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A képviselő-testület 2021. december 9. napján megtar-
totta soron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a 
testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések 
elfogadását követően első napirendben került megtárgya-
lásra és elfogadásra a foglalkoztatás helyzete Dévaványán 
és a járásban, valamint a közfoglalkoztatás tapasztalatainak 
bemutatásáról szóló tájékoztató.

Második napirend keretében elfogadták a munkahely-te-
remtési és megtartási pályázatokról, az önkormányzat által 
szervezett közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatókat.

Harmadik napirendi pontban döntöttek arról, hogy ké-
relmet nyújtanak be a Belügyminisztérium Közfoglalkoz-
tatási Támogatások Keretrendszerében támogatható három 
Járási Startmunka Mintaprogramra. 

Negyedik napirendben egyhangúlag elfogadták a DÁMK 
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2022. évi mun-
katervét.

Ötödik napirendi pontban került elfogadásra a képvise-
lő-testület 2022. évi munkaterve.

Hatodik napirend keretében megalkották a 2022. évkez-
det átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati ren-
deletet.

Hetedik napirendben elfogadták a 2022. évre vonatkozó 
belső ellenőrzési tervet, majd döntöttek arról, hogy a belső 
ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések elvégzésére mely 
cégektől kérjenek ajánlatot.

Nyolcadik napirendi pontban a helyi adókról szóló 
15/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről döntöttek.

Kilencedik napirendben döntöttek arról, hogy az Élhető 
települések” című pályázati felhívásra két támogatási kérel-
met nyújtanak be, „Zöld város projekt” és „Kerékpárosbarát 
Dévaványa” címmel. 

Tizedik napirend keretében pályázat benyújtásáról dön-
töttek „Dévaványai bérlakások energetikai korszerűsítése” 
címmel. 

Tizenegyedik napirendi pontban a „Zöld szív projekt 
PET” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás eredmé-
nyeként a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Non-
profi t Kft . bruttó 5.000.000,- Ft összegű ajánlatát hirdették 
ki nyertesnek. 

Tizenkettedik napirend keretében egyszeri jutalom kifi -
zetéséről döntöttek a Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal köztisztviselői, az önkormányzat gazdálkodási kö-
rében alkalmazott közalkalmazottak és a munkatörvény-
könyv hatálya alá tartozók, a Dévaványai Általános Műve-
lődési Központ és Bölcsőde, valamint a Margaréta Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény közalkalmazottai, 
valamint a polgármester tekintetében.

Tizenharmadik napirendi pontban döntöttek arról, hogy 
felkérik az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., valamint 

az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft . ajánlattevőket az 
elektronikus árlejtésen való részvételre.

Tizennegyedik napirendben a Margaréta Egységes Szoci-
ális és Gyermekjóléti Intézmény részére fűtési rendszer fel-
újítása tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként 
a Ványa-Szolg Kft . bruttó 12.246.190,-Ft összegű ajánlatát 
hirdették ki nyertesnek. 

Tizenötödik napirend keretében elfogadták az önkor-
mányzat és annak szerveire vonatkozó beszerzési szabály-
zatot.

Zárt ülés keretében kintlévőségek leírásáról, valamint a 
„Dévaványa Kultúrájáért” elismerő címben részesülő sze-
mélyről hoztak döntést.

A Képviselő-testület 2021. december 17. napján rendkí-
vüli ülést tartott.

Első napirendi pontban döntöttek arról, hogy a „Déva-
ványa – villamos energia” tárgyú uniós értékhatár alatti el-
járásrendben indított beszerzési eljárást eredménytelennek 
nyilvánítják, valamint a Margaréta Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény és a Dévaványai Általános Műve-
lődési Központ és Bölcsőde szervezetek 2022. évi intézmé-
nyi és egyéb villamos energia beszerzését biztosítják.

Második napirendben pályázat benyújtásáról döntöt-
tek, konzorciumi együttműködés keretében, „Zöld város”, 
„Energetikai fejlesztések Dévaványán”, valamint „Kerékpá-
rosbarát Dévaványa” címmel.

Harmadik napirendi pontban döntöttek arról, hogy pá-
lyázatot nyújtanak be „Csapadékvíz elvezető rendszer fej-
lesztése” címmel, konzorciumi együttműködésben.

Negyedik napirend keretében pályázat benyújtásáról hoz-
tak döntést, „Dévaványai Strandfürdő gyógyászati szolgál-
tatásokhoz szükséges eszközök beszerzése” projekt címen.

Ötödik napirendi pontban módosításra került az egész-
ségügyi alapellátás körzeteiről szóló 12/2016.(VII.27.) szá-
mú önkormányzati rendelet.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2022. január 
27. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei 
a következők:
1. A 2022. évi költségvetés elfogadása, középtávú számítá-

sok bemutatása.
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kö-

tött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
3. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 

2022/2023. nevelési évre vonatkozóan.
4. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról.
5. Döntéshozatal a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Testületi ülésen történt…
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VÁLTOZÁS AZ ORVOSI ÜGYELETI
ELLÁTÁS RENDSZERÉBEN

Az orvosi ügyeleti rendszer helyben történő biztosítása 
érdekében sikerült megegyeznünk az eddigi szolgáltatóval, 
így 2022.01.01. napjától ismét van városunkban olyan sze-
mély, akit lehet keresni a sürgősségi betegellátás miatt.

Szükség esetén a megfelelő végzettségű szakszemélyze-
ten keresztül biztosított a segítséget kérők ellátása az eddig 
megszokott helyen (Dévaványa, Széchenyi u. 6.), illetve te-
lefonszámon (06 66/386-520).

A koronavírus járványra is tekintettel, az elmúlt években 
megszokott ellátás biztosítása megoldatlanná vált, ugyan-
akkor ez év elejétől sikerült a céggel megállapodnunk a 
szolgáltatás biztosításának feltételeiben. 

A gyomaendrődi központi működő orvosi ügyeletet 8 te-
lepülés társulásával - köztük Dévaványa - működteti, több 
mint 37.000 ember jobb minőségű egészségügyi ellátásá-
nak biztosítása és a lakosság életminőségének, egészségi 
állapotának, komfortérzetének javítása érdekében.

A feladat biztonságos és jogszabályoknak megfelelő ellá-
tása érdekében ez évben több közbeszerzési eljárást foly-
tatott le, ugyanakkor azok eredménytelensége miatt a jö-

vőben is azért dolgoznak a települések, hogy a már elért 
eredményeket megtartsák és azon javítani tudjanak. 

SIKERESEN PÁLYÁZTUNK KÜLTERÜLETI
UTAK FELÚJÍTÁSÁRA

Az elmúlt évben a Vidékfejlesztési Operatív Program 
keretében ismét kiírásra került a külterületi helyi közutak 
fejlesztésére elnevezésű pályázat.

A program keretében a Kéthalmi és a Szennyvíztelepi 
utak egy-egy részét szeretnénk felújítani, előbbit 702 méter 
az utóbbit 457 méter hosszon.

Az érintett szakaszok felújításával a külterületen lévő 
vállalkozások elérhetősége, illetve a külterületen élők in-
gatlanjainak megközelíthetősége is jelentősen javulni fog, 
továbbá az elérhető közszolgáltatásokat (komposztáló te-
lep, hulladékudvar) is könnyebben tudják majd igénybe 
venni a lakosok.

A program megvalósításához több mint 112 millió forin-
tot nyertünk, melyhez további, közel 6 millió forint önerő 
lesz szükséges, ugyanakkor a végeleges költség csak a fel-
újítást követően lesz megállapítható.

„Mikorra fejeződik be az M44-es gyorsforgalmi út utolsó 
szakaszának építése”? címmel nyújtott be kérdést dr. Palko-
vics László innovációs és technológiai miniszterhez Dankó 
Béla országgyűlési képviselő.

Dankó Béla a parlamentben elmondta, a magyar vállalko-
zások gyarapodásához, a magyar emberek boldogulásához 
nélkülözhetetlenek a jó minőségű közúti közlekedési kapcso-
latok.

– A színvonalas közúthálózatba bekapcsolódó települések és 
térségek gazdasága a fejlesztéseknek köszönhetően megélén-
kül, és vonzóbbá válnak a munkahelyeket teremtő beruházók 
számára. A Kormány által nyújtott támogatásoknak köszön-
hetően választókerületemben az elmúlt időszakban többek 
között átadták az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsabáig tar-
tó útszakasza – fogalmazott az országgyűlési képviselő. Mint 
mondta, az eddig megvalósult közútfejlesztés ellenére azon-
ban jól tudjuk, hogy a munka nagy része még hátravan.

– Ezidáig tehát az M5 autópályától, Kecskemét térségétől 
Békéscsabáig tartó több mint 120 kilométeres gyorsforgalmi 
útból eddig összesen 79 kilométer épült meg. Nem régiben 
Tiszakürt és Tiszaug között pedig újabb 3,2 km-es szakaszt 
adták át. A Kecskemét és Tiszakürt közötti rész pedig három 
ütemben fog megvalósulni – tette hozzá. – Egy ilyen mér-
tékű útfejlesztés jelentős változást hozhat a településen élők 
életében, hiszen a megyeszékhely és vonzáskörzete soha nem 
rendelkezett ily korszerű, kiépített úthálózattal, ugyanakkor 
a turisztika fejlődését is segítheti, hiszen a térségbe érkező 
turisták is örömmel látogatnák a sok helyen még érintetlen 
természeti látnivalókkal csalogató vidéket.

Schanda Tamás államtitkár, miniszterhelyettes válaszában 
elmondta, az M44 gyorsforgalmi út megvalósításával 2×2 sá-

vos gyorsforgalmi úti összeköttetés jön létre az M5 autópályá-
tól, Kecskemét térségétől Békéscsaba felé.

– Az út teljes megépítésével nemcsak Békéscsabát kötjük 
be a gyorsforgalmi úthálózatba, hanem három kelet-magyar-
országi megye gyors és biztonságos közúti összeköttetése is 
megvalósul – hangsúlyozta. A több mint 120 kilométeres 
útból 2019-ben elkészült a Tiszakürt és Kondoros közötti 61 
kilométer, 2020-ban pedig a Kondoros és Békéscsaba közötti 
17,6 kilométeres szakasz. Zajlik a Lakitelek-Tiszakürt közötti 
10 kilométeres szakasz kivitelezése, átadása az új Tisza-híddal 
együtt. A Szentkirály-Lakitelek közötti 4,6 kilométeres sza-
kasz is épül, befejezése a kapcsolódó elkerülővel, a szükséges 
útfelújításokkal, és a kerékpárút-építéssel 2024. I. negyed-
évében várható. A Kecskemét-Szentkirály közötti 32,2 kilo-
méteres szakasz esetében a kivitelezési munka 2022. tavaszán 
megkezdődhet, a forgalomba helyezés 2025 közepére terve-
zett. Az M44 kivitelezése során kiemelt fi gyelmet fordítanak a 
szakaszos átadásra. Így amint elkészült egy-egy rész, a lehető 
leghamarabb átadják a forgalom számára.

 Az M44-esről kérdezett Dankó Béla a parlamentben

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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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

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NYITVA TARTÁSA:
Dévaványa, Hősök tere 1.

Január 19-én, február 2-án 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: január 26. (szerda).
Szelektív hulladék: január 19. (szerda), február 9. (szerda), 

február 23. (szerda).

