POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
munkahelybővítéséhez, ezzel is segítve az itt élő családok
boldogulását.
Tisztában kell lennünk azzal, hogy a legfontosabb a munAz elmúlt két évben történt - és reméljük folytatás nélkükahelyek
biztonsága, minden más csak azután következhet,
li – Covid járványhelyzetet követően az orosz-ukrán hábohiszen,
ha
nincs munka és az azután járó bér, nincs miből
rús események újabb nehézségeket állítanak mindenkivel
szemben. A gazdaságvédelmi intézkedések szükségszerűsé- fizetni a rezsit, ellátást, szórakozást, stb. Az önkormányzat
gét nehéz elfogadni, sokakat igen kedvezőtlenül érintenek, is ezen „fontossági sorrend” elve alapján igyekszik meghoza városunkban élő magánszemélyeket, vállalkozásokat és az ni döntéseit akár a családok: a forrásaival ésszerűen gazdálkodva, de nincs minden elképzelésre keret.
önkormányzatot is egyaránt sújtják a megszorítások.
A kialakult helyzetben olyan intézkedéseket hozunk,
Az átalakult gazdasági-társadalmi élet támasztotta feltételeket, körülményeket megváltoztatni az önkormányzat melyek az itt élőket és a fokozottabban rászorulókat segíti.
nem tudja, de a rendelkezésünkre álló források mértékében Ezért az idei augusztus 20-i tűzijátékot sem rendezzük meg,
igyekszünk javítani, könnyebbé tenni vagy csak fenntarta- hanem az arra szánt összeget is elkülönítjük, hogy szükség
ni azokat a közjóléti intézkedéseket, melyek a mindennapi szerint a rendkívüli élethelyzetbe került embereken, családokon tudjunk segíteni. Ez nem azt jelenti, hogy minden
életben talán nem is annyira feltűnőek, de fontosak.
Az önkormányzat lehetőségei is egyre szűkülnek, de a problémát meg tudunk oldani, de a megfelelő intézméköltségvetésünk stabil, nincs tartozásunk, hitelállomá- nyeinken és bizottságainkon keresztül oda akarjuk adni a
nyunk, van viszont több mint 91 millió Ft kintlévőségünk, pénzt, ahol a leginkább arra szükség van.
Ezért arra kérjük Önöket, hogy jelen helyzetben az olyan,
melyek korábban a lakosság és vállalkozások részére adott
„nem
létszükségletű” feladatokat, mint pl. a köztéri viráátmeneti támogatások visszafizetésének elmaradásából
vagy az adók meg nem fizetésből halmozódtak fel. Ezeknek gosítás részbeni és időleges elhagyása vagy a fejlesztésektermészetesen igyekszünk érvényt szerezni, az adóst segítve hez kapcsolódóan fák kivágása, megértéssel kezeljék. Az
elmúlt években Havancsák László nagylelkű természetbeni
akár részletfizetési megoldással is.
Mind az energia, mind a gázellátás területén igen je- adományának köszönhetően és saját forrásból több mint
lentősen emelkednek az árak, például az óvodák/idősek 2.000 db facsemetét ültettünk szét a városban vagy osztototthona áramfogyasztásának költségei augusztus 1-től az tunk ki az itt élők között és a jövőben is tervezzük ennek
eddigi ár több mint 3,5-szeresére a fűtés 4-szeresére emel- folytatását. A következő évben az Árpád utca mentén új vikedik. Ezekben az intézményekben, tekintettel a gyerekek- rágládákat is szeretnénk kihelyezni, és további virágosítást
re és az időseinkre és az időjárási körülményeket is figye- is megvalósítani valamint a „régi” városháza területét viszlembe véve jóval a fűtési szezon előtt és után is biztosítani szaadva a lakosoknak egy szabadidőparkot/közösségi teret
létrehozni.
kell az ellátást.
Mindezek ellenére a mostani gazdasági helyzetben elSzámos, nem kötelező önkormányzati feladatot látunk
el, melyekkel az élet szinte minden területén igyekszünk sősorban a rászorulók lehetőség szerinti megsegítésére,
biztosítani a lakosoknak valamilyen kedvezményt úgy, az energetikai függőség csökkentésére és a legfontosabb
hogy - ahhoz semmilyen vagy csak kis összegű központi közszolgáltatások fenntartására kell összpontosítanunk.
támogatást kapunk, de - saját erőből finanszírozzuk azoElindul a Kossuth utca felújítása
kat. A teljesség igénye nélkül pl. a termálvizes („melegvizes
kút”) és a 18 db utcai „nyomós” kút üzemeltetése, a vérvétel
Önkormányzatunk 20 millió forint vissza nem térítendő
helyben történő biztosítása, szakorvosi rendelések, óvodás/
támogatást
nyert a Belügyminisztériumtól a Kossuth utca
iskolás gyermekek szükség szerinti utaztatása, a múzeum/
strand/piac/buszváró működtetése, civil szervezetek anyagi újraaszfaltozására az Árpád és Hunyadi utca közötti szakatámogatása, ingyenes wifi biztosítása a központban, városi szon, melyhez jelentős saját erőt is biztosít. A közbeszerzési
rendezvények rendezése, helyi hírlap kiadása, és még sorol- eljárás lezárult, a munkálatok hamarosan megkezdődnek.
Az óvoda, bölcsőde, a Civil ház, a piac és az ott található üzhatnánk.
Az előbb felsoroltak éves költsége több 100 milliós nagy- letek elhelyezkedése miatt kiemelten fontos ez az útszakasz
ságrendű melyhez nem, vagy alig tudunk bevételi oldalt a közlekedésbiztonság szempontjából, bízunk abban, hogy
párosítani, DE EZEKET A JÖVŐBEN IS SZERETNÉNK elkészülte után a lakosság is elégedetten használja majd. A
VÁLTOZATLANUL BIZTOSÍTANI úgy, hogy közben felújítás ideje alatt kérjük az arra közlekedők fokozott fiazok a fejlesztések is megvalósuljanak, melyekkel pl. javí- gyelmét, továbbá szíves türelmüket.
tani tudjuk a hirtelen lehulló nagymennyiségű csapadékvíz
Valánszki Róbert,
elvezetését, utakat aszfaltoztatunk, energetikai korszerűsípolgármester
téseket végzünk, vagy hozzájárulunk a helyi vállalkozások

Tisztelt Lakosok!

Dévaványai Hírlap - 3. oldal

TÁJÉKOZTATÁS
A kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság a megDévaványa Város Önkormányzata az alábbi tájékozhatározott beadási határidőt követő soron következő bizotttatást adja a Tisztelt Ügyfelek részére:
Rendkívüli települési támogatás, beiskoláztatási támogatás megállapítása iránti kérelem benyújtásra minden év
augusztus 1. napjától augusztus 31. napjáig terjedő időszakban általános iskolás gyermek részére van lehetőség.
A támogatás megállapításának feltétele, hogy a családban
az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2022.
évben 57.000 Ft).

sági ülésen bírálja el.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a benyújtási határidő (2022. augusztus 31.) elmulasztása jogvesztéssel jár, valamint a tájékoztatás nem teljes körű! A
benyújtási határidő leteltét követően, általános iskolás
gyermek után beiskolázási támogatás megállapítása iránti kérelem nem nyújtható be.
Dévaványa Város Önkormányzata

AZ ARCO KAMARAZENEKAR 2022. ÉVI HANGVERSENYE
A budapesti Arco Kamarazenekar zenészei július 2-án
este, a református templomban – két év kihagyás után – ismét megörvendeztettek minket felejthetetlenül szép hangversenyükkel.

Victor András karmester köszöntötte röviden a dévaványaiakat, majd minden zenemű előtt néhány érdekességet
árult el a zeneszerzőkről, melyek még inkább kíváncsivá tették a hallgatóságot (Mozart, Suk, Grieg, Vivaldi, Nielsen).
Megtudtuk a zeneszerzőkről, hogy pl. Grieg a norvég nemzeti öntudat egyik ébresztgetője volt; s azt is, hogy Vivaldi
pap volt ugyan, de testi gyengesége miatt nem misézett,
így ráért komponálni. A zenekarról pedig azt, hogy ezen a
hangversenyen nem a huszonöt éve megszokott Novákné
Fazekas Ildikó volt a koncertmester (bár most is ott ült az
első pultnál), hanem Dalos Margit (aki egyébként frissen
végzett orvos).
Jó volt újra találkozni, jó volt a lélekemelő muzsikát együtt
hallgatni. Köszönjük a zenekar tagjainak, hogy minden évben visszatérnek hozzánk, s már-már barátként üdvözlik a
zenehallgató közönséget.
Köszönjük a támogatók segítségét:
• Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
(pályázó, szervező)
• Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. (pályázati támogatás)
• Dévaványai Református Egyházközösség (helyszín biztosítása)
• Dévaványai Vadásztársaság (szállás)

• Ladányi Mihály Könyvtár (plakátok)
• Erdeiné Mucsi Márta (digitális zongora)
• Saly Sándorné és családja (vendéglátás)
• Ramóna étterem (étkezés)
• „Arco Zenekart Kedvelők Dévaványai Baráti Köre”
(Szabóné Szilágyi Edit, Horváthné Balogh Éva – házi
finomságok)
Jó lenne, ha a jövő évben ismét ellátogatna hozzánk az
Arco Kamarazenekar! Bízzunk benne, hogy koncertkörútjuk egyik helyszíne Dévaványa lesz!

