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A Képviselő-testület 2022. április 20. napján rendkí-
vüli ülés keretében első napirendben döntött az önkor-
mányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló rendelet módosításáról.

Második napirend keretében döntöttek önkormányzati 
tulajdonú földterületek eladására vonatkozó hirdetmény 
megjelentetéséről. 

A Képviselő-testület 2022. április 28. napján megtartot-
ta soron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a 
testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések 
elfogadását követően első napirendként a Gyulai Pietas Te-
metkezési és Szolgáltató Kft . 2021. évi tájékoztatója került 
elfogadásra.

Második napirendben a 2021. évi belső ellenőrzési terv-
ben szereplő ellenőrzésekről szóló tájékoztatót tudomásul 
vették.

Harmadik napirendi pontban a „Vízvédelmi fejlesztések 
Dévaványán – Terület-előkészítése” tárgyában indított helyi 
beszerzési eljárás eredményeként az AGRICOLA Dévavá-
nya Kft . bruttó 11.499.850,- Ft összegű ajánlatát hirdették 
ki nyertesnek. 

Negyedik napirend keretében a „Vízvédelmi fejleszté-
sek Dévaványán – Szemléletformáló tevékenység” tárgyá-
ban indított helyi beszerzési eljárás eredményeként a Kö-
rös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofi t Kft . bruttó 
5.900.000,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

Ötödik napirendben a strandbüfé üzemeltetésére vonat-
kozó pályázati hirdetmény megjelentetéséről döntöttek.

Hatodik napirendi pontban a „Mosodai szolgáltatási 
feladatok ellátása” című tárgyban indított beszerzési eljá-
rás eredményeként a Patai József egyéni vállalkozó nettó
305,- Ft+Áfa/kg összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Hetedik napirendi pont keretében döntöttek arról, hogy 
a Körös-völgyi Konzorcium szervezete keretében megvaló-
suló szúnyoggyérítéshez szükséges többlet költséget bruttó 
463.225,- Ft, biztosítják.

Nyolcadik napirendben döntöttek arról, hogy csatlakozni 
kívánnak Gyomaendrőd Város Önkormányzatához a kó-
bor állatok befogására vonatkozó tevékenység ellátására, 
feladatellátási szerződés keretében, az önkormányzat által 
működtetett ebrendészeti telep igénybevételével.

Zárt ülés keretében döntöttek a „Dévaványa Egészség-
ügyéért”, a „Dévaványa Közszolgálatért”, illetve a „Dévavá-
nya Oktatásügyéért” elismerő címben részesülő személyek-
ről, valamint otthonteremtés helyi támogatás odaítéléséről 
döntöttek, egy esetben, 250.000,- Ft összegben.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2022. május 
26. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei 
a következők:
1. A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató.
2. A 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számának meghatározása az DÁMK és Bölcsőde intéz-
ményegységében.

3. Beszámoló a 2021. évi adóhatósági tevékenységről.
4. Beszámoló a Margaréta Egységes Szociális és Gyermek-

jóléti Intézmény 2021. évi működéséről.
5. Tájékoztatás az AGRICOLA Dévaványa Kft . 2021. éves 

tevékenységéről, a gazdasági társaság éves egyszerűsített 
beszámolójának megtárgyalása.

6. Tájékoztatás a VÁNYA-SZOLG Építőipari, Gyártó, Ke-
reskedelmi, Szolgáltató Kft . 2021. éves tevékenységéről, 
az egyszerűsített éves beszámoló megtárgyalása.

7. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság beszámolója 2021. évben végzett 
munkájáról.

8. Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi felada-
tok 2021. évi ellátásáról.

9. Családsegítői-, gyermekjóléti, valamint a védőnői felada-
tellátásról szóló beszámoló.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Testületi ülésen történt…

Dévaványa Város Önkormányzata az alábbi tájékoz-
tatást adja a Tisztelt Ügyfelek részére:

A rászorult kérelmező tüzelőanyag-támogatásra – 
fa, földgáz – vonatkozó kérelmet terjeszthet elő élet-
vitelszerűen lakott ingatlanra június 1. és június 30. 
napja között egy alkalommal, amennyiben a család-
ban az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
130 %-át (2022. évben 37.050 Ft), és vagyonnal nem 
rendelkezik.

A kérelmekhez csatolni kell:
- amennyiben a tüzelőanyag támogatás gázfogyasz-

tásra irányul, a kérelem benyújtását közvetlenül 

megelőző gázfogyasztásáról szóló közüzemi el-
számoló számlamásolatát

- a családban lévő, a kérelem benyújtását megelőző 
hónap jövedelméről szóló igazolásokat.

A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak 
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek 
és háztartások számától.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink fi gyelmét, hogy a be-
nyújtási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, va-
lamint a tájékoztatás nem teljes körű!

Dévaványa Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS



Megújul az óvodák fűtési rendszere

Önkormányzatunk idén februárban pályázatot nyújtott be 
a Belügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pá-
lyázati felhívásra, amely 30 mFt támogatásban részesült. A 
pályázat keretében mind a négy óvodai telephelyünkön fű-
téskorszerűsítés kerül megvalósításra, melynek során a régi, 
fa tüzelésű kazánok helyére korszerű gázkazánok kerülnek 
beépítésre. A beruházás után az épületekben a fűtés meg-
oldása folyamatos és reményeink szerint problémamentes 
lesz. A megvalósítás határideje 2023. december 31., de még 
ez évben, a fűtési szezon kezdetére szeretnénk befejezni a 
munkálatokat.

2022. május 27. Szemétszedési akció

Sajnos mindig vannak olyan személyek, akik a telepü-
lés határában vagy az utak mellett az otthonukban vagy az 
utazás során keletkezett hulladékot kidobva, azt „sorsára 
hagyják” amikor szinte minden hulladéktípus elhelyezése 
megoldott. Városunkban a kommunális, vegyes háztartási 
hulladékot minden héten, a szelektíven gyűjtöttet minden 
hónapban kétszer szállítják el, míg tavasztól őszig a zöld-
hulladék kérdése is megoldott. A régi önkormányzat udva-
rán van üveg és hamu/salakgyűjtő konténer, házhoz menő 
lomtalanítás van kétszer egy évben, de van a városunkban 
hulladékudvar és komposztáló telep (a szennyvíztisztító te-
lep mellett) is. Ettől függetlenül újra és újra problémát jelent 
az eldobott, engedély nélkül lerakott hulladék, mely miatt 
az országos Közösségek Hete programhoz kapcsolódóan 
2022.05.27-ÉN, PÉNTEK 16 ÓRÁTÓL SZEMÉTSZEDÉSI 
AKCIÓT HIRDETÜNK. Várjuk a tiszta környezetért tenni 
akaró lakosok, egyesületek jelentkezését. Bővebb informá-
ció Laskainé Kiss Alexandrától kérhető 06-20/770-7295 és 
hamarosan további tájékoztatás olvasható a város közösségi 
oldalain: www.devavanya.hu/hirek, és a város hivatalos Fa-
cebook oldalán.

Már 1 éve várjuk ügyfeleinket az
új Városháza épületében

2021 májusában költözött át az önkormányzati hivatal 
és járási hivatal ügyfélfogadása véglegesen az új Városháza 
épületébe. A hozzánk beérkező visszajelzések alapján a la-
kosság is elégedett a korszerű, tiszta, új épülettel, ahol kul-
turáltabb, rendezett és jól átlátható környezetben intézhe-
tik ügyeiket. Természetesen az átállással voltak problémák, 
azonban mindent sikerült határidőben megoldani. A Város-
háza nem csak a városunk arculatát meghatározó impozáns 
központi épület lett, hanem inspiráló közösségi színtér, kul-
turált kiszolgálóegység és egyben egészséges munkahely is.

Idén is segítjük a járdafelújítást

Önkormányzatunk, mint minden évben, úgy idén is fel-
ajánlja segítségét a rossz állapotban lévő járdák felújításá-
hoz: aki vállalja, hogy rendbe teszi az ingatlana előtti sza-
kaszt, annak a szükséges mennyiségű sódert és cementet 
az önkormányzat ingyenesen biztosítja. Az alapanyagokért 
kérem, keressék Lengyel László műszaki ügyintézőt a 06-
66/483-100-as központi szám 207-es mellékén.

Valánszki Róbert polgármester
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Tisztelt Dévaványai Lakosok!
A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 

ezúton kéri a Tisztelt Lakosságot,
hogy támogassák

adójuk 1 %-ával az alapítvány működését!
Adószám: 19060600-1-04

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány
Tóth Julianna kuratóriumi elnök

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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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 minden 
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 ••

A pünkösdi ünneptől (2022. június 6.) függetlenül,
a kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés a megszokott 

rend szerint történik.
Zöldhulladék gyűjtés: május 16. (hétfő),
május 30. (hétfő) június 29. (csütörtök)
Szelektív hulladék: május 25.(szerda),
június 8. (szerda), június 22. (szerda).

Zöldhulladék gyűjtés: május 17. (kedd),
június 1.(szerda), június 30. (szerda).
Szelektív hulladék: május 25.(szerda),

június 8. (szerda), június 22. (szerda).

Zöldhulladék gyűjtés: május 16. (hétfő),
május 30. (hétfő) június 29. (csütörtök)

Szelektív hulladék: május 25.(szerda),
június 8. (szerda), június 22. (szerda).

Zöldhulladék gyűjtés: május 17. (kedd),
június 1.(szerda), június 30. (szerda).
Szelektív hulladék: május 25.(szerda),

június 8. (szerda), június 22. (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.
Május 18., június 8.  8-11 óra közötti

időpontban (szerdai napokon).
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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 beosztására később kerül sor,
melyről a szülőket kellő időben tájékoztatjuk.

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

Kedves Olvasóink!
Továbbra is várjuk versajánlataikat vagy

saját versírási próbálkozásaikat.
Mivel májusban ünnepeljük a gyermeknapot, egy 

dévaványai múzeumbarát, Bagdi Imréné által
– sok évvel ezelőtt beküldött - gyerekkorában, a 

református templomban szavalt bájos kis versével 
kívánjuk szórakoztatni gyermekolvasóinkat

és a felnőtteket is.

Győry Vilmos: Mese

/részlet/

Mesebeli kiskirályhoz
Betévedt egy kisleány,
Mikor éppen uzsonnázott
Tulipános udvarán.
Ugye szép itt? ugye jó itt?
Nézz csak ide meg oda!
Drága itt a gyepes udvar,
Drágakő a palota.

Nézd, a cicánk ezüstszőrű,
Aranytollú a libánk.
Ugye, itt maradsz minálunk
Örökre Te kisleány?
Köszönöm a meghívását,
De el nem fogadhatom,
Nádfedeles kicsi kunyhót
A világért nem adom.

Kurimszky Attila és Balogh Judit lánya Virág,
Kéki Márk és Szilágyi Szilvia fi a Naren Sándor,
Tarsoly Attila és Győri Nikolett lánya Viola,
Kovács Balázs és Csillag Réka lánya Mira,
Lipták Zoltán és Vasas Luca fi a Dávid.

