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A képviselő-testület 2022. január 27. napján Ecseg-
falva Község Önkormányzat Képviselő-testületével 
Együttes ülést tartott, melynek keretében elfogadásra 
került a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 
2022. évi költségvetése.

A képviselő-testület 2022. január 27. napján meg-
tartotta soron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármester-
nek a testületi ülések között végzett munkájáról szóló 
jelentések elfogadását követően első napirendként ke-
rült megtárgyalásra és elfogadásra a Békés megyei utak 
állapotáról, valamint a várható felújításokról szóló tá-
jékoztató, különös tekintettel Dévaványa településre.

Második napirend keretében elfogadták Dévaványa 
Város Önkormányzat 2022. évi költségvetését és meg-
alkotásra került az arról szóló rendelet, majd megtár-
gyalták és elfogadták Dévaványa Város Önkormányzat 
középtávú tervét 2022. - 2025. évekre vonatkozóan.

Harmadik napirendben elfogadták a Dévaványai 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testü-
letével kötött, 2022. február 1-jétől hatályos hatósági 
szerződést.

Negyedik napirendi pontban a DÁMK és Bölcsőde 
Intézményegységbe a 2022/2023. nevelési évre történő 
óvodai jelentkezés módjáról és az óvodai felvétel idő-
pontjáról döntött a testület, melyet az alábbiak szerint 
határozott meg:

A 2022. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/
betöltött dévaványai gyermeket a 2022/2023. óvodai 
nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen

2022. április 25-én (hétfő) 8-16 óráig, valamint
2022. április 26-án (kedd) 8-16 óráig

írathatja be az 5510 Dévaványa, Hunyadi u. 17. sz. 
alatti óvodai székhelyen.

Ötödik napirendi pont keretén belül az óvoda nyá-
ri zárva tartásáról tárgyalt a testület, így azt 2022. au-
gusztus 8. - 2022. augusztus 19. napja között határozta 
meg.

Hatodik napirendben a bölcsőde nyári nyitvatartá-
si rendjéről döntött a testület, melyet 2022. június 1. 
- 2022. augusztus 5. napjáig, valamint 2022. augusztus 
22. – 2022. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban, 
munkanapokon 6 – 17:30-ig határozott meg.

Hetedik napirendi pontban a testület úgy döntött, 
hogy az általános iskolák körzethatár módosítását kez-
deményező javaslattétellel nem kívánnak élni.

Nyolcadik napirendi pont keretében a polgármester 
illetményének, valamint költségtérítésének emeléséről 
hoztak döntést jogszabályi változás miatt.

Kilencedik napirendi pontban a 2022. évi belső elle-
nőrzési feladatok elvégzésére Gyurkóné Bondár Anna 
373.380,- Ft-os ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Tizedik napirendben egyetértettek közművelődésről 
szóló 22/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelettel kap-
csolatban a Békés Megyei Kormányhivataltól érkezett 
szakmai segítségnyújtással és döntöttek az új rendelet 
megalkotásáról.

Tizenegyedik napirendi pontban helyt adtak a Déva-
ványa Felemelkedéséért Közalapítvány kérelmének és 
részükre 1.203.690,- Ft összegű támogatás odaítélésé-
ről hoztak döntést.

Tizenkettedik napirendben pályázat benyújtása mel-
lett döntöttek, „Dévaványai óvodák fűtéskorszerűsítése” 
címmel.

Zárt ülés keretében döntöttek otthonteremtés helyi 
támogatásáról, kijelölték a Jéggyár u. 7/1. fsz. 2. sz. 
alatti költségalapú bérlakás bérlőjét, továbbá önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok kapcsán hoztak dönté-
seket.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2022. feb-
ruár 24. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek na-
pirendjei a következők:

1. Békés-Medical Kft . beszámolója az orvosi ügyeleti 
ellátásról.

2. Tájékoztató az önkormányzat fejlesztési elképzelése-
iről.

3. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi kintlévősége-
inek behajtásáról.

4. Dévaványa Város Önkormányzat 2022. évi közbe-
szerzési tervének elfogadása.

5. A DÁMK és Bölcsőde Ladányi Mihály Könyvtár és 
Művelődési Ház intézményegységének beszámolója 
a könyvtár szakmai tevékenységéről.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Testületi ülésen történt…
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ÚTFELÚJÍTÁS
A januári képviselő-testületi ülésen a Magyar Közút 

NZrt. Békés Megyei Igazgatója Cserkúti András tájé-
koztatása szerint ez év tavaszán, március 15-ét követő 
időszakban elkezdődik a Dévaványát Gyomaendrőd-
del összekötő 4231. számú közúton található Körös 
híd előtti és utáni útszakaszok felújítása. A felújítás a 
híd előtt, a körösladányi leágazástól városunk felé, a 
híd utáni pedig a buszállomást érintő kereszteződésig 
tartó, nagyjából 1-1 km-en kerül felújításra. Várható 
továbbá ez évben, hogy a közút azon legrosszabb ré-
szein ahol a burkolat szélei megsüllyedtek, azok is ki-
javításra kerülhetnek.

Folyik a tervezés a buszállomástól a 46. számú főút 
kereszteződéséig (mezőberényi leágazás) tartó felújí-
tás érdekében is, melynek eredményeként ezen cso-
mópontban egy körforgalom is létesülne.

A Kisújszállást Körösladánnyal összekötő 4205. 
számú közút megyehatártól Dévaványa felé tartó sza-
kaszának egyes részei tavaly elkészültek, de tervezés 
alatt álló a teljes 42 km felújítása is.

Az ecsegfalvi híd teljes felújítása 2023-ban kezdőd-
het el, ha sikerül hozzá forrást rendelni a központi 
költségvetésben.

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA
Az elmúlt két évben a járványhelyzet miatt a civil szer-

veztek programjai jórész nem kerülhettek megrendezés-
re, emiatt ezen időszakban csak a szervezetek, egyesü-
letek működési költségeihez nyújtott anyagi támogatást 
az önkormányzat. A képviselő-testület fontosnak tartja a 
civileknek a város közéletében felvállalt közösségformá-
ló, kapcsolatépítő tevékenységét, emiatt a 2022. évi költ-
ségvetésében ismét elkülönített számukra 15 mFt for-
rást. A korábban is támogatásban részesülő szervezetek 
részére - iránymutatásként - a támogatás felső határa a 
2019-ben kapott támogatás összege, a kérelmeket 2022. 
március 25-ig kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaz-
nia kell a pályázó nevét, címét, adószámát, bírósági 
bejegyzés számát, bankszámlaszámát, és a képviseletre 
jogosult nevét és elérhetőségeit. A beérkezett kérelmek-
ről a képviselő-testület egyenként fog döntést hozni. Bő-
vebb felvilágosítás az önkormányzatnál az Igazgatási- és 
Szervezési Irodában kérhető (földszint 18. sz. iroda), il-
letve a 66/483-100/107 telefonszámon lehet kérni.

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványt 
1991-ben alapították. Azóta működik a településün-
kön, immár 30 éve. A település fejlődését, a lakosság – 
kicsik és nagyok – segítését szem előtt tartva végezzük 
tevékenységünket.

2021-ben is ez volt a célunk ebben a járvány sújtotta 
időben. Szervezett utak egészségügyi szűrésre – a jár-
vány ügyi helyzet miatt jelenleg szünetel a csoportos 
utazás Szeghalomra a tüdőszűrőre. 

Támogatást adtunk különböző programok megva-
lósításához:

- íjászverseny a Tüskevár Halastónál,
- a REX Mentőkutyás Egyesület hatékonyabb fel-

adatvégzéséhez,
- a Káptalanfüredi táborozás,
- tanultmányi kirándulás,
- kerti traktor „Mekekuka” találkozó az Autós 

csárdánál,
- középiskolai úszás órák valamint,
- új parkolók kialakítása a Vadászház mellett.

A Közalapítványhoz érkezett SZJA 1 %-ot 2021-ben 
gyermek programok támogatására használtuk fel. A 
nagyobb lélegzetű támogatásokra mi is adományokat 
gyűjtünk, illetve köszönettel fogadunk.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, ha a jövőben is szeret-
né támogatni tevékenységünket, ajánlja fel adója 1 %-t 
a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnak.

• • • • •

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

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

A KÖZALAPÍTVÁNYRÓL
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Versek 2021
Ezzel a címmel ünnepi antológia jelent meg az Iro-

dalmi Rádió szerkesztésében.
Az antológiába bekerülő szerzők pályázat útján 

kaptak lehetőséget a kötetben való megjelenésre. Így 
156 költő 233 versét kötötte egy csokorba az Irodal-
mi Rádió két szerkesztője: Zsoldos Árpád és Zsol-
dos Adrienn miskolci házaspár.

Ezen a pályázaton indult Nagy Ilona, akinek be-
küldött verseiből egy a kötetbe került, ezzel együtt 
meghívást kapott az Irodalmi Rádió blogszerzői 
közé. Szívből köszöntjük Őt. (A pályázó verseivel 
már találkozhattak a dévaványai versszeretők.)

A kötettel ünnepli az Irodalmi Rádió a 19. szüle-
tésnapját, emléket állít Jeney András és Papp András 
szépirodalmi életműdíjas szerzőknek.

A versválogatás címe Ökördi Péter Epitritus és 
Paion (265. oldal) című alkotásának utolsó előtti 
sora:

„Tartsd meg amit gondolsz,
mert elröpül a szó;
van itt válasz elég –
döntsd el mi a jó!”

Tóthné Seres Etelka és Tóth Veronika

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dévaványa, Ladá-
nyi Mihály u. 7. szám alatti szociális bérlakás megüresedett. 

 Szociális helyzet alapján adható bérbe önkormányzati 
lakás annak, akinek a lakás bérbeadásakor fennálló jöve-
delmi és vagyoni körülményei megfelelnek az alábbi felté-
teleknek: 

a) a szociális elhelyezést biztosító bérlakások igénylése 
esetén, családjában - a vele együtt költöző családtago-
kat számítva - az egy főre jutó nettó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át (57.000,- Ft), gyermekét egyedül 
nevelő szülő esetében a 250 %-át (71.250,- Ft), de az 
egy főre jutó jövedelemnek el kell érnie a minden-
kori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át 
(28.500,- Ft),

b)  ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,

c) 500.000,- Ft egyedi értéket meghaladó vagyontárgy-
gyal nem rendelkezik, kivéve a mozgássérült személy 
gépkocsiját, vagy a rokkant személy munkaeszközeit,

d) az igénylők esetén legalább az egyik fél, illetve az 
egyedülálló kérelmező legalább három hónapos folya-
matos kereső tevékenységet folytasson.

e) az igénylők esetén legalább az egyik fél, illetve az 
egyedülálló kérelmező legalább egy éves állandó lak-
címmel rendelkezzen Dévaványa településen.

