.

Bodnár Károly, oktató

Rendkívüli nyílt napok 

Az októberi hónap folyamán csaknem 
150 diák és szülő látogatott el iskolánkba és 
vett részt szakmai képzéseink bemutatóin.

Bevezetésként kiemeltük az új szakképzé-
si rend előnyeit, a technikumi és a szakkép-
zős forma sajátosságait.

Majd hat helyszínen mutatták be oktató-
ink és diákjaink a szociális, kereskedelmi, 
informatikai, szépészeti, vendéglátó, gépé-
szeti és építőipari képzéseinket és kínáltak 
játékos kipróbálási lehetőségeket.

Vendégeink betekinthettek a kollégium és 
diákönkormányzat programjaiba is, illetve 
az új sportpályán zajló sport-eseményekbe.

Nem csupán a helyi, illetve körösladányi 
és gyomai iskolákból érkeztek hozzánk az 
általános iskolások, hanem buszos utakkal, 
képzésbemutatókkal, ún. road-show szer-
vezésével kerestük fel Szeghalom, Vésztő, 
Füzesgyarmat, Csökmő, Kisújszállás ésTúr-
keve iskoláit.

A programoknak nincsen még vége: no-
vemberben és decemberben több pályaori-
entációs napra kaptunk meghívást, ahol az 
általános iskolásoknak saját intézményük-
ben is alkalmuk nyílik minden szakmánk 
fogásainak kipróbálására. 

Bízunk benne, hogy munkánkkal előse-
gíthetjük a hiány-szakmák népszerűsítését 
és megkönnyítjük a nyolcadikosok pályavá-
lasztási döntését.

Tóth Erika, igazgató

KÉPZÉSEINK 2022 / 2023. TANÉVRE
Technikum (5 év)

Ágazatkód / ágazati képzés

0400 - Szociális ágazat
(Kisgyermekgondozó, -nevelő)

0401 - Informatika és távközlés ágazat
(informatikai rendszer- és alkal-
mazás-üzemeltető technikus)

0402 - Szépészet ágazat
(Fodrász)

0403 - Turizmus vendéglátás ágazat
(Vendégtéri szaktechnikus)

5 éves képzés, az érettségi vizsga
mellett szakképesítést is ad.

Szakképző iskola (3 év)

Szakmakód / szakképesítés

0404 - Kereskedelmi értékesítő
0405 - Festő, mázoló, tapétázó

0406 - Hegesztő
0407 - Pincér-vendégtéri szakember
0408 - Szociális ápoló és gondozó
0409 - Panziós-fogadós

3 éves képzés, amely szakmai
vizsgával zárul.

GYERE HOZZÁNK – 
TANULJ NÁLUNK.

Ne feledd: EGY JÓ SZAKMA – 
BIZTOS JÖVŐ!
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AZ ARADI TIZENHÁROMRA 
EMLÉKEZTÜNK

Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulóján, az aradi vértanúk 
emléknapján a megemlékezés koszorúit 
egyénileg lehetett elhelyezni. 

A megemlékezés koszorúit Dévavá-
nya Város Önkormányzata képvisele-
tében Valánszki Róbert polgármester 
úr, a Dévaványai Általános Művelődési 
Központ nevében Bakó Bernadett intéz-
ményvezető és Giriczné Gyányi Mária 
intézményvezető-helyettes, a Margaréta 
Egységes Szociális Intézmény képvisele-
tében Czirják Edit intézményvezető és 
Fehér Zsoltné főnővér, illetve a FIDESZ 
Dévaványai Csoportja nevében Kissné 
Varga Teréz helyezték el.

,,(...)Ők tizenhárman ott nyugosznak,
nem népünk sírja lett Arad.
Ha hűvös, őszi éjszakákon,
a csillagokat kémleled,
tizenhárom ragyogó csillag
felülről őrzi népedet. (...)”

/Aranyosi Ervin-
Az aradi vértanúk emlékére-részlet/

SZAKMAI ELISMERÉSSEL
GAZDAGODTUNK

2021. október 20-21. között került meg-
rendezésre Noszvajon a Magyar Közös-
ségépítők Értékszövetsége Egyesület által 
meghirdetett pályázaton elnyert Látó-
pont Cím ünnepélyes átadása és szakmai 
továbbképzés. A Dévaványai Általános 
Művelődési Központ Művelődési Háza 
sikeresen pályázott jó gyakorlataival, 
annak adaptálásával és szakmai metodi-
kájával, így Laskainé Kiss Alexandra mű-
velődésszervező vette át az ünnepélyes 
átadáson a szakmai elismerést, melyet dr. 
Baloghné Uracs Marianna egyesületi el-
nök és Fróna Katalin munkacsoport ve-
zető adott át. A szakmai továbbképzésen 
dr. Juhász Erika és Pető Lilla a Nemzeti 
Művelődési Intézet szakmai vezetői tar-
tottak módszertani útmutatást, szakmai 
segítségnyújtást a Látóutak megszerve-
zéséhez.

A program fő célja, hogy a Kárpát-me-
dencében közös hálózatba csoportosítsa 
azokat a közművelődéssel foglalkozó in-

tézményeket, amelyek példaértékű folya-
matokat tudnak felmutatni a közösség-
szervezés terén.

,,Minden kultúra összetartó ereje, hogy 
tagjai megegyeznek a közös értékekben.”

