Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2021. július 9. napján rendkívüli
ülést tartott.
Első napirendben pályázat benyújtásáról döntöttek „Külterületi utak fejlesztése Dévaványán” címmel, mely az 5510
Dévaványa, 0804, 0806, valamint a 0519 helyrajzi számú,
külterületi, önkormányzati tulajdonú helyi utak felújítását
célozza.
A képviselő-testület 2021. július 29. napján rendkívüli
ülést tartott.
Első napirendben megalkották a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletet.
Második napirendi pontban a „Dévaványa város kerékpárút hálózatának fejlesztése – Tervezés” tárgyában indított
helyi beszerzési eljárás eredményeként a BERPROMER
Mérnöki és Szolgáltató Kft. bruttó 18.732.500,- Ft összegű
ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Harmadik napirend keretében a „Zöld szív projekt” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás eredményeként a
Szász-Terv Kft. bruttó 13.335.000,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Negyedik napirendi pontban a „Közútfejlesztés Dévaványán” tárgyban indított helyi beszerzési eljárást a megvalósítási helyszínek változására tekintettel eredménytelennek
nyilvánították és új eljárás kiírásáról döntöttek az alábbi
utcák vonatkozásában:
• Asztalos Sándor utca

Első napirendi pontban döntöttek arról, hogy a „Közútfejlesztés Dévaványán” tárgyában indított helyi beszerzési
eljárás eredményeként BERPROMER Mérnöki és Szolgáltató Kft. bruttó 13.601.700,- Ft összegű ajánlatát hirdetik ki
nyertesnek.
Második napirend keretében elfogadták a Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltakat.
Harmadik napirendben döntöttek arról, hogy pályázatot
nyújtanak be a „Kisléptékű településfejlesztési projektek támogatása” című felhívásra, „Dévaványa infrastruktúra fejlesztése” projekt címen.
Zárt ülés keretében szalmabála értékesítéséről, temető
üzemeltetésére érkezett ajánlatról, valamint otthonteremtés
helyi támogatásáról hoztak döntést.
A képviselő-testület ünnepi ülését 2021. augusztus 19.
napján tartotta.
A polgármester köszöntötte az ünnepi ülésen megjelenteket és felkérte Simon Norbert lelkészt, hogy tartsa meg
ünnepi beszédét.
Az ünnepi beszéd elhangzását követően sor került a
„DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés átadására, amelyet ebben
az évben Váradi Andrásné részére ítélt oda a képviselő-testület.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2021. szeptember
30. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a
következők:
1. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása.
2. Dévaványai Települési Értéktár által elvégzett éves
munka értékelése.

• Villa-Tövis utca
• Szabadság utca
• Thököly Imre (Béke és Szabadság utca között)

3. Beszámoló az AGRICOLA Dévaványa Kft. által működtetett helyi termelői piac tevékenységéről.

• Szántó - Kovács János utca

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Ötödik napirendben az „Ipari terület fejlesztése Dévaványán” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás eredményeként az Agricola Dévaványán Kft. bruttó 16.979.900,- Ft
összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Hatodik napirendben elfogadásra került a Margaréta
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti
és Működési Szabályzata, Házirendje, Szakmai Programja,
valamint a módosító Alapító Okirata.
Zárt ülés keretében szalmabála értékesítésre történő kijelöléséről, az Alföldvíz Zrt-vel kapcsolatos ügyekben, valamint telekhatár rendezésére irányuló kérelem tárgyában
hoztak döntést.
A képviselő-testület 2021. augusztus 19. napján ismételten rendkívüli ülést tartott.

KÖZMEGHALLGATÁS
A Dévaványai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

KÖZMEGHALLGATÁST tart
2021. szeptember 29-én 9 órai kezdettel.
Helyszín: Városháza Tetőtéri kistárgyaló.

Dévaványai Hírlap - 3. oldal

DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA
Társaságunk előzetes időpontfoglalással fogadja ügyfeleit
a békéscsabai központi ügyfélszolgálatán. Aki teheti e-mailben, postai úton vagy telefonon intézze ügyeit. (A telefonos
ügyintézés során hosszabb várakozási időre kell számítani.)
A járvány terjedésének, valamint a személyes kontaktusok
számának csökkentése érdekében előzetes időpontfoglalással
lehet ügyet intézni a Békéscsaba Kinizsi utca 4-6. szám alatti
központi ügyfélszolgálati irodában.
Az ügyfélszolgálati irodában csak – a bejárati ajtó mellett
elhelyezett – kézfertőtlenítő használatát követően lehet belépni. Maszk viselése várakozás és ügyintézés során mindenki számára kötelező!
Az ügyféltérben – egyszerre – két ügyfél tartózkodhat. A
várakozás az épületen kívül lehetséges.

Központi Ügyfélszolgálat elérhetősége:

II. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék keddi
napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: szeptember 30. (csütörtök),
október 27. (szerda).
Szelektív hulladék: szeptember 22. (szerda),
október 6., 20. (szerda).

Lomtalanítás: szeptember 11. (szombat).
III. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék szerdai
napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: október 1. (péntek),
október 28. (csütörtök).
Szelektív hulladék: szeptember 22. (szerda),
október 6., 20. (szerda).

Lomtalanítás: szeptember 12. (vasárnap).

Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
IV. körzet

Telefon: +36 66/447-150
Hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, információk kezelése (hulladékszállítás rendje, hulladékszállítás áthelyezése,
hulladékszállítás elmaradása):

email: szallitasi-informaciok@grnkft.hu
Lakossági ügyfeleink számára (pld.: adásvétel bejelentése,
szüneteltetési kérelmek, átírási kérelmek) és egyéb, általános információk (pld. fizetési felszólításokkal kapcsolatos adategyeztetés, egyenleglekérdezés, edényméret változtatás) kezelése:

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

(területe azonos a vegyes hulladék csütörtöki
napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: október 1. (péntek),
október 28. (csütörtök).
Szelektív hulladék: szeptember 22. (szerda),
október 6., 20. (szerda).

Lomtalanítás: szeptember 12. (vasárnap).
SZELEKTÍV TÖBBLETHULLADÉK ÁTADÁSA

Az ingatlanhasználó átlátszó vagy áttetsző színű zsákban
kihelyezheti a többlet szelektív hulladékot. Szelektív többlethulladékhoz a DAREH nem forgalmaz külön zsákot.
A zsákban elhelyezett kommunális (vegyes) vagy szelektív hulladékot a zárt fedelű edényekkel együtt, azok mellé
kell kihelyezni a megadott gyűjtési napon reggel 6 óráig.
LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NYITVA TARTÁSA:

Dévaványa, Hősök tere 1.
2021. október 6., 20.
8-11 óra közötti időpontban (szerdai napon).

HULLADÉKÜRÍTÉSI NAPOK
I. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék hétfői
napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: szeptember 30. (csütörtök),
október 27. (szerda).
Szelektív hulladék: szeptember 22. (szerda),
október 6., 20. (szerda).

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 információkról,
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

Lomtalanítás: szeptember 11. (szombat).
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Dévaványa Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése
Projektazonosító: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017
Dévaványa Város Önkormányzata 2017 decemberében a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívás
keretében 100%-os támogatási intenzitású vissza
nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 238.732.210,- Ft.
2021.03.15-én zárult az a Terület-és Településfejlesztési
Operatív Program keretében megvalósult projekt, mely a
Dévaványa Margaréta Idősek Otthonának energetikai központú megújítását célozta. A felújítás, melynek utolsó munkálatai már korábban befejeződtek, idén tavasszal újabb
31.138.804,- Ft költségnövekmény támogatásban részesült,
így a projekt támogatási intenzitása az elszámolható és kifizetett költségek tekintetében 100%-os lett.
A projekt célja a közel 100 fő ellátott részére otthonként
szolgáló épület a mai kor igényeinek megfelelő felújítása
volt. Az önkormányzati tulajdonú épületegyüttesen megtörtént a külső határoló szerkezetek korszerűsítése, a fosszilis energiahordozó alapú hő termelő berendezés cseréje, a
fűtési rendszer korszerűsítése, napkollektorok telepítése és
rendszerre kötése, illetve a háztartási méretű kiserőmű fotovoltaikus rendszer kialakítása. A beruházás során az épü-

let külső elemeinek felújítására is
sor került, valamint megvalósult
az akadálymentesítés. A felújítás
révén reményeink
szerint lényegesen
javulhat az intézmény fenntarthatósága, valamint a bentlakók komfortérzete.
A megvalósítás helyszíne: 5510 Dévaványa, Jéggyár
u. 47. Hrsz: 624. A projekt megvalósításának időtartama: 2018.03.01. – 2021.03.15. A projekt európai uniós
támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A projektről bővebb információ a
www.devavanya.hu oldalon található.
Pályázat: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017
Kedvezményezett: Dévaványa Város Önkormányzata
További információ kérhető:
DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: (66)484-100.

TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS

Dévaványa Város Önkormányzata az alábbi tájékoztatást adja a Tisztelt Ügyfelek részére:

A Regőczi István Alapítvány a Koronavírus
Árváiért civil szervezet célja a koronavírus által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóinak megsegítése, életminőségük anyagi támogatása, mentális feltételeinek javítása,
szociális gondozásuk, társadalmi integrációjuk elősegítése. Az Alapítvány támogatásainak
igényléséhez szükséges adatlap, valamit a hozzá
kapcsolódó adatkezelési tájékoztató.

Rendkívüli települési támogatásban részesíthető beiskoláztatási támogatás címén minden év szeptember 1.
napjától szeptember 30. napjáig terjedő időszakban
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytató középiskolás gyermek és fiatal felnőtt, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal felnőtt részére, ha a családban az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2021.
évben 57.000 Ft).
A kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság a
meghatározott beadási határidőt követő soron következő bizottsági ülésen bírálja el.

Információ elérhető a
www.regoczialapitvany.hu oldalon.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a benyújtási határidő (2021. szeptember 30.) elmulasztása jogvesztéssel jár, valamint a tájékoztatás nem teljes
körű!

Nyomtatványok elérhetőek a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
Családsegítő Szolgálatnál (5510 Dévaványa,
Eötvös u. 44.)