Zöldhulladék gyűjtés: január 26. (szerda).
Szelektív hulladék: január 19. (szerda), február 9. (szerda), 

február 23. (szerda).

Zöldhulladék gyűjtés: január 26. (szerda).
Szelektív hulladék: január 19. (szerda), február 9. (szerda), 

február 23. (szerda).

Zöldhulladék gyűjtés:  január 26. (szerda).
Szelektív hulladék: január 19. (szerda), február 9. (szerda), 

február 23. (szerda).

 1.
KÖRZET

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

 3.
KÖRZET

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

 4.
KÖRZET

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

 2.
KÖRZET

(területe azonos a vegyes
hulladék keddi napon
ürített területével).
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Különös szilveszter… énekli az egyik 
ismert slágerben az előadó. Ha nem foly-
tatjuk a nóta szövegét, akkor is általá-
nosságban említhetjük minden esztendő 
végén az örök igazságot. Az óév búcsúz-
tatása és az új esztendő köszöntése min-
dig is nagy pillanat az emberek életében. 

A búcsúzás december utolsó napjai-
ban egyszerre örömteli és méltóságteljes. 
Az év végi ünnepi pillanatok (remélem, 
és utólag is kívánom) Ady szavaival : 
„boldogságot szokott hozni.” A távoli 
rokonok hazatérnek, a munka megáll az 
országban. A nyugaton dolgozó vendég-
munkások autóba ülnek, és hosszú órák 
alatt és tömött sorokban megérkeznek 
szülőföldjükre. Legyünk nagyvonalú-
ak, és adjunk egy esélyt az ünnepnek: 
ha máskor az évben nem is, de ilyenkor 
mindenki arra törekszik, hogy magába 
szállva, elcsendesedve, de majd az ünne-
pi asztalnál kibontakozva, az ajándékok 
meghatódottságába átlibbentve életét, 
egy teljesen más világban érezze magát. 

Bizony, a karácsony a meghittségről, 
szeretetről szól. Akárhogy is nevezzük, 
az emberi lelket olyan mélyen érinti ez 
a néhány nap, hogy képesek vagyunk a 
legtökéletesebb pillanatokat és ajándé-
kokat már hónapokkal korábban megál-
modni. Persze, a felkészülés igazi ideje az 
adventi, a megelőző négy hét, de mégis 
jó már idejekorán elrendezni az igazán 
fontos kérdéseket. Mert az év végéhez 
nem lehet csak úgy odaállni. Ott, ahol 
nagy események történnek, méltókép-
pen kell emberként viselkedni, és ma-
gunkból a legtöbbet kell kihozni. Hadd 
idézzem a bibliai történetet! Engedtessék 
meg, hiszen az első karácsony mégis-
csak innen származik. A korabeli leírás 
szerint az egész világ mozgásban volt: 
Augustus császár rendeletben kötelezte 
birodalma népességének összeírását, így 
megmozdult mindenki. Ment József és 
Mária Betlehem felé. De mentek a böl-
csek napkeletről a csillagot követve, és 
mentek a pásztorok is a közeli mezőkről 
a jászol felé. Sőt, a két világ is összenyílt, 
hiszen mennyei seregek sokasága jelent 
meg az örömhírt vívő angyallal. Min-
denki „ment” valahova. De ebben nem is 
ez a csodálatos. Hanem az, hogy amikor 
megérkezett, akkor mindenki egy pilla-
natra abban a bizonyos áhított csend-
ben volt. Jézus megérkezését követően 
a család megpihent. A bölcsek a hosszú 

út után letették ajándékukat, és öröm-
mel álltak a jászol mellett. Hasonlóan az 
egyszerű pásztorok is. Az angyalok a hír-
mondás után hazatértek, és csend lett az 
éjszakai mező felett. 

Boldog pillanat, amikor a karácsony-
ban felfedezhetünk valami emberfelettit. 
Bármennyire is úgy tűnik, hogy mi tesz-
szük tökéletessé a karácsonyi pillanato-
kat, mégsem az emberi munkát keressük. 
Elfáradunk év végére – valljuk be. Ahány 
emberrel sikerül erről beszélni, mind el-
mondja: elfáradunk az év végére. Nem 
elsősorban fi zikailag, hanem lelkileg, 
mentálisan. Ezt a raktárat kell feltölteni. 
A küzdelmekben, a mindennapi kenyér-
harcban a test viszonylag könnyen rege-
nerálódik, de a léleknek hosszabb időre 
van szüksége. Olyan élményekkel, boldog 
pillanatokkal kell feltölteni, amelyek a kö-
vetkező periódusra megtartják a nehézsé-
gek között. A régiek ezt pontosan tudták. 
Habár ők talán még nem voltak lelkileg 
ennyire túlhajszolva, mégis többszörösen 
fi gyeltek arra, hogy ezeket a napokat kö-
zösségben, lélekápolással töltsék. Hagyo-
mányaik erre mutattak. A disznóvágáskor 
együtt volt a nagy család, közösen dolgoz-
tak. A karácsonyi ünnepkörben együtt 
mentek templomba, és utána kántálni 
(karácsonyesti énekes szolgálat, házról 
házra), betlehemezni (karácsonyi színda-
rab előadása házról házra), vagy éppen 
együtt indultak regölni (áldó versek 
mondása). A sort folytathatnánk a helyi 
jellegzetességekkel. A célja mindezeknek 
a megtartó erő volt. Nem beszéltek erről, 
sosem mondták ki, hogy ezért őrzik a ha-

gyományokat, de az biztos volt, hogy óri-
ási lelki támaszt adott mindenkinek. 

Mi maradt ebből mára? Egy jó ebéd, 
egy kellemesen elköltött vacsora, a ro-
konok látogatása vagy hazaérkezése je-
lentik az ünnepet. Néhány petárda és 
rakéta fellövése, amely a korabeli babo-
nás hagyományból maradt ránk – hátha 
elűzik az ártó szellemeket az új esztendő 
kapujában. Nem lehet elégszer hangsú-
lyozni, akár hitbeli tartalom nélkül is: a 
lélek rendbe tétele az egyik legfontosabb 
feladata a mai embernek. Az ünnep azt a 
csendet kínálja számunkra, amit az első 
karácsonyi történet résztvevőinek is kí-
nált: habár messziről kerültek bele az ün-
nepi hangulatba, mégis teljesen részeseivé 
váltak. A legszebb ebben mégis az, hogy 
a csendről egy szó sem esik, ennek elle-
nére a történet olvasása közben végtelen 
békesség ragyog fel az ember szívében. 

Most következik nagyjából 350 nap ka-
rácsonyi hangulat nélkül, ezt mindany-
nyian tudjuk. Vannak az esztendő során 
más ünnepek is, ahol megpihenhetünk, 
és jó élményekkel gazdagodhatunk, de 
mégis, a magyar ember számára talán a 
karácsony az igazi ünnep a társadalmi 
sajátosságok miatt. Vigyük magunkkal 
erre a sok napra ennek a néhány pillanat-
nak a békéjét, csendjét, lelkeket rendbe 
tévő erejét. 

Az isteni történettel kibővítve, abba 
kapaszkodva, vagy éppen anélkül, de 
mégis nyugalmat és reményt merítve; ál-
dott, boldog új esztendőt kívánok.

Simon Norbert lelkész

ÜDV, 2022!
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... mert együtt sütünk főzünk és díszí-
tünk. Szeretem azt is, amikor átadjuk 
egymásnak az ajándékot, és mindenki 
örül. Nem maradhat ki a vacsora, a 
zene, a beszélgetés. És elsősorban azért 
szeretem, s ez a legfontosabb: ilyenkor 
együtt van a család. (Nati)

  ...mert vendégeket szoktunk hívni, és 
mézeskalácsot sütünk, együtt énekelünk 
és díszítünk. Szeretek ajándékot készíte-
ni a családnak azért, mert tőlük is min-
dig kapok valamit. Én ilyenkor boldog 
vagyok, és sosem unatkozom. (Hajni)

 
... mert együtt van a család, és persze 

az ajándékok miatt. Anyának is örömet 
szerzünk, mikor kibontjuk az ajándéko-
kat. Jó adni másoknak, meg kapni má-
soktól Azt is szeretem, amikor felállítjuk 
és feldíszítjük a karácsonyfát. (Laci)

 
... mert sok ajándékot kapok, és hogy 

együtt ünnepelnek az emberek és a 
családok. Mikor még a rendes ottho-

nomban voltam, a szelíd, de morcos 
Miska bácsi nem ünnepelt. Fura volt. 
Mi anyával mindig megünnepeltük a 
karácsonyt. Olyan, de olyan szép volt. 
Emlékszem, mikor elmentünk egy kará-
csonyi felvonulásra: gyönyörű volt. Sze-
retném, ha mindenki együtt ünnepelné 
a karácsonyt. (Bogi)

 ... mert igazából mindenki örül neki. 
Anya töltött káposztát csinál, és együtt 
a család. Ez a szeretet ünnepe. Várom 
az új évet is. Olyankor a családdal  bu-
lizunk. Átmegyünk  mamáékhoz, tán-
colunk, és együtt vagyunk. Én nagyon 
várom az ünnepeket. (Zsaklin)

 ... mert akkor tudunk hócsatázni a 
barátaimmal, meg akkor legfi nomabb 
a forró csoki. Olyankor minden csú-
szós, lehet csúszkálni is. Még azért is jó 
a karácsony, mert jön a Télapó, és mert 
szoktunk építeni hóembert. (Kevin)

 ... mert együtt van a család, és azért 
is, mert kapunk ajándékot. Ezen kívül 
karácsonyra fi nom ételeket készítünk. 

Ilyenkor szokott esni a hó, és játszha-
tunk Csengével a hóban. Remélem, ez a 
karácsony is ilyen jó lesz! (Zéti)

 ... mert Jézus születését ünnepeljük. 
Minden karácsonyra szoktunk mézes-
kalácsházat készíteni az anyukámmal. 
Mert ajándékot adhatok és ajándékot 
kapok. Jó a téli szünet is. Ezért szeretem 
a karácsonyt. (Gergő)

 ... mert a család együtt van. Díszít-
hetjük a fenyőfát, és süthetünk fi nom 
süteményt meg mézeskalácsot közösen.  
Azért is, mert minden családtagnak ad-
hatok ajándékot szeretettel, és olyankor 
bulizunk. így ünnepeljük a karácsonyt. 
(Barbi)

... mert olyankor anyával fi nom süti-
ket készítünk. Én még azt is szeretem, 
mikor megvesszük a fenyőfát, és mond-
juk kiderül, hogy túl nagy lett. Az is jó 
benne, mikor gondolkoznom kell, mit 
készítsek a családomnak; és találgatni, 
hogy ők mit adnak másoknak. A fenyő-
fa illatát is szeretem. (Bogáta)

A forró napon a homokban elkezdtek feltörni a tojás-
héjak. A rengeteg kis teknősbéka özönlött a partról az óce-
ánba.