További tájékoztatást, valamint lakásigénnyel kapcsola-
tos kérelmeket a Dévaványai Közös Önkormányzati Hiva-
tal (5510 Dévaványa, Árpád utca 1.) 9-es számú irodájában 
ügyfélfogadási időben lehet kérni, illetve benyújtani.

A kérelmek beadási határideje 2022.03.04. 11:30 óra.

VAN ITT VÁLASZ ELÉG

TÁJÉKOZTATÁS

Meghívó
dr. Berecz ki Imre sz ületés ének 110. évfordulójára

rendez ett ünnepségre, valamint a Dévaványai

Múzeumbarátok Köre éves  közgyu”lés ére.

Időpont:
2022. február 16. (szerda) 16 óra.

Helyszín: múzeum.

Program:

- köszöntő,

- meglepetés műsor.

A közgyűlésen:
- beszámoló a 2021-es évről,

- a 2022-es év munkatervének ismertetése.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A rendevényre a hatályos járványügyi szabályok érvényesek.

110
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DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA

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

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

Az ügyfélszolgálati irodában csak – a bejárati ajtó mel-
lett elhelyezett – kézfertőtlenítő használatát követően lehet 
belépni. Maszk viselése várakozás és ügyintézés során min-
denki számára kötelező!

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

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

Telefon: +36 66/447-150
Hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, információk 

kezelése (hulladékszállítás rendje, hulladékszállítás áthelye-
zése, hulladékszállítás elmaradása):

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

szüneteltetési kérelmek, átírási kérelmek) és egyéb, általá-
nos információk  (pld.:  fi zetési felszólításokkal kapcsolatos 
adategyeztetés, egyenleglekérdezés, edényméret változta-
tás) kezelése: email: ugyfelszolgalat@grnkft .hu

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

Dévaványán a kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés
a március 15-i nemzeti ünneptől függetlenül,

a megszokott rend szerint történik.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NYITVA TARTÁSA:
Dévaványa, Hősök tere 1.

Február 16., március 2., március 16.,
8-11 óra közötti

időpontban (szerdai napokon).

SZELEKTÍV TÖBBLETHULLADÉK ÁTADÁSA

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

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

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR
Helye: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz.

(Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi 
úton). Nyitva tartás: kedd és péntek naponta: 8-17 óra kö-
zött és minden hónap első szombati napján: 8-16 óra között.

Telefonszám: 06-30/163-2639.
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információk-

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

•• HULLADÉKÜRÍTÉSI NAPOK ••

Zöldhulladék gyűjtés: március 30. (szerda)
Szelektív hulladék: február 23. (szerda), március 9.(szerda), 

március 23.(szerda)
LOMTALANÍTÁS: február 28. (hétfő)

Zöldhulladék gyűjtés: március 31. (csütörtök)
Szelektív hulladék: február 23. (szerda), március 9.(szerda), 

március 23.(szerda)
LOMTALANÍTÁS: március 4. (péntek)

Zöldhulladék gyűjtés: március 30. (szerda)
Szelektív hulladék: február 23. (szerda), március 9.(szerda), 

március 23.(szerda)
LOMTALANÍTÁS: február 28. (hétfő)

Zöldhulladék gyűjtés: március 31. (csütörtök)
Szelektív hulladék: február 23. (szerda), március 9.(szerda), 

március 23.(szerda)
LOMTALANÍTÁS: március 4. (péntek)

 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).
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LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási

Nonprofi t Zrt. értesíti Önöket,
hogy társaságunk Dévaványán

- 2022. február 28-án, hétfőn az I. és a II. 
körzetben, 

- 2022. március 4-én, pénteken a III. és a 
IV. körzetben lomtalanítási napot tart.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közszol-
gáltató a lomtalanítás alkalmával a lakosságnál (termé-
szetes személy ingatlanhasználók háztartásában) felesle-
gessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik 
miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti 
össze és szállítja el. A Közszolgáltató gazdálkodó szer-
vezetektől, egyéb intézményektől, lomhulladékot nem 
szállít el. 

Kérjük, hogy a lomokat, reggel 6:00 óráig, a lakóhá-
za előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megköze-
líthető közterületre helyezze ki, ne az úttestre tegye, 
mert akadályozhatják a forgalmat.

Lomtalanításkor kirakható hulladék
Bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód) szétszerelt, 
mozgatható állapotban • fából készült tárgyak, (ablak-
keret – üveg nélkül, ajtó, kerítés) • műanyag (linóleum) 
padló • kerti bútor • ágynemű, textil, ruhanemű (zsák-
ban/dobozban kihelyezve) • matrac (szétvágva/össze-
tekerve) • szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt állapotban) 
• hordó (fa/műanyag – üres állapotban) • virágtartó • 
gyerekjátékok (fajáték, műanyag játék nem elektroni-
kus) • műanyag medence.

Lomtalanításkor NEM kerül elszállításra
Kommunális hulladék • elkülönítetten gyűjtött cso-

magolási üveg-, papír, műanyag- és fémhulladék (sze-
lektív csomagolási hulladék) • zöldhulladék (ág, nye-
sedék, lomb, fű), • építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, 
sitt, stb., síküveg, ablakkeret üveggel) • építési – bontási 
tevékenységből származó hulladék (drótkerítés, fém-
kerítés, ereszcsatorna, egyéb bontásból származó hul-
ladék) • fémből készült tárgyak – pl.: fémcső, ágykeret, 
autóülés) • fénycső • gyógyszerhulladék • elektromos 
háztartási eszköz, elektronikai hulladék • gumiabroncs, 
traktorgumi, kerékpárgumi. • veszélyes és különleges 
kezelést igénylő hulladék (akkumulátor, festék, fáradt 
olaj, hígító, növény-védőszer, szárazelem, stb.) • ipari, 
mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következté-
ben keletkezett fólia • sütőolaj, sütőzsiradék • ömlesztett 
módon kihelyezett hulladék.

A lomhulladékot kézzel helyezik a járműbe, ezért fel-
hívjuk a lakosság fi gyelmét, és kérjük, hogy a lom ki-
helyezésénél szíveskedjenek tekintettel lenni arra, hogy 
a kihelyezett lom mérete akkora legyen, hogy azokat a 
munkatársaink kézi erővel meg tudják emelni és be tud-
ják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe (100 cm x 100 
cm x 80 cm).

A meghirdetett időponton túl, valamint az ömlesztett 
módon kihelyezett hulladék, vagy lomhulladéknak nem 
minősülő hulladék (gumihulladék, elektronikai hulla-
dék, építésből, bontásból származó hulladék, veszélyes 
hulladék, stb.) illegálisan kihelyezett hulladéknak mi-
nősül, így azokat a továbbiakban sem áll módunkban 
elszállítani. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az illegális 
hulladék elhelyezése hatóságilag tilos, mely hatósági el-
járás megindítását vonhatja maga után! 

Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:

• egyes hulladéktípusok esetében, a Társaságunk 
által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokon. Az 
igénybevétel részletes feltételei az alábbi linken 
találhatóak: https://www.dareh.hu/_bazis/hul-
ladekgyujto-udvarok/

• a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok 
esetében, más vállalkozás által üzemeltetett hulla-
dékudvarokon.

A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól kaphat
részletes tájékoztatást.

Központi ügyfélszolgálat
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.

Tel.: + 36-66/447-150 
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft .hu,
szallitasi-informaciok@grnkft .hu 

Honlap: www.dareh.hu

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló to-
vábbi részletes információk a www.dareh.hu oldalon 
érhetőek el.

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a telepü-
lés tisztaságához!

Védje a környezetet Ön is!
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MEGMENTJÜK A FÖLDET, 
VAGY VESZNI HAGYJUK?

A Föld egészét érintő sok-sok válsághelyzetről sokat hal-
lunk. Éghajlatváltozás, környezetszennyezés, vízhiány, túl-
népesedés, fajok kihalása, és még sorolhatnánk estig.

A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola diákjai és rajtuk keresztül családtagjaik újabb konk-
rét cselekedetekkel segítették elő a Föld megmentését.

Használt ruháikat, cipőiket, egyéb holmijaikat hasznos 
célra ajánlották fel. A tanév elején, ősszel Jótékonysági Túr-
kálót tartottunk, ami által sok gyerek és felnőtt jutott jelké-
pes áron még viselhető ruhadarabokhoz. A többi ruhát pe-
dig egy országos program, a Sulizsák textil újrahasznosítási 
program keretében, 50 Ft/kg áron elszállították tőlünk. Ez a 
mennyiség 658 kg volt.

Köszönjük a felajánlásokat, a tanulóknak pedig a sok se-
gítséget!

Diákönkormányzat

NEMZETKÖZI PROJEKTBEN VESZNEK 
RÉSZT A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLA TANULÓI

A 2021/22-es tanév első félévében egy nemzetközi projekt 
megvalósításába kapcsolódtak be az angol nyelvet tanuló 
osztályok. Az e-twinning honlap felületén lehetett csatla-
kozni a hat ország bevonásával indított egy tanéven át tartó 
hagyományos, kézzel írott levelezési programhoz. Iskolánk 
tanulói francia és lett diákokkal leveleznek, három korcso-
portban, 65 fő bevonásával. Már a 3. levélváltásnál tartunk, 
és a kezdeti félénk mondatok után, a diákok inkább egyéni 
hangulatú, kedves leveleket írnak európai diáktársaiknak. 

Az első félév tapasztalatait elemezve sok pozitív gyakorla-
ti hatás érzékelhető tanulóink körében:

- kommunikáció és együttműködés európai kortársaikkal
- kiscsoportos együttműködésük összehangoltabb, érté-
kelik egymás munkáját,

- az európai állampolgárság érzésének kialakítása az is-
kolán belül,

- kreativitás erősödése,
- az eltérő képességű tanulók sikeres együttműködése.
Bízom a program sikerességében, remélem, hogy diákja-

inknak szép emlékeik lesznek erről a levelezési programról.

Szeleczkiné Szegedi Erika
angolnyelv tanár, projekt vezető

 VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÍREI
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Január 10-én Békéscsabán jártunk 
a Jókai Színházban a Fehérlófi a című 
csodálatos zenés, táncos előadáson. 
Fehérlófi a történetét Arany László 
írta, és Jankovics Marcell animációs 
fi lmje tette klasszikussá. Az eredeti 
alapján a mesedarabot Szabó Attila 
írta színpadra, a zenéjét Lovas Gábor 
szerezte. A rendező, ifj abb Mlinár Pál 
táncosa és koreográfusa is a darabnak.