/Csányi Vilmos/
(A címlapon szereplő fotó: ateszm)

A SZABADSÁG NAPJÁT
ÜNNEPELTÜK ÉS A HŐSÖKRE 

EMLÉKEZTÜNK

2021. október 22-én az 1956-os for-
radalom és szabadságharc eseményeire 
és hőseire emlékeztünk ,,A forradalom 
lángja” emlékműnél. Megemlékező be-
szédet mondott Valánszki Róbert pol-
gármester úr, majd elhelyezésre kerültek 
a megemlékezés koszorúi:

- Dévaványa Város Önkormányzatának 
képviseletében Valánszki Róbert polgár-
mester úr és Czene Boglárka jegyző,

- Békés Megyei Kormányhivatal Gyo-
maendrődi Járási Hivatala képviseleté-
ben Dr. Smiri Sándor hivatalvezető-he-
lyettes úr,

- Dévaványai Általános Művelődési 
Központ nevében Hajdu Ildikó és Szabó-
né Zsombok Anita,

- Ványai Ambrus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola képviseleté-
ben Szabó Csilla intézményvezető he-
lyettes és Mile Lajos alpolgármester, pe-
dagógus,

- Szügyi Dániel Református Általános 
Iskola nevében Hajdu Andrea intéz-
ményvezető és Feke-Tóth Ildikó peda-
gógus,

- GYSZC Dévaványai Tagiskolája kép-
viseletében Tóth Erika intézményvezető, 

- Margaréta Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény képviseletében 
Czirják Edit intéztményvezető és Fehér 
Zsoltné főnővér,

- Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület 
képviseletében Földi Gizella, Szarka Sán-
dorné és Vasas Ferencné,

- FIDESZ Dévaványai Csoportja képvi-
seletében Kissné Varga Teréz,

- Református Egyházközség tagjai.

A diktatúrák rideg mindennapjai fe-
lőrlik az emberi méltóságot, bukásuk 
után rendre üresség marad, de itt, Ma-
gyarországon mi éppen azt köszönhet-
jük ötvenhatos hőseinknek, hogy még a 
magyar történelem legsötétebb éveiben 
is, volt mire büszkének lennünk. Hálásak 
vagyunk, hogy nekünk és minden ezután 
születő magyarnak nem a 45 évnyi nyo-
masztó sötétség emléke jutott osztályré-
szül. Mi a bátorságot, a hősiességet és a 
nagyság dicsőségét kaptuk útravalónak.

A SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN
DOLGOZÓKAT KÖSZÖNTJÜK

November 12-én a társadalom megbe-
csülésének jeleként ünneplik világszerte 
a Szociális Munka napját. A társadalmi 
és szociális együttérzés, az egymásra fi -
gyelés egyidős az emberrel. Az elesettek, 
az idősek, a betegek támogatása széles 
körű társadalmi összefogást igényel, az 
ő támogatásuk, felkarolásuk mindannyi-
unk közös felelőssége.

Jelen időszak mutatja igazán azt, hogy 
ehhez a szakmához nem csak szakmai 
tudás, hanem empátia, szociális és em-
beri érzékenység, elhivatottság és áldo-
zatvállalás is szükséges, hiszen minden 
szociális szférában dolgozó nap, mint 
nap erején felül teljesítve állja a sarat, 
gondoskodik elesett embertársairól.

Hálával és köszönettel tartozunk min-
den szociális területen dolgozónak, kö-
szönjük áldozatkész munkájukat!

VÁROSI FENYŐFA

Az elmúlt évek hagyományainak meg-
felelően, szeretettel fogadjuk a fenyőfa 
felajánlást a városi karácsonyfához és ko-
szorúhoz.

Ha van Önnél olyan fenyő, amelyet 
szívesen felajánlana, kérjük, jelezze 

felénk a +3620/770-7295-ös
telefonszámon 2021. november 17-ig.

KÖSZÖNJÜK!

Laskainé Kiss Alexandra
DÁMK művelődésszervező

 DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 
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A Vox Humana Vegyeskar 2021.
október 15-én 18 órakor „VÁROS-
HÁZI HANGVERSENY” címmel 
koncertet tartott, a dévaványai új 
Városháza dísztermében.

Nagy öröm volt ez nekünk, 
ugyanis most mutathattuk meg a 
nyilvánosságnak az új fellépő ru-

hánkat. Izgatottan vártuk ezt az 
eseményt, hiszen a járvány helyzet 
miatt 2019 december óta nem tar-
tottunk koncertet.

18 órára zsúfolásig megtelt a te-
rem.

A műsor kislányok népdal ének-
lésével és citera játékával kezdő-
dött, majd Valánszki Róbert Pol-
gármester Úr köszöntő szavaival 
folytatódott. Mi, a kórus, „Ünnepre 
jöttünk” című művel köszöntöttük 

a kedves közönséget, majd a kóru-
sirodalom könnyedebb művei és 
Bárdos Lajos, Karai József népdal 
feldolgozásai következtek.

Végezetül az ABBA együttes „Kö-
szönöm a zenét” című dalát énekel-
tük el, Adameczné Ladányi Viktó-
ria szóló énekével.

Műsorunkat a közönség vastaps-
sal köszönte meg

Koncertünket megtisztelte Mile 
Lajos és Kiss Károly alpolgármester.

Köszönjük a város vezetőinek a 
helyszínt és a támogatást.

Köszönjük Marton Anikó és Va-
lánszki Szilvia munkáját a pályá-
zat megírásában és lebonyolításá-
ban, amely lehetővé tette minden 
kórustag részére a négy részes fel-
lépő ruha készíttetését. A megva-
lósítást Bak Krisztián és felesége 
Ildikó, valamint a varrást Szalai 
Erika és munkatársa végezte.

