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A Képviselő-testület 2022. január 21. napján rendkívüli 
ülés keretében döntött a 17/2022. (I.27.) Dv. Kt. határozatá-
nak módosításáról, amely a dévaványai óvodák fűtéskorsze-
rűsítére benyújtott pályázattal kapcsolatos.

A Képviselő-testület 2022. február 24. napján megtartot-
ta soron következő ülését.

A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek 
a testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelenté-
sek elfogadását követően első napirendként került megtár-
gyalásra és elfogadásra a Békés Medical Kft . beszámolója a 
2021. évi orvosi ügyeleti ellátásról.

Második napirend keretében a DÁMK és Bölcsőde Ladá-
nyi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház intézményegysé-
gének 2021. évi beszámolója, valamint 2022. évi munkater-
ve került elfogadásra.

Harmadik napirendi pontban elfogadták Dévaványa Vá-
ros Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét.

Negyedik napirendben az önkormányzat 2022. évi fej-
lesztési elképzeléseiről szóló tájékoztatót tárgyalta meg és 
fogadta el a testület.

Ötödik napirend keretében a 2021. évi kintlévőségek be-
hajtása érdekében tett intézkedésekről szóló tájékoztató el-
fogadása mellett döntöttek.

Hatodik napirendi pontban a Dévaványa településen mű-
ködő szavazatszámláló bizottság tagjait választotta meg a 
testület.

Hetedik napirendben döntöttek arról, hogy MERCE-
DES-BENZ SPRINTER típusú billenő platós kisteher gép-
jármű kerüljön megvásárlásra.

Nyolcadik napirendi pont keretében döntöttek arról, 
hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Dévaványa bel-
terület Eötvös utca, a Széchenyi utca), valamint a vasútál-
lomáshoz vezető 919/2 és 888/5 hrsz-ú ingatlanokat saját 
tulajdonba és kezelésbe kívánják venni.

Kilencedik napirendben az önkormányzat 2021. évi költ-
ségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról hoztak döntést.

Tizedik napirendi pontban úgy döntöttek, hogy 2022. 
évre vonatkozóan szúnyoggyérítést a következők szerint 
tervezik elvégeztetni:

Tizenegyedik napirendben pályázat benyújtása mellett 
döntöttek, „Ipari terület fejlesztése Dévaványán” címmel. A 
támogatási kérelmet az önkormányzat a Körös-menti Te-
lepülések Fejlesztéséért Nonprofi t Kft .-vel konzorciumban 
kívánja megvalósítani.

Tizenkettedik napirendi pontban szintén pályázat benyújtá-
sáról döntöttek, „Belterületi utak fejlesztése” címmel, amelyet 
a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofi t Kft .-vel 
konzorciumban kívánja megvalósítani.

Tizenharmadik napirendi pont keretében a 2022. évi iroda-
bútor beszerzése tárgyában indított beszerzési eljárás ered-
ményeként a Ványa-Szolg Kft . bruttó 12.127.929,- Ft összegű 
ajánlatát hirdette ki nyertesnek. 

Tizennegyedik napirendben a „Közbeszerzési eljárások le-
bonyolítása” tárgyban indított beszerzési eljárás eredménye-
ként a Justitia Tanácsadó Kft . bruttó 7.700.000,- Ft összegű 
ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Tizenötödik napirendi pontban jóváhagyták Valánszki Mik-
lós Róbert polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervét.

Tizenhatodik napirendben az „Irodaszer és tisztítószer be-
szerzése Dévaványán 2022” tárgyában indított helyi beszerzé-
si eljárás kapcsán az alábbi döntéseket hozták:

- „A „GEMMA” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft . ajánlat-
tevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát 
mindkét rész vonatkozásában - a beszerzési eljárás ajánlattéte-
li felhívásának 20. pont d) alpontja értelmében - érvénytelen-
nek nyilvánítja.” 

- „Az irodaszer beszerzés vonatkozásában a Berény-Color 
Papír Kft . bruttó 

1.943.498,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek „
- „A tisztítószer beszerzés vonatkozásában a Berény-Color 

Papír Kft . bruttó 10. 461. 894,- Ft összegű ajánlatát hirdeti ki 
nyertesnek.” 

Zárt ülés keretében köztemetéssel kapcsolatos fellebbezé-
si ügyben hoztak döntést.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2022. március 
31. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a 
következők:

1. VÁROSPOLITIKAI FÓRUM
2. Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal tevékenysé-

géről.
3. Beszámoló a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 

2021. évi működéséről.
4. Beszámoló a Strandfürdő, Gyógyászat és Ifj úsági Tábor 

2021. évi működéséről.
5. Döntés a dévaványai civil szervezetek működési, felada-

tellátási támogatásáról.
6. A Dévaványai Sportegyesület beszámolója a 2021. évről.
7. „DÉVAVÁNYA SPORTJÁÉRT” elismerő cím adomá-

nyozásáról döntéshozatal.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Testületi ülésen történt…

Dévaványa Mennyiségi 
egység (ha)

Kötelező 
tétel

Opcionális 
tétel

Földi biológiai 
gyérítés 6 ha 1 2

Légi kémiai gyérítés, 
ULV technológia 630 ha 0 3

Földi kémiai 
gyérítés, ULV tech-

nológia
630 ha 0 3

Földi kémiai 
gyérítés, melegköd 
képzési technológia

630 ha 1 2
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Boldog Nőnapot a Hölgyeknek!
Minden év március 8. napján világszerte a Nőket ünne-

peljük és talán még fontosabb most, ezekben a nehéz idők-
ben, hogy kifejezzük hálánkat és szeretetünket a minden-
napi gondoskodásért, törődésért. Köszönjük hát mindazt a 
támogatást és szeretetet, amit kapunk életünk során!

Ezúton kívánok minden hölgynek boldog nőnapot!

Példátlan összefogás Dévaványán
az Ukrajnából menekülők megsegítésére

Mint azt Önök is tudják, szomszédunkban háború zajlik, 
amely elől sokan Magyarországra menekülnek, akár átme-
netileg, akár hosszabb távra. Ezek az emberek, kisgyerme-
kes családok akár napokra a határon ragadnak, az ellátá-
sukat pedig segítenünk kell, mindenkinek lehetőségeihez 
mérten, hiszen fordított esetben nekünk is jól esne, ha étel-
lel, itallal segítenének minket.

Városunkban rövid időn belül több kisbolt, vállalkozás, 
magánszemély fogott gyűjtésbe, önkormányzatunk pedig a 
Mosolyt Minden Arcra Alapítvány akciója mellé állt, így 
500.000,- Ft értékű adományt tudtunk hétvégén elszállítani 
a határmenti gyűjtőpontokhoz, amely összeg a Dévaványa 
Felemelkedéséért Közalapítványon keresztül állt rendelke-
zésünkre.

A legkisebb adomány is mindennél többet ér most, nincs 
olyan, hogy valaki túl keveset ad, egy palack víz is nagy 

segítség most számukra. Városunk lakossága ebben a hely-
zetben is megmutatta, hogy jót tenni jó és mindennél fon-
tosabb ezekben a nehéz időkben.

Köszönjük mindenkinek az eddigi és a jövőbeni segítsé-
gét is, honlapunkon és Facebook oldalunkon folyamatos 
tájékoztatást nyújtunk az adománygyűjtésről.

Eltörölték a járványügyi
korlátozások többségét

Mint ahogyan Magyarország Kormányának honlapján is 
megjelent, a járványügyi korlátozások többsége március 7. 
napjától megszűnt, ennek részletei:

- Megszűnt a maszkviselési kötelezettség.

- Megszűnt a munkáltatók joga, hogy előírják a védőoltás 
felvételét dolgozóik számára – kivéve az egészségügyben 
dolgozóknak.

- Kivezették a védettségi igazolványra vonatkozó szabá-
lyozásokat.

Kérjük Önöket, továbbra is fi gyeljenek oda egymásra, 
ahol lehetőségük van rá, tartsák be a minimális távolságot 
és ha betegnek érzik magukat, kerüljék a boltokat, közin-
tézményeket.

Valánszki Róbert
polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

2022. március 31-én (csütörtök)
15 órai kezdettel

VÁROSPOLITIKAI FÓRUMOT tart,
melyre minden érdeklődőt ezúton

tisztelettel meghív.
A fórum helye:

VÁROSHÁZA, tetőtéri tanácskozóterem (T 4. sz.)
Napirendi javaslat:

- Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi munkájáról.
- Tájékoztató a 2021. évi költségvetés teljesítéséről 

és a 2022. évi költségvetésről.
- A 2022. évben tervezett fejlesztésekről tájékoztató.