Az ötödikesek így nyilatkoztak az 
előadásról:

Amikor az elején megszületett Fehér-
lófi a, az tetszett a legjobban. Meg, ami-
kor Fehérlófi a megmenti a hercegnőt, 
és táncol vele. Szívesen megnézném 
még egyszer. (Bogáta)

 A kedvencem az eleje, mert az olyan 
misztikus és szép volt. Az összes sze-
replő nagyon szépen táncolt. Vicces és 
izgalmas is volt. (Zéti)

Az tetszett, amikor elsötétedett min-
den, felhúzták a függönyt, és megláttuk 
Fehérlófi a anyukáját. A legeslegjobban 
az, ahogy táncoltak a szereplők. Gyö-
nyörű volt az egész, örök emlék marad 
számomra. (Bogi)

Most voltam először színházban, és 
tetszett a stílusa. A piros szín illett oda. 
Nagyon sokan voltak. Az előadásban 
minden tetszett: a ruhák, a zene, a tánc. 
Érdekes volt. Nekem az a rész tetszett a 
legjobban, amikor mindegyik szereplő 
egyszerre táncolt. Remélem, máskor is 
megyünk majd színházba.(Hajni)

Legjobban Fanyűvő és Vasgyúró tet-
szett, és az, amikor a királylány és Fe-
hérlófi a bujkáltak. Az is, amikor  jöttek 
harcolni Fehérlófi ával. (Nati)

Nekem az a legemlékezetesebb, ami-
kor az ördög táncolt. Közben a legijesz-
tőbb a piros fény, mint egy horror fi lm-
ben. A legviccesebb - legalábbis nekem 
- Fanyűvő volt. (Laci)

Nekem az egész tetszett. A legjobban 
mégis a barátkozásuk, és az, ahogyan 
táncoltak. (Gergő)

Szerintem a tánc olyan szép volt.  A 
szereplők ügyesek voltak. A ruhák és az 
egész hely nagyon tetszett. (Barbi)  

Az ötödikesek gazdagító szakkörén 
utána kellett néznünk, milyen ételeket 
fogyaszthattak a Pál utcai fi úk. Ezután 
menüsor készítése volt a feladat. Ku-
takodás közben érdekes információk-
ra bukkantunk az étlap történetéről.

Végül a talált étlapok fogásaiból válo-
gattuk össze a saját kínálatunkat. Mi-
vel régen kézzel írták, rajzolták meg az 
ilyen ajánló lapokat, mi is elővettük a 
szépírásunkat: alig tűnik fel, hogy öt kéz 
dolgozott a szövegen. Figyelem: nem 
hibáztunk a helyesírásban, csak követ-
tük az egykori étlapok írásmódját. 

Oláh Gizella

Színházban jártunk

A januári számhoz hasonlóan, 

most is az iskola ötödikesei által 

összeállított újságból

adunk közre egy részletet.

A REFORMÁTUS ISKOLA HÍREI
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK - ESEMÉNYDÚS JANUÁR
VERSENY START

A középiskolák legtöbbjében januárban in-
dulnak el a országos versenyek. Mint minden 
eddigi évben, idén is több megmérettetésre 
neveztek diákjaink.

Legyen szó országos szakmai elméleti 
(SZKTV), gyakorlati (kamarák és iskolák, 
illetve szervezetek által meghirdetett) vagy 
országos ágazati (ÁSZTV) versenyekről, 
minden esetben sok felkészülést, nagy szak-
mai elhivatottságot és kitartást igényel mind 
a diákoktól, mind az oktatóktól a szereplés. 

Minden versenyzőnknek sok sikert és szép 
eredményeket kívánunk, oktatóiknak pedig 
hálás köszönet a felkészítő magas színvonalú 
munkájukért!

A SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA
VERSENYÉN JÁRTUNK

2022. január 18-án részt vettünk a Szakma 
Kiváló Tanulója Versenyén. 

Az osztályból hárman neveztünk mi, el-
adók. Indulás előtt izgatottak voltunk, ellen-
őriztük, hogy minden szükséges eszközt el-
tettünk-e, a járványhelyzetet is fi gyelmet igé-
nyelt, mivel személyes megjelenésű verseny 
volt Békéscsabán.

 Felkészülten és magabiztosan indultunk 
neki ennek a megmérkőzésnek, izgatottan 
vártuk, hogy „megugorjuk” a saját határain-
kat. Békéscsabán kedvesen fogadtak minket, 
a verseny tíz órakor kezdődött és délben ért 
véget, úgy éreztük, hogy jól sikerült. Remél-
jük, ez az eredményeken is meg fog látszani!

Köszönjük felkészítő tanárunknak, Bogya 
Mária tanárnőnek áldozatos munkáját.

11.B eladó tanulói:
Kapronczi Tamara, Rácz Zsanett,

Talpa Vivien

A végzős fodrászok közül 5 fő vett részt a 
szintén Békéscsabán megrendezésre kerülő 
Szakma Kiváló Tanulója Verseny első, írásbe-
li fordulóján. 

A két órás írásbeli rendkívül változa-
tos feladatokat tartalmazott: anyagismeret, 
munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem, 
szakmai és művészettörténeti ismeretek té-
makörökből.

Kíváncsian várjuk az első forduló eredmé-
nyeit, amely alapján a diákok az országos 
válogatóba juthatnak, illetve akár 100 %-os, 
jeles szakmai írásbeli vizsgaminősítést kap-
hatnak.

Felkészítő taáraik: Gellai Katalin és
Dr. Laczóné Kiss Ágota

A versenyek mellett a tizedik évfolyamos 
technikusok intenzíven készülnek az orszá-
gos szinten is új, első évben megrendezésre 
kerülő ágazati vizsgájukra.

A fodrászok és kisgyermek gondozó-ne-
velők részére az ágazati vizsga része a port-
fólió készítés.

Ők már a tavalyi év folyamán, kilencedik osz-
tályban megismerkedtek a portfólió készítés 
módszereivel és elkezdték anyaggyűjtésüket.

Kezdetben mindannyian óvakodva kezdtek 
bele ebbe a nagy munkába, hisz számukra egy 
teljesen ismeretlen feladatot kellet elkészíte-
niük úgy, hogy az a későbbiekben helytálló 
legyen vizsgájukon. 

A portfolió és az abból készített Power Point 
prezentáció a diákok eddigi gyakorlati felada-
tairól, motiváltságukról, önmaguk bemutatá-
sáról és elkötelezettségükről szól.

Magát a Portfóliót a vizsgabizottság és vizs-
gaelnök jelenlétében kell bemutatniuk kis-
előadás formájában.

Tanóráinkon ezek elkészítésével és szer-
kesztésével foglalkozunk a legtöbbet. A ké-
sőbbiekben a kész portfóliók bemutatásának 
gyakorlásával pedig a diákok elképzelhetik 
magukat a vizsgahelyzetben is.

Bakó Doroti Anita, digitális kultúra oktató

A verseny- és vizsgafelkészülések mellett 
minden diákunk nagy mérföldkőhöz érke-
zett: a félévzáráshoz. 

Van, akinek azért jelentős ez, hiszen első 
középiskolai eredményeit kapja kézhez, má-
soknak pedig éppen azért, mivel az utolsó 
félévi minősítése ez, s a következő már a ta-
nulmányait záró vizsgákon keletkezik.

AZ ELSŐ FÉLÉV
Én tanévkezdés után egy hónappal érkeztem 

az iskolába. Mikor idekerültem nagyon barát-
ságosan fogadtak a tanárok, illetve a diákok is.

Kilencedikesként kicsit furcsa volt, hogy mi 
vagyunk a kicsik, de a nagyok segítőkészsége 
és kedvessége segített beilleszkedni nekünk.

Az első félév valakinek jól zárul, valakinek 
rosszul. Aki szorgalmasabban tanult, annak 
jó lesz a félévi bizonyítványa, aki kevésbé fog-
lalkozott a tanulással, annak a második félév-
ben sokat kell pótolnia. Mindannyian próbá-
lunk a tanulásra koncentrálni, de néha mi is 
szoktunk pihenni, kikapcsolódni.

Sok új dolgot tanulhatunk ebben a félévben, 
most már nem csak az alap tantárgyak, ha-
nem már a szakma is számít.

Szerintem ez a félévünk élménydúsan telt, 
reméljük a következő is így lesz.

Belanka Bianka Boglárka, 9. A osztály

VÉGE AZ UTOLSÓ ELSŐ
FÉLÉVÜNKNEK

Még nem is olyan régen a tanévnyitón áll-
tunk és hallgattuk a tanév rendjét és felada-
tait... Most szinte furcsa leírni: vége az első 
félévnek, hamarosan jelentkeznünk kell az 
érettségi vizsgákra. Bár vannak, akiknek elég-
telen is becsúszott a félévi bizonyítványba, de 
év végéig még sokat gyakorolunk, tanulunk.

Jó lenne, ha minden osztálytársunknak si-
kerülne az érettségi és maradnánk így együtt 
a 13. évfolyamon is! 

Tóth Barbara, 12. A osztály

A versenyek, vizsgák és félévzárás mellett 
minden vírus-helyzetre és korlátozásra való 
tekintettel, de lelkesen készülünk a szalag-
avatóra.

Igen eseménydúsan kezdődött a 2022-es év 
iskolánkban, különösen nekünk, végzősök-
nek.

Gyorsan eltelt az első félév, van még mit ja-
vítanunk, hogy sikeresen zárjuk. 

A tanulás mellett középiskolás éveink egyik 
legszebb eseményére, a szalagavatóra is ké-
szülünk. Már kiválasztottuk az öltönyöket, 
kosztümöket, felpróbáltuk a keringőkhöz a 
csodálatos ,,királylányos” ruhákat. 

Sok nevetéssel, nagy lelkesedéssel tanuljuk 
a táncokat. Szép élményként fog megmarad-
ni a szalagavatós készülődés, ha majd vissza-
gondolunk diákéveinkre. 

Gyáni Tifani 12.A osztály

APÁCZAI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

Mindenki számára igen eseménydúsan tel-
tek az utóbbi hónapok, hetek. Külön öröm-
teli esemény minden diák és oktató számára, 
hogy fenntartónk pályázati támogatásának 
köszönhetően a jó tanulmányi munkájuk és 
szociális helyzetük alapján diákjaink közül 
többen pályázhatnak az Apáczai Ösztöndíj-
programra.

Bár a technikumokban és szakképző isko-
lákban már két évfolyam kap általános ösz-
töndíjat, a most futó tanév második félévétől 
nagyobb összegben is részesülhet mintegy 
kétezer diák: havi 16-34 ezer forintos támo-
gatásra pályázhatnak a hátrányos helyzetű és 
jó tanulmányi eredményű kilencedikesek és 
tízedikesek. 

A program az anyagi ösztönzés mellett, 
mentorok bevonásával tehetséggondozó tá-
mogatást is biztosít a fi atalok számára.

Tóth Erika, igazgató
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A magyar kultúra napját
ünnepeltük

2022. január 21-én került megrende-
zésre a Városházán a magyar kultúra 
napja alkalmából tartott ünnepség, il-
letve a Dévaványa Kultúrájáért elisme-
rő cím átadása. 