Köszönjük karnagyunk Erdei-
né Mucsi Márta odaadó türelmét, 
munkáját, segítségét a felkészülés-
ben.

Köszönöm Laskainé Kiss Ale-
xandra segítségét a koncert szer-
vezésében, megvalósításában.

A fellépő ruha készíttetése a 
Vidékfejlesztési Program Leader 
Pályázat keretén belül a Körös- 
Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület 
VP-19.2.1.-55-5-17 kódszámú 
Civil szervezetek fejlesztése című 
felhívása alapján elnyert támoga-
tásból valósult meg.

Dévaványai Vox Humana
Kórus Egyesülete

Kürti Ignácné elnök
Dévaványa 2021. október 15.

„KÖSZÖNÖM A ZENÉT”

A Vidékfejlesztési Program keretén 
belül a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési 
Egyesület, VP6-19.2.1-55-7-20 kód-
számú, KörösSárréti Vidékfejlesztési 
Egyesület - Civil szervezetek eszköz-
beszerzéseinek című felhívás alapján a 
Dévaványai All Stars Kulturális és Sza-
badidő Egyesület benyújtott pályázatát 
támogatásra alkalmasnak minősítette, 
és 435 332 Ft támogatást ítélt meg.

Az eredményes pályázat által beszer-
zett eszközök (laptop, adathordozók, 
vetítővászon és sátor megerősítő szett) 
segítik Egyesületünk a jövőbeni célok 

és elképzelések megvalósításában, va-
lamint rendezvényeink színesebbé té-
telében, színvonalas lebonyolításában.

Nemes István elnök

A DÉVAVÁNYAI ALL STARS KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLT KÖZLEMÉNYE
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November
Nyilas, avagy Szent András hava 

A novemberi jeles napok, a ködös és 
esős időszak általában a hónap elején 
köszönt be. A táj lecsupaszodása, a bo-
rongós idő az elmúlás gondolatát éb-
reszti az emberekben. A növényzet-is-
ten halálának és temetésének emléke 
él abban a szokásban, hogy november 
2-án tartjuk a halottak napját. Ilyenkor 
már más virág alig nyílik, a kertekben, 
mint az indiai eredetű krizantém, vele 
díszítjük szeretteink sírját, és gyer-
tyagyújtással emlékezünk rájuk. 

Ladányi Gábor
Ballagok a temetőbe /részlet/ 

„A temetőbe belépve
Virágtenger gyűrűjébe, 
Mint hatalmas virágcsokor, 
A sok sírra ráhajol.

Gyertyát gyújtok, emlékezem, 
Kezem a fejfára teszem, 
A pillanat áhítata
A lelkemet megsimítja. 

A kis gyertya lobbanása
Felemel égi szférába, 
Mutatja az égi jelet, 
Sosem hal ki a szeretet. 
Halottak napjára”

November 11.: Márton napja

Szent Márton a középkorban a leg-
népszerűbb szentek közé tartozott, 
azért mert a krónikák szerint Pannó-
niában, Szombathelyen született. A 
középkori céhmesterek nagy vacsorát 
adtak legényeik tiszteletére, ahol a fő 
fogás a Márton napi lúd volt. A libape-
csenyéből illett a papnak is kóstolót 
küldeni, s többnyire a „püspökfalatot”, 
az ízletes, de kevés húst tartalmazó 
részt kapta. 

Az új bort is ekkor próbálták ki a bo-
ros gazdák, s boruknak „Márton volt 
a bírája”. Márton napja a népi időjós-

lásban is fontos volt. Azt tartották, ha 
Márton fehér lovon jön (vagyis hava-
zik), keméyn tél várható, ha barna lo-
von jön (nem havazik), enyhe tél lesz. 

November 25.: Katalin nap

A népi időjóslás szerint: „Ha Katalin 
kopog, a karácsony tocsog”, vagyis ha 
Katalinkor hideg, fagyos az idő, enyhe 
lesz a karácsony. 

November 30.: András nap

A hónap régi nevét adó András a bib-
liai tizenkét apostol egyik volt. A ha-
gyomány szerint Krisztus halála után a 
keresztény hit terjesztésének szentelte 
életét. Rendkívüli közkedveltségéről 
tanúskodik, hogy az András névválto-
zatai (Endre, Andor) máig is a legnép-
szerűbb férfi nevek sorába tartoznak. 
Ezt a kedves szentet a nép nyelvén 
Disznóölő Szent Andrásnak is nevezik, 
mert általában e napon kezdődnek a 
disznóölések, disznótorozások. 

Petőfi  Sándor: Disznótorban 

Nyelvek és fülek... csend, 
Figyelem! 
Szóm fontos beszédre 
Emelem. 

Halljátok, mit ajkim 
Zengenek; 
Egyszersmind az ég is 
Hallja meg. 

Hosszan nyúljon, mint e 
Hurkaszál, 
Életünk rokkáján 
A fonál. 

Valamint e sültre 
A mi szánk: 
Mosolyogjon a sors 
Szája ránk; 

S pályánk áldásával 
Öntse le, 
Mint e kását a zsír 
Özöne.

S életünk fölé ha 
A halál 
Romboló torát meg- 
Ülni száll: 

Egy gömböc legyen a 
Magas ég, 
És mi a gömböcben 
Töltelék! 

 
Székesfejérvár, 1842. november 18. 

Ezekben a napokban, a karácsony 
első napját megelőző negyedik vasár-
nap kezdődik az advent, a karácsony 
előtti négyhetes időszak. Az advent 
név latinul várakozást jelent, s a Krisz-
tus születésére való várakozásra utal. A 
középkorban ezekben a hetekben szi-
gorú böjtöt tartottak, így készülődtek 
testileg-lelkileg a karácsonyra. 

