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A Képviselő-testület 2022. június 30. napján megtartotta 
soron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a tes-
tületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések elfoga-
dását követően első napirendként megtárgyalták és elfogadták a 
Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Technikum, Szakkép-
ző Iskola és Kollégium tájékoztatóját a dévaványai középfokú 
oktatás, szakképzési felnőttoktatás és felnőttképzés helyzetéről.

Második napirendi pontban elfogadták a Ványai Ambrus 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tájé-
koztatóját az oktatási szakmai tevékenységről és az intézményi 
működésről.

Harmadik napirend keretében került megtárgyalásra a 
DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszámoló-
ja az óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásáról.

Negyedik napirendben elfogadták a DÁMK Bereczki Imre 
Helytörténeti Gyűjtemény 2021. évi beszámolóját.

Ötödik napirendi pontban megalkották a szociális igazga-
tásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2021.(XI.10.) önkor-
mányzati rendelet módosítását.

Hatodik napirendben döntést hoztak az önkormányzat 
2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.

Hetedik napirendben a „Belterületi útfelújítás Dévaványán” 
tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként az IP 
TENDER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft . bruttó 34.824.194,- 
Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Nyolcadik napirend keretében elfogadták a kóbor állatok 
befogásával, elhelyezésével és tulajdonjogának átruházásával 
kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Gyomaendrőd Vá-
ros Önkormányzattal és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofi t 
Kft -vel kötendő együttműködési megállapodást. 

Zárt ülés keretében döntöttek a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitün-
tetés 2022. évi kitüntetettjéről, a „DÉVAVÁNYA SZOCIÁLIS 
ÜGYÉÉRT” elismerő címben részesülő személyről, elidegení-
téshez szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról, valamint 
megtárgyalták az önkormányzati lakás bérlőkijelölési jogának 
átadásáról szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület júliusban szünetet tart, legközelebbi 
ülését 2022. augusztus 19. napján 14 órakor tartja, melynek 
keretében ünnepi megemlékezésre és a „Dévaványáért” kitün-
tetés átadására kerül sor.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Testületi ülésen történt…

A Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram 
helyi sajátosságokra épülő programelemének kereté-
ben szövött és varrott termékek készülnek, amelyek 
munkaidőben (hétfőtől-csütörtökig 8:00-16:30, péntek 
8:00-14:00 között) megtekinthetőek és megvásárol-
hatóak a Városháza épületében (Árpád u. 1. sz.).

Szövött termékek:
• szőnyeg
• lábtörlő

Varrott termékek:
• székpárna
• bevásárlótáska
• válltáska
• ágyneműhuzat
• konyharuha

A fentiek rendelhetőek saját elképzelés szerint 
is, továbbá egyedi megrendelések leadására is van
lehetőség (pl. szőtt tarisznya, falikép).

SZÖVÖTT TERMÉKEK KAPHATÓK

Tanulmányi támogatás
a nálunk dolgozóknak

Önkormányzatunk tanulmányi szerződés keretében tá-
mogatást biztosít azoknak a felvételt nyert vagy  már or-
vostant hallgató dévaványai diákoknak, akik vállalják, hogy 
Dévaványa Város Önkormányzatával együttműködve, ta-
nulmányi szerződés keretében folyamatos pénzügyi támo-
gatással kezdjék/fejezzék be tanulmányaikat, majd házior-
vosi praktizálást vállaljanak a városban.

A fentiekkel kapcsolatban részletes tájékoztatást az on-
kormanyzat@devavanya.hu e-mail címen, vagy személye-
sen kérhetnek.

Már használható a csomagküldő
szolgáltatás

Mint arról az előző lapszámban tájékoztattuk a lakossá-
got, a Packeta Hungary Kft . csomagküldő szolgálat csomag-
küldésre- és fogadásra alkalmas automatát helyezett el a 
Frézia Virágbolt előtt, amelynek használatához mindössze a 
Packeta nevű mobilalkalmazásra van szükség. Az automata 
segítségével könnyedén feladhatják a csomagjaikat és inter-
netes vásárlásuk során is választhatják ezt a szállítási opciót, 
amennyiben erre lehetőség van, kedvező árak mellett. 

További információért keressék fel a www.packeta.hu 
weboldalt. 

Valánszki Róbert, polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA

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

lyezheti a többlet szelektív hulladékot. Szelektív többlethulladék-
hoz a DAREH nem forgalmaz külön zsákot.

A zsákban elhelyezett kommunális (vegyes) vagy szelektív hul-
ladékot a zárt fedelű edényekkel együtt, azok mellé kell kihelyezni 
a megadott gyűjtési napon reggel 4 óráig.

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

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

Telefonszám: 06-30/163-2639.
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügy-

intézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

•• HULLADÉKÜRÍTÉSI NAPOK ••

MUNKAKEZDÉS VÁLTOZÁS! A NYÁRI HŐSÉGRE VALÓ TEKINTETTEL
2022. JÚNIUS 27. NAPJÁTÓL  – ELŐRELÁTHATÓLAG – 2022. AUGUSZTUS 31. NAPJÁIG

– REGGEL 04:00 ÓRÁTÓL KEZDJÜK EL A  HULLADÉK BEGYŰJTÉSÉT.

Zöldhulladék gyűjtés: július 27. (szerda),
augusztus 8. (hétfő).

Szelektív hulladék: július 20. (szerda),
augusztus 3. (szerda), augusztus 24. (szerda).

Zöldhulladék gyűjtés: július 28. (csütörtök),
augusztus 9. (kedd).

Szelektív hulladék: július 20. (szerda),
augusztus 3. (szerda), augusztus 24. (szerda).

Zöldhulladék gyűjtés: július 27. (szerda),
augusztus 8. (hétfő).

Szelektív hulladék: július 20. (szerda),
augusztus 3. (szerda), augusztus 24. (szerda).

Zöldhulladék gyűjtés: július 28. (csütörtök),
augusztus 9. (kedd).

Szelektív hulladék: július 20. (szerda),
augusztus 3. (szerda), augusztus 24. (szerda).

 1.
KÖRZET

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

 3.
KÖRZET

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

 4.
KÖRZET

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

 2.
KÖRZET

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

Társaságunk előzetes időpontfoglalással fogadja ügyfeleit a bé-
késcsabai központi ügyfélszolgálatán. Aki teheti e-mailben, pos-
tai úton vagy telefonon intézze ügyeit. (A telefonos ügyintézés 
során hosszabb várakozási időre kell számítani.)

A járvány terjedésének, valamint a személyes kontaktusok szá-
mának csökkentése érdekében előzetes időpontfoglalással lehet 
ügyet intézni a Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6. szám alatti központi 
ügyfélszolgálati irodában.

Az ügyfélszolgálati irodában csak – a bejárati ajtó mellett el-
helyezett – kézfertőtlenítő használatát követően lehet belépni. 
Maszk viselése várakozás és ügyintézés során mindenki számára 
kötelező!

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

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

Telefon: +36 66/447-150

Hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, információk kezelé-
se (hulladékszállítás rendje, hulladékszállítás áthelyezése, hulla-
dékszállítás elmaradása):

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

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

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
NYITVA TARTÁSA:

Dévaványa, Hősök tere 1.
Július 20., augusztus 10., augusztus 24.

8-11 óra közötti időpontban (szerdai napokon).
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A második csepp!
A klímaváltozás hatása

környezetünkre

Az elmúlt évtizedekben egyre melegebb 
évek követték egymást, de Magyarország-
nak nem a +3-5 °C-kal emelkedő átlaghő-
mérséklet, hanem a szélsőséges időjárási 
események (aszály, szárazság, erdőtüzek, 
hőhullámok, áradás, villámárvíz, belvíz, 
fagy stb.) jelentik a fő problémát. Hazánk 
ugyanis Európán belül azon országok 
közé tartozik, amelyeket a klímaváltozás 
erőteljesen fog érinteni. Bár korábban is 
voltak áradások, villámárvizek és aszályos 
időszakok, ugyanakkor az elmúlt évtize-
dekben érzékelhetően felerősödött az idő-
járási szélsőségek gyakorisága. Növekvő 
vízhiány, egyenetlen eloszlású csapadék, 
súlyosbodó belvíz- és árvízproblémák 
jelzik, hogy nem hagyhatjuk fi gyelmen 
kívül a bekövetkező változásokat. A leg-
fontosabb időjárási szélsőségek a hőhul-
lámok, az aszályok és árvizek és az egyéb 
időjárási jelenségek (pl. szélviharok, gya-
kori villámlások, az évszakok eltolódása, 
fagykárok, szokatlanul enyhe telek, hó 
hiánya) egyre gyakrabban tűnnek fel. E 
sorok írásának pillanatában Dévaványát 
évtizedek óta nem látott aszály sújtja, me-
lyeket a termőföldeken megjelenő széles 
repedések, a kis hozamú termésátlagok, 
és a növények elsárgulása, elszáradása 
is jelez, míg pár évvel ezelőtt ugyanezen 
időszakban (2019. május 29-én és 2020. 
július 23-án) a várost elöntő viharok csap-
tak le.

Gyakrabban fogunk egyre szélsősége-
sebb, éghajlati eredetű, vízzel kapcsolatos 
veszélyekkel szembenézni: aszállyal, ár-
vízzel, intenzív esőzéssel, belvizes idősza-
kokkal. Ezek rengeteg gondot okozhatnak 
egy település életében, az önkormányzati 
vagyon veszélyeztetésén túl érintve a la-
kosok hétköznapi életét és a vállalkozások 
stabil működését is. Mind belterületen, 
mind a település külterületén számítani 
lehet a vízkárok súlyosbodására. Hol a túl 
sok víz (árvíz, villámárvíz, belvíz), hol a 
túl kevés víz (aszály) fenyeget majd, ezek-
re pedig a legjobb megoldás a vízbő és a 
vízhiányos időszakok lehetőségek szerinti 
kiegyenlítése.

Vízmegtartó megoldások

A rendkívüli időjárási szélsőségek a te-
lepülési csapadék vízgazdálkodás teljesen 
új szemléletű megközelítését igénylik, 
melyben szerves részt kell, hogy vállalja-

nak a lakosok is. A „sok kicsi sokra megy” 
közmondás ebben a közegben többszö-
rösen igazzá válik, hiszen a természetes 
vízmegtartó megoldások alkalmazásához 
mindenki közreműködésére szükség van.  
Ezek olyan megoldások, melyek elsőd-
leges célja a talajok és a vizes élőhelyek 
víztározó képességének növelése. Általá-
ban kis léptékűek, és a felszínen elérhető 
vizeket, úgymint a folyók, patakok vizét 
vagy a csapadékok utáni lefolyást tartják 
vissza, hogy aztán azt lassan, szabályozot-
tan engedjék vissza a környezetbe, ezzel 
kiegyenlítve a vízbő és vízhiányos idősza-
kok közötti különbséget.

A városok, kistelepülések belterületén 
az egyik fontos különbség a külterületek-
hez képest a burkolt felületek, aszfaltozott 
utak, járdák, lekövezett terek, épületek 
és tetők magas aránya. Ezek két módon 
okoznak erősödő veszélyeket az éghajlat-
változás tükrében. Az egyik ilyen a városi 
hőszigethatás felerősítése. Hőszigetnek 
nevezik, mikor a sűrűn beépített környe-
zetben nyáron a sötét burkolt felszínek, a 
beton, az épületek és a levegő is jobban 
felforrósodik, ami több fokkal is meg-
emelheti a hőmérsékletet a közeli vidéki 
területekhez képest. A másik veszély a 
nagy esőzésekkor kialakuló belterületi el-
öntések. A burkolt felületekről ugyanis a 
víz túl gyorsan folyik le beszivárgás és las-
sulás nélkül, túlterhelve ezzel a csapadék-
víz-elvezető rendszereket. Mind a hőszi-
gethatásra, mind a belterületi elöntésekre 
megoldást jelent a zöld- és vízfelületek 
arányának növelése, melyek segítenek las-
sítani a lefolyást, beszivárogtatni a vizet, 
és párologtatás útján hűtik a környezetet. 
Ezek a felületek növelhetőek pl. faültetés-
sel, esőkertek és zöldtetők kialakításával, 
vízáteresztő burkolatok telepítésével, zá-
portározó létesítésével vagy a telken belü-
li esővíz hasznosítással is. 