Dévaványa Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete kétévente ado-
mányozhat ,,DÉVAVÁNYA KULTÚ-
RÁJÁÉRT” elismerő címet a település 
közművelődési, közgyűjteményi intéz-
ményeiben legalább 15 éven keresztül 
aktívan munkát végző dolgozónak, 
vagy más személynek, aki kiemelkedő 
szakmai felkészültségével, teljesítmé-
nyével, valamint lelkiismeretes mun-
kájával jelentős mértékben segítette az 
intézményben folyó szakmai munkát, 
az intézményi célok eredményes meg-
valósítását.

A 2022. évben a Képviselő-testület 
Tóth Mária Veronika részére ítélte 
oda a Dévaványa Kultúrájáért elis-
merő címet.

Az ünnepséget a Ványai Ambrus Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola zongora szakos tanulója, Kecse 
Sára nyitotta meg zongora játékával, 
majd Valánszki Róbert polgármester 
úr osztotta meg ünnepi gondolatait, 
ezt követően pedig a kitüntetett szak-
mai életútját ismertette a jelenlévők 
körében, majd átadta Tóth Mária Vero-
nika részére az elismeréssel járó arany 
pecsétgyűrűt és elismerő oklevelet. Az 
ünnepséget a Ványai Ambrus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
művészeti oktatásban dolgozó pedagó-
gusainak meglepetés műsora zárta. 

Tóth Veronika Mária 1997-ben vé-
gezte el nappali tagozaton a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolát, ahol 
ének-zene-matematika tanári szakon 
szerzett diplomát. A főiskola elvégzése 
után a Ványai Ambrus Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolában kez-
dett el dolgozni. Megalapította az első 

gyermekkart, illetve egy felnőtt kama-
rakórust is. Az intézmény művészeti 
iskolai képzésben zongoratanárként és 
korrepetitorként is dolgozott. 2006-ban 
felvételt nyert az ELTE Bölcsészkarának 
Zenei tanszékére, ének-zene-karvezetés 
szakra, majd egy év múlva szolfézstaná-
ri szakra is. 2008-ban és 2009-ben dip-
lomázott, közben olasz nyelvből komp-
lex alapfokú nyelvvizsgát tett.

A Ványai Ambrus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolában az általá-
nos oktatásban matematika és ének-ze-
ne tantárgyakat tanított és tanít a mai 
napig, mellette pedig a művészeti ne-
velésben szolfézst oktatott, illetve kor-
repetitorként zongorán kísérte a hang-
szeres növendékeket és 2007 óta újra 
vezeti az iskola énekkarát.  Óraadóként 
más intézményekben is tanította a gyer-
mekeket, érettségiztetett, illetve zeneovi 
foglalkozásokat is vezetett.

A Ványai Ambrus Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola Gyer-
mekkara egy olyan közösség, amelynek 
formáló és összetartó ereje van. Számos 
fellépés, műsor, bemutatkozás van már 
a gyermekek és karvezetőjük mögött, 
színesítik a tanévnyitókat, ballagáso-
kat, városi és iskolai ünnepeket (Sem-
melweis nap, Köztisztviselők napja, 
koszorúzások, megemlékezések, Déva-
ványaiak Világtalálkozója stb.). Magas 
színvonalon, hagyományőrző és egy-
ben újító megoldásokkal állítják össze 
műsoraikat. Megmérettetik magukat 
a Megyei Kórusminősítő Hangverse-
nyeken, továbbá az Éneklő Ifj úságon, 
ahonnan bronz, ezüst és arany minő-
sítést is hoztak már haza, illetve Tóth 

Veronika elismerő oklevelet vehetett át 
több alkalommal kiemelkedő karnagyi 
munkájáért. Veronika nevéhez fűző-
dik továbbá a Liszt Ferenc születésének 
100. évfordulójára szervezett járási ze-
nei vetélkedő is.

Folyamatosan képzi magát, különö-
sen a zenei nevelés terén:  2010-ben két 
,,Jó gyakorlat”-ot prezentált a művésze-
ti nevelés terén, mely intézményi inno-
váció is volt, témájuk a művészeti neve-
lés által fejlesztett kompetenciák voltak. 

A magyar kultúra szerves részét ké-
pezi a kórusmozgalom, melynek helyi 
prófétája Tóth Veronika, aki időt, ener-
giát nem sajnálva folyamatosan dolgo-
zik saját megújulásán is. 

Ő maga is aktívan részt vesz a város 
kulturális életében, hiszen a Ványai 
Ambrus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola alapítványi estjein, 
újévi koncertjein, a Dévaványai Kor-
mányablak megnyitóján, a városna-
pokhoz kapcsolódó kiállításokon is 
hozzájárul előadásaival egy-egy adott 
esemény nívójához.  Mindezek mellett 
több éven át kántorkodott a katolikus 
templomunkban, aktív tagja  volt és  
időnként most is kísérője a Vox Hu-
mana Vegyeskarnak.

Célja, hogy megszerettesse a gyerme-
kekkel a zenét, a közös együtt éneklést, 
hogy zenei kultúránk meghatározó ha-
gyatékát- a kórusmozgalmat- újra nép-
szerűvé tegye, mindezt úgy, hogy ma-
gas szakmai kvalitással, a gyermekekkel 
együttműködve, beépítve a technikai és 
metodikai innovációkat a mindenna-
pok során, tovább örökítse a Kodályi 
fi lozófi a mentén e hungarikumnak szá-
mító zenepedagógiai kuriózumot. Te-
vékenysége sokrétű, magas minőségű, 
jövőbe mutató és elismerendő.

Az elismeréshez ezúton is szeretettel 
gratulálunk! További sok sikert és soha 
nem apadó elhivatottságot, ambíciót kí-
vánunk!

Laskainé Kiss Alexandra
művelődésszervező

 DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 
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Február 12. Ladányi Mihály születésnapja

Szegény falusi iparos-paraszt családban született Dévavá-
nyán, 1934. február 12-én. A helyi polgári iskolában, majd a 
kisújszállási és a nagykőrösi gimnáziumban tanult, Székes-
fehérvárott érettségizett. Eredetileg festőnek, grafi kusnak 
készült, de már gimnazistaként verselt. Petőfi , Ady, József 
Attila és Sinka István voltak a példaképei.

Első verseit a Csillag és az Új Hang című folyóirat közöl-
te. 1956 után a Tűz-tánc antológia költőihez csatlakozott, 
első verseskötete, Az út kezdete 1959-ben jelent meg. Életé-
nek egy rövid időszakában, 1957-től 1964-ig nem csupán a 
költészetből élt, hosszabb-rövidebb ideig biztos munkahe-
lyei is voltak. 1957-től a Szépirodalmi Könyvkiadó, majd a 
Magyar Nemzet, 1958-tól pedig a Szolnok Megyei Néplap 
munkatársa volt. Szolnok után egy ideig Nagyrédén dolgo-
zott a kultúrotthon vezetőjeként, majd 1960-tól Kazincbar-
cikán a művelődési ház igazgatójaként. 1964 után irodalmi 
munkásságából próbálta eltartani magát, majd 1970-től 
többnyire csemői tanyáján élt, helyben készített borát elad-
ta cimboráinak, ebből a szerény jövedelemforrásból próbál-
ta biztosítani megélhetését. Igazi bohém volt, aki kültelki 
italmérések abrosztalan asztalain vetette papírra verseit, 
szegénylegények és kocsikísérők fröccseit fogyasztván. Ha 
kedve hozta, vasúton utazgatott az országban, meghallgatta 
a fekete vonaton hetente ingázó cigány és nem cigány se-
gédmunkások történeteit. Jól ismerte a kocsmák törzskö-
zönségét, mély megértéssel és szeretettel fi gyelte ezt a lét 
alatti világot. Magánéletéről, hosszabb-rövidebb szerelmi 
kapcsolatairól, az itt is, ott is született gyerekekről legendák 
terjedtek. Lakhelye gyakran változott, hol őt hagytak el, hol 
ő hagyott ott csapot-papot. Szerkesztői állandó gondban 
voltak, hová utalják honoráriumait.

Sűrű életet élt, s bár gondosan őrizte függetlenségét, mű-
veiben mindenkor kiállt a társadalom peremén élők mellett, 
hiszen őket ismerte a legjobban. A hivatalos, napi politika 
hidegen hagyta, az emberiség helyzete izgatta. Versei 1956 
után egyre kevésbé igazodtak bármiféle ideológiai elköte-
lezettséghez, politikai radikalizmusa azonban mindvégig 
megmaradt. Költészetében a kezdeti harsányság után elju-
tott egyfajta sanzonos-epigrammatikus tömörséghez. Vilá-
gos, egyszerű nyelvében a legfontosabb eszköz a látszólagos 
eszköztelenség volt.

Népszerű költő volt, egymást követtek verseskötetei: 
Utánad kószálok, A túloldalon, Élhettem volna gyönyö-
rűen, Kitépett tollú szél, Seregek mögött, Torkomban só-
hajokkal, Gyere vissza. Művészetét több kitüntetéssel is 
elismerték: 1963-ban és 1978-ban József Attila-, 1980-ban 
pedig Gábor Andor-díjat kapott. Utolsó kötete 1985-ben 
jelent meg Van időd címmel. A költőnek azonban már nem 
sok ideje maradt hátra, a rendszertelen életmód, a gyakori 
nélkülözések aláásták egészségét. Csemőn halt meg 1986. 
szeptember 20-án.

„Irodalomtörténészek szerint az 1945 utáni magyar köl-
tészet egyik legkiemelkedőbb, klasszikus nagyságrendű 
életműve a Ladányié.” (Onagy Zoltán)

Ladányi Mihály
Napló

Jó lehet annak, ki nem én vagyok,
kit nem szerettek csaló angyalok.

Jó lehet annak, ki álmomban él, 
hiszi, hogy hisz, reméli, hogy remél.

Aki ha még az égre feltekint, 
neki a cinkos Isten visszaint.

Ki fél, ha bátor, és bátor, ha fél,
Jó lehet annak, ki helyettem él.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

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!

10 éves az Olvasólámpa vetélkedő

Az elmúlt két év viszontagságai a könyvtárakban is érez-
tették hatásukat. Az intézményi zárva tartások, a nehézke-
sebb kölcsönzés hatásai sajnos nálunk is megmutatkoztak. 
A gyerekek azonban továbbra is bizonyítják, hogy szeretnek 
olvasni. 

Idén lett 10 éves a Ladányi Mihály Könyvtár gyermekek-
nek szóló Olvasólámpa vetélkedője. Nagy öröm ez nekünk, 
s továbbra is szeretettel várjuk a jelentkezőket!

A vetélkedő célja az olvasás népszerűsítése játékos formá-
ban. A gyerekek egy folyamatosan bővülő listából választ-
hatnak könyvet, amelyekhez egy-egy feladatlap tartozik. 
Ennek kitöltésével már részesei is lehetnek a gyerekek a 
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programnak, az első osztályosoktól egészen a középiskolás 
korosztályig. A verseny folyamatos, nincsenek határidők, a 
feladatok pedig igazán nem nehezek.