Dévaványa Város Önkormányzata

Dévaványa Város Önkormányzata
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-Meghívó -- Alapítványi est -A Ványai Ambrus Általános
Iskola Diákjainak Jövőjéért
Alapítvány sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját a
2021. szeptember 25-én (szombaton) 19 órai kezdettel megrendezésre kerülő jótékonysági
báljára.
A bál helye: a Vörösmarty utcai iskola tornaterme.
A jegyek megvásárolhatók 2021. szeptember 22-ig a titkárságon, a Vörösmarty utcai
épületben.
Vacsorajegy ára: 5 000 Ft.
Támogatójegy is vásárolható.
Az est teljes bevétele az alapítvány számláját gyarapítja.

Tombola felajánlásaikat is szívesen fogadjuk, és tisztelettel megköszönjük.
Számítunk megjelenésére és segítő támogatására.
Az est a mindenkori járványügyi szabályok
betartásával kerül megrendezésre.
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
6/C. §(3) Ha az egyéb rendezvényt zárt térben
tartják, az egyéb rendezvényen - az ott foglalkoztatottakon kívül - kizárólag a koronavírus ellen
védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
vehet részt.
Az alapítvány kuratóriuma

A SZÜGYI DÁNIEL REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZLEMÉNYE
Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy iskolánk újraindításának 30. évfordulóját 2021. szeptember 30-án
15 órakor hálaadó istentisztelet keretében ünnepeljük a
református templomban, majd ezt követően szeretetvendégséget rendezünk az iskolában.
Az istentiszteleten igét hirdet dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.
Ünnepségünkre, vendégségünkre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.

Felhívás
Kérjük mindazokat, akik a jelenlegi Szügyi Dániel iskolában diákoskodtak, hogy egykori kedves emlékeiket, anekdotáikat írják le és osszák meg velünk. Az így tudomásunkra jutó történeteket a következő lapszámokban szeretnénk
megjelentetni.
A leírások személyesen behozhatók az iskola titkárságára (Vörösmarty u. 2.), vagy elektronikusan elküldhetők a
szugyidaniel2021@gmail.com címre.

Iskolatörténet dióhéjban
Az iskola működésének kezdetét pontosan nem tudjuk
meghatározni. A reformáció magyarországi elterjedését követően már az 1560-as években folyhatott itt oktató munka. Hivatalosan 1696-tól jegyzik a rendszeres tanítást, egy
tanítóval. Ebben az időben egy sárból, nádból készült egy
tantermes épület fogadta a tanulókat. Az 1700-as években a

gyarapodó diáklétszám miatt új épületek létesülnek, külön
tanítója van már a fiúknak és a lányoknak. Az 1800-as években tovább fejlődik az iskola létszámában, tanítói állás tekintetében, mindezt pedig az iskolaépületek felújítása kíséri.
A jelenlegi iskolaépületek Szügyi Dániel lelkipásztorsága
idején 1903-tól 1928-ig épültek meg. A református oktatás az 1948-ban bekövetkezett államosításig folyamatosan
zajlott itt. Ekkortól az iskola állami oktatási helyszín lett. A
rendszerváltás után 1991-ben állt vissza az intézményben a
keresztyén szellemiségű egyházi nevelés.

Nevelés-oktatás napjainkban
Jelenleg két telephelyen, barátságos, családias légkörben
folyik az oktató, nevelő munka. Nagy hangsúlyt fektetünk
az egészséges szellemi, testi képességek kibontakoztatása
mellett a szilárd értékrendet, szilárdságot, emberséget teremtő lelki fejlődésre.
Az iskolai életben jelentős szerepet kapnak a közösségépítő programok: Szügyi napok, családi piknikek, kirándulások, ünnepekhez kapcsolódó témadélutánok, hittan
táborok.
Bízunk abban, hogy munkatársaink hite, elkötelezettsége,
értéktermő tevékenysége nyomán újabb Istenét és hazáját
tisztelő és szolgáló generáció növekedhet fel Dévaványa közösségének hasznára és Isten dicsőségére.
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Hajdu Adrea igazgató

REFORMÁTUS HITTANTÁBOR DÉVAVÁNYÁN
2021. augusztus 2. és 8. között ren- gabonát. József először nem fedi fel
dezte meg a Dévaványai Református magát előttük, majd csak a későbbiek
Egyházközség gyermekeknek szóló során, amikor már meggyőződött arról, hogy korábbi bűneiket megbánták. Józsefnek köszönhetően a teljes
család Egyiptom leggazdagabb részébe költözhet. Isten az emberek rossz
tervéből így készít jót egy családnak,
és rajta keresztül a választott népnek.

hittantáborát. A táborra 21 gyermek
jelentkezett, akik a hét során a bibliai
József és családja történetét ismerhették meg. A Mózes első könyvében
található történetben egy népes, 12
fiútestvérből álló családot ismerünk
meg. A testvérek közül az édesapa,
Jákób, Józsefet szereti legjobban. Számára tarka ruhát készít, és testvéreiről kér jelentést tőle. József álmokat
lát családjával kapcsolatban, és amikor ezeket elmondja testvéreinek, ők
haragra gerjednek iránta. Egy adandó alkalommal aztán Józsefet saját
testvérei dobják kútba, majd egy kereskedőkből álló karaván viszi Egyiptomba, ahol Potifár házába kerül.
Itt rabszolgaként dolgozik, de Isten
gondot visel róla, így hamarosan gazdája házát felügyeli. Gazdája felesége
tisztességtelen ajánlattal közeledik
felé, aminek következtében József
börtönbe kerül. Isten itt sem hagyja
el őt, hanem először a rabok közötti
szolgálatot láthatja el, majd megfejti
két rabtársa álmát. Ennek későbbi következménye lesz, hogy amikor a fáraó álmokat lát, őt keresik meg azok
megfejtése ügyében. A fáraó álmai
hosszú és nehéz éhínséget jósolnak
Egyiptom számára, azonban József
Isten segítségével megadja a megoldást. Ezért a fáraó főemberré nevezi
ki Józsefet, és ő gondoskodik a birodalom élelmezéséről. Már javában
tart az éhínség, amikor Jákób családja is elindul gabonát keresni. Egyiptomba mennek, és Józseftől vesznek

Mindennap tornával kezdtük a reggelt, mely során még „fel nem kelt”
izmainkat mozgattuk át. Erre a bemelegítő gyakorlatok mellett a kidobó játék is nagyszerűen használhatónak bizonyult. A bibliai történetet öt
részre osztottuk, a testmozgás után
mindennap egy-egy újabb fejezetet
ismerhettek meg a gyerekek. A történet részletein kívül beszéltünk arról
is, hogy az egyes helyzetekben hogyan viselkedtek a szereplők, miért és
milyen megfontolásból cselekedtek
úgy a szereplők, ahogyan azt a Szentírás jegyzi számunkra. A történet mai
párhuzamait is kerestük, beszélgettünk a testvéreinkkel kapcsolatos érzésekről, a haragról, indulatokról, apa
és fiú, szülő és gyermek viszonyáról,
megkülönböztetésről, új környezetbe
kerülésről. Nagy hangsúlyt fektettünk
arra, hogy a konfliktust kezelni kell,
de sokszor érzéseink megfogalmazásához fel kell nőnünk, problémáink
megoldásához pedig csakis Isten kegyelme nyújthat útmutatást. Nagyon
fontos volt kiemelni a történetből a
vissza-visszatérő mondatot: „de Isten
Józseffel volt”. József többször került
mélységbe, és onnan csak Isten segítségével tudott kiemelkedni. A történet végén pedig megállapítottuk,
hogy a családi szeretetet semmi sem
pótolhatja, így jó felülemelkedni a
saját terveinken a közösségi – családi
élményekért cserébe.
A napközis tábor során több programon is részt vehettünk. A reggeli
torna és áhítat után a hét mindennapján délelőtti és délutáni foglalkozásaink voltak. Hétfőn a Hagyományőrző
Nők Egyesülete látott vendégül minket. A gyermekek a Civilházban talál-
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kozhattak az egyesület tagjaival, és az
általuk előállított, már bedagasztott
tésztával. A tésztából két süteményt
készítettek a gyermekek: kakaós
csigát és cirokszárra tekert kürtős kalácsot. Mindkettőt a gyermekek nyújtották, kenték, tekerték, cukrozták és
kakaózták a felnőttek segítségével,
majd pedig alaposan megkóstolták a
kisült tésztát. Ezek után ebéd következett, majd Oláh Gizella tanárnő
vezetett kézműves foglalkozást. Itt a
gyerekek fonalból készítettek különféle figurákat, emberalakokat.
Kedden a reggeli események után
a Ványai Ambrus Alapfokú Művészeti Iskola tanárai érkeztek a táborba. Hangszeres bemutatójuk során a
gyerekek megtekinthették, hogyan
lehet a különféle hangszereken játszani. Megszólalt a citera, a hegedű,
a brácsa, nagybőgő, furulya az Erdei
– család előadásában, illetve közösen
játszott kamaradarabokat is hallhattunk, valamint többszólamú kórusmű is elhangzott. A bemutatót követően a gyerekek is kipróbálhatták
a hangszereket, és tanári segítséggel
megszólaltathatták mindegyiket. A
délután folyamán Tóth Ildikó tanárnő kavicsfestéssel készült, a gyerekek
itt is nagy izgalommal készítették a
különféle mintákat. A festés során
akrilt és temperát használtak, a sima
felület festése után fültisztító pálcika segítségével pöttyözték a köveket,
majd száradás után meg lehetett tekinteni a kész alkotásokat.
Szerdán a reggeli teendők után a
strandra igyekezett a csoport. A teljes
tábori napot az étkezések kivételével
a medencékben töltötték a gyerekek.
A sok játékban, úszásban kellőképpen elfáradtaktunk, így az uzsonna
csendesen, a hazamenetel pedig még
halkabban telt.
Csütörtökön elromlott az idő.
Azonban ez bennünket nem zavart,
hiszen reggeli feladataink is elsősorban zárt térhez kötöttek minket, és az
utána következő programok is. A délelőtt folyamán a táborozók a refor-