A síkvidéki területek esővízmegtartá-
sáról készített animációs kisfi lmet Önök 
is megtekinthetik: https://www.youtube.
com/watch?v=ZwSlmyjF_Xg&t=65s

Szivacsvárosok
A vízgazdálkodás vitathatatlanul legfon-

tosabb szereplői maguk a vízgazdálkodási 
szakemberek, akik az önkormányzatok 
közreműködésével próbálják a legjobb 
mérnöki megoldásokat kifejleszteni erre 
az egyre nagyobb terhet jelentő problé-
mára. Az Európai Unió elvárása, hogy a 
mai vízelvezető rendszereket a vízvissza-
tartással, a helyben történő szikkasztás 
jelentőségének növelésével kell tervezni. 

Kínai kezdeményezést követve a világ 
számos pontján próbálkoznak egy, a ha-
gyományos vízgazdálkodási felfogáshoz 
képest forradalminak nevezhető új mód-
szerrel, az úgynevezett szivacsvárosok lét-
rehozásával.

A „szivacsváros” olyan természetalapú 
megoldás, amely a tájat használja fel arra, 
hogy a vizet a forrásánál visszatartsa, le-
lassítsa az áramlását és a folyamat során 
tisztítsa azt. A városokban próbálják az 
esővizet összegyűjteni, ahelyett hogy 
hagynák elfolyni, több fát ültetnek, és 
például az épületek tetejét fűvel borítják, 
hogy az több vizet nyeljen el. Az eddigi 
legjelentősebb projekt, a Harbin városá-
ban található 34 hektáros Qunli csapa-
dékvíz-park, ahol egy kikapcsolódásra is 
alkalmas gyönyörű zöld szigetet teremtet-
tek, mely egyben összegyűjti, tisztítja és 
tárolja a csapadékvizet, miközben élőhe-
lyet teremt. 

(Kisfi lm:  https://www.youtube.com/
watch?v=8gLl50h8YWk&t=23s)

Természetesen Magyarországon is van-
nak példák: a Belügyminisztérium és a 
WWF Magyarország a problémára adott 
válaszként elindította a Life-Miccac pro-
jektet. Ennek lényege, hogy öt mintate-
rületen (Ruzsa, Rákócziújfalu, Püspök-
szilágy, Bátya, Tiszatarján) kisléptékben 
kialakított vízmegtartó megoldásokra 
állnak át. Jelen projekt megvalósításával 
Dévaványa Város Önkormányzata is ezen 
elődök nyomdokaiba kíván lépni, hiszen 
a „Vízvédelmi fejlesztés Dévaványán” el-
nevezésű, TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00039 
kódszámú projekt szerves részét képezi 
a vízvisszatartásra tervezett záportározó 
kialakítása is.

Vízvédelmi fejlesztés Dévaványán
Projektazonosító:

TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00039
A megítélt támogatás összege:

600 000 000,- Ft.
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2022. június 18-án 15 órai kezdettel 
ünnepi istentisztelet zajlott a dévavá-
nyai református templomban. Az al-
kalmon iktatták be tisztségébe Simon 
Norbert lelkipásztort, akit az elmúlt 
időszakban választott lelkészének a 
gyülekezet. 

Az istentisztelet első részében De-
meter Ottó esperes igehirdetését hall-
hatták a jelenlévők. Esperes úr a 23. 
zsoltár alapján az ige megindító, meg-
nyugtató, kielégítő tulajdonságairól be-
szélt. Ennek titka az, hogy a Jó Pásztor, 
aki az igeszakasz mögött szüntelen áll, 
bennünket minden helyzetben képes 
felemelni. Amikor ezt megteszi, éle-
tünkre és szolgálatunkra is teljesen más 
perspektívából tekinthetünk. Az a ki-
csiny református közösség, amely most 
Dévaványán él, Jézusban találhat vissza 
önmagához, általa lehet a pusztában 
életet mutató helyszín. 

Demeter Ottó esperes a 2Tim 4, 2. 
5. alapján iktatta be hivatalába Simon 
Norbert lelkipásztort: „Hirdesd az igét, 
állj elő vele alkalmatos és alkalmatlan 
időben. Ints, fedj buzdítsd teljes béke-
tűréssel és tanítással. Józan légy minde-
nekben, szenvedj, az evangélista mun-
káját cselekedd! Szolgálatodat teljesen 
betöltsd.” Az áldást követően esperes úr 
átnyújtotta az egyházközség pecsétjét és 
a templom kulcsait, valamint a szolgá-
latot hitelesítő concessát. Ezt követően 
a jelenlévő lelkészek az úrasztalát kör-
be állva áldást kívántak a szolgálathoz 
egy-egy bibliai igével. 

Polyák Mihály, a gyülekezet főgond-
noka a presbitérium nevében köszön-
tötte a beiktatott lelkipásztort. Beszé-
dében összegezte a lelkészválasztás és 
az elmúlt két év eseményeit. Kifejezte 
örömét abban, hogy sikerült a gyüle-
kezetnek fi atal lelkészcsaládot találni, 
majd sok kegyelmet kívánt a szolgá-
latokhoz. A presbitérium ajándék pa-
lásttal köszöntötte a lelkipásztort, és 
felesége számára is ajándékot készített.

Ezek után Simon Norbert lelkipász-
tor hirdette Isten igéjét a Józs 24, 14 
– 15 versek alapján. Igehirdetésében 
kifejtette, hogy a Józsué által megfo-
galmazott hitvallás magában hordozza 

a múlt örökségét: 40 év kemény pusz-
tai vándorlást, mely az elmúlt generá-
ciókra emlékeztet. Mi is magunkban 
hordozzuk elmúlt éveink tapasztalatát, 
melyből levonhatjuk a jövőre nézve 
a következtetéseket. Szólt arról, hogy 
az életben éppen ezért döntéseket kell 
hozni. Meg kell térni, ha tetszik, újra 
és újra, hogy legyünk Isten előtt minél 
többen. Valamint felhívta Józsué szavai 
alapján a fi gyelmet arra, hogy az Isten-
ben való megújulás bizalmat ad egy-
más, a gyülekezet és maga Isten és az ő 
evangéliuma felé is. 

A beiktatás és az igei szolgálatok 
után az ünnepi istentisztelet ünne-
pi egyházközségi közgyűléssé alakult 
át, amely során többen köszöntötték a 
lelkipásztort és a gyülekezetet: Markó 
István egyházmegyei főgondnok, Ko-
vács Tibor körösladányi lelkipásztor, 
egyházmegyei tanácsos a Békési Refor-
mátus Egyházmegye lelkészi karának 
nevében, valamint Kovács Dávid Emil, 
a küldő Budapest-Külsőjózsefvárosi 
Református Egyházközség lelkipász-
tora, Papp Imre a diáktársak nevében, 
Kovács Zalán László tubaművész pedig 
a család nevében szóban és hangszerrel 
is kifejezve kívánt áldást. 

Az alkalmat szeretetvendégség követ-
te, melyre a Vörösmarty utcai reformá-
tus iskolaépületben került sor. 

Az istentiszteleten közreműködtek és 
részt vettek azok az énekkarok, barátok 
és lelkipásztorok, akikkel Simon Nor-
bert lelkipásztor hosszú éve ápol szoros 
baráti kapcsolatot. A liturgiát Köteles 
László hegyközpályi lelkipásztor ve-
zette. Énekes szolgálatot végzett a Bu-
dapest-Kálvin téri Református Egyház-
község Kálvin Kórusa Pálóczy Krisztina 
vezetésével és Bódiss Tamás orgonajá-
tékával – elhangzott Huszár Gál hála-
adó éneke, Osváth Viktor: Adjunk há-
lát mindnyájan; a 23. zsoltárra írt skót 
dallam feldolgozása (Az Úr az én jó 
pásztorom); John Rutter Ároni áldás. 
A békés megyei lelkipásztorok mellett 
áldást kért Benke András szendrői és 
Benke Kinga szendrőládi lelkész is a 
szolgálatokhoz.

A gyülekezet presbitériuma ezúton 
is megköszöni az ünnepség létrejöt-
tében segítséget nyújtók munkáját: a 
Szügyi Dániel Református Általános 
Iskola számára a helyszín rendelke-
zésre bocsátását, Dévaványa Város 
Önkormányzatának a berendezéshez 
szükséges bútorzat biztosítását, a Ha-
gyományőrző Nők Egyesületének a sü-
temények elkészítését. 

A presbitérium köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik megjelentek az ün-
nepi órákban, és akárcsak puszta jelen-
léttel is, de emelték az ünnep fényét. Ál-
dás kísérje minden Testvérünket!

Presbitérium

LELKÉSZBEIKTATÁS A DÉVAVÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN



2022. június 6-án, pünkösd másodnapján ünnepi istentisztelet 
keretében tett 9 fi atal konfi rmációi fogadalmat. Heten közülük a 
Szügyi Dániel Református Általános Iskola nyolcadikos diákjai, 
akik már korábban, hittanórájuk keretében teljesítették a vizs-
ga követelményeit. Ketten közülük a Ványai Ambrus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyolcadikos diákjai voltak, 
akik az istentisztelet során adtak számot tudásukról. A gyerme-
kek mindkét vizsgaalkalomra szépen felkészültek. Ezt követően 
mindannyian konfi rmációi fogadalmat tettek, mellyel elkötelez-
ték magukat a keresztyén életre, az úrvacsorával való rendszeres 
élésre és a gyülekezethez való tartozásra. Életükre egy-egy bibliai 
igével kértünk áldást. A konfi rmált gyermekek névsora: Gyebnár 
Róbert, Valach Viktor, Bódi József, Burai Zoltán, Fehér Tibor, 

Földesi Rebeka, Kun Balázs, Nagy Anita, Szőts Levente. Gyüle-
kezetünk szeretettel köszönti őket, és várjuk őket és családjukat a 
későbbiekben is alkalmainkra.

Dévaványai Hírlap - 7. oldal

Nehezen vártuk a jutalmul kapott halász-
telki kirándulást. Június elsején fél 12-kor 
aztán az EGYMI Értéktermő Központja 
által küldött kis busszal és egy úti csomag-
gal elindultunk. Három órára befutottunk 
a célba, ahol nagy szeretettel és uzsonná-
val vártak bennünket. Ezt követően el is 
kezdődtek a foglalkozások. Hamar eltelt a 
délután, jól szórakoztunk az ismerkedési és 
egyéb kommunikációs játékokon. A vacso-
ra hamburger volt, majd átvittek bennünket 
a tököli Airport szállóba. Remek hely. 

Nem tudtunk azonban egyből nekilátni a 
lustulásnak, mert kaptunk esti házi felada-
tot. Készítenünk kellett egy fél perces fi lmet 
arról: „Mit jelent ma tehetségesnek lenni?” 
Felbomlottak a délutáni csoportok, és szo-

bánként láttunk neki a munkának. Azért a 
fél percért elég sokat dolgoztunk, de cserébe 
még többet nevettünk. Hiába jött el a meg-
érdemelt pihenés ideje tíz óra körül, annyi-
ra felpörögtünk, hogy csak hajnalra sikerült 
elaludni.

 A svédasztalos reggeli után búcsút vet-
tünk a hoteltől, és az EGYMI központban 
részesei lehettünk egy fantasztikus zenés 
áhítatnak Horváth Dániel tiszteletes úrral. 
Ez után Mészáros Péter tanár úr rendha-
gyó fi zika órájának kísérletein estünk egyik 
ámulatból a másikba. Amíg mi a délelőtti 
foglalkozáson az esti fi lmeket rendeztük 
vetítésre, addig tanáraink ünnepi műsoron 
szórakoztak. Délután mi is bekapcsolód-
tunk a műsorba, ahol mindenki megtekint-
hette az egybefésült félperceseinket.

A program zárásaképpen kitüntetéseket 
adtak át. Gizike néni is kapott egyet kivá-
ló munkájáért, és mi is átvehettük végre a 
Virgoncok újsággal nyert közönségdíjunk 
oklevelét és ajándékainkat.