VÁROSPOLITIKAI FÓRUM

„A legbecsesebb dolog, amelyet egy férfi ezen
a földön magáénak tudhat, az a női szív.”

A következő Josiah Gilbert Holland idézettel 
kívánok minden kedves nőolvasónak

boldog Nőnapot:

Mile Lajos alpolgármester
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DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA

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

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

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

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

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

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

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

email: szallitasi-informaciok@grnkft .hu

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

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

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

a megszokott rend szerint történik.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
NYITVA TARTÁSA:

Dévaványa, Hősök tere 1.
Március 16., 8-11 óra közötti

időpontban (szerdai napokon).

SZELEKTÍV TÖBBLETHULLADÉK ÁTADÁSA

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

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

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

(Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi 

úton). Nyitva tartás: kedd és péntek naponta: 8-17 óra kö-
zött és minden hónap első szombati napján: 8-16 óra között.

Telefonszám: 06-30/163-2639.

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információk-
ról, ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

•• HULLADÉKÜRÍTÉSI NAPOK ••

Zöldhulladék gyűjtés: március 30. (szerda), április 27. (szerda)
Szelektív hulladék: március 23.(szerda), áprlis 6.(szerda)

Zöldhulladék gyűjtés: március 31. (csüt.), április 28. (csüt.)
Szelektív hulladék: március 23.(szerda), áprlis 6.(szerda)

Zöldhulladék gyűjtés: március 30. (szerda), április 27. (szerda)
Szelektív hulladék: március 23.(szerda), áprlis 6.(szerda)

Zöldhulladék gyűjtés: március 31. (csüt.), április 28. (csüt.)
Szelektív hulladék: március 23.(szerda), áprlis 6.(szerda)

 1.
KÖRZET

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

 3.
KÖRZET

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

 4.
KÖRZET

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

 2.
KÖRZET

(területe azonos a vegyes
hulladék keddi napon
ürített területével).
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Nőnapkor az ünnepi alkalom, sőt 
maga az általunk, férfi ak által ünnepelt, 
általunk oly’ nagyon tisztelt hölgyek 
állnak a fi gyelmünk középpontjában és 
a hozzájuk kapcsolódó, feléledő emlé-
keink, érzéseink teszik ezt a napot szá-
munkra is különlegessé. Az élethelyze-
tek sora, a közös pillanatok, melyekben 
Önökkel hölgyekkel találkozunk, me-
lyekben Önökkel egy közösséget al-
kotunk életünk során születésünktől 
kezdve, végtelen és egy csodálatos, pá-
ratlan mozaik.

Férfi ként gyakran hangoztatjuk, 
hogy a nők életünk elmaradhatatlan 
kísérői, támaszai és hiszem, hogy a 
nemzetközi nőnap éppen arra hivatott, 
hogy az ezért érzett hálánkat, köszöne-
tünket nyilvánvalóvá tegyük a megkü-
lönböztetett fi gyelem jegyében.

Nőnap alkalmából, mikor megál-
lunk Önök előtt, a teremtett világ raj-
tunk kívül álló, kétségtelenül szebbik, 
vagy mondjuk ki őszintén: legszebbik 
fele előtt hajtunk fejet. Tesszük ezt úgy, 
hogy valójában csak reméljük, hogy 
egyszer megérhetjük, miben áll a női 
lélek varázsa és csodája.

Mert ma, 2022 tavaszán, bármeny-
nyit is tudunk a világról, amikor mo-
lekulák és galaxisok között szárnyal a 
tudomány, a nő, a női lélek ereje, vará-
zsa még mindig maga a titok. A titok, 
melynek bűvöletében megszületve, 
felcseperedve, kiteljesedve, időnként 
megpihenve, éljük mindennapjainkat 
férfi ként. Egy biztos: végig tekintve 
az emberi életet, egyértelmű és kétség 
nélküli: hogy Önök, hölgyek nélkül 
nem érne semmit a lét.

Minden tettért, érzésért, mosolyért, 
szóért és megannyi felsorolhatatlan 
szép dologért mondok ma tiszta szív-
ből köszönetet. Isten éltesse kedves 
mindannyiukat!

Dankó Béla
országgyűlési képviselő

DRÁGA HÖLGYEK!

Kedves Szülők!  Kedves Támogatóink!

Alapítványunk 1998-ban az óvodás és bölcsődés 
gyermekek támogatására jött létre. Önnek ai idén is 
lesz lehetősége a gyermekek támogatására.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1 %-át az 
óvoda „Hétszínvirág” közalapítvány javára ajánlja fel. 
Nagyon szeretnénk, ha gyermekekre és az intézmé-
nyünkre gondolva döntene. 

A kedvezményezett adószáma:

1 8 3 8 1 2 7 4 – 1 – 0 4
A kedvezményezett neve:

„Hétszínvirág” Alapítvány
a Dévaványai Óvodásokért

Köszönjük a támogatását
intézményünk gyermekeinek

és dolgozóinak nevében:

Bakó Bernadett  intézményvezető

KÖSZÖNJÜK HA ALAPÍTVÁNYUNKAT TÁMOGATJA!

A Közfoglalkoztatási Startmunka Mintapro-
gram helyi sajátosságokra épülő programelemének 
keretében a Hajós utca 22. szám alatt szövött ter-
mékek készülnek, amelyek munkaidőben (Hét-
főtől-péntekig, 7 és 14.30 között) megtekinthetőek, 
megvásárolhatóak.

Az alábbi termékek készülnek,

akár rendelésre is:

• szőnyeg
• lábtörlő
• fürdőszobai kilépő
• tarisznya
• asztali futó
• falikép (keretezve is)
• díszpárna

SZÖVÖTT TERMÉKEK KAPHATÓK
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FELHÍVÁS
Most 2022-ben új feladatot vállaltam: Dévaványa újrate-

lepítésének 324. évfordulója és várossá válásának 24. évforduló-
jára készülő emlékkönyvem megírását. Ebbe kerül beépítésre 
Dévaványa 1944. október 6-i felszabadítása több eddig nem is-
mert információk közreadásával az emlékkönyvben. Talán sokan 
tudják, ismerik, hogy Gyoma 1944. október 6-én szabadult fel, 
melyről az 1977-ben megjelent Gyomai tanulmányok c. könyv 
154. oldala adott hiteles információt.

A fenti és a rendelkezésre álló információk kiegészítése 
reményében keresek adatközlőket:

Kun Lajos gyomai és ecsegfalvi rokonait, Kun Lajos nagybátyját, 
és rokonságát, Szalóki Lajos rokonságát, Rácz Lajos és rokonságát, 

Bérczi József és rokonságát, és kérve mindenki segítségét, aki in-
formációval bír a gyomai közúti híd megmentéséről.

Megköszönve a sok segítséget – elköszönök.

Tisztelettel és üdvözlettel:
dr. Ágoston Sándor történész - ny. középiskolai tanár

5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 8.
Mobil: +36-30-675-2492

E-mail: agoston.sandor1946@gmail.com

Kossuth Lajos születésének 200. évfordulójára és a New York-
ban állított Kossuth-szobor avatásának 75. jubileumára jelent 
meg újból az egyik zarándok, Faragó László: Kossuth-zarándokok 
útja Amerikába című könyve.

(Zarándokok: Távoli kegyhelyet hitbuzgalomból felkereső hívő.
Zarándokol: Kegyeletes érzésből fölkeres valamely nevezetes 

helyet.)

Kossuth Lajos 1851 végén az amerikai kormány meghívására az 
Egyesült Államokba utazott, ahol rendkívüli nagy érdeklődéssel 
fogadták. A magyar forradalom igazát hirdető, klasszikus angol-
ságú – Shakespeare – nyelvén tartott beszédei óriási visszhangot 
váltottak ki. Kossuth Lajos nagyon népszerűvé vált, ezért hatá-
rozták el, az amerikai magyarok, hogy New Yorkban szobrot állí-
tanak a magyar szabadságharcos kiemelkedő alakjának, Kossuth 
Lajosnak.