Születések:
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Régóta érlelődött bennem a gondo-
lat, hogy létrehozzak egy saját magam 
által felépített közösséget, ahol gyer-
mekek, felnőttek egyaránt megtalál-
hatják a helyüket. Így született meg 
a mesÉLek – kijátszótér. Tisztában 
vagyok az óvoda-iskola közötti sza-
kadékkal, az átmenet nehézségeivel, 
ezért iskola-előkészítő foglalkozáso-
kat kínálok óvodás gyerekek számára, 
akár egyénileg, akár kiscsoportban, 
ahol a játékosságot megtartva, a gyer-
mek nehézségeit feltérképezem, és en-

nek megtámogatásával, s az erős oldal 
kiemelésével komplex fejlesztő foglal-
kozásokat tervezek.

A mese, a történetek, a néphagyo-
mány és a  drámapedagógia össze-
kapcsolásával jött létre a dramatikus 
mesÉLmény, a mesÉLek – kijátszótér 
módszertana, s számos foglalkozáson, 
témán túl, a sok szülői visszajelzés-
re támaszkodva elmondhatom, hogy 
mind az élmény, mind a tanulási tarta-
lom megvalósul, a szociális készségek 
fejlődésével egyetemben. 

Már elindult a Pompás meseműhe-
lyem, amely egy felnőtteknek létre-
hozott közösség, ahol a mesék szálait 
visszafejtve, a mesei fordulatokat bon-
colgatva az önismeret terén töltekez-
hetnek a résztvevők, a Pompás Napok 
módszerét felhasználva, meseterápiás 
elemeket beépítve. Ez egyelőre online 
csoport formájában működik.

A Pompás Napokkal együttműködve 
Pompás népmesefoglalkozások is el-
érhetővé váltak Dévaványán,  melyek 
a népdalok, mondókák, népi játékok 
segítségével teszik interaktívvá a me-
sélést.

Elérhetőségeimen keressenek bát-
ran, akár óvodai, iskolai csoportok-
nak tartott tematikus foglalkozásokkal 
kapcsolatban, akár munkahelyi kol-
lektíváknak tartott csapatépítő foglal-
kozásokkal kapcsolatban.

Tisztelettel:
Giriczné Gyányi Mária

drámapedagógus, óvodapedagógus
Telefon: 06-30/486-0190 

Email: gymarcsi@gmail.com
Facebook: mesÉLek – kijátszótér 

A Tiszta Út Alapítvány által kiírt 
„Mindenünk a fa” pályázat lezárult.

A pályázaton nyert 500 000 forintot a 
következő eszközök vásárlására fordí-
tottuk: Ősszel egy hársfát ültettünk és 
kihelyeztünk 4 db madáretetőt. Télen 

már fi gyelhettük is a madarakat, mert 
rendszeresen felkeresték az etetőket. 
Áprilisban 3 db kerti kiülő pad érke-
zett, 4 db rovarszálló, egy komposztá-
ló. Ezeket a Ványai Ambrus Általános 
Iskola Körösladányi  úti telephelyén 
helyeztük ki, a gyerekek nagy örömére. 

Ezzel egy időben zajlott a Ványai 

Ambrus Napok három napos prog-
ramja is.

Ezeken a napokon az iskolaudvart 
szépítettük. Gyomláltunk, virágpa-
lántákat ültettünk, a magaságyást fes-
tettük, a sziklakertet virágosítottuk. 
A színes programok közé tartozott 
az évfolyamonkénti sportverseny,  és 
megemlékezés a Föld napjáról. Az itt 
készült alkotások az iskola folyosóját 
díszítik. Zárásként a fenntarthatóság 
jegyében csere-bere börzét tartottunk.

•••
Iskolánk tanulói is részt vettek a Fü-

zesgyarmaton megrendezésre kerülő 
„Sárrét kis mesemondója” elnevezésű 
mesemondó területi versenyen. Min-

den alsós évfolyamról egy-egy tanuló 
képviselte iskolánkat. Mindenki szé-
pen helyt állt. Kolláth Lili 4.a osztályos 
tanuló 1. helyezést ért el.

•••
A Zrínyi Ilona 

Matematikaver-
seny megyei dön-
tőjében Feke Bo-
tond 4.a osztályos 
tanuló 6. helyezést 
ért el. Az ünnepé-
lyes díjkiosztón 
részt vett, képvi-
selte iskolánkat.

Alsós munkaközösség

A MESÉLEK – KIJÁTSZÓTÉR, AVAGY VÁLLALKOZÁSOM TÖRTÉNETE

VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT ÁPRILISI HÍREI
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A CÉLEGYENESBE ÉRTÜNK!

Április második hetében elkezdte az érett-
ségi próbavizsgák írását a 12.A szakgimná-
ziumi osztály. Nagyon sokat gyakoroltunk, 
minden érettségi tárgyból átismételtük a 
fontosabb tananyagrészeket, hogy minél 
jobban sikerüljenek a vizsgák, hiszen még 
most lehetőség van javítani az év végi osz-
tályzatokon is. Most még felismerhetjük 
gyengeségeinket, ezeket kiküszöbölhetjük 
az írásbeli érettségi vizsgákig.

Köszönjük tanárainknak a sok gyakorlási 
lehetőséget. Ígérjük, hogy nem okozunk 
csalódást!

Gyáni Tifani végzős tanuló

SZAKMAI VIZSGA ELŐKÉSZÍTÉSEK

Már csak néhány hét, és a ballagás után 
kezdődnek a vizsgák. Az érettségi mellett 
négy szakmában (eladó, fodrász, pincér, 
számítógép szerelő) vizsgáznak tanulóink 
ebben a tanévben. Vannak, akik helyben és 
vannak, akik máshol vizsgáznak.

A pincérek március 31-én, Eleken jártak 
gyakorlati vizsgaegyeztetésen, előkészítésen.

A helybeli oktató, Dobra Ferencné, Magdi-
ka néni nagyon sok mindenben segített a 
tanulóknak.

Először részletesen megbeszélték a gya-
korlati vizsga részeit, majd bejárták a hely-
színeket. Ezt követően menükártya alapján 
mindenki elkészített egy díszterítést.

Több gyermeknek gondot okozott a he-
lyes sorrend, de segítséggel sikerült meg-
oldani a feladatot. A nap végén megálla-
podtak abban, hogy még legalább egyszer 
találkozniuk kellene, azért hogy a hiányzó 
vizsgarészeket meg tudják beszélni és gya-
korolni is szeretnének.

Reméljük ez az óhajuk teljesül, és a vizs-
gájuk sikeres lesz.

Váradi Tibor oktató

Minden középiskola életében az április 
a búcsúzó végzősök hónapja.

Különösen fontos volt ez az idei tanév-
ben, hiszen két év után újra személyes for-
mában zajlottak az iskolai élet legemléke-
zetesebb eseményei.

BALLAGÁS ELŐTTI UTOLSÓ BULI

Szavak: emléktuja, paprikás krumpli, 
zene, mosoly, kacagás, ének, fi nom, együtt, 
közösen, főzés, készülődés, izgalom, izga-
tottság, együnk.

A szavak mögött: emberek.

A tanulás mögöttünk, a vizsga előttünk.
Csütörtökön volt a ballagásunk előtti 

utolsó buli.
Ballagnak: a 11.a, 11.b, 12.a és 5/13. osz-

tályok
a 11. B osztály végzősei

,,ÜRES A FÉSZEK” –
ELBALLAGTUNK

Középiskolás éveink egyik legszebb ese-
ménye az április 29-i ballagásunk volt.

Az időjárás is megemberelte magát, az 
elmúlt napok borongása után pénteken 
verőfényes nap, feldíszített iskola fogadott 
mindenkit,aki a dévaványai középiskola 
ballagási ünnepségére érkezett.

Valánszki Róbert polgármester úr kö-
szöntője, a diákok és osztályfőnökök, il-
letve Tóth Erika, igazgató asszony búcsú-
beszéde után eltáncoltuk azt a keringőt, 
amit még a szalagavatóra készítettünk, de 
a vírushelyzet miatt csak most tudtuk be-
mutatni rokonainknak, barátainknak.

Köszönjük oktatóinknak és szüleinknek, 
hogy segítették tanulmányainkat, igyekez-
ni fogunk, hogy szépen teljesítsünk záró 
vizsgáinkon.

Gyáni Tifani, a végzős tanulók nevében

BALLAGÁS 2022.
A KÖZÉPISKOLA 22. BALLAGÁSI
ÜNNEPSÉGÉNEK MARGÓJÁRA…

Bizonyára mindenki megtapasztalta már, 
hogy a búcsúzások, búcsúk általában szo-
morú események. Ez a mostani ballagás 
azonban abban is rendkívüli, hogy most 
mégsem igazán szomorkás a hangulatunk.

Ugyanis: a szakképzési törvény adta lehe-
tőségeket kihasználva diákjaink nagy része 
az első, alapvégzettség megszerzése után itt 
helyben folytatja tanulmányait:

• a fodrászok és informatikusok az érett-
ségi mellé technikusi szintű szakmát 
szereznek majd a 13. évfolyamon.

• a május-júniusi szakmai vizsgákat kö-
vetően pedig mind az eladók, mind a 
számítógép-szerelők, illetve pincérek 
közül is többen vállalkoznak a szakma 
utáni érettségi megszerzésére.

Akár az egyik, akár a másik út választásá-
val mindenki jelentősen elősegíti a majda-
ni munkavállalását, vagy szakirányú felső-
fokú továbbtanulását.

Amint egy japán bölcsesség mondja:

„Belekezdhetsz valamibe, ha van hozzá 
energiád. Befejezni is egyszerű. Állhatato-
san tovább folytatni, az a nehéz.”

(Shunmyo Masuno)

De éppen ez a folytatás hozza meg az iga-
zi sikereket.

Nagy örömmel tölt el, hogy diákjaink 
közül minden eddiginél többen döntöttek 
idén a folytatás mellett. Élnek a lehetősé-
gekkel további tanulásuk, boldogulásuk 
érdekében. Így még egy vagy két évig itt, 
helyben élvezhetik az elmúlt tanév jelentős 
iskolai fejlesztéséit.

Az idei tanévben ballagó végzőseink ki-
emelkedő helyezéseket értek el a különbö-
ző országos versenyeken, öregbítve ezzel 
iskolánk, városunk hírnevét.

A mindenkori végzősök számára meg-
hirdetett két legrangosabb országos ver-
senyen a Szakma Kiváló Tanulója és az 
Ágazati Szakmai Tanulmányi Versenyen 
egyaránt a megye legjobbjai között szere-
peltek végzőseink.

Nyilas Zsófi a fodrász országos 8. he-
lyezése olyan teljesítmény, amivel a Békés 
megye legjobbja címet is elnyerte.

Hajdu Nien pedig holtversenyben sze-
rezte meg a megyei első helyet és szintén 
a megyei első öt között szerepeltek az el-
adó szakmában versenyzőink, Kapronczi 
Tamara és Rácz Zsanett.