Mielőtt elindultunk haza, gyorsan össze-
geztük benyomásainkat újságunk számára. 
A szokásos módon egy-egy lapra mindenki 
leírta az adott szempontokhoz beugró első 
gondolatait, amit most közreadunk:

Legtöbben a szerdai ismerkedési  dél-
utánt ítéltük legemlékezetesebbnek, főleg a 
robbanós játékot.

A legmeghökkentőbb volt, amikor meg-
láttuk a pazar szállásunkat, valamint a fi zi-
kai kísérletek varázslatai.

A legviccesebbnek találtuk a közös vide-
ónk készítését és vetítését.

Legjobban szórakoztunk az éjszakai 
rosszalkodások, bohóckodások alatt.

S hogy mivel gazdagodtunk ezen a másfél 
napon? Ezek jutottak eszünkbe: új játékok-
kal, tudással, viccekkel, ismerkedésekkel, 
beszélgetésekkel, jó barátokkal, a műsorok 
élményeivel, emlékekkel.

Az ötödikesek Virgoncok újsága a Református EGYMI Országos Értéktermő Tehetségközpontja 
gazdagító pályázatán közönségdíjat kapott, valamint  egész éves munkánkért június 1-jén, 2-án 

részt vehetünk egy kommunikációt fejlesztő programsorozaton Halásztelken.

A REFORMÁTUS ISKOLA HÍREI

KONFIRMÁLÓK

„...Ó, Uram, ajándékozz 
meg csekélyke magammal 

engem...”
(József Attila: Csöndes estéli zsoltár)

A Szügyi  Dániel Reformá-
tus Általános Iskola utolsó 
búcsúzó 8.-os osztálya, velük 
elballagott az egész iskola.

Osztálynévsor:
Burai Zoltán,
Bódi József Kristóf,
Fehér Tibor,
Földesi Rebeka Andrea,
Kun Balázs,
Lovas István,
Nagy Anita
Szőts Attila Levente.
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Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a 13. életkort betöltött gyermekek menin-
gococcus (agyhártyagyulladás) baktérium elleni Nimenrix 
vakcina oltássorozatának 1 darab vakcinája teljes vételárát 
átvállalja, természetbeni juttatásként.

Nem kaphat védőoltást az a gyermek,
a) akinek törvényes képviselője a védőoltás beadásá-

hoz írásban nem járult hozzá, illetve
b) akinek beoltása orvosilag ellenjavallt.

A védőoltás iránti kérelmet a 13. életévét betöltött 
gyermek törvényes képviselője nyújthatja be augusztus 
1 - 31. napjáig, az illetékes gyermek háziorvos által ki-
állított eredeti vénnyel. A támogatás gyermekenként csak 
egyszer vehető igénybe.

A kérelmet benyújtó törvényes képviselőnek a döntés ki-
állításának évében gondoskodnia kell a gyermek védőoltá-
sának beadatásáról. A védőoltás beadatásának elmulasztása 
esetén a törvényes képviselő köteles a vakcina árát az ön-
kormányzatnak megfi zetni.

Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot, a 70. életkort betöltött személy pneumococcus 
(tüdőgyulladás) baktérium elleni Prevenar 13 vakcinája tel-
jes vételárát átvállalja, természetbeni juttatásként.

Nem kaphat védőoltást az a személy, akinek beoltása or-
vosilag ellenjavallt.

A védőoltás iránti kérelmet a 70. életévét betöltött sze-
mély nyújthatja be augusztus 1 - 31. napjáig, az illetékes 
felnőtt háziorvos által kiállított eredeti vénnyel. A támo-
gatás személyenként csak egyszer vehető igénybe.

A kérelmet benyújtó a döntés kiállításának évében gon-
doskodnia kell védőoltásának beadatásáról. A védőoltás 
beadatásának elmulasztása esetén a kérelmező köteles a 
vakcina árát az önkormányzatnak megfi zetni.

A támogatás részleteiről tájékoztatás a Dévaványai Közös 
Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szervezési irodájában 
kérhető személyesen, illetve telefonon a 66/483-100/214-es 
telefonszámon.

Dévaványa Város Önkormányzata

TISZTELT LAKOSSÁG!

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

DÍJVÁLTOZÁS
A Dévaványai Általános Művelődési Központ és 

Bölcsőde szolgáltatásainak díja 2022. június 1-től meg-
változott, az alábbiak szerint:

*: A helyi oktatási intézményekben tanuló gyer-
mekek és az ott dolgozó pedagógus igazolvánnyal 
rendelkező dolgozók részére, továbbá a 6 éven aluli 
gyermekek részére a belépés ingyenes a gyűjtemény 
mindkét kiállítóterébe.

Emelésre kerülnek továbbá a Dévaványai Hírlap 
hirdetéseinek díjai is, melyről bővebb tájékoztatást 
az intézményben adnak a munkatársak. (Honalunk-
kon az alábbi linken tekinthetik meg: https://damk.
hu/wp-content/uploads/2022/05/DV-hirlap-Me-
dia-ajanlat-2022.pdf )

 Az alábbi egyedi közléseket továbbra is díjmentesen 
jelentetjük meg: 

-köszönetnyilvánítás kép és idézet nélkül;
-személyes felköszöntést nem kérő szép korú lakos-

társ család által közzétett köszöntése;
-50. és e fölötti házassági évforduló köszöntése.
Eszközbérléssel kapcsolatban a kulturális irodát ke-

ressék a +36/20-770-7295-ös telefonszámon, vagy sze-
mélyesen a Városháza II. emeletén.

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

       Szolgáltatás megnevezése:   Megemelt díja:
1. Kültéri mobil szék bérlése 400.-/db
2. Bankett asztal bérlése 2000.-/db

3. Projektor bérlése 6000.-/alka-
lom

4. Vetítővászon bérlése 3000.-/alka-
lom

5. Nyomtatás A/4 fekete 50.-/oldal
6. Nyomtatás A/4 színes 100.-/oldal
7. Scannelés 100.-/oldal
8. Laminálás A/4 150.-/oldal
9. Laminálás A/3 200.-/oldal

10. Fénymásolás A/4 50.-/oldal
11. Fénymásolás A/3 80.-/oldal
12. Emlékház belépő felnőtt 500.-/fő

13. Emlékház belépő diák
és nyugdíjas* 300.-/fő

14. Múzeumi belépő felnőtt 500.-/fő

15. Múzeumi belépő diák
és nyugdíjas 300.-/fő

16. Csoportos jegy felnőtt
(Múzeum, Emlékház) 300.-/fő

17. Csoportos jegy diák és nyugdíjas
(Múzeum, Emlékház) 200.-/fő
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A júniusi Dévaványai Hírlapban olvastam a Pres-
bitérium meghívóját Simon Norbert lelkipásztor be-
iktatási ünnepségére.

Mivel ilyen egyházi eseményre ritkán kerül sor, ezért 
a lányommal elmentünk a megadott időpontra. Meg-
ható, lélekemelő, a Presbitérium által jól megszervezett 
ünnepélyen vettünk részt. Köszönet és dicséret lelkes 
munkájukért.

Különösen látványos volt a palástos lelkészek bevonu-
lása, s a szívet-lelket megindítóan felzengő gyülekezeti 
énekük fokozta az ünnepélyes hangulatot, betöltötte a 
templomteret. Az elhangzott igei köszöntések közül az 
egyik, egy régi iskolai emléket idézett fel bennem. A 
velem egykorúak, ill. a nálam idősebbek vagy egykori 
tanítványok még emlékezhetnek Vad Ferenc kántor-
tanító úrra, aki előbb tanárom, majd később kollégám 
lett. Akkoriban nagy divat volt a tanulók körében az 
Emlékkönyv, melybe családtagok, barátok és tanárok 
is írtak, rajzoltak. Vad Ferenc tanár úr nemcsak gyö-
nyörűen énekelt, de szépen is rajzolt, s a rajzok mellé 
mindig ezt írta. 

„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, 
mert abból indul ki minden élet.”

Ezért volt ismerős számomra ez a bibliai idézet, s én 
is ezt kívánom a beiktatott Simon Norbert lelkipásztor 
úrnak. Töltsön el szeretetben, jó egészségben hosszú, 
áldásos egyházi szolgálatot itt Dévaványán családja és 
gyülekezete körében.

S most jön a kérésem a Presbitériumhoz. Az igehirde-
tő és beiktatást végző Demeter Ottó esperes úr ünnepi 
beszédében említette, egy jó prédikációnak 3 feltétel-
nek kell megfelelni, de én szerényen és tisztelettel meg-
jegyezném, jól hallhatónak is kell lenni. 

Az Esperes Úr ennek a kitételnek megfelelt, minden 
szavát, mondatát lehetett hallani, érteni, de sajnos, 
minden más felszólaló – kivétel Simon Norbert lelkész 
úr –, köszöntő, emlékező beszédéből csak itt-ott hall-
hatunk szavakat, mondatfoszlányokat. 

Tehát az lenne a kérésem a tisztelt Presbitériumhoz: 
vegyenek erősítő berendezést, oldják meg a hangosí-
tást. Egy istentiszteleten vagy ünnepségen nagyon za-
varó, ha nem halljuk a beszédet. Ez évek óta probléma, 
remélem a legközelebbi ünnepélyes alkalommal nem-
csak látjuk, hanem halljuk is a beszélőket.

Tisztelettel: Váradi Andrásné

KÉRÉS A DÉVAVÁNYAI REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMÁHOZ

„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 verse-
ket az újságunkban. Még tavaly csak kortárs, Dévavá-
nyán élő vagy dévaványai származású alkotók verseit
olvashatták, most magyar költők költeményeit adjuk 
közre.

Ha van valakinek kedvenc verse, ajánlják az újság olva-
sóinak, küldjék be (vagy hozzák be) a múzeumba. Érdek-
lődéssel várjuk versajánlásukat!

A hónap verse 

Papp Erzsébet:
Takaró széle
(mesehaiku)

Paták dobognak
Egyedül még a lovas

Arra jár, hallom

Mesekönyv lapján
törik a tinta, szárad

Álmában felhő

Kemence háta
fűtés után a dél, épp

lapátnyi forró

Szétnéz az égen
Korán varázsol alkonyt

Takaró széle

Rámlép egy dörgés
Várok az esőn innen

Paták dobognak

Tűhegyek, cseppek
Szomjanhal újra, s újra

Világszép Nádszál ...

Összeállította: Váradi Andrásné.
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A Békés Megyei Pedagógus Szak-
szervezet 2022. június 8-án tartotta 
Békéscsabán a Pedagógusnapi ünnep-
ségét, ahol a magyar közoktatásért, a 
szakszervezeti tagság érdekében vég-
zett munkáért Eötvös József – emlé-
kéremben részesült a Ványai Ambrus 
Általános Iskola dolgozója, Tóthné 
Bere Mária.

A dévaványai iskolások szüleinek 
nem kell bemutatni, hiszen versenyek-
re, programokra kíséri gyermekeinket. 
Vigyáz rájuk, játszik velük, vigasztalja, 
meghallgatja őket. De álljon itt az a be-
mutatás is, amely az ünnepségen hang-
zott el, hogy miért is érdemelte ki ezt a 
megtiszteltetést:

Tóthné Bere Mária
(vagy ahogy a munkahelyén

szólítjuk: Bere Marcsi)

1998 óta a Ványai Ambrus Általános 
Iskola dolgozója, szinte azóta szakszer-
vezeti tag.  „Zöldfülűként” (ez a fül még 
előkerül a későbbiek folyamán) még 
csak lelkes megfi gyelője volt az esemé-
nyeknek, majd segítőkészsége egyre mé-
lyebb vizek felé vitte. A betegséggel küz-

dő titkár jobb keze lett. Amikor pedig a 
legutóbbi titkár nyugdíjba vonulásakor 
lemondott, nem volt oly lelkes kolléga, 
aki ezt vállalta volna: így rajta maradt 
a tisztség Marcsin, mint csacsin a fül. 
(Mondtam, hogy még a fül előkerül).

