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A Képviselő-testület 2022. május 6. napján rendkívüli ülés 
keretében első napirendben döntött az önkormányzat vagyo-
náról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosí-
tásáról.

Második napirend keretében döntöttek a Dévaványai Sport-
egyesület Sárkányrepülős szakosztálya által használt ingatlanok 
bérletének meghosszabbításáról.

Harmadik napirendként döntöttek önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok értékesítéséről.

Negyedik napirend keretében a „temetői infrastruktúra fej-
lesztése” tárgyában indított beszerzési eljárás eredményeként a 
Ványa-Szolg Kft . (5510 Dévaványa, Külterület 01364/13 hrsz.) 
bruttó 6.963.198, - Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

A Képviselő-testület 2022. május 16. napján rendkívüli zárt 
ülés keretében a Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bér-
beadására beérkezett pályázatokról döntött.

A Képviselő-testület 2022. május 26. napján együttes ülést 
tartott Ecsegfalva Község Önkormányaztának Képviselő-tes-
tületével, amelynek keretén belül a Dévaványai Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2021. évi zárszámadását fogadták el.

A Képviselő-testület 2022. május 26. napján megtartotta so-
ron 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 2021. évi közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót.

Második napirendi pontban döntöttek a 2022/2023. nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról 
a DÁMK és Bölcsőde intézményegységében.

Harmadik napirendben elfogadták a 2021. évi adóhatósági 
tevékenységről szóló beszámolót.

Negyedik napirendi pontban a megtárgyalták és elfogadták 
a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
2021. évi működéséről szóló beszámolóját.

Ötödik napirend keretében megtárgyalták és elfogadták az 
AGRICOLA Dévaványa Kft . 2021. éves tevékenységéről szóló 
tájékoztatót és a gazdasági társaság éves egyszerűsített beszá-
molóját.

Hatodik napirendi pontban megtárgyalták és elfogadták a 
VÁNYA-SZOLG Építőipari, Gyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató 
Kft . 2021. éves tevékenységéről szóló tájékoztatót és a gazdasági 
társaság éves egyszerűsített beszámolóját.

Hetedik napirendben megtárgyalták és elfogadták a lakosság 
szociális helyzetének értékeléséről és a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság 2021. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatót.

Nyolcadik napirendi pontban megvitatták és elfogadták a 
gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásá-
ról szóló beszámolót.

Kilencedik napirend keretében elfogadták a családsegítői-, 
gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról szóló beszá-
molót.

Tizedik napirendben módosították a lakások és helyiségek 
bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendeletet.

Tizenegyedik napirendi pontban megalkották a 2022. évi 
igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendeletet.

Tizenkettedik napirendben elfogadták a 2021. évi zárszám-
adási rendeletet, megtárgyalták a maradvány elszámolást és 
döntöttek annak felosztásáról.

Tizenharmadik napirendként a TOP PLUSZ 1.2.1-21 azono-
sító számú „Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Déva-
ványán – Tervezés” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás 
eredményeként a Berpromer Kft . bruttó 18.948.400, - Ft ösz-
szegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Tizennegyedik napirend keretében a „műszaki ellenőri fel-
adatok ellátására” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás 
eredményeként a Verker kereskedelmi, Mérnöki és Szolgáltató 
Kft . bruttó 7.112.000, - Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertes-
nek, az alábbi felbontásban:

A) TOP-2.13.-16-BS1-2020-000039 kódszámú, „Vízvédelmi 
fejlesztések Dévaványán” című projekt. Ajánlattételi nettó 
ár: 4.720.000, - Ft, bruttó ár: 5.994.400, - Ft.

B) VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesz-
tése” elnevezésű projekt. Ajánlattételi nettó ár: 860.000, - Ft
bruttó ár: 1.092.200, - Ft.

C) Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések – Kossuth utca. Ajánlattételi nettó ár: 20.000, - 
Ft, bruttó ár: 25.400, - Ft.

Tizenötödik napirendként az „Önkormányzati tulajdonú in-
gatlan takarítása” tárgyban indított beszerzési eljárás eredmé-
nyeként a Kiss-Szabó Erika e.v. bruttó 10.425.240, - Ft összegű 
ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Tizenhatodik napirendi pontban döntöttek a „Közép-Békési 
Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás meg-
szűnéséről.

Tizenhetedik napirendben módosították a köztemetőről szó-
ló 10/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletet.

A bejelentések kapcsán a 01082/7 hrsz-ú földterület értékesí-
téséről szóló hirdetmény elfogadásáról döntöttek.

Zárt ülés keretén belül otthonteremtési helyi támogatás tár-
gyában benyújtott kérelemről döntött a testület.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2022. június 30. 
napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a kö-
vetkezők:

1. A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium tájékoztatója a dévaványai 
középfokú oktatás, szakképzés felnőttoktatás és felnőttképzés 
helyzetéről.

2. A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola intézményi tájékoztatója az oktatási szakmai tevékeny-
ségről és az intézményi működésről.

3. A DÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységének beszá-
molója az óvodai, bölcsődei nevelés feladat ellátásról.

4. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény beszá-
molója a 2021. évi szakmai munka eredményességéről, sze-
mélyi, tárgyi feltételekről.

5. Döntéshozatal a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés 2022. évi ki-
tüntetettjeiről.

6. „DÉVAVÁNYA SZOCIÁLIS ÜGYÉÉRT” elismerő cím ado-
mányozásáról döntéshozatal.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Testületi ülésen történt…



Beköltöztek a központi orvosi rendelőbe

Pályázati források felhasználásával egy olyan felújított, 
korszerű, megfelelően kialakított és jól felszerelt közpon-
ti orvosi rendelő és védőnői szolgálat került kialakításra a 
Széchenyi u. 9. sz. alatt, amelyre már régen szüksége volt 
a város lakosságának. Mindannyiunk megelégedésére az 
épület felújítása olyan szakaszába érkezett, hogy védőnőink 
májusban, háziorvosaink, valamint a vérvételi szolgálat pe-
dig a napokban foglalhatták el megújult rendelőiket. Bízunk 
abban, hogy az épület kielégíti mind az ott dolgozók, mind 
a lakosság igényeit és hosszú éveken keresztül kiszolgálja 
majd az oda érkezőket, azzal, hogy a hőszigetelési munkákat 
ősszel tervezzük megvalósítani. 2022. JÚNIUS 7-TŐL AZ 
ÚJ ÉPÜLETBEN MŰKÖDIK MIND A LABOR, MIND A 
HÁZIORVOSI VIZSGÁLAT.

Csomagküldő szolgáltatás

Várhatóan ebben a hónapban elhelyezésre kerül egy olyan 
csomagautomata a Packeta Hungary Kft . csomagküldő 
szolgálat által, amely 0-24 órás csomagátvételt és csomagfel-
adást tesz majd lehetővé a városban élőknek. Arról, hogy az 
automata pontosan hol kerül elhelyezésre és mikortól, vala-
mint hogyan használható, településünk weboldalán (www.
devavanya.hu), valamint Dévaványa Város Hivatalos Face-
book oldalán értesítjük majd a lakosságot.

Ballagók és pedagógusok köszöntése

Eltelt egy olyan év az oktatásban, amelyet ugyan ismét 
beárnyékolt és nehezített a covid világjárvány, de nem volt 
szükség digitális oktatásra, mint az ezt megelőző évben. Re-
mélem, hogy mind a diákok, mind a pedagógusok számá-
ra felüdülés volt a személyes jelenlét, az interaktivitás és a 
közös programokon való részvétel lehetősége. Az általános 
iskolából ballagó diákoknak kívánom, hogy találják meg a 
hozzájuk legjobban illő utat tanulmányaik során, a közép-
iskolából ballagóknak pedig azt, hogy sikeresen megszer-
zett szakmájukkal minél hamarabb találják meg a megfelelő 
munkát a biztos jövő kialakításához. Véget ért egy korszak, 
amelyre mindannyian jó szívvel emlékezhettek majd visz-
sza, hiszen az iskolában töltött évek nem csak feleletekről és 
dolgozatokról, sokkal inkább barátságokról, élményekről és 
tapasztalatokról szóltak.

Kedves Pedagógusok! Ezúton is köszönjük valamennyi-
üknek a nap mint nap végzett áldozatos munkát!

Valánszki Róbert, polgármester

Dévaványai Hírlap - 4. oldal

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

A Dévaványai
Református

Egyházközség
Presbitériuma

tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját

SIMON NORBERT
lelkipásztor
beiktatására

2022. június 18-án
szombaton  15 órakor,

a dévaványai református templomba
(Dévaványa, Hősök tere 5.).

Igét hirdet és a beiktatást végzi:
DEMETER OTTÓ

a Békési Református Egyházmegye esperese
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TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODAI NYÁRI ÜGYELETRŐL
KEDVES SZÜLŐK!

Az óvodai szorgalmi idő vége 2022. június 16. csütörtök.

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

Az ügyeletes óvodák beosztása megtörtént!
Erről a szülőket kellő időben tájékoztattuk.

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

egységesen és a BÖLCSŐDE is ZÁRVA TART!
2022. augusztus 22. hétfőtől minden óvodai telephely

egységesen nyitva lesz (továbbra is ügyeletben)!

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

Balla Piroska:
Búcsúzni hogyan kell?

Búcsúzni hogyan kell?
Nem mesélte senki még.
Elköszönünk:- Szia! - mondjuk,
de ez bizony nem elég.
Láthatatlan hátizsákba
beleraktunk dolgokat,
titokban vidd magaddal,
mit a csoport neked ad.
Benne van a sok ölelés,
nevetés és szeretet,
meg az összes közös emlék.
Ezt adjuk hát most neked!

Búcsúznak a nagyok... Kinőtték a 
székeket, kicsi lett az ovis ágy, óvó néni 
ölében is alig férnek már. A szekrényen 
lassan a felső polcról is leveszik a játékot, 
és a villanyt felkapcsolni reggelente sem 
olyan elérhetetlen már. Nézzük őket, 
ahogyan önállósodnak: megnőttek.

Már betűket ,,rajzolnak” és kérdezik: 
mit írtam? Segítenek a kicsiknek ki-
nyitni az ajtót, vagy éppen megtanítják 
nekik hogyan kell legóból házat építe-
ni. Megnőttek.

Hallottak már regéket a becsöngetés-
ről, a piros pontokról, és valami negy-
venöt percről is... És tudják, hogy az 
alvókákat is fel kell készíteni: ezentúl 
csak este lesz közös alvás. Megnőttek. 