Őszinte elismerés a diákok és felkészítő 
oktatóik, Gellai Katalin, Dr. Laczóné Kiss 
Ágota és Bogya Mária tanárnők mellett a 
szülőknek, családoknak, akik támogatása 

KÖZÉPISKOLAI HÍREK - BÚCSÚZTATÓ ÁPRILIS
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nélkül nem születhettek volna meg ezek a 
kimagasló eredmények.

Külön büszkeséggel tölt el, hogy az elmé-
leti versenyeken kívül a szakmai gyakorlat 
terén is számos alkalommal ismerték el di-
ákjaink munkáját. Herda Máté és Gönczi 
Márk pincér tanulóink rendkívüli, orszá-
gos, minisztériumi rendezvények, esemé-
nyek vendéglátásában vettek részt gyakor-
lati helyük a Körös Hotel és Étterem révén 
Tímár Albin oktatójuk vezetésével.

2009. óta minden ballagási ünnepségünk 
egyik legszebb mozzanata, amikor a Túrér 
Partja Középiskolai Alapítványon ke-
resztül átadásra kerül a Farkas Ildikó Díj, 
amit a közülünk fi atalon eltávozott kedves 
munkatársunk emlékére alapítottak Ildikó 
szülei.

A díjban az a végzős diák részesül, aki 
középiskolai tanulmányai során mind 
szakmájában, mind közösségi tevékenysé-
gében kiemelkedik társai közül.

Az idei tanévben ezt a díjat, a felira-
tos arany medált és emléklapot HERDA 
MÁTÉ pincér tanulónk kapta.

Máté személyiségével a kezdeti hetek óta 
színt visz mindennapjainkba; kitűnik udva-
riasságával, segítőkészségével és a társaihoz, 
illetve tanáraihoz való tisztelettudásával.

Példamutatásával kivívta osztálytársai 
elismerését, akik hallgatnak szavára – visel-
kedésével próbál mindenki számára köve-
tendő példát adni.

Az iskolai programokban elsőként lehet rá 
számítani, legyen szó akár szervezésről akár 
hangosításról, mindig készségesen áll a szű-
kebb és tágabb közösség rendelkezésére.

A pályaorientációs napok aktív részvevő-
je. Szakma iránti elhivatottságát látványos 

bemutatókkal adta át az alsóbb évfolyamos 
és általános iskolai tanulóknak.

Szakmai munkájában is kiemelkedik. 
Pincérként a Körös Étteremben végzi gya-
korlatát, ahol szintén felfi gyeltek tehetségére 
és a szakma iránti alázatára. Magas szintű 
országos rendezvényeken is rendszeresen se-
gítette cégvezetője, Tímár Albin munkáját.

Nem csak gyakorlatban tehetséges, hanem 
tanulmányi eredményeiben is kimagasló.

Továbbra is iskolánk tanulója marad, mi-
vel még tovább szeretné fejleszteni tudását. 
Legújabb célja az érettségi megszerzése is-
kolánkban, melyhez sok sikert kívánunk 
neki.

Mátén kívül természetesen minden vég-
zősünknek kívánok alsóbb éves tanulóink, 
az iskola minden dolgozója nevében sok 
sikert a májusi – júniusi vizsgákra, s Fo-
dor József idézetével legalább olyan szép 
emlékeket életük elkövetkező időszaká-
ra, mint amilyenekkel itt, középiskolás ta-
nulmányaik során gyarapodtak.

„Mi volt, emlékben él,
S új vár, mint utad tova léped,
S éretten az évek fényeinél,
Sokat tehetsz még, annyi szépet.”

Tóth Erika, igazgató

KÖZÉPISKOLAI HÍREK - BÚCSÚZTATÓ ÁPRILIS

Húsvét

Húsvéti kézműves foglalkozás kereté-
ben a Civilházban töltöttünk egy tar-
talmas napot. 

Déltől sültek a különböző kalácsok – 
húsvéti fonott kalács, mákos, kakaós 

kalács, lekváros kifl i – vacsorára gu-
lyásleves főtt.

A gyerekek tojást festettek, tojás-
tartókat készítettek, emellett asztal és 
ajtódíszek is készültek a hétfői napra. 
Amíg ők szorgoskodtak a nyuszi is 
meglátogatta a Civilház kertjét. Sok-
sok csoki nyulat, csibét, tojást és bá-
rányt hagyott hátra. A gyerekek nagy 
örömmel keresték meg őket.

A szorgos munkában kellemesen el-
fáradtak kicsik és nagyok egyaránt. Öt 
óra tájékán mindenki asztalhoz ült, és 
jó ízűen fogyasztották a gulyáslevest, 
kalácsot. Már sötétedett mikor indulni 
kezdetek haza, mindenkit marasztalt a 
jó kedv, a beszélgetések.

A program megvalósításához támo-
gatást kaptunk a Szerencsejáték Zrt-
től. A húsvéti készülődéshez nagy se-
gítség volt a kapott adomány, melyet 
hálásan köszönünk a Szerencsejáték 
Zrt-nek.

A DÉVAVÁNYAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE HÍREI
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József Attila születésnapját
és a magyar költészet napját

ünnepeltük

Április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük a 
magyar költészet napját is, melyet igyekeztünk méltó mó-
don városunkban is megtartani.  A délelőtt folyamán a 

DÁMK Ladányi Mihály Könyvtárban a GYSZC Dévavá-
nyai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium végzős 
és szakmás diákjai vettek részt Kiss Helga és Laskainé Kiss 
Alexandra által megtartott, interaktív és rendhagyó iroda-
lom ,,órán”. A programon szó esett a hagyományos és mo-
dern költészet formai megjelenéséről, arról, hogyan tehető 
fogyaszthatóbbá a klasszikus irodalom és a vers műfaja a 
fi atalabb generációk számára, illetve az új műfaji megjele-
nésekről (pl. slam poetry) is beszélgettünk. A nap folyamán 
a könyvtárban lehetőség volt kinyomtatni a kedvenc verse-
ket, melyeket a városban, vagy a könyvtárkapura kihelyezve 
hívhatták fel a lakosok a versolvasásra, a magyar költészet 
gazdag kincseire a fi gyelmet.

Az estét a Városházán 
zártuk, ahol a ,,Köszönjük 
Magyarország!” program 
keretében láttuk vendégül 
Koroknai Árpád ,,Kori”-t. 
Tolmácsolásában felcsen-
dültek a magyar zenei pa-
letta legnagyobbjai, többek 
között Koppány dala az 
István a király rockoperá-
ból, vagy az Ismerős Ar-
cok- Nélküled című műve. 

A műsor felejthetetlen, szép és feltöltő pillanatokat okozott 
a hallgatóság számára. 

Reméljük kellemes útravalókat vittek magukkal a kedves 
résztvevők!

,,Amit szivedbe rejtesz,
szemednek tárd ki azt;
amit szemeddel sejtesz,
szíveddel várd ki azt.”

/József Attila/

••••••••••••••

Majális 2022.

2022. április 29-én, pénteken igazán mozgalmas napunk 
volt, hiszen délelőtt felállításra került a városközpontban a 
Májusfa. A hagyományoknak megfelelően a Hagyományőr-
ző Nők Egyesülete, a DÁMK és a Ványai Ambrus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alsós tagozatos diákjai 
és pedagógusai díszítették fel és köszöntötték a tavaszt.

Az este folyamán a DÁMK Ladányi Mihály Könyvtárban 
a ,,Köszönjük Magyarország!” program keretében Nagy 
Enikő és Jantyik Csaba előadásában nézhette meg az ér-
deklődő közönség a Csehov Társulás című előadást, amely 
a nő és férfi  örök szimbiózisáról szól, mindezt az író leg-
ismertebb művein keresztül bemutatva. Az előadás külön-
legessége, hogy a jelenetek között a művészek közös gon-
dolkodásra hívják a nézőket, valamint ismertetik a drámák 
alaptörténetét is, ezzel felkeltve az érdeklődést a művek el-
olvasására, színházi előadásként való megtekintésére.

Laskainé Kiss Alexandra
DÁMK kulturális intézményegység-vezető

 DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 
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Juhász Gyula: Májusi óda

Ó emberek, az élet oly rövid,
Az utak végén az örök rög int.

Jó volna egyszer, végre, tudni már,
Hogy szomorú fejünkre itt mi vár?

Isten nevében az ember felett
Száz zsarnok ítélt és kevélykedett.

Jó volna egyszer kipróbálni még
Az Ember jussát, az Ember hitét!

Harangok, ágyúk, szuronyok helyett
Zengjen, ragyogjon már a szeretet!

Határok helyett a határtalan
Jóság, amelynek igazsága van!

Kaszárnyát, börtönt lerombolva mind,
Szárnyaljanak egekbe álmaink!

Versnek, zenének szárnyán szálljanak
Az Isten szabad sátora alatt.

Vörös májusra vígan zöldelő
Szabad májust hadd hozzon a jövő!

Legyen majális minden napodon
Ó Ember, hittel én ezt dalolom.

Hittel, reménnyel május ünnepén,
Ó Ember, Testvér, be szeretlek én!

--- A hónap versre ---

Összeállította: Váradi Andrásné.

Kedves Olvasóink!

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

Dévaványán élő vagy dévaványai származású
alkotók verseit olvashatták,

most magyar költők költeményeit adjuk közre. 
Ha van valakinek kedvenc verse, ajánlják az újság ol-
vasóinak, küldjék be (vagy hozzák be) a múzeumba.

Érdeklődéssel várjuk versajánlásukat!

ÉRTÉKTÁRI BESZÁMOLÓ

A város vezetése 2014 novemberében települési értéktár 
létrehozásáról döntött. A települési helyi értéktár a dévavá-
nyai helyi értékek gyűjteménye, mely az értéktár bizottság 
által dévaványai, kiemelkedő helyi jelentőségűnek nyilvání-
tott javak összességét, továbbá a város területén fellelhető 
nemzeti értékek adatait tartalmazza. 

A Települési Értéktárba bekerülhet a Dévaványa városa 
szempontjából meghatározó jelentőségű, a városhoz való 
tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális 
alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték, stb., a bizott-
ság döntése alapján.

Településünk értéktárába az alábbi kategóriákban, eddig 
felvett helyi értékek:

  Agrár- és élelmiszergazdaság
     Betakarítási Ünnep
    Papp Imre mezőgazdasági gépgyűjteménye

  Egészség és életmód
     Boda Katalin szappankészítő tevékenysége
  Épített környezet
     Szent Anna templom 
     Út menti és temetői keresztek
     Dékány Margit féle tájház
  Ipari és műszaki megoldások
     Mesterségek háza
     Szilágyi Endre citerakészítő hangszerei
  Kulturális örökség
     Dévaványa anyakönyvekben rejtőzködő múltja
     Dévaványai táncok
     Dévaványaiak Világtalálkozója
     Dr. Bereczki Imre munkássága
     Dr. Papp Jenő munkássága
     Hímzőkör
     Kádár Ferenc munkássága
     Ladányi Mihály munkássága
      Mile Magdolna grillázs- és mézeskalács munkái
     Nácsa János munkássága
     Szarka István költő életműve
     Ványai népviselet
  Természeti környezet
     Dévaványai famatuzsálemek

A tételek száma folyamatosan gyarapszik, a
https://ertektar.damk.hu/ honlapon ez nyomon is követhető.