Az eddigi összes résztvevője 75 fő.
A kitöltött feladatlapok száma 483.

Ám sok rajzot, kedves üzenetet is kaptunk a gyerekektől 
az elmúlt néhány évben. Ezek nemcsak az olvasott köny-
vekhez kacsolódtak, sokszor a hétköznapjaik nehézségeit, 
születésnapi kívánságaikat is megosztották velünk. Köszö-
netképpen sok-sok jutalomkönyvet ajándékoztunk, kisebb 
tárgyjutalmakat adhattunk, még pizzáztunk is együtt.

Ezúton szeretnénk megköszönni a könyvtári beiratkozás-
ban, kölcsönzésben, esetleg olvasásban, a feladatok kitölté-
sében segédkező szülők, és pedagógusok segítségét!! 

A vetélkedő most záruló fordulójában a következő tanu-

lók vettek részt. Munkájuk elismeréseként jutalomkönyve-
ket vettek át a könyvtárban.

Dógi Amanda 5. a
Elek Dorottya 4. a
Fazekas Dorina 3. a
Galgóczi Árnika 3. b
Galgóczi Léna 1. a
Halasi László Márk 4. b
Harmati Viktória 7. a
Kolláth Lili 4. a
Szabó Abigél 2. b
Szijjártó Koppány 4. a
Vereska Tamara 7. o

Valentin-napi könyvajánló Fábián Janka:
Az Anna-bál szerelmesei

Két fi atal lány története, akik a reformkor pezsgő légköré-
ben nőnek fel, és egy varázslatos füredi nyáron dől el a sor-
suk. Vajon megtalálják a boldogságot választottjuk oldalán?

Müller Péter: Vallomás a szerelemről
Az író személyes élményein keresztül fejtegeti a szerelem 

titkait. A szerelemről ír, és ahogyan fogalmaz, megpróbálja 
elmondani az elmondhatatlant.

Shakespeare: Rómeó és Júlia
Shakespeara örökzöld szerelmi krónikája. Párkapcsolat, 

szerelem, érzékiség, családi viszály, fi atal nemzedék és az 
öregek ellentéte, örökké aktuális élethelyzetek.

Kedves Diákok, érdeklődő Tanulók!

A 2009 óta hagyománnyá vált anyanyel-
vi versenyünket tavaly a világjárvány miatt 
nem tudtuk a szokásos módon megszer-
vezni, de az idén – reménykedünk - min-
denféle akadály nélkül megrendezhetjük.

2022: Tamási Áron emlékév, az író szü-
letésének 125. évfordulója alkalmából.

A Dévaványai Múzeumbarátok Köre 
és a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűj-
temény az országos eseményhez csatla-
kozva, meghirdeti a 14. dévaványai Ka-
zinczy-anyanyelvi versenyét, melynek 
témája: Tamási Áron élete és művei, 
valamint Dévaványa nevezetességei-
nek megismerése.

Tamási Áron műveiben az erdé-
lyi szegénység életét, a székelyek 
ügyességét és furfangos észjárását 
ábrázolta. Ő fogalmazta meg a leg-

egyszerűbben emberi létünk, éle-
tünk célját: „Azért vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk benne.”
Tamási Áron életrajzát megismerve 
és népszerű műveinek olvasása nem-
csak bővíti tudásotokat, formálja sze-
mélyiségeteket, de szórakoztat, sok 
derűs percet is szerez számotokra. A 
2 fordulóból álló írásbeli feladatsor 
megoldása után a döntőbe jutottak 
közül kerülnek ki a győztesek, a dí-
jazottak.

Kedves Tanulók, Diákok! Verseny-
re fel! Bízva érdeklődő kíváncsiságo-
tokban, szeretettel várjuk jelentkezé-
seteket: 

a szervezők 

FELHÍVÁS A 14. DÉVAVÁNYAI KAZINCZY-ANYANYELVI VERSENYRE
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Karácson Imréné két évtizede nevelő-
szülő. Jelenleg négy fi ú és egy nagylány 
él a gondozásában. A dévaványai család-
anya alig több mint húsz év alatt félszáz 
gyermeket nevelt, közülük tizenkettőt 
örökbe adott és huszonkilencet haza-
gondozott. Az odaadó nevelőszülő gyer-
mekek iránti elhivatottságát idén Szent 
Anna-díjjal jutalmazták.

Alighogy kiszálltunk az autóból, Kará-
cson Imréné már nyitotta is a kaput ne-
künk. A mosolygós, csupa szív nevelő-
szülő először a nappaliba kísért minket, 
ahol kíváncsian várt ránk a 13 éves Ivó, 
a 10 éves Dzsúlió és a 15 éves Pisti.

Erzsébet húsz esztendeje nevelő-
szülő, eleinte férjével, majd öt évvel 
ezelőtti válásukat követően, egyedül 
folytatta nevelőszülői tevékenységét. 
Jelenleg öt gyermek él nála, két test-
vérpár és egy fi ú.

A legidősebb neveltje 16 éves, a legki-
sebb pedig 6 éves, most kezdte az első 
osztályt. – A sógornőm már nevelőszülő 
volt, amikor elhívott az egyik gyermek-
otthonba. Ma is jól emlékszem arra a 
napra. Odagyűltek körém a kis csöpp-
ségek, alig bírtam elszakadni tőlük. Az 
egyik kisgyerek pedig az kiabálta, hogy 
anya. Ott, akkor, megszakadt a szívem. 
Nemsokra rá hozzám került egy 2 éves 
kislány, majd befogadtam a testvérét is. 
És szépen lassan egyre többen lettünk – 
árulta el a nevelőszülő, majd a gondosan 
megterített asztalhoz kísért minket.

– Éjszaka készítettem mindent. Van, 
hogy 10 kiló lisztből sütünk. A gyerekek 
is mindig besegítenek, most például Pisti 
darálta a saját szedésű diót a zserbóba. 
De a testvére, Katica is sokszor beáll 
mellénk a konyhába – mondta büszkén 
Erzsébet, akihez a napokban került az 
ötvenedik gyermek. – Nagyon sok apró-
ságot adtam már örökbe, de a legtöbben 

visszakerültek a szüleikhez. Hiszen az a 
cél, hogy együtt legyenek a családjuk-
kal. Még ha szegénységben is, együtt 
éljenek a vér szerinti szüleikkel. Mi is 
szegények voltunk, öten voltunk testvé-
rek, három generáció élt nálunk egy fe-
dél alatt, és bár kicsi volt a hely, jó volt 
együtt lenni – árulta el.

Talán éppen ez a család iránti sze-
retet az, ami a hozzá kerülő gyerme-
keket is a megfelelő irányba tereli. 
Hiszen a tőle kirepülő fi atalok va-
lamennyien megállják helyüket az 
életben, és ha tehetik, visszajárnak 
az egykori nevelőanyjukhoz.

– Eleinte nehéz volt elengedni a 
gyerekeket, nagyon hiányoztak. De 
utána, mikor tudtam, hogy jó helyre 
kerültek, könnyebb volt elfogadni, 
hogy már nincsenek mellettem. Ké-
sőbb többen is visszajöttek hozzám, 
meglátogattak. Egyszer például meg-
állt egy kocsi a bejárónk előtt. Egy 
férfi  szállt ki belőle, egy olyasmi korú 
fi úval volt, mint Pisti. Nem ismersz 

meg? – kérdezte tőlem. Hát kiderült, 
hogy pici korukban mindkettőjüket 
 neveltem – mesélte meghatódottan. 
Ezután egy oklevelet mutatott meg 
nekünk, melyet ugyancsak az egyik 
neveltjétől kapott. – Voltak, akik 18 
éves korukig nálunk maradtak. Nem-
rég az egyikőjük adott nekem egy 
általa rajzolt oklevelet. Ő 2005-ben 
került hozzám, és mint írja, ettől a 
naptól lettem az anyukája – mutatta 
a hálás szívvel készített emléket. De 
elmondása szerint nagyon megható 
pillanat volt az is a számára, amikor 
a 60. születésnapja reggelén az akkor 
nála nevelkedő hat gyermek egy tor-
tával lepte meg.

„Egész éjszaka sürögtek-forogtak 
a konyhában, nagyon megindító volt 
látni, mennyit dolgoztak azért, hogy 
örömet szerezzenek nekem.”

Hozzátette, sok tervük van a téli 
szünetre. – Hátha egy kis hó is esik, 
és szánkózhatunk majd egyet – né-
zett mosolyogva a fi úkra a kitüntetett 
dévaványai családanya.

Díj az elkötelezett nevelőszülőknek.

A Szent Anna-díjat 2019-ben ad-
ták át először, amellyel a hivatásukat 
példamutatóan, kiemelkedő szakmai 
színvonalon végző nevelőszülők 
munkáját ismerik el. Ezzel a kitün-
tetéssel azokat a nevelőszülőket is 
jutalmazzák, akik fogyatékosság-
gal élő gyermeket nevelnek, vagy 
fogyatékossággal élő fi atal felnőt-
tet látnak el. A Szent Anna-díjból 
évente hat adományozható. A Szent 
Ágota Gyermekvédelmi Szolgálta-
tónak idén két nevelőszülőjét dí-
jazták: Karácson Imréné mellett 
a Baranya megyében élő Molnár 
Máriát.

Forrás:
BEOL.hu / Vágvölgyi Nóra

(2021. december)

FÉLSZÁZ GYERMEKET NEVELT FEL A DÉVAVÁNYAI KARÁCSON IMRÉNÉ

Dzsúlió, Ivó és Pisti büszkén álltak Erzsébet köré, aki megmutatta nekünk
a Szent Anna-díjat /Fotó: Imre György/
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NAGYCSALÁDOSOK DÉVAVÁNYAI EGYESÜLETE 2021. – ÉLET A COVID ÁRNYÉKÁBAN 2.

A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 2021-re 
tervezett programjai csak részben, többször is komp-
romisszumok árán valósulhattak meg.

A járvány miatt, az országos rendeletnek megfelelő-
en nem tarthattunk meg számos rendezvényt. Így pél-
dául: nőnap, Tavaszváró bál, Farsang, Családi Nap a 
strandon, Őszi Szüreti bál. A legtöbb helyre, program-
ra, amit a NOE szervezett, egyesületünk az oltottsági 
igazolások megléte illetve nem léte miatt nem tudott 
autóbuszt szervezni. Azok a családok, akik valamely 
programon részt akartak venni, és rendelkeztek vé-
dettségi igazolvánnyal, saját autóval mentek el. Ezen 
ok miatt maradt el a tervezett kirándulás is.

2020-ban nyert a NEA-TF-20-O-V-0664 számú mű-
ködési pályázatunk. A szakmai programok megvalósí-
tása 2021-re tevődött át, a fenntartó 2021. szeptember 
30-ig meghosszabbította a megvalósítási időszakot, és 
2021. október 30-ig kellett elszámolni az elnyert ösz-
szeggel. 