Közöttük igyekezett George is. A kis csöppség utolsóként 
kelt ki a tojásból. A vízben találkozott egy lánnyal. Első 
pillantásra megdobbant a szíve, örökre vele akart marad-
ni. Az áramlat azonban elsodorta őt, és a boldogság egy 
pillanat alatt elröppent. George ezután világ körüli útra in-
dult szívében mély bánattal. Útközben sok barátot szerzett, 
megismerkedett más teknősbékákkal, halakkal sőt még egy 
cápával is. Tudjuk, a teknősök sokáig élnek; élete során sok 
lány próbált megismerkedni vele, de ő hű maradt ahhoz, 
akivel soha nem fog találkozni. Így telt el tíz, húsz, harminc 
év is, mikor egyszer a Csendes-óceán partjainál sok teknős 
gyűlt össze, mert itt szoktak párt választani. És ott meglátta 
a lányt. Még mindig ugyanolyan volt a szeme és a mosolya. 
Egy szép csinos nő lett belőle. Valakivel beszélgetett, talán a 
párjával. Hú, de izgatott lett George. Nem tudta, mit kelle-
ne tennie. Bátorságot vett, nem volt veszteni valója. Ahogy 
odament, a lány egyből megismerte őt, és nagyon megörült 
neki. A másik fi ú csak barátja volt. 

Ezután együtt töltötték életük minden napját, elválaszt-
hatatlanok voltak. Egy nap kimentek a partra, és a naple-
mentében lerakták a tojásokat. George mindenben segítet-
te és támogatta párját. Hamarosan kikeltek a kis teknősök, 
de ez már egy újabb történet.

Szöveg és rajz Papp Gergely

Azért szeretem a karácsonyt,...

A decemberi számhoz hasonlóan, most 

is az iskola ötödikesei által összeállított 

újságjából adunk közre egy részletet.

 ----------------Egy teknős kalandjai (mese egy film hatására) ----------------

A REFORMÁTUS ISKOLA HÍREI
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ÁGAZATI VIZSGÁRA KÉSZÜLÜNK…

Tovább zajlanak iskolánkban a különböző szakmák pro-
jektjei, gazdagodnak a portfoliók és folyamatosan készü-
lünk a tavaszi ágazati vizsgákra.

Az idei tanévben a 10. évfolyamos technikusok számára 
szervezzük meg ezt a merőben új vizsgatípust informatika, 
szociális és szépészet szakmacsoportokban.

A vizsgák írásbeli, interaktív és gyakorlati vizsgarészek-
ből állnak.

A projektek során a diákok folyamatosan áttekintik az 
alapképzés kimeneti témaköreit, amelyekhez rendelten 
mind az ismeret-anyagok, mind a készségek, mind az atti-
tűdök és a diákok önállóságának foka is feltüntetésre kerül. 

Minden szakmában más és más jellegűek a feladatok, az 
írásbeli teszttől kezdve a programozási, szépség-tervezési 
vagy szociális gondozási feladatokon át a portfolió-bemu-
tatásig. 

Egy dolog változatlan: a diákok igyekezte, hiszen az ága-
zati vizsgájuk eredménye bele fog számítani a majdani 
szakmai vizsgaeredménybe, illetve az ágazati megmérette-
tést követően kezdhetik el 11. évfolyamtól a szakmájukra 
jellemző speciális ismeretek, készségek elsajátítását az ága-
zati alapozás után.

Tóth Erika, igazgató

GYÓGYNÖVÉNYEK A SZÉPÉSZETBEN 

Ebben a projekt-feladatban a gyógynövényekkel ismer-
kedhettek meg a tanulók. A gyógynövények a szervezetre 
gyakorolt jótékony hatásait vizsgáltuk.

Előzetes feladatként egy már ismert növényről, annak 
gyógyító hatásairól készítettek a gyerekek magyar órán 
egy fogalmazást. Második feladatként gyűjtőmunka kö-
vetkezett az internetről és Mária Trében: Egészség isten 
patikájából c. könyvéből. Megtudhatták a diákok, hogy a 
gyógynövényeket ősidők óta használják különféle betegsé-
gek gyógyítására. Összegyűjtöttük azokat a betegségeket, 

melyekkel a szépészeti szolgáltatás során találkozhatunk, 
majd megkerestük azokat a növényeket, melyeknek hatá-
sára „orvosolhatjuk” a különböző haj és bőrbetegségeket.

Ábrázoló művészet órán egy-egy kedvenc növényről raj-
zok is születtek. Végül a háztartásban gyűjtött és használt 
gyógyteákat, gyógyszappanokat, illóolajokat, kenőcsöket, 
krémeket vizsgáltuk, azok halmazállapotát, illatát, a gyógy-
teák ízét. Egy kis „kiállítást” készítettünk ezekből a termé-
kekből.

Összefoglalásként mindenki elkészítette saját prezentá-
cióját a tanultakról, amit bemutat társainak a következő 
órán.

Dr. Laczóné Kiss Ágota, oktató

PROJEKTMUNKA AZ INFORMATIKA 
ÁGAZATBAN

Az idei tanévben már második alkalommal, a 9. osztályos 
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 
tanulók projektórák keretében elkészítettek egy elektronikai 
alapkapcsolást un. astabil multivibrátort. 

Ez a szerkezet lényegében egy LED-es villogó. Az elkészítés 
során megismerkedtek egyszerű nyomtatott áramkörök ter-
vezésével, elkészítésével, forrasztásos összeállításával, kipró-
bálásával. A munkadarabról dokumentációt is készítettek.

Papp Lajos, oktató

FÜGGŐSÉG PROJEKT A SZOCIÁLIS
ÁGAZATBAN

A kisgyermekgondozó tanulók részére készített projekt té-
mája a függőség volt. Bőséges ismeretanyagot tanulmányoz-
hattak a tanulók. 

Egyéni döntést követően párban vagy önállóan ppt-t állí-
tottak össze. A közlendőt elképzeléseik szerint választották 
meg a rendelkezésre álló ismeretanyagból. A kész munkákat 
bemutatták az iskola kollégiumában. 
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Reményeink szerint a későbbiekben más iskolatípusok di-

ákjaival is megismertethetik a drogokkal kapcsolatos függő-
ségről szóló ismeretközlő, preventív információkat.

Nagyné Galgóczi Magdolna, oktató

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAPKÖZI

A decemberi hónapban ismét a szakmáké volt a főszerep a 
Ványai Ambrus Általános Iskola napközijében. 

Az aktuális házi feladatok elvégzése után gyönyörű, élethű 

babákkal gyakorolták a tanulók, hogyan kell bánni a csöpp-
ségekkel öltöztetés, pólyába helyezés közben. Megtanultak 
pelenkázni, bár ez nem okozott különösebb gondot, hiszen 
legtöbbjüknek kistestvérük is van, és hát a lányok anyai ösz-
töne azonnal beindult, mikor meglátták a kisbabákat.

Molnár Tünde, oktató

ÜNNEPEKRE HANGOLÓDVA:…
Decemberi meglepetés

2021. december 2-án a Gyulai Szakképzési Centrum ve-
zetőségének köszönhetően hatalmas meglepetésben volt ré-
szünk! 

A gyulai Harruckern Technikum modern hegesztő tan-
műhelyének avatási ünnepségén két gyönyörű, vadonatúj 
Opel Combo Cargo gépkocsi is átadásra került. Az egyiket a 
Békés Megyei Vizsgaközpont dolgozói használják majd. 

A másik járművet a szeghalmi és dévaványai iskolák igaz-
gatói vehették át. Mindkét iskola régi álma valósult így meg! 
Központi járműrendelések vagy saját autó használata helyett 
most már az utaztatást, illetve beszerzési utakat is közös 
egyeztetéssel, gördülékenyebben valósíthatjuk meg.

Ezért a váratlan meglepetésért mondok saját magam és 
valamennyi diákunk, munkatársunk nevében is köszönetet 
a Centrum vezetésének: Kovács Zsuzsanna főigazgató Asz-
szonynak, Simon István kancellár úrnak, Jancsurák József 
főigazgató-helyettes úrnak és Papp Gáborné gazdaságvezető 
asszonynak.

Tóth Erika, igazgató

KOLIS KARÁCSONY

Minden évben várjuk ezt a napot, amikor együtt töltünk 
egy estét karácsony előtt.

Az ebédlő asztalokat az ünnep tiszteletére szépen megterí-
tettük. Kerültek rá gyertyák, mécsesek így fokoztuk a han-
gulatot. A fi nom vacsora is időben megérkezett.

A tálalás után kellemes karácsonyi dalokat hallgatva fo-
gyasztottuk el az ünnepi lakomát. A buli végén Süsü pezs-
gővel koccintottunk.

Mindenki nagyon jól érezte magát és vidáman folytattuk 
az estét egy közös fi lm megtekintésével.

Váradi Tibor, kollégiumi nevelő
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KEDVES DÉVAVÁNYAI LAKOSTÁRSAK!

Nagy tisztelettel kivánok békés, sikeres és örömteli 2022-
es esztendőt mindenkinek a „Háromszéki köszöntővel”:

Adjon Isten minden jót,
ez új esztendőben!

Jobb időt, mint tavaly volt,
ez új esztendőben.

Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
jó termést és jó vásárt,

ez új esztendőben.

Tisztelettel és üdvözlettel:
dr. Ágoston Sándor városi képviselő

SZILVESZTERI VACSORA A MARGARÉTA 
IDŐSEK OTTHONÁBAN

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete az elmúlt évek hagyományainak megfelelően, a 2021-
es év zárásaként, szilveszteri ünnepi vacsorával vendégelte 
meg a Margaréta Idősek Otthonának lakóit és dolgozóit. 
120 adag sült hurkát és kolbászt, illetve csalamádét vit-
tünk el személyesen az év utolsó napján, ezzel is kifejezve 
hálánkat és köszönetünket. Bízunk benne, hogy a házias 
ízekkel sikerült örömet okoznunk az idősek és a dolgozók 
számára. Ezúton is kívánunk nekik jó egészséget az új esz-
tendőre! 

A vacsora elkészítését köszönjük Bere Ferencnek és Sa-
lánki Erzsébetnek!

Laskainé Kiss Alexandra
képviselő

SAJTÓ-
KÖZLEMÉNY

Gondoskodó város 
II.- Korszerű egész-
ségügyi alapellátás 
biztosítása Dévavá-
nyán 

Projektazonosító: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00042 

2021.12.31-én zárult az a Terület-és Településfejlesztési Opera-
tív Program keretében megvalósult projekt, mely a központi or-
vosi rendelő és védőnői szolgálat épület korszerűsítését célozta. 
Az összberuházás 155.009.712,- Forintba került, jelen pályázat 
esetén 60.000.000,- Ft támogatásban részesültünk. A felújításhoz, 
utolsó munkálataihoz idén ősszel újabb 17.994.000,- Ft költség-
növekmény támogatásban részesült önkormányzatunk. A projekt 
támogatási intenzitása az elszámolható és kifi zetett költségek te-
kintetében 100%-os lett. 

A pályázati támogatásnak köszönhetően a Dévaványa Széche-
nyi u. 9. szám alatt található 3 orvosi rendelő és a védőnői szolgá-
lat infrastrukturális fejlesztése meg tudott valósulni.

Az önkormányzati tulajdonú épületegyüttesen megtörtént a 
teljes tetőszerkezet cseréje, kialakításra került egy akadálymentes 
mosdó és akadálymentesített parkoló. Az épület felújítása során 
megújuló energiaforrások, napelemek és napkollektorok kerültek 
felhelyezésre.