A program a Nemzeti Együttműködési Alap
támogatásával valósul meg.
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Saly Erika

IN MEMORIAM DR. ÁGOSTON SÁNDOR
Munkás családban született 1946. július 17-én Gyo- amely végre megvalósulni látszik. Régi igazság: ép
mán, Ágoston Sándor és Zergi Mária négy gyermeké- testben, ép a lélek.
ből elsőként. Testvéreivel nagy szeretetben nevelked2001-ben betegsége miatt rokkantsági nyugdíjba votek, a szülők mindenben segítették őket.
nult, de óraadó tanárként tovább tevékenykedett BuSándor fiuk műszaki ismereteket szerezve kezdett el dapesten és a közeli középiskolákban egyaránt. Időműszaki mérnökként dolgozni. Sorkatonai szolgála- közben folyamatosan szervezte a helyi dolgozók esti
tának letöltése után munka mellett szerezte meg első gimnáziumát, majd tanított, míg egészsége engedte.
diplomáját 1973-ban. A tiszavasvári gyógyszergyárban Több éven át érettségi elnökként is dolgozott.
kezdett el dolgozni, közben újból tanult, megnősült,
Több évtizedes pedagógiai, iskolaszervező munmegszületett első kislánya, Anita. Vegyszerérzékenykásságát
Dévaványa Város Önkormányzata 2007-ben
sége miatt tovább ezen a területen nem dolgozhatott.
Dévaványa Kiváló Pedagógusa címmel és arany peVálása, élete első nagy változása után, szervezőmér- csétgyűrűvel ismerte el.
nökként Endrődre került, az akkor bővülő Enci Cipőszövetkezetnél helyezkedett el. 1978-ban bőripari szaÉletének fontos része volt a folyamatos kutatómunkon szerezte meg második műszaki diplomáját.
ka, amit könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban
végzett és a szerzett ismereteket könyvek formájában
Időközben megismerte és feleségül vette D. Tóth Erzsébetet. rögzítette is. Hat könyve jelent meg nyomtatott formáHázasságukból két gyermek született: Sanyi és Zitus. ban, az első 1995-ben, az utolsó 2019-ben.
Amíg felesége Dévaványán tanított, ő a gyomai szakközépiskolában cipőipari ismereteket oktatott. 1982A helyi lakosok bizalmából 2004-től haláláig válaszben középiskolai műszaki tanári diplomát szerzett. tott önkormányzati képviselője volt településünknek.
Az 1980-as évek elejétől kezdett tanítani a dévaványai
általános iskolában matematikát és kémiát. Figyelmét,
Egész életében felesége, családja mindenben mellette
szeretetét, gondoskodását felesége és három gyermeke állt, a nehéz napokban is volt egy-két jó ötletük, biztató
folyamatosan érezte. A családja szeretete erőt adott to- szavuk akkor is, amikor nem volt bizalma semmiben.
vábbi munkáihoz.
Családja mellett életét a tanulásnak – tanításnak szentelte. Ő is vallotta Eötvös Józseffel: „A szabadság biztoVezetésével került összevonásra a két alapfokú intéz- sítéka – a míveltség.”
mény és jött létre a Ványai Ambrus Általános Iskola.
1991-92-ben szervezte meg a helyi ipari iskolát, ameEmlékét megőrizzük!
lyet 1998-ig vezetett. Eközben érdeklődési körének
megfelelően politológusi diplomát szerzett az ELTE-n,
majd ugyanott doktori fokozatot magyar történelemből. Fontos szerepe volt az akkor felépülő dévaványai
középiskola létrejöttében, melynek első igazgató-tanára volt. 1999-ben a KLTE-n középiskolai történelem
szakos diplomát szerzett, majd 2001-ben közoktatás
vezetői oklevelet.
Az élethosszig tartó tanulást vallotta ő is. Szeretett
tanulni, de a tanításban talált valódi örömet. A rendszeres, precíz munkát szerette, dicsérte tanulóit ezért.
Kereste a sportos tanulókat, versenyekre is felkészítette
őket. Szeretett nyerni. Néhány százezer forinttal alapítványt indított a diákok támogatására, amely alapítvány
azóta is működik – bár egyre kevesebb támogatással.
Szívügyévé vált egy többfunkciós tornacsarnok
megépítése. Többször hangoztatta, hogy addig lesz
városi képviselő, míg ez meg nem valósul, hiszen ez
nemcsak az ő, hanem a város lakóinak is az álma,
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A harmadik csepp!
Kiszáradó Magyarország
A világ számos országa vízválsággal
küzd, és a Föld húsz legnagyobb városából tizennégyben már most is hiány a víz.
A jelenlegi népességnövekedés és vízpazarlás következtében ez a válság tovább
nőhet, mert a becslések szerint a globális
vízellátás és vízigény közötti különbség
2030-ra várhatóan 40%-ra növekszik.
Az általános elképzelés ellenére Magyarország is a vízben szegény országok
közé tartozik, miután a természetes körforgásban kevesebb mint 1000 m3/fő/év
csapadék jut az ország területére. Az ország felszíni vízkészletének több mint 90
%-a külföldről származik, vizeink alvízi
jellegűek, így folyóink vízminőségét és
mennyiségét sincs módunk szabályozni.
Magyarországon a vízgazdálkodási szemlélet ma a víz elvezetésére épül: a belvízelvezető csatornarendszerek évente 1.77
millió m3 vizet vezetnek a folyókba, olyan
területekről, amelyek néhány hónappal
később már gyakorta aszállyal küzdenek.
A vízelvezetés-centrikusgazdálkodásnak
köszönhetően a folyók több vízzel lépnek
ki az ország déli határain, mint amennyivel befolynak az északin. Évente körülbelül 7 km3 vizet vesztegetünk így el, ez
három és fél Balatonnal felérő víz.
Az aszály veszély

vegőbe ahhoz, hogy kialakuljanak az esőfelhők. A szárazságot erősítő további tényezők: a magas hőmérséklet, az alacsony
páratartalom és az erős szél. Aszály idején
a növényzet kipusztul, nem lehet aratni,
és ez súlyosan érinti a környék állatvilágát
és embereket is. Mire végül mégis megjön
az eső, addigra a talajt az ásványi sók már
esetleg tönkretették, illetve kellő tápanyag
hiányában a termés nagyon gyenge lesz.
A talaj eróziója is hosszan tartó problémákat okozhat. Aszály idején megnő
a homok/porviharok és a szabadtüzek
veszélye is. Az aszály hosszú távon befolyásolja gazdaságot, hiszen hozzájárul az
alapvető élelmiszerek drágulásához és a
infláció erősödéséhez.
Az aszály elleni védekezés
Az aszály elleni védekezés alapvető eleme a csapadékvíz-gazdálkodás kiépítése:
a lehulló csapadék talajba szivárogtatásának segítése, a lehető legtöbb csapadékvíz
tározása és ezzel a vízbő és vízhiányos
időszakok lehetőségek szerinti kiegyenlítése. Minden apró lépés számít, és a víz
védelme már a legkisebb háztartásokban
is elkezdődhet, mindössze néhány szabály
betartásával:
1. Kevesebb víz használata nap, mint
nap: kézmosásnál, fogmosásnál ne folyjon a víz fölöslegesen! Gyors zuhany a
fürdés helyett, mert ez utóbbi négyszer
annyi vizet igényel, mint a zuhanyozás, és
a melegvízhasználat energiaigénye a ház-

2022. június legvégére a 300 000 hektárt
is meghaladta az aszálykár bejelentéssel
érintett területek nagysága, ami a háromszorosa a korábbi évek hasonló időszakáig megtett bejelentéseknek.
Az aszály mezőgazdasági és ökológiai
jelentősége is rendkívül nagy. Ha nincs
elég csapadék nyáron, akkor kisebb a
termés, és a természetes növényzet szénmegkötő képessége is csökken. Az előrejelzések szerint Magyarország területén a
csapadék összmennyisége várhatóan nem
csökken, de a nyarak szárazabbak lesznek, és a csapadék egyenetlenebbül fog
eloszlani az év folyamán. Vagyis ugyanannyi csapadék kevesebb, de intenzívebb
esőzések formájában esik le.
Az aszály alapvető oka az, hogy huzamos időn keresztül nem hullik elegendő
csapadék. A szárazságot a globális légáramlás sajátosságai vagy emberi beavatkozások is okozhatják. A gátak és az öntözőrendszerek megzavarhatják a folyók és
tavak vizeinek természetes körforgását, és
előfordulhat, hogy nem jut elég pára a le-
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tartásokban a második legnagyobb. Ha
8 perc helyett 4 perc alatt zuhanyozunk,
350 kg szén-dioxidot spórolhatunk meg
egy évben.
2. Mosás: rövidebb programon, alacsonyabb hőmérsékleten: Ezzel víz és
energia is spórolható!
3. Éljen a mosogatógép! A mosogatógép egyetlen ciklusban kb. 13 liter vizet
használ, miközben ugyanannyi edény kézi
mosásakor több tucat liter vizet folyatunk
el. Már 8 tányér mosogatógépben való
mosásával vizet takaríthatunk meg.
4. A víz második élete: igyekezzünk
minél több „szürke”, azaz már használt vizet újrahasznosítani, pl. viráglocsoláshoz,
takarításhoz vagy WC öblítéshez.
5. Ételek, amelyek jót tesznek… a bolygónak. A növényi eredetű élelmiszertermelés sokkal kevesebb vizet használ fel,
mint az állattenyésztés. Például 215 liter
víz szükséges egy kilogramm paradicsom
termesztéséhez, és nagyjából 15 ezer liter
egy kilogramm marhahús előállításához.
A hús- és tejtermék előállítás és fogyasztás a teljes üvegházhatású gázkibocsátás
14.5%-ért felelős.
Vízvédelmi fejlesztés Dévaványán
Projektazonosító:
TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00039

VÍZ
KVÍZ!