1928. március 15-én nagy ünnepségre készültek az Amerikában 
élő magyarok: az elkészült Kossuth-szobor felavatására. Erre az 
ünnepélyes alkalomra meghívták az ezeréves Magyarország né-
pét is, melyre széleskörű mozgalom indult a társadalom minden 
rétegében. Erről a nagyszabású zarándokútról részletes alaposság-
gal számolt be az egyik résztvevő, Faragó László: nyugdíjas tanár, 
takarékpénztári vezérigazgató, a Békési Hírlap szerkesztőbizott-
ságának elnöke s felelős szerkesztője, törvényhatósági bizottsági 
tag Békésről. Saját elhatározásból és költségének, egyúttal a Bé-
kési Hírlap s Békés község képviseletében utazott el, aki könyvé-
ben ezt írja: „Magyarországot képviselték a Kossuth-zarándokok, 
akik között ott volt az egész magyar társadalom: az ősi magyar 
történelmi családok sarjai, az országgyűlés felső- és képviselő – 
házának küldöttjei …, Magyarország népének összes vallásfeleke-
zetei, … államférfi ak, tudósok, írók, művészek, bírók, tanárok, … 
gyárosok, bankárok, gazdák, kereskedők, iparosok, vállalkozók, 
munkások … Csak kommunisták nem voltak közöttünk … Kos-
suth igazi népe, igazi magyarjai voltak e zarándokok …”

Összesen 488-an vettek részt e történelmi jelentőségű zarándok-
úton. Külön büszkeség és öröm számukra, hogy a zarándokok 
között volt egy dévaványai is: Jakabff y István földbirtokos. Saját 
költségén és elhatározásából, de egyúttal Békés vármegye képvi-
seletében is. Célja volt a farmok s általában az amerikai gazdasági 
élet tanulmányozása.

A Jakabff y család birtoka, a cserepesi major, a dévaványai határ 
északi részén feküdt, a településtől légvonalban 12 km távolság-
ra. A területet Jakabff y Ignác vásárolta 1878-ban az elhunyt báró 
Baldácsi Antal országgyűlési képviselő örököseitől. 1886-ban egy 
impozáns kastélyt is emeltek. A területen egy mintagazdaságot 
hoztak létre, ahol 300 főt foglalkoztattak. A család 1912-ben, az 
állammal együttműködve, tanyasi iskola építéséhez biztosított 2 
hold telket és építőanyagot.

1928. március 5-én indultak el a zarándokok vonattal Francia-
országba, onnan óceánjáró hajóval Amerikába, ahová március 
13-án érkeztek meg. New Yorkban március 15-én került sor a 
Kossuth-szobor ünnepélyes leleplezésére.

A sikeres, örök élményt adó zarándokút emléke szájról szájra 
szállt a családokban. A Kossuth iránti tisztelet, szeretet mai napig 
is töretlenül él a magyarokban. Ezért határozta el a Kossuth La-
jos Koszorúja Alapítvány: az 1928-as útvonalat, a zarándokutat 
2003-ban megismétlik, hogy ezzel is méltóképpen emlékezzenek 
Kossuth Lajosra. Így is történt. A zarándoklatra végül 33 személy 
részvételével került sor, többeket ugyanis visszarettentett az ak-
kor kirobbant iraki válság, a világ egy újabb háború küszöbén állt. 
Ez a 2003-as zarándoklat is emlékezetes, ünnepélyes volt. 2003. 
március 15-én megkoszorúzták a New York-i Kossuth – szobrot.
A több száz fős, kinn élő magyarokból álló tömeg együtt emléke-
zett meg a zarándokokkal Kossuth Lajosról, a szabadságharcos-
ról, az államférfi ról, a politikusról.

Váradi Andrásné

EGY NEVEZETES MÁRCIUS 15-E: 1928. MÁRCIUS 15.
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A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

FELSŐ TAGOZATÁNAK FARSANGI HETE

CSUPA JÁTÉK, CSUPA MÓKA,
ÍGY TÉNYLEG ÖRÖM AZ ISKOLA

„FARSANGI KIHÍVÁSOK” A VÁNYAI AMBRUSBAN

„Farsangi kihívások” névvel február 21-25. között egész 
héten át tartó programsorozatot hirdetett az iskola Diákön-
kormányzata Zima László irányításával, hogy elbúcsúztas-
suk a telet és farsangi hangulatot teremtsünk iskolánk felső 
tagozatán. 

Minden osztály színes ruhákban, jelmezekben vagy fejdísz-
ben jelent meg az iskolában a hét egyes napjain. A tanulás 
nem állt meg egy percre sem, de órák között jót mulattunk. 
A tantermeket egész héten át díszíthették az osztályok, hogy 
péntekre, a pontozásra elkészüljön a farsangi teremdekorá-
ció. Közben az egyik napon még szórakoztató rejtvényre is 
maradt idő.

A hét utolsó napján minden tanulónak jutott egy kis fi -
nom édesség és egy kis frissítő ital, a legeredményesebb 
osztályok pedig színes oklevelet kaptak emlékbe.

Kedves Gyerekek! Legyen örök élmény a suli!
Diákönkormányzat

• • • • • • • • • • • • • •

Köszönjük Zima Lászlónak és a Diákönkormányzat tagja-
inak ezt a vidám derűs hetet!

A hét folyamán sok fotó készült amelyek megtekinthe-
tők iskolánk facebook oldalán: https://www.facebook.com/
ambrusiskola 

Vezetőség

 VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÍREI

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
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Kedves Szülők!

Szeretettel hívjuk, várjuk leendő elsőseinket Szügyi Dá-
niel Református Általános Iskolánk 2022/2023 tanévére, 
gyermekbarát elsős közösségébe /maximum 15 fő/, ahol 
lehetőségünk van minden gyermekkel egyéniségének meg-
felelően, személyre szabottan foglalkozni.

Tanulóink számára helyben biztosítottak a logopédiai és a 
különböző tanulást segítő, képességkibontakoztató foglalko-
zások a jól felszerelt, barátságosan kialakított tantermekben, 
Kajla Annamária és Salánki Magdolna szakemberek segítsé-
gével.

Gondot fordítunk a gyerekek nyelvtanulási lehetőségére 
is, ezért szoktató jelleggel már az elsős korosztálynak is –a 
heti órarendbe beépítve-tudunk segítséget adni az angol 
nyelvvel való korai ismerkedéshez.

Már alsó tagozaton is lehetőségük van tanulóinknak a te-
hetséggondozó alkalmainkon részt venni.

Szívesen járnak furulya és énekkari foglalkozásokra, ahol 
Gecseiné Sárhegyi Nóra szakpedagógus ismerteti meg ve-
lük a hangszeres zene alapjait. 

Iskolánk tanulói számára is biztosítottak az Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tanszakainak foglalkozásai, ahová a délutáni 
időszakban járnak.

Suliváró játszóházat tartunk március 24-én és április 7-én, 
csütörtöki napokon.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Leendő elsős tanító nénink: Vig Hilda

A magyar Gazdagító Programban gyakran kapunk olyan 
feladatokat, ahol a nyelvi kreativitásunkat is próbára teszik. 
Egyik alkalommal például eszperente nyelven kellett szó-
magyarázatokat készítenünk. Eleinte nem értették a gyere-
kek a lényeget, de a felkutatott minták után már derengett 
valami. Az első szavak maghatározásain azért közösen dol-
goztunk. Kiindulásnak A Pál utcai fi úk műfaját, majd a cím 
szavait választottuk:

regény: ez egy mese, melyben emberek szerepelnek, cse-
lekednek

Pál = ezen embernek neve Peter ellentetje

utca = hely, melyen emberek, gyerekek telepednek le

fi ú = eme egyed ereje veszedelmes, szelleme fergeteges, 
jelleme nemes, de esetleg lehet rendetlen ember

Mire ennek a közös töprengésnek a végére jutottunk, már 
mindenki tudta, mi a teendő. Jöhetett az egyéni agytorna. A 
következő szellemes megoldások születtek.

játékmackó: egy szeretett medve (Zéti), ez egy kedvelt 
medve (Bogi), emberek kedvence (Laci), szeretetteljes med-
ve (Zsaklin), kedvencem (Barbi), egy kedves medve, melyet 

szeretek (Bogáta), egy kedves medve, mely gyerekek ked-
vence (O.G.).

télapó: szeretetes ember (Kevin), ez egy kedves egyed 
(Zéti), ember, ember, december (Laci), kedves ember (Haj-
ni), szeretett ember (Gergő), gyerekeknek kedvenc embe-
re (Zsaklin), egy kedves ember (Barbi),), egy ember, mely 
gyerekeket szeret (Bogáta), egy kedvelt ember, mely gyere-
kekhez megy egy esten (Bogi), egy szeretett ember telente 
nevetve kedveskedhet egy sereg gyereknek (O.G.).

ördög: egyetlen nem kedvelt ember (Bogi), egy nem ked-
velt egyed (Hajni), egy kedvetlen ember (Barbi), egy fekete 
kellemetlen ember (Bogáta), ez egy nem szeretett ember 
(Zéti),  embertelen (Laci) egy ember, mely nem kedvelt 
(Zsaklin) egy fekete ember veres fejjel, neked kedvtelve kel-
lemetlen helyzetet teremt (O.G.).

légycsapó: legyet verhetsz vele (Hajni), legyeket nem 
kedvel, (Bogáta), kegyetlen emberek fegyvere ez (Bogi), 
egy legyet megverek vele (Barbi), ezzel legyeknek nem ke-
gyelmezek (Gergő), ez hesseget el legyeket (Laci), emberek 
szeretett fegyvere legyek ellen (Zéti) szertelen kedvemben 
kezem helyett legyeket ezzel verek tetemre (O.G.).