Nemzeti értékeket bárki javasolhat az értéktárba - az ön-
kormányzat honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével 
és benyújtásával, de a múzeumban is szívesen nyújtunk eh-
hez segítséget.

Kérjük Önöket, legyenek aktív részesei a települési helyi 
értéktár bővítésének, javaslataikat szívesen fogadjuk!

Települési Értéktár Bizottság
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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 osztály-
tól a középiskolás korosztályig vettek 
részt a tanulók. A versenyzők létszáma 
minden évben száz fő körüli. A három 
részből álló verseny feladatainak meg-
oldása olvasást, kutatást igényel. Az 
elődöntőkben legügyesebben dolgozó 
csapatok (közel 60 gyermek) jutottak 
be az utolsó nagy megmérettetésre. 
A döntő II. és III. helyezettjei könyv-
jutalomban részesültek. Az előző évi 
hagyományainkhoz híven, a győztes 
csapatoknak és a segítő pedagógusok-
nak jutalom kirándulást szerveztünk. 
Május 11-én Szabadkígyósra utaznak, 
kastélylátogatáson vehetnek részt.

Minden résztvevőt megajándékoz-
tunk egy kis aprósággal, emléklappal 
és oklevéllel. A felkészítő pedagógu-
soknak, a zsűri tagjainak ajándékköny-
vekkel köszöntük meg a munkájukat. 
Természetesen a megvendégelés sem 
maradt el a múzeumbarátok jóvoltá-
ból. Ilonka néni mézeskalács” szabad-
ság madarai” nagy sikert arattak. 

Váradiné Ilonka szavait, sorait idéz-
ve: „Megvalósult a célunk: összefogni 
minden dévaványai iskolát, az anya-
nyelv, az irodalom iránt érdeklődő, 
Dévaványa történetét megismerő, mú-
zeumba járó gyermekeket nevelni. 

Szervezők voltak: Váradi Andrásné, 
Purgel Mihályné, Pesztránszki Ferenc-
né, Tóbiás Gáborné.

Köszönjük, hogy évek óta nagy lelke-
sedéssel, szakértelemmel végzik a fel-
adatok összeállítását, javítását, a döntő 
lebonyolítását.

A zsűri tagjai: Dr. Ágoston Sándor, 
Dr. Ágoston Sándorné, Pihurik Katalin, 
Bereczkiné Szalai Judit, Ernyesné Vass 
Róza, Berta Anikó, Giriczné Gyányi Má-
ria. Köszönjük az együttműködésüket!

Köszönjük a múzeum munkatársai-
nak, Hajdu Ildikónak és Csatári István-
nak a feladatlapok elkészítésében és a 
szervezésben nyújtott sok segítséget. 
Azt az újszerűséget, amivel a gyerekek 
számára, a mai igényeknek megfelelő-
en, a technika, az internet segítségével 
elérhetőbbé, vonzóbbá tudtuk tenni a 
helytörténeti feladatokat.

Köszönjük a helyet a DÁMK vezető-
ségének.

Köszönjük Laskainé Kiss Alexandrá-
nak az oklevelek elkészítését, Turiné 
Mikó Évikének a feladatlapok gépelé-
sét, szerkesztését.

Köszönjük a Dévaványa Város Ön-
kormányzat anyagi támogatását és a 
kirándulásra az autóbusz biztosítását.

Köszönetet mondunk a felkészítő pe-
dagógusainak és a versenyben résztve-
vő diákoknak.

Verseny eredmények:

3. osztály:
I. Fodor Alíz – Kovács Ninett 3.a

II. Miklovicz Zétény - Ládi Róbert 3.a
III. Szűcs Balázs - Baráth Krisztián 3.b

4. osztály:
I. Nyuzó Gréta - Juhász Károly Dávid 4.c
II. Csatári Zsigmond - Balogh Botond 4.b

III. Jeges Adrienn Sára -
Domján Zima Blanka 4.b

5. osztály:
I. Darvasi Bella - Nemes Alíz 5.b

II. Lövei Bianka - Knap Izabella 5.a
III. Malomsoki Dominik -
Bereczki Árpád Benett 5.c

6-7-8. osztály:
I. Ács Noémi - Tóth Ágnes 6.b
II. Bere Gréta - Nagy Petra 6.b

III. Bogya Hanna - Gyányi Vanda 6.b

Középiskola:
I. Monoki Dóra - Horváth Rebeka 10.a
II. Belanka Bianka - Miklovicz Kitti 9.a
III. Csontos Dóra - Mezei Mária 10.a

Tóbiás Gáborné DMK elnök

KAZINCZY – ANYANYELVI VERSENY A MÚZEUMBAN
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Budai Sándor vagyok, 1959. ápri-
lis 2-án születtem Szentesen. Három 
éves koromban kerültem Dévaványára 
nevelőszülőkhöz, Pál Imrénél nevel-
kedtem. A helyi 2-es számú általános 
iskolába jártam, aztán Gyomaendrő-
dön lakatos szakmát tanultam, majd 

a helyi Gépjavító üzemben helyezked-
tem el. 17-évnyi munka után leszáza-
lékoltak munkahelyi ártalom miatt. 
1985-ben megnősültem, született egy 
kisfi unk Sándor Lajos. Leszázalékolás 
után kezdtem el komolyan foglalkozni 
az alkotással, a gobelinnel, már volt a 

helyi művelődési házban egy kiállítá-
som. Foglakozom még mellette mással 
is: subázással, gyufaszálakból kocka 
rakással és furcsa működésű biciklik 
gyártásával. Aki szeretné megtanulni a 
kocka készítését, az a múzeumban ér-
deklődjön.

Tisztelt dévaványai lakosok
és tisztelt olvasók!

Örömmel közlöm, hogy ismét megrendezésre kerül a 
Túzok kupa elnevezésű, történelmi öröm-íjász verseny 
Dévaványán, a Tüskevár halastónál. 2022. június 11-én, 
ami az ötödik alkalommal megrendezett verseny, melyre 
az elmúlt évben már 180 fő nevezett, az ország minden 
részéből.

Remélem az idei versenyt is sikerül színvonalasan
lebonyolítani, mint az eddigieket, ami köszönhető a nagy-
lelkű támogatóknak és segítő barátoknak, valamint 
a Füzesgyarmati Arany Sólyom Hagyományőrző Íjász 
Egyesületnek.

A rendezvény nyitott, mindenkit nagy szeretettel 
várunk,  a helyszínen íjkészítők és hagyományőrző kéz-
művesek is részt vesznek.

Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket!

Tisztelettel: Cserven Tibor 

Tú
Déva
ami az
az elmú
részéből

Re
l
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Előszó

Megjelent a Dévaványai Hírlap 2. évf. 38. 
számában, 1934. szeptember 23-án

a 2. oldalon.

Bereczki Imre: Régi idők,
régi emberek. (részlet)

Búzakereskedők a Wezselényi kúrián

A zsibói báró Wezselényi famíliának ven-
dégei voltak. Két német plundrába öltözött 
fess fi ú. A császári hadsereg számára vásá-
roltak gabonát s erdélyi útjukban bevetőd-
tek a báró Wezselényi famíliához is. Szállást 
kértek egy éjszakára. 

Nagyon nehezen tördelték a magyar nyel-
vet. Wezselényi ezért azt proponálta, hogy 
ne fárasszák magukat vele, beszéljenek né-
metül, megérti ő úgy is. Ez bizony igaz volt, 
de az egész Magyarországon, sőt még Bécs-
ben is híresek voltak Wezselényiék arról, 
hogy nem valami jó szemmel néznek sem-
mit, se ami német. Érthető, ha német keres-
kedők ezek után kissé gyanúsnak találtak 
ezt a szokatlan szíves vendégszeretetet egy 
nyakas magyar mágnás részéről, Wezselényi 

azonban olyan lekötelezőleg tudta előadni, 
hogy ez számára egyáltalán nem jelent sem-
mi különösebb önmegtagadást, hogy végül 
engedtek. 

Elmondták, hogy Havasalföldre mennek. 
Gabonát vásárolnak a hadsereg számá-
ra. Úgy hallják, hogy „háború” lesz. Hogy 
mikor? Mivel? Azt nem tudják. Nem az ő 
dolguk. Nekik mindössze annyi a teendő-
jük, hogy minél olcsóbban beszerezzék a 
gabonát.

A báró nagy fi gyelemmel hallgatta őket. 
Csak mosolygott, mikor azzal próbáltak 
hencegni, hogy foglalkoztak ló kereskedés-
sel is, de nem volt még olyan lókupec, aki 
becsapta volna őket. Ismerik a lovat, első lá-
tásra meg tudják mondani, hogy hány éves? 
volt-e már nyereg alatt? van-e valami hibá-
ja? Amellett olyan biztosan megülik a leg-
szilajabb paripát is, mint akármelyik csikós.

-Hogy kérkednek – ezek a jámbor néme-
tek – nevetett magában Wezselényi – jó len-
ne egy kicsit megtréfálni őket.

A tréfából azonban egyelőre semmi sem 
lett. Késő volt már, nyugodni tértek. Másnap 
reggel a vendégek felcihelődtek. A fi zetés 
után érdeklődtek.

-Mi az én házam – zsémbelt Wezselényi 
– hogy fi zetni akarnak, mint valami foga-
dósnak. A magyar ember szívességből ad 
szállást és nem pénzért. Ezt jegyezzék meg 
maguknak. Ami pedig a továbbutazást illeti, 
abból egyelőre semmi se lesz.

S traktálni kezdte őket jó magyaros ételek-
kel. Hiába szabadkoztak az ártatlanok, ha 
nem akarták megsérteni a házigazdát, meg 
kellett kóstolni a pompásabbnál pompásabb 
ételeket. Híres volt a magyar konyha, érthe-

tő hát, ha a vendégeknek ízlett minden falat. 
Utána pedig olyan jóféle vinkót hordatott fel 
a báró, hogy a két strimfi lisnek egyszeriben 
elment tőle a mehetnékje.

Evés után kikocsikáztak. Ha már Erdélybe 
sodorta őket a jó szerencse, nézzenek széj-
jel egy kissé, ebben a szegény kis országban. 
A hepehupás legelőn nem győztek betelni a 
kövér mangalicák, címeres magyar marhák, 
de különösen a pompás paripák nézésével. 
A büszke jószágok nyakukat gőgösen meg-
görbítve harapták a selymes füvet.

Úgy látszik a báró valami tréfán törte a fe-
jét, mert különösen mosolygott. A németek 
el nem tudták gondolni, hogy mit akarhat 
velük?

- Láttak-e már ilyen lovakat? – kérdezte 
őket büszkeséggel Wezselényi.