Fotó: Disznóvágás előtt. BIHGY archívumából. (2001.3921.)



Dévaványai Hírlap - 17. oldal

„A vers a szellemiség csúcsa!
Az emberi tudat színvonalát 
mindenkor stabilan képes 
tartani. Fejlett szintű foga-
lomtárat biztosít, minden 
időben tanít, nevel és képes 
szórakoztatásra.”

(Takács László Imre)

Tisztelt Olvasóink!
Kedves Felnőttek

 és Gyerekek!

Novemberi rovatunkban 
rendhagyó módon a Ványai

 Ambrus Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti iskola 
„Mozdulj a klímáért a Föld 
körül!” kampányához kap-
csolódó, negyedikesek által írt 
alkotásokat közöljük - ezzel is 
versek írására szeretnénk bá-
torítani a fi atal korosztályt.

Juhász Eszter 4. a
Földünk

Földünk kerek,
földünk szeret,
tiszta kék, zöld,
szép barna föld.

Erdő, mező,
tenger, föld.
Ez a világ
szép és zöld!

Levegő és napsugár
tiszta ég és kismadár
álom kő és kis virág
csoda világ, arany szárny.
Ez a Föld egy szebb világ!

Tóthova Erika 4. a
Földünk

Földünk, Földünk
Kedves Földünk.
Szép vagy, szeretünk!
Veled együtt keringünk.

Mindenki imád,
rajong érted,
hogy ne szennyezzünk
Te mutatod az irányt.

Reggelente te költesz.
Köszönjük neked,
hogy ilyen vagy.
Érted mindent megteszünk.
Tegyen így mindenki velünk!

Kolláth Lili 4. a
Földünk

Kerek, tápláló, okos
olyan, mint egy kis tudós.
Menedéket ad nekünk
ezért is nagyon szeretjük.

Ha vigyázunk rá tudhatod
még vissza is kaphatod.
Szeresd a természetet,
ne hagyd, hogy szemeteljenek!

Örüljünk hát a Földnek,
ne gyötörjük nagyon.
Szeressük és tiszteljük,
mert az életünk egy vagyon!

Védjük hát,
amennyire csak lehet
vigyázzunk rá,
ahogy csak lehet!

Versről versre

Üdvözlök minden kedves olvasót. Én Fazekas Józsefné 
(Kati) vagyok. Lassan már 10 éve élek itt Dévaványán a csa-
ládommal. Előtte egy kis faluban éltem, de aztán itt ismer-
tem meg a férjemet és úgy döntöttünk, hogy itt kezdjük el a 
közös életünket. Szabadidőmben szívesen élek a hobbimnak. 
Szatén szalagból készítek rózsákat, és abból pedig rózsaboxo-
kat. Szívesen csinálok még karácsonyra ajtó és asztal díszeket 

valamint koszorúkat. Számtalan alkalommal készítettem már 
adventi koszorút és adventi asztal díszt is a családomnak, 
barátaimnak és még az ismerőseimnek is vagy bárkinek aki 
megkeresett ezzel a kéréssel! Nagyon szeretek ezzel foglal-
kozni, teljesen kikapcsol és lefoglal. Szeretem a kihívásokat, 
mindig új és különleges dolgokat próbálok ki. Fogadják sok 
szeretettel pár darab képemet az alkotásaimról!



Dévaványai Hírlap - 18. oldal

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

Tel.: 06/70-401-2894

•ÁLLÁSAJÁNLAT•
Szűcs József Könyvelőirodájába

(Dévaványa, Árpád utca 32.) könyvelőt keresünk.
Elvárások:
- gyors, pontos, precíz munkavégzés
- megbízhatóság, ügyfélorientáltság
- jó stressztűrő képesség, jó alkalmazkodóképesség,
  csapatszellem
- lehetőség szerint szakirányú végzettség
Jelentkezni, illetve érdeklődni az alábbiak szerint lehet:
-önéletrajz benyújtása a szucsiroda@gmail.com címre
- telefonon: 30/4242168-as telefonszámon.

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

Tupperware
Havi akciós és állandó

katalógusi kínálat.
Kovács Anna, Tel.: 06/30-262-54-52.

Őszi mese  
Egy szép őszi napon Süni Soma elége-

detten tekintett végig éléskamrájának pol-
cain. 

- Remek nyarunk és őszünk volt. Ennyi 
tartalékot még soha nem sikerült elten-
nem- állapította meg  vidáman,  mivel  a  
kicsi  kamra zsúfolásig  volt  piros  almával,  
zamatos  körtével  és  illatos szőlővel. 

-  Talán  meg  se  bírok  ennyi  gyümöl-
csöt  enni-  gondolta  magában,  és  tovább  
szorgoskodott. Éppen még egy láda almát 
szuszakolt be a már meglévők mellé, ami-
kor Ugri nyuszi érkezett látogatóba. 

-  Úgy  látom,  neked  is  nagyszerű  ter-
mésed  volt.  Én  is  most  pakoltam  tele  a  
kamrámat,  és mondhatom,  alig  érek  el  
a  rengeteg  sárgarépától  és  káposztától,  
nem  is  beszélve  az  óriási zellereimtől. 
Talán rá is fogok unni erre a fi nomságra. 

- Nahát, én is pont ezen gondolkodtam 
az előbb!- mondta a süni. 