Várja őket az iskola, az ismeretlen de 
szép világ. S mi csak remélni tudjuk, 
hogy szavaink még sokáig ott csenge-
nek a fülükben, a mesék alatt megélt 
kalandok elkísérik őket, és az ölelése-
inkre évek múltán is emlékezni fog-
nak. 

Búcsúzunk tőlük mi, óvó nénik, a 
dajka nénik, az itt maradt kispajtások, 
a sok színes játék. Kezüket ezentúl a ta-
nító nénik fogják majd, ők vezetgetik, 
ők vigasztalják, de az óvodás emlékek 
örökre velük maradnak. 

Az óvoda összes dolgozója nevében:
Bakó Bernadett intézményvezető

ÓVODAI HÍREI

Neveld emberségre, ne tökéletesre,
neveld örömtelire, ne gondterheltre.
Fogadd el, hogy érzékeny és egyedi,
s néha önfeledten kötelességét szegi.

Tanítsd meg, hogyan szeressen tanulni,
mondj igazat, ne akarjon ő sem hazudni.
Tekintsd őt partnernek, mikor róla beszélsz,
minden nap tedd meg, hogy neki mesélsz.

Ne fölötte dönts, hanem mindig vele,
fogadd el, csak az övé az élete.
Szülőknek ő benneteket választott,
s ezzel nektek nagy örömöt okozott.

Szeressétek nevelésének éveit,
ő is tanítja az életre szüleit.
Ha megkapja a család áldását,
visszaadja majd mélységes háláját.

GYERMEKNAP AZ ÓVODÁKBAN
A DÁMK és Bölcsőde, óvodai intézményegységeiben május 25-26-án gyermek 

napot ünnepeltünk! Vidám délelőttök voltak színes programokkal, igyekeztünk a 
gyermekeknek sok-sok élményt, kacagást-nevetést szerezni!

Bakó Bernadett

Szuchánszki Aranka: Vigyázz a gyermekre
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Egy cseppnyi gondosság!

Ahogy a szervezetünk jelentős 
részét a víz teszi ki, úgy a Föld fel-
színének mintegy háromnegyed 
részét is víz borítja, azonban csak 
egy része (a felszíni és felszín alatti 
vizek) az, amely az emberiség szá-
mára is felhasználható. Ennek a ha-
talmas vízmennyiségnek a 97%-át 
óceánok és tengerek teszik ki, me-
lyek közvetlenül nem alkalmasak 
vízfogyasztásra. Az édesvíz meny-
nyisége csupán 3%-a a Föld víz-
készletének, amelynek jelentős ré-
sze, kb. 80%-a a sarki jégtakaróban 
található. Így a valóban rendelke-
zésre álló édesvízkészlet a Föld tel-
jes vízkészletének csupán 0,5 %-a.
Ez nagyon csekély mennyiség egyre 
gyarapodó emberiségünk számára, 
ezért az édesvíz minden cseppjét 
meg kell becsülnünk, vigyáznunk 
kell rá. 6 részes mini sorozatunk-
ban olyan ismereteket szeretnénk 
megosztani Önökkel, amely során 
megismerkedhetnek eme egyre 
súlyosabb környezeti problémával, 
illetve olyan tippekkel, ötletekkel 
kívánunk szolgálni, amelyek segít-
ségével Önök is hozzájárulhatnak a 
vízkészletek megőrzéséhez.

Első csepp!
A víz körforgása

A víz örök körforgásban van. A 
nap sugarai felmelegítik az óceáno-
kat, tengereket és a felszínen lévő 
vizeket, melynek hatására egyes 
vízcseppek gőzzé alakulva felemel-
kednek. Ezt a folyamatot nevezzük 
párolgásnak. 

Felszállás közben a gőzcseppekkel 
teli levegő folyamatosan hűl, egy 
ponton a gőzcseppek újra vízcsep-

pekké vagy jéggé alakulnak, s felhőt 
alkotnak. A vízcseppeket a felemel-
kedő levegő tartja a kezében, a szél 
pedig a felhőket a szárazföld felé 
tereli. Minél hidegebb a levegő, an-
nál több és annál nagyobb vízcsepp 
képződik. Amikor a fölfelé emel-
kedő jégszemek és vízcseppek már 
olyan nagyra híznak, hogy az alul-
ról felfelé szálló levegő nem képes 
följebb hajtani őket, megkezdődik a 
felhőből a csapadék hullása. A föld 
felszínére jutott csapadék egy része 
a felszínen mozog, másik része a 
talajba szivárog. A felszínre hullott 
csapadék egy része közvetlenül visz-
szakerül a tavakba, tengerekbe, más 
részét a patakok, folyók szállítják 
vissza. A talajba beszivárgó víz pe-
dig a felszín alatt jut el az állóvizek-
be, s kezdődik elölről a körforgás.

Vízlábnyom: mennyi vizet
is használunk?

Európában átlagosan 144 liter egy 
ember közvetlen napi háztartási 
édesvíz-fogyasztása. Ez az érték 
majdnem háromszorosa az alapve-
tő emberi szükségletként meghatá-
rozott vízellátási követelménynek! 
Természetesen ezt az értéket nagy-
mértékben befolyásolhatják egyéni 
szokásaink, de nézzünk néhány jel-
lemző adatot Magyarországra (For-
rás: www.fejerviz.hu):

Közvetlen vízfogyasztásunk 5%-át 
takarításra, 35%-át tisztálkodásra, 
20%-át mosásra, 30%-át WC öblí-
tésre és kb. 10%-át ivásra és főzés-
re használjuk. Ezen tevékenységek 
többségéhez ivóvizet használunk, 
holott nagy része akár esővízzel is 
kiváltható lenne. És ez csak a köz-
vetlen vízfogyasztásunk, a közve-
tett, tehát az általunk szükségesnek 
vélt termékek előállításához szüksé-
ges vízmennyiség sokkal nagyobb: 

3496 l/fő/nap. Pl. egy csésze kávé 
előállításához 140 liter vizet, 1 db 
rajzlap előállításához 10 liter vizet, 
míg egy farmernadrág előállításá-
hoz 8000 liter vizet kell felhasználni!

(Forrás: http://korkorosgazdasag.
hu/tudtad-e/tenyleges-vizfogyasz-
tasunk/attachment/kkg_infografi-
ka_vizhasznalat/)! Fogyasztási szo-
kásaink megváltozatásával, tartós 
cikkek vásárlásával jelentős mérték-
ben hozzájárulhatunk vizeink meg-
őrzéséhez!

Vízvédelmi fejlesztés Dévaványán
Projektazonosító:

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

600 000 000,- Ft.
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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 6 óráig.

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

(Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi úton). 
Nyitva tartás: kedd és péntek naponta: 8-17 óra között és 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 ••

Zöldhulladék gyűjtés: június 29. (csütörtök),
július 27.(szerda).

Szelektív hulladék: június 22. (szerda),
július 6. (szerda), július 20. (szerda).

Zöldhulladék gyűjtés: június 30. (szerda),
július 28. (csütörtök).

Szelektív hulladék: június 22. (szerda),
július 6. (szerda), július 20. (szerda).

Zöldhulladék gyűjtés: június 29. (csütörtök),
július 27. (szerda).

Szelektív hulladék: június 22. (szerda),
július 6. (szerda), július 20. (szerda).

Zöldhulladék gyűjtés: június 30. (szerda),
július 28. (csütörtök).

Szelektív hulladék: június 22. (szerda),
július 6. (szerda), július 20. (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.
Június 22.  8-11 óra közötti időpontban

(szerdai napokon).
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Juhász Béláné (Kovács Erzsébet) 
1933. november 23-án, Mezőtúron 
született, öt gyermekes családból. 
Édesanyja háztartásbeli, édesapja 
cipész, majd földművelő, később 
Tsz alkalmazott volt. Iskoláit Mező-
túron kezdte, amit a háborús évek 
beárnyékoltak, majd Öcsödön vé-
gezte nagynénje gondviselésében. 
A gimnáziumi éveit a Teleki Blanka 
Gimnáziumban töltötte, ahol nagy 
szigor és fegyelem mellett tanulha-
tott. Érettségi után felvételt nyert 
Szegedre, a Pedagógiai Főiskola tör-
ténelem-földrajz szakára, amit jó 
eredménnyel fejezett be.

A pedagógus pályát 1955-ben 
kezdte Hunyán, egy osztott iskolá-
ban. Szaktárgyaikon kívül tanított 
magyart, éneket, testnevelést, szám-
tant, mértant. A záró államvizsgája 
1956. július 10-én volt, amikor az 
oklevelét is kézhez kapta.

Hunyán ismerte meg férjét, aki 
szintén gyakorló pedagógus volt. 
1957-ben házasságot kötöttek Ju-
hász Bélával. Házasságkötés után, 
megfelelő lakás híján Gyomára ke-
rültek külterületi iskolába, ahol ösz-
szevont osztályokat tanítottak.

Két gyermekük született: Ibolya 
1958-ban, Béla 1960-ban. 

A tanulók csökkenő létszáma nem 
igényelt két pedagógust, így kerültek 
Dévaványára, 1962 szeptemberétől 
az I. Számú Általános Iskolába. 

1967-ben újabb szakképesítést szer-
zett, ami háztartási ismeretek és gya-
korlatok tanítására jogosította fel.

Így az iskolában a szaktárgyakon 
kívül lányoknak mezőgazdasági és 
háztartási ismereteket is tanított.

Tanítási óráira mindig igényesen 
felkészült. A szaktárgyi termino-
lógiákat a tanulók jól elsajátították 
mind történelemből, mind földrajz-
ból. A gyakorlati ismeretek óráin a 
tapasztalati úton való ismeretszer-
zésnek a híve volt. A lányok ma-
nuális készségeit, kézügyességét az 
általa összeállított feladatok jól fej-
lesztették. 

Osztályfőnöki teendőket is ellátott 
pályája során. A rábízott osztályok-
ból évről évre jó osztályközössége-
ket alakított ki. Sokat foglalkozott 
osztályával, a kulturális tevékeny-
sége nagyon eredményes volt. Jó 
kapcsolatban volt a szülőkkel, akik 
támogatták így az iskola munkáját.

Szakmai továbbképzésére nagy 
gondot fordított, szakmai megbe-
széléseken részt vett, szakfolyóira-
tokat tanulmányozott. 

Nagyon csendes, szerény, kedves, 
halkszavú, de határozott követelmé-
nyeket támasztó nevelő egyéniség 
volt.

Kedvessége, csendessége, önzet-
lensége, közvetlensége, derűs egyé-
nisége, szimpatikus emberi tulaj-
donságai miatt mind a tanulók, 
mind a szülők, mind a nevelőtársai 
egyaránt szerették.

1988-ban vonult nyugdíjba, de 
még egy évig napközis nevelőként 
tevékenykedett.