2021-ben ismét nyertünk a NEA pályázaton, NEAO-
KP-1-2021/8-000501 számú összevont pályázattal, 
melynek címe: Családok, gyerekek, hagyományok 
2021. Több szabad téri programot valósítottunk meg. 
Volt szalonnasütés a Civil Ház udvarán, a Lógatónál 
családi nap, sütéssel, főzéssel, sok játékkal. Október-
ben nagycsaládos disznótort tartottunk az Autóscsár-
da udvarán. Sok fi nomság készült: kolbász, hurka, sült 
hús, töltött káposzta, tepertő, húsleves, pörkölt, fővet-
lenül, sületlenül nem maradt semmi. A zene saját CD-
ről szólt. A gyerekek is feltalálták magukat.

Jelenleg is az oltott-oltatlan, van védettségi - nincs 
védettségi kártya helyzet uralja a programok megtart-
hatóságát.

Az idő előrehaladtával bíztunk benne, hogy eny-
hülnek a szigorítások, amelyek részben változtak, de 
az érvényben lévő előírások biztosítását nem min-
den szervező tudta vállalni. A jó idő beköszöntével a 
szabadtéri programok megtarthatók lettek. 2021-ben 
ismét volt Autómentes Nap városunkban az egyesü-
letünk aktív közreműködésével. Ismét részt vettünk 
a „Füst és Tűz” – Dévaványai Bográcsétel-, Grill & 
BBQ Smoker Fesztivál nevet viselő betakarítási ün-
nepen, a főtéren.

Sajnos ősszel ismét nehezebbé vált a helyzet, ami a 
mai napig tart. Le kellett mondanunk a NOE Nyíregy-
házi Országos Találkozóján való részvételt, az utazásra 
nyert pénzt 2022. március 31-ig fel kell használnunk, 
vagy vissza kell fi zetnünk a támogatónak. Továbbá el-
maradt a Szüreti bál és a Szilveszteri buli a Vadász-
házban. 

Mikulás és fenyőünnepség hagyományosan a Civil 
Házban került megrendezésre, a gyerekekhez érkezett 
a Mikulás. Ő adta át a csomagokat. A múlt évi ado-
mányokból megmaradt összeget – kirándulásra volt 
fenntartva – átcsoportosítottuk, és tartós élelmiszer 
csomagra fordítottuk, ami az ünnepek előtt minden 
családnak jól jött. 

Érezhetővé vált, hogy az idei év tavaszi, majd őszi-téli 
járványhelyzete miatt tagcsaládjaink nehéz helyzetbe 
kerültek. Többen munkanélküliek lettek, és a kialakult 
pandémia miatt az új munkahely lehetősége is nehéz-
ségekbe ütközik. 

A többgyermekes családok anyagi helyzete nap-
ról-napra rosszabb lett. A megcsappant bevételek 
(munkabér kiesés miatt a gyerekek után járó adóked-
vezmény is a veszteséglistába került) a családok meg-
élhetése is komoly problémákkal jár. A megemelkedett 
élelmiszer és zöldség, gyümölcs árak, a szinte megfi -
zethetetlen fertőtlenítőszerek beszerzése komoly fel-
adat elé állítja a családokat. Sok esetben rangsorolni 
kellett a kiadások fontossági sorrendjét. Tapasztalatból 
tudjuk, hogy az emberek az utóbbiakon spórolnak, hi-
szen enni kell, még ha csak egyszerű ételeket is.

Köszönjük Dévaványa Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének a működési költségeinkhez nyújtott 
támogatását. 

A 2021. év nem úgy alakult, ahogy terveztük, de ez nem 
a mi hibánk. A megvalósult programokon volt móka 
és kacagás. A főzőversenyen oklevél és kupa. A csapa-
tok körbejártak kínálós táljukkal és örültek, hogy kint 
lehetnek a parkban egymás társaságában. A járvány-
ügyi helyzet még mindig fennáll, melyhez alkalmaz-
kodnunk kell. Bízunk benne, hogy a tavasz enyhü-
lést hoz.

Dékányné Szalai Katalin
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Dr. Bereczki Imre tanár úr kutatott írott és tárgyi em-
lékek után, idős emberekkel is beszélgetett, így gyűjtötte 
össze a régi ványai mondásokat, amelyeket nemzedékről 
nemzedékre adtak tovább. A mai írásunk ebből mutat be 
egypár érdekes, elfeledett mondást.

A Dévaványai Hírlap 3. évfolyam 41. számában 1935.
október 13-án, a 2. oldalon jelent meg.

Ványai mondások

„Csobányos: ihatnék a betyáros!” (Csobányos: a „cso-
bánnal” (ivóedénnyel) vízhordó munkás. A betyáros ked-
venc parasztétel, amire csúszik a víz.)

„Olyan jó idő van, mint amikor Gebai gulyás volt.” (Az ő 
„idejében” a néphit szerint futtában fagyott meg a kutya.)

„Süt a Dékány Ferenc napja.” (A holdvilágot hívják Dé-
kány Ferenc napjának.)

„Megleli a zsák a foltját, ecetes kanna a dugóját.” (Ki-ki 
a párját.)

„Ne igyál annyit, mert nádtű terem az orrodba.” (Eredete 
egyelőre ismeretlen.)

„Elkezdtek énekelni a mészáros legények” (Ordítani 
kezdtek a farkasok.)

„Agyonütötte a szita az urát.” (Olyan leányra mondják, 
akinek gyermeke van.)

Bereczki Imre feljegyzései

Dévaványai Hírlap 5. évfolyam 41. számában 1937. októ-
ber 10-én, a 10. oldalon jelent meg.

Chronica nostre
Bereczki Imre: Mondacsőszök

Beteg darvakként gubbasztunk a rónán.
Nagy porpipából kojtol a nyár.
Lajhárként cammog élet-homokórám.
Fenn bárányfelhők vándora jár.
Lajos bátyámmal monda- óbort fejtünk.
A vén kulacsból sűrű nedv csorog.
Lelkemre száll a múlt, a régen eltűnt:
kitikkadt földre langyos záporok.
Becsörtettünk Borz bodza erdejébe.
Betyárként ragad a fekete mén.
Romlásba visz a vágyak denevére.
Vinkhájer gróff al az Antal erén.
Kering a múlt időknek száraz malma.
Szitál elébünk lenge tüllöket.
Grófnővel szállunk izgató kalandra,
s körülvibrál az izzó fényköteg.
Habot ver fenn a bárányfelhők gyapja.
Lenn elválunk mi régi vándorok.
Kongó csend ül a monda-vakolatra,
mit egy józan nép összeálmodott. 
Epesztő csókot ad a nyári hőség.
Ficánkol már a nyughatatlan in…
És ott hagyom a mondák jámbor csőszét,
mint engem elszállt büszke álmaim. 

Turiné Mikó Éva

KORABELI KRÓNIKA
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Dr. Bereczki Imre tanár úr kutatott írott és tárgyi emlé-
kek után, idős emberekkel is eszélgetett, így gyűjtötte össze 
a régi ványai mondásokat, amelyeket nemzedékről nemze-
dékre adtak tovább. A mai írásunk ebből mutat be egypár 
érdekes, elfeledett mondást.

A Dévaványai Hírlap 3. évfolyam 41. számában 1935. 
október 13-án, a 2. oldalon jelent meg.

Ványai mondások

„Csobányos: ihatnék a betyáros! (Csobányos: a „csobán-
nal” (ivóedénnyel) vízhordó munkás. A betyáros kedvenc 
parasztétel, amire csúszik a víz.)

„Olyan jó idő van, mint amikor Gebai gulyás volt.” (Az ő 
„idejében” a néphit szerint futtában fagyott meg a kutya.)

„Süt a Dékány Ferenc napja.” (A holdvilágot hívják Dé-
kány Ferenc napjának.)

„Megleli a zsák a foltját, ecetes kanna a dugóját.” (Ki-ki 
a párját.)

„Ne igyál annyit, mert nádtű terem az orrodba.” (Eredete 
egyelőre ismeretlen.)

„Elkezdtek énekelni a mészáros legények” (Ordítani 
kezdtek a farkasok.)

„Agyonütötte a szita az urát.” (Olyan leányra mondják, 
akinek gyermeke van.)

Bereczki Imre feljegyzései

Dévaványai Hírlap 5. évfolyam 41. számában 1937. ok-
tóber 10-én, a 10. oldalon jelent meg.

Chronica nostre

Bereczki Imre: Mondacsőszök

Beteg darvakként gubbasztunk a rónán.
Nagy porpipából kojtol a nyár.
Lajhárként cammog élet-homokórám.

Fenn bárányfelhők vándora jár.
Lajos bátyámmal monda- óbort fejtünk.
A vén kulacsból sűrű nedv csorog.
Lelkemre száll a múlt, a régen eltűnt:
kitikkadt földre langyos záporok.
Becsörtettünk Borz bodza erdejébe.
Betyárként ragad a fekete mén.
Romlásba visz a vágyak denevére.
Vinkhájer gróff al az Antal erén.
Kering a múlt időknek száraz malma.
Szitál elébünk lenge tüllöket.
Grófnővel szállunk izgató kalandra,
s körülvibrál az izzó fényköteg.
Habot ver fenn a bárányfelhők gyapja.
Lenn elválunk mi régi vándorok.
Kongó csend ül a monda-vakolatra,
mit egy józan nép összeálmodott. 
Epesztő csókot ad a nyári hőség.
Ficánkol már a nyughatatlan in…
És ott hagyom a mondák jámbor csőszét,
mint engem elszállt büszke álmaim. 

Turiné Mikó Éva

DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁRA
Minden magyart érdekel lakóhelye környékének, 

illetve általában a magyarok által lakott minden föld-
rajzi helynek neve, annak magyarázata, eredete, törté-
nete. Idei emlékező sorozatunkban Dévaványa utcane-
veiről olvashatnak.

I. Utcanevek:
2. A régi, sárréti vízi világra utaló elnevezések

Bíbic utca: Mai neve Bajcsy-Zsilinszky utca. A Há-
romrózsát köti össze a Kígyó utcával. Alacsony fekvé-
sű, talajvizes utca, ahol még a bíbic madarak előfordul-
tak a vízszabályozás előtti időkben.

Gödör utca: Ma Szegfű utca. A Hunyadi utcától de-
rékszögben halad a Rákóczi utcáig. Kicsit mélyebben 
fekvő terület, ezért illett rá a Gödör név.