- Igen a császár istállójában vannak szeb-
bek is. Legnagyobb részét mi vásároltuk 
– felelt nem kevesebb önérzettel a maga-
sabbik.

- Hm…Hm…
Ez már mégis sok volt a kemény magyar-

nak. – Na akkor majd mutatok én mindjárt 
az uraknak mást is.

Régi szavak jelentése:

Proponál: javasol, indítványoz.
Plundra: térd alatt vagy bokában ösz-
szeszűkülő, igen bő férfi nadrág.

Forrás: A magyar nyelv értelmező szótára.
Strimfl i: harisnya, a lábfejet és lábszárat 
fedő ruhadarab. (Német eredetű szó.)
Stimfi lis: harisnyás.

Turiné Mikó Éva

KORABELI KRÓNIKA
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Vagyoni helyzetre utaló utcanév

Sas utca: A Rövid utca közepén kis könyök 
után következő szakasz a Sas utca nevet vise-
li. Itt jómódú gazdák, kisnemesek laktak. A 
község történetében is jelentős szerepet játszó 
Váradi család udvarháza és a Fehér Ló kocs-
ma is ebben az utcában állott. Az utca előkelő 
lakóira utalva kapta a sasról, a madarak kirá-
lyáról a nevét, így lett a mai napig Sas utca.

Emberi tulajdonság – a makacsság,
a kun nyakasság – történetét őrzi

a Böjtös utca neve

Böjtös utca: Ma is ez a neve. „A Böjtös utca 
és a Sas utca sarkán volt az unitárius templom, 
s benn az utcában az unitárius iskola. Ezt a tel-

ket az épülettel Gaál Gergely, a Mikszáth regé-
nyében is különcként szereplő Baldácsy báró 
uradalmi gazdája hagyta a múlt század végén 
az itt alakult kis unitárius egyházra. Ugyanis az 
1891-ben épült református templom költségei 
meghaladták az eredetileg tervbe vett költsége-
lőirányzatot. Emiatt az egyház vezetősége újabb 
adót vett ki a hívekre. Ez nagy zúgolódást vál-
tott ki az atyafi akból, s a nyakasabbak kitértek az 
unitárius vallásra. Vezetőjük Gaál Gergely volt. 
Nevét a század elején bizonyos romantika övez-
te. A kitértek száma 150 körül volt.

Hogy pedig az unitáriusoknak is legyen 
temploma és iskolája, Gaál Gergely felaján-
lotta háza hátulsó részét istentisztelet céljára, 
míg a portája hátulján épülő iskola költségeit a 
hívek adták össze. Persze, ez tetemes anyagi ál-
dozattal járt. Jóval nagyobbal, mint amennyit 

a református templom költségeinek a kiegé-
szítése jelentett. De ez nem számított a nyakas 
magyaroknak. Tehát itt is az történt, mint amit 
a kor jeles írója, Verne Gyula megírt „Keraban, 
a vasfejű” című regényében. Az unitárius hí-
veknek alaposan meg kellett koplalniok az új 
templom, iskola és tanító költségeit, ezért kap-
ta ez a kis utca a század elején a Böjtös utca 
nevet.” (Bereczki 1980: 44-45).

A böjt főnév a vallásos életben meghatározott 
napokra előírt csökkentett táplálkozás, illetve 
húsevéstől való tartózkodás. A böjt főnévből 
képzett böjtös melléknév tréfásan, népiesen a 
koplalásra, az éhezésre utal. Napjainkban – mi-
vel a Böjtös utca a katolikus templomhoz közel 
található – többen úgy vélték, az egyházi szokás-
ra utalva kapta az utca a nevét.

Váradi Andrásné 

DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁRA
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Az idén egy csoportba várjuk azokat az
1-6. osztályos gyerekeket, akik tartalmasan

szeretnének egy hetet eltölteni kalandtáborunkban.

A tábor időpontja: július 4-8. 

Jelentkezési határidő: május 20.
A tábor költsége: 18.000 Ft. 

A jelentkezés a díj befi zetésével érvényes, résztvevőket a 
jelentkezés sorrendjében, 25 főig tudunk fogadni. 

ISMÉT LESZ GYERMEKTÁBOR A MÚZEUMBAN!

VÁNYAI ARCOK

Szügyi Gyula
erdőmérnök

(Dévaványa, 1897. október 30. – 
Keszthely 1965. december 9.)

Városunkban az utóbbi időben vég-
rehajtott — kétségkívül tetszetős — in-
tézményi átalakításai sajnos nagy sebet 
ejtettek a belterület idős faállományán. 
Ennek kapcsán esett választásom egy 
Dévaványán született, szülőhelyét 
mindig szolgálni kész neves erdőmér-
nök életútjának rövid bemutatására.

Szügyi Gyula 125 évvel ezelőtt szü-
letett a templomépítő papunk Szügyi 
Dániel és Eördögh Ilona gyermeke-
ként. A kisújszállási református főgim-
náziumban érettségizett 1915-ben. 
Közvetlenül az érettségi után 1915. 
augusztus 15-én megkapta katonai be-
hívóját. A 29. sz. gyalogezred kötelé-
kében tartalékos tiszti iskolát végzett, 
s 1916. 03.10 – 1917. 08. 25 között az 
I. Világháború több harcterén is küz-
dött. A frontszolgálat teljesítését köve-
tően 1917-ben az Európa hírű Selmeci 
Akadémia hallgatója lett. Az elvesztett 
háborút követően az új csehszlovák 
hatalom nem engedte az Akadémiát 
Selmecbányán a megszokott keretei 
között tovább működni, így Szügyi 
Gyula 1922. 11. 10-én Sopronban ve-
hette át erdőmérnöki oklevelét. Friss 
diplomásként Dévaványán kötött há-
zasságot Szentgyörgyi Lenkével — 
1923.09.18-án, gyermekük sajnos nem 
született.

Szügyi pályáját Andrássy Géza 
birtokain kezdte, ahol 1922.11.01 – 
1936.06.30 között erdő-rendezőként 
dolgozott. Ezt követően 1936.07.01 

– 1939.06.30 között a Debreceni Er-
dőfelügyelőség alföldfásító program-
jának munkatársa volt. A bécsi dön-
tések nyomán visszatért országrészek 
hatósági, igazgatási, kultúrmérnöki 
feladatainak ellátása sok anyaország-
beli szakember munkáját igényelte. Így 
1939 októberében a földművelésügyi 
miniszter Szügyi Gyula segéderdő-
mérnököt Debrecenből áthelyezte a 
Kárpátalján lévő Trebusafejérpatakra 
és felkérte a trebusafejérpataki erdőhi-
vatal vezetésére. A következő állomás 
a Máramarosszigeti Erdőigazgatóság 
rahói kerülete, ahol 1940.05.10-től er-
dőgazdasági felügyeleti tiszti teendők 
ellátásával bízták meg. A földművelés-
ügyi miniszter 1943.12.10-én már — 
mint m. kir. főerdőmérnököt — Rahó-
ról Keszthelyre irányította és a Magyar 
Királyi Erdőfelügyelőség Keszthelyi 
kirendeltsége vezetésével bízta meg. 
A Rahó–Keszthely váltás volt Szügyi 
szakmai pályája utolsó nagy forduló-
pontja, nyugdíjazásáig ebben a térség-
ben dolgozott.

Az 1930-as évek elején, közepén 
Szügyi Gyula és felesége tényleges 
szakmai és közéleti tevékenységet is 
kifejtettek Dévaványán. Szentgyörgyi 
Lenke főleg a Stefánia Szövetségben 
volt aktív. Szügyi Gyula nemcsak köz-
érdekű javaslatokat tesz, pl. javasolja a 
baromfi piac bekerítését, de Kun Péter-
rel még tiltott párbajba is keveredik. A 
Dévaványai Hírlap korabeli tudósítása 
szerint a szolnoki bíróság büntetést 
szabott ki a megsérült párbajozókra 
és segédjeikre. Szügyi Gyuláról a he-
lyi újságból legtöbbet a Dévaványa 
erdősítését, fásítását előmozdító tevé-
kenységéről tudhatunk meg. A deb-
receni erdőfelügyelőség mérnökeként 

jól össze tudta hangolni a felügyelőség 
által irányított Kaán Károly által kez-
deményezett alföldfásítási program 
kínálta állami lehetőségeket szülőhelye 
adottságaival, igényeivel. A Dévavá-
nyai Hírlap 1935-ös tavaszi számaiban 
három részes tudományos ismeretter-
jesztő cikket közöl a fásítás, erdősítés 
lehetőségeiről és a szakszerű fatelepítés 
módjáról. Emellett közreműködött ab-
ban, hogy az állam által erdősítést cél-
jára ingyenesen felkínált facsemeték-
ből bőségesen jusson Dévaványának. 
Felügyelte, a facsemeték gondozását, 
irányította a terep előkészítést és a te-
lepítés szakszerűségét is. Amennyiben 
összeadjuk a 30-as években a belte-
rületeken, a tanyák köré, fasorokba 
és kisebb erdőfoltokba ezen program 
keretében kiültetett fák számát, akkor 
bőven százezres nagyságrendet ka-
punk.

Szügyi Gyula vadászati, erdészeti 
szakíróként is ismert. A Nimród című 
vadászújságban 1925-33 között tíznél 
több szakcikket, ismeretterjesztő írást 
közölt. Ezekben legtöbbet a császár-
madár előfordulásával, környezeti igé-
nyeivel, vadászatával foglalkozott.

Ismert sakkozó, méginkább neves 
sakkfeladvány szerző volt. Feladvány-
szerzői alkotótevékenysége közel 40 
évet ölel fel. Egyik nagy sikere a Mel-
bourne-ben az olimpia idején rende-
zett un. témaverseny, melyen II. díjat 
nyert feladványával. 1965-ben, a 68 
éves kort alig betöltve hunyt el Keszt-
helyen. 1977-ben Szügyi Gyula tiszte-
letére feladványszerzői emlékversenyt 
rendeztek Magyarországon.

Marsi István
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A lakásvásárlás, egy 
fontos lépés az éle-
tünkben, ami hosszú 
távra szól. Legyen 
szó lakásról, vagy 
családi házról, szá-
mos tényezőt kell fi-
gyelembe venni, me-
lyek közül az egyik 
legfontosabb, hogy 
miből vásároljuk 

meg a kiválasztott ingatlant. Jelenlegi informá-
ciók szerint, év végéig az állami támogatások egy 
része megszűnik, ezért annak, aki most vásárol 
ingatlant, érdemes ezzel is számolnia. Az OTP 
Csoport szakértői már a lakáskereséstől kezdve 
segítenek az ügyfeleknek megtalálni a legjobb 
megoldást.