A vízvédelem témakörében 4 alkalmas családi kvízre invitálunk mindenkit.
A résztvevők között különböző ajándékcsomagokat sorsolunk ki! A résztvevők megfejtéseiket és válaszaikat személyesen is leadhatják az önkormányzati
hivatal portáján, vagy elküldhetik a vizvedelem.devavanya@gmail.com email
címre.
A megfejtések külön-külön vagy egyben is beküldhetőek 2022.09.30-ig!
A válaszokra kérjük írják rá a résztvevők nevét és elérhetőségét!

1.) Fejtsd meg a rejtvényt és válaszolj a kérdésre!

Hány liter víz kell egyetlen farmernadrág
előállításához?

3. Kincsünk a Víz!
Keresd meg a 9 szót amit elrejtettünk a feladványba!

4. Rajzold, fesd, makettezd vagy költsd versbe
a víz körforgását és küld el a róla készült fotót,
vagy magát az alkotást!

2. Válaszolj az alábbi kérdésekre!
a) Mikor van a víz világnapja?
b) A Föld felszínének hány százaléka víz?
c) Egy felnőtt ember testének hány százaléka
víz?
d) Egy felnőtt embernek naponta hány liter vízre
van szüksége?
e) Egy ember hány napig bírja ki víz nélkül?
f) Hány ember nem jut naponta tiszta,
egészséges vízhez a világon?
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VÍZ
KVÍZ!

A vízvédelem témakörében 4 alkalmas családi kvízre invitálunk mindenkit.
A résztvevők között különböző ajándékcsomagokat sorsolunk ki! A résztvevők megfejtéseiket és válaszaikat személyesen is leadhatják az önkormányzati
hivatal portáján, vagy elküldhetik a vizvedelem.devavanya@gmail.com email
címre.
A megfejtések külön-külön vagy egyben is beküldhetőek 2022.09.30-ig!
A válaszokra kérjük írják rá a résztvevők nevét és elérhetőségét!

5.) Fejtsd meg a rejtvényt és írd le a megfejtést!

6.) Válaszolj az alábbi
kérdésre!
Írj 4 tippet, mire lehet
használni a csapadékvizet!
1) _________________
___________________
2) _________________
___________________
3) _________________
___________________
4) _________________
___________________

7. Számolj velünk!
a) Mátéék utcájában 15 ház van, Lilláék utcájában pedig 10 ház. Minden háznál egy 520 l-es esővízgyűjtő van. Összesen mennyi esővíz gyűjtésére képesek egyszerre?
b) Ha évente 21-szer gyűjtik össze és használják el az esővizet, összesen hány liter esővizet gyűjtenek?
c) Dévaványán 1 m3 ivóvíz után fizetendő vízés csatornadíj 1.164,-Ft. Ha az összegyűjtött esővizet használják pl. öntözésre, akkor mennyit spórolnak összesen?

8. Csapadékvízgyűjtő
szépségverseny!
Mutasd meg ti hogyan
gyűjtitek a csapadékvizet!
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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:
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Telefon: +36 66/447-150

Hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, információk kezelése (hulladékszállítás rendje, hulladékszállítás áthelyezése, hulladékszállítás elmaradása):
e-mail: 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: e-mail:
ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Közületi ügyfeleink részére (szerződésekkel, szerződéses feltételekkel, közületi számlákkal, egyenleglekérdezéssel, edényméret
változtatással kapcsolatos kérdések, információk kezelése): e-mail:
uzletiugyfel@grnkft.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
NYITVA TARTÁSA:
Dévaványa, Hősök tere 1.
Augusztus 24., szeptember 7 -én 8.00-11:00 óra
közötti időpontban (szerdai napokon)

MUNKAKEZDÉS VÁLTOZÁS! A NYÁRI HŐSÉGRE VALÓ TEKINTETTEL
2022. JÚNIUS 27. NAPJÁTÓL – ELŐRELÁTHATÓLAG – 2022. AUGUSZTUS 31. NAPJÁIG
– REGGEL 4:00 ÓRÁTÓL KEZDJÜK EL A HULLADÉK BEGYŰJTÉSÉT.

•• HULLADÉKÜRÍTÉSI NAPOK ••

1.
KÖRZET

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

Zöldhulladék gyűjtés: szeptember 1.(csütörtök).
Szelektív hulladék: augusztus 24. (szerda),
szeptember 7.(szerda), szeptember 21. (szerda).

Lomtalanítás: szeptember 10. (szombat)

3.
KÖRZET

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

2.
KÖRZET

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

Zöldhulladék gyűjtés: szeptember 1.(csütörtök).
Szelektív hulladék: augusztus 24. (szerda),
szeptember 7.(szerda), szeptember 21. (szerda).

Lomtalanítás: szeptember 10. (szombat)

4.
KÖRZET

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

Zöldhulladék gyűjtés: szeptember 2. (péntek).
Szelektív hulladék: augusztus 24. (szerda),
szeptember 7.(szerda), szeptember 21. (szerda).

Zöldhulladék gyűjtés: szeptember 2. (péntek).
Szelektív hulladék: augusztus 24. (szerda),
szeptember 7.(szerda), szeptember 21. (szerda).

Lomtalanítás: szeptember 17. (szombat)

Lomtalanítás: szeptember 17. (szombat)

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 4 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, ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
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TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODAI
NYÁRI ÜGYELETRŐL

Balla Piroska: Óvodába hívogató
(részlet)

KEDVES SZÜLŐK!
2022. augusztus 8-tól augusztus 19-ig
MINDEN ÓVODAI TELEPHELY
egységesen és a BÖLCSŐDE is ZÁRVA TART!

Hej, óvoda, óvoda,
kinyílik a kapuja!
Ölelések, szeretet,
várunk már benneteket!

2022. augusztus 22. hétfőtől minden óvodai telephely és
a bölcsőde is nyitva lesz (továbbra is ügyeletben)!
A 2022/23-as nevelési év kezdete szeptember 1., csütörtök.
Mindenkit várunk nagy-nagy szeretettel!

Lesz sok játék, nevetés,
varázslat is, nem kevés,
beszélgetünk, kérdezünk,
egymással ismerkedünk.

Bakó Bernadett intézmény igazgató
és az óvoda-bölcsőde valamennyi dolgozója nevében

A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI
--- Erzsébet-táborok a Ványai Ambrus Általános Iskolában --2022. június 8-10. Zánka
– Tavaszi, ottalvós
osztálykirándulás

Zoltánnak és Kónya Helgának pedig
a csomagok és a száraz ruha szállításában nyújtott segítséget. Táboroztató
pedagógusok: Domján-Zima Mária és
Június elején 3 napot töltöttek a 7. b Tóth Annamária.
osztályos tanulók Zánkán. Sajnos az
idő nem volt kedvező, de élményekben gazdagon térhettek haza. Zuho2022. július 11-15.
gó esőben is jó fürdeni a Balatonban.
Napközi Erzsébet-tábor
Csapatépítő foglalkozáson, sétahajóAz idei évben sikeresen pályáztunk a
záson vehettek részt. Első este konnapközis
táborra is, melynek köszöncert, a másodikon diszkó színesítette
a programot. Az érdeklődő gyerekek hetően programokban, eszközökben
a Haditechnikai Parkot is megtekint- gazdag hetet tudtunk biztosítani a nyáhették. Hazafelé – miután felvették az ri napköziben lévő gyerekek számára.
otthonról küldött száraz ruhát, cipőt
A hétfői napot az ismerkedésnek
- Balatonfüreden volt séta a Tagorén, szántunk: a gyermekek plakátokat kéebéd és fagyi után kisvonattal város- szítettek, amellyel megismerhettük
nézés. A vonatút is élményeket hordoz őket, kedvenc elfoglaltságaikat. Kedden
magában, főleg, ha nincs hely – nem- a kézműveskedésé volt a főszerep: gyöhogy ülő, álló is alig. Köszönjük az nyörű vászontáskák születtek, gyöngyanyagi hozzájárulást a Dévaványa Fel- ből, fonalból kulcstartókat, karkötőket
emelkedésért Alapítványnak, Kovács
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lehetett készíteni. Szerdán sportnapot
tartottunk: a Művészetek Háza udvarán töltöttük a napot, ahol jógázni,
tollasozni, röplabdázni, vízifocizni és
ugrálóvárazni lehetett. Csütörtökön a
szarvasi Körösvölgyi Látogatóközpontban etethettünk bölényeket, jávorszarvasokat, láthattunk keselyű- és farkasetetést, majd a moziban megnéztük a
Gru színrelép című filmet. Pénteken
pedig vendégül láttak minket a Mesterségek Házában, ahol Hajdu Ildikó
segítségével régi szakmák eszközeit tekinthettük meg. Szervező: Domján-Zima Mária. Táboroztató pedagógusok:
Bereczkiné Szalai Judit, Berényi Margit, Gönczfalviné Szabó Éva, Ignáczné
Mészáros Éva, Miléné Antós Gabriella,
Mile Lajos, Tóth Annamária
Köszönjük a segítséget a technikai
dolgozóknak: Ambrus Márta, Miléné
Bogya Beáta, Misotáné Gyülvészi Erika.

DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Semmelweis napot
ünnepeltünk
2022. július 1-jén pénteken láttuk
vendégül a városunk egészségügyi
szférájában dolgozókat.
Köszönettel tartozunk nekik,
hogy hivatásukat ismeretlen veszélyek közt, áldozatkészen és fáradhatatlanul gyakorolják és legyünk
hálásak azért a kegyelemért, hogy
minden nap nyújthatnak valamit
embertársainknak, akiknek gyógyulásából, fejlődéséből, fájdalmuk enyhüléséből vagy életminőségük javulásából újra és újra
erőt meríthetnek mindennapi
munkájuk során! Köszönetünket Giricz Nándor is tolmácsolta
Nagy Ilona versével, amelyet ezúton köszönünk mind az írónak
és a versmondónak. Az ünnepség
során Kiss Károly alpolgármester úr köszöntötte a résztvevőket, majd átadta a ,,Dévaványa
Egészségügyéért” eslimerő címet,
amelyet a Képviselő-testület Szűcs
Ferencné Török Erzsébet részére
ítélt oda.
Erzsike 1963. augusztus. 21-én
született Dévaványán. Az általános iskola elvégzése után Gyulán,
a Semmelweis Egészségügyi Szakiskolában folytatta középfokú tanulmányait, ahol általános ápoló
és asszisztensként végzett. Gyulán a II. belgyógyászati osztályon
kezdett ezután dolgozni, itt tanulta meg igazán a szakma szeretetét,
alázatát, tiszteletét. Mindezeket
szem előtt tartva teszi a dolgát
azért, hogy a hozzá forduló beteg
egészsége, közérzete jobbá váljon,
igyekszik a betegekben felmerülő
félelmeket, szorongásokat oldani,
lelki támaszt is nyújtani.
1982-ben haza jött Dévaványára, a
kórházi munka után háziorvosi rendelőben kezdett el dolgozni dr. Diószegi Máriával és Tarsolyné Aranka
nénivel, ahol egészen más környezet
fogadta, de a feladat ugyan az volt:
tisztelettel segíteni, vigasztalni. Fia
születéséig dolgozott együtt velük.
Később egy kis időre, kényszerűségből elhagyta a szakmát.
1996-ban a Margaréta Idősek
Otthonában kezdett el dolgozni.

Nehéz, de szép évek voltak ezek.
Megtisztelő hivatásnak vette, hogy
az időseket mindennapi tevékenységeikben, megrendült egészségi
állapotuk és önmaguk elfogadásában segíthette, továbbá igyekezett
közreműködni abban, hogy életük
vége felé közeledve is megtalálják
az élet szépségeit, örömeit.
2014-ben ismét új feladatot hozott az élet számára: dr. Patka
Lenke háziorvos mellet folytatta
egészségügyi pályáját. Az elmúlt
8 év alatt tapasztalta, hogy nincs
két egyforma nap. De szereti a
változatos munkafolyamatot, a betegekkel való személyes kapcsolattartást és a doktornővel való közös
munkát, reméli, hogy nyugdíjba
vonulni is innen fog majd.
Vallja, hogy ha újra születne,
több mindenen változtatna, de az
biztos, hogy szakmát nem váltana.
Ezúton is szeretettel gratulálunk
az elismeréshez, kívánunk további
jó egészséget Erzsikének!
Köszöntjük továbbá ez alkalomból Dékány Ilonát, aki megkezdte
nyugdíjas éveit. Jó egészséget és pihenést kívnunk neki!

Köztisztviselők napját
ünnepeltük
2022. július 4-én hétfőn köszöntöttük a városunkban dolgozó köztisztviselőket, akik a
köz szolgálatában dolgoznak
nap, mint nap, teszik ezt a köz
javáért, lakostársaink segítéséért. mindennapjaik során türelemmel, empátiával, lelkiismeretes és magas szaktudást igénylő
munkájukkal nem csupán emelik az önkormányzatunk falai között zajló közigazgatás
színvonalát, hanem segítenek a
polgároknak eligazodni az ügyintézések- olykor bonyolult rengetegében. Teszik ezt önzetlenül
és fáradhatatlanul.
Az ünnepséget Mile Lajos alpolgármester úr nyitotta meg,
majd adta át Lengyel László részére a ,,Dévaványa Közszolgálatáért” elismerő címet.
Lengyel László 1963. október
23-án Békéscsabán született,

1970-1978 között általános iskolai tanulmányait a II. számú általános iskolában végezte, majd
1978-1982 között a Nyíregyházi
Vasvári Pál Gimnázium és Katonai Kollégiumban végezte el
középfokú tanulmányait.
Ezt követően felvételt nyert a
szentendrei Kossuth Lajos Katonai Főiskolára, ahol műszaki
utász szakon út-hídépítő üzemmérnök diplomát szerzett.
A felsőfokú tanulmányai elvégzése után 1986-1989 között
Csongrádon hivatásos katonaként állt helyt, majd 1991-ben
került Feke László kollégájával
a Dévaványai Önkormányzat
műszaki irodájába, Szalai Karcsi
bácsi kezei alá.
Az eddig itt eltöltött 31 év alatt
munkáját az alázat, a segítőkészség és az önzetlen jó szándék
jellemzi. Kollégáival és feletteseivel mindig jó viszonyt ápolt
és ápol a mai napig, a lakosság
felé is mindig figyelemmel és
segítő szándékkal fordul. Lacit,
mint kollégát Anselm Grün szavai definiálják a legjobban: ,,Aki
munkatársai lelkének szárnyakat ad, az a humor, kreativitás,
emberiesség és az elevenség atmoszféráját teremti, ahol az ember jól érzi magát.”
Ezúton is szeretettel gratulálunk az elismerő címhez és további jó egészséget kívánunk!

XXII. alkalommal ünnepeltük várossá válásunkat

táncoltatta meg őket és szüleiket,
majd az operett és musical műfaj
kedvelőit Merényi Nicolette operett énekes, Cseke Katinka színművész és énekes illetve Kiszely
Zoltán színművész kalauzolta el
a legismertebb slágerekkel. Az
estét a fiatalok által közkedvelt,
Fonogram-díjas Dzsúdló produkció folytatta, amely osztatlan
sikert akarott, majd a minden
korosztály számára ismert WellHello zenekar koncertjével folytatódott a színpadi programok
kavalkádja: talán választ is kaphattunk arra, hogy hány szerelmet bír el a Hősök tere… Az éjszakát D Session pörgette tovább,
majd Lmen Prala pezsdítette fel
ütős szövegeivel a közönséget, őt
követte DJ Hlásznyik a legújabb
nyári slágerekkel, végül Mynea és
Sterbinszky zárta a rendezvénysorozatot.
A hétvége folyamán a vásárosok
utcájában kapható volt mindeféle vásárfia, a vidámparkban extrémebbnél extrémebb attrakciók
várták az érdeklődőket, továbbá
nyílt kapukkal várta a Bereczki
Imre Emlékház is a látogatókat.
A résztvevők visszajelzései
alapján az idei rendezvény is sikeres volt, a jelen lévők jól érezték magukat, találtak kedvükre
valót a programok közül, s volt,
amely előadókat a koncertélményeik alapján megszerettek, megismertek és jó volt újra
együtt ünnepelni.
Köszönettel tartozunk:
Dévaványa Város Önkormányzatának, a Szatyi Stage
Team Kft-nek, a REX Biztonsági
Szolgálatnak, Gól Diatrans Kft.
mentőseinek, segítő kollégáinknak- Miklovicz Ferencnek és
csapatának, Kazai Mihálynak és
Lukácsnak, Bere Ferencnek, a
Hagyományőrző Nők Egyesületének, továbbá mindenkinek,
aki a rendezvény sikerességében
közreműködött.

2022. július 8-9.-én ismét megrendezésre került a Dévaványai
Városnapok rendezvénysorozat.
A pénteki napot a feltörekvő Pair
O’ Dice zenekar nyitotta meg,
majd őket követte a Tortuga zenekar, az estét pedig a várva várt
ROAD zenekar zárta. Szerencsére kegyes volt hozzánk az időjárás, így a tavalyi évben elmaradt
koncertet a fiúk teljes erőbedobással pótolták. A szombati JÖVŐRE, VELETEK, UGYAN ITT!
napon először a gyermekeknek
szerettünk volna kedveskedni,
Laskainé Kiss Alexandra
így a Fülemüle gyermekzenekar
DÁMK kulturális vezető
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
TANÉVKEZDŐ INFORMÁCIÓK
NYÁRI ÜGYELETI REND
Minden szerdán 8 és 12 óra között vezetői és titkársági ügyelet,
2022. augusztus 22-től minden nap 7-15 óráig.
PÓTBEÍRATKOZÁS
2022. augusztus 22-től.
Új képzéseinkre folyamatos jelentkezés.

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG, ELSŐ TANÍTÁSI NAP
és tankönyvosztás
2022. szeptember 1. (csütörtök) 7.45-től.
KOLLÉGIUMI BEKÖLTÖZÉS
2022. szeptember 1. 7 órától folyamatosan, egész nap.

JAVÍTÓ VIZSGÁRA KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉG
2022. augusztus 24. (szerda) 8-12 óráig.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
honlapunkon: www.dvki.hu és Facebook oldalunkon:
Dévaványai Középiskola néven.

JAVÍTÓ VIZSGA:
2022. augusztus 25. (csütörtök) 8 órától.