És milyen jó, hogy rajta maradt! 
Szívvel-lélekkel végzi a munkáját! 
Összefogja a szakszervezeti tagokat, 
támogatásokat intéz, sztrájkot szer-
vez. Övé a papírmunka, követi az ese-
ményeket, tájékoztat, ha szükséges, 
hétvégéjét is rááldozza. A sztrájk alatt 
ő volt a Szív! Embersége, fi gyelmes-
sége nem engedte, hogy az ellentétek 
kiéleződjenek ebben a helyzetben. 

A Ványai Ambrus Általános Iskola 
pótolhatatlan tagja. Nem egyszerű 
pedagógiai asszisztens: ha kell, gyó-
gyít; ha kell, vigasztal; ha kell, másol; 
ha kell, kísér; ha kell, telefonál; ha 
kell, megy; ha kell, jön; ha kell, süt; 
ha kell, éjszakázik; ha kell, sportol; ha 
kell, kávét főz; ha kell, teát. A gyere-
kek szeretik megértéséért és türelmé-
ért. A jót látja, keresi mind munkatár-
saiban, mind a rábízott gyerekekben.

Jó vele dolgozni, vele lenni. 

Ezúton is sok szeretettel
gratulálunk neki! 

Tóth Annamária

A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS  AMI HÍREI

Színjáték tanszak

A már nagy hagyománnyal bíró Weö-
res Sándor Országos Gyermekszínját-
szó Találkozó megyei helyszíne az idén 

Gyomaendrőd volt, ahol színjátszós ta-
nulóink egyedülálló fi lmes produkció-
jukkal hódították meg a szakmai zsűrit 
és kerültek be az országos döntőbe. 

A dévaványai alkotást Debrecenbe 
mutatták be, melynek eredményeként 
ősszel tanulóink a Nemzeti Színház 
vendégei lesznek. 

Népzene tanszak

Május 18-án ke-
rült megrendezés-
re, a III. Diószegi 
Nemzetközi Nép-
zenei Verseny.

A versenyt egyéni 
és csoportos kate-
góriában, korosztá-
lyonként hirdették 
meg. 

A dévaványai vo-
nós énekes népze-
nész tanulóink cso-

portos népi ének csoportos hangszeres 
és egyéni hangszeres kategóriában ver-
senyeztek. 

Ignácz Dóra hangszerjátékával arany 
minősítést, A Tesók zenekar – Arany 
minősítést és a Bokrétás Énekegyüttes 
is a legszebben csillogó arany minősí-
tést kapta a zsűritől.

A fotón szereplők: Paróczai Zoltánné  tanító, 
az endrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
alapszervezetének titkárhelyettese van. Mellette 

Takácsné Rojik Gizella tanító, aki Elismerő
Oklevél kitüntetésben részesült.

Tóthné Bere Mária és Gellai József a Békés
Megyei Pedagógus Szakszervezet elnökhelyettese.

••••••••  ••••••••  ••••••••  ••••••••  ••••••••  ••••••••
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A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS  AMI HÍREI
Megújult a játszótér a

Körösladányi úti iskolában
Örömmel vették birtokba a gyerekek 2022. május 

31-én az új, biztonságos játszóteret, a Körösladányi úti 
iskolában.

Köszönetet mondunk azoknak, akik támogatták 
az iskolánk alapítványát s ezzel hozzájárultak célunk 
megvalósításához.

Az anyagi támogatás mellett külön köszönetet mon-
dunk Feke Lászlónak és munkatársainak, akik a ter-
vezéstől a kivitelezésig szívükön viselték, hogy gyer-
mekeink minél hamarabb használhassák a játszóteret!

DÖK nap az alsó tagozaton
Június 14-én a gyerekek kedvük szerint választhat-

tak, hogy mivel foglalkoznak a délelőtt folyamán. Ké-
szíthettek papírforgót, fűzhettek gyöngyből szitakötőt, 
karkötőt, puzzlet rakhattak ki. Óriásbuborékot ereget-
tek, volt arcfestés is. Ugrálóvár, trambulin is felállításra 
került az udvaron. A tornateremben csapatjátékokat 
játszottak. A napot a Ramazuri együttes koncertjével 
zártuk.

Köszönjük a Körösladányi úti kollégák és Laskainé 
Kiss Alexandra valamint Csatári István segítő közre-
működését.

A Metamorphoses Meseterápiás Egyesület által életre 
hívott programon, a Mesék éjszakáján országszerte me-
semondással készülnek a meseterapeuták, mesemondók, 
melyhez a Pompás Napok által a mesÉLek - kijátszótér is 
csatlakozott. Cél a mesék éltetése, népszerűsítése, hiszen 
tudjuk, a mese szellemi táplálék.

Az aranypálca című mese interaktív bemutatása után, 
hogy egy kis dráma is legyen benne, behoztam egy prob-
lémahelyzetet: a királyfi  egy vadászat során elveszítette az 
aranypálcát. A palota detektívjeivé válva megpróbáltunk 
fényt deríteni a sajnálatos esetre, s ehhez nagyon jó esz-
köznek bizonyultak a Pompás mesekártyák. A kártyalapok 
szimbólumainak segítségével új történetet szőttünk, mely-
ből kiderült a pálca holléte, s vissza is szereztük azt! 

Hogy hol volt? Derítse ki mindenki, akár egy pakli mese-
kártya társaságában!

Giriczné Gyányi Mária
drámapedagógus, Pompás Nagykövet

MESÉK ÉJSZAKÁJA DÉVAVÁNYÁN 
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Záróvizsgák 2022.
Röviden: 

48 fő dévaványai, 10 fő gyulai és 27 fő szar-
vasi vizsgázó. Egy érettségi, 4 szakmai és 3 ága-
zati vizsga-bizottság; 12 vizsganap és minden 
vizsgázó számára kiosztott, sikeres vizsgabizo-
nyítvány! Sőt! Nem csupán nem volt sikertelen 
vizsga, de diákjaink legtöbbje az iskolánkba ér-
kezéskor hozott átlagához viszonyítva egy teljes 
jegyet javított! A siker kulcsa röviden: jó össz-
hangú, közös munka a vizsgázók és oktatók kö-
zött. Gratulálunk minden vizsgázónknak és fel-
készítő oktatóiknak színvonalas munkájukhoz!

És részleteiben, mert minden vizsgacsoport 
megérdemli!

Érettek lettünk! 
,,Az élet nem mindig kedvez nekünk. A dolgok 

szétesnek, de csak az számít, hogy hogyan akar-
juk élni az életünket. Az számít, hogy menjünk 
tovább azokért, akiknek szükségük van ránk. 
Azt az ígéretet tesszük életünk minden napján, 
hogy a nehézségek dacára soha nem adjuk fel!”

A ballagásunkon megígértük, hogy nagyon 
fogunk készülni a záró vizsgákra - ígéretünket 
teljesítettük: osztályunk minden tanulója ered-
ményes érettségi vizsgát tett. Kimondhatatlanul 
boldogok és elégedettek vagyunk! 

Köszönjük szüleinknek a támogatást, osztály-
főnökünknek, Schwarcz Júliának és oktatóink-
nak a sok türelmet és magyarázatot, amivel vé-
gigkísérték 4 éves utunkat. 

A 12 A osztály nevében Nyilas Zsófi a

Eladó vizsga
2022. június 2-án és 3-án 22 eladó tanuló tett 

sikeres szakmai vizsgát a Dévaványai Közép-

iskolában. A dévaványai tanulók mellett 10 fő 
szarvasi középiskolába járó végzős adott számot 
a gyakorlati és elméleti tudásából. 

A gyakorlati feladatsor az áruforgalmi isme-
retek mellett magyar és idegen nyelvű áruaján-
lási, bizonylat-kitöltési, csomagolási és ellenér-
ték-elszámolási feladatokból állt. A vizsga most 
kiegészült élelmiszerek és vegyiáruk forgalma-
zása és a műszaki cikkek forgalmazása tételsor-
ral, amely változás a pandémia időszak vizsgá-
ihoz képest.

Mindkét középiskola tanulói nagyon szép 
eredménnyel zárták a komplex szakmai vizs-
gát. A dévaványai tanulók vizsgaátlaga 4,33 lett, 
amely 0,55-tel haladta meg az év végi tanulmá-
nyi átlagot.

Köszönjük a felkészítő pedagógusok, Bogya 
Mária oktató és Jónás Tibor osztályfőnök áldo-
zatos munkáját!

Számítógép-szerelő és karbantartó vizsga
2022. május 25-én a számítógép-szerelő és 

karbantartó tanulóink megkapták szakmai bi-
zonyítványaikat a sikeres gyakorlati feladatok 
és a szóbeli teljesítését követően. A vizsga a 
szarvasi középiskolában zajlott, ahol az számító-
gép-összeszerelési, majd javítási feladatot kellett 
megoldania vizsgázóinknak, s végül egy szóbe-
li tételből kellett mindenkinek számot adni. A 
vizsga átlaga 3,75 lett, amely egy nagyon szép 
eredmény.

Gratulálunk vizsgázóinknak és további sikere-
ket kívánunk! 

Köszönjük a felkészítő oktatóink és Gellai Ka-
talin osztályfőnök áldozatkész munkáját.

Földi Zoltán igazgatóhelyettes

Fodrász szakmai vizsga
Fodrász vizsgánkra az iskolai tanműhelyben 

került sor összevonva a szarvasi iskolával.
„Maratoni” menetet tudtunk le a vizsga az első 

napján, hiszen 11 gyakorlati vizsgarésszel kellett 
megbirkózniuk a tanulóknak. Különböző fel-
adatok voltak, női hajvágások, férfi  hajvágások, 
borotválás, hajfestés, melírozás, konty, dauer 
csavarás.

Mindegyik igen időigényes tevékenység, ezért 
a nap végére mindenki nagyon elfáradt.

Másnap került sor a szóbeli megmérettetésre, 
ki szerencsésen, ki kevésbe szerencsésen húzott 
tételt, de felelete mindenkinek jól sikerült.

A bizonyítványok nagyon szépek lettek 4-es, 
5-ös osztályzatok születtek. Gratulálunk a tanu-
lóknak!

Dr. Laczóné Kiss Ágota, Gellai Katalin

Összevont pincér vizsga Eleken
A gyulai pincér tanulókkal közösen vizsgáz-

tunk Eleken, itt került sor az írásbeli vizsgák 
után a gyakorlati rész teljesítésére.

Nekem, mint osztályfőnöknek nagyon érde-
kes volt a vizsga, itt láttam először életszerű 
helyzetben tanulóimat.

Gyönyörűen megterítették az asztalokat, 
majd felszolgáltak egy teljes menüsort, fl amb-
íroztak, menükártyát készítettek.

A gyakorlati rész után került sor a szóbeli 
vizsgára.

Mindenki jó eredménnyel zárta a vizsgát, 
büszkék vagyunk diákjainkra.

Gellai Katalin osztályfőnök

TECHNIKUMI ÁGAZATI VIZSGÁK – ná-
lunk is, mint minden máshol először az ország-
ban a 10. osztályosok körében

Szociális ágazat
2022. június 9-én két éves tanulmányaikról ad-

tak számot iskolánk kisgyermekgondozó-nevelői.
Első feladatuk egy írásbeli teszt volt, amelyben 

társadalom- és szociális ismereti, pszichológiai 

és egészségügyi témakörök szerepeltek.
Ezt követően minden diák egyénileg mutat-

ta be két éves tanulmányait átfogó portfolióját, 
prezentációt készítve ebből. A portfolióban sze-
repeltek a projekt-eredményeik, saját erősségeik 
és fejlesztendő területeik, tanulási élményeik, 
hospitálási tapasztalataik, indíttatásuk szakmá-
juk iránt és elképzeléseik a jövőt illetően.

A vizsga záró feladata egy szituációba ágyazott 
feladatsor volt, melyet a szociális munka terüle-
tén felmerülő tevékenységek, illetve elsősegély-
nyújtási helyzetek alkottak.

Nagy örömünkre szolgál a vizsga elnökének, 
Dr. Forján Mihálynénak elismerése és értékelé-
se. Minden diákunk munkáját jeles eredmény-
nyel értékelte.