CSOK és falusi CSOK

A piacon számos támogatás érhető el a lakásvásárláshoz. 
Az egyik ilyen termék a Családi Otthonteremtési Ked-
vezmény (CSOK), ami egy vissza nem térítendő állami 
támogatás. Ez azt jelenti, hogy az ügyfeleknek nem kell 
visszafi zetniük a támogatást, ha teljesítik a szerződés fel-
tételeit. A maximális támogatás 10 millió forint lehet.  Új 
lakás vásárlás vagy építés esetén lehet 10 millió a támo-
gatás (3 gyermek esetén), a használt lakásvásárlásra ettől 
alacsonyabb összegű a támogatás (3 gyermek esetén 2,2 
millió, 4 gyermeknél pedig 2,75 millió).

Ha egy csendesebb, kisebb településen képzeljük el az 
életünket, érdemes megnézni, hogy igénybe vehetjük-e a 
Falusi CSOK-ot. A támogatást a jogszabályban meghatá-
rozott úgynevezett preferált kistelepüléseken lehet igény-
be venni, korszerűsítésre, bővítésre vagy használt lakás 
vásárlással egybekötött korszerűsítésre, bővítésre. Utóbbi 
esetben a lakás vásárlására megállapított összege nem ha-
ladhatja meg a támogatás 50%-át. A támogatás legfeljebb 
10 millió Ft lehet.

A több gyermekes családok vagy gyermeket vállaló há-
zasok a támogatás mellé, maximum 15 millió forint 3%-
os fi x kamatozású hitelt is igénybe vehetnek. Az igénybe 
vehető hitel összege függ a gyermekek számától és a hitel 
céljától.

Otthonfelújítási hitel
Ha már megvan az otthonunk, az otthonfelújítási támo-

gatás segítségével lehetőségünk van arra, hogy a felújítási 

költségek legfeljebb 50%-át visszaigényeljük, ha megfele-
lünk a jogszabályi feltételeknek. Az igényelhető maximum 
összeg 3 millió forint. Az igénylés egyik feltétele, hogy az 
igénylő(k) lakóhelye egy éve a felújítandó ingatlanban le-
gyen, kivéve, ha az ingatlant egy éven belül vásárolták. Te-
hát ha felújítandó használt lakás vásárlásban gondolkodik 
az ifj ú pár, nem kell megvárni az egy évet.

„A támogatás utólagos, ami azt jelenti, hogy a felújítás költ-
ségeit nekünk kell megelőlegezni, majd a számlákat be kell 
nyújtani az egyéb előírt dokumentumokkal, például a kivi-
telezővel kötött vállalkozási szerződéssel együtt a Magyar 
Államkincstárhoz. Ha a felújítás előfi nanszírozása gondot 
jelent, megoldást nyújthat az otthonfelújítási hitel, amelynek 
maximális igényelhető összege 6 millió forint. A hitelt akkor 
tudjuk felvenni, ha jogosultak vagyunk otthonteremtési tá-
mogatásra. Hitelfelvétel esetén az otthonfelújítási támogatást 
a MÁK közvetlenül a banknak utalja át. Ezt az összeget a 
bank díjmentesen a hitel előtörlesztésére számolja el, így 
csökken a tőketartozás és a havi törlesztőrészlet”-mondta 
Ládi Szilvia a dévaványai OTP Bank fi ókvezetője.

Babaváró

Amennyiben nincs meg a megfelelő önerő a lakáshitel 
felvételhez, akkor a Babaváró kölcsön jó megoldás lehet a 
gyermekvállalás előtt álló házaspároknak. A felvehető köl-
csön szabad felhasználású, összege akár 10 millió forint is 
lehet.

Fontos határidők

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint egyes állami tá-
mogatások kivezetésre kerülnek ebben az évben. Lakásvá-
sárlás tervezésénél ezeket a határidőket is érdemes szem 
előtt tartani.

• Falusi támogatások (CSOK és a hozzá kapcsolódó hitel, 
valamint az Áfa visszaigénylés) 2022. június 30-áig igé-
nyelhető.

• Babaváró Hitel 2022. december 31-éig igényelhető.

• Otthonfelújítási támogatás  2022. december 31-éig igé-
nyelhető.

• Lakásépítési áfa  2022. december 31-éig igényelhető.

• Az újépítésű lakások vásárlása esetében az 5 százalékos áfa 
akkor alkalmazható, ha az építési engedélyt 2022. decem-
ber 31-ig megszerezték vagy az egyszerű bejelentést meg-
tették és az értékesítés 2026. december 31-ig megtörténik. 

Szakértők segítségével a lakásvásárlásnál is könnyebb megtenni
a következő lépést
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• Adó visszatérítés: saját építésnél a 27%-os áfatartalom 
maximum 5 millió forintig való visszaigénylése, illetve ill. 
a CSOK-os lakásvásárlásnál valamint generálkivitelezős 
építésnél az 5% áfa visszaigénylése megszűnik az év végén.

Fejlesztések a gyorsabb hitelezésért
Az OTP Bank legfrissebb kutatásából kiderült, hogy az 

online ügyintézés iránt is megnőtt az ügyfelek igénye, de 
a lakáshitel felvétele esetén továbbra is fontos a szemé-
lyes találkozás¹. Az OTP Bank mindkét ügyféligényre jól 
működő megoldást tud biztosítani. „Digitális fejlesztése-
ink eredményeként elsőként vezettük be a hazai piacon a 
statisztikai értékbecslést. A szolgáltatásnak köszönhetően 
a lakáshitel igénylési folyamat gyorsabb és költséghatéko-
nyabb lehet az ügyfelek számára” – tette hozzá Ládi Szil-
via a dévaványai OTP Bank fi ókvezetője.

Falusi CSOK + Hitel – THM 3,3-3,4%
CSOK+ Hitel – THM 3,3-3,4%
Otthonfelújítási Hitel – THM 3,2%
Babaváró Kölcsön

– THM kamattámogatással: 0,4%
– THM kamattámogatás nélkül: 8,7%

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.  A tájékoztatás nem 
teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Bank a hitelbírálat és a 
kondíciók módosításának jogát fenntartja, az egyes feltételek a hitel-
bírálat eredményétől függően változhatnak. A THM meghatározása 
az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevéte-
lével történt, értéke a feltételek változtatása esetén módosulhat.

¹Az OTP Bank megbízásából, a Kantar Hoff mann által készített 
reprezentatív kvantitatív kutatás a lakásvásárlással és hitelfelvétellel 
kapcsolatos döntési szempontokról. Mintanagyság: 701 fő, 18-59 év 
közötti magyarországi lakosok, akik az elmúlt két évben jelzáloghi-
telt vettek fel és egyedül vagy valakivel közösen döntéshozók voltak 
a folyamatban. Adatfelvétel időszaka: 2021. július 8-augusztus 10.

Nyitva tartás:

Irodánk címe: 5510 Dévaványa, Árpád utca 32.  • Telefon: 06-66/585-201.

Hétfő

10:00-17:00

ebédszünet:

12:00-12:30

Kedd
08:00-13:00

Szerda
08:00-13:00

Csütörtök
10:00-16:00

Péntek
08:00-12:00

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

Tel.: 06/70-401-2894

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

DOLGOZZON OTTHONRÓL!

Figurák összeállítása, csomagolások, 
egyebek elérhetőségei

Érd.: www.audiopresshungary.oldalunk.hu

(Ügyfélszolgálat: 06-20/910-4517).

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

Telefon: 06 66/639-137; 06 30/186-94-70.
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Az április is mozgalmasan,
eredményekben gazdagon telt

TÚZOK TRAIL nevezés

Április 1-gyel megnyílt a nevezési lehe-
tőség a Túzok Trail terepfutóverseny és 
kerékpáros teljesítménytúrára! 

4 futótáv közül választhatnak az ér-
deklődők: 5 km, 11 km, félmaraton, 
maraton 

2 kerékpáros távot kínálunk azoknak, 
akik két keréken mérettetik meg magu-
kat: 25 km, 50 km 

A nevezési díj tartalma: chipes idő-
mérés, meleg étel a célban (bivaly-
gulyás vagy bivalyburger), egyedileg 
emblémázott befutóérem, frissítés a 
verseny során, értékes díjazás, belépő 
a Szarvasi Körösvölgyi Állatparkba, va-
lamint a verseny idején a Sterbetz Ist-
ván Túzokvédelmi Látogatóközpontba, 
impozáns, páratlan Alföldi panoráma, 
tájvédelmi területek megismerése, a 
verseny során ingyenes parkolást biz-
tosítunk és a versenyzők számára cso-
magmegőrzést. 

A nevezési felület a
www.temposport.hu oldalon érhető el!

A nevezéssel kapcsolatos informaci-
ókat a www.devavanyaise.hu oldalon 
tudják megtekinteni és nyomon követni. 
Információkkal kapcsolatban üzenetet 
tudnak küldeni a tuzoktrail@gmail.com 
címre, vagy a Facebook oldalunkon is el-
érhetőek vagyunk.

MAZSORETTESEINK sikerei

Dévaványa SE Ametiszt Mazsorett 
Csoportja április 23-án szombaton részt 
vett az Év Tánca 2022. Nemzetközi Mi-
nősítő és Díjkiosztó Táncfesztiválon 
Debrecenben.

A csoport négy új koreográfi ával in-
dult és mind a négy tánc arany minősí-
tést szerzett. Sőt! Gyerek kategóriában a 
zsűri úgy ítélte meg, hogy az egyik ko-
reográfi a az aranyéremnél is értékesebb, 
azaz a gyémánt minősítést kapja (90 % 
fölötti ponteredményekért adható, ab-
ban az esetben, ha a zeneválasztás, a jel-
mez, a szertechnika, a szerbiztonság és 
a térforma egysége a koreográfi a végéig 
érvényesül.)

• Dévaványa SE Ametiszt Mazsorett 
Csoport – mazsorett, bot, gyerek, cso-
port kategória – gyémánt minősítés.

• Dévaványa SE Ametiszt Mazsorett 
Csoport mazsorett, bot, gyerek minifor-
máció kategória – arany minősítés.

• Dévaványa SE Ametiszt Mazsorett 
Csoport mazsorett, bot, junior, formáció 
kategória – arany minősítés.

• Dévaványa SE Ametiszt Mazsorett Cso-
port Csontos Lilla, mazsorett, bot, junior, 
szóló kategória – arany minősítés.

Az eredmények önmagukért beszélnek. 
Nagyon büszke vagyok a csapatomra, a 
hozzáállásukra és a kitartásukra. Ilyenkor 
elfelejtjük, hogy milyen sokat próbáltunk, 
mennyit gyakoroltunk és kezdtük újra – 
és újra a táncokat.

Köszönöm, hogy veletek dolgozhatok: 
Csontos Lilla, Gyányi Abigél, Csordás 
Zita, Bere Gréta, Földi Bernadett, Sóti 
Anna, Kovács Hanna, Szilágyi Norina, 
Nagy Laura, Nagy Petra, Nagy Dorka, 
Kovács Jázmin, Kovács Cintia, Fehér Vi-
vien!

