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A Képviselő-testület 2022. március 31. napján megtartotta 
soron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a testü-
leti ülések között végzett munkájáról szóló jelentések elfogadását 
követően első napirendként került megtárgyalásra és elfogadásra 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztató.

Második napirendként került megtartásra a Várospolitikai 
Fórum, amelyen a Polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az 
önkormányzat 2021. évi munkájáról, a 2021. évi költségvetés 
teljesítéséről és a 2022. évi költségvetésről, valamint a 2022. évi 
fejlesztésekről.

Harmadik napirendi pontban elfogadták a Dévaványai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2021. évi működéséről szóló tájékoztatót.

Negyedik napirendben került megtárgyalásra és egyhangúlag 
elfogadásra a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifj úsági tábor 2021. évi 
működéséről szóló beszámoló. A képviselő-testület ugyanezen 
napirend keretében döntött a strandfürdő 2022. évi nyitvatartá-
sáról, amelyet 2022. május 28. – 2022. szeptember 15. közötti idő-
szakra határozott meg. 

Ötödik napirendi pontban tárgyalták és bírálták el a dévavá-
nyai civil szervezetek kérelmét. 16 kérelem érkezett be, amelyeket 
mindösszesen 4.062.000,-Ft összegben támogatott a testület.

Hatodik napirendben került egyhangúlag elfogadásra a Déva-
ványai Sportegyesület 2021. évről szóló beszámolója, amelyről
dr. Szitás László, a sportegyesület elnöke tartott előadást. 

Hetedik napirendi pont keretében került elfogadásra a DÁMK 
és Bölcsőde Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési Ház és Berecz-
ki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének Szolgál-
tatási terve a közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez.

Nyolcadik napirendben a Margaréta Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény 2022. évi intézményi alap és szakosított 
szolgáltatások önköltségszámításáról, intézményi térítési díjáról 
szóló tájékoztatót vitatták meg és fogadták el. 

Kilencedik napirendi pontban a „Járási Startmunka Minta-
program – Dévaványa 2022” tárgyban indított Mezőgazdasági 
program „A” rész helyi beszerzési eljárás eredményeként a Csaba 
Jánosné egyéni vállalkozó bruttó 3.292.291,-Ft összegű ajánlatát 
hirdették ki nyertesnek.

A bejelentések kapcsán a polgármester tájékoztatta a jelenlévő-
ket, hogy az orvosi rendelő 2022. március 26-án nem tudott átköl-
tözni az új épületbe, mivel a belső hűtő-fűtő rendszerhez szükséges 
Fan-Coil eszközök beszerzés alatt vannak.

2022. április 1. napjával a mentési pont újra üzemel Dévavá-
nyán.

Zárt ülés keretében a „Dévaványa Sportjáért „elismerő cím 
adományozásáról, valamint vezetői megbízásról döntöttek.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2022. április 28. nap-
ján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:
1. Tájékoztató a temető 2021. évi üzemeltetéséről és a temetke-

zési tevékenységről, közszolgáltatási szerződésben foglaltak 
teljesülése.

2. A 2021. évi zárszámadás (a 2021. évi ellenőrzési jelentések) 
elfogadása, a maradvány elszámolás megtárgyalása és felosztá-
sáról való döntéshozatal.

3. „DÉVAVÁNYA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” elismerő cím adomá-
nyozásáról döntéshozatal.

4. „DÉVAVÁNYA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” elismerő cím ado-
mányozásáról döntéshozatal.

5. „DÉVAVÁNYA OKTATÁSÜGYÉÉRT” elismerő cím adomá-
nyozásáról döntéshozatal.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Testületi ülésen történt…

TOP Plusz pályázatok
A Kormány és az Irányító Hatóság jó-

voltából újabb 3 pályázatunk került jóvá-
hagyásra márciusban, melynek keretében 
közel 1,2 milliárd forint uniós és hazai fej-
lesztési forrás érkezik városunkba.

Ebből - az internetes felhívásunkra be-
érkezett lakossági vélemények és válaszok 
többségére fi gyelemmel – az egyik az egy-
kori városháza épületének és az udvarának 
rekonstrukciója.  A projekt során a területen 
található egyes épületek elbontásával szeret-
nénk egy igényes közösségi teret kialakítani, 
megfelelő létszámú parkolóval, élményele-
mekkel, ahol a városi rendezvényeket, koncer-
teket is meg lehet tartani. A beruházásra el-
nyert összeg meghaladja a 461 millió forintot.

Másik nyertes projektünk a kerékpársávok 
kiépítésének folytatása. A kormány által meg-
ítélt 511 millió forintból a postától a József 
Attila utcáig folytatódna a kétirányú kerék-
pársáv kiépítése ez által biztonságosabbá téve 
mind a személygépjárművek, mind a bicikli-
sek számára a közlekedést.

Harmadik projektünkként 150 millió 
forintból megvalósul a Jéggyár utcai 10 
lakásos társasház energetikai felújítása, 
melynek keretében az épület hőszigete-
lést kap, a nyílászárókat kicserélik, a fűtést 
új kazán felszerelésével korszerűsítik és a 
nagyobb alapterületű lakásokhoz napele-
meket telepítenek. A projekt részeként az 
új Városházánál a jelenlegi 10 kilowattórás 
teljesítményű napelemekhez további 40 ki-
lowattóra teljesítményű rendszer kiépítése 
a cél, hogy minél inkább fenntarthatóbbá 
váljon az épület, illetve az összes óvodai te-
lephely napelemeket kap.

A két utóbbi pályázat esetében már a Tá-
mogatási szerződés is megkötésre került, Az 
első projekt esetében még folynak az egyez-
tetések. Ezen három pályázaton felül még 
további lehetőségekkel is élni szeretnénk: 
várjuk az eredményét a csapadékvíz-elvezető 
rendszer korszerűsítését célzó, valamint egy 
üzemcsarnok létesítését támogató pályázat-
nak is, továbbá a beadás küszöbén áll egy 
belterületi útfelújítási pályázat.

Mentési pont
Fontos információ, hogy 2022. április 

1-től újra szolgálatba állt az Országos Men-
tőszolgálat autója a Mentési Pontunkon.  
A mentési pont munkatársai a Margaréta 
Idősek Otthonában hétköznap 8-16 óra 
között állomásoznak és szükség esetén 
azonnal segíteni tudnak az arra rászoruló 
lakos társainkon.

A temető parkolója is bővül
Leader felhívás keretében 7 millió forint 

támogatást nyertünk a temető parkolójá-
nak fejlesztésére. Kiépítésre kerül a parko-
ló szegélye, illetve az önkormányzat közre-
működésével növeljük a parkoló területét. 
A pályázat lebonyolítására 24 hónap áll 
rendelkezésre, ugyanakkor terveink szerint 
a munkálatokat már a nyáron szeretnénk 
lezárni.

Valánszki Róbert
polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKRÓL ÉS A NÉPSZAVAZÁSRÓL

A népszavazás tekintetében elmondható, 
hogy mind a nyolc szavazókörben az ösz-
szes dévaványai választásra jogosult állam-
polgár 50%-a adott le szavazatot. A nép-
szavazáson az alábbi kérdésekre lehetett 
igennel vagy nemmel érvényesen szavazni:

1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyer-
mekeknek köznevelési intézményben a 

szülő hozzájárulása nélkül szexuális irá-
nyultságokat bemutató foglalkozást tart-
sanak?

2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyer-
mekek számára nemi átalakító kezeléseket 
népszerűsítsenek?

3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyer-
mekeknek fejlődésüket befolyásoló szexu-

ális médiatartalmakat korlátozások nélkül 
mutassanak be?

4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyer-
mekeknek a nem megváltoztatását bemu-
tató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Az érvényes szavazatok 90%-a NEM vá-
laszokat tartalmazott, összességében az or-
szágos népszavazás eredménytelen lett.

NÉV

1. SZAVAZÓKÖR 
ÓVODA 

(KÖNYVES K. U. 
13/2.)

2. SZAVAZÓKÖR 
ISKOLA

(SZEGHALMI 
U. 12.)

3. SZAVAZÓKÖR 
ÓVODA

(KOSSUTH L. 
U. 5.)

4. SZAVAZÓKÖR 
ISKOLA 

(VÖRÖSMARTY 
U. 4-6.)

5. SZAVAZÓKÖR
ISKOLA

(KÖRÖSLADÁNYI 
ÚT 1.)

6. SZAVAZÓKÖR 
HELYTÖRTÉNETI 

GYŰJTEMÉNY 
(SZÉCHENYI 

U. 8.)

7. SZAVAZÓKÖR 
CSALÁDSEGÍTŐ 
(EÖTVÖS U. 44.)

8. SZAVAZÓKÖR
ÓVODA

(HAJÓS U. 26.)
ÖSSZESEN

DK-JOBBIK-
MOMENTUM- 

MSZP-LMP-
PÁRBESZÉD

80 92 118 117 108 111 110 107 843

NORMÁLIS ÉLET 
PÁRTJA (NÉP) 2 2 11 3 5 2 10 3 38

MAGYAR
KÉTFARKÚ

KUTYAPÁRT 
(MKKP)

9 3 6 5 12 12 6 9 62

MEGHOLDÁS 
MOZGALOM 

(MEMO)
3 3 3 0 8 5 4 1 27

MI HAZÁNK 25 34 25 27 29 34 31 32 237

FIDESZ-KDNP 266 304 288 224 286 255 321 292 2236

ÖSSZESEN 385 438 451 376 448 419 482 444 3443

NÉV

1. SZAVAZÓKÖR  
ÓVODA 

(KÖNYVES K.
U. 13/2.)

2. SZAVAZÓKÖR  
ISKOLA

(SZEGHALMI 
U. 12.)

3. SZAVAZÓKÖR 
ÓVODA

(KOSSUTH L. 
U. 5.)

4. SZAVAZÓKÖR 
ISKOLA 

(VÖRÖSMARTY 
U. 4-6.)

5. SZAVAZÓKÖR 
ISKOLA 

(KÖRÖSLADÁNYI 
ÚT 1.)

6. SZAVAZÓKÖR 
HELYTÖRTÉNETI 

GYŰJTEMÉNY 
(SZÉCHENYI 

U. 8.)

7. SZAVAZÓKÖR 
CSALÁDSEGÍTŐ 
(EÖTVÖS U. 44.)

8. SZAVAZÓKÖR 
ÓVODA

(HAJÓS U. 26.)
ÖSSZESEN

DR. KONDÉ 
GÁBOR

(DK-JOBBIK-
MOMENTUM-

MSZP-LMP-
PÁRBESZÉD)

77 94 118 116 108 110 109 111 843

TAKÁCS ÁDÁM 
(MEMO) 4 5 0 1 9 5 3 0 27

BÓDIZS ISTVÁN 
(NÉP) 1 2 9 2 4 1 8 3 30

PAPP ÁKOS 
(MKKP) 12 5 13 9 16 13 5 6 79

DANKÓ BÉLA 
(FIDESZ-KDNP) 264 302 287 220 287 254 325 291 2230

FÖLDESI
MIHÁLY

(MI HAZÁNK)
25 27 26 26 22 33 29 31 219

ÖSSZESEN 383 435 453 374 446 416 479 442 3428

ORSZÁGOS LISTÁS SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV ALAPJÁN

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV ALAPJÁN

2022. április 3-án megtartott országgyűlési képviselőválasztás és népszavazás eredménye a dévaványai
szavazókörökben (ezek az esetleges jogorvoslati eljárások alapján változhatnak):
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A gyomaendrődi Szent 
Gellért Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium csatla-
kozott a Magyar Honvédség 
által indított Honvéd Kadét 
Programhoz.