1985-ben halt meg férje, Béla bá-
csi. Erzsike néni azóta egyedül élt, 
de nem magányosan, hiszen szoros 

kapcsolatot tartott gyermekeivel, 
unokáival. Hat unokája és három 
dédunokája szépítette meg nyug-
díjas éveit. Idejének nagy részében 
kertészkedett, udvarát szépítgette. 

Gyermekszeretete, emberi kapcso-
latai példaképül szolgálhattak kol-
légáinak.

Pedagógiai munkájáért több elis-
merésben részesült.

Elismerő címei:
1984 - Magyar Úttörők Szövetsége 

Országos Tanácsának oklevele
1988 - Pedagógus Szolgálati Emlék-

érem
2006-ban a Szegedi Juhász Gyula Ta-

nárképző Főiskola az 50 éve szer-
zett oklevele alapján a közmeg-
becsülésre méltóan teljesített 
hivatásának elismeréseképpen 
aranydiplomát adományozott 
számára.

2014 - a dévaványai gyermekek ne-
velése-oktatása terén végzett 
példamutató, következetes, lel-
kiismeretes munkája elisme-
réséül Dévaványa Város Kép-
viselő –testülete a Dévaványa 
Oktatás Ügyéért elismerő cím-
ben részesítette.

2016 - a Szegedi Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola a 60 éve 
szerzett oklevele alapján a  hiva-
tásának elismeréseképpen gyé-
mántdiplomát adományozott 
számára.

2021 - a Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző 
Kara a 65 éve szerzett okleve-
le alapján a közmegbecsülésre 
méltóan teljesítette hivatásának 
elismeréseképpen vasoklevelet 
adományozott számára.

Sajnos azonban már Erzsike néni 
is csatlakozott az „Égi Tantestület-
hez” és csak az égi katedráról fi gyel-
heti tevékenységünket. 

Volt tanítványai és kollégái nevében: 
Baloghné Berényi Erzsébet

EMLÉKEZÉS
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2022. május 23-án Budapesten, a 
Nemzeti Színházban tekintettük meg a 
Rómeó és Júlia című előadást. A 7-8. 
évfolyamos tanulók közül 45-en utaz-
tunk.

Közvetlen a darab előtt tárlatveze-
tésen vettünk részt, ahol betekintést 
nyerhettünk a színház történetébe, 
kialakításába, a színpad mögött zaj-
ló eseményekbe, ami egyben érdekes 
és látványos volt. A modern színpadi 
díszletek és a színészek játéka élet-
hűvé tették az előadást. A nap végén 
élményekben gazdagon hagytuk el a 
színházat. Szerintünk sokak nevében 
mondhatjuk, hogy mindenképpen 
megéri legalább egyszer ellátogatni a 
színházba.

Köszönetet mondunk a Dévaványa 
Felemelkedéséért Közalapítványnak 
és a Ványai Ambrus Általános Iskola 
Diákjainak Jövőjéért Alapítványnak, 

hogy anyagilag támogatták kirándulá-
sunkat.

Nagy Laura 7.b és
Tarr Izabella 8.b osztályos tanulók

Már hatodik alkalommal rendezték meg 
Vésztőn, a „Színes tintákkal álmodom” 
területi festészeti versenyt. Nagyon sok al-
kotni vágyó gyermek jelent meg, közel 90 
kis „művész”.

Négy korcsoportban indulhattak a tanu-
lók: 1-2., 3-4., 5-6. és 7-8. osztály. Az alsó 
tagozatosok mesét és mondát rajzoltak, a 
nagyobbak előre beállított csendéletet fes-
tettek, vagy grafi kus technikával dolgoz-
hattak.

Tanítványaim közül 12 tanuló vett részt 
a versenyben.

Eredményeink:

1. helyezett:
Ládi Janka Lívia
Tóth Ágnes
Tóth Erik Viktor

3. helyezett:
Hermeczi Ramóna
Laskai Zorka
Tóth Sára

Különdíjban részesült:
Csasztek Noémi
Fazekas Dorina

Ládi Róbert
Gyányi Vanda Zsófi a
Erdei Enikő

Barta Lilike kitartó munkáját a tanszak 
jutalmazta.

Köszönöm a gyerekeknek a kitartó felké-
szülést, a versenyen való aktív részvételt. 
Nagyon büszke vagyok az elért eredmé-
nyeikre!

Laskai Tibor
a festészeti tanszak vezetője

SZÍNHÁZBAN VOLTUNK

„SZÍNES TINTÁKKAL ÁLMODOM” - FESTÉSZETI VERSENY VÉSZTŐN



Dévaványai Hírlap - 10. oldal

A Pál utcai fi úk története szomorúan 
ér véget. Megnyerik ugyan a csatát a 
vörös ingesek ellen, de a grund, amiért 
harcoltak, mégsem maradhat a játszó 
helyük, mert házakat fognak építeni 
oda. A történetbeli fi úk azonban az is-
kolában újra találkozhattak, az ottani 
életük a megszokott mederben folyta-
tódott. 

Mi rosszabbul jártunk. Nekünk az 
iskolánk szűnik meg. Még nem tud-
juk, jövőre hol leszünk hatodikosok, 
egy osztályba járhatunk-e a baráta-
inkkal, meg kell válni kedves tanára-
inktól is. Többen sírtunk, amikor ezt 
megtudtuk. 

 Most itt a saját kis újságunkban utol-
jára még megfogalmazzuk, miért volt 
jó szügyisnek lenni. 

A mi iskolánk bezár, pedig a tanárok 
nagyon jól tanítanak. Azért jó a szügyi, 
mert itt nem szabad csúnyán beszélni, 
és szépek a kiállítások. Szomorú vagyok, 
mert nem találkozok majd minden bará-
tommal.   (Kevin)

Sokat nevettünk a tanárainkkal. Gyak-
ran mentünk kirándulni. Nóri néni olyan 
volt, mint az anyukám: megnyugtatott, 
mikor sírtam, megölelt. Ez volt a legjobb 
iskola a világon.  (Bogi)

Az én iskolám bezár,
ahogy a szívem kitár.

Fáj, hogy nem lesznek tanáraim
velem, s az én jó barátaim.

Jó volt velük játszani,
ahogy sokat nevetni.

A vakáció kezdődik nyáron,
de sokat fogok gondolni rátok.

(Bogi)

Jó volt szügyisnek lenni, mert itt sok a 
barátom. Én sajnálom, hogy megszűnik 
az iskola, de ilyen az élet.   (Gergő)

Ez az iskola azért fog hiányozni, mert, 
itt vannak a barátaim, az osztályfőnö-
köm, a tanáraim és az ő tanításuk. Olyan 
szép volt itt játszani, viselkedni és kéz-
műveskedni. Félek, hogy nem bírok majd 
beilleszkedni a másik suliba. Nekem na-
gyon fog hiányozni minden, ami itt van.  
                                                    (Barbi)

Az én iskolám bezár, de jó visszagon-
dolni az élményekre a barátaimmal. 
Egyszer Kevin és Laci lelocsoltak min-
ket, és mi visszalocsoltuk. Jó volt hü-
lyéskedni, nevetgélni a barátaimmal.
         (Zsaklin)

Nekem hiányozni fognak a barátok, a 
nevetések, az együtt játszások. És az érde-
kes tananyagok.  A kirándulások, a gaz-

dagító foglalkozások. Még a hittan tábort 
is szerettem.     (Laci)

Szomorú vagyok, mert nem fogom 
gyakran látni a barátaimat. Nem tudunk 
többet az udvaron együtt fogócskázni 
és forogni a rúdon. Hiányozni fog a sok 
nevetés, és mikor vitáztunk a fi úkkal tesi 
óra előtt, hogy ki öltözzön a teremben. 
Sokat rajzoltunk a táblára, és ha egy ba-
rátunk sírt, megvigasztaltuk.   (Bogáta)

Nagyon szomorú, hogy bezár az iskola. 
Itt azért volt jó, mert mindenki kedves. 
A tanáraim is nagyon fognak hiányozni, 
ahogy az osztály is. Remélem, nem lesz 
nehéz beilleszkedni egy másik iskolába.  
           (Hajni)

Szügyisnek azért volt jó lenni, mert ke-
vesen vagyunk, de itt vannak a barátaim. 
Sok érdekes programon vehettünk részt, 
amik jók voltak. Szerintem nagyon rossz, 
hogy bezárják a sulit. Hiányozni fognak a 
tanárok és a barátaim.                (Zéti)

Az én iskolámban kevés a gyerek, vi-
szont én ezért szeretem: így jobban fi -
gyelhettek ránk a tanárok. És szerettek 
minket. Jó volt együtt, sokat játszottunk, 
és itt voltak a testvéreim. Most, hogy be-
zár, megszakad a szívem. Szomorú va-
gyok, de ilyen az élet: jó és rossz. Meg kell 
tanulnunk, hogy az iskola fontos. Néha 
persze rossz, de azért nem szabad felad-
ni, mert az élet rövid, és lehet, hogy most 
valami jobb kezdődik.         (Nati)

Szerettem az iskolámat

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

részt vehetünk egy kommunikációt fej-
lesztő programsorozaton Halásztelken.

A REFORMÁTUS ISKOLA HÍREI

- Közlemény -
A Szügyi Dániel Református Iskola 31 éves működés után bezárja kapuit.

Utolsó tanévzáró ünnepségünk: 2022. június 14-én, 
17 órától lesz a református templomban.
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A mi iskolánkban sok éve szokás a balla-
góknak elősorolni a diákcsínyeiket. Mi sem 
voltunk jobbak az előző évfolyamoknál, 
sőt... szaktanári, osztályfőnöki és egyéb fi -
gyelmeztetésekből elég tetemes mennyisé-
get begyűjtöttünk, de nem emiatt lesz em-
lékezetes az ittlétünk. 

Először is nekünk valahogy kevés olyan 
iskolai élmény jutott, ahol bulizni lehe-
tett. Ötödikben még voltunk kirándulni, 
télapóztunk, farsangoltunk, de azután jött a 
COVID. Mire odakerültünk, hogy mi szer-
vezhettük volna a szokásos rendezvényeket, 
addigra gyülekezési korlátozást rendeltek 
el. Nem készülhettünk műsorral az Adven-
ti ajándékkosárra, nem árulhattuk a tom
bolajegyeket, nem csomagolhattuk a zsák-
bamacskát. Elmaradtak a Szügyi napok, 
sportversenyek, és egyéb közös bulik. Min-
den enyhítés után bizakodtunk, de hiába. 