Szabó Lászlóné mazsorett oktató

TORNÁSZAINK FitKid versenyen 
remekeltek

Torna-szakosztályunk idősebb kor-

osztálya először mérettette meg magát 
Országos FitKid versenyen, 2022. ápri-
lis 9-én Kunszentmártonon. Több száz 

gyermek mutatta meg magát nemzetközi 
és országos versenybírók előtt és az egye-
sületünket képviselő lányok igazán kitet-
tek magukért: 

Kőszegi Kamilla Dance B kategóriában 
IV. Korcsoportban húsz versenyzőből 5. 
helyezést ért el!

Csapatban induló hölgyeink pedig 2 
technikai ponttal maradtak le az érem-
esőről. A csapat tagjai:

Bereczki Csenge, Elek Dorottya, Haj-
du Alexa, Kovács Cintia, Laskai Doroty-
tya, Nagy Dorka, Nyiri Tímea,  Szeleczki 
Imola.

Szeretettel gratulálunk a lányoknak és 
edzőjüknek, Hajtman Erikának!

EURÓPA BAJNOKSÁG
VÁLOGATÓJÁN KOVÁCS ÁDÁM

2022. április 23-án, Orosházán az Eöt-
vös Sportcsarnokban tartották meg az 
U20-as, tehát a juniorkorosztály máso-
dik válogatóversenyét az Európa baj-
nokságra. A vasárnapi megmérettetésen 
három szakágban 110 birkózó küzdött 
meg a válogatott címeres mezekért az 
U20-as korosztály kötött- és szabadfo-
gású, valamint női versenyzői. A súly-
csoportok nagyrésze körmérkőzések, 
valamint Nordic rendszer szerinti le-
bonyolításban zajlottak, mindössze két 
kategória, a szabadfogású 70 és a kötött-
fogású 72 kilóban alakult ki tíz és kilenc 
fős tábla. A Dévaványai Sportegyesület 
birkózó-szakosztályát Kovács Ádám 
képviselte 67 kg-os, kötöttfogásban, de 
nem is akárhogyan, hiszen kategórája I. 
helyezettje lett!

Ádámnak és edzőjének Kovács Zsolt-
nak ezúton is szeretettel gratulálunk a 
kimagasló sikerhez, további eredményes 
munkát kívánunk!

ARANYAT ÉRŐ EZÜST A NŐI
FUTSAL CSAPATNÁL

A hétvégén zárultak a Pest megyei női 
futsalbajnokság küzdelmei, ahol csapa-
tunk a felsőházi küzdelmekben volt ér-
dekelt.

De ne szaladjunk ennyire előre..
Az NB II. megnyerése után a kere-

tünk elég jelentős átalakuláson esett át, 
számos távozónk volt, mellette pedig 
munkahelyi elfoglaltságok is nehezítet-
ték a folytatást, így végül közös döntés

DSE HÍREK
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eredményeként az idei évet a komoly 
erőpróbák utáni lélegzetvételnek szán-
tuk. Amolyan örömfoci jelleggel kép-
zeltük el ezt az évet, ahol a nyomás és 
eredménykényszer nélküli játékra he-
lyezhetjük a hangsúlyt.

Bár a kezdeti időszak sem volt éppen 
zökkenőmentes, arra aztán végképp nem 
számítottunk, hogy minden eddiginél 
nagyobb nyomás alá helyezzük majd 
saját magunkat. Stílusosan fogalmazva 
már a pályára lépés előtt öngóllal indí-
tottunk..

Az idei évtől a versenykiírásban új 
feltétel került meghatározásra, melyet 
sajnos nem kellő körültekintéssel kezel-
tünk, így annak megsértésével négy, NB 
II. nagypályán is szereplő alapemberünk 
esett ki a keretből, melyet tovább súlyos-
bított az MLSZ versenyigazgatóságának 
15 egységnyi pontlevonása. Csapatunkat 
teljesen letaglózták ezek az események, 
hiszen 2 fordulóval az alapszakasz vége 
előtt utolsó helyen álltunk 0 ponttal! Eb-
ben a helyzetben borzasztó nehéz moti-
vációt találni egy csapatnak a folytatásra, 
azonban a bajnokság feladása teljesen 
ellentétes lett volna egyesületünk szem-
léletével.

A kitartásunk eredményeképpen a IV. 
forduló végére újabb 10 pontot szerez-
tünk, mellyel sikerült az utolsó felsőházi 
helyet érő 6. pozíciót megcsípnünk. 10 
mérkőzésen 8 győzelmet és 1 döntetlent 
könyvelhettünk el, valamint csupán 1 
szoros mérkőzésen maradtunk alul. En-
nek ellenére “csak” a 6. helyről vártuk a 
felsőházi fordulókat, amit tovább nehe-
zített, hogy az első 5 csapat a helyezése 
alapján pontokkal érkezett ezekre a kö-
rökre, így a korábbi hátrányunkat to-
vábbra sem sikerült maradéktalanul el-
tüntetnünk. Egymást támogatva a tisztes 
helytállást tűztük ki célul a folytatásra. 

A felsőházi fordulókra sokkal nagyobb 
fokozatra kapcsolt minden résztvevő, a 
papírformákat rendre eltörölték a csapa-

tok, így egy végletekig izgalmas rájátszás 
kerekedett, ahol a dobogós helyek még a 
IV. forduló játéknapján is teljesen nyitot-
tak voltak.

Az első mérkőzésen a listavezető Sal-
gótarján csapatát fogadtuk, akik mindig 
kemény ellenfélnek bizonyulnak, így 
tudtuk, hogy koncentrált játékra lesz 
szükségünk. A 9. percben ellenfelünk 
megszerezte a vezetést, s bár hiába ját-
szottunk jól és sok helyzettel, nem tud-
tuk a javunkra fordítani a mérkőzést.

Következett a Kelen SC csapata, akik 
mindig sok borsot törtek az ellenfelek 
orra alá, így kicsit óvatosabban kezd-
tünk. Az első félidőben kevésbé sikerült 
azt a koncentrált játékot hozni, amit sze-
rettünk volna, azonban kapusunk, Szabó 
Niko remek védései, mely az egész na-
pon jellemezte hálóőrünket, meccsben 
tartottak minket. A második játékrészre 
feljavultunk, benne volt a lábunkban a 
gól, végül azonban 0-0 döntetlennel zá-
rult ez a találkozó.

Az utolsó ellenfél az Amazon Foci SE I. 
csapata volt. A nap ezen szakaszára már 
látszódott, hogy minden játékosunk az 
utolsó erőtartalékait mozgósítja, így kis-
sé vontatott, lassú játékkal, mégis maga-
biztos 3-1 arányú győzelemmel sikerült 
begyűjteni a 3 pontot. Külön öröm egye-
sületünk számára, hogy a mérkőzésen 
négy 14. életévét betöltött játékosunk 
is bemutatkozott a „nagyok” között, 
akik nagyon jól és bátran, helyenként a 
gólszerzéshez is közel járva szálltak be a 
mérkőzésbe.

A nap meglepetéseként a Kelen SC 2-4 
arányú vereséget szenvedett az Amazon 
Foci SE II. csapatától. Az utolsó mér-
kőzésen a Salgótarjáni VSE – Kelen SC 
ellen aratott 3-2 arányú diadalával csa-
patunk (az előzmények ismeretében) 
minden előzetes várakozást felülmúlva a 
dobogó második fokára állhatott fel!

A lányok hatalmas szívvel játszották 
végig az egész bajnokságot, a csapat 
minden egyes tagja óriási dicséretet ér-
demel a pályán mutatott hozzáállásáért 
és munkájáért.

„Azokból a kövekből, melyek utunkba 
gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt 

építhetünk.”

Jelentjük a lépcső elkészült. Ilyen szépen 
ezüst talán még sohasem csillogott!

Laskainé Kiss Alexandra
DSE koordinátor

DSE HÍREK



2022. április 30. szombat: 17:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE - Mezőmegyer SE  0 - 6  
(0 - 2)

70 néző, játékvezető: Kovács Antal.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 6 Gál 

S., 3 Pap Á., 2 Végh T., 11 Horváth 
B., - 12 Juhász P. (9 Szabó M. 66’), 17 
Papp V., 14 Somogyi T., 10 Szabó E. (13 
Szeifert Z. 66’), - 7 Papp K. (20 Nagy I. 
84’), 8 Nyíri J. (15 Pelyva Z. 52’). Játékos 
edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Balogh K. 4’ (11 -es ből), 
33’, Balogh M. 51’, 54’, Kecskeméti S. 59’, 
Mengyán L. 75’.

Jók: Benyó N. (A mezőny legjobbja), 
Kecskeméti S., Séllei Á., Horváth B., 
Mengyán L.

Bereczki Árpád: Az első félidőben 
saját magunkat végeztük ki! A második 
félidőt a vendégek lehozták rutinból! 
Gratulálok a vendégeknek.

Zsíros György: Az tetszett, hogy 
mindenki akart és szerintem talán most 
játszottunk a legjobban a tavaszi sze-
zonban.

2022. április 23. szombat: 17:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Végegyházi SE – Dévaványai SE 4 - 0 
(2 - 0)

60 néző, játékvezető: Füri Imre.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 8 Ka-

tona I., 2 Végh T., 6 Gál S., 16 Szarka 
Sz., - 11 Horváth B. (15 Pelyva Z. 72’), 
17 Papp V., Somogyi T., 9 Feke B. (13 
Szeifert Z. 77’), - 10 Szabó E., 7 Papp K.,  
Cserék: 1 Elek B., 5 Bereczki Á. Játékos 
edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Bagyinszki 19’ (11-es 
ből), Tanner G. 26’, Szarka Sz. 66’ (Ön-
gól), Bozsó M. 86’.

Jók: Dócza G., Szász G., Szlovák N., 
Répási B., Mátó A., ill. Szász D., Papp 
V., Somogyi T., Szabó E.

Balázs József: Az első félidőben jól 
futballoztunk, akár több góllal is ve-
zethettünk volna viszont a másodikban 
kicsit visszább vettünk, de a győzelem 
nem forgott veszélyben. 

Bereczki Árpád: Megérdemelt hazai 
győzelem született. A fordulópontok-
ból rosszul jöttünk ki, amit a rutinos 
hazaiak kihasználtak a fi ataljaink ellen. 
Gratulálok a hazaiaknak!

2022. április 16. szombat: 17:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE - Kunágotai TE  1 - 1 
(0 - 0)

60 néző, játékvezető: Bálint Attila.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 8 Ka-

tona I., 2 Végh T., 6 Gál S., 11 Horváth 
B., - 12 Juhász Péter, 17 Papp V., 14 So-
mogyi T., - 5 Papp D. (16 Szarka Sz. 30’, 
(9 Feke B. 56’), 4 Nyíri A. (15 Pelyva Z. 
73’), 10 Szabó E. Cserék: 3 Nagy I., 13 
Szeifert Z., 20 Ernyes R. Játékos edző: 
Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Szabó E 49’, ill. Tímár R. 
58’.

Jók: Somogyi T., Horváth B., Gál S., 
Katona I., ill. Csomós G., Sárvári M., 
Juhász Patrik., Sirkó J., Tímár R., Sós-
tai G.