Ezt tervezve nem sejtettem e rengeteg helyes, remek fele-
letet, melyeket ezen gyermekek teremtettek. Ez fergeteges!

Oláh Gizella

A REFORMÁTUS ISKOLA HÍREI

••••  ••••  ••••  ESZPERENTE ••••  ••••  ••••
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK - SIKEREKKEL TELI FEBRUÁR…

KIVÁLÓ VERSENYEREDMÉNYEK:
ÚJRA ÉS ÚJRA!

Gratulálunk Nyilas Zsófi a 
Anna 12. A osztályos fod-
rász tanulónak az ÁSZÉV 
versenyen elért országos 
8. helyezéséért. A verseny-
feladatok között tömegszá-
zalék-számítást, szakmai 
fogalmak meghatározását 
és színelméleti kérdéseket 
kellett megoldania. Ahogy 
az eredmény is mutatja, ez 
kiválóan sikerült.

Gratulálunk a felkészítő oktatóknak: Dr. Laczóné 
Kiss Ágotának, Gellai Katalinnak és Farkas Ilonának. 
Az országos második fordulóra is ugyanilyen szép 
eredményeket kívánunk! Hajrá Dévaványai Középis-
kola! Hajrá Zsófi !

Schwarcz Júlia osztályfőnök

BÜSZKÉK VAGYUNK VÉGZŐSEINKRE

A Szakma kiváló tanulója verseny (SZKTV) területi 
előválogatójának eredményei alapján:

-  a fodrászaink közül Hajdu Nien a megye leg-
jobbja lett holtversenyben egy másik iskola diák-
jával,

 - eladóink közül Rácz Zsanett és Kapronczi Ta-
mara a megyei 4. és 5. helyezést szerezték meg.

Iskolánk és az eladó képzésünk 23 éves történetében 
először érnek el eladóink ilyen kiváló eredményt!

Köszönjük a felkészítő pedagógusok Bogya Mária, 
eladó oktatónk, illetve Dr. Laczóné Kiss Ágota és 
Gellai Katalin fodrász oktatóink kimagasló szakmai 
munkáját.

Gratulálunk a kiváló eredményekhez! Sok sikert a 
diákok további szakmai előmeneteléhez, majd a záró 
szakmai vizsgáikhoz!

Földi Zoltán igazgatóhelyettes

SZALAGTŰZÉS 2022

Egészen mostanáig arra készültünk, hogy milyen 
lesz, amikor végre mi leszünk a végzősök. Most vi-

szont hihetetlen, hogy ez már velünk történik meg. 
Mi vagyunk a legidősebb diákok az iskolában, minket 
ünnepelnek.

Nekünk öltözött díszbe az iskola február 25-én, mi, 
végzős diákok, bár a járványügyi helyzet miatti szabá-
lyozással, de végre megkaptuk a kis szalagokat, melyek 
azt jelzik, hogy eljutottunk tanulmányainkban egy fon-
tos mérföldkőhöz, hamarosan záróvizsgázunk majd.

Köszönjük szüleinknek és oktatóinknak, hogy biztat-
tak, segítettek, tanítottak középiskolás éveink alatt.

Nyilas Zsófi a végzős tanuló

IFJÚSÁGI GARANCIA
PROGRAM-INFORMÁCIÓK

KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

Február 23-án előadást tartottak a Békés Megyei 
Kormányhivatal munkatársai nekünk, végzősöknek az 
Ifj úsági Garancia Program lehetőségeiről. 

Megtudtuk, hogy mi a teendőnk, ha már a kezünk-
be kaptuk a végzettséget igazoló bizonyítványt, lehet 
igényelni az albérletünk fi zetési támogatását, se-
gítséget kérhetünk, ha továbbtanuláson gondolko-
dunk, hol és miként tudjuk őket elérni. Felhívták a 
fi gyelmünket, hogy ha bármilyen problémánk akad 
álláskereséskor, továbbtanuláskor, keressük, hívjuk 
őket bizalommal. 

Nagyon hasznos volt az előadás, köszönjük szépen.
Tál Kornélia, Talpa Henrietta végzős tanulók

•••••••••••••••••••••••••••••••••

SZJA 1% felajánlás

Köszönjük, hogy idén is támogatják a
Dévaványai Középiskola alapítványát

a Túrér Partja Középiskola Alapítványt!

A Túrér Partaja Középiskolai Alapítvány adószáma:

18387562-1-04
Köszönjük megtisztelő felajánlásaikat!

az alapítvány kuratóriuma
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Vendégünk volt a Kossuth Rádió

2022. február 5-én városunkba érkezett a Kossuth 
Rádió Országjáró műsora. Felváltva voltak kapcsolá-
sok, interjúk a szomszédos két településen: Gyoma-
endrődön és Körösladányban is. A rádió munkatársai 
a nap folyamán több lakostársunkat szólították meg. 
Délelőtt Hajdu Ildikó a helytörténeti gyűjtemény szak-
mai koordinátora beszélt a település történetéről, illet-
ve dr. Bereczki Imre munkásságáról és a gyűjtemény-
ről, közben felcsendült Kádár Ferenc és unokája Kádár 
Kolos előadásában az ,,Eltört már a mázas csésze…” 
dévaványai népdal, majd Szél Antal, a Körös-Maros 
Nemzeti Park- különös tekintettel a Sterbetz István Tú-
zokvédelmi Látogatóközpont- tevékenységéről, illetve 
emblematikus állatunkról, a túzokról és a névadóról 
beszélt a hallgatóknak. A déli hírek után hallhatták 

Tóbiás Gábornét és Laskai Tibort, akik a Dévaványai 
Múzeumbarátok Körének munkásságát mutatták be, 
az itt folyó kreatív és alkotó tevékenységeket, illetve a 
helytörténeti hagyományaink átadását, majd Valánsz-
ki Róbert polgármester úr prezentálta városunk épített 
és szellemi értékeit, beruházásokat, fejlesztéseket, illet-
ve a jövőbeli terveket. Majd Laskainé Kiss Alexandra 
mesélt a városunk kulturális életét meghatározó ren-
dezvényekről, a Látópont Cím szakmai elismerésről, a 
napot pedig Tóth Róbert bőrműves zárta, aki megosz-
totta a hallgatókkal a mi is az a sallangozás, illetve mi 
a sava-borsa ennek a mesterségnek. Köszönjük a hall-
gatóknak, akik követték az adást, illetve Nagy Bálint 
riporternek, aki a nap folyamán érdeklődve faggatta az 
alanyokat. A műsor visszahallgatható a Facebook ol-
dalunkon megosztott linken. 

Dékány Bálintot köszöntöttük
90. születésnapján

2022. február 15-én Dékány Bálint szépkorút köszön-
tötte otthonában Valánszki Róbert polgármester úr.

Dékány Bálint 1932. február 15-én született, Dékány 
László és Darvasi Margit hetedik gyermekeként, majd 
még két testvére született. Édesapja fi atalon elhunyt, 
az akkor 12 éves Bálint bácsit édesanyja a 6 elemi el-
végzése után cselédnek adta, ahogyan többi testvérét 
is. 1948-ban, 16 évesen az építőiparba ment dolgozni, 
majd onnan 1952-ben katonának, ahol két évet töltött. 
1955-ben Tatabányára ment dolgozni a vasúthoz. köz-
ben megismerkedett Faragó Margittal, akit 1959-ben 
feleségül is vett. 1959-ben a Körösvidéki Vízügyi Tár-
sulathoz ment dolgozni, egészen nyugdíjazásáig, 1992-
ig itt dolgozott. Margit nénivel 3 gyermekük született: 
Anikó, Bálint és Erika. 1970-ben építették fel közös, 
új otthonukat, ahol máig élnek. 6 unokájuk és 6 déd-
unokájuk született, akikkel mindig sokat játszik Bálint 
bácsi. Nyugdíjas éveit is aktívan töltötte és tölti: ápol-
ja gyümölcsfáit és a szőlőt, rendezi kertjét, saját bort 
és pálinkát készíttet, melyből szívesen kóstol, ez tart-
ja egészségesen. 50 éves aranylakodalmukat Olaszor-
szágban ünnepelték, a 60 éves gyémántlakodalmukat 
Debrecenben a családdal, Fekete Károly püspök úr ál-
dásával. Ahogy ő mondja: a Jóisten nagyon szép nyug-
díjas éveket ad neki. 90. születésnapját családjával és 
feleségével, Margitkával ünnepelte Gyomaendrődön. 
Ezúton is kívánunk neki további szép nyugdíjas éveket, 

családja és szerető, gondoskodó felesége körében!