Telefonon: +20/293-32-83 vagy 66/585-110.
E-mailben: devavanya@gyszc.hu

DÉVAVÁNYAI KÖZÉPISKOLA KÉPZÉSEI
CSALÁDELLÁTÓ

SMINKES és SZEMPILLAÉPÍTŐ

Szívesen segíti a környezetében élő rászorulókat mindennapi tevékenységeikben?
Szakszerűen támogatna idős, beteg embereket vagy
kisgyermekek gondozását segítené?
Érdeklik a turisztika és vendéglátás terület egyéni
vállalkozási formái?
CSALÁDELLÁTÓ képesítést szerezve bármely területen
tevékenykedhet!
Ne utazzon ezért a megyeszékhelyre vagy esetleg távolabb!
DÉVAVÁNYÁN jól felszerelt tanműhelyben, kiváló oktatókkal személyes és részben online formában lehetőséget
biztosítunk a képesítés megszerzésére!
Eddigi végzettségeitől függően akár ingyenes formában,
egyéni munkarendben és végzettségei beszámításával.
Alap képzési idő: 320 óra
Belépés feltétele: általános iskolai végzettség (8. osztálynál
kevesebb évfolyam esetén szintfelmérés)
További információ, egyéni kérdések megválaszolása: a
devavanya@gyszc.hu e-mail címen.
Jelentkezési lap elérhetősége: www.dvki.hu címen.

Érdeklik a szépészeti szolgáltatások?
Már a szépészetben dolgozik és szeretne szakmailag új
irány felé nyitni? Bővítené vállalkozása profilját?
Szerezze meg a SMINKES és SZEMPILLAÉPÍTŐ
szakmát!
Ne utazzon ezért a megyeszékhelyre vagy esetleg távolabb!
DÉVAVÁNYÁN jól felszerelt tanműhelyben, kiváló oktatókkal személyes és részben online formában lehetőséget
biztosítunk a képesítés megszerzésére!
Eddigi végzettségeitől függően akár ingyenes formában,
egyéni munkarendben és végzettségei beszámításával.
Alap képzési idő: 800 óra.
Belépés feltétele: érettségi.
További információ, egyéni kérdések megválaszolása: a
devavanya@gyszc.hu e-mail címen.
Jelentkezési lap elérhetősége: www.dvki.hu címen.

Gyulai SZC Dévaványai Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium
5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2.
OM: 203069/030 • Telefonszám: 06 (66) 585-110
Mobil: 06 (20) 293-2983
E-mail: devavanya@gyszc.hu • Web: www.dvki.hu
Facebook: Dévaványai Középiskola.

ÜZLETVEZETŐ
Kereskedelmi tevékenységet folytatna kiskereskedőként?
Saját üzletet nyitna? Szívesen tovább fejlesztené már
megszerzett kereskedelmi ismereteit?
Szerezze meg az ÜZLETVEZETŐ szakképesítést!
Ne utazzon ezért a megyeszékhelyre vagy esetleg távolabb!
DÉVAVÁNYÁN jól felszerelt tanműhelyben, kiváló oktatókkal személyes és részben online formában lehetőséget
biztosítunk a képesítés megszerzésére!
Eddigi végzettségeitől függően akár ingyenes formában,
egyéni munkarendben és végzettségei beszámításával.
Alap képzési idő: 140 óra.
Belépés feltétele: középfokú iskolai végzettség és szakmai
előképzettség (eladó, kereskedő).
További információ, egyéni kérdések megválaszolása: a
devavanya@gyszc.hu e-mail címen.
Jelentkezési lap elérhetősége: www.dvki.hu címen.
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A hónap verse
„A vers a szellemiség csúcsa!
Az emberi tudat színvonalát mindenkor stabilan képes
tartani. Fejlett szintű fogalomtárat biztosít, minden
időben tanít, nevel és képes szórakoztatásra.”
(Takács László Imre)

Kedves Olvasóink!
Augusztus 20-a alkalmából első királyunkra, az állam
alapító Szent István királyra emlékezünk.

István király verses históriája
Officium S. Stephani Regis Hungariae (1280-90)

/Weöres Sándor fordítása - részlet/
Ím eljött az áldott új nap:
zengő üdvös ünnepe
szent királyunk-Istvánunknak!
Míg tart e világ heve,
örvendjen, ki őáltala
lőn Urunk örököse
s érdeméből nyeri vala,
hogy a mennynek részese.

Legyél TŰZOLTÓ!
Válassz hivatást!
Biztos, kiszámítható megélhe- • legalább középfokú állami
tést nyújtó, köztiszteletet jelentő
végzettség
hivatásos jogállást szeretnél?
• törvény szerinti alkotmáJelentkezz tűzoltónak és felvényos jogok korlátozásának
telt nyerhetsz a 2022. szeptemelfogadása
berben induló Tűzoltó szakképesítés megszerzésére irányuló Előnyt jelent:
képzésre, ahol egy öt hónapos
felkészítést és szakmai vizsgát
• „C” típusú gépjárművezetői
követően máris tűzoltóink csa- engedély
patát erősítheted.
Jelentkezési lehetőségek:
• Elektronikus úton a Békés
Jelentkezési feltételek:
Megyei
Katasztrófavédelmi
• 18. életév betöltése
Igazgatóság humán szolgála• cselekvőképesség
tán (önéletrajz megküldésével)
• magyar állampolgárság
bekes.titkarsag@katved.gov.hu,
• büntetlen előélet
bekes.human@katved.gov.hu
• bejelentett állandó belföldi
• Személyesen önéletrajzzal,
lakóhely
személyes okmányokkal, bizo• kifogástalan életvitel, illetve nyítványokkal a Békéscsabai
hozzájárulás annak szolgá- Hivatásos Tűzoltó-parancsnoklati viszony létesítése előtti, ságon (5600 Békéscsaba, Kazinvalamint a szolgálati viszony czy u. 9.) és a Szeghalmi Hivafennállása alatti ellenőrzéshez tásos Tűzoltó-parancsnokságon
• egészségi, pszichológiai, fizi- (5520 Szeghalom, Széchenyi u.
kai alkalmasság
2-8.).
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E szent volt a magyar népnek
első hithirdetője
és a keresztény törvénynek
Isten-küldte szerzője.
Két tálentom helyett négyet,
megkettőzve megadott,
ötért tizet Istenének
kamatosan juttatott.
(…)
Szent király volt nemes ágból,
de a hite nemesebb,
mindehhez a remény járult
és az erős szeretet.
Mikor véget ért a pálya,
minden földit megvetett,
Jézus Krisztusnak ajánlta
lelkét, a szépségeset.
Immár felvitték a mennybe
az angyali csapatok,
boldogok közt mindörökre
fénylőn uralkodni fog.
Holt királyukért könnyeznek
jámbor szívü magyarok,
új társuknak örvendeznek
a mennyei angyalok.
Világszép Nádszál ...

Összeállította: Váradi Andrásné.

V. „LE A CIPŐVEL ÉLJEN A MEZÍTLÁB”
Idén ötödik alkalommal került megrendezésre 2022. július 2-án a „Le a cipővel éljen a mezítláb” elnevezésű amatőr
röplabdás verseny melynek a dévaványai strandfürdő adott
helyszínt. 9 csapat nevezésével indult el a verseny mely a
nagy meleg ellenére is zavartalanul folyt. A strandra illetve
versenyre kilátogatók dinamikus mérkőzéseket láthattak. A
nap végére kialakult a sorrend is. Harmadik helyen végzett
a Buffalo Team, második helyre a Körösparti Krokodilok
küzdötték magukat, míg az első helyet a Nagykun Sánc
tudhatta magáénak. A nap végeztével minden játékost egy
tányér őz illetve sertéspörkölttel vártak. Ezúton szeretnénk
ismét megköszönni a támogatást Dévaványa Város Önkormányzatának, Illin Józsefnek, Szarka Józsefnek, Tánczos
Lászlónak, Mile Lajosnak, Laskainé Kiss Alexandrának kik
nélkül a rendezvény nem jöhetett volna létre. Köszönjük a
csapatoknak is a tisztességes játékot és a részvételt. Jövőre
ismét találkozunk.
Kun Boglárka

AZ ŐSZI NAPFÉNY EGYESÜLET 2022. ÉVI ESEMÉNYEI
Első megmozdulásunk március 26-án volt. Facsemetét ültettünk, örökbe fogadtuk a 46-os sorszámú fát a jövő nemzedék
részre, a Szérűskert úton. A csapatépítés elkezdődött.
2022. május 28-án részt vettünk a 25. Országos Nemzetközi
Nyugdíjas Találkozón Cserkeszőlőn - katona nóták, népdalok
és cigány tánc kategóriában. Okleveles elismerést kaptunk.
Nagyon sokat dolgoztak a tagok, hogy meg tudjanak újulni és
valami újat tudjanak bemutatni. Volt kitartásuk és szorgalmuk.
2022. június 11-én a Köröstarcsai Nyugdíjas Egyesület meghívásának is eleget tettünk és részt vettünk a Nyugdíjas Kulturális Találkozón a ligetben, Köröstarcsán.
2022. június 12-én a szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas Egyesület meghívására részt vettünk az 55 éves nyugdíjas, 30 éves
énekkar, a 10 éves tánccsoport ünneplésével és szalagkötéssel
összekötött baráti találkozón. Nagyon jól éreztük magunkat.
Sok sikert kívántunk a további munkájukhoz.
A dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület tagja, Bogya Gáborné részt vett június 18-án, Gyulán, a Szeniortánc
fesztiválon, ahol ezüst minősítést kapott. Gratulálunk neki!
2022. június 25-én a dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas
Egyesület rendezte meg baráti találkozóját az Autós Csárdában