Bereczki Árpád: Gólarány javítás he-
lyett meg kellett elégedni az egy pont-
tal. Megint megkaptuk az év gólját, de 
ennyi helyzetből illet volna néhányat 
kihasználni!

Multyán Lajos: Egy szépségdíjas gól-
lal, ráadásul tartalékosan megérdemel-
ten vittünk el egy pontot.

2022. április 10. vasárnap: 16:30  
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Tótkomlósi TC – Dévaványai SE
1 - 4 (0 - 3)

60 néző, játékvezető: Fekete Zoltán.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 8 Kato-

na I., 2 Végh T. (14 Nagy I. 80’),  6 Gál 
S.,  11 Horváth B., - 9 Feke B. (16 Szarka 
Sz. 50’), 17 Papp V., 13 Juhász P., - 10 
Szabó E. (15 Pelyva Z. 70’), 7 Papp K. 
Játékos edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Abonyi Á. 86’, ill. Szabó 
E. 25’, 39’, Juhász P. 41’, Papp D. 65’.

Jók: Horváth H., Abonyi Á., ill: Az 
egész csapat.

Papp Viktor: Itt a húsvét itt a nyúl  
Ványa - Tótkomlós 1 - 4.

IFI (U19)

2022. április 3. vasárnap: 10:00
Kiemelt U19 labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE (U19) – Mezőhegyesi SE 
(U19) 3 - 6 (1 - 4)

30 néző, játékvezető: Sándor Imre.
Dévaványai SE: 1 Erdős N., - 2 Végh 

T., 8 Séllei Z., 5 Szarka Sz, 18 Kovács E., 
- 13 Ungi D., 14 Csontos B., 10 Katona 
I., 9 Hőgye B., - 7 Hraskó D., 9 Szabó M. 
Játékos edző: Tagai Attila.

Gólszerzők: Hőgye B. 20’, Hraskó D. 
71’, Szabó M. 85’, ill. Szalai K. 1’, Pálhidai 
M. 13’, 15’, 17, Szabó I. 48’, Varga T. 60’.

2022. április 14. csütörtök: 17:00
Kiemelt U19 labdarúgó mérkőzés!
Dévaványai SE (U19) – Szabadkígyós 

SZSE (U19) 1 - 2 (0 - 1)

30 néző, játékvezető: Gyebrovszki 
György.

Dévaványai SE: 1 Szabó E., - 3 Végh T., 
8 Séllei Z. (2 Feke Bence 46’), 5 Szarka 
Sz., 4 Kató E., - 13 Ungi D. (6 Polasek L. 
57’), 10 Katona I., 9 Hőgye B., 16 Juhász 
P., - 7 Hraskó D. (15 Kovács E. 79’), 11 
Szabó M. (14 Csontos B. 81’). Edző: Ta-
gai Attila.

Gólszerzők: Juhász P. 65’, ill. Ökrös 
D. 14’, 69’.

2022. április 17. vasárnap: 14:00
Kiemelt U19 labdarúgó mérkőzés!

Mezőkovácsházi TE (U19)
– Dévaványai SE (U19) 6 - 1 (1 - 0)

20 néző, játékvezető: Fekete Zoltán.
Dévaványai SE: 1 Szíjjártó Á., - 2 

Végh T., 3 Balogh K., 5 Szarka Sz., 4 
Kató E., - 13 Ungi D., 6 Polasek L. (8 
Kovács E. 46’), 10 Katona I., 14 Cson-
tos B., - 7 Hraskó D., 11 Szabó M. Edző: 
Tagai Attila.

Gólszerzők: 9 Uhrin P. 9’, Kopócs K. 
50’, 73’, Tar G. 58’, Bessenyei E. 69’, Tóth 
B. 71’, ill. Hraskó D. 7’.

2022. április 24. vasárnap: 14:00
Kiemelt U19 labdarúgó mérkőzés!

Gyomaendrődi FC (U19) -
Dévaványai SE (U19) 0 - 0

30 néző, játékvezető: Zsótlr Róbert.
Dévaványai SE: 1 Végh T., - 3 Feke B., 

8 Séllei Z., 5 Szarka Sz., 4 Kató E., - 13 
Ungi D., 14 Csontos B., 10 Katona I., 9 
Hőgye B., - 7 Hraskó D., 11 Szabó M. 
Játékos edző: Tagai Attila.

SERDÜLŐ: (U17)
2022. április 9. szombat: 10:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE (U19) – Szarvasi FC 
(U19) 0 - 10 (1 - 2)

2022. április 16. szombat: 10:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE (U17) –
Sárréti Gyöngyhalász GYSE  0 - 19 

(0 - 7)

2022. április 23. szombat: 10:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Szeghalmi FC (U17) - Dévaványai SE 
(U17)  3 - 1 (1 - 1)

Gólszerzők: Kovács E. 65’.

(U16)
2022. április 2. szombat: 10:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE (U16) – Békési FC (U16)
2 - 9 (1 - 2)

Gólszerzők: Ungi D. 28’, 42’.

2022. április 11. hétfő: 17:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Sárréti Gyöngyhalász GYSE (U16)
- Dévaványai SE (U16)  8 - 3 (1 - 1)

Gólszerzők: Balogh K. 22’, Polasek L. 
32’, Ungi D. 51’.

2022. április 24. vasárnap: 13:30
  Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Köröstarcsai KSK (U16) - Dévaványai 
SE (U16)  4 - 0 (2 - 0)

Honlap címünk:
www.devavanyaise.hu

Dévaványai Hírlap - 20. oldal

LABDARÚGÁS

2021/2022 Megyei II. osztály A. csoport
A Dévaványai SE (felnőtt) tavaszi labdarúgó idényének programja

Forduló Dátum Mérkőző csapatok Kezdés Indulás

10. 05.14./szo Dévaványai SE - Medgyesbodzás SE 14:00

11. 05.22./vas OMTK - Rákóczi - Dévaványai SE 17:00 14:15

12. 05.28./szo
Békésszentandrási HMSE - 

Dévaványai SE
17:00 14:30

13. 06.04./szo Dévaványai SE - Mezőkovácsházi TE 15:00 -

Megyei II. osztály A. csoport tabella

Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P
1. MEZŐMEGYER SE 21 17 2 2 78 15 +63 53
2. VÉGEGYHÁZI SE 20 16 3 1 72 14 +58 51
3. MEZŐHEGYESI SE 20 13 3 4 54 23 +31 42
4. MEDGYESBODZÁS SE 20 10 5 6 40 30 +10 35
5. BÉKÉSCSABAI MÁV SE 21 10 4 7 53 33 +20 34

10. DÉVAVÁNYAI SE 20 7 3 10 36 57 -21 24

Megyei U19 Kiemelt bajnokság

Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P
1. MEZŐHEGYESI SE 17 15 1 1 88 19 +69 46
2. SZARVASI FC 1905 16 11 1 4 82 30 +52 34
3. SÉRRÉTI GYÖNGYHALÁSZ GYSE 16 11 0 5 82 25 +57 33
4. SZABADKÍGYÓSI SZSC 17 10 3 4 53 37 +16 33
5. GYOMAENDRŐDI FC 17 6 2 9 42 53 -11 20
7. DÉVAVÁNYAI SE 17 3 1 13 33 76 -43 10



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

--- Munkalehetőség! ---
Gyulai PIETAS K  . Dévaványai Kirendeltsége felvételt hirdet,

1 fő férfi  részére.
B. kategóriás jogosítvány előny. Jelentkezni személyesen

a helyi temetkezésnél: Dévaványa HRSZ 1465 (Köztemető).
Hé  ő - csütörtök: 8-15 óráig, péntek: 8-14 óráig.

Telefon: 06/30-507-65-80.

Megemlékezés
„Sohasem feledünk.”

Fájó szívvel emlékezünk
Oros Tamás halálának

3. évfordulójára.
Családja

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

In memoriam
Takácsné Olasz Irén

Az életvidám, min-
dig mosolygós könyv-
táros eltávozott. Déva-
ványán született, itt 
járt általános iskolába, 
a gimnázium elvég-
zése után itt kezdett 
el dolgozni. Tanítói, 
tanárai közül mindig 
nagy szeretettel emle-
gette Vizély Józsefnét, 
Epres József és Szil-
ágyi József tanár ura-
kat. Gyermekkönyv-
tárosként hamar meg-
szerette őt az összes 

olvasó. Folyamatosan olvasott gyermek- szép- és kor-
társ irodalmat, történelmi jellegű regényeket. Így köny-
nyen tudott ajánlani mindenkinek könyveket. Sokan 
miatta íratkoztak be a könyvtárba. A gyerekeket az olva-
sás szeretetére, az irodalom, a történelem ismeretére, a 
hagyományok tiszteletére nevelte. Az intézmény akkori 
vezetőjével, Pallaghy Sándornéval kölcsönösen nagyra 
becsülték egymást. A nagyközségben közéleti szerep-
lővé is vált, szókimondó volt, mely tulajdonságát éle-
te végéig megőrízte. Később, a könyvtár vezetőjeként 
író-olvasó találkozók sorozatát szervezte. Rendszere-
sek voltak a közös kulturális programok a Művelődési 
Házzal. Egyik kezdeményezője volt a főleg pályakezdő 
értelmiségiekből álló legendás Ifjúsági klubnak, mely 
1984-ben alakult. Tagja volt a József Attila Művelődési 
Ház égisze alatt működő községi közművelődési bi-
zottságnak. Segítette az akkori igazgató, későbbi férje,
Takács Péter munkáját.

A Megyei Könyvtár felkérésére pályáját 1986-ban 
Békéscsabán folytatta. Módszertanosként dolgozott, 
majd az intézmény gyermekkönyvtárát vezette. Az ol-
vasók itt is bizalommal fordultak hozzá, mindenkihez 
volt egy kedves szava, mosolya és legalább egy könyv, 
amit ajánlott olvasásra. Nyaranta olvasótáborokat szer-
vezett csabai, ványai és székelyudvarhelyi tanulóknak. 
Az évek során összesen 357 történelmi emlékhelyre 
vitte el a diákokat Erdélyben, Kárpátalján, a Felvidéken 
és az Őrvidéken. Mindig büszke volt arra, hogy magyar 
és dévaványai. Nyugdíjasként az általa alapított Zöld 
Csütörtök Természetvédő Egyesületet vezette.

Betegségét méltósággal viselte. Utolsó útjára április 
19-én kísérték szülőhelyén Dévaványán. 67 éves volt. 
Mosolya hiányozni fog…

Telefon: 06/30-484-8211

Horváth Lajos
Polgári búcsúztató



Dévaványai Hírlap - 22. oldal

Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tá-
jékoztató lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata, 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999. 
szerkesztőség: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűj-
temény 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8., Tel.: 06-66/485-
040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.com, onkormany-
zat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu Ildikó. 
Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik: 
havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-30/263-9948. Kiadvány-
szerkesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjte-
mény. Kiadványszerkesztő: Csatári István.

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2022. MÁJUS 30., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2022. május 30-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: Június 10. 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.

                                              

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. május 20. (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

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

• Eboltás •

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