Ennek keretében a képzésre 
felvételt nyert tanulók óráinak 
mintegy 10 százalékában hon-
védelmi ismeretek című tár-
gyat tanulhatnak, illetve olyan 

gyakorlati foglalkozásokon vehetnek részt, amelyek felkelthetik 
érdeklődésüket a honvédelem iránt. A képzés végén, honvédel-
mi ismeretek tárgyból érettségi vizsgát tehetnek, amely után ezen 
az irányon a felsőoktatásba is be tudnak kapcsolódni. A képzési 
program céljai a hazához, a haza értékeihez való érzelmi kötődés, 
pozitív viszony kialakítása és megszilárdítása. A fi atalok fi zikai, 
érzelmi és szellemi felkészítése a haza védelmére, az országban 
élő emberek és a nemzeti értékek megóvásához szükséges tudás 
és attitűdök elsajátíttatása. A program NEM katonai toborzás és 
NEM katonai kiképzés. A képzési forma jelentősége abban rejlik, 
hogy a sorkatonai szolgálat megszűnésével a fi atalok eltávolodtak 
a katonai élettől, így mára egyfajta nemzeti érdekké vált az, hogy 
az ifj úságot hazafi as gondolkodásra neveljék. Ezt a szándékot pe-
dig a Honvéd Kadét Program hivatott segíteni.

Hogy miért érdemes Honvéd Kadét képzésre jelentkezni?

• A honvédelmi alapismeretek emelt szintű érettségi a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen 50 többletpontot ér.

• Szabadidős programok és versenyek, a Honvédelmi Sport-
szövetség támogatásával.

• Gyakorlatias tudás, táborok.
• a Honvéd Kadét Program partneriskolák diákjainak, akik a 

programban aktívan részt vesznek alanyi jogon jár a Béri 
Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj.

• Formaruha (zubbony, nadrág, öv, barett…) amivel a csapat-
kohéziót erősítjük.

További információk: https://kadetprogram.hu/

KÉPZÉS
Vízvédelmi fejlesztés 

Dévaványán

Projektazonosító: TOP-
2.1.3-16-BS1-2020-00039

Dévaványa Város Önkormányzata 2021 márciusában 
a TOP-2.1.3-16 kódszámú „Vízvédelmi fejlesztés Dévavá-
nyán” című, pályázati felhívás keretében 100%-os támogatá-
si intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

A megítélt támogatás összege: 600 000 000,- Ft.

A projekt közvetlen célja, hogy a fejlesztést követően a 
jelenlegi belterületi csapadékvíz elvezető rendszer képes le-
gyen ellátni a megnövekedett vízmennyiség megfelelő ke-
zelését és elvezetését, a megjelölt közútszakaszok mentén a 
megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása és ez-
zel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása és a 
csapadékvíz okozta károk megelőzése révén. Szintén fontos 
egy havária jellegű záportározó kialakítása.

Közvetett célként lehet megnevezni a belterületi létesít-
mények veszélyeztetettségének megszüntetését, a település-
részben az életminőség javulását, és a jelentős anyagi károk 
kivédését, amely az önkormányzatot, a lakosságot, ill. az 
érintett vállalkozásokat egyaránt terheli. A projekt eredmé-
nyeként javul a lakóegységek és az érintett gazdasági öveze-
tek környezeti minősége és biztonsága.

Önállóan támogatható tevékenységként megvalósul a 
belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, 
rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak fi gye-
lembe vételével, és a belterület védelmét szolgáló vízkár el-
hárítási és vízvisszatartási célú tározó kialakítása. 

A rekonstrukcióval érintett csatornahossz összesen:
3 970 m.

Jelen pályázat keretében megvalósítani kíván területek 
belvízrendezése a város északi területeit érinti elsődlegesen, 
amely a magáningatlanokon túlmenően önkormányzati in-
gatlanokat (pl. köztemető, orvosi rendelő és közterületek) 
érint. A projekt megvalósítása során a kötelező szemlélet-
formálási akció is megvalósul.

A projekt megvalósításának időtartama:2021.03.01 – 
2023.04.01

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Szé-
chenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.devavanya.hu 
oldalon található.

További információ kérhető:
DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5510 Dévaványa, Árpád utca 1.
Tel.: (66)484-100

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Kedves Szülők!

Az általános iskolai beíratás ebben az évben április 21-
22-én 8-16 óra között lesz a Vörösmarty u. 2. sz. alatti 
épületünk titkárságán. 

A beíratás iskola előkészítő jelleggel is lehetséges. 
Szükséges dokumentumok: Születési anyakönyvi kivo-

nat, lakcímkártya, TAJ kártya, óvodai szakvélemény.
Tanulóink számára helyben biztosítottak a logopédiai és a 

különböző tanulást segítő, képesség kibontakoztató foglal-
kozások szakpedagógusaink munkájával.

Szeretettel várjuk gyermekeiket!

BEÍRATÁS A SZÜGYI DÁNIEL
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA
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DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA

SZELEKTÍV TÖBBLETHULLADÉK ÁTADÁSA
Az ingatlanhasználó átlátszó vagy áttetsző színű zsákban ki-

helyezheti a többlet szelektív hulladékot. Szelektív többlethulla-
dékhoz a DAREH nem forgalmaz külön zsákot.

A zsákban elhelyezett kommunális (vegyes) vagy szelektív hul-
ladékot 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 információkról, ügy-

intézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

•• HULLADÉKÜRÍTÉSI NAPOK ••

A kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés
április 15-én (péntek) Húsvét hétfő helyett!

Zöldhulladék gyűjtés: április 27. (szerda), május 16. (hétfő).
Szelektív hulladék: április 20. (szerda), május 4.(szerda)

Zöldhulladék gyűjtés: április 28. (csütörtök), május 17. (kedd).
Szelektív hulladék: április 20. (szerda), május 4.(szerda)

Zöldhulladék gyűjtés: április 27. (szerda), május 16. (hétfő).
Szelektív hulladék: április 20. (szerda), május 4.(szerda)

Zöldhulladék gyűjtés: április 28. (csütörtök), május 17. (kedd).
Szelektív hulladék: április 20. (szerda), május 4.(szerda)

 1.
KÖRZET

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

 3.
KÖRZET

(területe azonos a vegyes
hulladék szerdai napon
ürített területével).

 4.
KÖRZET

(területe azonos a vegyes
hulladék csütörtöki napon
ürített területével).

 2.
KÖRZET

(területe azonos a vegyes
hulladék keddi napon
ürített területével).

! !

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 szá-
mának 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 el-
helyezett – kézfertőtlenítő használatát követően lehet belépni. 
Maszk viselése várakozás és ügyintézés során mindenki számára 
kötelező!

Az ügyféltérben – egyszerre – két ügyfél tartózkodhat.
A várakozás az épületen kívül lehetséges.

Központi Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.

Telefon: +36 66/447-150

Hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, információk ke-
zelése (hulladékszállítás rendje, hulladékszállítás áthelyezése, 
hulladékszállítás elmaradása):

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

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

Közületi ügyfeleink részére (szerződésekkel, szerződéses felté-
telekkel, közületi számlákkal, egyenleglekérdezéssel, edényméret 
változtatással kapcsolatos kérdések, információk kezelése): ema-
il: uzletiugyfel@grnkft .hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
NYITVA TARTÁSA:

Dévaványa, Hősök tere 1.
Április 20., május 4., 8-11 óra közötti

időpontban (szerdai napokon).

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az E.ON Hungária Zrt-vel 
együttműködve, a lakosság minél szélesebb körű segítése érdeké-
ben a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalban megkez-
dődik az E.ON Ügysegéd szolgáltatás.

A villamos közműszolgáltatónál elektronikusan intézhető la-
kossági ügyek esetében, keressék Séllei Tünde ügyintézőt a

Városháza földszinti igazgatási irodájában (FSZ08), csak az 
alábbi időpontokban és napokon:

hétfőn 8-11 óráig, kedden 8-11 óráig,
pénteken 8-11 óráig.

Közüzemi számláját hozza magával! 

Együttműködésüket köszönjük:
Dévaványa Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS
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Kedves Szülők!  Kedves Támogatóink!
Alapítványunk 1998-ban az óvodás és bölcsődés gyer-

mekek támogatására jött létre. Önnek idén is lesz lehető-
sége a gyermekek támogatására.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1 %-át az óvoda 
„Hétszínvirág” közalapítvány javára ajánlja fel. Nagyon 
szeretnénk, ha a gyermekekre és az intézményünkre gon-
dolva döntene. 

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

A kedvezményezett neve:
„Hétszínvirág” Alapítvány
a Dévaványai Óvodásokért

Köszönjük a támogatását
intézményünk gyermekeinek

és dolgozóinak nevében:
Bakó Bernadett  intézményvezető

KÖSZÖNJÜK HA ALAPÍTVÁNYUNKAT TÁMOGATJA!

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODAI NYÁRI ÜGYELETRŐL

KEDVES SZÜLŐK!
Az óvodai szorgalmi idő vége 2022. június 16. csütörtök.

A nyári óvodai ügyelet:
2022. június 20-tól kezdődik.

Az ügyeletes óvodák beosztására később kerül sor,
melyről a szülőket kellő időben tájékoztatjuk.

2022. augusztus 8-tól  augusztus 19-ig.
 MINDEN ÓVODAI TELEPHELY egységesen

és a BÖLCSŐDE is ZÁRVA TART!

2022. augusztus 22. hétfőtől minden óvodai telephely 
egységesen nyitva lesz (továbbra is ügyeletben)!

Bakó Bernadett intézmény igazgató

Kedves Szülők!

Tisztelettel értesítem Önöket, hogy a Ványai Ambrus Ál-
talános Iskolában és a Ványai Ambrus Általános Iskola 
Ecsegfalvai Telephelyén a leendő első osztályosok beíratá-
sára a következő időpontokban kerül sor:

  2022. április 21. (csütörtök) 8 és 18 óra között
  2022. április 22. (péntek) 8 és 16 óra között

A beíratás helye:
Dévaványa, Vörösmarty u. 4-6. I. emelet  titkárság

és
Ecsegfalva, Árpád u. 14.

A beíratáshoz szükséges:
• óvodai szakvélemény (ha van Nevelési Tanácsadó ill. 

Szakértői Bizottság véleménye)
• a gyermek nevére kiállított személyazonosító igazol-

vány
• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány (lakcímkártya)
• születési anyakönyvi kivonat
• NEK adatlap
• TAJ kártya

A diákigazolványhoz szükséges NEK adatlapot a szülő-
nek az Okmányirodában kell elkészíttetni úgy, hogy a be-
iratkozás napjára elkészüljön.

az iskola vezetősége

Szeretettel várunk benneteket szüleitekkel együtt
 2022. április 12 -én (kedden) 17 órától

a Ványai Ambrus Általános Iskola Körösladányi úti iskolájába. 

Töltsünk el együtt egy vidám délutánt játékkal, ismerkedéssel!
Látogassatok el hozzánk, nagyon várjuk a találkozást!

A leendő elsős tanító néni és tanító bácsi

TÁJÉKOZTATÁS

 KEDVES LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS GYEREKEK!
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Vizéli József matematika-fi zika 
szakos tanári diplomát szerezett a 
Szegedi Pedagógiai Főiskolán. A 
főiskola elvégzése után Lőkösházá-
ra került tanítani 1953-ban. Innen 
1955-ben jött Dévaványára, ahol 
1990-ben bekövetkezett nyugdíja-
zásáig dolgozott. A város mindkét 
iskolájában tanított. 

1955. július 1-től a 1969-ig az 1- sz. 
Általános Iskolában, majd 1969-tól 
a 2. sz. Általános Iskolában beosz-
tott pedagóguskén dolgozott, majd 
az utóbbiban 8 évig igazgatóhelyet-
tesként tevékenykedett. Másféléves 
betegségéből felépülve 1977-ben 
átkerült az 1. sz. Általános Iskolába 
tanítani.

Településünkre kerülését követő-
en rövid idő alatt sikerült elfogad-
tatni magát a szülőkkel és a tanulók-
kal egyaránt.

Kitűzött célja volt a tudás, a szak-
tárgyai megszerettetése, nevelés te-
rén pedig érző, igaz ember nevelése, 
társaik megbecsülése.

A tanulóitól következetesen sokat 
követelt, de ennek alapjaként előbb 
a tananyagot tanította meg velük. 
Igyekezett tanítványait a tanulás 
módszerének elsajátítására is ráne-
velni.

Nagyon sok tehetséges tanulót ta-
nított. Törekedett óráit oldottá, han-
gulatossá tenni. Ennek következmé-
nyeként sokan kedvelték, várták a 
matek órát.