REFORMÁTUS HITTANTÁBOR DÉVAVÁNYÁN
mátus templommal ismerkedhettek
meg. Rövid előadásban hallhatták az
épület történetét, alaposan megszemlélhették belső berendezéseit, majd az
orgona hangját is hallhatták, és belsejébe is bekukkantottak. Terveink között szerepelt a toronyba való látogatás, a táj megszemlélése, azonban az
időjárás ekkorra viharossá vált, így
tervünk nem válhatott valóra. Ennek ellenére a csapat jó élményekkel
ment ebédelni. Ebéd után Takács Bea
tanárnő vezetésével mindenki elkészíthetett egy olyan kutat, amibe a
mi modern elképzelésünk szerint Józsefet bedobták testvérei. A gyerekek
örömmel készítették el ezt az apró,
ám szemléletes tárgyat is.
Pénteken az időjárás is jobbra fordult, a reggeli hűvösség még jól is
esett az elmúlt idők melegebb hetei
után. Kerékpárra pattantunk mindannyian, és a Réhely Látogatóközpontba tekertünk. Itt megismerkedhettünk a túzok madárral kapcsolatos
feladatokkal, úgymint neveléssel és
fajtamentéssel, illetve a járulékos teendőkkel egyaránt. Kiállítás, filmnézés és alapos tárlatvezetés után a
gyermekek sokkal többet tudhattak
a túzokról, mint korábban. Ezután
ebéd következett, majd megsimogat-

tuk a helyben nevelt őshonos állatokat. A gyerekeket innen alig lehetett
elmozdítani. Pedig haladnunk kellett,
hiszen délután még egy vezetés várt
ránk, életnagyságban is megláthattuk a túzokot. A központtól néhány
méterre fekvő elkerített részben három kakas várt bennünket, majd egy
kilátóhoz sétáltunk. Ezek után dinynyét ettünk, majd ismét kerékpárra
pattantunk, hogy visszaérhessünk a
tábor területére.
Szombaton a gyerekek játékos feladatokkal versenyeztek. Az elmúlt hét
információit, tananyagát felhasználva
játékos feladatokon keresztül idézték fel mindazt, ami velük történt. A
református iskola felső tagozatának
területén és a református parókia udvarán több felnőtt segítségével egy
néhány állomásos vetélkedőn vettek
részt, melyet nagy izgalommal, boldogan teljesítettek.
A tábor vasárnap zárult istentisztelettel és szeretetvendégséggel. Az
istentisztelet 9 órakor kezdődött a református templomban, ahol a jelenlévő gyermekek néhány mondatban
beszámoltak József történetéről, és elmondtuk közösem a megtanul imádságokat, és elénekeltünk két éneket is.
Az istentisztelet után üstben készült

gulyáslevest és otthon készített házi
süteményeket ehettünk.
Az egész heti program megfelelő
előkészítéssel és folyamatos támogatói szándékkal jöhetett létre. Köszönjük mindazok segítségét, akik akár
imádsággal, jó szóval a heti programok létrejötte mellett voltak. Köszönjük az anyagi javak előteremtőinek is az áldozatokat, de köszönjük
a természetbeni felajánlásokat. Nem
lett volna biztonságos és teljes a táborozás, ha nincsenek foglalkozásainkat vezetők, kísérő szülők, húst
és zöldséget felajánló vállalkozók,
vagy éppen érettségire készülő, és a
kötelező társadalmi 50 órás szolgálatát letöltő fiatalunk. De köszönettel tartozunk a szeretetvendégség
megvalósítását segítőknek is, a főzés, tálalás, darabolás szolgálatáért
is. Köszönjük a református általános
iskola személyzetének, tanárainak
és technikai dolgozóinak is kitartó
munkásságát.
Reméljük, hogy táborunk Isten
dicsőségét szolgálta, és ugyanakkor
sokakat örömmel töltött el. Máskor
is várjuk a gyerekeket és szüleiket is
közösségünkbe!
Simon Norbert lelkész

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
TANÉVZÁRÁS 2021/2022.
A szakmát tanuló középiskolások
többségénél a tanév akkor érvényes,
ha letöltik az előírt nyári gyakorlatot.
Diákjaink zöme a szorgalmi idő után
azonnal nekilátott ennek a feladatnak
a végrehajtásához. Voltak viszont olyanok is, akik valamilyen ok miatt csak
később kezdték meg a gyakorlatot.
A teljesítés igazolások és gyakorlati
naplók folyamatosan érkeznek az osztályfőnökökhöz. A sikeres tanévet lezáró bizonyítványokat a gyakorlatok igazolását követően vehetik át a tanulók.
Váradi Tibor,
szakképzési munkaközösség vezető

TANÉVNYITÁS 2021/2022. –
képzéssel indítva…
Ismeretbővítés az Újratervezés
Program 2.0 segítségével
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal felhívása alapján lehetősége volt az érdeklődő kollégáknak a
nyári szünet ideje alatt csatlakozni az
Újratervezés Program 2.0-hoz, mely
lehetőséget biztosított az informatikai
ismeretek megújítására, módszertani
és szakmai ismeretek bővítésére.
Nem könnyű lépést tartani a digitális világ robbanásszerű fejlődésével,
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de nekünk a magas szintű informatikai szakmai oktatás biztosítása mellett
ez elkerülhetetlen.
A program lehetőséget biztosított az
operációs rendszerek, a hálózati alapismeretek, a verziókezelő rendszerek
mellett a HTML, CSS és JavaScript
alapjainak elsajátítására.
A programban átadott ismeretek
jelentős része átfedésben van az informatika ágazati alapvizsga követelményeivel, így a képzési program egy
része nagyon jól adaptálható az informatikai képzéseinkhez.
Földi Zoltán, igazgatóhelyettes

DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Átadásra került a ,,Dévaványáért” kitüntetés
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. augusztus 19-én tartotta Ünnepi Testületi Ülését, melyen ünnepi beszédet mondott Valánszki Róbert polgármester úr és Simon Norbert lelkész úr, majd átadásra került a
testület által adományozható legnívósabb elismerés: a ,,Dévaványáért” kitüntetés, melyet a 2021. évben Váradi Andrásné
Diós Ilona részére adott át Valánszki Róbert polgármester úr.
Váradi Andrásné Ilonka 1950. augusztus 16-án született
Dévaványán, egyszerű, de nagyon szorgalmas, dolgos, földműves- később fuvatos- családban, ahol 4 leánygyermek
született, közülük Ilona volt a legidősebb. Nagy szeretetben
nevelkedtek, de mivel látták szüleik nehéz, fáradságos munkáját, elhatározták: tanulnak, hogy az által könnyebb legyen
az életük. A szülők támogatták terveiket, így mindegyikük-jó
tanulmányi eredményeik alapján- megvalósíthatták álmaikat, elképzeléseiket. Lett belőlük bíró, védőnő, ápolónő, s
Ilonkából tanárnő. Igaz, első próbálkozásra nem vették fel
az egyetemre, ezért 1 évig a helyi gépjavító állomáson adminisztrátorként dolgozott. 1969 szeptember 1-től- régi igazgatója, tanára hívására- képesítés nélküli tanárként taníthatott
az I. számú Általános Iskolában. Egy év múlva jelentkezett a
Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-történelem levelető tagozatára, ahová felvették, s 4 év múlva megkapta diplomáját, és attól kezdve szaktanárként végezte munkáját egészen nyugdíjazásáig, 2007 júniusáig.
1970-ben férhez ment Váradi Andráshoz, akivel több, mint
50 évet eltöltöttek már, s békében, szeretetben nevelték fel 2
gyermeküket: Bandit és Ilonkát.
Mivel Ilona mindig tanár szeretett volna lenni, s célját elérte, nagy kedvvel, lelkiismeretesen, szeretettel tanította, nevelte a dévaványai gyerekeket. Munkája közben gondot fordított
a saját maga képzésére is. Rendszeresen részt vett szakmai,
pedagógiai tanfolyamokon, továbbképzéseken, melyeket a
Békés Megyei Pedagógiai Intézet, a Békéscsabai Tanítóképző
Főiskola, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi kara szervezett.
De nem csak saját tudásának bővítésére törekedett, segítette tanítványait, hogy különféle országos tanulmányi versenyeket, vetélkedőkön, irodalmi műsorokban vegyenek részt.
Részesült miniszteri dicséretben, s nyugdíjba vonulásakor
megkapta a ,,Dévaványa Kiváló Pedagógusa” elismerő címet
a vele járó pecsétgyűrűvel, továbbá a Pedagógus Szolgálati
Emlékérem kitüntetést is.
Nyugdíjasként is aktívan folytatta tevékenységét: A Múzeumbarátok Körének elnöke volt 12 évig, szervezte a múzeumi Kazinczy Anyanyelvi versenyt, segítette a múzeumi
gyermektáborokat és a kézműves foglalkozásokat (pl.: mézeskalács díszítés). Mai napig meghatározó szerepet tölt be
Dévaványa kulturális életében is, ezért Dévaványa város Képviselő-testülete 2021-ben a Magyar Kultúra Napján a ,,Dévaványa Kultúrájáért” elismerő címmel jutalmazta.
A mai napig is igyekszik Dévaványa hírnevét öregbíteni: A
Dévaványai Hírlapban megjelenő ismeretterjesztő írásaival

próbálja az olvasók érdeklődését felkelteni az irodalom és városunk története iránt, hogy a versek, cikkek lelki békességet,
reményt nyújtsanak a hétköznapi nehézségek elviseléséhez.
Továbbá rendszeresen részt vesz az országos anyanyelvi pályázatokon, ahol pályamunkáiért többször kapott dicsérő oklevelet, s 2017-ben országos 4. helyezést, 2020-ban pedig az
1. díjat nyerte el.
Ilonka néninek ezúton is szeretettel gratulálunk, kívánunk
neki jó egészséget és töretlen elhivatottságot a jövőben is!