Köszönjük felkészítő tanáraink Czirják Edit, 
Tóth Julianna, Kajla Csilla és Nagyné Galgóczi 
Magdolna lelkiismeretes munkáját, amelynek 
köszönhetően ilyen kiváló eredményekkel büsz-
kélkedhetünk.

Tóth Erika, igazgató

Fodrász ágazati vizsga
Az új képzés keretében első ágazati vizsgánkat 

tettük június 13-án hétfőn.
Kicsit féltünk a vizsgától, mert több részből 

állt: egy írásbeli feladatlapból, amely komplex 
tudást igényelt (alkalmazott kémia és biológia, 
művészettörténet, etika, kommunikáció, szépé-
szeti szolgáltatói alapismeretek, ábrázoló művé-
szet).

A második rész volt a portfólió bemutatása, 
amely a kötelezően előírt projektfeladatokat tar-
talmazta és emellett a szabadon választott leg-
kedvesebb munkáikat fotókkal illusztrálta.

A harmadik részben prezentációt készítettek 
itt a helyszínen a gyerekek, a háromféle szemé-
lyiségtípusból egyet kellett bemutatniuk.

Annak ellenére, hogy a vizsga ismeretlen volt 
és nehéznek bizonyult, sokat készültünk, dol-
goztunk a gyerekekkel, és ez meghozta az ered-
ményét.

Négyes-ötös osztályzatok születtek.
Büszkék vagyunk rájuk, hogy 10. évfolyamon 

ilyen szépen helytálltak egy ilyen magas szintű 
vizsgahelyzetben.

Dr. Laczóné Kiss Ágota – osztályfőnök

Informatika és távközlés ágazati vizsga

2022. június 21-én vizsgáztak informatika és 
távközlés ágazatos tanulóink. Írásbeli és gyakor-
lati feladatsort kellett megoldani a vizsgázóknak 
legalább 51%-os eredménnyel, hogy az ágazati 
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alapképzést követően a jövő tanévben elkezdjék 
az informatikai rendszer- és alkalmazás-üze-
meltető technikus szakmai képzést. Büszkék va-
gyunk vizsgázóinkra, hogy 4,25-os vizsgaátlagot 
értek el első szakmai vizsgájukon, amely a prog-
ramozástól a számítógép-hálózati ismeretekig 
az egész informatikai alapoktatást átfogta.

Köszönjük a felkészítő pedagógusok és Dr. 
Laczóné Kiss Ágota áldozatos munkáját!

Földi Zoltán, igazgatóhelyettes

A vizsgák mellett a Diákönkormányzat 
szabadidős programokkal tette
emlékezetessé a tanév zárását.

Csodás nap, csodás programokkal!
A május hónapot nagyon kellemes program-

mal búcsúztattuk, ugyanis a túzok telepen töl-
töttünk egy tanítás nélküli, kirándulós napot. 
A ványai diákok biciklivel mentek ki, a másik 
városból járókat pedig tanáraink autóval vitték. 

Amikor kiértünk, lepakoltunk és egyből ké-
szültünk elő a paprikás krumplihoz. Amíg főtt 
az ebéd, addig sokféle programból választhat-
tunk, például: állatsimogató, sportok, kiállítás 
megtekintése, túrázás. 12 óra körül készen lett 
az ebéd, Váradi Tibor és Papp Lajos tanár urak 
nagyon fi nom ételt készítettek nekünk. 1 óra 

körül indultunk vissza Dévaványára. Gyorsan 
eltelt az idő, jó közösségépítő program volt. Re-
méljük, hogy jövőre is szervez ilyet az iskola!

A 9.A osztályos lányok

Diákok napja
A tanév utolsó előtti napja a diákoké.
A tanulást, a fegyelmet felváltja a játék, a 

sport, a lazaság. Ilyenkor már mindenki na-
gyon várja a nyári szünetet.

A diáktanács tagjai már hetek óta gyűjtötték 
a javaslatokat, mivel teljen a délelőtt.

A sportprogramok voltak a legnépszerűbbek.

Bodnár Károly tanár úr vezetésével volt foci, 
kosarazás, dekázás, büntető és hárompontos 
dobás. Nagy küzdelem alakult ki a pályán. 
Nem babra ment a játék, érdemes volt küzdeni.

Mivel a legeredményesebb játékosok szép 
ajándékot kaptak. Közben az aulában Herda 
Máté szolgáltatta a jó zenét. Többen énekeltek, 

táncoltak, karaokéztak.
Miután lezajlottak a mérkőzések, Bodnár 

tanár úr kiosztotta a helyezések szerinti jutal-
makat.

Az eredményhirdetés után mindenki az osz-
tályával megebédelt. A közös étkezés alatt vi-
dám hangulatú beszélgetések alakultak ki.

Nagyon tartalmasan telt a délelőtt. Méltó lezá-
rása volt a tanévnek.

Borsós Mária, DÖK patronáló tanár

Nagy öröm volt számunkra, hogy egy kény-
szerű szünet után ismét megrendezhettük a  
hagyományos múzeumkerti estünket - meg-
telt a múzeumkert és együtt ünnepelhettünk.

Szent Iván nap június 24-re esett, ezért azon 
a napon mi is vigadalmat rendeztünk. Eh-
hez a dátumhoz számos néphagyomány 
fűződik, ilyenkor az emberek összejöttek, 
nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötét-
séget, ünnepelték a fényt, a világosságot. 
Körültáncolták a tüzet. A nap fénypontja 
mindig a tűzugrás volt. A tánc a boldogsá-
got, az egészséget, a szerelmet szimbolizál-
ta. Emellett úgy tartották, hogy aki átugorja 
a tüzet, elkerüli a betegséget, illetve ehhez 
a szokáshoz szerelemkötés is tartozott. Úgy 
gondolták, hogy a párok, akik együtt ugrot-
ták át a lángot, örökké együtt maradnak. 
Egy kedves kis műsorral teremtettünk jó 
hangulatot. Nálunk már hagyomány, hogy 
helyi tehetségeket hívunk meg, mutatjuk 
be sokoldalúságukat. Zenébe, népzenébe, 
versekbe, humorba, népmesébe foglaltuk a 
Szent Iván éj sokoldalúságát. 

A köszöntők előtt Simon Norbert lelkész 
trombita szólóját hallhatták a jelenlévők. Az 
est további részében Nagy Ilona saját költe-
ményeiből adott elő néhány kedves, szere-
tetről, szerelemről szóló verset. Fellépett a 
Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola gyermekkórusa Tóth Ve-
ronika vezetésével. Elfogadta felkérésünket 
Adameczné Ladányi Viktória, ő már sok-
szor belopta magát a szívünkbe, elkápráz-
tatott bennünket gyönyörű hangjával. Ezt 
követően Bereczkiné Szitás Erika egy vidám 
Karinthy naplórészletet adott elő, Giriczné 
Gyányi Mária a Pompás Napok mesés nagy-
követe végre nekünk felnőtteknek is mesélt, 
és adott mesei útravalót. A mulatsághoz a 
zenét Gál István, a Megafon zenekar vezető-
je biztosította. 

Amikor leszállt az est, fellobbantak a lán-
gok és Kónya András dobja segítségével 
megidéztük a szerelem szellemét: boldog-

ságot, egészséget és esőt varázsoltunk.
A műsor után a színben folytattuk múze-

umkerti estünket. Illin József és a vadász-
társaság jóvoltából fi nom vadászvacsorával 
vendégelhettünk meg mindenkit. Az üs-
tökben illatozó őzpörköltet főszakácsaink 
Molnár István és Fodor István főzték. A sü-
temény a Fejedelmi cukrászdában készült. 

Köszönjük a támogatásokat, a tombola-
tárgy felajánlásokat.

Köszönöm a DÁMK vezetőségének a 
helyszín biztosítását, segítő hozzáállását. 
Köszönet mindenkinek, aki bármilyen for-
mában hozzájárult az est sikeréhez. 

Tóbiás Gáborné, DMK elnöke

KÖZÉPISKOLAI HÍREK - TANÉVZÁRÓ JÚNIUS

MÚZEUMKERTI EST
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A pedagógusokat ünnepeltük

2022. június 3-án köszöntöttük a váro-
sunkban működő oktatási intézményekben 
dolgozó pedagógusokat, pedagógiai mun-
kát segítő szakembereket, akik az egyik 
legnemesebb hivatást választották maguk-
nak, akik mindennapi munkájuk során a 
felnövekvő generációkat nevelik, tanítják, 
s mindemellett példát mutatva számukra, 
fejlesztik személyiségüket és a jövő kihívá-
saira késztik fel őket. 

Köszönetünket a DÁMK és Bölcsőde 
Tündérkert óvoda nagycsoportosai tolmá-
csolták, felkészítő pedagógusaik Kárpáti 
Zsuzsanna és Simonné Kovács Edina vol-
tak. 

A megható és kedves műsort követően 
Valánszki Róbert polgármester úr nyitotta 
meg ünnepi gondolataival a délutánt, majd 
átadta a ,,Dévaványa Oktatásügyéért” elis-
merő címet Bán Lászlóné Mile Edit részére.

Editke Dévaványán, 1961. április 29- én 
született, Mile Imre és Vincze Erzsébet 
gyermekeként. Édesapja korai elvesztése 
után édesanyja és Vincze nagyszülei ne-
velték. Néhány év múlva teljes családban, 
nagy szeretetben nevelkedtek testvéreivel: 
Erzsikével és Erikával. Az olvasás tudomá-
nyát nevelőapja, Berényi Lajos segítségével 
sajátította el. Az általános iskola elvégzése 
után a középfokú, illetve felsőfokú tanul-
mányait Szarvason végezte, majd Dévavá-
nyán az Aranykalász TSZ-ben dolgozott 
adminisztrátorként. Eközben a családban 
a testvérei, a rokon gyerekek, és a mun-
kahelyén a kollégái gyermekei is folya-
matosan keresték a társaságát, már akkor 
szeretett az apróbb, nagyobb gyerekekkel 
foglalkozni, így óvónőképzőbe iratkozott, 
ahová már munka mellett járt. Az óvo-
dák akkori vezetője megkereste őt, hogy 
segítse a létszám gondokkal küszködő in-
tézmény munkáját. Örömmel fogadta el 
az állásajánlatot. 1983. szeptember 1-jei 
kezdettel, nyugdíjazásáig a helyi óvodák-
ban élt hivatásának. Elsőként az Előreha-
ladás utcai óvodában /mely most Könyves 
Kálmán utcai/ fogadta és nevelte, oktatta 
a gyerekeket. Ekkor ismerkedett meg le-
endő férjével, s kötöttek házasságot 1984-
ben. Két gyermekük született 1985-ben 
Edit, majd 1989-ben László. Időközben 
az Eötvös utcán a helyi bölcsődét óvodává 
kezdték átalakítani, ahová őt kérték fel az 
úgynevezett GYES-es csoport vezetésére 
1991. január 2-től. Ugyanebben az évben 
márciustól már az egész épületben óvodai 

nevelés zajlott. Az itt töltött évtizedek alatt 
igen sok kisgyermek beszoktatását, közös-
ségbe illesztését, szocializációját és nevelé-
sét segítette. Szerette, ha jó egyetértésben 
tud dolgozni a pályatársakkal. Törekedett a 
minél jobb kapcsolatra a rábízott gyerme-
kek szüleivel, nagyszüleivel. Ezen a téren 
egészen könnyű volt a helyzete, hiszen itt 
született, és eleinte olyan gyermekekkel, s 
szüleikkel került kapcsolatba, akiket jól is-
mert, jórészük a korosztályához tartozott. 
A gyerekek hasonló korúak voltak, mint 
a sajátjai. Végül a kezdeti évek óvodásai 
voltak azok a szülők, akiknek gyermekei 
is az ő óvodásai lettek. Az oktatás-nevelés 
feladatai mellett nagyon szerette az óvoda 
dekorálását végezni, mindig részt vett a 
csoportszobák és az egész épület szépítésé-
ben. Az óvodai alapítványt létrehozó testü-
let tagja volt, majd az estek aktív szervezője 
és lebonyolítója is. A helyi óvodai program 
felülvizsgálatában is többször részt vett. 
A városi újságban többször publikált az 
óvodákat érintő eseményekről. Részt vett 
a gyermekek és felnőttek kirándulásának 
szervezésében, lebonyolításában. Az évti-
zedek során nagyon sok továbbképzésen, 
tréningen vett részt, neves előadókat hall-
gattak /Dr. Páli Judit, Dr. Torda Ágnes, Dr. 
Vekerdy Tamás, Dr. Ranschburg Jenő stb./, 
s tapasztalatokat szerzett az oktatás-neve-
lés legújabb trendjeire vonatkozóan. Eze-
ket azért is tartotta fontosnak, hogy azok-
nak a gyerekeknek, akiknek fejlesztésre, 
lemaradásuk pótlására volt szükség, még 
ezen információkat megosztva is próbálta 
a szülőknek a megértését megnyerni.