Azért az idei farsanggal megmutattuk, 
hogy jól csináltuk volna. Sikerült a közös és 
egyéni tablók árát összehoznunk. Nagy volt 
az öröm, nekünk azonban ez sem ment egé-
szen simán. Áprilisban már enyhült a CO-
VID, viszont egy különös dologgal szembe-
sültünk: megszűnik a Szügyi. 

Első gondolat: de jó, hogy mi úgyis másik 
iskolában kezdünk ősszel! Aztán a beszélge-

tések során sok kérdés merült fel bennünk. 
Ha nem lesz iskola, nem tudjuk hová tenni 
a tablónkat. Lemondtunk róla. De, ha meg-
szűnik az iskolánk akkor nekünk osztályta-
lálkozónk sem lehet? Később ez kialakult. 
Megtudtuk, hogy az összes tablót a Bem 
út 7-ben helyezik el egyéb iskolai emlékkel 
együtt, és ott lehet majd az osztálytalál-
kozókat megtartani. Így persze mi is ren-
deltünk tablót, hiszen ezzel is történelmet 
írtunk a Szügyi életében: a mienk lesz az 
utolsó tabló. 

Felmerültek egyéb gondolatok is. Meg-
fi gyeltük, hogy az egykori diákok szívesen 
visszalátogatnak hozzánk, ha tehetik. Meg-
nézik, mi változott, vagy csak úgy emlékez-
ni: bekukkantani a termekbe, megszemlélni 
az ismerős tablókat. És persze beszámolni 
az új iskoláról. Volt, aki péntekenként uta-
zóval, bőrönddel hazafelé menet nézett be 
kicsit beszélgetni. Mások egy-egy délután 
focizni ugrottak be. Sokakkal az adventi 
ajándékkosár alkalmával találkoztunk. Elő-
fordult, hogy érettségi szünet alatt valaki 
beült egy-egy órára régi tanáraihoz. 

Gyakori volt az is, hogy a szokásos köte-
lező szociális közösségi munkát  itt töltötték 
el régi iskolatársaink az osztálykirándulá-
sokon, hittantáborokban, diáknapokon. 

Olyanok is akadtak, akik zenés rendezvé-
nyeinken hangosítottak, diszkóztak évekig. 
Jó lehetett nekik az ismerős környezetben 
letölteni a kötelező gyakorlatot.

Na, ezektől a lehetőségektől mi elestünk. 
Még kissé tanácstalanok vagyunk ez ügy-
ben. Nem tudjuk, nekünk marad-e valami-
lyen almamater-érzés. Tanáraink is szétszó-
ródnak, és még nem tudjuk, szükség esetén 
kit hol találunk majd meg. Lehetséges, hogy 
nekünk gyakrabban kell osztálytalálkozót 
szerveznünk.

Szerettünk mindig különbözni az átlag-
tól. Ez most is sikerült. Mi lettünk az utolsó 
ballagó osztálya a Szügyi Dániel Reformá-
tus Általános Iskolának. Ja, persze ebben 
a 7.-esek is egyedülállók maradnak: ők az 
utolsó ballagtató csapat. Most ezért a szoká-
sos zászlóátadást kihagyjuk, ennyivel köny-
nyebb a dolgunk.

A teremtő mindig tudja,  mit miért tesz. 
Valószínűleg azzal is csak jót akart, hogy az 
iskolánk dolgai így alakultak. Mi minden-
esetre bizakodva várjuk a következő tané-
vet. S ha már így alakult, kívánunk minden-
kinek ősztől egy kellemes munkahelyet, új 
barátságokat. Mindehhez jó egészséget, sok 
derűt és vidámságot. A viszont látásra.

ÍGY BÚCSÚZNAK A 8. OSZTÁLYOS SZÜGYISEK

Mesét olvastunk a Hajós úti ovisokkal

Első könyvtári óra! Beiratkozott az 1. a osztály!

A KÖNYVÁR HÍREI
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SIKERESEN ZÁRULT A 2021/2022-ES 
TANÉV ELSŐ SZAKMAI VIZSGÁJA
2022. május 25-én a számítógép-szerelő és 

karbantartó tanulóink megkapták szakmai 
bizonyítványaikat a sikeres gyakorlati felada-
tok és a szóbeli teljesítését követően. A vizsga 
a szarvasi középiskolában zajlott, ahol az szá-
mítógép-összeszerelési, majd javítási feladatot 
kellett megoldania vizsgázóinknak, s végül egy 
szóbeli tételből kellett mindenkinek számot 
adni. A vizsga átlaga 3,75 lett, amely egy na-
gyon szép eredmény.

Gratulálunk vizsgázóinknak és további sike-
reket kívánunk! 

Köszönjük a felkészítő oktatóink és Gellai 
Katalin osztályfőnök áldozatkész munkáját.

Földi Zoltán, igazgatóhelyettes

A SZAKMA, AMI TETSZIK NEKEM…
címmel meghirdetett rajzpályázatunkra az álta-

lános iskolai 5 – 8. osztályos diákjaitól 23 bemu-
tató rajz érkezett.

A diákok a legkülönbözőbb szakmák iránti ér-
deklődésüket mutatták be, lerajzolva az általuk 
preferált képesítések egy –egy jellemző mozzana-
tát. A képekből a középiskolás diákönkormány-
zat képviselői kiállítást rendeztek be iskolánk 
aulájában és kiválasztották a számukra leginkább 
elismerésre méltókat. 

Több kategóriát állítottak fel, 12 könyvjutalmat 
adtak át ünnepélyes keretek között. Május 25-én 

a pályázó 35 diák és kísérő tanáraik érkeztek a 
kiállítás megnyitójára a középiskolába. 

A megnyitót követően a vendégek körsétát tet-
tek az iskola központi épületében és megtekin-
tették a különböző tanműhelyekben berendezett 
szakma-bemutatókat. A körséta zárásaként vég-
zős pincér diákjaink koktélokkal és sütemények-
kel várták a vendégeket új tanéttermünkben. 

A rajzpályázat minden résztvevőjét várjuk a 
júniusban megrendezésre kerülő Mesterségek 
táborába, ahol részletesen is megismerkedhetnek 
az iskolánkban oktatott szakmák sajátosságaival, 
szépségeivel.

Tóth Erika, igazgató

KIEMELKEDŐ VERSENYERED-
MÉNYEK ELISMERÉSE A GYULAI 

SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN!
A Gyulai Szakképzési Centrumban 2016 óta 

hagyomány, hogy minden évben díjazzák azo-
kat a tanulókat, akik az adott évben kiemelke-
dő eredményeket értek el nemzetközi, illetve 
országos tanulmányi, szakmai versenyeken, 
valamint elismerésben részesülnek az őket fel-
készítő oktatók is.

Idén 2022. május 18-án került sor az Elismerő 
Ünnepségre, amelyen 37 diák és 18 oktató ki-
emelkedő munkáját jutalmazta a GYSZC.

Köszöntőjében Kovács Zsuzsanna főigazgató 
elmondta, hogy ezt a hagyományt mindenkép-
pen fenn kell tartani, hiszen el kell ismerni azo-

kat a diákokat, akik tehetségüket, felkészültsé-
güket eredményesen bizonyítják a versenyeken, 
a felkészítő oktatóknak pedig megköszönte, 
hogy készek felkarolni a tehetséges diákokat.

A diákok és tanárok eredményességét idén is 
sok-sok kiemelkedő országos helyezés bizonyí-
totta a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen vagy 
az Ágazati és Ágazaton belüli Szakmai Érettségi 
Vizsgatárgyak Versenyén. 

Megmérettetésre kerültek és jelentős sikereket 
értek el a tanulók az asztalos szakmától kezdve 
a postaforgalmi, fodrász, irodai ügyvivő, ven-
dégtéri szaktechnikus, húsipari termékgyártó, 
vendéglátó-szakács szakmán keresztül a gépírói 
ismeretek területéig. 

E mellett nagyszerű helyezések születtek az 
Illéssy Gasztro kupán, az országos illemtani 
csapatversenyen, az EMMI Integrált Jogvédelmi 
Szolgálatának országos versenyén vagy a nem-
zetközi szintű World Robot Olimpiad-on és Edu 
Robotics Nemzetközi Robotika versenyen is.

A Gyulai Szakképzési Centrum díjazottjainak 
Kovács Zsuzsanna főigazgató és Simon István 
Tamás kancellár elismerő oklevelet és pénzjutal-
mat nyújtottak át.

forrás: gyszc.hu

Gratulálunk az elismerésben részesülő 
dévaványai diákunknak: Nyilas Zsófi a fod-
rász tanulónknak és oktatóinak: Dr. Laczóné 
Kiss Ágotának és Gellai Katalinnak.

KÖZÉPISKOLAI HÍREK - VIZSGÁKBAN BŐVELKEDŐ MÁJUS
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Szerelmemnek
A közelmúltban jelent meg az Irodalmi Rádió újabb kö-

tete, amely a kortárs szépirodalmi alkotásokat – verseket, 
rövidprózákat – kötötte „virágcsokorba”.

„Az év trubadúrja 2022” című pályázon sikeresen sze-
repelt 154 szerző 201 írása került a kötetbe. nők, férfi ak 
vallanak a legszemélyesebb érzésükről: az igaz, a betel-
jesült és a plátói szerelemről, a házasságról, az elvesztett 
társról és a szakításról.

Ebben a kötetben jelent meg a dévaványai Nagy Ilona 
két verse. Szívből köszöntjük Őt.

Zsoldos Árpád és Adrienn, a kötet szerkesztői írják: 
„Az Irodalmi Rádió ezen kötetben szereplő blogszerzői-
nek bemutatkozását, valamint további írásait olvashatják 
weboldalunkon.”  https://irodalmiradio.hu/

--- A hónap versre ---

Összeállította: Váradi Andrásné.

Kedves Olvasóink!

Júniusban van a szerelmes, vagy a szerelemre vágyó fi atal 
lányok kedvelt eseményének, a Szent Iván napi tűzgyújtás-
nak, tűzugrásnak az ünnepe. Az a fi atal lány, aki kecsesen 
ugorja át a tüzet, számíthat a mielőbbi férjhez menésre. A 
szerelem szép érzéséről szól e havi versajánlatunk, olvassák 
szeretettel. 

Nagy Ilona: Tücsökzene

Akkor… Emlékszel? Akkor…
Azon az édes éjszakán,

Mikor szívünkben összeért a szerelem,
Egy tücsök zenélt nekem.

A csillagok alatt zenélt hosszan,
Véget nem érő dallal. Azt éreztem,

Talán soha nem hagyja abba.
Az élet örök szépségét dalolta.

Szívem húrjai zenélni kezdtek
Azon a csillagfényes éjszakán.