A felújítás révén reményeink szerint lényegesen javulhat az in-
tézmény fenntarthatósága, valamint a lakosság komfortérzete is.

A megvalósítás helyszíne:
5510 Dévaványa, Széchenyi utca 9. Hrsz: 2962

A projekt megvalósításának időtartama:
2019.04.01.– 2021.12.31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével,
a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

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

Pályázat: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00042

Kedvezményezett: Dévaványa Város Önkormányzata
Megítélt összeg: 77.994.000,- Ft

Támogatás intenzitása: 100%
Projekt befejezése: 2021.12.31.

További információ kérhető:
DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Dévaványa Város Önkormányzata 2019. áprilisában 
a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastruktu-
rális fejlesztése  pályázati felhívás keretében 100%-os 
támogatási intenzitású vissza nem térítendő támo-
gatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 
77.994.000,- Ft.
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TÓTH LÁSZLÓNÉ UNGI ERZSÉBET 
SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTÜK

90. születésnapja alkalmából köszön-
tötte Valánszki Róbert polgármester úr 
Tóth Lászlóné Erzsike nénit otthonában 
2021. decemberében.

Tóth Lászlóné Ungi Erzsébet 1931 
december 25-én született Dévaványán, 
Ungi Ignác és Szűcs Mária második 
gyermekeként, őt követte még 7 testvére. 
Gyermekkorát tanyán, Barcéban töltötte, 
innen jártak be gyalog az iskolába, ott-
hon pedig kivették részüket a háztartás-
ban, az állatok gondozásában, különösen 
akkor, mikor édesapja fi atalon elhunyt és 
a nagyobb gyermekekre még több fela-
dat hárult. A Nagykunsági Állami Gaz-
daságban dolgozott, itt ismerkedett meg 
férjével, Tóth Lászlóval. 1954-ben kötöt-
tek házasságot, 2 gyermekük született 
Laci és Erzsike. 1954-ben Varsányháton 
laktak 6 évig, majd 1960-ban vettek egy 
házat a községben, amit később újraépí-
tettek és jelenleg is itt él Erzsike néni. 
1977-ben az Aranykalász TSZ-ben kez-
dett el dolgozni, ahol 7 évig volt a kony-
hán, majd csípőműtéte volt, azt követően 
pedig megváltozott munkaképességű-
ként leszázalékolták. 1985-től nyugdíjas 
éveit tölti, nagyon aktívan. Férje 2014-
ben hunyt el, akivel közel 60 évig szép, 
tartalmas éveket töltöttek el. 5 unokája 
és 8 dédunokája van Erzsike néninek, 
így napjai nem telnek el magányosan, 
hiszen gyermekei, unokái, dédijei sűrűn 
látogatják, gondoskodnak róla és nagyon 
szeretik hallgatni a régi idők történeteit. 
Öt testvére él még, akikkel nagyon szo-
ros és jó kapcsolatot ápol, napi szinten 
találkoznak és nosztalgiáznak. Erzsike 
néni korát meghazudtolóan éli minden-
napjait, társasági ember, szeret a kertben 
lenni, a lakást is patinás rendben tartja, 
virágait ápolja és nagyon kellemes volt 
hallgatni élete történetét, ahogy feleleve-
nítette a családi történeteket. 

Erzsike néninek ezúton is kívánunk 
jó egészséget, családja, unokái és déd-
unokái körében eltöltött szép éveket!

ADVENTI VISSZATEKINTŐ

A 2021. évben különösen fontosak 
voltak a gyertyagyújtások, hiszen tavaly 
a pandémia miatt nem volt lehetőségünk 
arra, hogy együtt készülhessünk az év leg-
szebb és legmeghittebb ünnepére, ezért 
mindannyiunknak szívet melengető ér-
zés volt, hogy az idei évben a találkozásra, 
együtt készülődésre ismét sor kerülhetett.

Ismét eltelt egy év, újra beköszöntött az 
év egyik legkiemelkedőbb időszaka: az ad-
vent. Hétről- hétre, vasárnapról- vasárnapra 
egyre közelebb kerültünk karácsony ünne-
péhez. Az elmúlt évek hagyományához hí-
ven, minden vasárnap találkoztunk a városi 
adventi koszorúnál, hogy együtt hangolód-
junk a közeledő ünnepre, együtt öltöztet-
hessünk szívünket ünneplőbe.

I. Gyertyagyújtás alkalmával Czank Gá-
bor katolikus plébános úr nyitotta meg az 
adventi időszakot és áldotta meg a városi 
koszorút, majd a Ványai Ambrus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai 
adtak műsort, az énekkar és az irodalmi 
színpad közös produkciója adta meg a felü-
tését az idei adventi időszaknak. Felkészítő 
pedagógusaik Szalai Annamária és Tóth Ve-
ronika voltak.

II. Gyertyagyújtáson a DÁMK Könyves 
Kálmán utcai Mesevár óvoda kismanói va-
rázsoltak téli hangulatot szívünkbe, kedves 
műsorukkal. Felkészítőjük Pádi-Klein Ildi-
kó óvodapedagógus volt.

III. Gyertyagyújtásnál a Gyulai Szak-
képzési Centrum Dévaványai Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium tanulói és 
pedagógusai mutatták be karácsonyi mű-
sorukat, ahol felcsendültek közismert dalok 
és versek. Felkészítő pedagógusaik: Schwarz 
Júlia és Molnár Tünde voltak.

IV. Gyertyagyújtáson Simon Norbert re-
formátus tiszteletes úr ünnepi beszédében 
mondott el egy kedves karácsonyi történe-
tet útravalóul, amely nem csak az ünnepi 
időszakra érvényes útmutatást adott, majd a 
Szügyi Dániel Református Általános Iskola 
diákjai és pedagógusai készültek karácsonyi 
dalokkal, versekkel fűszerezett ünnepi előa-
dással. Felkészítő pedagógusok: Oláh Gizel-
la és Gecseiné Sárhegyi Nóra voltak. 

Minden adventi vasárnap alkalmával 
érezhető volt a karácsony közeledése, azé 

az időszaké, amikor egy kicsit megállunk, 
együtt töltjük azt a néhány napot szeret-
teinkkel és gondolunk azokra is, akik már 
nem lehetnek velünk. Köszönjük az oktatási 
intézmények vezetőinek, a gyermekeknek 
és a pedagógusoknak, hogy megteremtették 
az ünnepi hangulatot minden kilátogató ér-
deklődőnek, hogy fi gyelmükkel, tapsukkal 
megtisztelték, megköszönték a műsorokat 
és állták az időjárás viszontagságait.

A gyertyagyújtások mellett minden va-
sárnap délután szeretettel vártuk az érdek-
lődőket a DÁMK Bereczki Imre Helytörté-
neti Gyűjtemény a múzeumkertjébe, ahol 
az ünnepi készülődéshez, hangolódáshoz 
forralt borral, teával, süteményekkel, kéz-
műves apróságokkal várták a civil szerve-
zetek és helyi kézművesek a látogatókat. 
Találkozásokra, beszélgetésekre adtak ezek 
az alkalmak lehetőséget, s mi is igyekeztünk 
ünnepi fényekkel, zenével megteremteni a 
karácsonyi vásárok hangulatát. Igyekeztünk 
mindemellett jótékonykodni is, hiszen Petri 
Kata gyógyulására gyűjtöttünk. Köszönöm 
kollégáimnak Hajdu Ildikónak és Csatári 
Istvánnak a közreműködést, illetve azon 
civilszervezeteknek, akik részt vállaltak az 
Adventi Hangolódás alkalmainak meg-
valósulásában: Tóbiás Gábroné Tündike- 
Dévaványai Múzeumbarátok Köre, Balogné 
Kondacs Rita- Nagycsaládosok Dévaványai 
Egyesülete, Nemes István- Dévaványai All 
Stars Egyesület.

Az adventi időszakot követően karácsony 
ünnepére díszbe borultak az otthonokban 
a fenyők, megtöltötték a háztartásokat az 
ünnepi illatok, a szeretet, a család és ba-
rátok körében eltöltött kellemes esték. Bí-
zunk benne, hogy sikerült megteremteni az 
adventi időszakban mindenki számára az 
ünnepi hangulatot, a ráhangolódást az év 
legszebb ünnepére és szeretetben, békesség-
ben eltöltött karácsonyt tudhatunk magunk 
mögött. 

A városi karácsonyfához köszönjük a 
fenyő felajánlást Sallai Károlyné Petőfi  
utcai lakostársunknak!

A fotókat köszönjük Takács Balázsnak.

Laskainé Kiss Alexandra 
DÁMK- művelődésszervező

 DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 
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KEDVES MÚZEUMBARÁTOK!

Decemberben, az adventi vasárnapokon 14 órától, - a 
gyertyagyújtásig - a múzeum udvarán kézműves vásár volt, 
ahol a múzeumbarátok is képviseltették magukat. Sajnos az 
időjárás nem volt kegyes hozzánk, de ez nem szegte ked-
vünket. 

Egy alkotóműhelyi foglalkozáson készült ünnepváró 
„kedvességek”, illetve kézműves apróságok kerültek felaján-
lásra. Egy nemes célra gyűjtöttünk ezeken az alkalmakon 
– az Összefogás Kata Lépteiért Alapítvány részére.

Szeretném megköszönni mindenkinek, akik az alkotómű-
hely délutánján szorgoskodtak, köszönjük az adományokat, 
felajánlásokat, a tagság és a segítők önzetlen munkáját!  

2022. február 16-án 15 órától a Bereczki Imre születé-
sének évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen az 
idén is sor kerül a Dévaványai Múzeumbarátok Köre éves 
közgyűlésére. A 2021. évi beszámoló, valamint a 2022. 
évi programterv elfogadása miatt a tagság megjelenésére 
számítunk. 

Tóbiás Gáborné, elnök

Idén ünnepeljük a múzeumalapító születésének 110. év-
fordulóját. A február 16-án, 15 órától tervezett rendezvé-
nyünk részletes programját majd a februári hírlapban ol-
vashatják. 

Terveink szerint kiállításokkal, előadásokkal emléke-
zünk a múzeumalapítóra, az elmúlt évben felújított Be-
reczki Imre Emlékház Mesterségek Háza kiállítóhely is 
több kisebb programnak ad majd otthont. Igyekszünk 
minden korosztályt megszólítani, bevonni. A hírlapban új 
két részből álló rovatot indítunk.

Szintén az emlékév kapcsán, az évfordulón rendezett 
ünnepségen mutatjuk be a „Dévaványa anno” tematikus 
városnéző, városismertető sétánkat, a hozzá tartozó kis 
kitöltendő füzetet, amelyet akár helyi lakosoknak, vagy 

a vidékről ide látogatók számára is programként tudunk 
ajánlani. Általa a település jelképei, helytörténeti értéke-
ink válhatnak ismertebbé. A kitöltött füzettel a múzeumba 
visszatérők egy kis - kiadványainkból álló ajándékcsoma-
got kapnak.

A séta útvonalát folyamatosan bővíteni, színesíteni fog-
juk, illetve on-line tartalmakkal egészítjük ki. Úgy gondol-
juk, hogy ezzel a gyűjteményben őrzött – digitalizált anyag 
egy részét is a „falakon kívülre” tudjuk vinni, a mai igé-
nyeknek megfelelően, a technika, az internet segítségével a 
fi atalok számára is elérhetőbbé és vonzóbbá tenni.