Magyarország születésnapját ünnepeltük
2021. augusztus 19-én a Szent István-napi forgatag rendezvényen együtt ünnepelhettük meg országunk születésnapját.
A délután folyamán az Ünnepi Képviselő-testületi ülést
követően 19 órától egy különleges mesedélutánon vehettek
részt az érdeklődők a múzeumkertben, ahol Giriczné Gyányi
Marcsi néni kalauzolt el mindenkit a Derék Jankó meg a kemény kenyér című mesével és barangolhattuk be a mesetérkép segítségével, interaktívan, dramatikusan ezt a történetet,
a MesÉLek foglalkozás keretén belül. Ezt követte 21 órakor
az ünnepi tűzijáték, amely fergeteges látványvilággal kápráztatott el mindenkit. Az estét pedig egy piknik mozival zártuk,
a múzeumkertet minimozivá varázsoltuk és elkalandoztunk
a XX.sz.-i Magyarország történelmi eseményeibe, egy szívet
melengető családregényen keresztül.

Reméljük, hogy jól érezték magukat programjainkon, örülünk, hogy sokan látogattak el a főtérre és a múzeumkertbe,
hogy találkozzunk, beszélgessünk, kikapcsolódjunk nemzetünk ünnepén!
Köszönettel tartozom kollégáimnak, akik nélkül nem sikerülhetett volna ilyen jól a rendezvény: Giriczné Gyányi Marcsi, Bakó Bernadett, Hajdu Ildikó, Berczi Boglárka, Simon
Krisztián és Földi Marietta.
Köszönjük továbbá Dévaványa Város Önkormányzatának
és a Leskovics Pirotechnikának a támogatást és az együttműködést!
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Laskainé Kiss Alexandra művelődésszervező
DÁMK kulturális iroda

A KÖNYVTÁR HÍREI
Kölcsönözzön magazinjainkból,
újságainkból!
A könyvtárban folyóiratok, magazinok és újságok kölcsönzésére is van lehetőség. Jelenleg 114 féle folyóiratból lehet
válogatni.
A szolgáltatás érvényes látogatójeggyel vehető igénybe. A
Békés Megyei Hírlap és a folyóiratok legfrissebb számai nem
kölcsönözhetőek.
A könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a
könyvtár használati szabályzatát elfogadja, és beiratkozik a
könyvtárba. A helyben használat ingyenes, kölcsönözni a
beiratkozási díj megfizetése után lehet.
Könyvtárhasználati díj egy évre felnőtteknek 500,- Ft, diákoknak 250,- Ft, 16 éves kor alatt és 70 éves kor felett ingyenes.
Somogyi Erzsébet könyvtárvezető

••••••••••••••••• KÖNYVAJÁNLÓ ••••••••••••••••

Középiskolások könyvajánlója
Eszes Rita: Rókatündér
Ez a mű kétféle világba is enged bepillantást nyerni, egyik
a kultúrában gazdag és modern Japán, a másik pedig egy
titokzatos szellemi világ, amiről az emberek azt hiszik, hogy
csak régi legenda. Mindkét világ csodás és titokzatos, viszont
olyan helyzetek tűnnek fel benne, ami a világ minden táján
előfordul, főleg egy tinédzser életében: beilleszkedés, új barátságok, önmaga elfogadása, és az első szerelem, amivel egy
olyan lánynak kell szembenéznie aki félig egy rókatündér.
Történe: Ha igazán szereted, elengeded?
Midori nem hétköznapi lány – persze, minden tizennyolc
éves így érzi. Ám ő az erdőben nevelkedett a kétszáz éves
nagyanyóval, aki rókává tud változni. Midori is kicune, de
még csak próbálgatja a képességeit.
Egy nap meglátja a vonzó és különleges Akirát. A fiú mesél magáról a rókának, de sejtelme sincs, hogy az érti minden szavát. Csakhogy nagyanyó nem nézi jó szemmel Midori és Akira barátságát, ezért Oszakába küldi a lányt, hogy
belekóstoljon a városi kamaszok életébe – és eltávolodjon
Akirától.
Midori egy csapat külföldi cserediákkal együtt kipróbálja a japán középiskolások mindennapjait. Szert tesz két új
barátra: a szívtipró Tristanra, és a lázadó Reire, akik ki nem
állhatják egymást.
Mennyi titok szövi át a rituális szabályokat követő, fegyelmezett japánok életét?
Hogy érzi magát egy félénk rókatündér a gimnáziumban?
És mi történik, ha Akira egyszer csak felbukkan Oszakában?
Az ajánlót Béni Barbara írta
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A NAGYCSALÁDOSOK DÉVAVÁNYAI EGYESÜLETÉNEK RENDEZVÉNYEI
Családi Nap a Lógató melletti pihenő parkban
Családi Napot tartottunk a NEAO-KP-1-2021/8-000501
pályázat keretében, mottónk: Csalások, gyerekek, hagyományok 2021.
2021. augusztus 21-én birtokba vettük a Horgász Egyesület
pihenő parkját. Az egyesületünk tagjai és gyerekeik, unokáik
töltöttek el egy mozgalmas napot. Kipróbáltuk a kemencét,
sült benne hús és kalács. Húst grillen is sütöttünk. Ebédre
gulyáslevest főztünk az üstben, majd délután csemegekukoricát főztünk. A hagyomány jegyében kalácsot, lekváros
kiflit, kürtőskalácsot sütöttünk dévaványai hagyomány szerint, csutkaszárra tekerve. A gulyásleveshez csipetkét készítettünk. A házi tészta készítésében a gyerekek lelkesen vettek
részt. A tésztanyújtást is örömmel kipróbálták.

A kisház konyhájában készültek a kalács tészták, több kelesztő tál is használatba lett véve. Mivel a kemencében nem
tudtunk mindent egyszerre sütni, a benti sütőt is igénybe
vettük a mákos kalács sütéséhez. A lekváros kifli és a kürtős kalács a kemencében sült. Hatalmas tészta halom sült ki
ebédre, és még délután is sült folyamatosan. Mindenki anynyit evett, amennyi jól esett.
A gyerekeknek sok játéklehetőség volt, asztali tenisz, tollaslabda, trambulin, labdázás, és sok – sok gurulós eszköz,
kismotor, futó bicikli, háromkerekű bicikli, hintaló és társaik.
Délután a résztvevőknek meglepetés tombola volt. A gyerekek számára voltak játékok, színesek, füzetek, labdák, buborékfújók, játéksmink, amivel bárkit kifestettek
Jó kedvű csapat gyűlt össze, a hangos nevetésükre még a
környékbeliek is felfigyeltek. Egy nagymama az unokájával
meg is nézett bennünket, de ismerősök hiányában, egy körséta után hazamentek.
A kisgyerekekkel lévő családok 5 óra után kezdtek szedelődzködni. A többiek még maradtak, mert a jó kedvből
nem volt hiány.

NEA előadások - 2021. augusztus 7.
A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete „Fókuszban a
család” címmel előadás sorozatot hirdetett, a NEA-TF-20O-V-0664 pályázat, „Család, egészség, szabadidő, rekreáció
2020.” című projekt keretén belül. A járványhelyzet miatt a
program az idei nyárra tevődött át.
A nyolcadik – kilencedik - tizedik előadásra 2021.08.07én (szombaton) ismét a Családsegítőbe nyertünk befogadást,
mert a székhelyünket nem használhattuk.
13 órától Gyányi Ditta előadását hallgattuk meg a Táplálkozz az egészségedért címmel. Hallhattuk, hogy mely ételcsoportok hatnak előnyösen az emberi szervezetre, melyek túlzott fogyasztása hátrányosan. Szó esett a gyógynövényekről,
gyógyteákról is. Mi azt szűrtük le, hogy oda kell figyelni, hogy
megfelelő mennyiségben jussanak a szervezetbe növényi és
állati eredetű ételek, több zöldség, kevesebb szénhidrát és hús.
Rövid szünet után folytatta a Speciális étrendek bemutatásával. Szó esett a liszt- a tejcukor- tejfehérje érzékenységről
és a többiekről. Elmondta, hogy mely természetes édesítőket
ajánlja. Kóstolót kaptunk a fogyasztható teljes kiőrlésű zsemlékből, vegán sült zsírral, növényi alapú sajtot, és céklacsipszet, aszalt nassolni való csemegét, illetve a felejthetetlen ízű
100 %-s kakaóbabból készült csokoládét.
15 órától Gyányiné Vincze Róza tartott előadást. Témája
a Családi beszélgetések volt. Itt sok-sok aktuális kérdés felmerült. Ki hogyan dolgozza fel a problémát, egy váratlan
szituációt, örömöt. Azt, hogy jól tanul a gyerek, hol tanuljon
tovább, mi legyen belőle, vagy éppen semmi sem érdekli. Jó
kedélyű beszélgetés volt.

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

3. Szent Mihály-nap után harapófogóval se lehetne kihúzni a füvet = e
naptól már nem nő tovább a fű.

Mérleg, avagy
Szent Mihály hava

kolakezdés ideje. Régen szeptember
elején fizették ki a pásztorok bérét, és
fogadták fel az újakat a következő mezőgazdasági évre.

Gyárfás Endre:
Az ősz a csősz

E hónap legismertebb, leghíresebb
neve a Mihály.

4. Szent Mihály-nap után akármerről fúj a szél, hideg az = késő ősszel
már csak hideg szél szokott fújni.

Mihály arkangyal neve bibliai eredetű, jelentése: „Istenhez hasonló”. Ehhez
a naphoz népi időjóslásunk számos hiedelme fűződik:

5. Szent Mihály-nap után egy icce
víz, két icce sár = ősszel kis esőből is
nagy sár lesz.

- ha ezen a napon még nem költözött
el a fecske, újévig nem lesz hideg

6. Elvitte a Szent Mihály lova = meghalt, kivitték a temetőbe.

/részlet/
„Itt az ősz, itt az ősz:
sápadt kukoricacsősz.
Csettintéssel nyitogat
iskolai kapukat.
Kalapjáról délre száll
fecskeraj és gólyapár.
Kosarában birs, dió,
mindenféle földi jó,
alma, szőlő, mandula,
csipkebogyó, borbolya (...) „
Szeptember hónap két nagy eseményről nevezetes: a betakarítás, a
mezőgazdasági év bezárása és az is-

Versről versre

- ha dörög az ég, szép hosszú ősz, de
kemény tél várható.
Sok szólás és közmondás is született
ezzel a nappal kapcsolatban.
1. Meghúzta, mint Mihály bátyám a
kalamárist = azt hitte, hogy finom italt
kap, ezért jót húzott belőle, de nagyot
csalódott.