Jó hogy vagy nekem! Hajamat cirógatod,
Szép szavak simogatják lelkem,

S az álom hajója ringatózik bennem.

Nagy Ilona: Vagy

Mikor távol vagy,
Szívem oda gondol téged mellém,

S illatod felhője betölti a teret.

Mikor közel vagy,
Halkan megsúgom, szívem örökké a tied,

S illatod felhője betölti a teret.

Mikor fáradt vagy,
Szívem lágy dallamot játszik neked,

S illatom felhője betölti a teret.

Mikor álmos vagy,
Puha testálom betakarja lelkedet,

S illatom felhője betölti a teret.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait a DÁMK Bereczki Imre
Helytörténeti Gyűjtemény és a Dévaványai Múzeumbarátok Köre által rendezett

- a megszokott vacsorával egybekötött - Múzeumkerti estre

2022. június 24-én, pénteken 17 órától a múzeumba (Széchenyi u. 8.).

A Szent Iván éj jegyében összeállított színes
programmal várjuk kedves vendégeinket!

Lesz büfé, tombolahúzás.

Támogató jegy: 3.000 Ft/fő.
Jegyet június 20-ig lehet vásárolni a múzeumban!

A talpalávalót a Megafon zenekar biztosítja! 
Tombola felajánlásaikat szívesen fogadjuk!
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Sportolt az egész város
a kihívás napján

2022. május 25-én a kihívás napján át-
adásra került a ,,Dévaványa Sportjáért” el-
ismerő cím, melyet Dévaványa Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete két 
évente adományozhat olyan személyek ré-
szére, akiknek egyéni vagy csapatjátékban 

elért eredményei, illetve a település sport 
életének támogatása érdekében végzett te-
vékenysége példa értékű a település közös-
sége számára.

2022-ben ebben a rangos elismerő cím-
ben a Dévaványai Sportegyesület Női Fut-
sal Csapata részesült, a díjat Mile Lajos al-
polgármester úr adta át.

A Női Futsal csapat a 2020/2021-es sze-
zon zárásaként történelmi sikert tudhatott 
magáénak, az NB II. Keleti csoportjának 
bajnokai lettek, amely erőn felüli teljesít-
ményüknek tudható be.  2015/2016-os  és 
a 2016/2017-es szezonban a Békés megyei 
női műfüves futsal bajnokság bajnoki cí-
mét is megnyerték, 2020/2021 sikeresen 
szerepeltek a  futsal Magyar Kupában,  
2021/2022-ben a Pest megyei futsal baj-
nokságban pedig II. helyezést értek el. 
Mindezek mellett számos kispályás torna 
díjazottjai lettek mind csapatban, mind 
egyéni díjakkal is, többek között: 

2019 Mórahalom - XIX. Móraha-
lom kupa I. hely + gólkirálynői cím

2020 Mórahalom - XX. Mórahalom kupa 
I. hely + gólkirálynői cím 

2020 Mezőtúr- I. Trollfoci torna I. hely + 
legjobb játékos díj

2021 Domaszék - Szkíta-Sport Kupa
I.hely + gólkirálynői cím

2022 Gyomaendrőd - I. Focivilág női fut-
sal kupa II. hely + gólkirálynői cím, legjobb 
hazai játékos, legjobb kapus címek.

Az egyesület egyik legdinamikusabban 
fejlődő, legrövidebb idő alatt a legnagyobb 

eredményeket elérő szakosztálya, amely 
mind a városunkból, mind a környező te-
lepülésekről vonzza az aktív játékosokat, 
továbbá az utánpótlás nevelés is sikeresen 
elkezdődött. A csapatban játszó hölgyek, 
anyák példamutató alázattal, sport iránti 
elhivatottsággal érik el jobbnál-jobb ered-
ményeiket, követendő példát mutatva ez-
zel a felnövekvő generációknak, átadva 
sport iránti elköteleződésüket.  Mindezek-
kel együtt realizálódik, hogy nem csak az 
egyesület, de a településünk sportéletében 
végzett tevékenységük  példa értékű és el-
ismerendő.

A közelmúlt kiugró sikerei mellett a jö-
vőre is hasonló elhivatottsággal készülnek 
céljaik között szerepel:

-utánpótlás korú játékosok beépítése a 
felnőtt csapatba, melyre a Pest megyei baj-
nokság kiváló lehetőséget teremt, hiszen 
14. életévét betöltött játékos már pályára 
léphet,

-Békés megyei műfüves futsalbajnok-
ság újraindítása a környező csapatokkal 
együttműködve.

Az NB II. csapat játékosai:

Balogh Blanka
Beinschróth Kitti
Bereczki Dorina
Tanács-Furka Júlia
Kasznár Annamária
Kovács Kitti
Kurai Nikolett
Molnár Kitti
Mucsi Bianka
Nagy Zita
Séllei Zsanett
Szabó Anikó
Szabó Tünde Imola
Szűcs Beatrix
Takács Erika
Tóth Noémi
Vágó Anikó
Zeller Anita

Edzők: Barna Sándor (Békés megyei baj-
nokságok) Ugrai Csilla (NB II) Tanács Zol-
tán (NB II bajnokságok) és Dr. Szitás László 
(Pest megyei bajnokságok).

Az elismerő címhez ezúton is szeretettel 
gratulálunk, további sportsikereket

kívánunk!

Az elismerő cím átadását követően- a 
hagyományokat követve- elkezdődött a 
Ványai Ambrus Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Vörösmarty utcai 
intézményében a reggeli közös torna, 
melyet Tóth Veronika tartott meg, majd a 
délelőtt folyamán minden oktatási- és ne-
velési intézményben aktívan vettek részt 
a gyermekek és pedagógusok a különféle 
sporttevékenységek végzésében: csapatjá-
tékok, sportversenyek, egyéni sporttevé-
kenységek.

A délután folyamán a Hősök terén, a kö-
zösségi parkban tartottak interaktív sport-
bemutatókat a Dévaványai Sportegyesület 
futball és birkózó szakosztályai, majd a 
Dalma Dance táncoslábú csemetéi mutat-
ták be tudásuk legjavát. A napot a ,,Fuss és 
láss” városnéző, rövidtávú futóversennyel 
zártuk, mely óriási sikert aratott mind a 

 DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
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DÍJVÁLTOZÁS

gyermekek és szüleik, illetve az érdeklő-
dő felnőttek körében. Mindenkinek jutott 
a 2021. évi Túzok Trail érmeiből, s ezzel 
együtt reméljük, hogy kedvet kaptak, hogy 
az idei versenyen is részt vegyenek majd.

Településünk a kihívás napja idei kihívá-
sában, a IV. kategórában indult (lélekszám 
alapján), és a II. helyen végzett, továbbá 
meghívást kaptunk a június 14-én tartan-
dó központi díjátadásra is. Örömmel és 
büszkeséggel tölt el bennünket ez a kitűnő 
eredmény!

Köszönettel tartozunk: 
- Dévaványa Város Önkormányzatának;
- a Ványai Ambrus Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola vezetőségé-
nek, pedagógusainak és természetesen 
a diákoknak;

- a Dévaványai Általános Művelődési 
Központ és Bölcsőde pedagógusainak 
és gyermekeinek;

- minden résztvevő lakostársnak;
- Dévaványai Sportegyesületnek;
- az önkéntes és közösségi szolgálatot tel-

jesítő fi ataloknak;
- technikai munkatásainknak.

Megfogtuk a lényeget, zsákba 
tettük a szemetet!

A múlt hét eseményekben gazdag volt, 
hiszen a kihívás napja után, a Közösségek 

Hete felhíváshoz csatlakozva megrendeztük 
2022. május 27-én pénteken a ,,Fogd meg a 
lényegét!” szemétszedési akciót és vadász-
vacsorát.

A Közösségek Hete felhívásának célja, 
hogy összehozza a településen élőket, a civil 
szervezeteket, ezzel erősítve identitásunkat 
városunk és közösségünk között. 

A Hősök terén található közösségi park-
ban volt a ,,bázis”, itt lehetett regisztrálni 
és felvenni a szükséges eszközöket a sze-
métszedéshez, továbbá bel- és külterüle-
ti részt lehetett választani, ki hol szeretné 
összeszedni az illegálisan lerakott, eldobált 
szemetet. Családok, baráti társaságok fog-
tak össze és tisztították meg környezetüket, 
környezetünket. A fárasztó munka után 
a Dévaványai Vadásztársaság felajánlotta, 
hogy megvendégeli a szorgoskodókat egy 
fi nom vadászvacsorával. Négy üstben főtt 
a tárkonyos fácán és gyöngyi leves, továbbá 
a Hagyományőrző Nők Egyesülete sütötte 
a kakaós és lekváros kalácsokat. A kiadós 
mennyiségből megvendégeltük a Margaréta 
Idősek Otthonának lakóit és dolgozóit is. 

A Dévaványai Vadásztársaság 2022-ben 
csatlakozott a Vadászati és Természeti Vi-
lágkiállítás évéhez, ezzel az ,,Egy a termé-
szettel” rendezvénysorozathoz is, amely az 
idei év egyik legnagyobb magyar szervezé-
sű, nemzetközi rendezvénye, amely kiemelt 
szerepet vállal Magyarország turizmusának 
újra indításában, illetve országunk vadászati 

múltját, jelenét és jövőjét büszkén vállalja és 
prezentálja. A program egyik fontos eleme, 
hogy a tiszta és szép környezet megterem-
tésére adjon lehetőséget, így a Dévaványai 
Vadásztársaság nem csak a különleges és fi -
nom vacsorát ajánlotta fel, hanem a szemét-
szedéshez szükséges eszközöket is biztosí-
totta, melyet ezúton is hálásan köszönünk!

Igazán kellemes, tartalmas és nagyon 
produktív napot tudhatunk magunk mö-
gött, a felhívás elérte célját, hiszen az ízletes 
vacsora elfogyasztása közben a parkban es-
tébe nyúló baráti beszélgetésekbe kapcso-
lódhattunk be, miközben városunkat és 
annak környezetét is megszépítettük.

Köszönettel tartozunk:
- Dévaványai Vadásztársaságnak és Illin 

József elnöknek;
- Dévaványa Város Önkormányzatának;
- a Hagyományőrző Nők Egyesületének
- minden önkéntesnek, aki zsákot és kesz-

tyűt ragadott, hogy szebbé tegye lakó-
környezetünket;

- közösségi szolgálatot teljesítő, készséges 
diákoknak;

- technikai munkatársainknak.