Hajós utca: Nevét a mai napig is megőrizte. A Ma-
dách utcától a Bánomkert széléig húzódik. A Madách 
utcától a Sirály utcáig terjedő szakaszon régebben a 
Rév utca nevet viselte. Mind a Rév utca, mind a Ha-
jós utca elnevezés a Vágási révre utal. „A Körösközben 
egészen a XVIII. század végéig minden bizonnyal több 
volt a „hajó” (ahogy a kisebb – nagyobb csónakokat 
nevezték), mint a kocsi. A hajózó utakon bodonhajóval 
jártak, azzal szállították a terményt, sokszor állatokat 
és a vándorkereskedőket portékáikkal együtt. Ezeket a 
hajókat egy darab mocsári tölgy-, szil- vagy kőrisfából 
faragták ki, néha még 10 méternél is hosszabbak vol-
tak. Ennél kisebbek voltak a sárhajók, melyeket ló vagy 
ökör húzott a Sárrét településeinek mocsaras útjaira. 
Ilyen még az 1900-as évek fordulóján is használatban 
volt néha az „isten háta mögötti” falvakban.” 

A Hajós utcai vízi közlekedési útnak a réve, a kikötő-
je a Fehér Ló kocsmánál volt.

Kígyó utca: Elnevezése a mai napig megmaradt. Ne-
vét tekervényes, kígyószerű vonulatáról kapta. Ala-
csony, vizes területű utca, ahol még kígyók is tartóz-
kodtak.

Sáros utca: A Rákóczi utcától a Jéggyár utcáig terjed. 
Neve is utal vizes voltára, ahol bizony sokszor sárban 
jártak, a sáros lett a lábuk, lábbelijük az arra lakóknak, 
járókelőknek. Ez az utca még arról is nevezetes, hogy 
a ványai Bereczki Imre néprajztudós egy ismerőse, a 
műfordító Guilleaume Árpád – aki a magyar irodalom 

népszerűsítője volt német nyelvterületen – 1931-32-
ben itt fordította le németre Arany János: Buda halála 
című művét.

Sirály utca:  A Széchenyi utcát és a Körösladányi utat 
köti össze. A neve is mutatja, vizes területen halad át, 
ahol a vízi világban sirályok is halászgattak, röpködtek. 
A házak magasabban vannak, mint az utca közepe. 
Nevezetes ez az utca még arról is,hogy a Körösladányi 
úttal összeérő sarkán állt a Marcsa ház, Marcsa Ignác 
gépészmester családjának háza. A hagyomány szerint 
itt szállott meg egy éjszakára 1849-ben Damjanich Já-
nos tábornok, mikor Szolnok felé vonult csapatával. 
E szájhagyomány által fennmaradt eseményt látszik 
bizonyítani az a tény, hogy Dévaványán az aradi vér-
tanúk közül csak Damjanich Jánosról van utca elne-
vezve.

Zsombék utca: Ma József Attila utca, a Körösladányi 
utat és a Szérűskert utcát köti össze. Alacsony fekvésű 
utca, erre utal a neve is. Elnevezésének kétféle magya-
rázata is van.

 Az egyik feltételezés szerint:
Zsombék: „Mocsárból, lápból stb. kiemelkedő (ala-

csony) tömör növénycsoport vagy elhalt növényi ré-
szekből keletkezett kis halom.” 

Mivel nagyon vizes terület volt, valósággal keresni 
kellett – különösen esős időszakban – a járókelőknek 
azokat a kis halmokat, „zsombékokat”, amelyeken lép-
ni, járni tudtak.

A névadás másik magyarázata:
Zsombék: „Fűvel benőtt vakondtúrás.” Zsombékos: 

„Ahol zsombékok vannak.”
Ebben az alacsony fekvésű utcában egy-egy kiadós 

eső után sok vakondtúrás keletkezett. A száraz idő-
ben a fű benőtte ezeket a vakondtúrásokat, halmokat, 
s fi gyelni kellett az arra közlekedőknek, mert az ilyen 
zsombékos helyen könnyen kifi camodhatott a bokájuk.

Ennek a Zsombék utcának a nevezetessége volt a 
Hajnal utcával találkozó sarkán álló „Simi háza”. A 
sarkon lakott Hollander Simon kereskedő. Az idegen 
hangzású név helyett a lakosság egyszerűen becené-
ven, Siminek emlegette a tulajdonost, így lett neveze-
tes épület, eligazodási támpont a „Simi háza”. 

A Gödör, a Sáros és a Zsombék utca elnevezést a szo-
cialista rendszer tanácsi vezetői megszűntették, mert 
azt maradinak, a szegénységre utalónak tartották.

Váradi Andrásné
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--- A hónap versre --- Ladányi Mihály:
Ha rólam lesz szó

Ha megérem, hogy nem tapos
közös sírba ez a század,

s benne leszek a lexikonban,
és a csúnyácska lányok is

átölelik keserűségem:
egyedül másoké az érdem.
Élni akartam én csupán, 

hasznára lenni a világnak,
de nem kaptam munkát, se választ

remekbe-írt kérvényeimre.
Nem intéztem mások ügyét,
mások intézték így ügyem:

egyedül őket ünnepelje,
aki majd énrólam beszél.

Csak magam vigaszára írtam,
énnekem bezzeg volt időm,
hisz nem lehettem önfeledt,
hol mellőztek és megaláztak.

Nélkülük mire mentem volna,
akik majd mindent visszavonnak, 

s kedélyesen és megbocsátón
mesélgetik gyötrelmeim?!

„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!

A tavalyi évhez hasonlóan, az idén is közlünk verseket 
az újságunkban. Még tavaly csak kortárs, Dévaványán 

élő vagy dévaványai származású alkotók verseit
olvashatták, most magyar költők költeményeit

adjuk közre.

Ha van valakinek kedvenc verse, ajánlják az újság ol-
vasóinak, küldjék be (vagy hozzák be) a múzeumba.

Érdeklődéssel várjuk versajánlásukat!
Most azt a verset ajánljuk olvasásra, melynek a 2 sorát 
- költői hitvallásaként - a Ladányi-szobor talpazatán is 

olvashatjuk.

Szilágyi Margit vagyok, Dévaványán élek, általános isko-
lai tanulmányaimat a Vànyai Ambrus Általános iskolában 
végeztem. Alapfokú Művészeti Iskolában rajz valamint zon-
gora tanszakán alapfokú vizsgát tettem. Ez után a Békéscsa-
bai Evangélikus Gimnáziumban végeztem tanulmányaimat, 
mint alkalmazott fotográfus. Így a művészet sose állt távol 
tőlem, kétség sem volt, hogy életemben valamilyen formá-

ban mindig szerepe lesz az alkotásnak. Kiskoromtól kezdve 
rajzolok, fotózok, a gravírozás mindig érdekelt, de nem rég 
vettem rá magam, hogy belekezdjek. A mintákat saját kézzel 
gravírozom az üveg tárgyakra, így mindig egyediek és soha 
se teljesen egyformák a fi gurák. Maga az alkotás miatt kezd-
tem el, szépet, újat és különlegeset akartam csinálni, ami az 
üveg gravírozás által meg is valósult.



Dévaványai Hírlap - 19. oldal

25 évvel ezelőtt, 1997. január 16-án ala-
kult meg hazánk hetedik nemzeti parkja-
ként a Körös-Maros Nemzeti Park. A több 
részterületből álló, 52125 hektár kiterjedé-
sű nemzeti park magába sűríti mindazt, 
amit az Alföld táji és természeti értékei 
jelentenek.

Az elmúlt két és fél évtizedben rengeteg 
szakmai tudás és tapasztalat gyűlt össze a 
természetvédelmi kezeléshez, megterem-
tődött az élőhelyek hosszú távú fenntartá-
sához nélkülözhetetlen extenzív legeltetés 
feltételrendszere és kiépült a bemutatás 
infrastruktúrája. A helyreállító beavatko-
zások révén számottevően javult a nemzeti 
park élőhelyeinek állapota, míg a fajmeg-
őrzési programok eredményeként emble-
matikus, veszélyeztetett fajok állományait 
sikerült stabilizálni, vagy növelni.

Mindez lehetőséget ad arra, hogy ezeket, 
az Alföld eredeti arculatát őrző, egyedi és 
megismételhetetlen szentélyterületeket a 
jövő generációira örökíthessük.

A Körös-Maros Nemzeti Park egyedülál-
ló módon sűríti egybe az Alföld karakterét, 
hiszen tájainak, eredeti élőhelyeinek szin-
te valamennyi fő típusát reprezentálja. A 
nemzeti park legnagyobb értékeit az egykor 
összefüggő löszpusztagyepek utolsó marad-
ványai, valamint a nagy kiterjedésű szikes 
puszták jelentik. Az élőhelyi változatosságot 
növeli az ártéri területek jelentős arányú je-
lenléte a névadó folyók mentén. Területének 
döntő hányada Békés megyében és Csong-
rád-Csanád megye tiszántúli felén fekszik, 
kisebb része Jász-Nagykun-Szolnok megye 
délkeleti peremére is átnyúlik. A nemzeti 
parkról gyűjtött több évtizedes adatsorok és 
a tudományos ismeretek jelentős bővülése 
ma már megfelelő szakmai tudást biztosíta-
nak a védelmi tevékenységhez.

A nemzeti park legnagyobb részét borító 
füves élőhelyek fenntartása szempontjából 
nélkülözhetetlen az extenzív legeltetés. 
Ezek a füves élőhelyek hosszú időn keresz-
tül az eurázsiai erdőssztyepp zónára jellem-
ző vadon élő nagytestű növényevő állatfajok 
(pl.: őstulok, vadló, bölény) hatására alakul-
tak. Élőhelyfenntartó szerepüket több ezer év 
óta háziállat fajok pótolják, emiatt a hagyo-
mányos legeltető állattartás a védett területek 
megőrzésének alapvető eszköze. Az igazga-
tóság 4000 egyedet számláló, magas geneti-
kai értéket képviselő magyar szürkemarha, 
házi bivaly, cigája és racka juh állományok-
kal rendelkezik. A mai követelményeknek 
megfelelő, 3 téli szállást és 25 nyári szállást 
magába foglaló infrastruktúra fokozatosan 

kiépült, így a legérzékenyebb pusztarészeket 
ezek a gulyák és nyájak legelik.

A természeti és táji értékek megőrzése 
mellett alapvető fontosságú azok bemuta-
tása, megismertetése a nagyközönséggel. 
Ennek érdekében a cél egy hálózatos inf-
rastruktúra és aktív bemutatási tevékeny-
ség-rendszer kialakítása, amely az érintett te-
lepülésekkel együttműködve alkalmas a helyi 
természeti értékek élményközpontú megis-
mertetésére. Az ökoturisztikai tevékenység 
zászlóshajói a Kárpát-medence egykor és 
ma honos állatfajait bemutató Körösvölgyi 
Állatpark Szarvason, és a Sterbetz István Tú-
zokvédelmi Látogatóközpont Dévaványán. A 
két helyszín regisztrált látogatóinak száma az 
előző évben meghaladta az 50 000 főt.