A mindennapi óvodai életben törekedett 
arra, hogy a gyerekek jólérezzék magukat 
az intézményben, örömmel járjanak az 
oviba, s vidáman teljen az aznapi tevékeny-
ség, legyen szó versről, meséről, éneklés-
ről, mondókázásról, zenélésről, tornászás-
ról, festésről, rajzolásról, gyurmázásról. A 
mesejátszást különösen fontosnak érezte, 
azt vallja, hogy a mese eljátszása nagyon 
sokat segít a gyermeki személyiség formá-
lásában élményeinek kiélésére, félelmei-
nek feldolgozására. Azt is igyekezett szem 
előtt tartani, hogy a visszahúzódóbbak is 
megtalálják maguknak a megfelelő tevé-
kenységet, ami a kicsik fejlődését szolgálta.

Vallotta mindvégig, hogy a gyerekeknek 
a mindennapi öröm megélése, a tevékeny-
ségek tudatos tervezésével sikeres lesz. 
Sokkal hatékonyabbnak érezte ezt, mintha 
csak kirakat tevékenységet végeztek volna. 
Számtalan rajzpályázatra készítettek a gye-

rekekkel alkotásokat, több elismerést, díjat 
is sikerrel megnyertek az óvodások.

Az évek során az önkormányzatnál kül-
sős tagként részt vett az oktatási bizottság, 
majd a szociális bizottság munkájában. Az 
óvoda mentálhigiénés munkacsoportve-
zetőjeként szervezett egészségmegőrzésre 
vonatkozó előadásokat, tevékenységeket. 
Az óvoda nyertes pályázatának szakmai 
koordinátora volt, mely nagyon sok színes 
tevékenységgel, ismerettel, tapasztalattal, 
élménnyel tette gazdagabbá legfőképpen a 
gyermekeket: gyermeknap, bábelőadás, lo-
vastábor szervezésével, lebonyolításával. A 
projekt nagyon sok fejlesztőeszköz beszer-
zését is lehetővé tette. A felnőttek részére 
/szülők, óvodapedagógusok, dajkanénik, 
gyermekorvos/ pedig hasznos előadásokat, 
egészségnapon kóstolóval, sportbemutató-
val egybekötött szűrővizsgálatokat szer-
veztek a projekt munkatársaival. Örömmel 
segítette a pályakezdő munkatársait, akik 
valóban bizalommal fordulhattak hozzá, 
hiszen az az igazi pedagógus, aki maga 
sem felejti el, hogy volt kezdő.

A nyugdíjba vonulása utolsó tanévét sok 
új kiscsoportossal kezdte kolléganőjével, 
fontosnak érezte látni, ahogy a kis csapat 
ismét beszokik, szüleik, nagyszüleik meg-
tapasztalják, hogy gyermekük jókedvvel 
indul reggelente, s bizalommal van az őt 
körülvevő felnőttekhez. Ez sikerült is! 
Munkája mellett alapító tagja volt a Vox 
Humana Vegyeskarnak, amelynek azóta is 
aktív tagja. Kollégái, valamint több lelkes 
helyi, illetve Ványáról származó lakossal a 
Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző 
Egyesület alapítója. A Pedagógusok Szak-
szervezetének városi titkára volt évekig. Az 
egészséges életmód érdekében már három 
évtizede ványai asszonyokkal, lányokkal 
kosárlabdázik szerdánként. Az óvodától 
sem szakadt el teljesen, hiszen ha szüksé-
ges bármikor segítségükre siet, illetve ki-
sebbik unokája révén naponta látogatója 
az intézménynek. 

Az elismerő címhez ezúton is szeretettel 
gratulálunk, további aktív, egészségben bő-
velkedő nyugdíjas éveket kívánunk!

,,Osztani magad, hogy így sokasodjál,
kicsihez hajolni, hogy magasodjál,
hallgatni őket, hogy tudd a világot,
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz!”

/Váci Mihály/

 DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
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Megnyitottuk a nyarat
a strandon

Szuper hangulatban telt a 2022. június 11-
én megtartott Nyárnyitó Családi és Gyer-
meknap a Dévaványai Strandfürdőben!

A délelőttöt a Dalma Dance csapata nyi-
totta meg, majd Zita vízi zumbáztatta a 
lelkes strandolókat a termál medencében, 
őt követte Bodrogközy Rita feregeteges ra-
mazuri koncertje, majd érkezett a színpad-
ra Boa Veron, aki a legismertebb Disney 
slágereket énkelte a lelkes közönségnek, 

amelyek nem csak a gyermekeknek, ha-
nem szüleiknek is igen ismerősek voltak 
és a Jégvarázs dalára még Elza is megjelent 
körünkben, aki nem csak a frissítő ,,havat” 

hozta el, hanem közös táncra és fotózásra is 
invitálta a gyermekeket.

A nap folyamán a Candyland csapata biz-
tosította a kézműveskedést és a csillámteto-
válást, továbbá DJ Hlasznyik és D Session 
pörgette a szuper nyári slágereket. 

Köszönettel tartozunk a Buff alo Büfének 
a 200 db fánk felajánlásért, amely mosolyt 
csalt a gyermekek arcára, a Strandfürdő és 
Gyógyászat munkatársainak az együttmű-
ködésért, a technikai dolgozóinknak a se-
gítségért, továbbá a közösségi szolgálatot 
teljesítő diákoknak a segítségért. 

Laskainé Kiss Alexandra
kulturális intézményegység-vezető

 DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

Vígh Leonid Eduárd és Angyal Karolina lánya Médea Léna,
Szatmári Tibor és Szakácsi Erika fi a Tibor,
Rózsa Attila és Rabi Márta fi a Mátyás,

Juhász Patrik és Balogh Martina Tünde lánya Jázmin,
Tóth Csaba és Sánta Nikolett fi a Soma.

Születések:

I. Nyári Kupa
2022. 06.25-én szombaton első alkalommal, hagyomány-

teremtő szándékkal került megrendezésre a Dévaványai 
Sportegyesület égisze alatt az I. Nyári Kupa elnevezésű le-
ány utánpótlás labdarúgó torna.

A minibajnokság keretében lebonyolított tornán a hazai 
egyesület mellett, a Békéscsabai Előre SE két csapattal vett 
részt. A csapatok két körben mérkőztek meg egymással, 
mely során hibátlan mérleggel a Békéscsabai Előre SE II. 
számú csapat végzett az első helyen, a Dévaványai Sporte-
gyesület a második, míg az Előre I. számú csapata a harma-
dik helyen.

A nyári melegben szép megoldások, nagy gólok, kemény 
összecsapások is jellemezték a mérkőzéseket. Az eredmény-
hirdetés után egy közös ebéddel zártuk a programot.

Szándékunk, hogy hasonló tornák megszervezésével fel-
hívjuk a fi gyelmet a női utánpótlás fontosságára is, célul 
tűzve ki megyei bajnokság megszervezését a Magyar Lab-
darúgó Szövetség közreműködésével.

Köszönetünket fejezzük ki Csordás Ferencnek, aki szemé-
lyes és anyagi segítségével oroszlánrészt vállalt a kupa lebo-
nyolításában!

A torna díjazottjai:

Legjobb játékos: Grósz Szimonetta
Legjobb kapus: Szendrei Erika
Gólkirály: Kovács Petra
Legjobb hazai játékos: Szűcs Boglárka

DSE HÍREK



Dévaványai Hírlap - 16. oldal

Megjelent a Békés Megyei
Népújság 40. évfolyamának 21. 

számában
1985. január 26-án, a 9. oldalon.

Bereczki Imre:
A ványai temető tanulságai

(részlet)

Abban az időben, amikor a mai 
Dévaványai református templom kö-
rüli temetőt lezárták, csak Ványának 
írták a hivatalos szervek ezt a hely-
séget. A templom 1887-ben megkez-
dett építése alkalmával kiderült, hogy 
a templom alatti dombot többször 
használták temetkezésre. Ezt a tényt 

a régészettel is foglalkozó helyi orvos 
dr. Frenyó Pál, meg a paróchus lelkész, 
Szügyi Dániel részletesen ismertette. 
Sőt Frenyó az Archeológiai Értesítő 
szerkesztőjéhez írt levelében így ér-
velt: „A római kincseket félvilág gyűjti 
és ismeri, de ki ismeri a magyar pol-
gári osztály viseletét a XV. századból? 
Ily szempontból tekintve a 400 éves 
ruhafoszlányokat, becsesebbek azok 
minden római kincsnél.” Az amatőr 
régész orvos száz év előtti megállapí-
tásaival messze megelőzte korát.

Szügyi Dániel azt írja, hogy kezdet-
ben a templomtól északra és nyugat-
ra temetkeztek. Mai tudásunk szerint 
a nyugati irányt azzal bizonyíthatjuk, 
hogy 1982-ben a templom vakolá-
sához használt mész oltó gödréből 
a templom nyugati oldalán embe-
ri csontváz került ki. A templomtól 
északnyugatra eső portákon a temp-
lom építése óta több alkalommal 
találtak koporsós temetkezést. De 
olyan nagy tömegű földmozgásra, 
amilyen a templomépítés alkalmával 

történt, csak a mostani iskolaépítés-
sel került sor.

Már az épület helyének kijelölése-
kor meglepetést keltett a régészettel 
foglalkozó helytörténészben, hogy 
az iskola céljára kijelölt porták bel-
sejében egy – az utcáról addig ész-
re nem vehető – mélyedés vált lát-
hatóvá. Átmérője lehetett 50 méter, 
mélysége a templom küszöbéhez 
viszonyítva a 2 métert is elérte. Az is 
nyilvánvaló vált, hogy templomépí-
tés régészeti-helytörténeti tanulsá-
gait nem lehet elkülöníteni az iskola 
építésétől és viszont.

Sajnos, ez utóbbi helyen a gépe-
sített földkitermelés és a felfakadó 
talajvíz miatt csak nagy vonalakban 
lehetett megfi gyeléseket eszközölni. 
A vízvezeték árkának az itteni Vö-
rösmarty utcában történt ásásakor 
ott nem mutatkozott sír. Ez világossá 
tette, hogy eddig nem terjedt a teme-
tő. Viszont összehasonlítva a temp-
lom és az iskola sírjait, különbséget 
kell tennünk annyiban, hogy míg a 
templomdombon a koporsós sírok 
metszették a koporsó nélkülieket, 
addig ilyent nem lehetett észlelni az 
iskola portáján. S ez utóbbi helyen 
alig került elő valami a csontvázon 
és koporsórészeken kívül. A mellék-
letek hiányát a gépesített földkiter-
melésben kell látnunk. A csontokat 
gyakran a kitermelt földből kellett 
kiszedni. In situ (eredeti helyen) való 
feltárás nem is volt. Az azonban vi-
lágossá vált, hogy a temetkezés nem 
volt folytatólagos, hanem nagy térkö-
zöket hagytak üresen. A koporsókat 
olykor padmalyba helyezték. (…)

A koporsók igen nagyméretű és 
erős testalkatú emberek maradvá-
nyát rejtették. (…) Ezek igazolni 
látszanak a múlt század közepén élt 
bizonyos Ványai emberek rendkí-
vüli erejét és edzettségét. (Dékány 
Benedekről, Dékány Imréről, Kádár 
Ferencről szóló históriák.)…

Turiné Mikó Éva

KORABELI KRÓNIKA
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Forrás: BIHGY fotóarchívuma: 2016.1555.1. - Dévaványai Református Templom.
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Sorozatunkban most egy újabb
dévaványai utcanév történetéről

olvashatnak

Bánat utca: Ma Arany János utca. A 
Kossuth utcát köti össze a Vörösmarty 
utcával. A Bánat utca nevet azért kapta, 
mert régebben itt laktak a hírhedt vá-
nyai betyárok, a Virág testvérek, Karcsi 
és Pista, kiknek szüleik, de főleg az édes-
anyjuk volt örökre bánatos fi ai sorsa mi-
att. Karcsi betyárrá válásáról így maradt 
fenn a legenda:

Virág Károly így lett betyár

Kezdetben csak falu rossza volt. Mint 
csendháborítót kísérgették a dévavá-
nyai percekutorok. Félrecsapott süveg-
gel, kurta ingben, tubugatyában, sárga 
sarkantyúval mutatós suttyó legény volt. 
Csárdákban, vásári tabernákban és ha-
sonlatos vidám helyeken jó komákat 
szerzett. Viális menyecskék is kiáltozták a 
nevét utcai civakodások során. Körömhe-
ggyel osztozkodtak rajta. Egyikhez-má-
sikhoz eljárogatott éjszakánként, amelyik 
reá várva megolajozta az ajtó nyikorgó 
sarkát. Valami kis pénzre is szert tett 
gyakorta, nehogy a cimborák szájáról le-
váljék a pohár, s hogy a menyecskéknek 
is jusson vásárfi a. Aluszékony öreg juhá-
szok nyájából nyakba vetett egy-egy bir-
kát. Mészáros volt a keresztapja.