Laskainé Kiss Alexandra
DÁMK- kulturális vezető

 DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 



A könyv házhoz megy!

Nem tud eljönni a könyvtárba? Nem kell lemondani az ol-
vasás öröméről!

A Ladányi Mihály Könyvtár ajánlja a „Könyvet házhoz” 
szolgáltatását, idős, beteg, vagy mozgásukban korlátozott 
emberek számára, akik fi zikai állapotuk miatt nem tudják 
felkeresni a könyvtárat. A könyvtár ezzel a szolgáltatással 
számukra is szeretné biztosítani az olvasás nyújtotta kikap-
csolódást, a könyvekhez, folyóiratokhoz való hozzájutás le-
hetőségét. A szolgáltatás ingyenes.

Amennyiben Önnek, vagy valamelyik ismerősének hasz-
nos lenne ez a szolgáltatás, hívja a könyvtárat telefonon 
66/585-090, vagy írjon üzenetet a konyvtar@devavanya.hu 
e-mail címre. 

Farsang a könyvtárban

Farsangra készülődve a Szügyi Dániel Református Álta-
lános Iskola és a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola 3-4. osztályos tanulói látogattak el a 
könyvtárba. Felelevenítettük a régi hagyományokat, nép-
szokásokat, valamint kitekintettünk külföldre is.

Minden gyermek készített egy-egy lapbookot (lapoz-
gatható, hajtogatható „könyvet”), amelyet vázlatszerűen 
töltöttünk meg a legfontosabb információkkal, jellegzetes, 
színes képekkel. Az idő szűkössége miatt a könyvek további 
kidolgozása, csinosítása otthoni lehetőség a gyerekek szá-
mára, kinek-kinek saját türelme, kreativitása, személyisége 
szerint.

A foglalkozásokról most sem hiányozhatott a játék, illetve 
a könyvtári szabad böngészés, olvasgatás sem. A progra-
mon 6 osztály, 90 fő vett részt.

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

TISZTELT ADÓFIZETŐK!
A könyvtár ebben az évben is számít

az Önök támogatására.
Rendelkezzen személyi jövedelemadójának 1 %-áról 

a DÁMK és Bölcsőde Ladányi Mihály
Könyvtár javára.

A befolyt összeget a könyvtár állományának gyarapítására, 
új könyvek beszerzésére fordítjuk.

A könyvtár adószáma: 15583611-2-04
Felajánlását előre is megköszönjük!

Dévaványai Hírlap - 12. oldal

KÖNYVTÁR HÍREI



Dévaványai Hírlap - 13. oldal

Ladányi Mihály:
HA ÁRVÁN BANDUKOLSZ

E hónaposszobában a te szemed helyett
már régen földi nők derítik kedvemet.

Sarolta most bújt ki a takaróm alól,
ahol te énvelem rég nem hancúrozol.

Lám boldogan köti nyaka köré a sálat
és vastag, tűzvörös szájat mázol magának.

Így festjük életünket mi költők is, szegények,
Míg Sarolta dalol, azt képzeljük, szirén zeng.

A létezés így is naponta kész csoda,
ha cimpámban remeg Sarolta illata.

Ha kacsasült remeg omló hajában
és kacsasült lapul kibomló kosarában.

Tíz órát dolgozik szegény, s ha megjön este,
belezuhan szegény ágyamba és szívembe.

Nem pengetek neki lantot, ő másra vágyik,
míg járja az utat az ajtótól az ágyig,

A művészet bizony nem lép ily izgatottan –
kedvetlenül ődöng a hervadt unalomban.

Múzsa, köldöködet nézed, túl a klimaxon.
Miért szeresselek, mikor már nem vagy asszony?

Ha árván bandukolsz, míg szeretőm lesem,
s ha még eszembejutsz: sajnállak rémesen.

Hírlapunk februári számában Van itt válasz elég címmel,
örömmel és szeretettel köszöntöttük Nagy Ilonát, akinek megjelent egy verse

az Irodalmi Rádió ünnepi antológiájában,
amely válasz Ladányi Mihály Ha árván bandukolsz című költeményére.

Ladányi Mihály, UTÁNAD KÓSZÁLOK című kötetéből. (Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1965.)

Ladányi Mihályhoz  „Ha árván bandukolsz” című versének hatására.

Rájöttem rég, de nem mertem bevallani,
Mily keserű a magány, mégis hiába szenvedek.

Nem vagyok asszony túl a klimaxon?

A férfi , férfi  volt mindig klimax idején,
Borosüvegek fenekére nézve

Borgőzös szerelme kacér órákat ígért?

A múzsa klimax után is múzsa marad!
Ha nő, s ha mellette a férfi , Férfi  marad!

Álmodozz csak magányodban, 

S feledkezz a rossz dolgokról! 
Majd szeretőid vigaszt kovácsolnak

Elégedetlen, borgőzös lelkeden.

Költő! Magányodon nem táncolhat más,
Mint jómagad! Háborogj hát, proletáron,

Kommunistán! Menj előre, Krisztus szabad! 

Menekülsz egy más világba?!
Lelked betegét kinőtte már a fény!

Látnád, amiben én botorkálok
Klimaxom idején!

A múzsa zengi továbbra is verseit!
Vajon hallja már a nép, vagy zengi
Minden ember a maga búbánatos

Énekét?! …

Költő! …    Szabad lehetsz!
Ki mondja meg neked, kalitkád 

Meddig ejt foglyul, mely börtönbe zárt!

„Ha árván bandukolsz”,
Hívd a múzsát, segítse éneked!
Túlvilági éneked talán másképp 

Zeng túl a fényeken!

Mondd! Borgőzös kiskocsmában
Miféle a múzsa éneke?

Költő, ki józan ábrándozásba
Kergeti önmagát?

Költő, ki becsületből mellőzte
Szeretői státuszát? Költő, ki

Magányos lelkén árván révedez?

Mondd! Sebzett lelkedet, becsületed,
Óvtad - e a léha életen?

Igazad törvényre emelték lázas honfi ak? 

Megannyi vágy, mit lelkek óhajtanak,
Tökéletességet festenek az égre?

Nem hiszem, s kell, hogy ezt elfogadd!

Lázongó elméd, hited, a magány,
Keserű alkoholmámoros kiskocsmákon,

Sötét utcákon vezetett a halál felé,
Hogy árván bandukolj!

Nagy Ilona

--- A hónap versre ---
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Február 16-án volt a múzeumban a hagyomá-
nyosan megtartott ünnep, mellyel dr. Berecz-
ki Imre születésének idén 110. évfordulójára, 
munkásságára emlékeztünk, valamint lezajlott a 
Dévaványai Múzeumbarátok Köre éves közgyű-
lése. A jelenlévők nagy örömére kis múzeumba-
rátok, a 3. a osztály tanulói – Fodor Alíz, Kovács 
Ninett, Ládi Róbert, Sille Marcell, Vadász János 
- adtak elő műsort, köszönet érte felkészítő ta-
náraiknak Erdeiné Mucsi Mártának és Laskai 
Tibornénak. Az alábbi cikk alapján készült ösz-
szeállításukkal, méltó módon emlékeztünk a 
múzeumalapítóra.

Megjelent a Békés Megyei Népújságban 
1957. szeptember 12-én.

Kevesen ismerik dr. Bereczki Imrét, a néprajzi 
tudományok doktorát és egyik lelkes művelőjét, 
aki Dévaványán munkálkodik és nyugalmazott 
tanár lévén, 270 forintos nyugdíjból él, ahogy ő 
mondta: „Meg a kiskertből, ami a ház végében 
van, ahol megterem a borsó, a paradicsom, tök 
és uborka, megterem az ennivaló.”

Odakünn, a ház falán szerény táblán ezt a szót 
olvashatjuk: múzeum. Odabenn, a hosszú folyo-
só két ajtaján is ez a szó áll, és az ajtók mögött 
Bereczki Imre birodalma, a 22 éve önszorga-
lomból és anyagi áldozatokból összeállított két-
termes, apró múzeum. Tanárember, de 10 éve 
nem tanít, súlyos sebesülést kapott a második 
világháborúban, megrokkant. Később, 1946-ban 
megszerezte a néprajzi doktorátust, és azóta csak 
ennek a munkának szenteli minden idejét. Kutat, 
ír, tanulmányokat állít össze, múzeumát rendezi, 
néprajzi kiállításokhoz gyűjt anyagot, munka-
társa a Néprajzi és Történeti Múzeumnak, több 
mint 500 eredeti sárréti népdalt gyűjtött össze, 
kitűnő ismerője a környék pásztoréletének, egy 
írása már svájci tudományos folyóiratban is 
megjelent, és itthon, szűkebb otthonában, Déva-
ványán, a tavaly nyáron munkásságának segíté-
sére, és a múzeum bővítésére megszavazott 1000 
forintot, - most: törölték.