A nemzeti park jól reprezentálja az Eu-
rópában semmi máshoz nem hasonlító, 
különleges életföldrajzi adottságokkal ren-
delkező Kárpát-medence síkvidéki terüle-
teinek élővilágát. A rendszeresen előforduló 
védett növény- és állatfajok száma megha-
ladja az 500-at. Mindkét csoport esetében 
a keleti és délies elterjedésű fajok között 
találjuk a természetvédelmi szempontból 
legértékesebbeket. Különleges szerepe van 
a nemzeti parknak a madárvonulásban is, a 
kardoskúti Fehér-tó, a Biharugrai-halastavak 
és a Montág-puszta nemzetközi szinten szá-
mon tartott vizes élőhelyek, amelyek évente 
több százezer madárnak nyújtanak pihenő-
helyet. A fajmegőrzési programok eredmé-
nyeként növekedésnek indult többek között 
olyan veszélyeztetett fajok állománya, mint a 
nemzeti park címerállatáé, a túzoké és a fo-
kozottan védett volgamenti héricsé. Előbbi 
állománya az elmúlt 25 évben 300-350 pél-
dányról 600 példány fölé, míg a volgamenti 
héricsé 1000 tőről 5000 tőre emelkedett.

A nemzeti park megalapítását megelő-
ző évtizedekben több olyan beavatkozás 
is történt a területén, amelyek rontottak 
az állapotán. A lecsapolást szolgáló csator-
nák megbontották a területek eredeti tájképi 
jellegét, módosították természetes vízjárási 
viszonyait. A gyepterületek erőltetett műve-
lésbe vonása, vagy a folyómenti ligeterdők 
idegenhonos fajokkal történő lecserélése 
szintén kedvezőtlenül hatottak. Ezért az el-
múlt két és fél évtizedben mindvégig kiemelt 
fi gyelem kísérte e terültek helyreállítását. A 
jellemzően európai uniós pályázatok kere-
tében, több milliárd forint értékben megva-
lósult élőhely-rehabilitációs beavatkozások 
révén számottevően javult a Körös-Maros 
Nemzeti Park állapota. A felszámolt árkok és 
csatornák hossza megközelíti a 200 kilomé-
tert, míg az őshonos fafajokkal történt erdő-
felújítások és erdőtelepítések több, mint 600 
hektárt tesznek ki.

A Körös-Maros Nemzeti Park létrejötte 
nem volt előzmény nélküli: első területe 
1966-ban került védelem alá, egy itteni 
nemzeti park megalapításának terve pedig 
már az 1980-as évek elején felmerült. Sze-
rencsére a rendszerváltást követően a nem-
zeti parkok kijelölésének folyamata új lendü-
letet kapott. A nemzeti park elsősorban helyi, 
ehhez a tájhoz erősen kötődő szakemberek, 
hivatásos és civil természetvédők, kutatók, 
egyetemi és főiskolai oktatók, muzeológusok 
kitartó és lelkiismeretes munkájának ered-
ményeképp jöhetett létre 1997. január 16-án. 
A magyar-román együttműködés révén, az 
elmúlt 25 év eredményei között 22 000 hek-
tár, a nemzeti parkhoz közvetlenül kapcso-
lódó romániai védett terület létrehozását is 
meg kell említeni.

Forrás: www.kmnp.hu

25 ÉVES HAZÁNK HETEDIK NEMZETI PARKJA, 
A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK
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ÚSZÓINK DIÁKOLIMPIÁN REMEKELTEK

A Dévaványai Sportegyesület Úszó-szakosztályának 
sportolói körzeti Diákolimpián vettek részt Gyomaendrő-
dön. A versenyen 8 úszónk állt rajthoz, akik közül a dobo-
gós helyezést elértek vesznek részt majd a megyei döntőn.

Korcsoportok szerinti helyezések:
4x50 m gyors váltó: 1. helyezés- Kovács Dominik, Törőcsik 
Dominik, Fehér Benett, Rimaszombati Csaba
100 m mell: Kovács Dominik- 1. helyezés 
100  m gyors: Kis Fanni- 2. helyezés és
                        100 m mell 2. helyezés
100 m mell: Pap Zoé - 2. helyezés és 100 m gyors 4. helyezés
100 m gyors: Rimaszombati Csaba-3. helyezés 
                        Fehér Benett 4. helyezés 
                        Gyányi Gyula 4. helyezés 
100 m mell:  Gyányi Gyula- 5. helyezés
Edzőjük: Nagy Ádám

Szeretettel gratulálunk!
Sok sikert kívánunk a megyei döntőre!

BIRKÓZÓINK SIKERT SIKERRE HALMOZNAK

2021.12.04- én Adácson: Czifrák Kende I. helyezést, Ko-
vács Csaba III. helyezést, Kónya Patrik II. helyezést, Kónya 
Rajmund I. helyezést, Szakmeiszter László II. helyezést, 
Szakmeiszter Tamás III. helyezést, Szarka Benett I. helye-
zést, Zrena Alex IV. helyezést értek el korosztályaikban.

2022.01.15-én Érden: Czifrák Kende I.helyezést, Kónya 
Patrik II. helyezést, Kotálik Csenger III. helyezést, Kotálik 
Hunor III. helyezést, Kónya Rajmund V. helyezést, Szarka 
Benett I. helyezést, értek el további versenyző Zrena Alex.

2022.01.29-én a Karcagi területi versenyen az alábbi 
eredményekkel feljutottak a Magyar Bajnokságra: Czifrák 
Kende II. helyezés, Kotálik Hunor III. helyezés, Kotálik 
Csenger I. helyezés, Kónya Patrik: III. helyezés, Kónya Raj-
mund I. helyezés, Valach Noel IV. helyezés. További verseny-
zők: Szakmeiszter László, Szakmeiszter Tamás, Zrena Alex.

Kimagasló eredményeikhez szeretettel gratulálunk nekik 
és edzőjüknek: Kovács Zsoltnak! A Magyar Bajnokságra 
sok sikert kívánunk nekik!

Laskainé Kiss Alexandra-koordinátor
Dévaványai Sportegyesület

DSE HÍREK

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!

Dr. Kiss László
Ügyvédi iroda

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

jogi tanácsadás.
Ügyfélfogadás:

hétfőtől péntekig előzetes
bejelentkezés alapján.

Dr. Kiss László ügyvéd
Tel.: 06-70/369-24-32
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LABDARÚGÁS
ÉRKEZETT: Papp Krisztián (Gyomaendrődi FC), Szász Dávid  

(Szeghalmi FC), Furka Zsolt (Csárdaszállási SK).
TÁVOZOTT: Kovács Bence (Gyomaendrődi FC), Horváth Ben-

ce (Kisújszállási SE).

A DÉVAVÁNYAI SE FELNŐTT TAVASZI KERETE:
Kapusok: Szász Dávid, Elek Balázs, Juhász Zsolt.
Mezőnyjátékosok: Pap Ákos, Feke Balázs, Végh Tamás, Szalai 

Balázs, Gál Sándor, Séllei Zalán, Nagy István, Szeifert Zoltán, Ka-
tona István, Szarka Szabolcs Gergő, Szabó Erik István, Papp Viktor, 
Papp Dávid, Papp Krisztián, Furka Zsolt, Somogyi Tamás, Juhász 
Péter, Nyíri Attila (Pajesz), Hraskó Dávid, Ernyes Róbert, Pelyva 
Zoltán, Berecki Árpád.

2022. január 15. szombat. 08:30 – 13:30
MEZŐTÚRI SPORTCSARNOK 4 csapatos kispályás labdarúgó kupa!

Dévaványai SE: 97 Szász Dávid, - 4 Nagy Zoltán, 6 Szeifert Zol-
tán, 13 Szalai Balázs, 19 Nagy István, 14 Somogyi Tamás, 10 Szabó 
Erik, 8 Katona István, 5 Papp Dávid, 9 Feke Balázs, 16 Papp Krisz-
tián, 11 Juhász Péter, 3 Séllei Zalán.

8:30 Mezőtúr - Badacsonytomaj 14 - 1
9:20 Dévaványa - Újszász 2 - 5

Gólszerzők: Séllei Zalán, Papp Dávid,
10:10 Mezőtúr - Dévaványa 4 - 1

Gólszerző: Juhász Péter.

11:00 Újszász - Badacsonytomaj 4 - 1
11:50 Mezőtúr - Újszász 0 - 0

12:40 Dévaványa - Badacsonytomaj 3 - 1
Gólszerzők: Juhász Péter, Szeifert Zoltán, Somogyi Tamás.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK:
2022. február 19. szombat 18:00 Füzesgyarmati műfű!

FÜZESGYARMATI SK  II. – DÉVAVÁNYAI SE

2022. február 26. szombat 18:00 Füzesgyarmati műfű!
KÖRÖSTARCSAI KSK – DÉVAVÁNYAI SE

BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2022. március 5. szombat 14:30 Mezőberény!

BAJNOKI RAJT!
MEZŐBERÉNYI  LE – DÉVAVÁNYAI SE

2022. március 12. szombat 14:30 Dévaványa!
DÉVAVÁNYAI SE – BÉKÉSCSABAI MÁV SE

IFI (U19):

 2022. március 13. vasárnap. 10:00  Dévaványa!
DÉVAVÁNYAI SE – SZARVASI FC

Új honlap címünk: www.devavanyaise.hu

Csentős Sándor és Tipanucz Mercédesz fi a Bence,
Török Ádám és Gyetvai Krisztina fi a Diaz Levente,
Máté Tibor és Elek Bernadett fi a Lóránd Tibor,
Dobák András és Farmasi Fanni fi a András,
Somogyi László és Faddi Gréta fi a Patrik,
Harmati Sándor és Erdei Éva fi a Milán.

Születések:

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

Tel.: 06/70-401-2894

                                              

E-LEARNING TÁVOKTATÁS!
Időnkénti konzultáció lehetséges. 

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

Tájékoztató megbeszélés: 2022. február 18. (péntek) 16:30
Helyszín: Múzeum, Dévaványa, Széchenyi u. 8.
Telefon: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

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

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

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

A hét minden napján, kora reggeltől a késői órákban is,
előzetes egyeztetéssel, szeretettel várom!
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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. FEBRUÁR 28., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2022. február 28-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: Március 11.  A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

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

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

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

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

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

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

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

• Eboltás
• mikrochipes  
   megjelölés
• gyógyításTelefon: 30/860-2627.

BARNA
TOJÓTYÚK
egyéves jól tojó

650.- Ft/db,
15 db-tól ingyen

szállítással
megrendelhető.

• kertrendezés, parkosítás, fűnyírás, gyalyaprítás • előtető, kerti 
kiülő építés, • redőny készítés, régi redőnyök javítása

• szúnyoghálós ablak és ajtókészítés, • ajtó és ablakcsere,
• egyéb javítási munkálatok.

TOBZOL KERT Kft.
Dévaványa

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

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

Telefon: 06/30-484-8211

Horváth Lajos
Polgári búcsúztató