7. Bohó Misi, de hájas = bolond
ugyan, de vagyonos.
8. Kijöttek a Miska bácsi lovai = kiderült az, amit titkoltak, lepleztek.
9. Miskakancsó a komája = nagyon
szereti az italt.

2. Aki Szent Mihály-nap után gatyába öltözik, attól nem kell tanácsot kérni = aki szeptember 29-e után is úgy
öltözik mint ahogy nyáron szoktak, az
nem lehet okos ember.

10. Amit Misi tanul, Mihály sem felejti = amit fiatal korában tanul az ember, arra idősebb korában is emlékszik.

figyelmét, közlésre szánt alkotásaikat küldjék vagy hozzák be a múzeumba, hogy
minden hónapban egy kiválasztott lírai
verssel tegyük széppé Olvasóink mindennapjait! Érdeklődő kíváncsisággal várjuk a
verseket!

számomra az írás, hiszen a leírt betűk,
szavak, megformált mondatok oldják a
belső feszültséget.
Mióta gyermekeim vannak azóta lettek
gyerekverseim is, egy kötetre való össze
is gyűlt, melyet az akkor 4 éves kisfiam ,,
illusztrált”. Kedvenceim a rövid, de velős
haikuk, illetve a szabadon áramló flow érzést megtestesítő szabadversek.
Nemcsak a munkám során, a szabadidőmben is mesékkel foglalkozom, a meseterápia felé kacsintgatva mesefejtegetésbe kezdtem: a népmesék mélyére ásva
versben fogalmazom meg azok mit üzennek számomra. Hiszek a mesék gyógyító,
felszabadító erejében, és azon dolgozom,
hogy a népmese újra központi szerepet
töltsön be az életünkben, minél több mindenkihez eljusson.
A festett lány című versem néhány éve
megzenésítésre is került, amire nagyon
büszke vagyok.

a szerkesztők
„A vers a szellemiség csúcsa!
Tisztelt Olvasók!
Az emberi tudat színvonalát mindenkor
stabilan képes tartani. Fejlett szintű fogalomtárat biztosít, minden időben tanít, neGiriczné Gyányi Mária vagyok óvodavel és képes szórakoztatásra.”
pedagógus, drámapedagógus. Gyerek(Takács László Imre) korom óta írok verseket, nálunk a költői
véna amolyan családi örökség.
A versekhez fordultam, ha örömöm
Tisztelt Olvasóink!
volt, és akkor is, ha bánatos voltam. Írtam
Kedves Felnőttek és Gyerekek!
egy régi szekrénybe bújva, csodákra várva, és írtam a fotelban ülve, elmélkedve.
Rovatunkban olyan verseket szeretnénk Egy versíró versenyen első helyezést érbemutatni, melynek szerzői Dévaványá- tem el néhány éve, aminek nyereménye
hoz kötődnek: ma is itt élnek vagy innen egy kiadott, igazi verses kötet volt. Ez
származtak el. Egyúttal felhívjuk a versírók nagy lökést adott nekem. Egyfajta terápia
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Váradi Andrásné

Versről versre

A kopasz pillanat pedig egy mesefejtegető szabadvers. Vajon melyik meséhez
írtam?

A festett lány
Egy festmény lóg a falon
a lány a tükör előtt
haját fésüli, szinte hallom
a selymesen sercegő
szikrázó suhanást.

A szemei sírnak látom
bár könnyei nincsenek
száján a derűs mosoly
fáradt és erőltetett,
mintha várna valamire.
Fogva tart a pillanat
keretbe zárt régen,
megrekedt minden mozdulat
és a lány a képen
oly szomorú!
De ha jön az este
a lány táncra kel
selymes haja lebben
ahogy forog s énekel
bár senki se látja.

Majd ahogy a nap kél
a sötétség tovaszáll
ő visszaül a tükör elé
hogy a táncban szétzilált
haját kisimítsa.

Kopasz pillanat
Beengedhető?
Dönteni hogy meddig
hogy mikor és mennyit...
Ám farkasszemet kell nézni
hogy meglásd benne magad
s az új feladat:
felülemelkedve
máshonnan látni
s kivárni
míg a pillanat
kopasz valója marad.

Kordáné Berta Edit vagyok. Dévaványán nőttem fel, itt úgy 15 éve hobbiként indult, de mindig tanulok újabb dolgokat, technikákat, szívesen formázok meg új elképzelést.
jártam iskolába, itt élek és itt alapítottam családot.
A pergelt torta, vagy grillázs készítés már nagyon régen
Még sok ötletem van és sok kihívás vár reám. Szeretnék
foglalkoztat.
még sok sok tortát készíteni.
Sok elméleti keresgélés, majd gyakorlati próbálkozást köKöszönöm a lehetőséget a bemutatkozásra.
vetően egyre több sikert értem el. A pergelt torta készítés

2021. szeptember 18-án, szombaton 13 órától, az Eötvös-Tompa utcák találkozásánál lévő
Tőkerészi kútnál egy különleges, megható családi összejövetel lesz. Soós Sámuel kútfúró mester
leszármazottjai kis ünnepség keretén belül avatják fel az ott lévő, a mester nevét őrző emléktáblát.
Az egykori Vásár utcai artézi kút történetével településünk helytörténete ismét gazdagabb lett.
A család szívesen látja az érdeklődőket a megemlékezésen.
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EURÓPAI AUTÓMENTES NAP
KERESSÜK DÉVAVÁNYA LEGRÉGEBBI,
MŰKÖDŐKÉPES ÉS EGYEDI KÉSZÍTÉSŰ
KERÉKPÁRJÁT
Idén is megrendezésre kerül az Európai Autómentes Nap
Dévaványán 2021. szeptember 17-én, pénteken, melyre ismét várjuk a veterán és egyedi készítésű kerékpárral rendelkező tulajdonosokat a református templom előtti térre.
Amennyiben Ön is rendelkezik veterán, még működő
vagy egyedi készítésű kerékpárral jöjjön, mutassa meg az
érdeklődőknek és vegyen részt a 9. alakalommal megrendezésre kerülő „Gurul Ványa” felvonuláson is.
A legrégebbi és a legötletesebb biciklik tulajdonosait apró
ajándékkal jutalmazzuk és egy elismerő oklevelet is kapnak.
Részvételi szándékát kérjük, előre jelezze, hogy a kerékpárral kapcsolatos információkat (gyártás éve, típusa, tulajdonos neve) előre ki tudjuk nyomtatni, és majd a helyszínen
a kerékpáron el tudjuk helyezni!
További információ:
Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány irodájában,
Árpád u. 1., telefon: 66/483-100/305 mellék vagy a kozalapítvanydevavanya@gmail.com e-mail címen.

FELHÍVÁS RAJZPÁLYÁZATRA
Az Európai Autómentes Nap keretén belül rajzversenyt
hirdetünk. Az idei év szlogenje:

„Fenntartható közlekedés a biztonság
és egészség jegyében.”
A beküldendő alkotások mutassák be a valós vagy elképzelt ideális lehetőségeket a különböző közlekedési eszközök
megválasztására. Ábrázolják azt, hogy hogyan segíti elő környezetük és a saját egészségük megőrzését, ha a közlekedők
az információs eszközöket helyesen megválasztva tervezik
útjaikat, használják az utazáshoz a közösségi szolgáltatások
nyújtotta lehetőségeket és járműveket. A pályázati alkotások
mutassák be, hogy rövidebb - hosszabb távolságokat is meg
lehet tenni az egyéni autóhasználatot mellőzve, egyéb közlekedési módok igénybe vételével, akár sétálva vagy kerékpározva. A művek hívják fel a figyelmet a biztonságra, a környezetünkre és egészségünkre gyakorolt kedvező hatásokra,
pozitív élettani következményekre.
Az alkotásokat 2021. szeptember 15-ig várjuk a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány irodájába. A rajzok
kiállításra kerülnek 2021. szeptember 17-én a városi Autómentes Napon. A díjazásról sem feledkezünk meg, négy kategóriában – óvodás, iskolás 1-4. o., 5-8. o., és középiskolás
– az első három helyezettet jutalomban részesítjük.
Te milyennek képzeled a jövő biztonságos közlekedését?
Hogyan valósítanád meg a tiszta, közösségi és intelligens
mobilitást? Rajzold le!
A rajzodat bármilyen technikával készítheted!
A rajzok hátoldalán szerepeljen neved, osztályod, iskolád
neve, illetve óvodásoknak az óvoda címe.

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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EURÓPAI AUTÓMENTES NAP
- DÉVAVÁNYA, 2021. SZEPTEMBER 17.
„Fenntartható közlekedés a biztonság és egészség jegyében.”

Helyszín: Dévaványa Főtér –
Bem utca – Széchenyi utca

„Fenntartható közlekedés a biztonság
és egészség jegyében”

szlogennel az Európai Autómentes Nap keretén belül 2021.
9:00-12:00 Aszfaltrajz alsó tagozatos általános iskolások és szeptember 17-én felvonulást tartunk a „0% káros anyag
óvodások részére.
kibocsátású” járművek részvételével. /pl. görkorcsolya, görTOTÓ – kerékpáros kvíz, környezetvédelmi és deszka, kerékpár/.
életmódkérdések.
Mozogjunk többet! – Sorversenyek, ügyességi játékok.
Program:
9:00-17:00 Kiállítás a beérkezett rajzokból
Kézműves foglalkozások – rongyszőnyegszövés, 13:00-17:00
Regisztráció
varrás, hulladékból játék.
A regisztrálók apró ajándékot kapnak.
Kültéri játékok,
„biomeghajtású” járművek – gokart, bobo car, roller
17:00-18:00
Felvonulás
Bringadoktor – szereljünk kerékpárt!
Egyedi kerékpárok: bringó hintó, fordítva
Útvonal: Hősök tere – Árpád utca – Sport
működő és egyéb élménybiciklik.
utca – Szeghalmi út – Bánomkert utca –
Energia kerékpár – hajtsd meg jól a biciklit, a
Szérűskert utca – Körösladányi út – Hősök
lámpa megmutatja mennyi energiát tudsz
tere
előállítani izommunkával!
Egészség sátor – vérnyomás, vércukorszint mérés.
13:00-17:00 Szekértúra – városnézés lovaskocsin.
18:30
Nyereménysorsolás
Veterán és egyedi készítésű biciklik kiállítása.
Kerékpárdíszítés – tűnj ki a tömegből, legyél egyedi!
Nyeremények:
Kézműves és bioszappanok vására.
Regisztráció – „XI. Gurul Ványa”
Fődíj: 2 db kerékpár
16:55
Valánszki Róbert polgármester úr köszöntője.
•
Kerékpáros első és hátsó kosarak,
•
fényvisszaverő mellények,
17:00
„XI. Gurul Ványa” – felvonulás kerékpárral és
•
kerékpáros felszerelések: lakatok, világítások,
egyéb ”0 %” káros anyag kibocsátású járművekkel
Útvonal: Hősök tere – Árpád utca – Sport
csengők,
utca – Szeghalmi út – Bánomkert utca – Szé•
és még sok egyéb hasznos eszköz a tárgyadományokból,
rűskert utca – Körösladányi út – Hősök tere
és a felajánlásokból.
(A beérkezést követően zsíros/margarinos kenyér hagymával, paprikával, paradicsommal.)
Nyereménysorsolás a felvonulás
regisztrált részvevői között!