110
MÚZEUMI HÍREK
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Az idei évben egy kicsit más lesz az újság, mert 2022 em-
lék év lesz: Dr. Bereczki Imre Tanár úr születésének 110. 
évfordulója.

Az olvasók között biztosan vannak egypáran, akik ismer-
hették a Tanár urat és személyes emlékeik vannak. Fontos-
nak tartotta az értékek mentését és megőrizni az utókor szá-
mára. Egy ember életét, munkásságát egy pár sorban leírni 
nem lehet. Ezért ebben az évben minden hónapban meg-
jelenik egy cikk a régi Dévaványai Hírlapban közölt írása-
iból és verseiből, hogy jobban megismerhessük a Tanár úr 
gondolatait.

A Hírlap így ajánlja olvasói fi gyelmébe az írást Dévaványai 
Hírlap 3. évfolyam 28. számában 1935. július 14-én.

CRONICA NOSTRA VÁNYÁRÓL
A VÁNYAIAKNAK.

BERECZKI IMRE CIKKSOROZATA
A „DÉVAVÁNYAI HÍRLAP”-BAN. 

Bereczki Imre tanárjelölt a Dévaványai Hírlap-ban meg-
kezdi Dévaványa történetére vonatkozó kutatásainak is-
mertetését. Mondanivalóra már most felhívjuk olvasóink 
fi gyelmét és egyúttal mindenkit megkérünk arra, hogy 
legyenek segítségére további munkájában, mert rendelke-
zésére álló anyag még korántsem teljes. Közleményeiben 
csupán egyes jellemzőbb események, népi szokások stb. 
elmondására szorítkozik és a hézagok kitöltését nem utol-
só sorban olvasóinktól várja. Ványa nyelvén mesél, hogy 
neki is meséljenek. Minden felvilágosítás értéket jelent a 
számára, akár nyelvi sajátságokra, akár archeológiai lele-
tekre, vagy természetrajzi megállapításokra vonatkozzanak 
is azok. Bízunk benne, hogy Bereczki Imre történetei meg-
nyerik olvasóink tetszését és rajta lesznek azon, hogy eze-
ket a történeteket kiegészítve, egyszer majd összerakható 
legyen Dévaványa egész története.

Első cikkünk a Dévaványai Hírlap 3. évfolyam 41. számá-
ban 1935. október 13-án, a  2. oldalon jelent meg.

AMIRE MÉG A LEGÖREGEBB EMBEREK 
SEM EMLÉKEZNEK

Dévaványa legrégibb írott emlékben Jana, Vana, Wana és 
Wanya néven említik. A Déva előnév legelőször 1723-ban 
a helybeli református egyház tulajdonát képező harang fel-
iratban fordul elő.

Borovszky Samuel monográfus szerint Ványa szláv szó és 
asszonyt jelent.

Ványát a XVII. században északon Ecseg, Kérsziget, nyu-
gaton Csudaballa, Póhalom, délen Ege, Nadány, keleten Si-
masziget, Balkán és Cséff án faluk határolták.

A törökvilág előtt Sártó, Kerektó, Simató, Pocos helyén 
halastavak voltak. A mai Kispocos helyén II. József idejében 

még 34.000 négyszögöl területű tó terült el. Nagy kiterjedé-
sű halastó volt Csudaballán és Ecsegen is.

A Tisza, Berettyó, és a Körösök szabályozása előtt mesz-
sze elágazó vízerek kanyarogtak a határban össze-vissza. 
Ezeknek a vízereknek, illetőleg kanyaroknak a nevét őrzik a 
Rieli derék, Kórés zug, Rigalyos, Fudéri derék, Berekér, Tar-
csányér, Nagyér, Dombrét. A vízerek melléke nem termett 
mást, csak nádat, sást, kákát és egyéb vizinönényt.

Ecseg 15.000 holdnyi határát a szabadságharc leverése 
után csatolták Ványához. Belőle két évvel ezelőtt a bokrosi 
legelőt (4.034 holdat) Turkevéhez csatolták. 

Ecseg község a XVIII. század elején pusztult el. A Berety-
tyó Templomzug nevű kanyarulatában állott a temploma.

A mai Tókertben a Tó-alja nevű rét magas partján őstelep 
nyomai vannak, Neolitkori háztartási eszközöket, fegyvere-
ket, szerszámokat és rengeteg kagylót ástak már ki innen a 
föld megmunkálása alkalmával.

Ványa határa a XVIII. század végén 68.060 kat. hold volt. 
Ekkor még idetartozott Cséff án és Csudaballa is.

A budapest - szolnok – debreceni műút megépítése előtt 
Dévaványán ment át a budapesti – nagyváradi – kolozsvári 
országút, Szolnok, Törökszentmiklós, Mezőtúr, Dévaványa, 
Körösladány, Vésztő volt az irány.

Ványának régen erdei is voltak. A mai rom. kath. egyház 
tulajdonában lévő rét, fás, bokros terület volt, ezért hívták 
Bereknek. Simasziget és Károlyfalva közötti gyönyörű nyár-
fa, tölgy és kőrisfa erdő terült el. Pusztagabonás környékén 
hajdan szintén hatalmas erdő volt, ennek emlékét ma is őrzi 
néhány ősi vadkörtefa.

(Jegyzetek Bereczki Imre: Dévaványa monográfi ája című 
munkájából.)

Dévaványa, 2022. január 5.
Turiné Mikó Éva

DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁRA

Fotó: BIHGY fotóarchívuma (2016.61.1)
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DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁRA
110 éve született dr. Berczki Imre, a „Tanár Úr”, a dévavá-

nyai múzeum megálmodója, megalapítója, a fáradhatatlan 
tudós. Úgy gondoljuk a legméltóbban, a leghitelesebben 
saját írásai, gyűjtései alapján érzékeltethetjük mutathatjuk 
be sokrétű, a régmúltat megörökítő munkásságát.

Állandó rovatunknak ebben a részében újabb, Tanár úr 
egykori tanulmányainak felhasználásával íródott dolgo-
zatokból válogatunk. Jelen cikkünk is már egy saját gyűj-
tésekkel, visszaemlékezésekkel bővített, 2011-ben íródott 
munka részlete.

Minden magyart érdekel lakóhelye környékének, illetve 
általában a magyarok által lakott minden földrajzi helynek 
neve, annak magyarázata, eredete, története. Idei emléke-
ző sorozatunkat Dévaványa utcaneveinek ismertetésével 
kezdjük:

I. Utcanevek:
1. Helybéli személyekről elnevezett utcák
a./ A foglalkozásuk által váltak ismertté:
Bergelné utcája: A Petőfi  utcának (ma Zrínyi utca sza-

kasza) a Vásár ( ma Eötvös utca) és Batthyány utca közti 
szakaszát nevezték így özvegy Berger Lajosné üzletéről.

Csatári kovács utcája: A Zrínyi utcának a Klapka és a 
Vásár utca közötti részét nevezték így, mert ott lakott Csa-
tári Sándor kovács, majd az apa foglalkozását folytató fi a, 
Csatári Kálmán is, ezért emlegették ezen a néven ezt az 
utcaszakaszt.

Grünföld sarok: Az Árpád utca és a Kossuth utca talál-
kozásánál, a sarkon állott Grünföld kereskedő üzlete és 
háza. Mivel a kereskedő jól ismert volt egész Dévaványán, 
ezért a ványaiak sosem mondták az Árpád és Kossuth ut-
cai sarkot másképp, csak Grünföld sarok.

Márton bolt utcája: Nevét onnan kapta, hogy a műút 
mellett állott Márton kereskedő üzlete, s az épületre nagy 
betűkkel ki volt írva Márton István neve. A lakosság ezt 
megjegyezte, s a későbbi új neve (Béke utca) helyett is ezt 
használta.

Mátyás utca: Régi neve Mátyásgát utca volt. A körösla-
dányi vasúttól a lánynevelő intézetig /mai gyermekotthon/ 
tart. A hagyomány szerint Mátyás napkor kezdték el töl-
teni, azért lett a neve Mátyásgát, a Körös áradásától védte 
Dévaványát.

Vámbergel utcája: A Sirály utcának a Hajós utcához kö-
zeli szakaszát nevezték így népiesen, a Hajós utca sarkán 
lakó Weinberger Mór kereskedőről. Lakóháza élénk sár-
gára meszelt falával kitűnt a ványai fehérre meszelt házak 
közül, ezért így is emlegették: „Sárga bót”.

A ház felújított állapotban ma is áll, és szintén vegyes-
bolt.

Záli néni utcája: A Deák Ferenc utcának a Vásár utca és 
a Battyhány utca közti szakaszának népies neve. Ugyanis a 
sarkon állott özvegy Müller Salamonné Spitzer Rozália – a 
nép nyelvén – Záli néni üzlete.

A Rozália név Záli  alakú becéző változata utal arra, 
hogy a jómódú kereskedő család nem egyszerűen Rozál 
vagy Rozika néven becézgette kislányát- hanem szinte a 
mai is divatosnak hangzó Zálika néven-, így felnőtt korá-
ban is különlegesnek hangzó Záli néven szólították. 

Névtelen utca: Jelenlegi neve Ladányi Mihály utca. Az 
Eötvös József utca és a Kodály Zoltán utca között nyitott 
új utca. Eleinte Névtelen utcaként emlegették a ványaiak, 
de később – önkormányzati képviselői javaslatra – Déva-
ványai országos hírű költő szülöttjéről, Ladányi Mihályról 
nevezték el. A ványai idősebb korosztály tagjai még sze-
mélyesen ismerték a költőt, aki igen sokszor hazalátoga-
tott itt élő szüleihez. 

Még él az a legenda a költőről, hogy bizonyos ideig kitil-
totta a város vezetése Dévaványáról, kritizáló magatartása 
és verseinek stílusa miatt. Különösen a „Térkép” című ver-
sét tartotta sértőnek a város vezetése, melyben szülőfaluja 
elmaradottságát említette:

  „Belepi gondosan a sár,
  a január, a február,
  s ha néha idenéz az Isten:
  „lyukas a térkép” – mondja csendben.”

(Ladányi 1987: 494)
b./ Több hasonló nevű család lakott az utcában:
Bogyák utcája: Ma Széchenyi utca, a Hősök terétől a 

Bánomkertig tart. „ Régi neve Nagy utca volt. Ezt a nevet 
azért kapta, mert a Fő tér folytatása volt kelet felé, s itt lak-
tak a község legmódosabb gazdái. Úgy is hívták: Bogyák 
utcája.

Egyik házban Bogya lakott, a másikban Dékány. Azt 
mondta a ványai rigmus: „Ha Bogya pízes, Ha Dékány, kí-
nyes.” (Bereczki 1980: 39)

Kürtiek utcája: Mai neve Kinizsi utca, a Deák Ferenc 
utcát köti össze a Hunyadi utcával. Mivel sok Kürti nevű 
család lakott az utcában, ezért volt ez a népies neve.

Vadok utcája: A hivatalos neve Hajnal utca, de mivel 
több gazdag Vad család lakott ott, ezért így emlegették.