Takarékosság-e ez, vagy valami más?
Nos, semmiesetre sem takarékosság. Mert 

kérdem: egy olyan nagy község költségvetésé-
ben fantasztikus összeg talán ezer forint, amit 
a kultúra, a népművelés céljára áldoztak volna?  

Inkább „talán valami más”, úgy érzem és kicsit 
értetlenség is, a kulturális, művelődéspolitikai 
kérdésekkel szemben sok helyen még mindig 
felbukkanó másodrendűségi elbírálás. Vagy 
nem az? De ki törődik azzal, hogy ez a kicsiny, 
de annál szemléltetőbb helyi múzeum a község 
- amely valamikor a mezővárosok fényében süt-
kérezett - közkincse legyen? Lenne egy szerény 
kérdésem: akik leszavazták az 1000 forintot, jár-
tak-e már Bereczki Imre múzeumában? Ha jár-
tak, megértették-e, hogy milyen komoly jelentő-
ségű anyag található ott? Olyan anyag, amelyre 
sok más község büszke lenne, és joggal! 

Nagysárréti népi hangszer kiállítás
Ez a legújabb terv és a Néprajzi Múzeum cse-

kély összeggel már Bereczki Imre segítségére sie-
tett, ő pedig végigjárta és kutatta Gyoma, Ecseg-
falva, Dévaványa, Körösladány, Szeghalom, Fü-
zesgyarmat, Bucsa és Kertészsziget községeket, 
és ezek tanyavilágát, eddig 90 népi hangszert 
vizsgált meg, citerákat, náddudákat, bürök-
fuvolákat, nyelvsípokat, fűzfakürtöket, gólya-
szárnyfurulyákat, és ahogy mondja: „gyönyörű 
anyagot gyűjtöttem, a kiállítást októberben már 
meg is nyitjuk itthon, Ványán, majd Gyomán és 
Szeghalmon.”

A múzeum belső szobájában beszélgetünk, 
letelepszünk egy öreg lócára, melyen még most 
is jól olvasható a fi gyelmeztető írás: „Nemes Ta-
kács Gergely uram őkegyelme lócája, 1795.”

Ez a fi gyelmeztetés ma már csak emlékezésre 
int, és Bereczki Imre szavai nyomán mi is em-
lékezünk. Évszázadokat suhanunk át könnyű-
szerrel, amikor sorra bemutatja múzeumának 
anyagát, amely különösen a Kőrösi kultúra tár-
gyaiban igen gazdag. A kézzel formált cserépe-
dények ornamentikája a kor emberének gazdag 
fantáziáját bizonyítja, és a különböző használati 
tárgyak: agancs-kapa, rézcsákány, háló-súlyok, 
mind egy-egy szép lelete, és féltve őrzött kincse 
a múzeumnak. A honfoglalás-korát bemuta-
tó szekrény nyílhegyei, lándzsavégei, a patkók, 
fegyverek elhelyezése szakértőre vall, a múzeum 
néprajzi szobáját pedig minden ványainak látni 
kellene.

Többezres lemeztár 1900-tól
Nem néztem végig, bevallom. Annyi időm 

nem volt, de azt azonnal megállapítottam, hogy 
kincs ez a lemeztár. Bereczki Imre nem ér rá 
feldolgozni, kevés idejét leköti a nagysárréti 
gyűjtés, a múzeum állandó rendezése. A fény-
képlemezek nagy része néprajzi jellegű. Nem 
lenne érdemes feldolgozni ezt az anyagot? Nem 
lehetne-e egy egész kiállítási anyagot összeállí-
tani belőle? Nagyon is lehetne, dehát: miből? A 
fények elkészítése, a másolás, nagyítás, a kiállítás 
összeállítása pénzbe kerül, Bereczki Imrének pe-
dig ebből van a legkevesebb. 

A lemezeket, fi lmeket belepi a por. Félő, hogy 
a feledés pora…

Miről beszél a múzeum vendégkönyve?
Nincs sok bejegyzés. Évek óta 15-20 oldal csu-

pán. A ványai iskolák még egyszer sem látogatták 
meg saját múzeumukat, a szeghalmi gimnazisták 
voltak ott egyszer tanulmányi kirándulásuk so-
rán. De voltak mások: fi lmesek, múzeumbarátok, 
egyszerű ványai emberek, akik nemcsak a nevü-
ket jegyezték fel a könyvben, hanem néhány szót 
is írtak, elmondták véleményüket. A fi lmhíradó 
munkatársai 1955-ben jártak ott és bejegyezték 
tapasztalataikat: „Nagyon meglepett bennünket 
Bereczki tanár önzetlen munkájának nagyszerű 
eredménye. Csodálkozunk, hogy fontos munkájá-
ban nem kap nagyobb támogatást államunktól...”

Mert nem kapott, és azóta sem kap. Miért? 
Erre válaszolni, legalább olyan nehéz, mint 
elhordani a Himaláját egy zsebkendőben, de 
legalább olyan könnyű is, mint kimondani egy 
néhány szót: talán nem fedezték még fel ezt a 
múzeumot? Talán nem értettük meg, hogy je-
lentős munka, amit végez?

Biztató jel, de ez csak a kezdet
A megyei tanács a közelmúltban tüntette ki a 

megye legjobb íróit, művészeit, és tudományos 
munkásait a művészeti alapból és a kitüntetettek 
között ott volt Bereczki Imre is. Mindez azonban 
csak az első lépés, ha á-t mondtunk, mondjuk 
csak tovább az ábc betűit: segítsük a ványai mú-
zeumot és megteremtőjét!

Sokoldalú az a munka, amit Bereczki tanár 
végez. Múzeumi évkönyvet gépelt, sokszorosí-
tott, a napokban készült el legújabb munkájá-
val: „Sárrétkutatásunk néprajzi eredményei és 
további tennivalói” címmel. A múzeumbarátok 
kicsiny köre most állítja össze „Dévaványa és 
népe”, A dévaványai parasztok haj és bajuszvi-
selete”, „Babonás történetek” című munkákat. A 
múzeumbarátok: Tamási Lajos MÁV forgalmis-
ta, Somogyi Gábor borbélymester, és Südi Lász-
lóné községi adminisztrátor. Csak ennyien, de 
lelkesek és szeretik ezt a szép tudományt. 

Ezek a történelmi famíliák:
- sorolja Bereczki Imre, amikor a ványai embe-

rek múltjáról, szokásairól beszélgetünk. 
- A Szarka-família, a Vad-família, a Dékány-csa-

lád 400 éve élt itt, a Sélleiek 300 éve! Ezek a tör-
ténelmi famíliák, nem a bárók, grófok, akik ősi 
családfájukkal hencegtek ország-világ előtt.

Dévaványa múltja nagyon érdekes, tanulságos, 
és nem mindegy számunkra az, hogy segítjük-e 
azokat, akik szerényen, önszorgalomból, min-
den tudásukat néprajzi kutatásainak gazdagítá-
sára fordítják.

Most már joggal mondhatjuk, hogy felfedez-
tük a ványai múzeumot és Bereczki tanár mun-
kásságát, és ez a riport is bizonyítja. hogy nagyra 
értékeljük. A jövőben már nemcsak rajtunk lesz 
a sor, hogy segítséget kapjon és ne a 270 forintos 
nyugdíjra és kicsi kertjének terméseire legyen 
építve munkájának sikere, vagy sikertelensége.

Sass Ervin

DR. BERECZKI IMRE EMLÉK ÉV

EGY DÉLUTÁN A SÁRRÉT 
NÉPRAJZTUDÓSÁNÁL
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KORABELI KRÓNIKA
Dr. Bereczki Imre tanár úr

megemlékezése az 1848-as eseményekről.
A Dévaványai Hírlap 5. évfolyam 11. 

számában, 1937. március 14-én,
a 2. oldalon jelent meg.