Laskainé Kiss Alexandra
kulturális intézményegység-vezető

DÁMK és Bölcsőde

A Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde 
szolgáltatásainak díja 2022. június 1-től megváltozott, az aláb-
biak szerint:

*: A helyi oktatási intézményekben tanuló gyermekek 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 hirde-
téseinek díjai is, melyről bővebb tájékoztatást az intéz-
ményben adnak a munkatársak. (Honalunkkon az alábbi 
linken tekinthetik meg: https://damk.hu/wp-content/uplo-
ads/2022/05/DV-hirlap-Media-ajanlat-2022.pdf )

 Az alábbi egyedi közléseket továbbra is díjmentesen jelen-
tetjük meg: 

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

lád által közzétett köszöntése;
-50. és e fölötti házassági évforduló köszöntése.
Eszközbérléssel kapcsolatban a kulturális irodát keressék 

a +36/20-770-7295-ös telefonszámon, vagy személyesen 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.-/alkalom

4. Vetítővászon bérlése 3000.-/alkalom

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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Válogatás Dr. Bereczki Imre
verseiből

Megjelent a Dévaványai Hírlap 6. 
évfolyamának 26. számában 1938. 

június 26-án, az 5. oldalon

Bereczki Imre: Aratás előtt

„Leveszem úri süvegem
a paraszt nyár előtt”

/Ady: A paraszt nyár/

Porlepte ménjét sarkantyúzza
aranyszakállú Nyár király.
Ráváró lány: zsendülő búza 
Óhajtott lángpárát zihál.

Cikázó érlelő bogárka
zöldellő dús kalászba csíp.
Amerre Nyár jár, mind kitárta
igéző áldását a sík.

Irhája hull ma Tél királynak
rikoltva hajt át rajt a Nyár.
és ott, ahol a sík kiárad
 nézd: zöldell már a békanyál.

Kakukigérte pajkos évek
élesztik muló tűz hevét.
Ne higyj a jajjok emberének,
 előtted messze még a rév.
  
Kalászringatta sóhajoknak
igázó léptét hallani. 
Rejtelmes bölcsesség oktat. 
Te is most zsendülsz ványai.

Turiné Mikó Éva

Nevezetesebb épületről,
építményről kapták a nevüket a 

következő utcák

Jéggyár utca: A Rákóczi utcától ka-
nyarodik az Árpád utcához, új nevét az 
ott létesített jéggyár épületéről kapta. A 
jéggyár ma már nem üzemel, de neve 
fennmaradt az utca elnevezésében. 
Régi neve Laktanya utca volt, az ott 
épült csendőrlaktanyáról, ami később 
a rendőrség székhelye lett. Mivel a jég-
gyár volt az újabb, az emberek inkább 
ezt emlegették, mint a sokakban félel-
met, szigorúságot idéző laktanyát.

Kórház utca: Igen rövid utca. Nevét 
onnan kapta, hogy a Hajós utcáról a 
Körösladányi úton lévő szegényház-

hoz, vagy ahogy a ványaiak nevezték, 
a kórházhoz vezetett. A szegényház 
megszűnt, de a Kórház utcanév meg-
maradt.

Malom utca: Ma Madách Imre utca, 
a Mikszáth Kálmán utcát köti össze a 
Móricz Zsigmond utcával. Mivel itt 
állott régen a Gazdák malma, arról 
nevezték el. Azért nevezték Gazdák 
malmának, mert a 20. század elején a 
dévaványai gazdák tőkéjével létesült.

Székelykapus utca: A Hunyadi utcá-
nak a Kossuth utcához közel eső szaka-
szát nevezik így. Az 1950-es évek elején 
kitelepített, ide deportált – majd itt le-
telepedett – Bokor Károly amatőr fes-
tőművész készíttette lakóházának be-
járatát, a székelykaput. Ez olyan egyedi 

látványosság, feltűnő alkotás volt, hogy 
a lakosság ezen a néven emlegette az 
említett utcaszakaszt. A ványaiak meg-
kedvelték a csendes, szerény festőt, az 
ismerősök Bokor bácsinak hívták. De ő 
is megszerette a ványaiakat, s gyönyörű 
szép festménymásolatokkal – a Hon-
foglalás, Zrínyi kirohanása, a Földosz-
tás – ajándékozta meg Dévaványát.

Vasút utca: A vasútállomásra vezető 
kövezett utca volt, innen az elnevezése. 
Régi neve Sashodály utca volt, mert itt 
állt Ocskay Ignác földesúr birkahodá-
lya. Az 1970-es évek elején épült Va-
dászházról, a Vadászház utcájának is 
nevezik. Ma Kossuth Lajos utca a hi-
vatalos neve.

Váradi Andrásné

KORABELI KRÓNIKA
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Hetvenegy éve kezdődtek a Ráko-
si-korszak osztályellenségeinek – akik 
„…bűnösök és büntethetők”, írja Révai 
József – kitelepítései Budapest tíz: négy 
budai és hat pesti kerületéből. Ekkor 
már egy éve ezreket hurcoltak el ször-
nyű munkatáborokba, a Hortobágyra.

1951. május 21-től hivatalosan július 
18-ig 13 670 személyt telepítettek ki az 
ország keleti megyéibe, 137 településre 
és tanyára. A határidő nélküli kitelepí-
tésről azt terjesztették, hogy az Szibéri-
ában folytatódik. 

Lemeszelt ablakú vagonokban ér-
keztek meg a véghatározatban kijelölt 
településre – kedden, csütörtökön és 
szombaton – a deportáltak meghatá-
rozott mennyiségű poggyásszal.

Dévaványára 1951. június 12-én, 
kedden indult az első szerelvény An-
gyalföldről. Folyamatosan megszólalt 
a csengő reggel az elhurcolás napjain, 
a „frász és gyász” napja ez az emléke-
zőknek. 

A kitelepítés szervezését az ÁVH kap-
ta, végrehajtók a Belügyminisztérium, 

az ÁVH, a megyei tanácsok, a MÁV, az 
összeírásokat a rendőrségi nyomozók 
végezték a házmesterek segítségével. 
Dévaványára az eddigi adatok szerint 
166 családot a rendszer másik ellensé-
geihez, a kuláknak nyilvánított csalá-
dokhoz telepítettek, mert őket is bün-
tetni kellett a rendszer szerint.

Emlékezzünk történelmünk e káros 
és szomorú időszakára!

Tóthné Seres Etelka és Tóth Veronika

LEMESZELT ABLAKÚ VAGONOK
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VÁNYAI ARCOK

Gulyás Károly
tanár, festő, könyvtáros
(Debrecen, 1873.12.15. –
Dévaványa, 1948.01.25.)

Dévaványa mai köztemetőjében van 
egy díszes síremlék, melyen legfölül 
Gulyás Károly főgimnáziumi tanár 
neve látható. Nos az a Gulyás Károly 
nyugszik ott, aki Móricz Zsigmondot 
tanította Kisújszálláson, akiről az író 
Csordás tanár urat formálta „Forr a 
bor” c. regényében, aki festőiskolát 
alapított Marosvásárhelyen, s aki szá-
mos kiváló művész, mint pl. Barcsay 
Jenő, Medgyesi Ferenc, Vida Árpád 
mestere, pártfogója volt.

Sajnos az eddig közzétett életrajzi 
leírásokból sem derül ki pontosan, 
hogy hogyan sodorta a sors élete al-
konyán Dévaványára a Hajós utcába 
a neves személyiséget és folytatott-e 
valamilyen tevékenységet itt. A sír-
emlék alapján Erdélyt, Marosvásár-
helyt a II. Világháború alatt, vagy 
közvetlenül utána elhagyva, lányá-
hoz, Demeter Istvánné Gyulyás Ilo-
nához költözhettek nejével H. Kovács 
Szerénával.

Gulyás Károly tanár, festő, író, tu-
dós, könyvtáros nevét már a Tolnay 
Nagylexikon is megemlítette. Újabb, 
részletesebb életrajzi adatait a Ma-
gyar Életrajzi lexikon, Romániai ma-
gyar irodalmi lexikon, ill. a Debreceni 
Déri Múzeum Évkönyve (2000-2001) 
közölte. Legutóbb, 2011-ben húsz ki-
emelkedő marosvásárhelyi személyi-
ség életútjának bemutató kötetben 
Bányai Réka Gulyás ottani tevékeny-
ségét foglalta össze (Pál-Antal – Si-
mon szerk. 2011).

Gulyás Károly 1873. dec. 15-én szü-
letett Debrecenben. A középiskolát a 
Református Főgimnáziumban végez-
te, ahol Bosznay István festőművész 
is tanította. Az Országos Magyar 
Királyi Mintarajztanoda és Rajzta-
nárképezde nevű felsőfokú budapes-
ti tanintézetben 1890 és 1894 között 
Székely Bertalan növendéke volt. 

1895-ben itt szerzett rajztanári képe-
sítést.

Felnőttkori pályája első fontosabb 
ismert állomása a Kisújszállási Re-
formátus Gimnázium volt. Sokolda-
lú gazdag tevékenysége elsősorban 
Marosvásárhelyhez kötődött. Életút-
jának Vásárhelyt követő dévaványai 
szakasza egyelőre feltáratlan.

Az iskolateremtő tanár
Kisújszállási tanári működését 

1898-ban kezdte, s 1901-ig maradt 
ott. 1902-től lett Marosvásárhelyen 
az ottani Református Kollégium rajz-
tanára és tanári pályafutása során 
neves festőiskolát teremtett, amely 
az 1934-35-ös iskolai év teljesítésével 
zárult.

Tanóráin állhatatosan biztatta, 
lelkesítette tanítványait. A rajzmű-
vészetről, és az alkotókról nagy áté-
léssel beszélt, ismertette műveiket s 
azt is, hogy azok mely képtárakban, 
múzeumokban találhatók. A nagy 
rajzteremhez tartozó szertárból az 
épp aktuális művészeti köteteket, al-
bumokat minden esetben előkészí-
tette. Egy-egy nevezetes évforduló al-
kalmával hosszasan emlékezett meg 
az illető művészről és alkotásairól. 
A rajzórán azokkal a gyermekekkel, 
akikben tehetséget látott, odaadób-
ban foglalkozott, a rajzolni nem tudó 
osztálytársat a katedrára ültette mo-
dellnek.

A festő, grafi kus,
könyvtáros, író

Gulyás Károlyt Marosvásárhelyre 
érkezése után rövid időn belül fel-
kérték, hogy lássa el a Teleki Téka 
könyvtárosi teendőit, melyet 35 éven 
át lelkesen végezett. Nemcsak gon-
dozta a könyvállományt, a régi ira-
tokat is tanulmányozta; a könyvtárba 
bejárt kutatóknak szívélyesen segí-
tett, nevelő gondolatokkal fogadta a 
könyvtár látogatóit. Nagy szorgalom-
mal ismertette a történelmi, irodal-
mi és művészeti értékeket, melyekről 
rendszeresen publikált is (pl. 16. szá-
zadi orvosi iratokról, vagy Földi János 
Magyar grammatikáról).