- Mondd csak, mi lenne, ha cserélnénk? 
Én adnék neked gyümölcsöket, te pedig 
adnál nekem zöldséget. Így mind a ketten 

jól járnánk, és nem unnánk rá hamar a téli 
tartalékainkra. 

-  Ez  aztán  a  pompás  ötlet!-  lelkesedett  
a  nyúl,  s  már  épp  haza  akart  rohanni  
pár  zellerért, amikor az egyik fa tetejéről 
Rágcsa, a mókus ugrott eléjük. 

- Hallottam, hogy miről beszélgettetek.  
Az a helyzet, hogy én  is  jó  termést  ta-
karítottam  be. Alig férek a sok diós-, mo-
gyorós- és makkos zsáktól. Nem cserebe-
rélhetnék veletek én is? 

-  Miért is ne?- mondta a sün.- Bár ne-
kem  még  jobb  gondolatom  támadt!  Mi-
vel  az  összes erdőlakó  több  gyümölcsöt  
és  zöldséget  szüretelt,  mint  amennyit  
meg  bír  enni,  ezért  talán legjobb  len-
ne,  ha  mindenki  mindenkivel  cserélget-
ne.  Talán  mások  is  örülnének  ennek  
a lehetőségnek- folytatta, majd papírt vett 
elő, amelyre hatalmas betűkkel felírta: 
”Minden erdőlakónak!  Holnap  az  erdei  
tisztáson  csereberét  rendezünk.  Akinek 
fölösleges gyümölcse, zöldsége van, hozza 
el, és cserélje olyan termésre, amilyenre 
szüksége van!” 

-  Lett  is  nagy  izgalom  a  felhívásra,  s  
másnap  reggel  a  tisztás  csak  úgy  nyüzs-

gött  a  sok erdőlakótól, akik ládából, zsá-
kokból, szekerekről kínálták bőséges ter-
méseiket. Soma almát és körtét vitt, Ugri 
rengeteg káposztát, a mókus pedig termé-
szetesen mogyorót. A vaddisznó egy zsák  
gesztenyét,  a  hörcsög  búzaszemet,  a  rigó  
áfonyát  hozott,  de  akadt  ott  napraforgó-
mag, sütőtök,  sőt  még  ízletes  eperlekvár  
is.  Mire  dél  lett,  mindenki  elégedetten  
pakolta  össze  a terméseiért elcserélt por-
tékákat. 

- Ezt jól kigondoltad!- fordult Ugri So-
mához, miközben a szekerére pakolászott. 
- Van most már gesztenyém, gombám, 
makkom, és almát is kaptam. 

- Nekem pedig sikerült szert tennem 
sütőtökre és áfonyára- örvendezett a sün. 
- Így aztán nem kell aggódnunk amiatt, 
hogy ráununk a csemegékre. 

- Úgy bizony- helyeselt a nyuszi- S mivel 
mindenki elégedett, talán jövőre is megis-
mételhetnénk az erdei csereberét. 

 Így  is  lett.  Ezentúl  az  erdő  lakói  min-
den  ősszel  kicserélték  fölösleges  élelmü-
ket  egymás között, s valamennyien válto-
zatos termésekkel teli kamrával várták a 
hosszú téli napokat.
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Földi Gyula és Takács Ágnes lánya Lora Ágnes;
Somogyi József és Urbán Eszter lánya Eszter;
Földesi Tamás és Mészáros Ramóna Hajnalka fi a Bence;
Gyulai László és Olasz Ágnes lánya Diána;
Papp Zoltán és Földesi Dóra lánya Csenge.

Születések:

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Körös-Sárrét 
Vidékfejlesztési Egyesület a VP6-19.2.1.-55-7-20 kódszámú 
„Civil szervezetek eszközbeszerzésének és tevékenységének 
támogatása” című felhívásra a Dévaványai Sportegyesület 
pályázatot nyújtott be. A támogatási kérelmünk pozitív el-
bírálásban részesült, így 987.653,- Ft támogatást ítélt meg 
részünkre, melyet különböző eszközök beszerzéseire fordít-
hatunk.

Laptop, evőeszközkészlet, tányérkészlet, tárgyaló asztal 
és székek beszerzéseivel bázisközpontunkat, a Seres István 

Sporttelepet tudjuk felszerelni és így a jövőben színvona-
lasabban tudjuk megvalósítani gyermek táborainkat és 
rendezvényeinket. Továbbá megvásárlásra kerülnek torna 
eszközök, dobbantók, fi tness szekrények, amiket a torna 
szakosztály növendékei tudnak birtokba venni, bízva ab-
ban, hogy egyesületünk hozzájárulásával sikeres felkészülés 
vezet a jövő évben megrendezésre kerülő diákolimpiára.

Dr. Szitás László, elnök

DÉVAVÁNYAI SPORTEGYESÜLET KÖZLEMÉNYE

2021. október 1-én az Idősek Világnapja alkalmából 100 
adag babgulyással vendégelte meg a Dévaványai Sportegye-
sület a Margaréta Idősek Otthonának lakóit és dolgozóit. 
Köszönjük, hogy szorgalmas munkájukkal, gondoskodá-
sukkal megteremtették nekünk a jelent, melyet igyekszünk 
meghálálni számukra a mindennapok során is.

Ezúton kívánunk számukra további jó egészséget, szép 
nyugdíjas éveket az intézmény lakóinak és idősebb lakos-
társainknak is!

Laskainé Kiss Alexandra, DSE szakosztályvezető

ÖSSZEFOGÁS AZ IDŐSEK 
VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL

Nagyon sok boldog házassági évfordulót
kívánunk nektek! 

A család, gyerekek és unokák!