Az érdeklődőktől kérjük, hogy zajkeltő eszközt (csengőt, dudát, sípot, kereplőt) hozzanak magukkal!

Gurulj Velünk!

Fődíj: kerékpár
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MEGHÍVÓ
Bemutatkozik a Dévaványai
Vadásztársaság
„Egy a Természettel”Vadászati
és Természeti Világkiállítás keretén belül a Dévaványai Vadásztársaság is lehetőséget kapott
egy kiállítás megrendezésére.

Helyszín: Dévaványai Vadásztársaság
(5510 Dévaványa, Kossuth u. 30.)

Szeretnénk bemutatni a Dévaványán fellelhető
vadfajok élethű preparátumait, trófeákat.
Vadásztársaságunk életébe betekintést nyerhetnek vadászházunk bemutatásával.
Minden kedves látogatót a megnyitó napján
egy finom ebéddel várunk.

12 órakor ebéd (őzpörkölt)
A kiállítás a megnyitást követő héten,
hétköznapokon 8 - 14 óra között megtekinthető.

Időpont: 2021. október 2. (szombat)
10 órakor kiállítás megnyitó

Tisztelettel: Illin József,
Vt. elnök

JÓ EGYÜTT ÉNEKELNI!

2021. augusztus 16- 17- én kórusunk ismét egy intenzív,
énekléssel telt időt töltött a Körös- Maros Nemzetipark Sterbetz István Látogatóközpontban.
Hétfőn 13 órakor volt a gyülekező, majd mindenki elfoglalta a szobáját.
14 órakor kezdődött a próba. A már tanult és gyakorolt
dalokat ismételtük át, majd új dalokat kezdtünk tanulni,
gyakorolni. Két szünettel, 19 óráig tartott a próba, utána
közös vacsora következett. Az ízletes kolbászos paprikáskrumplit idén is a Hagyományőrző Nők Egyesülete tagjai főzték. Munkájukat, kedvességüket a délután folyamán tanult
dallal köszöntük meg. Vacsora után a kellemes nyári este
beszélgetéssel telt.

Köszönjük karnagyunk, Erdeiné Mucsi Márta odaadó, áldozatos munkáját, energiáját, amelyet tudásunk gyarapításába fektetett. Köszönjük a Hagyományőrző Nők Egyesülete
tagjainak a munkáját. Nevezetesen: Berta Istvánnénak, Tóth
Istvánnénak, Kovács Károlynénak, Diós Imrénének és Jenei
Mártának.
Köszönjük Kónya Mihálynak és feleségének, Rózsikának a
vacsora alapanyag biztosítását, kiszállítását a helyszínre.
Köszönöm kórustársaimnak a jelenlétüket és munkájukat.
Programunkat a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósítottuk meg, melyet a szállásdíj fedezésére használtunk fel.

Másnap reggel 8-kor reggeli, 9 órától pedig újra próba
következett 11.30- ig. Utána pakolás, takarítás, majd haza
indultunk.
Több éves tapasztalatként arra a következtetésre jutottunk,
hogy ezek alatt az intenzív „táborok” alatt, nem csak énektudásunk gyarapodik, hanem a próbákon kívül töltött idő
„csapatépítő” is. Segít egymást minél jobban megismerni.
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Kürti Ignácné elnök,
Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesülete

Csordás Györgyi

Születések:

Kozmetikus

Bejelentkezés telefonon:

Pálfi József és Horváth Izabella lánya Hanna Bella,
Felföldi Attila és Kecse Marianna fia Máté.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nagy Imre autószerelő

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

Dv., Kisfaludy u. 14.

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

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

- Gumiabroncs szerelése, javítása

Telefon: 06/70-234-42-75

Telefon: 30/860-2627.

Gránit, márvány, műkő síremlékek
R

,
,

,

,
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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

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,
valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok,
kerítéskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-20/921-6648
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DSE HÍREK
Júliusban Focitáboroztunk
2021.07.12-16. között rendezte meg nyári focitáborát a Dévaványai Sportegyesület,
ahová 42 gyermek jelentkezett. Táborunk
fő tematikája a futball, ugyanis a táborozó
gyerekeke délelőtt és délután is fociedzéseken vesznek részt, megismerkednek a
futball szabályaival, technikai- és erőnléti

edzéseket tartunk számukra, ahol a labdavezetést, a takitikát, az állóképességet
erősítjük, mindezt játékos keretek között,
hiszen a célunk, hogy minél több gyermek
csatlakozzon be egyesületünk szakosztályába, tapasztalja meg a sport adta közösséget
és egészséges életmódot. A hétfői napon
csoportokba szerveztük a gyerekeket, minden csapat megírta saját indulóját, játékos
csapatépítő feladatok segítségével ismerkedtünk, hangolódtunk, kovácsolódtunk össze,
majd a délután folyamán Feke Dominik táborozónk mutatta be bűvésztudományát és
képráztatott el bennünket. A keddi napon
sem maradhattak el a fociedzések, délután
pedig jutott idő arra is, hogy a Dévaványai
Strandfürdőben lehűthessük magunkat. A
harmadik napon állóképességünket és határainkat feszegettük, majd elkészítettük a
kézlenyomatokból álló táborzászlót. Csütörtökön Szarvason kirándultunk, sétahajókáztunk, ebédeltünk, majd tovább buszoztunk a szomszédos Békésszentandrásra,
ahol Hunyadi Mátyás Sportegyesület látott
bennünket vendégül és barátságos mérkőzéseket játszhattunk velük, majd a szabadstrandon fürödtünk, játszottunk. Pénteken
sajnos sor került a táborzárásra is. Az időjárás egész héten kedvezett nekünk, hősiesen tűrték a gyerekek a forróságot, amit
igyekeztünk hűtött dinnyével, jégkrémmel
csillapítani számukra. Nagyon eseménydús,
élményekkel teli hetet zártunk, amely nem
jöhetett volna létre, ha a gyerekek nem álltak
volna ilyen aktívan, elszántan és nyitottan a
programokhoz, továbbá a sok közreműködő
nélkül. Nekik külön köszönettel tartozunk:
Bereczki Dorina, Tanács-Furka Júlia, Zeller

Anita, Németh Fanni, Marton Anikó, dr.
Szitás László, Barna Sándor, Sándor István,
minden diáksegítőnek és technikai dolgozónknak: Bíró Mártának és Végh Tamásnak.
Továbbá külön köszönjük Csatári Terike
néninek a mesés mézeseket és a szülőknek,
hogy ránk bízták gyermekeiket! Reméljük
szép élményeket, barátságokat ,,vittek” magukkal a gyermekek! Találkozunk jövőre is!

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2021. évben is megrendezte egyesületünk a ,,Nagyon
Nyár-Sport és angol nyelvi tábor”-t.
A tábor immáron harmadik éve, töretlen érdeklődéssel került megrendezésre,
ahová egyre nagyobb létszámmal fogadjuk

Sportegyesület közösségét is. A sport mellett
hangsúlyt kap továbbá az angol nyelv, hiszen
játékos, mozgásos formában mind a kezdő,
mind a haladó szinten tartó gyerekek részére készültünk foglalkozásokkal.
Az eseménydús hét folyamán, minden nap
a gyerekek foci, jóga, úszás edzéseken, angol
foglalkozáson vehettek részt, a délutánokat
pedig csapatépítő játékokkal, kézműveskedéssel, strandolással, mozidélutánnal fűszereztük. Szerdán Békéscsabára látogattunk,
ahol a CsabaParkban az ,,Óriások Konyhája” tematikus játszóparkban méretarányosra
nagyított kolbásztöltő mászókán, húsdaráló
csúszdán és góréban múlattuk a délelőttöt
kacagások és fogóscskák közepette, majd
onnan a a McDolnald’s-ba mentünk egy
ínycsiklandó Happy Meal menüre, végül a
tartalmas napunkat a Csaba Center Mozijában koronáztuk meg, ahol a Croodék 2 mesefimet vetítették le nekünk 3D-ben. A táborzárás előtt fizikai kísérleteteknek voltunk
aktív résztvevői, ahol a víz és a környezettudatosság került előtérbe, majd délután anyukákat, apukákat, kis- és nagytesókat, mamákat és papákat invitáltunk meg a Dévaványai
Strandfürdőbe, hogy szemtanúi lehessenek,
hogy a sport és angol mellett még a táncra is
volt ideje és energiája a gyerekeknek, hiszen
meglepetésprodukciójuk ekkor debütált. A
műsor után közös beszélgetésre, játékra, és
piknikre is sor került.
Köszönettel tartozunk a szülőknek, hogy
ránk bízták gyermekeiket erre a tartalmas
hétre! Bízunk benne, hogy mindenki élményekkel, barátságokkal zárta emlékezetébe

a gyerekeket. A tábor- nevéből adódóantele van izgalmasabbnál izgalmasabb nyári
programokkal: kirándulással, strandolással,
játékokkal, mindezek mellett pedig kiemelt
hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek
megismerkedjenek az egyesületünk berkein
belül működő szakosztályokkal, élményeket, nevetéssel teli pillanatokat szerezzenek,
továbbá baráti kapcsolatok alakuljanak ki,
mélyedjenek el, ezzel erősítve a Dévaványai

az idei tábort is! Külön köszönettel tartozunk kollégáinknak, edzőinknek, oktatóinknak, akik nélkül mindez nem valósulhatott volna meg: Bereczki Dorinának, Czebe
Nikolettnek, Gönczfalvi Balázsnak, Kertmegi Kristófnak, Kiss Helgának, Laskainé
Szandinak, Marton Anikónak, egyesületünk
elnökének, dr. Szitás Lacinak és technikai
kollégáinknak Bíró Mártának és Végh Tamásnak.