100 fő részvételével – voltak vendégek a szomszédos településekről, (Szeghalom, Körösladány, Köröstarcsa) valamint eljöttek a helyi támogatók és barátok. A találkozó hangulatfelelőse
Nagy János volt. A finom ebédről Bere Feri és Erzsike gondoskodott, köszönjük nekik és a segítőinek, hogy biztosították a
helyett, kiszolgáltak bennünket. Köszönjük a barátainknak és
vendégeinknek, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel.
Megköszönjük támogatóinknak - a vállalkozóknak, cégeknek és magánszemélyeknek-, hogy tombolatárgyakkal támogatták a nyugdíjas egyesületet.
Támogatóink: Valánszki Róbert, Kiss Károly, Mile Lajos,
Tóbiás Gábor és felesége, Fazekas Gyula, Kiss Tibor, Nagyné
Hőgye Anita, Hajduné Balogh Ildikó, Benkéné Gyebnár Judit,
Bak Krisztián, Váradi Károly, Vass Ilona, Menta butik, Drogéria - Berczi Csaba, Furka Lajos, Papp kertészet, szőnyegszövő,
Borsós virágkertészet, Csatári Tibor – kisgép szerviz, Frézia
virágbolt, Zorka Kuckó, HUNGAROFRESH Bt., SKY-FORG
Kft., Nagy és Tsa Bt., Meizner Ivett, OFOTÉRT, Körömi Andi,
Hagyományőrző Nők Egyesülete, Őszi Napfény Nyugdíjas
Egyesület tagjai.
Dévaványa Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület vezetősége

SZÖVÖTT TERMÉKEK KAPHATÓK
A Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram
helyi sajátosságokra épülő programelemének keretében szövött és varrott termékek készülnek, amelyek
munkaidőben (hétfőtől-csütörtökig 8:00-16:30, péntek
8:00-14:00 között) megtekinthetőek és megvásárolhatóak a Városháza épületében (Árpád u. 1. sz.).
Szövött termékek:
•
szőnyeg
•
lábtörlő

Varrott termékek:
•
székpárna
•
bevásárlótáska
•
válltáska
•
ágyneműhuzat
•
konyharuha
A fentiek rendelhetőek saját elképzelés szerint
is, továbbá egyedi megrendelések leadására is van
lehetőség (pl. szőtt tarisznya, falikép).
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INDIÁN TÁBOR
Gyermektábor volt a múzeumban a
Dévaványai Múzeumbarátok Köre és a
múzeum szervezésében - 2022. július
4-8-ig.
Minden évben nagyon várjuk a nyári tábort. Évről-évre egyre több ismerőst, viszszajáró gyereket üdvözölhetünk. A több
mint húsz év alatt felnövő generációból
vannak olyan volt táborozóink, akik már
saját gyermekeiket hozzák a táborunkba.
Idén nyáron indián tábort szerveztünk.
Az indiánok tiszta, nyíltszívű, egyszerű,
természet szerető és bátor emberek, ezért
egyszer mindenki szeretne indián lenni.
Első látásra különösnek tűnhetnek, szokatlan ruhákban járnak, kifestik az arcukat és tollakat viselnek. Még a beszédük is
más egy kicsit, mint amit megszoktunk a
„kőtipik” világában.
Indián tábor - olyan ez, mint egy időutazás, kíváncsiság, kalandvágy, izgalom,
vidámság hatotta át a hét programját.
Hétfőn a múzeum területét birtokba
vették az indián törzsek. Mindenkinek
lett indián neve, miután megfejtettük mik
az ő erősségei, legjobb tulajdonságai. Személység fejlesztő és névmemóriás játékok
segítettek nekünk ebben. Váradiné Ilonka néni mesélt az indiánok életéről, szokásaikról. A nap folyamán közösen egy
hatalmas indián sátrat építettünk, totem
oszlopot állítottunk. Fejdíszeket, ékszereket, tomahawkokat készítettünk. Sokat
játszottunk, daloltunk.
A második napon ki-ki egyéni ízlése
szerint festette, szabta indiánossá a pólóját. Gyártottunk dobokat, gyöngyékszereket, befejeztünk a csatabárdokat. A nagy
„mágus” Kónya Bandi bácsi vezetésével
közös dobolással, törzsi tánccal zártuk a
napot. Nagy sikere volt a Giriczné Marcsi
néni és Angéla néni által vezetett Fehér
bölény drámafoglalkozásnak is. Baloghné Berényi Erzsike néni segítségével
megtudhattuk hogyan olvasnak nyomot,
milyen jeleket használnak üzeneteket a
törzsek. A kódok segítségével meg is fejthettük a titkos írással írt szerdai meglepetés programot.
A harmadik napon délelőtt a Barta tanyára kocsiztunk ki. Lehetőségünk volt
állatsimogatásra, lovaglásra, bálamászásra, lovaskocsikázásra, kincskeresésre.
Hálásan köszönjük a Barta családnak ezt
a hatalmas élményt. Délután gyönyörű

- Hajdu Ildikó, Csatári István, Földi Marietta, Lengyel Ilona - a segítségét.
Köszönjük a támogatást – köszönetet
mondunk
- a Hagyományőrző Nők Egyesületének
a mennyei kakaós csigákért,
- a Barta családnak, hogy egy csodálatos
délelőttöt tölthettünk el a tanyájukon,
- Korda Istvánnak, Tóbiás Gábornak,
Barta Jánosnak, akik segítettek a ványai
indiánokat kijuttatni a tanyára,
- Kiss Nórának a finom jégkrémért,
- Kónya Andrásnak, amiért dobolt velünk és végig kísért bennünket mágusként a felvonuláson,
- a MárkÍznek a finom ebédekért,
- Ica mamának a krumplis pogácsáért,
- Emike és Ilonka néninek a különleges
mézeskalácsokért és a ványai perecért,
- a Nagy és Társa pékségnek a reggelik és
uzsonnák biztosításáért,
- dr. Nagy Lászlónak a dinnyékért,
- a Fejedelmi Cukrászdának a habcsókokért,
- a DÁMK vezetőségének a táborozási
lehetőség biztosításáért,
- az önkormányzatnak a támogatásért,
amit a kirándulás buszköltségéhez biztosított,
Egyetlen indián törzs sem működhet meg- - és minden szülőnek, nagyszülőnek,
felelő törzsfőnökök, vezetők nélkül, akik akik bármivel is hozzájárultak a tábor sisok-sok munkával teljessé tették az egész keréhez!
heti indián élményt a gyerekek számára.
Hálásan köszönjük Laskai Tibor, Laskai A táborunkat ismét nagy sikerrel zártuk,
Tiborné, Mile Lajos, Miléné Antos Gab- a szülői visszajelzések is ezt igazolták. Jöriella, Giriczné Gyányi Mária, Sándor vőre remélem újra találkozunk a „MesterAngéla, Molnár Tünde, Baloghné Beré- ségek udvarában”! Mindenkinek nagyon
nyi Erzsébet, Váradi Andrásné, Tóth Mi- szép nyarat kívánnak a tábor szervezői.
hályné, Kovács Mihályné, Berczi Boglárka, Tóbiás Gáborné, önzetlen munkáját.
Tóbiás Gáborné elnök
Köszönjük a múzeum munkatársainak
Dévaványai Múzeumbarátok Köre
álomfogókat készítettünk. Váradiné Ilonka néni és Emike néni segítéségével „indián” mézeseket díszítettünk.
A negyedik napon Debrecenbe kirándultunk a Kerekerdő Élményparkba.
Minden játékot kipróbáltunk. Rengeteg
élménnyel gazdagodtunk.
A záró napon délelőtt a táborban készített jelmezeinkben és eszközeinkkel,
igazi híján hintalóval, a mágusunk és a
törzsfőnökünk kerékpáros hintójával,
felvonulást rendeztünk a városban. Több
helyszínen esőtáncot jártunk, a gyerekek
előadták a hét folyamán tanult műsorukat, dalaikat. A piactéren Ilonka néni, a
tábor „javas asszonya” várt bennünket
szeretettel és erőt adó varázs pereccel.
Délután a törzsek összemérték tudásukat
és ügyességüket. Természetesen itt senki sem lehetett vesztes. A búcsú rituálén
oklevelekkel és a tábor felnőtt tagjai által
festett pólókkal ajándékoztunk meg minden bölcs indián fiút és lányt. Volt hennafestés, csillámtetoválás, arcfestés, eszemiszom, móka, kacagás. Mindenki magával
vihette a héten készült apróságokat és magába szívhatta a boldogság gyakorlásának
képességét.
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KORABELI KRÓNIKA

ĊŻĊǩŅǌ
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Most egy olyan cikket választottam Bereczki Imre tanár
úr írásaiból, ami ma már kevésbé ismert szakma, a gépírás
országos versenyéről számol be.
Az első írógépek a 19. század második felében jelentek
meg és hamarosan fontos eszközei lettek az irodáknak.
Elsősorban nők gyakorolták, akiknek most volt először
lehetőségük irodai munkavégzésre, függetlenedve a családtól és egyéb alulfizetett munkáktól. A mechanikus
írógépekkel való írás igen nagy fizikai megterhelést rótt
a gépírónőre. Az elektronikus írógépek működtetéséhez
95%-al kevesebb erőt kell kifejteni írás közben. A XX.
század nagy részében az írógépek fontos kellékei voltak
az irodáknak, amíg az 1980-as években meg nem jelentek a szövegszerkesztők, számítógépek és a dokumentum
szerkesztő programok át nem kezdték venni az írógép
feladatait.
Megjelent a Békés Megyei Népújság
XXV. évfolyamának 67. számában,
1970. március 20-án, a 6. oldalon.
Békés megye legjobb gépírója
Ma divatban vannak a fizikai sportok és szellemi vetélkedők. Ezúttal a sok „Ki minek a mestere?” mellett, hadd szóljak
az egyik kevésbé komolyan vett munkakör képviselőjéről, a
gépírás 1969. évi megyei győzteséről, Tóth Sándorné Törőcsik