Rég volt már, hogy egymásra találtatok,
Az idő hamar elrepült,
Együtt éltétek le életeteket,
Mely oly sok fáradságba került. 

Boldogság kísérte utatokat,
A végsőkig kitartott szerelmetek,
Kiálltátok az élet próbáit,
Amiért dolgozni, harcolni kellett.

S ím, most 40 évnyi házasság után,
Még mindig velünk vagytok.
Büszkén tekintenek rátok gyermekeitek,
S csodálattal unokáitok.

Hálásak vagyunk, hogy értünk,
Annyi mindent tettetek,
Terelgettetek az élet útján,
Segítettetek, felneveltetek.

Ha egy apró esés után,
Szemünkből a könny kicsordult,
Ti megvigasztaltatok, mondva:
„Mire katona leszel, meggyógyul!” 

Megtanítottatok a helyesre, a jóra,
Vigyáztatok ránk gyermekkorunkban,
Mosolyt csaltatok az arcunkra,
Fogtátok kezünket a bajban. 

Most, hogy már felnőttünk,
Köszönettel tartozunk nektek,
És szeretettel kívánjuk,
Hogy legyen hosszú, boldog életetek! 
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LABDARÚGÁS
2021. október 30. szombat: 14:30

BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Medgyesbodzási SE – Dévaványai SE 4–1 (1–1)

60 néző, játékvezető: Jakab József.
Medgyesbodzási SE: 1 Véha B., - 2  Repa M. (11 

Csepregi D. 87’), 4 Tóth G., 5 Kovács Zs. (6 Szabó D. 
76’), 8 Nagy L.,  - 10 Juhász K., 14 Sódar G., 17 Varga 
V. (13 Serbán E. 46’), 19 Horváth B., - 77 Novák N. 
(3 Lengyel D. 87’), 94 Konyecsni Z. (9 Friderikusz B. 
83’). Edző: Mazán Zoltán.

Dévaványai SE: 1 Juhász Zs., – 8 Katona I., 13 Sza-
lai B., 20 Bereczki Á., 9 Szarka Sz., - 15 Pelyva Z., 2 
Végh T. (14 Nagy I. 5’), 17 Papp V., 6 Séllei Z., - 10 
Szabó E., 11 Szeifert Z. Játékos-edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Novák N. 20’, Horváth B. 53’, Kovács 
Zs. 73’, Sódar G. 85’, ill. Szabó E. 39’, 

Jók: Sódar G., Horváth B., Repa M., Nagy L., Ser-
bán E., ill. Szalai B., Papp V., Szabó E.

Mazán Zoltán: Az első félidőben próbáltunk do-
minálni, de nem volt megfelelő az intenzitásunk. Ezek 
után arra kértem a srácokat, hogy nagyobb energiát 
fektessenek a mérkőzésbe. Így is történt, és ez helyze-
tekben és gólokban is megmutatkozott. Megérdemel-
ten nyertük meg a mérkőzést.

Bereczki Árpád: Megéreztük a nyolc ember hiá-
nyát. A mai mérkőzésben ennyi volt bennünk. Meg-
érdemelt hazai győzelem. M. Z.

2021. október 16. szombat: 14:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE - Csanádapácai EFC 4 - 1  (2 - 1) 
 

60 néző, játékvezető: Krajcsovicz Zsolt.
Dévaványai SE: 1 Elek B., - 11 Horváth B., 3 Pap Á. 

2 Végh T., 8 Katona I., - 15 Pelyva Z., 9 Feke B., 4 Nyíri 
A., 8 Szabó E., - 17 Papp V., 5 Papp D. (14 Nagy I. 83’). 
Csere: 20 Bereczki Á. Játékos edző: Bereczki Árpád.

Csanádapácai EFC: 1 Csonka D., - 3 Haba G. (12 
Szelezsán Sz. 87’), 5 Juhász P., 6 Göczö V., 8 Matyelka 
T., - 7 Bozsó M., 9 Erdélyi S., 15 Gyallai Á., 17 Szűcs 
K. (16 Tassi Zs. 67’), - 14 Kasza I., 10 Rakonczai M. 
(11 Aszalós M. 74’). Cserék: 13 Németh R., 18 Szabó 
R. Edző: Szikora Pál.

Góllövők: Szabó E. 22’ (11 -es ből), 30’, 80’, Végh T. 
65’, ill: Erdélyi S. 35’ (11 -es ből).

Sárga lap: Papp D. 51’, Pap Á. 86’, ill: Csonka D. 21’, 
Szűcs K. 58’.

Jók: Az egész csapat, ill: Gyallai A.
Bereczki Árpád: Erre a meccsre összeszedtük 

magunkat. Teljesen megérdemelten gyűjtöttük be a 
három pontot a szimpatikus vendég csapat ellen. Gra-
tulálok a csapatnak!

Szikora Pál: Mérsékelt teljesítményt nyújtottunk, 
megérdemelt hazai győzelem.

2021. október 9. szombat: 15:30
BAJNOKI LABRARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Mezőmegyer SE – Dévaványai SE 6–1 (3–1)

150 néző, játákvezető: Gargya György.
Mezőmegyeri SE: Kun – Szabó T. (Barkász), Vozár 

R. (Kerekes), Lehoczki (Nyúl), Kecskeméti (Antal), 
Balogh M., Benyó N., Séllei (Pusztai), Mengyán, Láza, 
Balog K. Edző: Zsiros György.