Lelkiismeretes odaadó szaktanári 
tevékenységében mindig fi gyelmet 
fordított a hátrányos helyzetű, gyen-
gébb képességű, kisebb-nagyobb 
tanulási gonddal küzdők tanulók 
felzárkóztatására. Ugyanígy szívén 
viselte a jó képességű, tehetséges 
gyerekek diff erenciált foglalkoztatá-
sát, továbbtanulását. Tanórán kívül 
is sokat foglalkozott a kiemelkedő 
tehetségekkel – szakkörön, előkészí-
tő és egyéb foglalkozásokon. Gya-
korlatilag egész napját az iskolában 
töltötte.

Tanítványai jó eséllyel pályázták 
meg az ország neves középiskoláit 
és jutottak be oda.

A tanulmányi versenyeken kivá-
lóan szerepeltek. Mindig jó helye-
zést, sokszor első helyet értek el a 
járási és megyei versenyeken, öreg-
bítve ezzel a dévaványai iskolák hír-
nevét. Sok évig tanított a dolgozók 
esti iskolájában is, ahol hasonló volt 
a tanulási légkör, így a napi munka 
után fáradt embereknél eredmé-
nyesebb volt a fi gyelem, az érdeklő-
dés ébrentartása.

A matematika és a természettu-
dományos szakmai munkaközösség 
vezetője volt tanári pályájának na-
gyobb felében. A tanárképző főisko-
lákról kijövő tanárjelöltek mentora 
is volt.

Munkájában példamutató, meg-
bízható. Munkaközösség vezetőként 
nagy fi gyelmet fordított a fi atalabb 
kollégák szakmai munkájának se-
gítésére. Szakmai segítségnyújtása 
biztos alapot adott a kollégák peda-
gógiai munkavégzéshez.

Munkáját mindig nagyon komo-
lyan vette. Pedagógiai pályafutása 
eredményes volt. 

Volt tanítványaival az ország szin-
te minden pontján találkozni lehet. 
Közülük sokan magas beosztású, 
tudományos, gazdasági és műsza-
ki munkakört látnak el. Sok fi atal 
pedagógus utód – köztük sok ma-
tematikus – mondta el, hogy Vizéli 
József tanár úr példakép volt előtte, 
amikor pályát választott.

Gyermekszeretete, emberi kap-
csolatai példaképül szolgálhattak 
kollégáinak.

Pedagógiai munkájáért több elis-
merésben részesült:

1975-ben Oktatásügy Kiváló Dol-
gozója,

1976-ban Magyar Úttörők Szövet-
sége Elnökségének Dicsérő Ok-
levele

1980-ban „Érdemes szakszerveze-
ti munkáért” plakett

1990-ben Pedagógus Szolgálati 
Érdemérem,

1998-ban Dévaványáért Emlék-
plakett.

2009-ben a dévaványai 10-14éves 
gyermekek nevelése-oktatása terén 
végzett példamutató, következetes, 
lelkiismeretes munkája elismeréséül 
Dévaványa Város Képviselő–testüle-
te a Dévaványa Kiváló pedagógusa 
elismerő címben részesítette.

2019-ben a Szegedi Tudomány-
egyetem Juhász Gyula Pedagógus-
képző Kara a 65 éve szerzett okle-
vele alapján a közmegbecsülésre 
méltóan teljesített hivatásának elis-
meréseképpen vasoklevelet adomá-
nyozott számára.

Sajnos azonban már csak az égi 
katedráról fi gyelheti tevékenysé-
günket.

Volt tanítványai és kollégái nevében:
Baloghné Berényi Erzsébet

EMLÉKEZÉS



Dévaványai Hírlap - 9. oldal

Mama
Hideg alkonyon sétáltam hazafelé,
Az ablakból lesett ő mindenfelé.

Hazaérvén, míg melegségre várván,
Már hozta a jussomat, oly árván.

Kandalló tüzénél üldögélve,
Csak ketten, történetet mesélve.

Oly szép idők, gyertek vissza, várunk,
Maradjatok, s kössetek össze, oh nálunk.

Az idő múlik, de még mindig hozzá jövök,
Az idő rövid, de mindig leszek, s ez örök.

…
Kinyitod szemed, s még nem tudod mit jelent: Mama,

Oh te buta, hisz így nem is kell dada,
De mikor megérted, csak futsz hozzá oda,

S fülébe súgod: Soha ne hagyj el, oh Mama.

Borongós fellegek közt ki vigaszt nyújt, Mama,
S mikor derül az ég, te még mindig ott lapulsz,
Csak nézel vigyázó kék szemébe, és bambulsz,

Itt az idő. És te csak annyit mondasz: Szeretlek Mama!

Zima László István, 2021. Karácsony

Március 21-26-ig „Matekos hetet” 
tartottunk a felső tagozaton. A tanulók 
a matematikához kapcsolódó érdekes-
ségeket olvashattak, illetve képrejtvé-
nyeket, logikai feladványokat oldhat-
tak meg. Minden reggel új feladványok 
várták a tanulókat az aulában. A hét 
végén a megfejtők között ajándékokat 
sorsoltunk ki.  

A Matekos hét keretein belül került 
megrendezésre az idén hatodik alka-
lommal a Ványai Ambrus Matemati-
kaverseny, mely népszerű volt, össze-
sen 47 tanuló nevezett párban vagy 
egyénileg. A megoldás után kötetlen 
beszélgetésre, vendéglátásra került sor, 
amíg a szaktanárok a feladatlapokat 
javították. Az idei verseny is jó hangu-
latban zajlott le. Az eredményhirdetést 
izgatottan várták a tanulók. A díjazot-
tak örömmel vették át a matematiká-

hoz kapcsolódó ajándékokat, melyek 
az idén számológépek, kártyajátékok, 
bűvös kockák voltak. Gratulálunk 
mindenkinek az elért eredményhez! 
Reméljük, jövőre újra találkozunk! 
Köszönöm szépen Tóth Annamária, 
Mile Lajos, Zima László és mindenki 
más segítségét!

Domján-Zima Mária szervező

A díjazottak:
5. évfolyam
1. Otrok Zoltán 5.c
2. Hajdu Alexa 5.c
 Szeleczki Imola 5.c
3. Földi Bernadett 5.c
 Szűcs Boglárka 5.c

6. évfolyam
1. Csordás Keve 6.a
 Rimaszombati Csaba 6.a

2. Erdős Csanád 6.a
  Sallai Ádám 6.a
3. Gyenis Milán 6.a
 Sóti Szabolcs 6.a

7. évfolyam
1. Tóth Kitti 7.b
 Kárpáti Zalán 7.b
2. Dékány Attila 7.c
 Simon Tamás 7.c
3. Elek Ákos 7.a
 Tarsoly Attila 7.a

8. évfolyam
1. Mideczki Ádám 8.b
 Tánczos Máté 8.b
2. Gyebnár Róbert 8.b
 Kovács Gábor 8.b
3. Mészár Anna 8.a
 Nagy Evelin Gabriella 8.a

A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA REÁL MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK MATEKOS HÍREI
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LEGO-GRUND

Az elmúlt hetekben egy kedvünkre 
való feladaton munkálkodtunk. Legóból 
megépítettük A Pál utcai fi úk grundját, 
ahol majd meg kell elevenítenünk azt a 
nevezetes csatát, amit a vörös ingesekkel 
vívtak. Először csoportokban dolgoztunk 
a gőzfűrészházon és az árkon, de a végén 
a farakások kialakításához mindenkire 
szükség volt. Ahhoz használtuk fel a leg-
több ele-met. Még zászlót is találtunk. 
Végül egész jól sikerült minden. Az épí-
tés kicsit tovább tartott, mint gondoltuk, 
így még nem tud-tuk a harc forgatóköny-
vét elkészíteni, de most az következik, s 
azután jöhet a játék.

  
Megkérdeztük a nagyokat...

Januárban interjút kellett készítenünk a 
felsőbb évfolyamos diákokkal arról: mire 
emlékeznek A Pál utcai fi úk regényből. 
Beszélgető társaink a 8.-ból Anita, Joci, 
Rebeka; a 7.-ből pedig  Ivó, Bence és Ta-
mara.

- Mi jut eszetekbe először, ha erre a re-
gényre gondoltok?

J. - A fi úk küzdelme a grundért. Neme-
csek halála.

R. - Szomorú vége lett.
A. - Valaki elvette a többiektől az üveg-

golyókat.
I. - Volt egy áruló.
T. - A vörös ingesek ellopták a zászlót.
B. - Nemecsek még halálos betegen is 

megmentette a grundot.

- Ha összehasonlítjátok a többi házi ol-
vasmánnyal, hányas osztályzatot adná-
tok rá?

J. - Ha más házi olvasmányhoz hasonlí-
tom (Robinson, Tanár úr kérem) akkor én 
5*-öst adnék rá.

R. - Négyes, szerintem érdekes volt.
A. - Hármast adnék.

I. - Nekem annyira tetszett ez a regény 
hogy, 5*-öst adnék rá.

T. - Én is ötöst.
B. - Ötöst, mert izgalmas, kalandos 

Nemecsek kitartása miatt.

- Mit tanulhatunk belőle mi, mai embe-
rek?

J. - Azt,  hogy egy kis dologért is, ami ne-
künk fontos, küzdenünk kel

R. - Vegyük a mostani nyolcadik osz-
tályt. Ahelyett, hogy utálnánk, piszkál-
nánk a másikat, inkább össze kéne tarta-
nunk, mint ahogy ők is tették! 

A. - Hogy ne harcoljunk egymás ellen, 
mi emberek.

I. - A harci viszonyokat könnyedén meg 
lehet oldani.

T. - A barátok mindig összetartanak.
B. - Ha valamit el akarunk érni az élet-

ben, akkor azt bárhogyan elérhetjük.

- Szerintetek miért lett ez a regény még 
külföldi országokban is házi olvasmány?

J. - Mert olyan költőien tudja átadni, 
hogy megéri elolvasni.

R. - Mert nem csak ránk vonatkozik, 
másoknak is tanulságos lehet.

A. - Mert nagyon népszerű lett.
T. - Annyira elterjedt a jó híre, hogy má-

sok is olvasni szerették volna.
B. - Mert szerintem jó, és nagyon tetszhet.

- Összeállítottunk egy kvízt a regény-
ből. Megpróbálkoznátok így, közösen a 
megoldással?

Mindannyian igent mondtak. Ha sta-
tisztikát akarnánk számítani, a legjobban 
Bódi Joci emlékezett a történetre, aztán 
Tamara és Bence. Nekik gratulálunk!

Kedves Olvasó!
Íme itt az ötödikesek 24 kérdése. 

Tedd próbára te is a memóriádat!  Meg-
fejtések a lap alján.

1. Ki írta „A Pál utcai fi úk” című regényt?
2. Hol gyűltek össze a Pál utcai fi úk?
3. Ki volt a Pál utcaiak vezére?
4. Hogy hívták az árulót?
5. Ki volt a vörös ingesek vezére?
6. Mivel hapciztatták meg magukat a fi úk?
7. Milyen csemegéket vásároltak az olasz 

édesség-árusnál?
8. Mivel játszottak Nemecsekék a múzeum-

nál?
9. Kik csináltak einstandot (golyó-elkobzást) 

a múzeumkertben?
10. Mit loptak el a vörös ingesek a Pál utcai 

fi úktól?
11. Hol volt a vörös ingesek bázisa?
12. Mit írtak a Pál utcaiak a cetlire, amit ki-

tűztek a vörös ingesek szigetén?
13. Ki esett háromszor vízbe?
14. Ki volt a grund tót őre?
15. Mivel segítette a grund őre a Pál utcaiak 

harcát?
16. A harcban milyen fegyvereket, harcmó-

dokat használhattak a fi úk?
17. Mit csináltak a gittel az egylet tagjai?
18. Ki volt a gitt egylet elnöke?
19. Mitől fázott meg Nemecsek?
20. Kit vélt látni Nemecsek lázálmában az 

utcán?
21. Melyik utcában lakott Nemecsek?
22. A vörös ingesek közül kik látogatták meg 

Nemecseket?
23. Milyen betegségben halt meg Nemecsek?
24. Hogyan fejeződött be a regény?