A táborról szóló kisfilmünket megtekinthetik Facebook oldalunkon (Dévaványai
Sportegyesület).

Az idén is volt ,,Nagyon nyár!”
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DSE HÍREK
Köszönjük azoknak a segítőknek, önkénteseknek, akik segítették munkánkat
és állták a sarat: Csontos Nórinak, Faragó
Hannának, Faragó Szabolcsnak, Kenéz Reginának, Németh Fanninak, Sándor Hannának és Sándor Petrának.
Köszönjük Szikoráné Duka Andinak a lebilincselő fizikai kísérleteket és vízi rakétát:
„Ha már nyár, akkor víz! Légy környezettudatos! Kísérletezzünk és tanuljunk!” címmel.
Köszönjük a felajánlásokat, hozzájárulásokat: Borsós Mónikának, Elekné Szitás
Emma néninek, Dékányné Kőszegi Annának, Juhászné Csala Editnek, Kiss Nórának,
Laskainé Kiss Alexandrának, Murányi Norbertnek, Pesztránszki Ritának és természetesen Dévaványa Város Önkormányzatának.

Sportegyesület táborzárásán, melynek előzménye volt a mi nyári focitáborunk alatt tett
látogatásunk sikeressége. Megtisztelő vendégszeretet, gondosan előkészített pályák
és kiváló környezet fogadott minket. Egyesületünk U7-9-11-13-as korosztályai, illetve
lány utánpótlás csapatunk is izgalmas, lelkes
szurkolással övezett meccseket vívhattak a
helyi csapatokkal együtt. A fárasztó, aktív és
mozgalmas mérkőzéseket követően rendkívüli vendéglátásban volt részünk, hot-doggal, üdítővel, pörköltekkel és finomságokkal
készültek a szervezők.
Reméljük, hogy a megélt, felejthetetlen
élményt a közeljövőben módunk lesz viszonozni és a hosszú távú együttműködést alapoztuk meg.
Köszönjük a Békésszentandrási Hunyadi
,,Nagyon nyár tábor- ahol az élmény
Mátyás Sportegyesület vezetőségének, edzőegy életre szól!”
inek, sportolóinak, illetve a lebonyolításban
Várunk benneteket jövőre is!
részt vevő szülőknek ezt a tartalmas, barátA táborról szóló kisfilmünket megte- ságos, élményekkel teli napot!
kinthetik weboldalunkon (www.devavanyaise.hu).
Ecsegfalván mutatkozunk be

Békésszentandráson
vendégeskedtünk

2021.08.21-én szombaton Ecsegfalván, a
Falunapon mutatkozhatott be egyesületünk
az oda érkező érdeklődőknek. Az utánpótlás
2021.08.20-án meghívás útján vehettünk
korosztályaiból és a lány utánpótlás csaparészt a Békésszentandrási Hunyadi Mátyás

Néhány mondat a DSE
mazsorettes lányok sikereiről
A Dévaványai Sportegyesület Mazsorett
Szakosztálya 2021. szeptember 1-jén újabb
tanévet kezd a városban. Az Ametiszt Mazsorett Csoport kezdő és haladó csoportjaival két korosztályban folytatja tevékenységét.
Az elmúlt pandémiás időszak ellenére 15
hónap kihagyás után újra versenyezhettek
a csoportok, elkészültek az új fellépőruhák,
színpadra léphettek fesztiválokon, falunapokon, szabadtéri rendezvényeken.
Mindannyiunk számára nagy öröm volt
élőben versenyezni, valódi versenyeken, valódi szakmai zsűri előtt megmérettetni magunkat.
A csoport tagja a Magyar Látványtánc
Sportszövetségnek, így május 30-án részt
vettünk az általuk szervezett budapesti magyar bajnokságon. A három koreográfia két
első és egy második helyet érdemelt, így a
csoport kvalifikálta magát a magyar bajnokság következő fordulójára, melyet Balatonfüreden rendeztek. Mindhárom koreográfia
első helyen végzett, aranyérmes lett, illetve
az egyik tánc szakmai különdíjat is kapott,
így októberben ott lehetünk a Látványtáncok

Európa Bajnokságán, melyre a felkészülést
már megkezdtük.
IX. Abigél Országos Minősítő Táncfesztiválon Újfehértón, hat tánccal neveztünk,
melyről négy arany és két ezüst minősítéssel tértünk haza.
Július 3-án a Szolnok Open Országos
Mazsorett Versenyen négy arany egy ezüst
és egy bronz csoportteljesítménnyel szerepeltünk.
A csoportok versenyeken nyújtott teljesítménye kiemelkedő, szorgalmuk és kitartásuk példaértékű. Fegyelmezettségük,
színpadi viselkedésük, külső megjelenésük
mindannyiónkat büszkeséggel tölt el.
Amennyiben a járványhelyzet megengedi töretlen lelkesedéssel folytatjuk tevékenyégünket, szeptemberben és októberben
újabb versenyek várnak ránk, fellépésekben sincs hiány az elkövetkezendő két hónapban.
Szeptember 1-jétől szeretettel várjuk
az új érdeklődőket kezdő csoportjainkba, ahol a mazsorett műfaja mellett más
táncstílusokkal is megismerkedhetnek. A
részletekről, a próbák pontos időpontjáról
és helyéről a 0630-296-8393-as telefonszámon érdeklődhetnek.
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tunk tagjaiból, illetve a helyi gyermekekből
álló csapat játszhatott barátságos mérkőzést
a Pulyka téri fociplaccon, illetve mazsoretteseink mutatták meg tudásuk legjavát a
felállított színpadon, továbbá birkózó szakosztályunk is bemutatót tartott az egyesületünk sátra mellett összeállított tatamin. A
sportbemutatók mellett ugrálóvárakkal, csillámtetoválással, promóciós ajándékokkal,
illetve 600 adag ingyen gulyással járultunk
hozzá a rendezvényhez, melyet a VCAEKP-2-2021/1-000042 azonosítószámú ,,A
Dévaványai Sportegyesület 2021. évi szakmai programjai megvalósításához és működésének támogatásához” projekt keretében valósíthattunk meg. A kitelepülésünk
kiemelt célja az volt, hogy megismertessük
egyesületünk tevékenységét, bemutassuk
szakosztályainkat, továbbá tagságunk létszámát tudjuk ezzel a jövőben gyarapítani,
illetve fontosnak tartjuk, hogy a környező
településekkel jó kapcsolatot ápoljunk, megerősítve ezzel sportközösségünket.
Kellemes délutánt tölthettünk el a szomszédos településen, élvezhettük szomszédaink vendégszeretetét és a helyi gyermekek
aktív részvételét.
Laskainé Kiss Alexandra
szakosztályvezető

Csoportvezetőként nem győzöm elégszer megköszönni a szülők felbecsülhetetlen támogatását, segítségét és kitartását,
melyet éveken át tanúsítanak a csoport
iránt.
Nem titok, hogy nem csak oktatójuk,
hanem rajongója is vagyok a gyerekeknek,
akik évek óta kitartanak a mazsorett műfaja mellett és töretlen lelkesedéssel vesznek részt a próbákon, versenyeken, fellépéseken. Köszönet nektek: Csontos Lilla,
Nagy Laura, Gyányi Abigél, Csordás Zita,
Bere Gréta, Kőszegi Kamilla, Fehér Vivien,
Szilágyi Norina, Kovács Cintia, Kovács
Jázmin, Nagy Petra, Nagy Dorka, Földi
Bernadett, Vilicsku Fanni, Kádár Petra, Sóti
Anna, Kovács Hanna, Mohácsi Leila.
Megkezdtük továbbá a felkészülést az
Európa Bajnokságra, melyet Balatonfüreden rendeznek meg október 21-24 között.
84 ponttal jutottunk be (65 pont volt a minimum), ami kategóriánkban szép eredménynek számít. Minden hétvégén próbálunk a gyerekekkel, nagyon igyekszünk és
bízunk abban, hogy a dobogón végezhessünk és további versenyek is szerepelnek a
célok között.
Szabó Lászlóné csoportvezető

LABDARÚGÁS
2021. augusztus 28. szombat: 17:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Békéscsabai MÁV SE Dévaványai SE 3 - 1 (1 - 0)
35 néző, játékvezető: Baráth János.
Békéscsabai MÁV SE: 1 Juhász Z., 2 Petri Gy., 5 Viczián D., 6 Mazán Zs.,
10 Zsömbörgi R., - 7 Bánlaki L. (18
Kiss-Schusztek D. 67’) , 15 Szarka Z., 8
Morva G. (17 Nánási L. 75’), 14 Tóth G.
(21 Sipiczki A. 90’), - 11 Gurbán R. (16
Szabó T. 56’), 9 Takács K. (13 Vozár V.
67’). Cserék: 12 Bócsik G., 22 Takács L.
Edző: Dohányos Zoltán.
Dévaványai SE: 24 Juhász Zs., - 2
Végh T., 3 Pap Á., 20 Ernyes R., 6 Séllei
Z. - 11 Juhász P. (7 Pelyva Z. 67’), 10
Szabó E., 4 Nyíri A., 15 Katona I., - 5
Papp D., 17 Papp V. (15 Szarka Sz. 42’).
Csere: 14 Nagy I. Játékos edző: Bereczki
Árpád.
Sérültek és hiányzók: Kató B., Szalai
B., Somogyi T., Feke B., Elek B., Hőgye B.
Góllövők: Gurbán R. 34’, Tóth G. 54’,
83’ (11-es ből), ill: Ernyes R. 72’ (11-es
ből).
Sárga lap: Dohányos Z. 70’, ill: Szabó E. 60’, Pap Á. 80’.
Piros lap: Zsömbörgi R. 70’.
Jók: Szarka Z., Mazán Zs., Tóth G.,
Petri Gy., ill: Ernyes T., Pap Á.
Dohányos Zoltán: Végig fölényben
játszottunk, megérdemelt a győzelmünk, de az ilyen mérkőzéseket hamarabb le kell zárnunk. Mielőbbi gyógyulást kívánunk Juhász Péternek!
Bereczki Árpád: A mai mérkőzésről
eleve többen hiányoztak, és sajnos ma
további két játékosom sérült meg, ami
nagyban befolyásolta az eredményt. A
pályára lépők helytálltak. Megyünk tovább!