Dévaványai SE: 1 Végh T., –  7 Juhász P. (20 Be-
reczki Á.), 3 Pap Á., 8 Katona I., 11 Horváth B., 10 
Szabó E., 15 Pelyva Z., 17 Papp V., 19 Nyíri A., 13 Szei-
fert Z., 9 Feke B. Játékos-edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Lehoczki (11-esből) a 6., Séllei 13’, 
Kecskeméti 42’, Balogh M. 51’, Balog K. 58., Feke B 
(öngól) 62’, ill. Szeifert Z. 30’.

Jók: Mengyán, Láza, Balogh M., Barkász, ill. Pap 
Á., Papp V., Szabó E.

Zsiros György: Örülök, hogy ilyen játékkal és 
eredménnyel tudtuk a családi napot még színesebbé 
tenni. Gratulálok a srácoknak a játékhoz!

Bereczki Árpád: A héten nagyon sok problémával 
küzdöttünk, ezért nagyon sok hiányzónk volt. Gratu-
lálok az ellenfél megérdemelt győzelméhez! G. J.

2021. október 2. szombat: 15:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE - Végegyházi SE 2 - 4  (0 - 3) 

70 néző, játékvezető: Benyovszki Zoltán.
Dévaványai SE: 1 Elek B., - 11 Horváth B., 3 Pap Á. 

(12 Gál S 54’), 13 Szalai B., 8 Katona I., - 7 Juhász P., 
9 Feke B., 4 Nyíri A. (5 Séllei Z. 60’), - 8 Szabó E., - 17 
Papp V., 5 Papp D. (16 Szeifert Z. 46’, 15 Pelyva Z. 72’), 
Cserék: 2 Végh T., 14 Nagy I. Edző: Bereczki Árpád.

Végegyházi SE: 1 Rostás A., - 14 Dócza G., 4 Dajcs 
Á., 8 Mátó A. (19 Kurta B. 69’), 92 Kocsis B., - 17 Gazsi 
B., 21 Szlovák N., 10 Bagyinszki A., 18 Solymoskövi 
Zs., - 11 Győrfi  F. (7 Tanner G. 87’), 9 Bozsó M. Cse-
rék: 7 Zsuzsa L., 22 Németh D., Edző: Balázs József.

Góllövők: Szabó E. 69’, Feke B. 82’, ill: Bozsó M. 
21’, 29’, 37’, 64’.

Sárga lap: Szabó E. 14’, ill: Mátó A. 8’, Gazsi B. 48’,
Jók: Elek B., Szabó E., Feke B., Papp V., Horváth B. 

ill: Bozsó M.
Bereczki Árpád: Megérdemelt vendég győzelem. 

Jó játékvezetés!
Balázs József: Sok sikert kivánok a hazai csapat-

nak. Jó játékvezetés!

IFI (U19)
2021. október 3. vasárnap: 11:00

U19 KIEMELT BAJNOKI LAGDARÚGÓ
MÉRKŐZÉS!

Dévaványai SE (U19) – Berényi Gyermek FC (U19) 
7 - 3 (3 - 2)

30 néző, játékvezető: Rakonczás Zsolt.
Dévaványai SE (U19): 1 Szabó E., - 4 Feke Ben-

ce, 2 Végh T., 5 Szarka Sz., 14 Csontos B. (16 Tóth N. 
67’), - 13 Ungi D., 10 Katona I., 6 Polasek L. (3 Erdős 
N. 74’), 11 Juhász P., - 8 Séllei Z., 9 Hraskó D. Edző:  
Tagai Attila.

Góllövők: Juhász P. 22’, 28’, 37’, Katona I. 52’, 48’, Sél-
lei Z. 70’, Hraskó D. 86’.

2021. október 10. vasárnap: 10:00
U19 KIEMELT BAJNOKI LAGDARÚGÓ

MÉRKŐZÉS!
Mezőhegyesi SE (U19) -

Dévaványai SE (U19)  8 - 1 (4 - 0)

30 néző, játékvezető: Gyebrovszki György.
Dévaványai SE (U19): 1 Tóth N., - 4 Feke Bence, 2 

Végh T., 8 Hőgye B., 13 Ungi D., - 14 Csontos B., 10 
Katona I., 5 Kató E., 6 Polasek L., - 9 Faragó Sz., 11 
Nagy R. Edző: Tagai Attila.

Góllövő: Faragó Sz. 81’.

2021. október 17. vasárnap: 11:00
U19 KIEMELT BAJNOKI LAGDARÚGÓ

MÉRKŐZÉS!
Szabadkígyósi SZSC (U19)

- Dévaványai SE (U19)  4 - 1 (2 - 0)

30 néző, játékvezető: Nagy Zoltán.
Dévaványai SE (U19): 1 Szabó E., - 4 Feke Bence, 

2 Végh T., 9 Hőgye B., 13 Ungi D., - 6 Tóth N., 10 Ka-
tona I., 5 Kató E., 6 Polasek L., - 8 Séllei Z., 4 Csontos 
B. Edző: Tagai Attila.

Góllövő: Katona I. 80’.

2021. október 22. péntek: 14:30
U19 KIEMELT BAJNOKI LAGDARÚGÓ

MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U19)

– Szabadkígyósi SZSC (U19) 1 - 3 (1 - 1)

30 néző, játékvezető: Nemczov Márk.
Dévaványai SE (U19): 1 Szabó E., - 4 Feke Bence, 

2 Végh T., 3 Szarka Sz., 7 Hőgye B., - 13 Ungi D., 10 
Katona I., 5 Kató E., 6 Polasek L. (11 Juhász P. 50’), - 8 
Séllei Z., 9 Hraskó D. Edző: Tagai Attila.

Góllövő: Végh T. 18’.