DÉVAVÁNYA 1848-ban.
Írta: Bereczki Imre

A magyar közvélemény még ma sem tud 
sokkal többet az 1848 március 15-én és az azt 
követő időkben lefolyt eseményekről, mint 
amit a középiskolák alsóbb osztályában ta-
nítanak. Ez a tudása jobbára a pesti Pilvax 
kávéházhoz, a Heckenast féle nyomdához 
és a Nemzeti Múzeumhoz rögzíti 1848 
március 15 történetét, pedig nagyhord-
erejű történelmi megmozdulás vidéken 
is fi gyelemre méltó hullámverést okozott. 
Hogy ne menjek messze a szomszédos 
Füzesgyarmaton, Körösladányban és Gyo-
mán parasztlázadás-szerű mozgolódás kö-
vette a jobbágyság eltörlését, a szabadság, 
egyenlőség és testvériség proklamálását és 
a sajtó felszabadítását. Dévaványa ezúttal 
csendben maradt. Több mint 400 eszten-
dővel ezelőtt, 1514-ben még innen került ki 
Dózsa lázadó seregének derékhada. Mintha 
ennek a következményeire emlékeztek vol-
na, amikor távol tartották magukat minden 
kilengéstől. Később azonban megváltozott 
a község magatartása.

Mikor Kossuth Lajos bejárta az Alföldet 
és fegyverbe szólította az Alföld magyarsá-
gát, a Dévaványaiak is tömegesen jelentkez-
tek. Hála a Bach korszakból reánk maradt 
feljelentéseknek, melyeket egyes túlbuzgó, 
császárhű emberek intéztek a „Strafamtok-
hoz”, pontosan tudjuk, hogy a szabadság-
harc alatt 602 Dévaványai ember szolgált a 
hadseregben, részint, mint lovas nemzetőr, 
részint, mint honvéd. A legtöbb Dévaványai 
a Rákóczi szabadság ezredben teljesített ka-
tonai szolgálatot. Hogy Dévaványáról ennyi 
embert sikerült fegyverbe állítani, abban jó 
része volt Vasváry Pálnak, az 1848. március 
15-iki események egyik vezéralakjának, aki 
személyesen is járt Dévaványán és itt tobor-
zó beszédet mondott.

Az itthon maradottak sem maradtak tétle-
nül, sőt ezek között is akadt jó néhány, akik 
fegyveres szolgálatot teljesítettek. Ők őriz-
ték annak a horvát seregnek maradványait, 
melyet Perczel Mór tábornok Ozoránál szét 
vert. A foglyul ejtett horvátokat ugyanis 
Dévaványára hozták és itt a nemesek háza-
iban helyezték el őket. Az őreik négy garas 
napidíjat kaptak.

Az akkori idők történetéhez tartozik még, 
hogy Szitás Dienes bíró, Szarka Gerzson 
jegyző és Csaba István hadnagy, Dévavá-
nyai elöljárók kenyeret, zabot, szénát és fő-
zeléket, valamint szálást adtak az átvonuló 
honvédseregnek.

Nagy vonásokban körülbelül ennyi az, 
amit Dévaványának a szabadságharc alatti 
életéről tudunk. Legfeljebb még azt a nega-
tívumot tehetem hozzá, hogy a szabadság-
harc Dévaványai hősi halottjainak számát 
nem ismerjük. A református anyakönyv 
mindössze egy honvéd haláláról tesz emlí-
tést. Ezt a honvédet Szigetből hozták be be-
tegen és itt temették el valahol. Ha nagyon 
keresnénk, talán még a sírját megtalálnánk.

OLVASÓKÖRÖK

1848-as eseményekhez kapcsolódva, itt 
szeretném bemutatni a dévaványai 48-as 
Olvasókört. Előtte egy pár szó arról, hogy 
milyen szervezetek voltak az olvasókörök. 

Az olvasókörök olyan regionális társa-
dalmi szervezetek, amelyek a tagok iro-
dalmi és kulturális ismereteinek bővítésére 
jöttek létre. Kialakulásuk a polgárosodás 
kezdeteihez köthető. Magyarországon a 
XIX. század elején Széchenyi István szor-
galmazta elterjesztésüket. A kisebb telepü-
léseken itt jöttek létre az első könyvtárak, 
ahol lehetőség volt újságot olvasni, beszél-
getni, tovább képezni magukat, kulturált 
szórakozásra.

Dévaványán minden társadalmi réteg-
nek volt olvasó köre: Polgári Olvasókör, 
Iparos Olvasókör, Földmunkások Olva-
sóköre, Tőkerészi Olvasókör, Katolikus 
Olvasókör, Csutkás Kaszinó, 48-as Olva-
sókör. A Csutkás Kaszinó a földművesek 

olvasó köre volt. Bereczki Imre tanár úr is 
a Csutkás Kaszinóban gyűjtötte és jegyezte 
le a summás nótákat. A Csutkásban népi 
kismesterségeket is oktattak, például kas, 
seprű kötés fortélyait. A háború után igen 
jól jött a családoknak ez a tudás. 

A 48-as Olvasókörről így ír dr. Bereczki 
Imre: 1848-49 emléke a Sebes-Körös men-
ti néphagyományban. 1982.

„A negyvennyolcas gondolatot voltak hi-
vatottak népszerűsíteni a 48-as olvasókö-
rök. Itt együtt voltak a munkások a kispa-
rasztokkal. Ilyen olvasókör volt Mezőtúron, 
Dévaványán, Gyomán. (…) A március 15-
ét mindig megünnepelték. Túron a céhek a 
céhzászló alatt vonultak fel az ünnepélyre. A 
katolikus templom előtt mozsárágyúból lőt-
tek. A tűzoltó banda a Rákóczi indulót ját-
szotta. Az öreg honvédek zárt alakulatban 
vonultak fel. Voltak lovas legények, fehérru-
hás lányok, sőt szekértábor is. (…) Az öreg 
honvédek állottak elől. Ványán a mozsár-
ágyú az ipartestületben, Szeghalmon a Ká-
rász kastélyban volt. Felvonulás közben – 
a piactérre menet – az olvasóköri tagok a 
Kossuth nótát énekelték.”

A Dévaványai 48-as Olvasókör 1884-ben 
alakult 40 taggal. Első elnöke Földessy Mi-
hály volt. 1896-ban vásárolták a jelenlegi 
székházat, amely a Széchenyi – Nyíl út 
találkozásának a Bánom-kert felőli sarkán 
volt. Elnöke Sélley Gyula, alelnök Földváry 
Antal, jegyző Papp Sándor, pénztáros Sza-
bó Ferenc, gondnok Józsa Gábor, könyvtá-
ros Csatáry István.

Turiné Mikó Éva

Fotó: 48-as olvasókör tatarozása az 1930-as években. (Nácsa László gyűjtése)
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Minden magyart érdekel lakóhelye környékének, 
illetve általában a magyarok által lakott minden föld-
rajzi helynek neve, annak magyarázata, eredete, tör-
ténete. E havi számunkban is Dévaványa utcaneveiről 
olvashatnak.

3. A paraszti munkához, földműves élethez
kapcsolódó utcanevek

Hold utca: A Zöldfa utcával párhuzamosan, a Köleshal-
mi és a Madách utca között húzódik.

Nap utca: A Pocos folytatásában létesült, a Zöldfa ut-
cát köti össze a Mikszáth Kálmán utcával. A földet művelő 
emberek ősidők óta tudták, milyen nagy szerepe van éle-
tükben e két égitestnek, milyen nélkülözhetetlen minden 
élőlény számára a napfény, ezért is neveztek el róluk utcát.

A következő utcákat a népi szántás-vetés eszközeiről, 
illetve termékéről nevezték el, s mind egymás közelében 
helyezkednek el.

Borona utca: A Mikszáth Kálmán utcát köti össze a 
Jéggyár utcával, ványai tájszólással: Barona utca. Borona: 
„Fogakkal, tüskékkel ellátott vontatható talajművelő esz-
köz.” 

Csoroszlya utca: Az Eke utcát és a Széles utcát köti ösz-
sze. Csoroszlya: Az eke része.

Eke utca:  A Borona és a Köleshalmi utcát köti össze.
Kéve utca: Ma Szondy utca. A Borona és a Köleshalmi 

utca között húzódik. Kéve: „Levágott gabonából, ipari nö-
vényből összekötött nyaláb.”

A földművelő életformával kapcsolatos utcanevek talál-
hatók a település más részein is:

Kasza utca: Ma Erkel Ferenc utca. A Kert utcát köti ösz-
sze a Körösladányi úttal. Görbe – kaszához hasonló alak-
járól – kapta a nevét.

Sarló utca: A Nyíl utcát köti össze a Bánomkert utcával. 
Sarlóhoz hasonló görbe alakjáról kapta a nevét.

Szérűskert utca: A Széchenyi utcától a Körösladányi út 
végéig tart. /Szérű: „A gabonaasztagok, illetve a cséplés 
számára előkészített terület.” Szérűskert: „Major(ság)nak, 
gazdasági udvarnak az a (bekerített) része, ahol a szalmát 
és a szálas takarmányt tárolják.”/ 

A település délkeleti részén lévő üres terület volt, ahová a 
cséplésre váró gabonát behordták, majd a szalmát tárolták. 
Később ezt a részt nevezték el Szérűskert utcának. Nevét a 
mai napig megőrizte.