Erzsébetről, a Dévaványai „Aranykalász” Tsz gépírójáról.
Az 1969 novemberében megtartott országos versenyen a 15
perces másolásban 6195 leütést teljesített. Ez körülbelül 137
szótagnak felel meg percenként. Ez volt a második próbálkozása. Az első alkalommal, 1967- ben versenyzett. „Teljesítménye igazán szép, közel jár a bajnoki szinthez” — írta
akkor dr. Barabási László, az Országos Gyorsíró és Gépíró
Verseny- bizottság titkára, a Nemzetközi Gyors, és Gépírószövetség alelnöke. Azonban a rendkívül kedvezőtlen körülmények miatt hibáinak száma meghaladta a megengedett 6
ezreléket. Hogyan „edzett” a versenyre? Mint a legtöbb versenyző: sehogy. Munkahelyén naponta igen sok aktát gépel.
Vakírásos másolás alkalmával a gépíró nem a szemével keresd meg a billentyűt, hanem az ujjmozgató idegek segítségével. Mint mikor a hang után kap a bekötött szemű gyerek
az „Erre csörög a dió” játékban. A gépírást a mezőtúri gyorsés gépíró iskolában tanulta. Fábro Henrikától, Fábro Henrik, mestergépíró lányától. Nagy- nagy szeretettel beszél ma
is „Henrika néni”-ről. Tóthné saját bevallása szerint szeret
gépelni. A gyors- és gépíró iskola elvégzése után leérettségizett a mezőgazdasági technikum esti tagozatán. Egy-két
tanfolyamot is elvégzett. Legjobban mégis az írógéphez vonzódik. Nemcsak az írás érdekli, hanem az írógépműszerészi
tudnivalók is. Az 1967-es verseny alkalmává még csak a sok
leütésre törekedett. Most, hogy más megyék legjobb gépírói
néhány hibával gépeltek a 15 perces másolásban, a minőségi
munkával is meg akar próbálkozni.
Érdekes, ha összehasonlítjuk a mai gépírók munkáját azzal a gépírásos beadvánnyal, amit Jakabfi Dezső
nagybérlő intézett a dévaványai határ egyik legeldugottabb majorjából, Ritkaborzról a községi képviselő-testülethez 1910-ben. A nagy alakú íven alig van három
hiba. „A régmúlt időkből olyan sejtelem él bennem,
hogy nagyon kulturált emberek lehettek...” (t.i. Jakabfiék) írja 1970. február 3-án kelt gépírásos levelében a
88 éves dévaványai Frenyó Imre. A munkahelye pénzjutalomban részesítette a megye 1969. évi legjobb gépíróját.

GYARAPODÓ GYŰJTEMÉNY
A múzeum anyaga a megnyitás óta is folyamatosan bővül
újabb tárgyakkal – elszármazottaknak és helyi lakosoknak köszönhetően egyaránt. Évekkel ezelőtt kaptunk egy
nagyobb tárgycsoportot az egykor a művelődési házban
működő színjátszó és bábszínház szakkör kellékeiből, írott
anyagiból. A közelmúltban tovább gyarapodott ez a különleges gyűjtemény: forgatókönyveket, kéziratos feljegyzéseket kapott a múzeum. Köszönjük!
Reméljük lesz valaki a közeljövőben – talán épp e pár sor
kapcsán -, aki kisebb tanulmány formájában feldolgozza,
összefoglalja a ványai színjátszás múltját, történetét.
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Bereczki Imre
Összeállította: Turiné Mikó Éva

DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁRA
Zugok, sorok Dévaványán
Dévaványának kevés egyenes utcája
van, inkább a sok kanyargós, zegzugos
utca a jellemző rá. Ezeken a girbegörbe
utcákon néha kisebb-nagyobb, olykor
hatalmas zugok találhatók, amelyeket
külön is megneveztek, legtöbbször az
ott lakó nevezetes, ismert személyről.
/Zug: A forgalomtól félreeső hely.
Egy utcának keskenyen vagy szélesen
benyúló szakasza. Ma így is mondhatnánk: zsákutca: egyik végén beépített
vagy lezárt utca./
A legismertebb zugok némelyikét
mára utcává alakították.
Ácsék zugja: A Zrínyi utcában, a Kossuth utca és a Klapka utca közötti részén
található. Elnevezését a zug legvégén
lakó népes Ács családról kapta.

Kolozsi tanító zugja: Ma Telek utca
a neve. A település sportéletében nagy
szerepet játszó Kolozsi László tanítóról
kapta a nevét, akinek a háza a Rákóczi
utca végén, egyben a zug elején volt.
Kürtiék zugja: Szintén a Zrínyi utcában található, az Ácsék zugjától kb. 100
méterre. A zug végén lakó módos Kürti
István családjáról nevezték el.
Lénárt zug: Dévaványa központjában,
a Fő utca (ma Árpád utca) keskeny, benyúló szakasza. A zug elejére építtette
házát a juhászból módos gazdává lett
Lénárt Bálint, s róla nevezték el Lénárt
zugnak. A nagy kőház régebben a ványai kommunisták székháza volt, most
a rendőrség székhelye.
Amíg az utcának csak az egyik oldalán álltak házak, akkor még nem utcá-

nak, hanem csak sornak nevezték. Ilyen
ismert volt a Halasi sor.
Halasi sor: Nevét Halasy Márton földbirtokosról kapta. A község délkeleti részén legdélebbre nyúló szegények által
lakott sor volt. Később mindkét oldalon
épültek házak, így utca lett, ma a neve:
Szántó Kovács János utca.
Új sor: A mai Zrínyi utcának a Klapka
utcától a bezárt, majd felszámolt túréri
temetőig /ma fürdőig/ terjedő része,
régen a „Matyók utcája” volt a népies
neve. Az Új sor elnevezést onnan kapta,
hogy amikor a 18. század elején a katolikusok tömegesen jöttek Ványára, egy
tömbben telepedtek le a község szélén.
Egy sor ház volt, amit a ványai reformátusok csak így emlegettek: Új sor.

Antalfy zugja: Régen a Kossuth utcának a Horog utca felé félkörívesen benyúló része volt. Az ott lakó Antalfy állatorvosról nevezték Antalfy zugjának.
Néhány éve a zugot utcának megnyitották, s itt létesült a piac.
Csermák zugja: Ma Gyöngy utca lett
belőle. Kis rövid, görbe zug volt. A Csermák Vilmos-féle háztól /a mai napközi
otthontól/ a volt Ipartestületig /a mai
Művészetek Házáig/ tart. Nevét az ott
lakó Csermák családról kapta.
Dékányok zugja: A mai Kör utcát nevezték így régen. Mivel minden házban
Dékány nevű család lakott, ezért lett a
népies neve a Dékányok zugja.

BIHGY fotóarchívuma: (2016.1833.2).

Nagy Olivér autószerelő

Születések:

Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

Török Zoltán és Pálinkás Karola fia Zoltán,
Nagy László és Szarka Kitti fia Noel Nátán,
Csontos Attila és Huszka Edit lánya Szofi,
Németh Sándor és Csizmazia Barbara fia Koppány Zétény,
Török Dániel és Lomjanszki Edit lánya Hanna Éva.

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

- ultrahangos klímatisztítás

Tel.: 06/70-401-2894
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Szűcsné Kanó Mária vagyok. Három és fél éve foglalkozom kerámia
készítéssel, hobbi szinten. Még mindig csak ismerkedünk egymással, az
agyag és én. Sajnos eddigi életemben még élőben nem láttam senkit

agyagozni, korongozni. Remélem,
egyszer erre is sor kerül. Tanítómesterem az internet. Olyan csodálatos
világ tárul az ember elé a munka során, amiben kiélheti az alkotói ambícióit, ami egyik napról a másikra hoz

némi kis fejlődést, gyönyörködtet,
türelemre tanít, kíváncsivá tesz, és
ezért az elméleti ismeretek megszerzésére is sarkall. Minden nap hálás
vagyok a sorsnak, hogy ezt csinálhatom, remélem, még nagyon sokáig.

Dr. Kiss László
Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.
Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése,
jogi tanácsadás.

E-mail.: vanyagepeszet@gmail.com
5510 Dévaványa, Hajnal utca 1.
Telefon: 06 66/639-137; 06 30/186-94-70.

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes
bejelentkezés alapján.