Történt egyszer, hogy valami vénem-
bert talált a csapszék tornácán, az ágas 
tövén kuporogva. Széles karimájú kalap-
ja, amely nem elnyűtt, hanem elneheze-
dett az idők során, körül volt dugdosva 
darugém- és kócsagtollal, mint vásárjá-
ró réti madarászoké, akik bokrétát árul-
nak. Tüsténkedve nézte, nézegette két 
nagy, poros bocskorát, mintha azoktól 
várt volna tanácsot fontos dologban.

- Olyan szeppenten kucorog itt, öreg-
apám, mint Cibere suszter a pesti pia-
con! Miért búsul? Tán elrepült a madár?

A vénember szemügyre vette Karcsit. 
Alattomban ugyan méregette egy ideig: 
vajon neki való volna-e? Aztán magá-
hoz intette, és óvatosan szólt:

- Nem elrepült a madár, hé, hanem 
megfogták a tőriszek, osztán kalickába 
zárták.

- Ki kéne ereszteni …

- Hát, szépöcsém, én is ezt forgatom 
a fejemben! Kapsz egy gyüret széles 
bankót, ha kinyitod a kalicka ajtaját! Én 
mondom ezt, öreg bátyád, aki nem ját-
szik a szavával: Kétvarjú András.

Karcsi kósza hírekből hallotta már ezt a 
nevet, s megcsillant a szeme: ez volna az?

- Az én nevem meg Pityi Palkó legyen, 
ha próbára nem teszem azt az ajtózárat!

De bővebben szóljon kend, ne úgy te-
gyen, mint az egyszeri deák, aki belekez-
dett, abbahagyta …

- Hajtsd ide a füled, ha többet szeret-
nél hallani, mert nem kántorének ez. 
Úgy értelmezd, öcsém, hogy a madár: 
egy sarkantyús legény, a tőriszek: a pan-
dúrok, a kalicka: a városház dutyija. Más 
egyébre ne légy kíváncsi, mert aki sokat 
tud, hamar megöregszik.

E szűralatti egyezkedésnek az lett az 
eredménye, hogy alkonyatkor egy cifra-
rokolyás leányzó fordult be a városháza 
sarkából kivetett kapuján, s fel az ámbi-
tusra. A hajdú káplár feleségének előad-
ta, hogy a Halomzugból jön, az egyik 
varsányháti tanyába igyekszik szegény 
nagyanyjához, de hát rá esteledett, fél a 
sötétben, megvárná itt a reggelt, ha he-
lyet kapna.

- Jaj, galambom, ne is menj tovább egy 
tapodtat se! – lelkendezett a jóasszony 
– Megférsz köztünk, kedves! Gonosz az 
éjszaka.

Gonosz volt a két fi atal pandúr is. Ízi-
ben köröm közé kapták a leányzót, mint 
két héja a csirkét, gondolván, majd job-
ban telik az idő reggelig. Beédesgették 
a hajdúszobába, ahol eddig kettesben 
borozgattak terpeszkedő unalomban. 
Hamarosan megeredt a tréfaszó, in-
cselkedés. Addig, hogy az egyik pandúr 
elköpte a mécs lángját. Éppen ez hiány-
zott! A lány a szorongatások elől hirte-
len kipenderült az ajtón, ráfordította a 
zárat, a kulcsot meg kidobta az udvarra.

- Jaj, galambom, már elvéltem, szé-
gyenbe hoz az a két kujon pandúr – so-
pánkodott a hajdúné.

- Engem, nénémasszony? … Nincsen 
olyan pandúr a világon!

Így szólván hevenyében felkapta ró-
zsás rokolyáját. A hajdúné erre hanyatt 
esett ijedt ámulatában.

- Jaj, teremtőm! … Nem lány ez! Vagy 
fi ú, vagy maga az ördög!

Nem ördög volt, hanem Virág Karcsi, 
de már el is illant. A két felindult pandúr 
észre se vette, mikor a sötétben lekapta a 
szegről az áristom kulcsát. Amíg ők szit-
kozódva dörömbölték a rájuk zárt ajtót, 
a vén városi hajdú meg kívülről a zárat 
feszegette, addig a nagy lármában, zűr-
zavarban a pandúrlovakkal elvágtatott a 
kiszabadított rab.

Bezzeg lehervadt a két hetyke pandúr! 
A rezesorrú vén hajdúkáplár egy csep-
pet se vigasztalta őket. Kifent bajuszát 
pedergetve bölcsen szólt:

- Mindig úgy hallottam, hé, hogy ba-
gosi kutyák közt bárányt fog a farkas! 
Ha máma elöl viszketett, holnap hátul 
viszket, csak erre számíthattok. Ne is 
lopjátok itt tovább az időt, mert aki ku-
tyagol, nem lovagol.

Éppen akkor koferceltek el a csapszék 
előtt, mikor az öreg Kétvarjú András a 
tornácon elköszönt Virág Karcsitól, át-
adva neki a megígért gyüret bankót.

- Majd találkozunk mi még, öcsém! 
Ha elfogy a pénzed, keresd meg a Fu-
dériderék mellett a nagy fűzfát. Köny-
nyen megleled, nincs több olyan nagy. 
Az eligazít. Nem messze van ahhoz a 
kunyhóm.

De a pénz még el se fogyott!
Valami szégyenkövet taposott személy 

irigységből feladta Karcsit.
Kurtakocsmabeli tivornyázással és ká-

romkodással vádolta. Az ilyesmiért hu-
szonöt bot járt. Karcsi meztelen farára is 
rászámolták a városháza udvarán. Jósze-
rint még fel se tápászkodott a deresről 
– ímhol nyargal elő a hajdúné, léleksza-
kadva kiabál már messziről:

- El ne eresszék azt a fi ckót! Szerencse, 
hogy kitekinték az ablakon … Felismer-
tem … Egy istenem: ez volt a betyár-
szöktető lány!

Csakhogy Karcsinak hosszabb lába, 
könnyebb csizmája volt, mint a perceku-
toroknak! Neki a berenának, kerítések-
nek még a puskagolyó se érte volna utol! 
A vén hajdú káplár csak legyintett utána:

- Mindig úgy hallottam, hogy a farkas-
nak nem kell berket mutatni. Igaz is! Ez 
se áll meg, csak a sűrűben! Egy betyárral 
több van a világon.

Forrás: (Hajdú József, 1997.)

DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁRA
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VÁNYAI ARCOK

Markbreiter Irén
kutatóorvos

(1877.01.27, Dévaványa –
1956 (?), Budapest)

Az utóbbi hónapokban nagy 
odafi gyeléssel, elhivatott munká-
val újul meg városunk műemlék 
zsidótemetője. A helyreállított sí-
remlékek jó lehetőséget kínálnak 
majd arra, hogy a település újabb 
fejezeteket ismerhessen meg múlt-
jának homályosodó lapjairól. Nos, 
mindezek kapcsán most egy kiváló 
tudós asszony életpályáját szeret-
ném röviden bemutatni.

Markbreiter Irén egy gazdálkodó 
zsidó család gyermekeként szüle-
tett Dévaványán, 1877. január 27-
én. Szülei Markbreiter Áron és Háy 
Johanna voltak. A család gazdál-
kodásáról birtoka, vagy földbérle-
te elhelyezkedéséről nem sikerült 
adatot találni. Az anyakönyvi for-
rások alapján leginkább a Breuer és 
Ehrlich családokkal álltak rokoni 
kapcsolatban, származásuk pedig 
Abony, Szolnok irányába mutat.

A középiskola szolnoki elvégzése 
után a Budapesti Tudományegye-
tem orvosi karán tanult. Már or-
vostanhallgatóként kitűnt tehetsé-
gével és szorgalmával. A korabeli 
lapok ezzel kapcsolatos rövid hír-
adásaikban rendszeresen közölték 
nevét. Egy 1903-as tudósítás sze-
rint: Az orvoskari tanári testület a 
két négyszáz koronás Fischoff -féle 
szigorlati díjat Markbreiter Irén és 
Vass Albert V. éves orvosnövendé-
keknek ítélte oda (Budapesti Hír-
lap,1903 évi 241. szám).

Első munkahelye Budapesten 
volt 1904-ben, ahol a főváros fő-
polgármestere a Rókus kórház 
segédorvosává nevezte ki. Ezt kö-
vetően Kolozsváron, majd 1912-

től a Balatonalmádiban létesített 
Zsófia-gyermekszanatóriumban 
kapott megbízást.

Odaadó munkája a tudományos 
pályán történő gyors emelkedést 
ígérte. A Pekár Mihály Orvosi és 
Élettudományi Szakkönyvtár ma-
gyar nyelvű folyóiratainak átte-
kintése nyomán kitűnt pl., hogy 
a Szemészeti Lapok 1906. évi ne-
gyedik évfolyamában található az 
első olyan cikk, amelyet egy nő írt, 
mégpedig Markbreiter Irén. Címe: 
„Adat a könnymirigy elválasztó 
idegének kérdéséhez”.

A Népszava, 1910. évi 230. szá-
ma, s lényegében az egész magyar 
sajtó kitüntetett fi gyelemmel hozza 
a hírt az első női magántanár kö-
zelgő kinevezéséről. „Markbreiter 
Irént, aki néhány év óta a kolozs-
vári egyetem klinikáján, mint ta-
nársegéd működik, magántanárrá 
fogják avatni. A fakultás ehhez már 
megkapta a kultuszminiszter jóvá-
hagyását is. Markbreiter Irén lesz az 
első női magántanár Magyarorszá-
gon.” Sajnos hiábavaló volt a ráter-
mettség, hasztalan a sajtó szimpáti-
ája — jellemző a korra, hogy éppen 
női mivolta miatt nem töltötték be 
vele ezt az állást.

Szakmai karrierje másik fontos 
állomása volt az orvosszakértői 
cím elnyerése. A hírt elsőként a 
Magyarország c. lap 1914. évi 74. 
száma közölte: „Az elmúlt napok-
ban nagy szenzációt keltett a ma-
gyar orvosnők társadalmában egy 
kettős kinevezés híre. Dr. Markb-
reiter Irént, a kiváló szemészt, aki-
nek tudományos kutatásait Európa 
szerte ismerik a tudósok körében, 
egyszerre két ország választott bí-
rósága is orvosszakértőnek nevezte 
ki, mégpedig: a magyarországi vá-
lasztott bíróság és a bécsi munkás-
biztosító bírósága. Ő az egyetlen 
magyar női orvosszakértő.” A meg-

bízatás elnyerése kapcsán mondott 
őszinte szavai híven tükrözik csak-
úgy a tudósi hivatásról alkotott fel-
fogását, mint a női egyenjogúságért 
folytatott küzdelme szellemiségét. 
Mint mondta: „Nem szeretem a 
nagy lármát. Az az igazbecsű mun-
ka, amelyet lassan, hangtalanul 
végzünk. (…) csak azt mondhatom, 
hogy nem csak Magyarországon, 
hanem a világ összes kultúrállamai-
ban leginkább csak úgy boldogulhat 
a dolgozni akaró nő, ha csöndes, ko-
moly munkálkodással akarja elérni 
boldogulását. Az igazi munka nem 
kíván hangos kiabálást, mert anél-
kül is megtalálja világosságát.”