----------------------------------------
1. Molnár Ferenc, 2. a grundon, 3. Boka 

János, 4. Geréb Dezső, 5. Áts Feri, 6. dohány-
por, 7. törökméz, prünella, 8. üveggolyóval, 9. 
a Pásztor fi vérek, 10. a zászlójukat, 11. a fü-
vészkertben, 12. Itt jártak a Pál utcai fi úk!, 13. 
Nemecsek Ernő, 14. Janó, 15. árkot ásott 16. 
homokbomba, birkózás, 17. rágták, 18. Weisz, 
19. hideg víztől, 20. Rácz tanár urat, 21. Rákos 
utca 3., 22. a Pásztor fi vérek, 23. tüdőgyulladás, 
24. be fogják építeni a grundot.

A REFORMÁTUS ISKOLA HÍREI



SPORTPÁLYA-KÖZÖSSÉGI
TÉR AVATÁS

2022. március 24-én iskolánk 24 éve 
várt álma teljesült: átadásra került az is-
kolai sportpálya-közösségi tér.

A megnyitón Dankó Béla, ország-
gyűlési képviselő úr hangsúlyozta a 
szakképzés, a jó munkaszerzési lehető-
ség fontosságát, s mellette a kikapcso-
lódás és az egészséges életmód, a sport 
kulcs-szerepét. 

A pálya minden szempontból meg-
felel e követelményeknek: a hagyomá-
nyos sportágak, mint a futball, kézi és 
kosárlabda mellett a diákok olyan más, 
a fi atalság körében népszerű sportok-
nak hódolhatnak, mint streetball, B33, 
lábtenisz, lábtoll labda, tollaslabda és
speedminton.

A jelképes átadó szalagot Dankó Béla, 
képviselő, Valánszki Róber, polgármes-
ter, Simon István, kancellár urak és Ko-
vács Zsuzsanna főigazgató asszony vág-
ták át.

Ezt követően került sor a tanétterem 
átadására, ahol végzős pincér tanulóink 
segítették duális partnerünk a gyoma-
endrődi Körös Hotel és Étterem ven-
déglátását.

Ez úton is szeretnénk köszönetet mon-
dani a Gyulai Szakképzési Centrum 
vezetőségének, hogy végre teljesülhe-
tett e régi álom, hogy diákjaink mától 
helyben, korszerű körülmények között 
hódolhatnak a sport iránti szeretetük-
nek. Külön köszönet illeti Jónás Tibor 
testnevelő kollégánkat, aki a tervezés és 
kivitelezés minden fázisában ötleteivel, 
szakmaiságával segítette a megvalósu-
lást.

ÁGAZATI SZAKMAI TANULMÁ-
NYI VERSENY– ORSZÁGOS

DÖNTŐ

Nyilas Zsófia, 12. A osztályos tanulónk 
tovább gyarapította eddigi szép eredmé-
nyét az ágazati tanulmányi versenyen.

Az első fordulót követően kiváló ered-
ménnyel hívták be Zsófit a második 
írásbeli megmérettetésre is, ahol már 
csak az ország legjobbjai vehettek részt. 
Végzős fodrászunk a komoly és össze-
tett feladatokat olyan sikeresen oldotta 
meg, hogy jelenleg az országos előkelő 
nyolcadik helyen áll a versenyen!

Békés megyéből ő az egyetlen verseny-
ző, akit a versenybizottság behívott a 
szóbeli fordulóra.

Erre április 7-én Szolnokon kerül sor, 
ahová elkísérik felkészítő tanárai is: 
Gellai Katalin és Dr. Laczóné Kiss Ágo-
ta.

A további felkészüléshez kitartást, 
szorgalmat kívánunk, majd a versenyre 
„kéz- és lábtörést”! HAJRA Zsófi! Veled 
vagyunk, szurkolunk, sok sikert!

„Az én pályám – a Te pályád…”

című pályázat keretében az eladó 
szakmát bemutató kisfilmet készítettek 
diákjaink Bogya Mária tanárnő vezeté-
sével.

Az új Szakmajegyzék sok-sok szakmá-
ja közül számos foglalkozást mutattak 
be a szakképző iskolák diákjai ország-
szerte.

Iskolánkból egyedül a végzős eladók 
vállalkoztak az országos megmérette-
tésre, munkájukat a zsűri elismerő ok-
levéllel jutalmazta.

Gratulálunk a film készítőinek, fősze-
replőjének, Talpa Henriettának és Bo-
gya Mária „rendező-forgatókönyv-író” 
oktatónak. Külön köszönet Bakó Doro-
tinak a technikai segítségért!

Tóth Erika, igazgató

VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ
VERSENY

A 10. B osztály kereskedelmi érté-
kesítők csoportunk részt vett a K&H 
Vigyázz, Kész, Pénz versenyén, ahol 
bizonyíthatjuk, hogy Mi bánunk a leg-
ügyesebben a pénzzel. Nagy örömünkre 

az első fordulót sikeresen teljesítettük. 
Az első feladatunk az volt, hogy egy 
puzzle-t kellett ki raknunk ami egy 
bronz bikát rejtett, majd meg kellett 
írni, hogy hol található a szobor, mit jel-
képez. Volt kérdés a tőzsdei árfolyam-
ról, a részvényről, a hozamról és még 
sok másról. Számolni kellett egy család 
éves bevételének összegét, a család havi 
nettó átlagos bevételét és a család átla-
gos kiadásainak egyenlegét.

Nagyon jól éreztük magunkat a fel-
adatok megoldása közben! Köszönjük 
oktatónk, Bogya Mária tanárnő munká-
ját, aki lehetővé tette számunkra a ver-
senyen való részvételt.

Most készülünk a második fordulóra!
Kovács Patrícia 10. B tanuló

NŐNAPI ZENEKOSÁR
KÖZÉPISKOLÁNKBAN

A Valentin napi köszöntő műsort már 
évek óta mindig nagy sikerrel szervezi 
a DÖK. Ezen felbuzdulva, hagyomány-
teremtő szándékkal indítottuk el a nő-
napi köszöntő, üzenetküldő délelőttöt 
is. Ennek előkészítésére kitettük az is-
kola aulájába az üzeneteket gyűjtő kis 
ládikát, március 8-án pedig a szünetek-
ben jó zenékkel köszöntöttük iskolánk 
hölgy tanulóit és dolgozóit. Így ez a nap 
boldogabban és gyorsabban telt, mint a 
többi. Bízunk benne, hogy hagyományt 
teremtettünk!

Borbíró László
végzős tanuló
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK - SIKEREKKEL TELI FEBRUÁR…



Itt volt a Farsang, állt a bál…

…legalábbis a farsangi rajzpályázatunkra beérkezett pályamű-
vek mind ezt sugallták, hiszen szebbnél szebb, vidámabbnál vi-
dámabb rajzokat kaptunk a gyermekektől. Nagyon nehéz volt 
választani, ezért helyezések helyett ajándékcsomagokkal jutal-
maztuk a legkreatívabb, legszínesebb, legtélűzőbb, legfarsangibb 
alkotásokat: Nagy Sára Róza, Kurunczi Anna, Horváth Ákos, 
Laskai Zorka, Kónya Kamilla, Szitás Dénes, Táncos Tamás, Ládi 
Róbert, Vadász János, Balogh Zalán, Nagy Alexandra, Rostás Pat-
rícia, Jenei Ajna Mimi, Ungi Zsófi a, Simon Zsófi a.

Ezúton is szeretettel gratulálunk!
Köszönjük a szülőknek, pedagógusoknak, hogy eljuttatták az 

alkotásokat!

Március 15-re emlékeztünk

Évről-évre megemlékezünk, meg kell emlékeznünk az 1848/49-
es történésekről, hiszen a mai Magyarországunk, a magyar iden-
titásunk egyik meghatározó alapkövét fektették le a szabadság-
harcban résztvevő ifj ak, akik összefogásukkal, tetteikkel ki mertek 
állni a magyarságért az elnyomó idegen erőkkel szemben. Büszkén 
,,nézhetünk a múlt tükrébe” és meríthetünk erőt a jövő kihívásaival 
szemben, hiszen 1848. márciusa is ezt üzeni nekünk: a reményt. 

2022. március 11-én pénteken került megrendezésre az 
1848/49-es események tiszteletére tartott városi megemlékezés.

A megemlékezést Valánszki Róbert polgármester úr nyitotta 
meg ünnepi gondolataival, majd elhelyezésre kerültek a megem-
lékezés koszorúi. 

Koszorút helyeztek el:
-Dévaványa Város Önkormányzata képviseletében Valánszki 

Róbert polgármester és Czene Boglárka jegyző,
-Ecsegfalva Község Önkormányzata képviseletében Galambos 

István polgármester és Szarka Edina alpolgármester,
-Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala 

képviseletében Rejtő Éva osztályvezető,
-Dévaványai Általánános Művelődési Központ és Bölcsőde 

képviseletében Bakó Bernadett intézményvezető,
-Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

képviseletében Tarsoly Gabriella intézményvezető-helyettes 
és Mile Lajos alpolgármester, pedagógus,

-Szügyi Dániel Református Általános Iskola képviseletében 
Hajdu Andrea intézményvezető,

-Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Technikum, Szak-
képző Iskola és Kollégium képviseletében Tóth Erika intéz-
ményvezető  és a Diákönkormányzat képviselői,

-Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti intézmény 
képviseletében Czirják Edit intézményvezető és Fehér Zsoltné 
főnővér,

-Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 
képviseletében Szerencsi Károly intézményegység vezető és 
Tóth Edit fejlesztőpedagógus,

-Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület képviseletében Szarka Sán-
dorné és Szabó Ilona,

-Fidesz Dévaványai Csoportja képviseletében Kiss Károly al-
polgármester.

Házhoz jöttek Békés megye értékei 

2022. március 16-18-ig a helyi oktatási intézményekben tanu-
ló diákok és pedagógusok vehettek részt a Békés Megyei Geoca-
ching játékban, melynek a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény adott otthont. A játék a szabadtéri nyomozás és sza-
badulószoba elemeit ötvözte. Összefüggéseket, logikai feladatokat 
kellett megoldani, továbbá szükség volt a csapattagok kooperá-
ciójára. A feladatok megyénk értékeinek bemutatását és telepü-
lésünk egy-egy nevezetes emlékművét ismertette meg a játéko-
sokkal. A játékhoz kapcsolódott egy interaktív kiállítás is, amely 
a Békés Megyei Értéktárban szereplő értékeket mutatta be a XXI. 
századnak megfelelő, interaktív, modern eszközzel, melyet min-
den érdeklődő megcsodálhatott. 

Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, ezért köszönettel tarto-
zunk a Békés Megyei Önkormányzatnak, hogy a megnyert TOP-
5.3.2-17-BS1-2018-00001 ,,Hagyomány, Érték, Közösség Békés 
megyében” projektelemét településünkre is elhozták, Hegedűs 
Éva ötletgazdának, hogy remekül koordinálta a csapatokat és a 
résztvevő diákoknak, pedagógusoknak és intézményvezetőknek, 
hogy részt vettek ezen az izgalmas programon.

Laskainé Kiss Alexandra, kulturális vezető
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 DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

Bőhm András: 

Húsvétra virradáskor
/részlet/

„…az álom elragad,
s maradsz újra csak egymagad.
Bocsásd meg nekem, Jézusom!
közelg a holnap, s nem tudom,

mire kell ideg és erő,
mi lesz a bennem ébredő,

bárány vagy annak farkasa,
miként vár rám a Golgota.
S habár mindegyik áldozat:

köszönném bárányságomat.”
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A szomszéd országban dúló kegyetlen háború miatt
sajnos, nagyon időszerű az 1. világháborúban

meghalt Gyóni Géza költő (1884-1917) háborúellenes verse.

Gyóni Géza: Csak egy éjszakára

Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
    Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek,

Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
Gerendatöréskor szálka-keresőket.
    Csak egy éjszakára:
Mikor siketitőn bőgni kezd a gránát
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye támad
S véres vize kicsap a vén Visztulának.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
Az uzsoragarast fogukhoz verőket.
    Csak egy éjszakára:
Mikor gránát-vulkán izzó közepén
Ugy forog a férfi , mint a falevél;
S mire földre omlik, ó iszonyu omlás, –
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A hitetleneket s az üzérkedőket.
    Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben
S haló honvéd sóhajt: fi am… feleségem…

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.
    Csak egy éjszakára:
Vakitó csillagnak mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,
Hogy sirva sikoltsák: Istenem, ne többet.

Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kinjára.
    Csak egy éjszakára:
Hogy bujnának össze megrémülve, fázva;
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!

Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!
    Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,
Hogy hivná a Krisztust, hogy hivná az Istent:
Magyar vérem ellen soha-soha többet!
– Csak egy éjszakára küldjétek el őket.

Radnóti Miklós: Himnusz a békéről

Te tünde fény! futó reménység vagy te,
forgó századoknak ritka éke:
zengő szavakkal s egyre lelkesebben
szóltam hozzád könnyüléptü béke!

Szólnék most ujra, merre vagy? hová
tüntél e télből, mely rólad papol
s acélt fen szívek ellen, - ellened!
A szőllőszemben alszik így a bor

ahogy te most mibennünk rejtezel.
Pattanj ki hát! egy régesrégi kép
kisért a dalló szájú boldogokról;
de jaj, tudunk-e énekelni még?

Ó, jöjj el már te szellős március!
most még kemény fagyokkal jő a reggel,
didergő erdők anyja téli nap:
leheld be zúzos fáidat meleggel,

s állj meg fölöttünk is, mert megfagyunk
e háboruk perzselte télben itt,
ahol az ellenállni gyönge lélek
tanulja már az öklök érveit.

Nyarakra gondolunk s hogy erdeink
majd lombosodnak s bennük járni jó,
és kertjeinknek sűrü illatában
fáján akad a hullni kész dió!

s arany napoknak alján pattanó
labdák körül gomolygó gombolyag,
gyereksereg visong; a réteken
zászlós sörényü, csillogó lovak

száguldanak a hulló nap felé!
s fejünk felett surrog és csivog
a fecskefészkektől sötét eresz!
Így lesz-e? Így! Mert egyszer béke lesz.

Ó, tarts ki addig lélek, védekezz!

A 2. világháború áldozatává vált Radnóti Miklós költő 
(1909-1944) békevágyát óhajtó, 1938-ban írt verse adjon 

számunka reményt.

--- A hónap versre ---

Összeállította: Váradi Andrásné.
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(Dévaványai Hírlap 2. évfolyam 37. sz. 
1934. szeptember 16., 3. oldal.)

Bereczki Imre:
Régi idők, régi emberek.

(részlet)

Előszó

A kultúra lassan oltogatja a pásztor-
tüzeket. És, ahogy fényük egyre halvá-
nyabb lesz, úgy tűnik el az a régi, bol-
dogabb Magyarország, amely a világ 
legszebb romantikáját nyitotta világgá 
az ámuló népek elé. Ennek a sok ízű, 
sok színű mesevilágnak egyik gyönyö-
rű tartománya volt a messze horizon-
tok alá elnyúló dévaványai határ, ahol a 
láp rejtelmes csodavilága úgy ölelgette 
a harsanó, keménygyepű kun pusztát, 
mint a szemérmes leány ölelgeti izmos 
öklű, barnára sült szeretőjét. Ebből a 
nagyszerű szeretkezésből születtek meg 
azok a nem is valóság, inkább mese és 
mégis ezen a földön élt emberek, akik-

nek tettei ma is gyorsabb dobogásra 
késztetik a szívet, lámpásabbá a szemet 
és szebbé a lélek aranyos derűjét. Az 
ő krónikásukká szegődött el Bereczki 
Imre, a kései utód és mi nagyon örü-
lünk neki, hogy minden tollvonásában 
ványai ízű írásainak nyilvánosságot ad-
hatunk. Nagyon szépen mesél, de nem 
csak mesélni tud, az elsülyedt idők szí-
nét és hangulatát is az olvasó elé viszi. 
De átadjuk a szót Bereczki Imrének…

Bevezetés
Ványától Karcagig, Gyarmatig, Szeg-

halomig mindenütt legelő volt. Eke nem 
igen hasította a jóennyihány ezer hold 
gyepet legalábba kétszáz év óta. Nyá-
ri délelőtt, ha melegedett a levegő hul-
lámzani kezdett a magyar sivatag Fata 
Morgánála, mit ma ugy megcsodálnak a 
külföldiek a hortobágyi pusztán.

Csak a rétek nádvilága szakította meg 
a legelők pompás síkságát, hol a gulya, 
ménes, nyáj és konda egész évet a szabad 
ég alatt töltötték. És fujták a pásztorok a 
csendes estéken azokat a mélabús nótá-
kat, mik úgy kimentek már az emléke-
zetből, mint a pásztorok és csikász – ha-
lász népek, melyek a Sárrét nagy részét 
ellepték. Fudérban a Tó alatt, a Riheli 
derékban tolták a jégen a nádtolót s a 
nádvágás olyan munkaalkalom számba 
ment, mint manapság az aratás.

Azért megéltek a jó ványaiak. Voltak 

fi zetési kötelezettségeik, bizonyára vol-
tak anyagi gondjaik is, de ki tudná meg-
mondani, hogy miféle gondjai lehetett 
egy pásztorembernek, akinek kebelén a 
kenyere, hátán a háza. Se országa, se ha-
zája, mégis övé volt a határ. Csodálkoz-
hatunk e hát, hogy olyan szép nótákat 
tudtak fujni a furulyán, meg a tillikón.

Ki költötte ezeket a nótákat? Senki, 
jöttek valahonnan, a széllel, mint az eső, 
mely felfrissítette az elszáradt legelőt s 
utána egészen megváltozott a vidék ar-
culata. S éjjelenként futni kezdtek a hi-
deg szelek és jöttek a nemszeretem na-
pok, a pásztorok tüzet raktak elszáradt 
gallyakból, nádból s ott melegedtek az 
áldott vizinövény lángjainál. Egyik – 
másik elővette a furulyáját és fujta azo-
kat a nótákat, melyek egyikét – másikát 
még a szipapjától hallotta. Pásztorem-
ber volt az is. És a nóta eszébe juttatott 
egyiknek is, másiknak is valami régi 
történetet. Elmesélte a többinek, Isten 
tudja hányadszor. És mikor vége volt a 
nótának, a fi atalok kérésrefogták a dol-
gott egy egy öreg pásztor előtt:

- Meséljen valamit a régiekről bátyám.

Az öreg félkönyökére támaszkodott és 
a parázsra bámulva belekezdett egy – 
egy régi históriába.

Hát tudjátok édes gyermekeim…

Turiné Mikó Éva

KORABELI KRÓNIKA
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TISZTELT ADÓFIZETŐK!
A könyvtár ebben az évben is számít az Önök támogatására. Rendelkezzen személyi jövedelemadójának 1 %-áról 

a DÁMK és Bölcsőde Ladányi Mihály Könyvtár javára.
A befolyt összeget a könyvtár állományának gyarapítására, új könyvek beszerzésére fordítjuk.

A könyvtár adószáma: 15583611-2-04
Felajánlását előre is megköszönjük!

Tisztelt Dévaványai Lakosok!
A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 

ezúton kéri a Tisztelt Lakosságot,
hogy támogassák

adójuk 1 %-ával az alapítvány működését!
Adószám: 19060600-1-04

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány
Tóth Julianna kuratóriumi elnök
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Minden magyart érdekel lakóhelye kör-
nyékének, illetve általában a magyarok által 
lakott minden földrajzi helynek neve, annak 
magyarázata, eredete, története. E havi szá-
munkban is Dévaványa utcaneveiről olvas-
hatnak.

Alakjuk, méretük alapján nevezték 
el az utcákat

Darab utca: A Széchenyi utcát köti össze a 
Bánomkert utcával. Neve arra utal, mintha 
csak darabja lenne egy utcának, ugyanis a te-
lepülés legrövidebb, mindössze 100 méteres 
utcája.

Horog utca: Ma Kölcsey Ferenc utca. Az 
Arany János utca és a Hunyadi János utca kö-
zött húzódik. Horog utcának azért nevezték, 
mert a végén lévő zuggal alakja hasonlított a 
szalmahúzó horoghoz.

Ív utca:  Ma Csokonai Vitéz Mihály utca. A 
Körösladányi út és a Mikszáth Kálmán utca 
között ív alakban húzódik, innen kapta régi 
nevét. Mai nevének érdekessége, hogy a szo-
cialista rendszerben egy ideig csak Csokonai 

Mihály utcának lehetett nevezni, mert a ta-
nácsi vezetők – a szóbeszéd szerint – a Hor-
thy-korszakban adományozott vitézi címnek 
gondolták.

Kör utca: Egyedüli jellegzetessége, hogy a 
Széchenyi utcából indul ki, és ugyanoda tér 
vissza, tehát valóban félkör alakú, így lett a 
neve Kör utca. Különlegessége még ennek az 
utcának az is, hogy a település legnagyobb 
portái itt vannak.

Az utca járdás oldalában szorosan egymás 
mellé épültek a házak, s mivel az utca fél-
köríves alakban halad, dél felé kitágulnak a 
porták, amiket az utcafronton nem lehetett 
tovább osztani, csak úgy, ha egymás portáján 
keresztül jutott volna be a tulajdonos a há-
zába. Ezt nem akarták a város rendezésekor, 
ezért ez a mai napig is így van.

Nyíl utca:  A Széchenyi utcától a Bánom-
kert utcáig vezet. A benne lévő sok zug miatt 
hasonlít a nyílvesszőhöz – jobbról-balról zu-
gok kísérik –, ezért nevezték el Nyíl utcának.

Rövid utca: A Körösladányi utat és a Szé-
chenyi utcát köti össze, illik rá a neve, valóban 
rövid, mindössze 150 méter hosszúságú utca.

Széles utca: A Jéggyár és a Köleshalmi utca 
között húzódik. „Neve elírásból keletkezett. 
A két világháború közt, mikor újra kezdték 
minden utcánál a számozást, ennek az utcá-
nak az elöljáróság a mezőgazdaságban fontos 
szerepet játszó szélről Szeles utca nevet adta. 
Az utcanévtáblát készítő azonban vesszőt tett 
az első e-re, így lett belőle: Széles.” (Bereczki 
1980: 42)

Talán nem is hibázott oly nagyot az utca-
névtáblát készítő mester, ugyanis ma szép 
egyenes, széles utca.

Emberi testrészekről elnevezett 
utcák

Kar utca: Mai neve Kullich Gyula utca. A 
Hunyadi utcát és a Széchenyi utcát köti össze, 
mintegy karként kinyújtva – innen az elne-
vezése.

Könyök utca: Ma Báthory István utca. Ne-
vét alakjáról kapta, ugyanis a Körösladányi 
úttól könyökszerűen hajlik a Csokonai Vitéz 
Mihály utcához.

DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁRA

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgató-
ság minden év tavaszán különös fi gyelmet 
szentel a Víz Világnapjának.

Az Egyesült Nemzetek Szövetsége 1993-
ban döntött arról, hogy március 22-ét a 
Víz Világnapjává nyilvánítják. A cél az 
volt, hogy ráirányítsák a fi gyelmet földünk 
fogyatkozó édesvíz-készletére, s megtalál-
ják a módját annak, hogy 2030-ig a bolygó 
minden lakója számára biztosítani tudják 
a tiszta, iható vizet.

A szakemberek szerint földünk édes-
víz-készletei legfeljebb 15-20 évre elegen-
dőek, ezért erre a kérdésre mindenképpen 
oda kell fi gyelnünk. Többféle irányban is 
zajlanak próbálkozások a megoldásra. Ma 
már léteznek olyan berendezések, ame-
lyekkel a tengervízből, a só lepárlásával 
ivóvizet lehet nyerni. Segíthet a készlet 
növelésében a szennyvíz jelenleginél sok-

kal nagyobb mértékű újrahasznosítása, 
azaz megfelelő technológiával történő 
megtisztítása.

Az ENSZ minden évben más szlo-
gent választ a Víz Világnapjára. A jelszó 

2018-ban például ez volt: Védd termé-
szetesen! A Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság ennek jegyében folyamatosan 
törekszik a vizes élőhelyek megóvására, 
fejlesztésére. Nagy jelentősége van a kör-
nyezettudatos szemléletmód népszerűsíté-
sének is.