(Váradi Andrásné: Helyneveink érdekességei, tanulságai, 
népi magyarázatai. Dévaványa Helynevei. 2011)
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 Tóth Róbert vagyok, népi bőrműves nyereg- és szíjgyár-
tó. 1998-ban végeztem a középiskolát Békéscsabán. Azóta 
is –rövidebb, hosszabb kihagyásokkal - mindig jelen volt az 
életemben a bőr. Tárgyaimat kézzel, különböző népi tech-
nikákat használva készítem. Nem használok varrógépet, 
műbőrt. Főként használati tárgyakat, egyedi öveket, pénz-
tárcákat, tokokat, táskákat varrok. Időnként hámokat, szí-

jazatokat készítek megrendelésre. 2020 óta a hobbiból vál-
lalkozás lett. A bőrműves a főtevékenységem, a szobafestés 
-mázolás pedig a másod-tevékenysége a vállalkozásomnak. 
Így még mindig kevés idő jut a bőrtárgykészítésre. 

Remélem, egyszer majd csak a kézműveskedés lesz a fő 
megélhetési forrásom.
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ÉVEKKEL EZELŐTT ÁLMODTUNK EGY NAGYOT…
Álmodtunk egy szervezetről, ami segíti számtalan csa-

lád és idős életét. Egy olyan szervezetről, ami a gyermekek 
részére Mikuláskor csomagot, karácsonykor ajándékot és 
édességet oszt és olykor még szabadidős programokat is 
szervez. Egy olyan alapítványról, ami a nyugdíjas korosz-
tályt is segíti alapvető élelmiszerekkel. Mi megálmodtuk és 
létrehoztuk, Ti pedig egy emberként támogattok bennün-
ket. Az alábbiak voltak a 2021-es évünk legmeghatározóbb 
eseményei. A Ti és a mi évünk, mert ez csak közösen sike-
rülhetett ilyenre.

- Januárban farsangi álarckészítő versenyt hirdettünk 
Facebook oldalunkon, a nyertesek egy-egy társasjátékkal 
gazdagodtak.

- Februárban szintén egy online játékra invitáltuk a gye-
rekeket, ezúttal kukó festő versenyt szerveztünk, a díjak 
szintén társasok voltak. 

- Márciusban 48db húsvéti csomagot készítettünk, ami 
sonkából, tojásból és egy kis üveg tormából állt. Leginkább 
nyugdíjasokat támogattunk akciónkkal.

- Április elején a Margaréta Otthon lakóit leptük meg egy 
klasszikus húsvéti vacsorával.

- Májusban Gyereknap alkalmából fagyijegyet osztot-
tunk, illetve minden oviba vittünk egy-egy tálca vajas 
linzert.

- Szeptemberben a NAV e-mailben közölte az adó 
1%-okból befolyt összeget. Egy egészen hihetetlen összeg 
1.638.466.- forint került kiutalásra.

- Októberben a Margaréta Otthon lakóinak kedvesked-
tünk gyümölccsel, illetve szintén ebben a hónapban családi 
aszfaltkréta versenyt is rendeztünk.

- Decemberben több, mint száz Mikulás csomaggal sze-
reztünk örömet helyi gyermekeknek, karácsonykor pedig 
51 tartós csomagot illetve 31 dísztasak játékot és édes-
séget kézbesítettünk. (A Hírlapban szereplő fotók ekkor 
készültek.)

Köszönjük szépen az egész évi támogatást! Egy biztos: a 
jövő évi lista még hosszabb lesz.

Gusztafi k Gábor
Mosolyt Minden Arcra Alapítvány

kuraróriumi elnök

--- A hónap versre ---
Első alkalommal Sárközi György (1899-1945) 

versének részletét ajánljuk olvasásra. 

Higgy a csodában!

„Mikor szélvész veri el a megfülledt meleget
S a világra hirtelen rámordulnak az egek,

A riadt fák föld alá dugnák cifra ágaik
S már pergő jég öldösi a fáknak virágait,

Higgy a csodában!

Mikor tikkadt éjszaka fú csöndet a falura,
A szérün asztagban áll és álmodik a buza,

S álmában a láng piros kísértetként föllobog,
Döng a harang s locsogó hordóval szekér robog,

Higgy a csodában!”

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!
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,,MIÉNK ITT A TÉR!”-
KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍ-

TÁSA DÉVAVÁNYÁN-
TESCO- ÖN VÁLASZT,

MI SEGÍTÜNK

A Dévaványai Sportegyesület a 
TESCO-Ön választ, mi segítünk 
pályázati felhívásán a 61. számú 
körzetben elnyerte a 100.000.-Ft 
értékű támogatást. A projektünk 
célja az volt, hogy a Kossuth ut-
cai edzőtermünket gyermekbarát-
tá tegyük, vagyis olyan közösségi 
teret alakítsunk ki, ahol kulturált 
körülmények fogadják őket, mind 
az edzések, mind a táborok ideje 
alatt. Így megvásárlásra kerültek: 
íróasztal, polcok, fogas, babzsákfo-
telek, székek és növények. Ezekkel 
az elemekkel lehetőségünk adódott, 
hogy kulturáltabbá tegyük az edzé-
sek alatti részvételt, hogy igényes és 
ápolt környezetben várakozzanak 
az edzések előtt, alatt és közben is. 

,,DÉVAVÁNYAI SPOR-
TEGYESÜLET 2021. ÉVI 

SZAKMAI PROGRAMJÁ-
NAK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK 

TÁMOGATÁSA”- 
VCAE-KP-2-2021/1-000042 

PROJEKT

A Dévaványai Sportegyesület si-
kerrel pályázott a Nemzeti Együtt-

működési Alap és Civil Támogatá-
sok Igazgatósága által kiírt, Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. által koordi-
nált ,,2021. évi Nonprofi t, társadal-
mi, civil szervezetek és köztestületek 
támogatása (VCAE)” kategóriában, 
8.000.000.-Ft összegre. A támoga-
tás a pandémiás helyzetre tekintet-
tel meghatározóan fontos volt az 
egyesület számára, hiszen lehetősé-
günk adódott olyan programokat is 
megvalósítani, amely a járványügyi 
helyzet miatti pénzügyi átcsopor-
tosításaink miatt kérdésessé vált 
volna. A támogatás lehetővé tette, 
hogy önállóan, saját bevételeinket 
és szolgáltatásainkat jövőbeli mű-
ködésünkhöz megalapozzuk, to-
vábbá megjelenéseinket, közösségi 
rendezvényeinket magasabb szintre 
emeljük. A járványügyi helyzet még 
inkább megerősített bennünket ab-
ban, hogy közösségünknek meg-
kérdőjelezhetetlenül fontos szerepe 
van az identitásunk megőrzésében, 
az egyénre gyakorolt megtartó ere-
jében. A támogatásnak köszön-
hetően az alábbi rendezvényeink 
színvonalát, közösségre gyakorolt 
hatását növelni tudtuk, ezáltal nép-
szerűsíteni tudtunk az egészséges, 
sportban gazdag életmódot, kiala-
kíthattuk stabil működésünk alap-
jait, vonzóbbá tehettük városunkat 
és egyesületünket a fi atalok, a gyer-
mekek és a szülők körében, ezáltal 
identitásukat erősíthettük. 

• X. Városnapi Futballkupa és III. 
Diás Kristóf Emléktorna

• Gyermektáborok (Futball tábor és 
Nagyon Nyár sport és angol nyel-
vi tábor)

• Kitelepülések (Ecsegfalva, Ker-
tészsziget)

• Túzok Trail Terepfutó Verseny és 
Kerékpáros Teljesítménytúra

Lehetőségünk volt még
az alábbiakra:

• karbantartási és tereprendezési 
munkálatokat véghezvinni;

• műszaki berendezéseket megvá-
sárolni;

• mind a városban, mind a környe-
ző településeken tartós és biztos 
piaci megjelenést kialakítani, ez-
zel tovább növelve az egyesület 
taglétszámát és a szakosztályaink 
minőségi működését.

Laskainé Kiss Alexandra
koordinátor

DSE HÍREK

Kérjük, adójának 1% - ával segítse 
a Dévaványai Sportegyesületet 

2022-ben is!

Önnek 1%,
nekünk hatalmas segítség!

A befolyt támogatásokból az 
egyesület szakosztályainak esz-
közeit gyarapítjuk, sportolóink 
javára fordítjuk, továbbá spor-
teseményeink megszervezését 

biztosítjuk.

ADÓSZÁMUNK:
19976653-1-04

Felajánlását hálásan köszönjük!
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Az egyesület életét is befolyásolta a 2021. évben is fel-fel 
bukkanó pandémiás helyzet, ám a vezetők, edzők, sporto-
lók és szülők igyekeztek maradéktalanul kihozni az adódó 
szituációkból a maximumot és helytállni a mindennapok-
ban. Az elmúlt év is tartogatott számtalan feladatot, új ki-
hívásokat, kezdeményezéseket, olykor fejtörős körülmé-
nyeket, nehezített pályát, de mindenképpen nyugtázhatjuk, 
hogy az egyesület és a szakosztályok tevékenységei felszálló 
ágban vannak és nem vetette vissza senki kedvét az olykor 
kiszámíthatatlan élethelyzet sem. Fontosnak tartjuk, hogy 
tájékoztassuk a lakosságot, az érdeklődőket arról, hogy 
milyen eredményeket tudunk felmutatni, bemutassuk te-
vékenységünket, megismertessük az egyesület azon oldalát 
is, amely nem mindig érzékelhető a pálya széléről. Bízunk 
benne, hogy ezáltal is lesznek, akik kedvet kapnak ahhoz, 
hogy csatlakozzanak egyesületünk tagságához!

A Női Futsal csapatunk évértékelése tekintetében ambi-
valens érzések kavarognak az emberben. A 2020/2021-es 
szezon zárásaként történelmi sikert tudhatott magáénak a 
csapat, az NB II. Keleti csoportjának bajnokai lettek, amely 
erőn felüli teljesítménynek tudható be. Remek ellenfelek-
kel, élményekkel és hasznos tapasztalattal gazdagodhattak 
a játékosok, de az NB I-ben való indulás joga sajnos nem 
lehetett reális opció, így az NB II-ben való szereplés érhet 
hagyománnyá az egyesület életében. A nyár azonban nem 
várt nehézségeket okozott, amelyek korlátozták a csapat 
lehetőségeit. Akadtak távozók mind az edzők, mind a já-
tékosok részéről, illetve a civil élet is nehezítette felkészü-
lésüket, így ésszerű döntésként a Pest Megyei Női Futsal 
bajnokságban történő indulás mellett tették le a voksukat 
a csapat tagjai, amely kihívásokkal és új impulzusokkal 
ajándékozta meg a csapatot. A kezdeti sikereket követve az 
MLSZ Pest Megyei Igazgatósága időközben megállapította, 
hogy két játékosunk - mivel NB II. labdarúgó igazolással 
is rendelkeznek, ezért a hatályos versenykiírás értelmében 
- nem léphetett volna pályára. A két játékos kiesése mel-
lett 15 egységnyi pontlevonásos büntetést kaptunk. Minde-
zek ellenére a harmadik fordulóban 100%-os teljesítményt 
nyújtottak a lányok, Tanács- Furka Júlia csapatkapitány ve-
zetésével a felsőházi folytatást is kivívták. A felsőházban a 6. 
helyről startolnak, de az említett akadályok megugrásával 
is ez hatalmas bravúrnak mondható.  A jelenlegi szereplés-
ben fontos a kiemelkedő egyesületi támogatás, valamint az, 
hogy Tanács Zoltán- elfoglaltságai mellett is szakított időt 
az edzések megtartására, így a lányok kellő szakmai felké-
szültséggel érkezhettek a mérkőzésekre. A csapat jelenleg 
több kispályás teremlabdarúgó tornán vesz részt- legutóbb 
január 8-án Domaszéken játszottak a lányok, ahol torna-
győzelmet zsebeltek be- továbbá az edzéseik folyamatosan 
zajlanak. A felnőtt női futsal csapat mellet folyamatosan 
tréningezik a leány utánpótlás is, versenyeztetésük meg-
szervezése pedig folyamatban van. A jövő tehát kecsegtető 
és kihívásokkal teli, de a lányok minden eléjük gördülő aka-

dályt szemrebbenés nélkül oldanak meg és az adódó hely-
zetekből igyekeznek a maximumot kihozni. 