Markbreiter Irén tehát nemcsak 
tudós, hanem a korabeli femi-
nizmus támogatója is volt. Már 
1913-ban ott találjuk a magyar 
szüfrazsettek előkelő soraiban. Ek-
koriban a választójogért küzdve 
— angol mintára — az adófi zetést 
kívánták megtagadni a (férfi )tár-
sadalomtól. A következő években, 
a világháborús viszonyok a nőktől 
számos olyan helyen is helytállást 
követeltek, amire korábban nem 
volt szükség. Mindez más megvilá-
gításba helyezte a női egyenjogúsá-
gért folytatott küzdelmeket is.

Pályája utolsó szakaszáról kevés 
adat áll rendelkezésre. 1954-ben 
részt vett a Magyar Szemorvosok 
Egyesülete megalakulásának 50-ik 
évfordulója alkalmából rendezett 
találkozón. Az 1955. nov. 26-án 
tartott, a Magyar Szemésztársaság 
ünnepi nagygyűlésen már egészsé-
gi okok miatt nem tudott megjelen-
ni. 1956-ban hunyt el Budapesten.

Publikációit öt nyelven fogalmaz-
ta. A 2006-ban megjelent Magyar 
szemészeti bibliográfi a (Nyctalus 
Orvosi Kiadó, Budapest) Markbre-
iter Irén 42 tudományos közlemé-
nyét sorolja fel.

Marsi István
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Szőnyegszövés
A szövés- természetes, és később 

már műszálas anyagok szőnyeggé, 
más használati és díszítő tárgyakká 
való összedolgozása - ősi mesterség. 
A szövőszékek külalakja, működte-
tési rendszere az évszázadok során 
és vidékenként változott ugyan, de 
a szövés alapelve napjainkban is 
ugyanaz. A szövőszéken vízszin-
tesen (perzsaszőnyeg szövőszéken 
függőlegesen) futó felvetőszálak 
közé kell befűzni (perzsaszőnye-
geknél rácsomózni) a leszövőszá-
lat, soronként haladva. Így készül a 
szőnyeg. Már a felvetőszálak sűrűsé-
gétől, a szövőanyagok fajtájától füg-
gően is más-más karakterű szövetek 
készíthetők, de a színösszeállítás, a 
minták elhelyezése, formája révén 
a variációk sora szinte végtelen. És 
végtelen az idő is, ahonnan elindult 
ez a munka. Pénelopé 20 évig vár-
ta haza a férjét, Odüsszeuszt, addig 
egy szőni való takaróra hivatkozva 
tartotta távol hívatlan kérőit. Éjjel 
visszabontotta a megszőtt darabot, 
nappal újrakezdte. És Odüsszeusz 
hazatért.

Szőnyeget szőni remény. Az volt 
a mitológiai Istenek korában, és az 
ma is.

Dévaványán régen sok háznál 
szőtték - néhol egész családok is - a 
rongyszőnyeget. Ahogy a nevében 
is benne van, szó szerint rongyból 
készült. Használaton kívüli, már 
kinőtt, elszakadt, elkopott ruhákat 
ollóval csíkokra vágták, a darabo-
kat összevarrták. A hosszú csíkokat 
felgombolyították, aki nem maga 
készítette a szőttest, vitte a szövőasz-
szonyokhoz, ott az anyagot vetélőre 
tekerték, így szőtték a tarka rongy-
szőnyegeket. (…)

A 20. század közepén alakult egy 
háziipari szövetkezet, itt foglal-
koztak szőnyegszövéssel. Előbb az 
Árpád utcán, később a Lenin utcai 
(ma Eötvös utca) üzemben, egy pa-
tináns nagy épületben. Kezdetben 
kézi csomózású perzsa szőnyegek is 
készültek itt, később már csak a to-
rontáli. A dévaványai „Szövőde” ma 
is működik.

A szőnyegszövés a legkreatívabb 
kézműves mesterségek egyike. Aki-
nek egyszer a kezéhez, szívéhez 
nőtt, az nem engedi el többet. (…)

Dévaványán több ember foglal-
kozik egyénileg, otthon a szőnyeg-
szövéssel. 2014 óta üzemel az ön-
kormányzat által működtetett 
rongyszőnyegszövő, mint helyi 
sajátosságra épülő munka. A nap-
jainkban újra divatos rongyszőnye-
gek hagyományos és modern, egy-
szerű és mintás kivitelben egyaránt 
megtalálhatók itt. Készleten lévő 
szőnyegek mindig vannak, de a ren-

delkezésre álló alapanyagokból ren-
delni is lehet.

Dévaványán szép múltja és ígére-
tes jövője van a szőnyegszövésnek. 
Erre nagyon nagy szükség van. A 
világ kapkodva próbálja összeszed-
ni szétszórt értékeit.

A szövés összehangol és meg-
nyugtat. Legyen szó álmokról vagy 
szőnyegekről, fi atalokról vagy 
idősekről. Részlet Pilinszki János 
Csönd és közelség című könyvéből:

„Szépek a fi atalok, de az öregek 
szebbek.”- írta Walt Whitman ar-
ról a különös belső szépségről, mely 
az öregasszonyok töredezett alakját 
beragyogja. A világ telve van ilyen 
nagyon csendes szépséggel. A nagy-
városok árnyékában és lármájában, 
észrevétlen, öregasszonyok élnek, 
fáradhatatlan türelemben és mun-
kában; csendes tevékenység az övék, 
mint a gépek között a szövőszéké.”

Varga Lászlóné
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LABDARÚGÁS

Megyei U19 Kiemelt bajnokság
Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P

1. MEZŐHEGYESI SE 21 18 1 2 108 23 +85 55
2. SZARVASI FC 1905 21 15 1 5 95 34 +61 46
3. SÁRRÉTI GYÖNGYHALÁSZ GYSE 21 14 0 7 100 33 +67 42
4. SZABADKÍGYÓSI SZSC 21 13 3 5 65 43 +22 42
5. GYOMAENDRŐDI FC 21 7 2 12 45 62 -17 23
6. DÉVAVÁNYAI SE 21 5 1 15 41 84 -43 16

U17
Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P

1. SÁRRÉTI GYÖNGYHALÁSZ GYSE 21 19 1 1 202 27 +175 58
2. KONDOROSI TE 21 15 2 4 121 43 +78 47
3. GYOMAENDRŐDI GYLE 21 15 1 5 86 34 +52 46
4. SZARVASI FC 1905 21 12 0 8 116 66 +50 36
5. SARKADI KINIZSI LE 21 8 0 13 71 110 -39 24
8. DÉVAVÁNYAI SE 20 0 0 20 13 175 -162 0

U16
Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P

1. SÁRRÉTI GYÖNGYHALÁSZ GYSE 16 16 0 0 76 15 +61 48
2. BERÉNYI GYERMEK FC 15 12 0 3 107 19 +88 36
3. KÖRÖSLADÁNYI MSK 16 10 1 5 68 36 +32 31
4. BÉKÉSI FC 15 8 0 7 36 19 +17 24
5. KÖRÖSTARCSAI KSK 16 7 1 8 29 50 -21 22
9. DÉVAVÁNYAI SE 16 1 2 13 22 72 -50 5

Felnőtt Megyei II. osztály A. csoport tabella
Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P

1. VÉGEGYHÁZI SE 26 22 3 1 110 16 +94 69
2. MEZŐMEGYER SE 26 21 2 3 95 23 +72 65
3. MEZŐHEGYESI SE 26 18 3 5 85 27 +58 57
4. MEDGYESBODZÁS SE 26 13 7 6 53 35 +18 46
5. BÉKÉSSZENTANDRÁSI HMSE 26 14 1 11 49 43 +6 43

10. DÉVAVÁNYAI SE 26 9 3 14 47 76 -29 30

Női futsal bajnokság Pest megye felsőház
Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P

1. SALGÓTARJÁNI VSE 10 8 1 1 33 13 +20 30
2. DÉVAVÁNYAI SE 10 5 4 1 23 6 +17 19
3. KELENC SC II. 10 5 3 2 22 8 +14 16
4. CWARRIORS „PINKBULL” 10 4 1 5 18 21 -3 16
5. AMAZON FOCI SE II. 10 3 1 6 14 26 -12 12
6. AMAZON FOCI SE I. 10 0 0 10 3 39 -36 1

Felkészülési mérkőzések:
2022. július 30. szombat 17:00

DÉVAVÁNYAI SE - KÖRÖSTARCSAI KSK
2022. augusztus 6. szombat 17:00

KÖRÖSLADÁNYI MSK II. - DÉVAVÁNYAI SE
www.devavanyaise.hu

MESTERHÁZY JENŐ
EMLÉKTORNA:

2022. július 9. 14:00 - 18:00-ig

14:00:
DÉVAVÁNYAI SE -

SZEGHALMI FC

15:00:
KISÚJSZÁLLÁSI SE -

FÜZESGYARMATI SK II

16:00:
3. HELYÉRT

17:00:
DÖNTŐ 1. HELYÉRT

1. forduló A Csoport Pálya B Csoport
8:30 Doktor X - Marcipán műfű fű Szerény Istenek-Liverpool
8:55 BUSE - Régen még jók voltunk műfű fű BeerLyuk-Bunda

2. forduló

9:20 Live Sport - Doktor X fű műfű Pusztaföldvár-Szerény 
Istenek

9:45 Marcipán - Régen még jók voltunk fű műfű Liverpool-Bunda

3. forduló
10:10 Doktor X - BUSE műfű fű Szerény Istenck-BeerLyuk
10:35 Marcipán - Live Sport műfű fű Liverpool-Pusztaföldvár

4. forduló
11:00 Regen még jók voltunk - Doktor X fű műfű Bunda-Szerény Istenek
11:25 Live Sport - BUSE fű műfű Pusztaföldvár-BeerLyuk

5. forduló
11:50 Marcipán - BUSE fű műfű Liverpool-Beerlyuk
12:15 Régen még jók voltunk - Live Sport műfű fű Bunda-Pusztaföldvár

12:40 Elődöntő műfű

13:05 Elődöntő műfű

13:30 1. hely műfű fű 3. hely

IV. Diós Kristóf Emléktorna programja:
2022. július 9. szombat 8:30 - 14:00.
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Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok,

kerítéskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők 

a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő

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

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

Polgári Búcsúztatás Temetési szertartásvezetés
Elhunyt hozzátartozóját polgári szertartással szeretné 

búcsúztatni, keressen bizalommal!
Horváth Lajos. Telefon: 30/484-82-11.

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

E-mail.: vanyagepeszet@gmail.com
5510 Dévaványa, Hajnal utca 1.

Telefon: 06 66/639-137; 06 30/186-94-70.

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

Tel.: 06/70-401-2894

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Vass Zoltánnéra (Terike) 
halálának 4. évfordulója alkalmából.

Szerető családja

„Lelked remélem békére talált, 
S Te már a mennyből vigyázol majd Ránk. 
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, 

Rád örökkön-örökké emlékezünk.”

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Lovász István
halálának 1. évfordulója alkalmából.

Szerető családja

„Elfelejteni téged soha nem lehet,
Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt és a meleget, 

csak egy sugarat hagytál, örök emlékedet.”

BÚZA FELVÁSÁRLÁS
betakarításkor, napi áron a rizshántolóban.

Telefon: 06-30/326-8226
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szerkesztő: Csatári István.

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2022. AUGUSZTUS 1., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2022. augusztus 1-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: Augusztus 12. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

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

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

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

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

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

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

• Eboltás •

Dózsa György u. 36. sz.
alatti vályogház eladó!

Telefon: 06-30/354-52-07

                                              

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. július 15. (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

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