Gulyást gazdag műkritikusi, irodalmi 
és tudományos tevékenység jellemzi. 
Behatóan tanulmányozta Bolyai Far-
kasnak a művészetekkel kapcsolatos 
tevékenységét. Népszerűsítő előadáso-
kat tartott a marosvásárhelyi festőkről, 
a két Bolyairól és a kollégium neves 
tanárairól. Tollrajzait illusztrációként 
fogadták s irodalmi munkákban jelen-
tek meg (Cimbora, Pásztortűz, stb.). 
Ezek között külön is ki kell emelni 
Benedek Elek — Elek apó — legendás 
gyermekújságját a Cimborát, melyben 
kedves rajzai mellett tanulságos meséi 
is szerepelnek.

Nagy műveltséggel és fi nom művé-
szeti ízléssel megáldott ember volt. Ő 
indította el Barcsay Jenőt a grafi kusi 
pályán, s megadatott neki, hogy tanít-
ványai közül sokan neves alkotóművé-
szek lettek (Vida Árpád, Bordy And-
rás, Dabóczi Mihály, Sipos László és 
mások).

Életpályáját jól összefoglalják az 
alábbi szavak, melyekkel talán unoka-
testvére Medgyessy Ferenc jellemezte 
őt: „Volt Székely Bertalan tanítvány, de 
nem lett olyan festőművész, nem lett 
olyan grafi kus, mint Barcsay. Nem volt 
olyan tudós, mint Bolyai, de tanárnak 
volt, az igazi (…) s példaadó tanári 
tevékenysége, értékőrző szellemisége 
az igazán nagy emberek közé emelte 
Gulyás Károlyt.”

Marsi István
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Kisgyerek korom óta szeretem a kézmű-
veskedést. Már akkor is rajzoltam, babaru-
hát varrtam, mindig alkottam valamit. A 
szomszéd nénink, Bogya Józsefné nagy-
mestere volt minden kézimunkának. Ő ta-
nított meg hímezni, varrni, kötni, horgolni. 
Eleinte a gyönyörű színek miatt a hímzést 
szerettem, majd jött a kötés, végül a hor-
golás. Az öreg Singer varrógépen középis-
kolás koromra már ruhákat is megvarrtam. 

Életem során mindig felszínen volt valami-
lyen kézimunka. Friss nyugdíjasként nagy 
lendülettel vetettem bele magam a horgo-
lásba. Először ékszereket, gyerekjátékokat, 
dísz-és használati tárgyakat készítettem. 
Mindig szerettem az egyedi ruhákat, így 
magam tervezem, kivitelezem azokat. Az 
évek során rájöttem, hogy mennyire nyug-
tató hatással van rám, ha kezembe veszem 
a horgolótűt. Szeretek örömet okozni roko-

naimnak, ismerőseimnek egy-egy horgolt 
darab ajándékba adásával. Tervezem, hogy 
más horgolási technikákat is megismerjek, 
főleg a tuniszi horgolás érdekel. Örülök 
annak, hogy mostanában újra divat lett a 
horgolás, s talán a fi atalok is gyakorolják 
majd ezt a hasznos, szép, megnyugtató te-
vékenységet.

Petri Lászlóné Kertmegi Márta

Már 14. alkalommal rendezte meg a 
Dévaványai Múzeumbarátok Köre a 
Kazinczy anyanyelvi versenyt a mú-
zeumban. Az idei téma: Tamási Áron 
élete, munkássága, Dévaványa törté-

nete volt. Az áprilisban megrendezésre 
került versenyen harmadik osztálytól a 
középiskolás korosztályig vettek részt 
a tanulók.  A döntő II. és III. helyezett-
jei könyvjutalomban részesültek.

Az előző évi hagyományainkhoz hí-
ven, a győztes csapatoknak és a segítő 
pedagógusoknak jutalom kirándulást 
szerveztünk. Május 11-én Szabadkí-
gyósra utaztunk, kastélylátogatáson 
vettünk részt.

A Wenckheim kastélyban, egy varázs-
latos, arisztokrata világba csöppenve 
játékos formában élhettük át a főúri 
hagyományokat. Az épület csodája, a 
tárlatvezetőnk előadása, a sok interak-
tív játék mindannyiónkat lenyűgözött. 
A kastélyparkban nagy sétát tettünk, 
majd ki- ki kedvére tölthetett időt a 
játszótéren és a lovardában. Békéscsa-
bán egy késői, de fi nom ebéddel zártuk 
a programot.

Nagyon kellemesen éreztük magun-
kat. Remélem jövőre is lesz lehetősé-
günk a verseny ilyen jellegű jutalma-
zására!

A kirándulás résztvevői: 
Fodor Alíz – Kovács Ninett 3 a, 

Nyuzó Gréta - Juhász Károly Dávid 
4.c., Darvasi Bella - Nemes Alíz 5. b., 
Ács Noémi - Tóth Ágnes 6.b, Monoki 
Dóra -Horváth Rebeka 10.a.

Dr. Ágoston Sándorné, Bereczkiné 
Szalai Judit, Giriczné Gyányi Mária,
Pesztránszki Ferencné, Pihurik Kata-
lin, Purgel Mihályné, Tóbiás Gáborné.

Köszönjük a Dévaványai Múze-
umbarátok Körének a szervezést és 
támogatást, a Dévaványa Város Ön-
kormányzat anyagi támogatását és a 
kirándulásra az autóbusz biztosítását.

Köszönetet mondunk az iskolák ve-
zetésnek, amiért lehetővé tették tanu-
lóiknak, hogy ezen a napon velünk 
kirándulhassanak

Köszönöm a résztvevőknek a közös 
élményt!

Tóbiás Gáborné, DMK elnök

KAZINCZY – ANYANYELVI VERSENY  JUTALOM KIRÁNDULÁS
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Forogtak a mazsorett botok
Miskolcon

Mazsoretteseink 2022.05.14-én Mis-
kolcon tíz tánccal versenyeztek az Abigél 
Országos Minősítő Táncfesztiválon, 
méghozzá kitűnő eredményekkel: elhoz-

ták a kiemelt aranyat, aranyat és ezüstöt 
is. Sok - sok élménnyel és tapasztalat-
tal lettek gazdagabbak, egy izgalmas és 
rendkívül pörgős versenyen vehettek 
részt.

Gratulálunk a lányoknak és Szabó 
Lászlóné mazsorett oktatónak!

(A fotókat Sóti Csaba készítette.)

Birkózóink ismét meghódították 
a dobogó felső fokait

Birkózó szakosztályunk sportolói 
2022.05.21-én a Kiskun Kupán vettek 
részt, természetesen ismét kiváló ered-
ményekkel tértek haza:

Kotálik Hunor I. helyezett
Czifrák Kende III. helyezett
Valach Noel III. helyezett
Kónya Rajmund II. helyezett
Kotálik Csenger I. helyezett
Kónya Patrik II. helyezett

Szeretettel gratulálunk a srácoknak és 
Kovács Zsolt edzőnek!

Tornászaink Országos FitKid
versenyen remekeltek

Tornászaink 2022.05.21-én Tatán vet-
tek részt a FitKid Országos fi tnessz ver-
senyen, ahol a legjobb versenyzőkkel 
méretették össze tudásukat  az éles sze-
mű nemzetközi pontozóbírók előtt és ki-
tűnő eredményekkel tértek haza:

Kőszegi Kamilla 4. helyezett- Dance B. 
kategória IV. korcsoport

Nagy Dorka 6. helyezett- Dance B. ka-
tegória II./A korcsoport

Szeleczki Imola 6. helyezett- Dance B. 
kategória III. korcsoport

DSE FitKid Csapat 9. helyezett- Dan-
ce Show 1-2. korcsoport (Csapat tagjai: 
Bereczki Csenge, Elek Dorottya, Hajdu 
Alexa, Kovács Cintia, Laskai Doroty-
tya, Nyiri Timea, Nagy Dorka, Szeleczki 
Imola)

SZÉP VOLT LÁNYOK!

Szeretettel gratulálunk a lányoknak és 
edzőjüknek Hajtman Erikának!

Focistáink minden meccset
behúztak a Bozsik Tornán

2022. május 29-én U11-es focistáink 
Bozsik Tornán vettek részt Békéscsabán, 
de nem is akármilyen eredménnyel, bezse-
beltek minden meccset és még a gólarány 
mutatója is az egekbe szökött: 4 meccs,
4 győzelem, ráadásul 29-1-es gólarány!

Szép volt srácok! Gratulálunk a fi úk-
nak és Bogya Elemér edzőnek, dr. Szitás 
László elnöknek! Hajrá Ványa!

Laskainé Kiss Alexandra 
koordinátor

DSE HÍREK

Kovács Adrián és Malomsoki Maura lánya Amira Maja,
Pólya Dániel és Dékány Andrea fi a Nikolasz Raul,
Kovács Attila és Marton Anikó lánya Odett,
Kasza Márta lánya Nikolett, 
Somogyi Szabolcs és Ancsin Linda fi a Szabolcs, 
Balogh Zsolt és Papp Nelli lánya Nóra, 
Ács Attila és Mészár Nóra fi a Marcell Milán.

Születések: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



FELNŐTT

2022. május 7. szombat: 17:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Csanádapácai EFC – Dévaványai SE 
4 - 2 (3 - 2)

60 néző, játékvezető: Tóth Imre.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 6 Gál 

S., 3 Pap Á., 13 Szalai B., 2 Végh T., - 8 
Katona I., 4 Séllei Z. (14 Nagy I. 84’), 10 
Szabó E., 15 Pelyva Z. (17 Elek B. 78’), - 
9 Nyíri J., 7 Papp K. Csere: 20 Bereczki 
Á. Játékos edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Juhász Patrik 6’ (11-es 
ből), Kasza I. 32’, Erdélyi S. 37’, 78’, ill.  
Szabó E. 8’, Séllei Z. 20’.

Sárga lap: Mag J. 85’, Németh R. 89’, ill:  
Gál S. 5’, Nyíri J. 62’, Papp K. 72’.

Jók: Juhász Patrik, Mag J., Kasza I., Er-
délyi S., Bozsó M., ill. Nyíri J., Szabó E.,

Bereczki Árpád: Az első félidőben 
rúgattunk a hazaiakkal három gólt. A 
második félidőt hiába támadtuk végig, 
a mezőnyfölényt nem tudtuk gólra vál-
tani.