FELNŐTT CSAPAT PROGRAMJA:
2021. november 13. szombat: 13:30

DÉVAVÁNYAI SE – BÉKÉSSZENTANDRÁSI HMSE
2021. november 20. szombat: 13:00

MEZŐKOVÁCSHÁZI TE - DÉVAVÁNYAI SE

IFI (U19) CSAPAT PROGRAMJA:
2021. november 12. péntek: 18:00

SÁRRÉTI GYÖNGYHALÁSZ - DÉVAVÁNYAI SE
2021. november 21. vasárnap: 12:00

MEZŐKOVÁCSHÁZI TE - DÉVAVÁNYAI SE
2021. november 27. szombat: 12:00

DÉVAVÁNYAI SE – MEZŐKOVÁCSHÁZI TE

Honlap címünk: www.devavanyaise.hu

DÉVAVÁNYAI SE felnőtt tabella
Helyezés Csapat GY D V Gólkülönb. Pont

1. Végegyházi SE 8 2 0 35-6 26
2. Mezőmegyer SE 8 1 1 44-10 25
3. Mezőhegyesi SE 6 1 3 31-17 19
4. Mezőberényi LE 6 1 3 16-11 19
5. Tótkomlósi TC 5 3 1 18-13 18
6. Békéscsabai MÁV SE 5 2 3 27-20 17
7. Medgyesbodzás SE 5 2 3 18-13 17
8. Békésszentandrási HMSE 5 1 4 17-25 16
9. Mezőkovácsházi TE 4 0 6 27-25 12

10. Dévaványai SE 3 1 6 20-30 10
11. Dobozi SE 3 0 6 15-25 9
12. Csanádapácai Előre FC 1 2 7 12-25 5
13. Kunágota TE 1 2 7 18-50 5
14. OMTK-Rákóczi 0 0 10 12-40 0

DÉVAVÁNYAI SE U19. tabella
Helyezés Csapat GY D V Gólkülönb. Pont

1. Mezőhegyesi SE 7 1 0 45-8 22
2. Szarvasi FC 1905 6 1 2 56-18 19
3. Sárréti Gyöngyhalász GYSE 5 0 1 44-8 15
4. Szabadkígyósi SZSC 4 3 1 25-17 15
5. Gyomaendrődi FC 2 1 5 22-28 7
6. Dévaványai SE 1 0 5 11-31 3
7. Mezőkovácsházi TE 1 0 6 14-40 3
8. Berényi Gyermek FC 1 0 7 10-77 3
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--- Munkalehetőség! ---
Gyulai PIETAS K  . Dévaványai Kirendeltsége

felvételt hirdet, 1 fő férfi  részére.
B. kategóriás jogosítvány előny.

Jelentkezni személyesen a helyi temetkezésnél.
Dévaványa HRSZ 1465 (Köztemető).

Hé  ő - csütörtök: 8-15 óráig, péntek: 8-14 óráig.
Telefon: 06/30-507-65-80.

Dr. Kiss László
Ügyvédi iroda

5510 Dévaványa, Hősök tere 4.
Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése,

jogi tanácsadás.
Ügyfélfogadás:

hétfőtől péntekig előzetes
bejelentkezés alapján.

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

Megemlékezés
„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell,
S akit szerettünk, azt soha nem feledjük el.”

Szeretettel emlékezünk Takács Imréné Patkós Eszter
halálának 20. évfordulóján.

A család

•

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a

rokonoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek,
akik Biri Péter temetésén megjelentek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

•••••
Ezúton mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik
Csatári István Kálmán
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, részvétükkel

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló családja

Fájó szívvel emlékezünk
Borsós Ferenc halálának 7. évfordulójára.

Felesége, lánya, fi a, menye, unokája Lali

„Mint gyertyaláng,lobban el az élet, 
mint gyors folyó rohanak az évek. 
Mint fájó emlék dereng a múlt, 
virággal üzenünk,hogy rád emlékezzünk.”

Megemlékezés

Telefon: 06/30-484-8211

Horváth Lajos
Polgári

búcsúztató

M. Csikai Miklósné Takács Piroska
Szomorú a hajlék…

/részlet/ 

„Udvaron a fehér virág
Búsan integet;

Még tavasszal ültetgették
A szorgos kezek.

Valahányszor arra járunk, 
Szívünk bánat tölti el.

Emlékük itt él közöttünk,
Hozzánk tartoztak, szerettük, 

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

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2021. NOVEMBER 29., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő

betartásával! Csak a 2021. augusztus 30-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő
lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük! Minden hirdetés leadható
a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).

KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: December 10.  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.

Kés köszörülést vállalok!
Telefon: 06/30-964-56-47

- 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.

                                              

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. november 19. (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

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!

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

Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz-CS-P: 8-12, 14-17, 
Szo: 7-12, V: 7-10.

KÍNÁLATUNK:
- sertés, marha, birka, szárnyas húsok, halak
-  füstölt termékeink: húsok, szalonnák, kolbász, 

szalámi
-  száraztészták
- fűszerek, fűszerpaprika
- savanyúság, savanyú káposzta
Megkezdtük a disznótorhoz való sertés és marha-
belek, műbelek, egyébb kiegészítők forgalmazását. 

Kolbászhúsra (darálva) ill. hasított félsertés meg-
rendelést felveszük.

Novemberi hétvégi akciónk:
Bőrös szeletelt malachús: 890.- Ft/kg.

Mellfi lé nyesedék: 799.- Ft/kg.
Szeretettel várom minden meglévő

illetve új vásárlóimat.