(16 Hőgye B. 84’), 4 Nyíri A. (17 Papp
V. 46’). Csere: 1 Elek B. Edző: Bereczki
Árpád.
Mezőberényi LE: 1 Rau Zs., - 2 Fazekas M., 5 Durkó l., 16 Hoffmann B.,
12 Olej T., - 15 Zsíros P., 13 Kanó B., 17
Adamik D., 11 Jónás L. (14 Jakusovszki
Z. 85’), - 8 Burai Zs., 18 Benyovszki J.
Csere: 23 Balogh L. Edző: Benyovszki
Róbert.
Góllövők: Szabó E. 44’, Ernyes R. 51’,
Papp V. 54’, ill: Burai Zs. 37’.
Sárga lap: Szalai B. 52’, Szabó E. 69’,
Katona I. 74’, ill: Durkó L. 73’, Olej T.
79’, Benyovszki J. 90’.
Piros lap: Hoffmann B. 82’.
Jók: Az egész csapat. ill: Burai Zs.,
Zsíros P., Fazekas M.
Bereczki Árpád: Az első félidőben
voltak nehézségeink, a második félidőben a Ványai szív és a jól sikerült cserék
segítségeivel megérdemelten nyertük
meg a mérkőzést.
Benyovszki Róbert: Ismét jött a
„klasszikus” kapott Ványai gólunk,
majd a második félidőben az öltözőben
maradtunk, aztán csak futottunk az
eredmény után.

Körösladányi MSK (U19): 59 Szurgent Cs- (33 Kardos L- 46’), - 3 Egeresi
L-, 4 Somogyi M-, 6 Szántó B-, 8 Szabó
M-, - 7 Agárdi L-, 9 Boros Zs-, 15 Novák M-, 90 Tasi R-, - 10 Szabó L-, 11
Lipcsei I. Edző: Keresztesi János.
Dévaványai SE (U19): 1 Erdős N., 4 Kató E., 2 Végh T., 5 Szarka Sz., 11
Hőgye B., - 13 Ungi D., 8 Katona I., 7
Kató B., 6 Polasek L., - 8 Papp D., 16
Tóth N. Edző: Tagai Attila.
Góllövők: Lipcsei I. 26’, 31’, 77’, Boros
Zs. 43’, 51’, Szántó B. 65’, ill: Papp D. 11’,
Kató B. 16’.
Sárga lap: Végh T. 33’.

IFI (U19)
2021. szeptember 12. vasárnap: 15:00
GYOMAENDRŐDI FC –
DÉVAVÁNYAI SE
2021. szeptember 19. vasárnap: 10:00
DÉVAVÁNYAI SE –
SÁRRÉTI GYÖNGYHALÁSZ
2021. szeptember 26. vasárnap: 15:00
SZARVASI FC – DÉVAVÁNYAI SE
2021. október. 3. vasárnap: 10:00
DÉVAVÁNYAI SE –
BERÉNYI GYERMEK FC

2021. augusztus 22. vasárnap: 11:00

2021. október 10. vasárnap: 10:00
MEZŐHEGYESI SE –
DÉVAVÁNYAI SE

IFI KUPA MÉRKŐZÉS!

Körösladányi MSK (U19) Dévaványai SE (U19) 6 - 2 (3 - 2)
30 néző, játékvezető: Láza András.

Honlap címünk: www.devavanyaise.hu

2021/2022 Megyei II. osztály A. csoport
A Dévaványai SE (felnőtt) őszi labdarúgó idényének programja
Forduló

Dátum

Mérkőző csapatok

Kezdés

Eredmények

1.

08.21./szo

Dévaványai SE - Mezőberényi LE

17:00

3-1

-

2.

08.28./szo

Békéscsabai MÁV SE - Dévaványai SE

17:00

3-1

14:30

Indulás

3.

09.04./szo

Dévaványai SE - Mezőhegyesi SE

15:00

BM KUPA

09.07/kedd

Dévaványai SE - Szarvasi FC

16:30

-

4.

09.11./szo

Dobozi SE - Dévaványai SE

16:30

14:00

2021. augusztus 21. szombat: 17:00

5.

09.18./szo

Dévaványai SE - Tótkomlósi TC

16:00

-

BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

6.

09.25./szo

Kunágota TE - Dévaványai SE

16:00

12:45

7.

10.02./szo

Dévaványai SE - Végegyházi SE

15:00

-

8.

10.09./szo

Mezőmegyer SE - Dévaványai SE

15:00

12:30

Dévaványai SE - Csanádapácai EFC

Dévaványai SE Mezőberényi LE 3 - 1 (1 - 1)
60 néző, játékvezető: Szigeti Gábor.
Dévaványai SE: 24 Juhász Zs., - 2 Gál
S. (11 Juhász P. 46’), 3 Pap Á., 20 Ernyes R., 13 Szalai B., - 8 Katona I., 14
Somogyi T., 9 Feke B. (5 Papp D. 56’),
7 Kató B. (19 Nagy I. 88’), - 8 Szabó E.

9.

10.16./szo

10.

10.30./szo

11.
12.

-

14:30

-

Medgyesbodzás SE - Dévaványai SE

14:30

11:30

11.06./szo

Dévaványai SE - OMTK - Rákóczi

13:30

-

11.13./szo

Dévaványai SE - Békésszentandrási HMSE

13:30

-

13.

11.20./szo

Mezőkovácsházi TE - Dévaványai SE

13.00

10:00

14.

03.05./szo

Mezőberényi LE - Dévaványai SE

14:30

12:15

15.

03.12./szo

Dévaványai SE - Békéscsabai MÁV SE

14:30

-

16.

03.19./szo

Mezőhegyesi SE - Dévaványai SE

15:00

11:45

Dévaványai Hírlap - 20. oldal

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek,
akik Berczi Sándorné Szarka Mária Emília
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Megemlékezés
„Az idő gyógyít,
Ezt mondják a bölcsek,
De néha úgy érezzük,
Hogy semmivel sem könnyebb.”
Fájó szívvel emlékezünk
Hámori István halálának 7. évfordulójára.
Szerető családja

Megemlékezés

Megemlékezés

Évforduló

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

40 éve szeptember 1-én.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk Pengő Marikára
aki 15 évesen itt hagyott bennünket.

Fájó szívvel emlékezünk Sallai Károly
halálának 1. évfordulójára.
Gyászoló család
„Pihenni oly hamar, óh mond miért siettél?
Az ősz első napján hirtelen búcsú nélkül elmentél!
Miért tép a vihar nyíló rózsákat,
mikor szárazat, sok ezret találhat?
40 éve rád borult a hideg sír, a temető csendje,
A mi fájó szívünkben itt élsz mind örökre.
Fájdalmas az út mely sírodhoz vezet,
a jó Isten őrködjön pihenésed felett!”
Hiányzol érezzük, emléked őrízzük.
Szerető szüleid és testvéred!

Megemlékezés
„Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen.
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben.”
Fájó szívvel emlékezünk
Papp Imréné halálának 1. évfordulójára.
Családja

Megemlékezés

Megemlékezés
„Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
találj odafönt örök boldogságot.
Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet
türelemmel viseltél magadban.
De az emlékeiddel szívünkben maradtál, számunkra
Te soha meg nem haltál.”
Fájó szívvel emlékezünk
Kecse József halálának 2. évfordulójára.
Gyászoló családja

„Elfelejteni téged soha nem lehet,
Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt és a meleget,
csak egy sugarat hagytál,
örök emlékedet.”

Fájó szívvel emlékezünk Müller Tiborné Julikára,
halálának 4. évfordulójára.
Szerető családja

Dévaványai Hírlap - 21. oldal

TÁNCZOS HÚSBOLT
Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.

Telefon: 06/20-268-15-35
Bővítettük kínálatunkat grill kolbásszal, illetve
pácolt húsokkal. Várjuk a sütögetni vágyókat.

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

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.

Ismét megkezdtük a disznótorokhoz
a sertés és műbelek árusítását.
Bővítettük választékunkat fagyasztott termékekkel:
- fagyasztott zöldségek, - nudlik - gombócok - félkész
leveles tészták - halak - levesbetétek - pacal - velő.
A helyzetre való tekintettel kiszállítást
egyeztetés után vállalunk!

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

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

A TOBZOL KERT Kft.
Elérhetőségünk Dévaványa
Tóbiás Gábor: 06/20-332-7418,
Berczi Zoltán: 06/30-792-4466.

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

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

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
E-LEARNING TÁVOKTATÁS!
Időnkénti konzultáció lehetséges.
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 40 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés: 2021. szeptember 17. (péntek) 16:30

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

Tel.: 06/70-401-2894
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107
A gyomaendrődi orvosi ügyelet a 66/386-520-as
számon elérhető. Ügyeletes rendőr:
06-30/633-7220. Polgárőrség: 06-30/627-1069.
E-on hibabejelentő: 06-80/210-310.

Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata,
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999.
szerkesztőség: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8., Tel.: 06-66/485040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.com, onkormanyzat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu Ildikó.
Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik:
havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-30/263-9948. Kiadványszerkesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiadványszerkesztő: Csatári István.

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2021. SZEPTEMBER 27., 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: Október 8. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu
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