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

Dévaványai Hírlap - 18. oldal

Dévaványai Hírlap - 19. oldal

LABDARÚGÁS
Érkezők: Kéki Csaba (újrakezdte), Szabó Sándor (újrakezdte), Csordás Ferenc (újrakezdte).
Távozók: Szalai Balázs (abbahagyta), Juhász Zsolt
(abbahagyta), Szeifert Zoltán (Békési FC).
XII. VÁROSNAPI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ KUPA,
IV. DIÓS KRISTÓF EMLÉKTORNA,
DÉVAVÁNYA, 2022. JÚLIUS 9.
EREDMÉNYEK:

8 PONT GK: + 8
8 PONT GK: + 6
3 PONT
0 PONT

ELŐDÖNTŐK:
SZERÉNY ISTENEK – LIVE SPORT PUB
PUSZTAFÖLDVÁRI SZSE - BUSE
3. HELYÉRT:
LIVE SPORT PUB
- PUSZTAFÖLDVÁRI SZSE
7 MÉTERESEKKEL: 3 – 2

A. CSOPORT:
DOKTOR X - MARCIPÁN
BUSE – RÉGEN MÉG JÓK VOLTUNK
LIVE SPORT PUB – DOKTOR X
MARCIPÁN – RÉGEN MÉG JÓK VOLTUNK
DOKTOR X - BUSE
MARCIPÁN - LIVE SPORT PUB
RÉGEN MÉG JÓK VOLTUNK – DOKTOR X
LIVE SPORT PUB - BUSE
MARCIPÁN – BUSE
RÉGEN MÉG JÓK VOLTUNK
– LIVE SPORT PUB

2-2
3-0
4-1
4- 0
0-1
1–3
1-3
3–1
2-2
0–6

A. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE:
1. LIVE SPORT PUB
2. BUSE
3. MARCIPÁN
4. DOKTOR X
5. RÉGEN MÉG JÓK VOLTUNK

12 PONT.
9 PONT
5 PONT
4 PONT
0 PONT

B. CSOPORT:

2-0
0-1

1 – 1,

1.HELYÉRT:
BUSE – SZERÉNY ISTENEK
7 MÉTERESEKKEL:

0 – 0,
3–2

VÉGEREDMÉNY:
1. BUSE (BERETTYÓÚJFALU)
2. SZERÉNY ISTENEK
3. LIVE SPORT PUB
4. PUSZTAFÖLDVÁRI SZSE
5. LIVERPOOL (GYOMA)
6. MARCIPÁN (BÉKÉSCSABA)
7. DOKTOR X
8. BEERLYUK (KÖRÖSTARCSA)
9. RÉGEN MÉG JÓK VOLTUNK
10. BUNDA

0-0
1-0
1-1
3-1
1-0
1-1
1-8
2-0
5-1
0–6

B. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE:
8 PONT GK: + 8

2–0

1. HELYÉRT:
SZEGHALMI FC – KISÚJSZÁLLÁSI SE
1 – 1,
11 – ESEK UTÁN: 5 – 4
VÉGEREDMÉNY:
1. SZEGHALMI FC
2. KISÚJSZÁLLÁSI SE
3. DÉVAVÁNYAI SE
4. FÜZESGYARMATI SK II.
LEGJOBB MEZŐNYJÁTÉKOS:
MÉSZÁROS MÁTÉ (SZEGHALMI FC)
LEGJOBB KAPUS:
SZÁSZ DÁVID (DÉVAVÁNYAI SE)
GÓLKIRÁLY:
KELEMEN LAJOS (KISÚJSZÁLLÁSI SE)

50 néző, játékvezető: Bakos József.
DÉVAVÁNYAI SE: 97 Szász D., - 16 Szarka Sz., 3 Pap
Á., 2 Végh T., 8 Katona I., - 12 Nyíri J., 14 Somogyi T.,
7 Papp V., 10 Szabó E. (15 Pelyva Z. 24'), - 5 Papp D.
(6 Kató E. 65'), 7 Papp K. ( 20 Csordás F. 77'). Edző:
Bereczki Árpád.
Gólszerzők: Szabó E. 4', Papp K. 23', 39' (11-esből),
62', Nyíri J. 72', Papp V. 80', 86', ill: Mészáros S. 78' (11esből).

KÜLÖNDÍJAK:

BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2022. AUGUSZTUS 13. SZOMBAT: 17:30
DÉVAVÁNYAI SE – DOBOZI SE
2022. AUGUSZTUS 21. VASÁRNAP: 17:30
VÉSZTŐI TC - DÉVAVÁNYAI SE
/BÉKÉS MEGYEI KUPA MÉRKŐZÉS/
2022. AUGUSZTUS 27. SZOMBAT
A DÉVAVÁNYAI SE SZABADNAPOS!

LEGJOBB MEZŐNYJÁTÉKOS:
NAGY RÓBERT (BUSE)
GÓLKIRÁLY:
HŐGYE ZSIGMOND (LIVE SPORT PUB)
LEGJOBB DÉVAVÁNYAI JÁTÉKOS:
SZABÓ ERIK (SZERÉNY ISTENEK)
I. MESTERHÁZY JENŐ LABDARÚGÓ KUPA:
DÉVAVÁNYAI SE – SZEGHALMI FC
KISÚJSZÁLLÁSI SE
– FÜZESGYARMATI SK II.

3. HELYÉRT:
DÉVAVÁNYAI SE
– FÜZESGYARMATI SK II.

2022. július 30. szombat 17:00 Edző mérkőzés
Dévaványai SE - Köröstarcsai KSK 7 - 1 (3 - 0)

LEGJOBB KAPUS:
SZÁSZ DÁVID (SZERÉNY ISTENEK)

LIVERPOOL – SZERÉNY ISTENEK
BEERLYUK - BUNDA
PUSZTAFÖLDVÁRI SZSE
- SZERÉNY ISTENEK
LIVERPOOL – BUNDA
SZERÉNY ISTENEK – BEERLYUK
LIVERPOOL - PUSZTAFÖLDVARI SZSE
BUNDA - SZERÉNY ISTENEK
PUSZTAFÖLDÁRI SZSE – BEERLYUK
LIVERPOOL - BEERLYUK
BUNDA - PUSZTAFÖLDVÁRI SZSE

1.PUSZTAFÖLDVÁRI SZSE

2. SZERÉNY ISTENEK
3. LIVERPOOL
4. BEERLYUK
5. BUNDA

1–3
6–1

2022. SZEPTEMBER 4. VASÁRNAP: 16:30
DÉVAVÁNYAI SE – CSABACSŰDI GYLSE
2022. SZEPTEMBER 10. SZOMBAT: 16:30
SZABADKÍGYÓSI SZSC – DÉVAVÁNYAI SE
2022. SZEPTEMBER 17. SZOMBAT: 16:00
DÉVAVÁNYAI SE – CSANÁDAPÁCAI EFC.

Honlap címünk: www.devavanyaise.hu

2022/2023 Megyei II. osztály A. csoport.
A Dévaványai SE (felnőtt) őszi labdarúgó idényének programja
Forduló

Dátum

Mérkőző csapatok

Kezdés

Indulás

1.

08.13./szo

Dévaványai SE - Dobozi SE

17:30

-

Kupa

08.21./vas

Vésztői TC - Dévaványai SE

17:30

15:30

2.

08.27./szo

Dévaványai SE - Szabadnapos!

-

-

3.

09.04./vas

Dévaványai SE - Csabacsűdi GYLSE

16:30

-

4.

09.10/szo

Szabadkígyósi SZSC - Dévaványai SE

16:30

14:00

5.

09.17./szo

Dévaványai SE - Csanádapácai EFC

16:00

-

6.

09.24./szo

Mezőhegyesi SE - Dévaványai SE

16:00

12:45
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Szűcs Ferenc temetésére eljöttek,
gyászunkban osztoztak.
Köszönjük az együttérzést, a támogatást,
a vigasztaló szavakat, a megemlékezés
virágait, koszorúit.
A gyászoló család

•••••

Megemlékezés
„Elmentem tőletek nem tudtam búcsúzni,
Nem volt idő arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre.
Ha látni akartok, nézzetek az égre.”
Fájó szívvel emlékezünk
Berczi Sándorné Szarka Mária
halálának 1. évfordulójára.
Szerető családja

Köszönetünk övezze Mindnyájukat,
akik kedves szerettünk dr. Ágoston Sándor
temetésén megjelentek.
Köszönjük búcsújuk virágait, a sok-sok megható,
vigasztaló gondolatukat.

Megemlékezés

Szeretettel: A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk
Szarka Sándor halálának 15.
évfordulójára.

Megemlékezés
„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.”

Fájó szívvel emlékezünk
Fűzi Imre halálának 3. évfordulójára.
Szerető családja

Szerető családja

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,
valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok,
kerítéskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzletnél.

Megemlékezés
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet
kinek az élete jóság volt és szeretet.
A múltba visszanézni valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Téged visszahozni nem lehet,
meg kell tanulnunk élni nélküled.”
Fájó szívvel emlékezünk Balog Tibor
halálának 2. évfordulójára.
Édesanyja és családja

Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-20/921-6648

Kovács Szabolcs műkőkészítő
Dévaványa, Hajós u. 17.• Tel.: 06-20/7707-284

Polgári Búcsúztatás Temetési szertartásvezetés
Elhunyt hozzátartozóját polgári szertartással szeretné
búcsúztatni, keressen bizalommal!
Horváth Lajos, telefon: 30/484-82-11.
Dévaványai Hírlap - 21. oldal

Nagy Imre autószerelő

Csordás Györgyi
Kozmetikus

Dv., Kisfaludy u. 14.

Bejelentkezés telefonon:

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

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

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

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
E-LEARNING TÁVOKTATÁS!

- Gumiabroncs szerelése, javítása

Telefon: 06/70-234-42-75
Dr. Zsíros István állatorvos
Telefon: 06/30-391-46-05
• Eboltás •

Időnkénti konzultáció lehetséges.

PECSENYE KACSA

Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 40 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés: 2022. augusztus 19. (péntek) 16:30

2800.- Ft/db, 6 hetes, fehér,
kb. 3 kg. Csak kiszállítással
10 db-tól megrendelhető.

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

Telefon: 30/860-2627.
IMPRESSZUM:

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.: 06-66/485-040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.com, onkormanyzat@devavanya.hu.
Felelős szerkesztő: Hajdu Ildikó. Felelős kiadó:
Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik:
havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-30/2639948. Kiadványszerkesztés: DÁMK Bereczki
Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiadványszerkesztő: Csatári István.

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2022. AUGUSZTUS 29., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2022. augusztus 29-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: Szeptember 9. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu
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