Az Igazgatóság Sterbetz István Túzok-
védelmi Látogatóközpontja a korábbi 
években is kivette részét a víz fontosságá-
ra irányuló környezeti nevelési, oktatási 
feladatokból. Erdei iskolai programjain-
kon gyakran végeztünk a vízzel kapcso-
latos kísérleteket, az iskoláknak pedig 45 
perces előadásokat ajánlottunk a témá-
ban. Idén is egy előadással készülünk, két 
helyszínen: a dévaványai Ványai Ambrus 
Általános Iskolában és annak ecsegfalvi 
tagiskolájában. 

JELES NAPJAINK – MÁRCIUS 22.,  A VÍZ VILÁGNAPJA

SZJA 1% FELAJÁNLÁS
Köszönjük, hogy idén is támogatják a Dévaványai Középiskola

alapítványát a Túrér Partja Középiskola Alapítványt!
A Túrér Partaja Középiskolai Alapítvány adószáma:

18387562-1-04
Köszönjük megtisztelő felajánlásaikat!

az alapítvány kuratóriuma
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VÁNYAI ARCOK

Makay Zádor
(Pótharaszt, 1852. május 18. –
Szeged, 1926. december 23.)

Makay Zádor a XIX. sz. végi, XX. 
sz. eleji dévaványai tanítónemzedék 
kiemelkedő alakja volt. Nem Ványán, 
mintegy 35 éves nevelői és közéle-
ti működése színterén, hanem az 
akkor Nagykőrösi határba eső Pót-
haraszt-pusztán született, ahol apja 
földbérlő volt. Pótharaszt jelenleg 
Csévharaszt és másik négy környező 
település része. A nagykőrösi taní-
tóképző elvégzése után jött hozzánk 
Dévaványára, miután elnyerte a re-
formátus iskola tanítói pályázatát. Pá-
lyájáról, szakmai és közéleti írásairól, 
jótékony- és politikai tevékenységéről 
aránylag sok életrajzi adatot kaphatunk 
pl. Szinnyei József: Magyar írók élete és 
munkái c. monográfi ája 8. kötetéből, a 
Wikipédia rá vonatkozó szócikkéből, 
Bereczki Imre írásaiból, vagy a kora-
beli helyi és országos sajtót olvasva.

Most a Vásárhelyi Reggeli Ujság 1909. 
március 11-i cikkét szeretném felidéz-
ni, amely „Iskolalátogatás (Az élet tra-
gédiája. Egy tanfelügyelői kinevezés.)”
címen jelent meg, s Makay Zádor pá-
lyamódosítása, csongrád megyei se-
gédtanfelügyelővé történt kinevezése 
idején íródott. A cikk részletesen be-
számol az Őt és feleségét Lakatos Jan-
kát ért szörnyű szülői veszteségről is.

Hmvásárhely, márczius 9.

„Az összes felekezeti iskolák megláto-
gatására városunkba érkezett Makay 
Zádor s. tanfelügyelő. A felekezeti isko-
láknak ez a felülvizsgálása a fi zetésren-
dezéssel alkotott új intézkedés, amely 
különösen a nemzetiségi vidék felekeze-
ti iskoláinál elkerülhetetlenül szükséges, 
mert a magyar állam megbízottja nem-
csak a tanítási eredményt nézi, hanem 
azt is, hogy a magyar nyelv, a magyar 
haza ellenes tanokat nem csempész-
nek-e be a zsenge gyermekek fogékony 
lelkibe. Nálunk ettől nem kell félni, 
mégis szívesen vesszük, ha olyan kép-
zett gyakorlatú férfi , mint Makay Zádor 
látogatja meg iskoláinkat. Tanfelügyelői 
kinevezéséről megtudtunk egyet-mást, 
melyet iskolalátogatásai alkalmából el-
mondunk.

Dévaványai református tanító ember 
volt Makay Zádor. Kenyere javát a nép-
nevelés munkája közben töltötte el. Míg 
növendékeinek testi- és lelki gyarapodá-
sában gyönyörködött, saját gyermeke-
inek fejlődésében, haladásában is sok 
öröme volt.

Egyik fi a Debrecenben teológus, egy 
lánya Pesten zeneakadémián volt, hol 
művészetével feltűnt, másik lánya Er-
délyben teljesített már népnevelő tisz-
tet, s a harmadik mellettük volt, de 
szintén állásban.

Nagyot fordult egyezer a világ kere-
ke s Jób csapásait mérte az élet Makay 
Zádorra. Az ország három különbö-
ző részén levő gyermekük egyszerre 
tüdőgyulladást kapott és meghalt mind 
a három.

Haza vitette halottait, s nagy részvét 
mellett eltemette. Ott volt a temetésen 
Tóth János államtitkár is. Az élet ret-
tenetes tragédiája alatt megtört apa 
kijelentette előtte, hogy visszavonul, 
nem tanít tovább nyugdíjba megy. Az 
államtitkár, hogy ezt megakadályozza 
és az élet komoly munkájában kipró-
bált harcosát a magyar népoktatásügy 
fejlesztésére továbbra is megnyerje, ki-
neveztette Makay Zádort nagyváradi 
s. tanfelügyelővé, s hogy munkakedvét 
fokozza, életben maradt leányát is ki-
neveztette váradi tanítónővé.

A leány alig foglalta el állását beteg lett. 
Az élet kérlelhetetlen tragédiája kitombol-
ta magát. A legkisebb testvér is elköltözött 
a többi után, pótolhatatlan, sőt gyógyít-
hatatlan sebet hagyva maga után. Makay 
Zádor ekkor kijelentette, hogy nem megy 
Váradra se ... Így került Szegedre s. tan-
felügyelőnek. S mint képzett, kitűnő gya-
korlatú tanítóra a csongrádmegyei elemi 
iskolák ügyeinek intézését bízták reá. Az 
idő és a gond bőven hintett már deret az ő 
fejére, de azért fi atalos, egészséges alkotá-
sokat várunk az új s. tanfelügyelőtől.”

Makay Zádor 1919-es nyugállo-
mányba vonulásáig látta el tanfel-
ügyelői feladatait, s a háború idején a 
frontszolgálatra vezényelt szegedi pá-
lyatársait helyettesítve tanítást is vál-
lalt – külön díjazás elfogadása nélkül. 
Szegeden is aktív közéleti és ellenzéki 
politikai szerepet vállalt. A világhá-
ború elvesztése utáni tevékenységével 
az ország mielőbbi talpra állásáért 
küzdött. A trianoni diktátumot kö-
vető években a politikában csalódva 
elzárkózott a magasabb pártpolitikai 
tisztségek betöltésétől. Szegeden be-
következett halála után Dévaványán 
temették el. Makay Zádor és Lakatos 
Janka síremléke gyermekei nyughelye 
közelében ledőlve hever az újtemető 
száraz füvében.

Marsi István

Tisztelt
Múzeumpártolók!
Kérjük támogassa a Múzeum-

pártoló Közhasznú Közalapít-
ványt, melynek célja Dévaványa 
kultúrájának megőrzése. Adója 
1%-ának felajánlásával Önnek 
is lehetősége nyílik, hogy e tevé-
kenységhez hozzájáruljon.

Adószám:
18385711-1-04

Kuratórium
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Szilágyi Endre vagyok, 1965. április 
4-én születtem Dévaványán.  Azóta is 
itt élek, általános iskolai tanár vagyok. 
Tíz éves koromban részt vehettem a 
Magyar Rádió és Televízió gyermekka-
rának egyik koncertjén, ez a találkozá-
som a komolyzenével igen meghatáro-
zó volt. Nem sokkal később magam is 
elkezdtem zenét tanulni, a harmónium-
mal ismerkedtem. Később zongorázni 
tanultam, a népdalok lettek a kedvence-
im. A népzene azóta is nagyon közel áll 
hozzám. Vonz minden, ami zene, ami 
hangszer. Az első hangszeremet tizenöt 
éves koromban készítettem. 

A fával való kapcsolatom születésem 
óta kíséri az életemet. Édesapám aszta-
los kisiparos volt, én a műhelyben nőt-
tem fel, ahol folyamatosan tanultam a 
famegmunkálás rejtelmeit. Az elmúlt 
években gyakran javítottam, újítottam 
fel régi hangszereket, mígnem elkezd-
tem új hangszereket, elsősorban citerá-
kat készíteni.

Citeráimat szívesen használják a helyi 
művészeti iskola népzene tanszakán, de 
„vizsgázott” már egyik-másik hangsze-
rem népzenei versenyen, fesztiválon is, 
ahol a zsűri a versenyzőt értékelve ki-
emelte a citera különleges szép hangját is.

Hangszereimet a világ minden tá-
ján ismerik. Volt megrendelésem több 
országból (Pl. Japán, Nepál, Erdély, 
környező országok, Németország, Spa-
nyolország, Anglia, Amerikai Egyesült 
Államok több állama).

A hangszereimet a Népi Iparművé-
szeti Tanács rendszeresen zsűrizi, és 
ennek eredménye folytán 29 érvényes 
zsűri számmal ellátott hangszertípu-
som van. Remélem, hogy hangszereim 
sok örömet adnak a játékosoknak és a 
hallgatóságnak is, és szeretném elérni a 
Népi iparművész címet. 

KÖZÖSSÉGI FAÜLTETÉS ÉS FACSEMETE ÖRÖKBEFOGADÁS
A Dévaványai All Stars Kulturális és Szabadidő Egye-

sület sikerrel pályázott a Miniszterelnökség és a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Városi 
Civil Alap felhívására. Az egyesület ,,Dévaványa az én 
városom” című, VCA-KP-1-2021/4-001132 kódszámú 
projekt keretében valósította meg 2022.03.26-án szom-
baton a közösségi faültetési akcióját. A program célja 
az volt, hogy a környezetvédelem tudatos fejlesztése és 
a városszépítés mellett közösségi esemény valósuljon 
meg, amelyen a lakosság széles korosztályi spektru-
mát meg tudják mozgatni. A megvalósítás helyszíne az 
5510 Dévaványa, hrsz. 3226. ősgyep volt, amely vissza-

kapva ezzel régi funkcióját, tölgyekkel övezett, közös-
ségi térként éledhetett újjá. 

A program gerincét a faültetési akció adta, ám a jól 
elvégzett munkát követően tartalmas egytál étellel ven-
dégelték meg a szervezők a programon résztvevőket.

A célkitűzést sikeresen megvalósította az egyesület, 
hiszen a magas részvételi arány mellett, kitűnő hangu-
lat, beszélgetések, találkozások jellemezték a szombati 
napot, amelyen egyesületek, családok, intézmények, 
baráti társaságok képviseltették magukat és fogadtak 
örökbe egy-egy facsemetét.

Nemes István, egyesületi elnök
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FIGYELEM!FIGYELEM!
Kutya és macskatartók valamint kutyasétáltatók részére!Kutya és macskatartók valamint kutyasétáltatók részére!

A DÉVAVÁNYAI VADÁSZTÁRSASÁG területén az A DÉVAVÁNYAI VADÁSZTÁRSASÁG területén az 
Európai Unió által engedélyezett élve befogó, valamint Európai Unió által engedélyezett élve befogó, valamint 
szelektív ölőcsapdák kerültek elhelyezésre az elszaporo-szelektív ölőcsapdák kerültek elhelyezésre az elszaporo-
dott szörmés ragadozók (róka, aranysakál, borz) vala-dott szörmés ragadozók (róka, aranysakál, borz) vala-
mint a tollas kártevők (szarka, dolmányos varjú) befo-mint a tollas kártevők (szarka, dolmányos varjú) befo-
gása, gyérítése érdekében.gása, gyérítése érdekében.

A leírtakra hivat-A leírtakra hivat-
kozva kérjük Önöket, kozva kérjük Önöket, 
hogy a kutyasétáltatás hogy a kutyasétáltatás 
és a háziállat tartás és a háziállat tartás 
szabályait szíveskedje-szabályait szíveskedje-
nek betartani!nek betartani!

A szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a sza-A szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.évi II. bálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.évi II. 
törvény 193.§ alapján szabálysértést követ el az, aki a törvény 193.§ alapján szabálysértést követ el az, aki a 
felügyelete alatt álló kutyát természeti és védett termé-felügyelete alatt álló kutyát természeti és védett termé-
szeti területen - vagy vadászterületen, vadászkutya ki-szeti területen - vagy vadászterületen, vadászkutya ki-
vételével póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja.vételével póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kihelyezett piros fi gyel-Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kihelyezett piros fi gyel-
meztető tábla eltávolítása, megrongálása esetén a jelzett meztető tábla eltávolítása, megrongálása esetén a jelzett 
csapdák továbbra is a vadászterületen maradnak, az azt csapdák továbbra is a vadászterületen maradnak, az azt 
elkövető személy ezzel a tevékenységgel a tájékoztatást elkövető személy ezzel a tevékenységgel a tájékoztatást 
nehezíti, akadályozza.nehezíti, akadályozza.

A fi gyelmeztető táblával ellátott csapdák illetéktelenek A fi gyelmeztető táblával ellátott csapdák illetéktelenek 
által való megközelítése, üzemének megzavarása szigo-által való megközelítése, üzemének megzavarása szigo-
rúan tilos és veszélyes. A fentiek be nem tartásából eredő rúan tilos és veszélyes. A fentiek be nem tartásából eredő 
balesetekért a vadásztársaság nem vállal felelőséget.balesetekért a vadásztársaság nem vállal felelőséget.

Vadásztársaság kapcsolattartói:Vadásztársaság kapcsolattartói:

Tóth József: 30/607-5281; Szatmári Zsolt: 70/702-5464.Tóth József: 30/607-5281; Szatmári Zsolt: 70/702-5464.

A Dévaványai Földtulajdonosi Közösség értesíti a Földtulaj-A Dévaványai Földtulajdonosi Közösség értesíti a Földtulaj-
donosokat, hogy a földtulajdonosi gyűlés 2022. május 2-án lesz donosokat, hogy a földtulajdonosi gyűlés 2022. május 2-án lesz 
megtartva.megtartva.

A gyűlés kezdete előtt regisztráció szükséges.A gyűlés kezdete előtt regisztráció szükséges.

Gyűlés helye: 5510 Dévaványa, Kossuth Gyűlés helye: 5510 Dévaványa, Kossuth 
u. 30. Vadászház.u. 30. Vadászház.

Ideje: 2022. május 2. 14:00Ideje: 2022. május 2. 14:00
A Dévaványai Vadásztársaság területe A Dévaványai Vadásztársaság területe 

nem fedi le Dévaványa település közigaz-nem fedi le Dévaványa település közigaz-
gatási területét.gatási területét.

A vadászati jog bérleti díj kifi zetés: 2022. A vadászati jog bérleti díj kifi zetés: 2022. 
április 12-től 2022. május 10-ig.április 12-től 2022. május 10-ig.

Kifi zetés: minden kedden és pénteken Kifi zetés: minden kedden és pénteken 
(piaci napokon) 9-12 óráig.(piaci napokon) 9-12 óráig.

2022. április 15-én Nagypénteken 2022. április 15-én Nagypénteken 
nincs kifi zetés.nincs kifi zetés.

Utolsó kifi zetési nap:Utolsó kifi zetési nap: 2022. május 10. (kedd) 2022. május 10. (kedd)
Helye:Helye: Dévaványa, Kossuth u. 30. Vadászház Dévaványa, Kossuth u. 30. Vadászház
A bérleti díjat, aki nem vette fel, 5 évre visszamenőleg lehet kérni.A bérleti díjat, aki nem vette fel, 5 évre visszamenőleg lehet kérni.

A nagy szárazság miatt a védett és a természetben élő állatvilág A nagy szárazság miatt a védett és a természetben élő állatvilág 
részére ivóvíz lehetőséget kell biztosítsunk, ezért kérem a Tisztelt részére ivóvíz lehetőséget kell biztosítsunk, ezért kérem a Tisztelt 
Földtulajdonosokat az alábbiakra. Földtulajdonosokat az alábbiakra. 

A földterületükön lévő bágerek (digó gödrök) mélyítéséhez szí-A földterületükön lévő bágerek (digó gödrök) mélyítéséhez szí-
veskedjenek hozzájárulni (amit a vadásztársaság elvégez a vízhez veskedjenek hozzájárulni (amit a vadásztársaság elvégez a vízhez 
jutás érdekében) és a vadásztársaságot erről értesíteni. jutás érdekében) és a vadásztársaságot erről értesíteni. 

Hozzájárulásukat az alábbi telefonszámon szíveskedjenek meg-Hozzájárulásukat az alábbi telefonszámon szíveskedjenek meg-
tenni: tenni: 

06-66/483-091, vagy személyesen a Dévaványai vadásztársaság 06-66/483-091, vagy személyesen a Dévaványai vadásztársaság 
irodájában. irodájában. 

Kelt: Dévaványa, 2022. március 31.Kelt: Dévaványa, 2022. március 31.

Tisztelettelt: Kecse TiborTisztelettelt: Kecse Tibor
Földtulajdonosi Közös KépviselőFöldtulajdonosi Közös Képviselő

Két felhívásban is kerestük Önöket, melyben segítsé-Két felhívásban is kerestük Önöket, melyben segítsé-
güket kértük. Az egyik a vízhez jutás a területünkön élő güket kértük. Az egyik a vízhez jutás a területünkön élő 
vadak számára, függetlenül attól, hogy védett vagy nem vadak számára, függetlenül attól, hogy védett vagy nem 
védett állatról van szó.védett állatról van szó.

A másik, ami szintén ilyen fontos, hogy a védett és a nem A másik, ami szintén ilyen fontos, hogy a védett és a nem 
védett hasznos állatok, kiemelten a túzok és egyéb földön védett hasznos állatok, kiemelten a túzok és egyéb földön 
fészkelő madarak szaporulatai megvédésének érdekében, fészkelő madarak szaporulatai megvédésének érdekében, 
csapdázással kapcsolatosan felhívást tettünk közzé.csapdázással kapcsolatosan felhívást tettünk közzé.

A csapdázás az EU és a Magyar Törvényeknek megfe-A csapdázás az EU és a Magyar Törvényeknek megfe-
lelően engedélyezett, a Dévaványai Vadásztársaság a Kö-lelően engedélyezett, a Dévaványai Vadásztársaság a Kö-
rös-Maros Nemzeti Parkkal közösen, az elszaporodott rös-Maros Nemzeti Parkkal közösen, az elszaporodott 
szőrmés és szárnyas kártevők miatt ezeket a csapdákat szőrmés és szárnyas kártevők miatt ezeket a csapdákat 
rendszeresen üzemelteti.rendszeresen üzemelteti.

Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy az élve fogó csapdák-Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy az élve fogó csapdák-
ban elhelyezett galambokat, melyek takarmánnyal és vízzel ban elhelyezett galambokat, melyek takarmánnyal és vízzel 

el vannak látva, ne bántsák, a csapdákat ne közelítsék meg, el vannak látva, ne bántsák, a csapdákat ne közelítsék meg, 
mert ebből esetleg baleset is származhat, amiért a vadász-mert ebből esetleg baleset is származhat, amiért a vadász-
társaság felelősséget nem vállal. társaság felelősséget nem vállal. 

A jogszerű vadgazdálkodás akadályozása vadvédelmi A jogszerű vadgazdálkodás akadályozása vadvédelmi 
bírságot von maga után.bírságot von maga után.

A dúvad gyérítés a vadon élő állatok és a házi állatok A dúvad gyérítés a vadon élő állatok és a házi állatok 
miatt is egyaránt fontos, a különböző betegségek és egyéb miatt is egyaránt fontos, a különböző betegségek és egyéb 
fertőzések visszaszorítása érdekében.fertőzések visszaszorítása érdekében.

Ezért van rendszeresen minden évben a Ezért van rendszeresen minden évben a veszettség elleniveszettség elleni  
immunizáció, mely az emberre, házi kedvenceinkre és ha-immunizáció, mely az emberre, házi kedvenceinkre és ha-
szonállatainkra is veszélyt jelent.szonállatainkra is veszélyt jelent.

Kérem megértésüket és együttműködésüket a környeze-Kérem megértésüket és együttműködésüket a környeze-
tünk továbbélése érdekében.tünk továbbélése érdekében.

Tisztelettel: Illin József, Vt. elnökTisztelettel: Illin József, Vt. elnök

FELHÍVÁS FÖLTULAJDONOSI GYŰLÉS
MEGTARTÁSÁRA, ILLETVE A VADÁSZATI JOG 

BÉRLETI DÍJ KIFIZETÉSÉRE 

TISZTELT DÉVAVÁNYAI LAKOSOK!
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ÚJABB NŐI FUTSAL SIKEREK
Március 14-én, első alkalommal adott 

otthont a gyomaendrődi Varga Lajos 
Sportcsarnok a Focivilág Női Futsal Kupa 
elnevezésű, hazai rendezésű, női futsal tor-
nának.

A tornán három megye 6 csapata mérte 
össze tudását, név szerint az alábbiak:

Üllés Pizza Monster
St.Mihály FC
Jászberényi FC
Békéscsaba Előre SE
Gyulai Amazonok
Dévaványai SE

A kilátogatók iramos, gólzáporos mér-
kőzéseket láthattak 2 x 15 percben.

A nap folyamán a következő eredmé-
nyek születtek:

Dévaványai SE – Békéscsaba Előre SE 8:1
Gyulai Amazonok- Üllés Pizza Monster 3:1
St.Mihály FC – Jászberényi FC 2:6

Békéscsaba Előre SE – Üllés PizzaMonster 2:5
Dévaványai SE – St. Mihály FC 5:1
Gyulai Amazonok – Jászberényi FC 1:2

St. Mihály FC – Békéscsaba Előre SE 5:1
Dévaványai SE – Gyulai Amazonok 2:3
Jászberényi FC – Üllés Pizza Monster 2:2

St.Mihály FC – Gyulai Amazonok 1:8
Üllés Pizza Monster – Dévaványai SE 2:4
Békéscsaba Előre SE – Jászberényi FC 1:9

St.Mihály FC – Üllés Pizza Monster 2:1
Jászberényi FC – Dévaványai SE 1:5
Gyulai Amazonok – Békéscsaba Előre SE 11:0

Továbbá folytatódtak a Pest megyei 
női futsalbajnokság felsőházi küzdel-
mei is, legutóbbi meccsüket 2022. már-
cius 27-én játszották. A nyitómérkőzésen 
kissé álmoskásan kezdték, több ígéretes 
helyzetük is akadt, melyet azonban nem 
sikerült gólra váltani. Ellenfelük a 8. perc-
ben megszerezte a vezetést, szerencsére 
azonban Zeller Anita egy perccel később 
egalizált, újra nyílttá téve a találkozót. 
Ugyan mindkét csapatnak megvoltak a 
lehetőségei, hogy eldöntse a 3 pont sorsát, 
végül igazságos döntetlen született. A pi-
henő után a második mérkőzésükön már 

lényegesen jobban tudtak sáfárkodni a 
helyzeteikkel, melynek eredményeképpen 
7 gólig meg sem álltak. Tóth Noémi, Fur-
ka Júlia, Bereczki Dorina duplája mellett 
Kovács Kitti is betalált, így magabiztosan 
szerezték meg a győzelemért járó 3 pon-
tot. A 4. és egyben utolsó fordulóban sem 
lesz egyszerű dolguk, hiszen a bajnokság 
két top csapata mellett az Amazon Foci 
SE I. csapata lesznek az ellenfelek. Tovább 
nehezíti majd a dolgukat, hogy ezen a na-
pon nélkülözniük kell majd csapatkapi-
tányunk, Furka Júlia játékát, aki kívülről 
fogja segíteni a csapat munkáját. Annyi 
biztos, hogy ahhoz, hogy végül a dobogós 
helyek egyikére sikerüljön odaérni, a to-
vábbiakban is pontos, koncentrált játékra 
lesz szükség. A nap végén mutatott hely-
zetkihasználásuk mindenképpen bizako-
dásra adhat okot.

Szurkolunk nektek lányok!

Laskainé Kiss Alexandra
DSE koordinátor

Kérjük, adójának 1% - ával segítse a Dévaványai 
Sportegyesületet 2022-ben is!