A felnőtt futball csapatunk a 2020/2021-es szezont kva-
lifi kációs rendszerben lebonyolított őszi alapszakaszból a 4. 
helyen végezve jutott be a felsőházba (Megye I.). Ősszel ütő-
képes keretünk állt össze, de a téli felkészülésben kiderült, 
hogy a keretben meghatározó változások lesznek, hiszen 
több játékos nem kívánta, vagy nem tudta folytatni a fut-
ballt magánéleti elfoglaltságok miatt, így 13 játékos nélkül 
kellett helytállni a csapatnak a Megye I. osztályban. A baj-
nokság végére 8 pontot szerzett csapatunk, amely abszolút 
bravúrosnak mondható. Az U-19-es csapatból több sporto-
ló állt pályára a tavaszi időszakban, illetve edzőjük- Berecz-
ki Árpád is- rendszeresen szerepet kapott. A 2021/2022-es 
szezont a Megye II-ben kezdtük, de itt is adódnak kihívá-
sok, hiszen 3 olyan Megye I. osztályú  csapat nevezett, akik 
ezen a szinten kiemelkedő lehetőségekkel is rendelkeznek. 
A nyáron, a nehézségi szint erőteljessége mellett további já-
tékosaink jelentették be távozási szándékukat, de az egyesü-
leti szimpátia miatt több játékos mégis újra kezdte az edzé-
seket, a fi atal korosztályunkra pedig folyamatosan lehetett 
számítani. A fél szezonban 16 pontot szereztünk, amely a 
körülményekre tekintettel kifejezetten jónak mondható és 
akár az 5-6. helyezés elérése is reális lehet. A csapatjáték, 
az összetartás és a tudatos játék amely előrelépést jelent, 
szemben az egyéni bravúrokkal. A játékosok hozzáállása a 
kulcs a jövőt tekintve is. A meghatározó változások, a ke-
retünk teljes átalakulása sem törte meg a csapatot, a helyi 
játékosokra alapozva beleerősödhetünk a bajnokság vezető 
szerepét jelentő együttesek sorába. A tavaszi szezonra való 
felkészülést 2022.01.21-én kezdik meg a játékosok, heti két 
edzéssel és két edzőmeccsel, és az elsődleges cél a stabilitás 
kialakítása lesz a cél.

Utánpótlás szinten U19, U17, U16 ,U13, U11, U9, U7 
korosztályokban szerepelnek csapataink. Az idősebb kor-
osztályok tekintetében most ütköznek ki a 2000-es évek 
első évtizedének demográfi ai jellemzői. 2002-2008 között 
született gyerekek száma minden korábbinál alacsonyabb 
volt, így ezen korosztályok tekintetében önmagában a 
versenyeztetés ténye is eredmény. Szerencsére a fi atalabb 
korosztályok tekintetében valamelyest javuló tendencia fi -
gyelhető meg, így célunk, hogy őket hosszútávon pályán 
tudjuk tartani, és legalább a megyei felnőtt futballba eljut-
tassuk őket.

A torna-szakosztályunk az idei szezonban sikert sikerre 
halmoz, hiszen tornászaink letették névjegyüket a sportág-
ban, amelyre eddig az egyesület életében nem volt példa, így 
történelmet írtak sikeres versenyszériájukkal. A szakosz-
tályt a 2018/2019-es tanévben indítottuk be a helyi igények-
re reagálva. Az elsődleges cél az volt, hogy megismertessük 
és megszerettessük a gyermekekkel a sportban gazdag, 
egészséges életmódot, az alapok pontos megismertetését 

SPORT-TISZTELET-KÖZÖSSÉG-HAGYOMÁNY- 
A DÉVAVÁNYAI SPORTEGYESÜLET ÉVES BESZÁMOLÓJA
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és felmenő rendszert alakítsunk ki. Ez a 2021. évre beérett, 
hiszen az akkor kezdő gyermekekből mára igazolt verseny-
sportolók lettek, akik a Magyar Diáksport Szövetség által 
megrendezett Diákolimpián mind a területi, mind a me-
gyei fordulókban kiváló eredményeket értek el csapatban és 
egyénileg is. Jelenleg 18 fő versenyzőnk van, az utánpótlás 
tekintetében pedig 16 fő edz. Ez a létszám sem a korlátozá-
sok, sem a hosszabb nyári szünetben nem esett vissza, sőt 
jelenleg a létszám felfelé ívelő tendenciát mutat. A torná-
szok nemtől és kortól függetlenül vesznek részt az edzése-
ken, a kezdők heti egy alkalommal intenzív 45 percben, míg 
a haladó/versenyző korosztályunk heti kétszer, összesen 3 
órát edz, versenyre való felkészülés estén az edzések száma, 
időtartama növekszik. A szakosztály edzője Hajtman Erika 
tornász, aki 30 éve foglalkozik e sportág oktatásával, továb-
bá versenybíró is, így mindkét szakmai oldalt jól ismeri. A 
haladó csoportnál a versenyfelkészülés időszaka alatt Las-
kainé Kiss Alexandra szakosztály-vezető csatlakozott be, 
aki a jövőben is részt vállal mind a versenyfelkészítésben, 
mind az edzések megtartásában, streching és koreográfi a 
készítésben (FitKid versenyek). A 2021-es évet a megszo-
kott év végi bemutatónkkal zártuk, hogy a zárt kapus ver-
senyeken bemutatott egyéni számainkat a szülők is megte-
kinthették. A 2022-es évben a FitKid világát is szeretnénk 
megismertetni a gyerekekkel, így az erre való felkészülést 
kezdjük meg és szeretnénk, ha Dévaványa nevét a sportág 
nem felejtené el. Köszönettel tartozunk edzőnknek, Hajt-
man Erikának, aki nélkül nem halmozhatnánk a sikereket 
és élményeket, az egyesületnek hogy töretlenül készülhet-
tünk, versenyezhettünk. 

Mazsorett-szakosztályunk sem tétlenkedett az elmúlt év-
ben, egyesületünk Ametiszt Mazsorett Csoportja, valamint 
a Dream Team Mazsorett Csoport színvonalában kiemelke-
dő táncversenyen szerepelt. 2021. október 23-án Balaton-
füreden rendezték a Magyar Látványtánc Sportszövetség 
XI. Látványtánc Európa Bajnokságát. A csoport a kétsze-
res magyar bajnoki cím büszke tulajdonosaként jutott be 
az Európa Bajnokságra. Az első forduló Budapesten volt 
május végén, a második fordulót Balatonfüreden rendezték 
júniusban. Mindkét válogatón nagyon magas pontszámmal 
jutottak tovább a produkciók. A felkészülés időszakában 
hetente több alkalommal próbáltak a lányok, elsősorban 
hétvégén, nem egyszer hat órában folyamatosan. Mindenki 
lelkiismeretesen és rendkívüli fegyelemmel készült a meg-
mérettetésére. Az Európa Bajnokságon mindkét tánc I. he-
lyen végzett. Musical kategóriában sétapálcával táncoltak, 
míg mazsorett kategóriában formációban két eszközzel: 
zászlóval és két bottal forgattak a lányok. November 13-án, 
szombaton az Év Tánca Nemzetközi Minősítő és Díjkiosztó 
Táncfesztiválon születettek csodaszép eredmények. Gye-
rek kategóriában az egyik tánc arany, míg a másik kiemelt 
arany minősítést szerzett, valamint a legjobb koreográfi á-
ért járó díjat is megkaptuk. Junior kategóriában szintén két 

tánccal neveztünk és ezüst minősítést kaptunk. A Dream-
Team csapata egy ezüst egy arany és egy kiemelt arany mi-
nősítést táncolt össze. Emellett legjobb koreográfi áért járó 
díjat kapott, valamint elnyerte az Év Tánca legjobb táncosai 
kupát is.

Az úszó-szakosztályra is rányomta bélyegét a járvá-
nyügyi helyzet, az első edzést május 12-én tudták megtarta-
ni, ugyanis a gyomaendrődi uszoda is zárva tartott, majd a 
Dévaványai Strandfürdőben június 12-én tartották meg első 
edzésüket. Az elmúlt 2 évben, 9 hónap esett ki az edzés idő-
szakából, ez sajnos a taglétszám alakulásán is meglátszott, 
de 2021-ben 26-an látogatták az edzéseket, amikor heti 3 
alkalommal volt csoportos, ezen felül pedig egyéni edzések 
is. A korlátozások miatt a nyíltvízi úszások is elmaradtak. 
Az elsődleges cél a szabadidő értékes eltöltésének biztosí-
tása, a 4 úszásnem technikájának oktatása és az egészség-
tudatos életszemlélet kialakítására fókuszált.  2022-ben a 
szakosztály egy új, sajátnevelésű edzővel fog gazdagodni, 
aki elsősorban a nyári időszakban fog tevékenykedni. Egy 
úszónk augusztus óta a mezőtúri Invictus vízilabda csapat-
ban edz, ahol sikeresen helyt is áll. A futókör elkészülté-
vel a 2022-es évben az atlétika szakosztály tevékenységére 
is szeretne hangsúlyt fektetni Nagy Ádám- edző, hiszen a 
sportlétesítmény lehetővé tenné az amatőr utcai és akár a 
Magyar Atlétikai Szövetség által meghirdetett mezeifutó és 
pályaversenyekre való felkészülést is. 

A birkózó-szakosztály is remekelt az elmúlt szezonban, 
Kovács Ádám a ,,DIGI Sport- A nap hőse” pályázat indulója 
méltán került fel a listára, hiszen 16 éves kora ellenére sikert 
sikerre halmoz. Ádám többszörös magyar bajnok, junior 
magyar bajnoki III. helyezett és korosztályos válogatott ver-
senyző. A birkózás által kitartó, öntudatos, szorgalmas és el-
hivatott fi atalember a tatamin kívül is.  Czifrák Kende pedig 
jelenleg gyermek II-es korosztályban versenyzik, a 2021. 
november 13-án Kecskeméten megrendezésre kerülő IV. 
Balla József emlékversenyen mindössze 7 évesen a dobo-
gó legtetejére állhatott, és az aranyérmet büszkén vehette 
át. A közel 2,5 éves kemény munka meghozta eredményét, 
még nagyobb lendületet adott a további célok eléréséhez. A 
szakosztály 2021. november 3-án a Magyar Birkózó Szövet-
ség fennállásának centernáriuma alkalmából Gyomaend-
rődön fogadta a szövetség elnökségi tagja- Komáromi Ti-
bor- a megye legkiemelkedőbb edzőit és egyesületeit, így a 
Dévaványai Sportegyesület Birkózó-szakosztálya is méltón 
képviseltette magát a jeles eseményen. A birkózóink több 
versenyen, kupán szerepeltek, ahonnan mindig emelt fővel 
és érmekkel tértek haza, természetesen az elért eredmények 
Kovács Zsolt edző lelkiismeretes, kitartó munkája nélkül 
nem valósulhatnának meg.