2022. május. 14. szombat: 17:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE - Medgyesbodzás SE
2 - 6  (1 - 2)

60 néző, játékvezető: Barta Tibor.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 8 Ka-

tona I. (4 Szarka Sz. 59’), 3 Pap Á., 13 
Szalai B., 11 Horváth B. (2 Végh T. 46’,  
14 Nagyi 76’), - 16 Juhász P., 17 Papp V., 
9 Feke B. (6 Séllei Z. 46’), 10 Szabó E., - 
7 Papp K. (15 Pelyva Z. 68’), 12 Nyíri J., 
Játékos edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Papp K. 9’, Szabó E. 69’, ill.  
Varga V. 7’, Horváth B. 14’ (öngól), Du-
nai Z. 62’, 73’, Novák N. 58’, 88’.

Sárga lap: ill: Balogh G. 34’, Juhász K. 
54’.

Jók: Szász D., ill. Novák N., Varga V., 
Juhász K., Dunai Z.

Bereczki Árpád: Sok hiba elől, sok 
hiba hátul, az eredmény önmagáért be-
szél. Megérdemelt vendég győzelem.

2022. május 22. vasárnap: 17:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés !
Orosházi Rákóczi Vasas SE –

Dévaványai SE 2 - 3 (0 - 2)

60 néző, játékvezető: Barta Tibor.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 2 Végh 

T., 3 Pap Á., 6 Gál S., 9 Feke B., - 15 Pely-
va Z .(13 Szeifert Z. 72’), 12 Nyíri J. (4 
Nagy Z. 29’), 17 Papp V., 16 Juhász P., 
- 10 Szabó E., 7 Papp K. Csere: 20 Be-
reczki Á. Játékos edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Búza B. 54’ (11-esből), 66’, 
ill. Papp K. 11’, 89’, Szabó E. 15’.

Jók: Búza B., Elekes K, ill. Szász D., 
Papp V., Szabó E., Papp K., Pap Á.

Bereczki Árpád: A jelentősen megerő-
sített hazai csapat ellen az első harminc 
percben le kellett volna zárnunk a mér-
kőzést. Sajnos kétszer találtunk be, ami 
után a hazaiak visszajöttek a mérkőzés-
be és nem érdemtelenül egyenlítettek 
ki. A mérkőzés utolsó részében mindkét 
csapat a győztes találat megszerzésére 
törekedett, ebben most nekünk volt sze-
rencsénk.

2022. május 29. szombat: 17:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Békésszentandrási HM SE –
Dévaványai SE 3 - 0 (1 - 0)

60 néző, játékvezető: Nemczov Márk.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 8 Ka-

tona I., 3 Pap Á., 6 Gál S., 2 Szarka Sz., 
- 4 Nagy Z., 17 Papp V., 16 Juhász P., 10 
Szabó E. (15 Pelyva Z. 69’), - 5 Papp D., 
7 Papp K. Cserék: 13 Szeifert Z., 20 Be-
reczki Á. Játékos edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Virág I. 37’, Dernovics T. 
69’, Tasi K. 90’.

Sárga lap: Filyó T. 12’, Balogh M. 46’,  
ill: Papp K. 39’, Gál S. 53’, Juhász P. 82’.

Jók: Dernovics T., Tasi K., Sztricskó B., 
Mochnács G., ill. Papp V., Gál S., Papp 
D., Pap Á.

Bereczki Árpád: Döntetlen szagú 
meccsen a kihagyott büntető megfogott 
minket, majd kinyíltunk és a hazaiak 
kontrákból lezárták a mérkőzést. Gra-
tulálok a hazai csapatnak.

2022. június 4. szombat: 16:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE - Mezőkovácsházi TE
4 - 1  (4 - 0)

60 néző, játékvezető: Hajdú Dávid.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 8 Kato-

na I., 3 Pap Á. (2 Végh T. 58’), 13 Szalai 
B., 6 Gál S. - 16 Juhász P. (20 Séllei Z. 
68’), 17 Papp V. (15 Pelyva Z. 66’), 9 14 
Somogyi T., 10 Szabó E., - 7 Papp K. 
5 Papp D. (11 Szarka Sz. 58’). Játékos 
edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Papp D. 4’, 25’, Papp V. 28’, 
Papp K. 44’, ill. Sódar K. 62’.

Sárga lap: Gál S. 37’, Pelyva Z. 80’, ill:  
Matuz T. 6’, Tóth B. 30’, Tóth K. 31’.

Jók: Az egész csapat, ill. az egész csapat.
Bereczki Árpád: A mai meccsen sem 

voltunk jobbak mint máskor, viszont 
ma megfelelő volt a helyzetkihasználá-
sunk. Gratulálok fi atal csapatomnak az 
egész éves teljesítményhez.

IFI (U19)

2022. május 8. vasárnap: 10:00
Kiemelt U19 labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE (U19) –
Sárréti Gyöngyhalász GYSE (U19) 3 - 0

JÁTÉK NÉLKÜL!

2022. május 15. vasárnap: 14:00
Kiemelt U19 labdarúgó mérkőzés!

Szarvasi FC (U19) –
Dévaványai SE (U19) 3 – 0

JÁTÉK NÉLKÜL!

2022. május 22. vasárnap: 10:00
Kiemelt U19 labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE (U19) –
Berényi Gyermek FC (U19) 5 - 0 (3 - 0)

30 néző, játékvezető: Karácsony Ádám 
Márk.

Dévaványai SE: 1 Szabó E., - 4 Kató 
E. (2 Kecse R. 73’), 3 Feke Bence 8 Sél-
lei Z. (15 Feke Dominik 67’), 5 Szarka 
Sz.,  - 13 Ungi D., 9 Hőgye B, 10 Katona 
I., 14 Csontos B. (16 Kovács E. 60’), - 7 

Hraskó D. (6 Erdős N. 74’), 11 Szabó M. 
Játékos edző: Tagai Attila. Gólszerzők:  
Feke Bence 11’, Szabó M. 15’, Séllei Z. 
49’, Hraskó D. 60’, 64’.

2022. május 29. vasárnap: 10:00.
Kiemelt U19 labdarúgó mérkőzés!

Mezőhegyesi SE (U19) –
Dévaványai SE (U19) 5 - 0 (2 - 0)

20 néző, játékvezető: Rubás Zoltán.
Dévaványai SE: 1 Szabó E., - 14 Cson-

tos B. (4 Kovács E. 46’), 3 Feke Bence, 5 
Szarka Sz., 6 Feke Dominik, - 16 Juhász 
P., 8 Séllei Z., 10 Katona I., 9 Hőgye B., 
- 7 Hraskó D., 11 Szabó M. Csere:  15 
Erdős N. Edző: Tagai Attila.

Gólszerzők: Pálhidai M. 4’, Szalai K. 
45’, 82’, Papp M. 73’, Séllei Z. (őngól) 88’.

SERDÜLŐ: (U17)

2022. május. 6. péntek: 17:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE (U19) –
Kondorosi TE (U19) 0 - 8 (0 - 2)

2022. május 14. szombat: 11:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Sarkadi Kinizsi LE (U17) -
Dévaványai SE (U17) 9 - 2 (7 - 0)

Gólszerzők: Pólya E, Bakó Á.

2022. május 20. péntek: 17:00.
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE (U19) –
Gyomaendrődi GYLSE (U19)

1 - 7 (0 - 2)

Gólszerző: Ungi D.

2022. május 28. szombat: 10:00.
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE (U19) –
Békéscsabai MÁV SE (U19) 0 - 2 (0 – 1)

2022. június 4. szombat: 10:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Szarvasi FC (U17) -
Dévaványai SE (U17) 3 – 0

JÁTÉK NÉLKÜL!

U16

2022. május 7. szombat: 10:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Békésszentandrási HMSE (U16) - 
Dévaványai SE (U16) 3 - 2 (2 - 1)

Gólszerzők: Ungi D. Polasek L.

2022. május 13. péntek: 17:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE (U16) – Szeghalmi FC 
(U16) 1 - 2 (0 - 1)

Gólszerzők: Ungi D 28’.

2022. május 21. szombat: 11:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Berényi Gyermek FC (U16) -

Dévaványai SE (U16)  10 - 0 (5 - 0)

2022. május 29. vasárnap: 10:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE (U16) –
Sarkadi Kinizsi LE (U16) 0 - 6 (0 - 2)

•••••

Városnapi Kispályás
Labdarúgó Kupa

2022. július 9. szombat:
8:00 - 14:00-ig

•••••

2022. július 9. szombat:
14:00 - 18:00-ig.

MESTERHAZI JENŐ
NAGYPÁLYÁS

LABDARÚGÓ KUPA

Résztvevő csapatok:
- Dévaványai SE
- Kisújszállási SE

- Táp SE
- Szeghalmi FC

Honlap címünk:
www.devavanyaise.hu

Dévaványai Hírlap - 20. oldal

LABDARÚGÁS

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

Ifi, 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. SÉRRÉTI 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



Dévaványai Hírlap - 21. oldal

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok,

kerítéskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők 

a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő

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

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
Bogya Péterné (Morzsi)
halálának 1. évfordulóján.

Családja

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

Horváth Lajos
Polgári búcsúztató

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

                                              

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. június 17. (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

Telefon:

06/30-484-8211



Dévaványai Hírlap - 22. oldal

IMPRESSZUM:

Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Ön-
kormányzata tájékoztató lapja. Kiadó: 
Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 
Dévaványa, Hősök tere 1. Eng. szám: 
3.4.1.1739/1999. szerkesztőség: DÁMK 
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 
5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8., Tel.: 06-
66/485-040. E-mail: devavanyaihirlap@
gmail.com, onkormanyzat@devavanya.hu. 
Felelős szerkesztő: Hajdu Ildikó. Felelős ki-
adó: Valánszki Róbert polgármester. Meg-
jelenik: havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-
30/263-9948. Kiadványszerkesztés: DÁMK 
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. 
Kiadványszerkesztő: Csatári István.

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2022. JÚNIUS 27., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2022. június 27-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: Július 8. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

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

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

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

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

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

Telefon: 30/860-2627.

BARNA
TOJÓTYÚK
egyéves jól tojó

kedvezményes áron
15 db-tól

megrendelhető.

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

• Eboltás •

BÚZA FELVÁSÁRLÁS
betakarításkor, napi áron a rizshántolóban.

Telefon: 06-30/326-8226

Gázzal üzemelő készülékek karbantartása és
javítása OKJ-s képesítéssel, készülékek biztonságos 

üzemelésének felülvizsgálata.
A vállalt tevékenységemre garanciát biztosítok!

Hajdú Imre: T.: 484-190, 06-70/600-09-75