Önnek 1%, nekünk hatalmas segítség!
A befolyt támogatásokból az egyesület szakosz-

tályainak eszközeit gyarapítjuk, sportolóink javára 
fordítjuk, továbbá sporteseményeink

megszervezését biztosítjuk.

ADÓSZÁMUNK:
19976653-1-04

Felajánlását hálásan köszönjük!

m

A nevem Dani Sanyika.
2022. március 29-én végre megszülettem

Apukám Dani Sándor és Anyukám Gyurcsik Éva 
nagy-nagy örömére!

MEGÉRKEZTEM!

TISZTELT TÁMOGATÓINK!

EZÚTON KÉRJÜK, 2022-BEN IS SEGÍTSE
AZ ADÓJA 1%-ÁVAL KÓRUSUNK
EGYESÜLETÉNEK TEVÉKENYSÉGÉT!

ADÓSZÁMUNK: 18140015-1-04
KÖSZÖNJÜK!

Egyben, köszönjük azoknak, akik 2021- ben
támogatásukkal hozzá járultak az egyesület működéséhez!

Kürti Ignácné, Vox Humana Kórus Egyesülete Elnöke

Dani Sándor és Gyurcsik Éva fi a Sándor,
Gyantár György és Feke Orsolya lánya Alíz,
Szenteszki Gábor és Németh Katalin lánya Linett.

Születések:



2022. április. 2. szombat: 16:30 Bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Dévaványai SE - Dobozi SE  3 - 2 (1 - 2)

50 néző, játékvezető: Láza András.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 8 Katona I., 3 Pap Á., 2 Végh T., 6 Gál S., 

- 9 Feke B. (4 Séllei Z. 58’), 10 Szabó E., 17 Papp V., 14 Somogyi T. (20 
Nagy I. 89’), - 5 Papp D. (15 Pelyva Z. 78’), 7 Papp K. Csere: 12 Juhász 
Zs. Játékos edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Papp K. 29’, 76’, Papp D. 54’, ill.  Lukucz M. 32’, Barcsay A. 35’.
Sárga lap: Szabó E. 90’, ill: Hollósi R. 56’, Somogyi K. 74’, Lukucz M. 80’.
Kiállítva: Pap Á. 68’ (Második sárga lap után).
Jók: Az egész csapat, ill. Szigeti S., Somogyi K., Lukucz M.
Bereczki Árpád: Nagyon jó hozzáállással játszottunk, aminek megér-

demelt győzelem lett az eredménye a sportszerű vendégek ellen!
Barcsay Attila: A hazaiak akaratban felülmúltak bennünket.

2022. március 12. szombat: 14:30 Bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Dévaványai SE - Békéscsabai MÁV SE  0 - 5 (0 - 4)

50 néző, játékvezető: László István Sándor.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 8 Katona I., 3 Pap Á., 2 Végh T. (17 

Szarka Sz. 66’), 6 Gál S. (13 Kató E. 61’), - 9 Feke B., 10 Szabó E., 20 
Séllei Z., 4 Nyíri A., - 5 Papp D., 7 Papp K. Cserék: 1 Elek B., 14 Nagy I., 
13 Kató E., 17 Szarka Sz. Játékos edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Tóth G. 17’, 26’ (11-es ből), 30’ (11-es ből), Morva G. 36’, 
Demeter N. 80’.

Sárga lap: Gál S. 16’, Séllei Z. 27’, ill: Zsömbörgi R. 60’.
Kiállítva: Nyíri A. 89’.
Jók: Az egész csapat.
Bereczki Árpád: Ezt a meccset kétszer veszítettük el, először a héten 

a vírussal szemben, másodszor ma a MÁV-val szemben. A játék képe 
alapján nem volt ennyi a két csapat között!

Dohányos Zoltán: Remek pálya, remek játék, jól fognak esni a név-
napi sörök!

2022. március 5. szombat: 14:30 Bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Mezőberényi LE – Dévaványai SE 1 - 1 (0 - 1)

60 néző, játékvezető: Geleta Mihály.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 8 Katona I., 3 Pap Á., 17 Papp V., 6 

Gál S., - 11 Juhász P. (15 Pelyva Z. 86’), 10 Szabó E. ( 2 Végh T. 80’), 14 
Somogyi T., - 5 Papp D. ( 16 Szeifert Z. 68’), 20 Ernyes R., 7 Papp K. 
Cserék: 4 Nagy I., 13 Kató E. Játékos edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Bereczki G. 84’, ill. Szabó E. 33’.
Sárga lap: Durkó L. 22’, Kanó B. 69’, ill: Pap Á. 60’, Szabó E. 72’.
Jók: Adamik D., Olej T., Kanó B., ill. Ernyes R., Pap Á., Szabó E.
Benyovszki Róbert: Nem volt egy tarhonyaszárító meleg, de akadtak 

meleg pillanatok a mérkőzésen. A döntetlen reális.
Bereczki Árpád: Idény eleji forma, a látottak alapján teljesen reális a 

döntetlen.

IFI (U19)

2022. április 3. vasárnap: 10:00 Kiemelt U19 labdarúgó mérkőzés!
Dévaványai SE (U19) – Mezőhegyesi SE (U19) 3 - 6 (1 - 4)

30 néző, játékvezető: Sándor Imre.
Dévaványai SE: 1 Erdős N., - 2 Végh T., 8 Séllei Z., 5 Szarka Sz., 18 

Kovács E., - 13 Ungi D., 14 Csontos B., 10 Katona I., 9 Hőgye B., - 7 
Hraskó D., 9 Szabó M. Játékos edző: Tagai Attila.

Gólszerzők: Hőgye B. 20’, Hraskó D. 71’, Szabó M. 85’, ill. Szalai K. 1’, 
Pálhidai M. 13’, 15’, 17, Szabó I. 48’, Varga T. 60’.

2022. március 19. szombat: 10:00 Kiemelt U19 labdarúgó mérkőzés!
Berényi Gyermek FC (U19) – Dévaványai SE (U19) 0 - 3 (0 - 1)

20 néző, játékvezető: Barta Tibor.
Dévaványai SE: 1 Erdős N., - 2 Végh T., 3 Feke Bence., 5 Szarka Sz., 

4 Kató E. (14 Kovács E. 64’), - 13 Ungi D. (6 Polasek L. 54’), 8 Séllei Z., 
10 Katona I., 11 Juhász P., - 7 Hraskó D. (16 Tóth N. 83’), 9 Szabó M. 
Játékos edző: Tagai Attila.

Gólszerzők: Séllei Z. 24’, Katona I. 81’, Szabó M. 89’.
Sárga lap: Fekete Cs. 39’, ill: Végh T. 19’, Kató E. 44’, Séllei Z. 90’.
 

2022. március 13. vasárnap: 10:00 Kiemelt U19 labdarúgó mérkőzés!
Dévaványai SE (U19) – Szarvasi FC (U19) 2 - 7 (1 - 2)

30 néző, játékvezető: Láza András.
Dévaványai SE: 1 Erdős N., - 2 Végh T., 8 Séllei Z., 5 Szarka Sz., 4 Kató 

E., - 13 Ungi D., 14 Csontos B., 10 Katona I., 9 Hőgye B., - 7 Hraskó D., 
9 Szabó M. (16 Tóth N. 72’). Játékos edző: Tagai Attila.

Gólszerzők: Szabó M. 33’, Séllei Z. 85’, ill.  Lénárt F. 24’, 83’, Borbély M. 
28’, 52’, 70’, 81’, Molnár E. 65’.

Sárga lap: Molnár E 71’.

SERDÜLŐ (U17)

2022. március 12. szombat: 10:00 Bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Dévaványai SE (U17) – Szarvasi FC (U17) 2 - 5 (1 - 2)

Gólszerzők: Pólya Erik 42’, Ungi D 64’.

2022. március 18. péntek: 15:00 Bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Gyomaendrődi GYLE (U17) - Dévaványai SE (U17)  7 - 0 (1 - 0)

2022. április 1. péntek: 15:30 Bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Békéscsabai MÁV SE (U17) - Dévaványai SE (U17)  12 - 0 (5 - 0)

(U16)

2022. március 28. hétfő: 16:00 Bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Körösladányi MSK (U16) - Dévaványai SE (U16)  6 - 0 (1 - 0)

2022. április 2. szombat: 10:00 Bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Dévaványai SE (U16) – Békési FC (U16) 2 - 5 (1 - 2)

Gólszerzők: Ungi D 28’, 42’.

Honlap címünk: www.devavanyaise.hu
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LABDARÚGÁS

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

Forduló Dátum Mérkőző csapatok Kezdés Indulás

6. 04.16./szo Dévaványai SE - Kunágota TE 17:00 -

7. 04.23./szo Végegyházi SE - Dévaványai SE 17:00 13:45

8. 04.30./szo Dévaványai SE - Mezőmegyer SE 17:00 -

9. 05.07./szo Csanádapácai EFC - Dévaványai SE 17:00 14:00

10. 05.14./szo Dévaványai SE - Medgyesbodzás SE 17:00 -

Megyei II. osztály A. csoport tabella

Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P
1. VÉGEGYHÁZI SE 17 13 3 1 55 14 +41 42
2. MEZŐMEGYER SE 17 13 2 2 57 14 +43 41
3. MEZŐHEGYESI SE 16 10 3 3 46 17 +29 33
4. MEDGYESBODZÁS SE 17 8 5 4 30 22 +8 29
5. BÉKÉSSZENTANDRÁSI HMSE 17 9 1 7 34 33 1 28

10. DÉVAVÁNYAI SE 16 6 2 8 31 45 -14 20
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Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

Tel.: 06/70-401-2894

Dr. Kiss László
Ügyvédi iroda

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

jogi tanácsadás.
Ügyfélfogadás:

hétfőtől péntekig előzetes
bejelentkezés alapján.

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

Gránit, márvány, műkő síremlékek
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

Megemlékezés
„Isten örök életet adott nekünk,
és ez az élet az ő Fiában van.”

I Jn. 5:11.

--- 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.

Telefon: 06/30-484-8211

Horváth Lajos
Polgári búcsúztató

Köszönetnyilvánítás
,,Mikor elfáradtam, s lelkem roskadozva vittem,

Csendesen és váratlanul átkarolt az ISTEN”
/Ady E./

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik özv. Szatmári Károlyné Sz. Nagy Margit 

temetésére eljöttek, gyászunkban osztoztak.

Köszönjük a részvétnyilvánításokat, a vigasztaló
szavakat, a megemlékezés virágait, koszorúit.

A gyászoló család 

„Az idő múlik a fájdalom nő,
Nem hoz enyhülést a múló idő.
Sírodra hiába viszünk virágot,

Veled temettük el, az egész világot.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az 1 éve, 52 évesen, 

tragikusan hirtelenséggel elhunyt drága szerettünk
ifj . Bucsi Imre halálának évfordulójára.

Emlékét őrző szerető családja

Megemlékezés
„Álmodtál egy jövőt, jót és szépet, 

de a halál kegyetlen volt, mindent összetépett.
Ha Rád gondolunk szemünk tele könnyel, 

amíg élünk, soha nem feledünk el! 
Örök az arcod, nem száll a szavad,

Minden mosolyod, a szívünkben marad!”

Tiszta szívvel emlékezünk
Papp Béla halálának 15. évfordulójára. 

Szerető családja

Kovács Szabolcs műkőkészítő
Dévaványa, Hajós u. 17.• Tel.: 06-20/7707-284
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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 2022. MÁJUS 2., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő

betartásával! Csak a 2022. május 2-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: Május 13. 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.

- 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.

Telefon: 30/860-2627.

BARNA
TOJÓTYÚK
egyéves jól tojó

750.- Ft/db,
15 db-tól ingyen

szállítással
megrendelhető.

Csordás Györgyi
Kozmetikus

Bejelentkezés telefonon:
06/20-390-4846

vagy messenger üzenetben!
Dv. Hunyadi J. u. 60.

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

Víz-, gáz-, fűtés szerelés
06-20/588-45-35

                                              

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: 2022. április 22. (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

Dr. Zsíros István állatorvos
Telefon: 06/30-391-46-05

• Eboltás •