Egyesületünk sporttevékenysége mellett kiemelten fon-
tosnak tartja, hogy közösséget építsen, jelen legyen a vá-
ros lakóinak életében, így munkánk egyre átfogóbbá válik. 

SPORT-TISZTELET-KÖZÖSSÉG-HAGYOMÁNY- 
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Több nemes ügyet igyekeztünk az elmúlt évben is támogat-
ni, segítettünk Gárdián Milánnak, hogy kezelésére össze-
gyűljön a szükséges összeg, továbbá az Idősek Világnapja 
alkalmából a Margaréta Idősek Otthonának lakóit és dolgo-
zóit vendégeltük meg babgulyás-vacsorával, kifejezve ezzel 
köszönetünket számukra. 

Táboraink az elmúlt évek alatt meghatározó szerepet töl-
tenek be a gyermekek és a szüleik életében, hiszen egyre 
duzzadó létszámmal, érdeklődéssel fogadják azokat, így 
évről-évre rekordokat döntögetünk magunk számára is. A 
2021-es évben a Foci táborunkban 40 fő, a Sport és angol 
táborban 50 fő vett részt, vezetőink, edzőink, önkéntese-
ink segítik mindezek lebonyolítását. A táborokban kiemelt 
fi gyelmet fordítunk a sportra, az egészséges életmódra, de 
természetesen a kikapcsolódásra, a kirándulásra, a közös 
élmények szerzésére is. A visszajelzések és magunk értéke-
lése alapján is igen sikeresek, egyben fárasztóak ám mér-
hetetlenül feltöltőek ezek a napok a nyáron, hiszen nagyon 
intenzíven telik el ez az időszak, ám a rengeteg gyermek 
örömét, lelkesedését, a közösségünk erejét látva minden tá-
bor örök emlék marad. 

Közösségi programjaink közül a Városnapi kispályás 
labdarúgó kupa és Diós Kristóf Emléktorna meghatározó 
jelentőséggel bír- már nem csak a helyi lakosok számára-  
egyre nagyobb a jelentkező csapatok száma a kupára, egyre 
többen jönnek a környező településekről is, hogy jó hangu-
latú, barátságos mérkőzéseket játszanak le a DSE pályáin. 

A Dévaványai Sportegyesület, a Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatósággal és Dévaványa Város Önkormányzatá-
val együttműködve, hagyományteremtő szándékkal, 2021. 
szeptember 4. napján, első alkalommal rendezte meg a 
Túzok Trail elnevezésű terepfutó versenyt, illetve kerék-
páros teljesítménytúrát. A rendezvény elsődleges célja az 
volt, hogy a helyi és környékbeli lakosság részére a helyi 
természeti értékek által nyújtott környezetben a sporto-
lási, kikapcsolódási lehetőség biztosítása, illetve ezen ese-
ményen keresztül a nemzeti park szerepét, tevékenységét 
megismertesse, Dévaványa város természeti adottságait, 
történelmi emlékeit bemutassa, a pusztai életet megjele-
nítse és egészen testközelbe hozza. A verseny megrendezé-
sével a szervezők igyekeztek megcélozni olyan sportolási, 
kikapcsolódási igények kielégítését, mely eredményeként a 
résztvevők rendszeresen visszatérnek Dévaványára és a Kö-
rös-Maros Nemzeti Park Sterbetz István Túzokvédelmi Lá-
togatóközpontjába, így a Túzok Trail fontos eseményé tud 
válni az éltükben, illetve városunk életében is. A verseny 
rajthelye és célja a Réhelyen kiépített Sterbetz István Túzok-
védelmi Látogatóközpont volt Innen indultak a futótávok 
5, 10 és 21,1 km – félmaraton – valamint a 25 és 50 km-es 
kerékpáros távok is. A terepfutóverseny a Réhelytől keletre 
eső túzokélőhelyek között vezető dűlőutakon vezetett, a ke-
rékpáros távok útvonalai Ecsegfalva irányába indultak, ahol 

a Hortobágy-Berettyó szabályozatlan kanyarulatait követő 
árvízvédelmi töltésén haladtak az indulók, fokozottan vé-
dett területeken, így olyan helyeket láthattak a résztvevők, 
amelyek alapvetően elzárt, a természet titkos helyei. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy az I. Túzok Trail Terepfutóver-
senyre és Kerékpáros Teljesítménytúrára a jelenlegi hely-
zet mellett is ilyen sokan eljöttetek versenyezni, szurkolni, 
nézelődni, a remélt létszámot jóval meghaladva. Összesen 
151-en rajtoltak el és mindenki sikeresen vissza is talált a 
versenyközpontba és még a célkapun is áthaladtak. A részt-
vevők kedvét még az időközben defektessé vált kerékpárke-
rék, a zúzott köves út, a felhők és fák hiánya, de még a forró 
nyarat idéző időjárás sem szegte, sőt, mosolyogva, élmé-
nyekkel futottak/gurultak át a célkapun. A nevezések alap-
ján több, mint 40 településről érkeztek, az ország minden 
pontjáról. Bízunk benne, hogy városunkról, Dévaványáról 
és a Körös-Maros Nemzeti Park Sterbetz István Túzokvé-
delmi Látogató Központjáról pozitív élményekkel tértek 
haza a versenyzők és jövőre is viszont találkozunk!

A pandémia ellenére az infrastrukturális fejlesztések sem 
maradtak el. A Dévaványai Sportegyesület Seres István 
Sporttelepének egy újabb fejlesztési fázisai zárultak le, hi-
szen 2021.09.17-én az Európai Autómentes Nap alkalmából 
ünnepélyes keretek között is átadásra került a Pump Track 
Bringapálya és a Futókör. A projektek megvalósításához 
Dévaványa Város Önkormányzata nyújtott be pályázatokat, 
melyek gyümölcsei a két létesítmény kivitelezése. A brin-
gapark ,,Az aktív Magyarország Program” keretein belül 
50%-os támogatási intenzitás mellett, míg a futókör és kon-
dipark Magyarország Kormánya által, 100%-os támogatási 
intenzitással valósulhatott meg. Ezen attrakciók megvaló-
sulásával az akcióterület nyújtotta szabadidős lehetőségek 
a helyi igényekre refl ektálva, a sporttelep, az ifj úsági tábor, 
a strandfürdő együttesével már széleskörű rekreációs és 
sportszolgáltatásokkal várjuk az érdeklődőket.

A sporttelepen önerőből készülőben van egy élőfüves, 
nagyméretű edzőpálya, továbbá az öntözőrendszer, vala-
mint a vízellátást  biztosító szivattyú korszerűsítés is meg-
valósult. Az egyesület központi ügyintézési helye a Sport 
utca 7. szám alatti épületbe lett áthelyezve, így 2021. évtől 
valódi székházként üzemel a Seres István Sporttelepen ta-
lálható épület. Ennek keretében informatikai fejlesztésekre, 
irodabútor beszerzésekre is sor került.  

Bízunk benne, hogy a 2022-es évről készítendő beszá-
moló hasonlóan tartalmas, és megbecsülésre alkalmas lesz. 
Mindesetre a már hagyományosnak mondható program-
jaink (Diós Kristóf labdarúgó kupa, táborok, Túzok Trail) 
szervezése, valamint a versenyekre való felkészülés már 
kezdetét vette, melynek részleteiről folyamatosan beszámo-
lunk fórumainkon.

Laskainé Kiss Alexandra
koordinátor
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LABDARÚGÁS
A  FELNŐTT CSAPAT FELKÉSZÜLÉSI

MÉRKŐZÉSEINEK PROGRAMJA:

2022. január 15. szombat: 09:00 – 15:00 
MEZŐTÚRI SPORTCSARNOK!

4 csapatos kispályás labdarúgó kupa

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

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

MEZŐBERÉNYI  LE – DÉVAVÁNYAI SE

HONLAP CÍMÜNK:
www.devavanyaise.hu

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

1. Végegyházi SE 10 3 0 44-10 33
2. Mezőmegyer SE 9 2 2 46-12 29
3. Mezőhegyesi SE 7 3 3 37-17 24
4. Mezőberényi LE 7 1 5 21-16 22
5. Békésszentandrási HMSE 7 1 5 27-27 22
6. Medgyesbodzás SE 6 4 3 23-15 22
7. Mezőkovácsházi TE 6 1 6 37-28 19
8. Békéscsabai MÁV SE 5 4 4 30-24 19
9. Tótkomlósi TC 5 4 4 23-25 19

10. Dobozi SE 6 0 7 24-34 18
11. Dévaványai SE 5 1 7 27-37 16
12. Csanádapácai Előre FC 2 3 8 15-33 9
13. Kunágota TE 1 3 9 22-60 6
14. OMTK-Rákóczi 0 0 13 13-51 0

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

1. Mezőhegyesi SE 9 1 1 54-12 28
2. Szarvasi FC 1905 7 1 3 56-18 22
3. Sárréti Gyöngyhalász GYSE 7 0 1 44-8 21
4. Szabadkígyósi SZSC 4 3 2 25-17 15
5. Gyomaendrődi FC 4 1 5 22-28 13
6. Dévaványai SE 2 0 9 11-31 6
7. Mezőkovácsházi TE 2 0 8 14-40 6
8. Berényi Gyermek FC 2 0 8 10-77 6

Földi Zoltán és Kardos Szilvia lánya Csenge;
Somogyi Attila és Kis Anikó fi a Attila;
Nagy Klaudia és Nyíri Richárd fi a Richárd;
Gyányi Erik és Makra Annamária lánya Natália.

Születések:

2021. december 5-én megszületett
Földi Zoltán és Kardos Szilvia kislánya Földi Csenge.

Gratulálunk!

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

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

Tel.: 06/70-401-2894
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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. JANUÁR 31., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2022. január 31-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: Február 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.

MEGVÁSÁRLÁSRA LAKÁST KERESEK 

DÉVAVÁNYÁN, AKÁR PIACI ÁR FELETT IS. 

KERESSEN BIZALOMMAL!

TELEFON:
30/284-83-64

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Szabó Bálintné Berta Aranka 
halálának 8. évfordulóján.

Szerető férje, gyermekei, veje, menye, unokái és párjaik.

„Szerettem én, most már elmegyek,
Küzdöttem, de már nem lehet.
 A csend ölel át és a szeretet,
Szeretteim Isten veletek.”

Fájó szívvel, szeretettel emlékezünk
Diós Imre halálának 7. évfordulóján.

Szeretett családja

„Az idő gyógyít,
ezt mondják a bölcsek,
de mindig úgy érezzük,
hogy semmivel sem könnyebb.”

Megemlékezés

Telefon: 06/30-484-8211

Horváth Lajos
Polgári

búcsúztató