Hajnal utca: A Hajós utcát köti össze a Szérűskert utcá-
val. Az utca elnevezése a napfelkeltére, a virradatra utal, s 
egyúttal a régi, paraszti munkakezdés idejét idézi, mikor 
a munkaidő napkeltétől napnyugtáig, azaz hajnaltól késő 
estig tartott.

Akácfa utca: Az Erkel utcát a Báthory utcával köti össze. 
A 18. század óta az Alföldön elterjedt, a mezőgazdaságban 
fontos szerepet betöltő fafajta ennek az utcának mindkét 
oldalát díszíti, innen az elnevezése.

Kert utca: A Mikszáth Kálmán utca és a Móricz Zsig-
mond utca között húzódik, a Pocos kert felé vezet, ezért 
nevezik Kert utcának.

DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁRA

Az alábbiakban egy helytörténeti szempontból nagyon 
jelentős, sokszor idézett és forrásként felhasznált régi új-
ságcikk kapcsán emlékezünk, hiszen éppen 160 éve hogy 
Ványa hírét vitte szerte az országban. 

Kedves Olvasóink!

Mindennapi gondjaink, nehézségeink közepette olvas-
suk régi ványai elődeinkről. Az ő jellemük, tetteik adja-
nak erőt, biztatást nekünk, ma élő dévaványaiaknak. 

Az 1862. március 23-án Pesten megjelent Vasárnapi 
Újságban ezeket a dicsérő sorokat írta az újságíró a vá-
nyai emberekről:  „A református templom falain taka-
ros repedéseket látni s kívánjuk, hogy ez emléket minél 
előbb hozzák jó karba, amiről – ismerve a hívek jelle-
mét – egy percig sem kételkedünk. Van Déva-Ványának 
9000 tiszta magyar ajkú s tiszta kiejtésű, jó jellemű és 
szorgalmas lakosa, akik közül 2000 katholikus, a többi 
református.”

Legyünk büszkék arra is, hogy nekünk „Dévaványa a 
világ közepe”, mi itt élők mindig, bekapcsolódtunk az 
ország életébe, eseményeibe, pl. a Kossuth – zarándok-
útnak is volt ványai résztvevője, de ma is vannak déva-
ványai származású országosan ismert, elismert szemé-
lyek.

Szeressük városunkat, erőnk, tudásunk szerint te-
gyünk Dévaványáért, érezzük, jó itt élni, s hogy rólunk, 
ma élőkről is leírhassák egyszer: „jó jellemű és szorgal-
mas lakosok”.

Bereczki Tanár Úr sokszor emlegette: sokfelé elke-
rültek, elmentek a ványai emberek, de hazatérőben kü-
lönösen jó érzés, nyugalom, biztonság járta át szívün-
ket-lelkünket, amikor meglátták a két ványai templom 
tornyát. Innen ered a ványai szólás: Boldog vagyok, ha 
látom a két ismerős ványai templomtornyot.

Váradiné Ilonka

VÁNYAI ELŐDEINKRŐL
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Gyányiné Wagner Judit vagyok. Az 
agyaggal való találkozás és az agyag 
szeretete még középiskolás korom-
ból való, Békéscsabán Takács Győző 
keramikus ismertette meg velem, az 
alapokat tőle sajátítottam el. Hosz-
szú idő után felnőtten kezdtem el 
újra foglalkozni e szép és érdekes ősi 

mesterséggel. Kedvencem a felraká-
sos módszer, de szívesen készítek ka-
rácsonyi díszeket vagy ihlet alapján, 
ami inspirál. Mindenkinek ajánlom, 
hogy próbálja ki az agyagozást, mert 
szerintem amikor újat alkotunk, attól 
nincs csodásabb.

j g p

2022. február 5 -én szombaton, a Jeles napok, ünnepkörök 
rendezvény keretében, gyertyaszentelő–télbúcsúztató csalá-
di macis délutánt tartunk a múzeumban. Rengetegen látogat-
tak el hozzánk: szülők, nagymamák, nagypapák, gyerekek. 
Megpróbáltuk előcsalogatni közösen a medvét. Volt itt fi lm-
vetítés, medvevadászat, játék, vetélkedő, maci műhely, maci 
szépségverseny, maci mozi, maci játszóház. Nem maradt el 
a jutalom és a megvendégelés sem.  Nagyon jóízűen fogyasz-
tották a mézes kenyeret, lekváros kalácsot, linzereket és az 
Ilonka és Emike néni gyönyörű mézes mackóbábjait.

Kreatív, ügyes kezű segítőink, támogatóink kézműves 
termékei /kulcstartók, bábok, horgolt macik, emléklapok, 
könyvjelzők / legalább olyan sikert arattak a vendégeink 
körében, mint Tibi bácsi kezükre festett macicsodái. 

Köszönöm a lelkes szervezőinknek, a múzeum munkatár-
sainak és a segítő múzeumbarátoknak, hogy ez a közel 90 fős 
rendezvény létrejöhetett, sikeresen megvalósulhatott.

A nap során alkalmunk nyílt a Kossuth rádió élő adásában 
is népszerűsíteni a városunkat, a múzeumunkat, rendez-
vényeinket, a múzeumbarátok tevékenységeit. 

Köszönöm a jó hangulatú délutánt, a baráti beszélgetése-
ket, az együtt alkotás, az együtt töltött idő örömét.

Tóbiás Gáborné

Kedves Tanulók!

A 14. dévaványai Kazinczy-anyanyelvi verseny 1. évfordulójá-
nak feladatait március 11-től elvihetitek a múzeumból, vagy kér-
hetitek tanítóitoktól, magyartanáraitoktól.

Az 1. forduló beadási határideje: 2022. március 25, ekkortól 
már vihetitek, kérhetitek a 2. forduló feladatlapját, amit 2022. áp-
rilis 11-én kell beadni.

A döntő versenyre 2022. április 27-én 14 órától kerül sor a mú-
zeumban.

A feladatok megoldásához sok sikert és jó munkát kívánunk!

Várjuk a kitöltött feladatlapokat!

a szervezők

MACIS DÉLUTÁN TÁJÉKOZTATÓ A
KAZINCZY VERSENYRŐL

Tisztelt Múzeumpártolók!
Kérjük támogassa a Múzeumpártoló Közhasz-

nú Közalapítványt, melynek célja Dévaványa 
kultúrájának megőrzése. Adója 1%-ának felaján-
lásával Önnek is lehetősége nyílik, hogy e tevé-
kenységhez hozzájáruljon.

Adószám: 18385711-1-04
Kuratórium
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A Körös-Maros Nemzeti Park Igaz-
gatóság Sterbetz István Túzokvédelmi 
Látogatóközpontja  újabb látnivalók-
kal és programokkal várja  vendégeit
2022-ben is.

A látogatóközpont a megszokott idő-
ben, ez évben is április 1-től október 31-
ig fogadja az érdeklődőket, minden nap 
9-17 óráig.

A látogatás belépődíjhoz kötött: felnőtt 
500,- Ft/fő, nyugdíjas, gyermek 400,- Ft/fő. 
Szakmai programdíj: 500,- Ft/fő.

Április 1. péntek: SZEZONNYITÁS
9.00-17.00

Április 1.-október 31. VÁLOGATÁS 
„A DÉL-TISZÁNTÚL TERMÉSZETI KÉ-
PE”CÍMŰ KIÁLLÍTÁSBÓL.

A kiállítás bemutatja a dél-tiszántúli táj 
változását az őskortól napjainkig, valamint 
a nemzeti park természeti-és kultúrtörté-
neti értékeit.

Április 1-október 31. STERBETZ IST-
VÁN EMLÉKSZOBA.

A kiállítás dr. Sterbetz István ornito-
lógus, fotós, író és vadász hagyatékaiból, 
emléktárgyaiból, műveiből készült.

Április 15-18. péntek-hétfő HÚSVÉT 
A TÚZOKOK FÖLDJÉN.

Vasárnap és hétfőn kisállatok látványe-
tetése, simogatása, játékos tojáskeresés ki-
csiknek-nagyoknak.

Belépődíjhoz kötött: felnőtt 500,- Ft/fő, 
nyugdíjas, gyermek 400,-Ft/fő.

Április 30. szombat 16.30-17.30 CSA-
LOGÁNYOK ÉNEKE ÉS CSILLAG-SÉ-
TÁK  A TÚZOKOK FÖLDJÉN. 

Tavaszi túra-az ébredő puszta élővilágá-
nak feltérképezése. 

Belépődíjhoz kötött: felnőtt 500,- Ft/fő, 
nyugdíjas, gyermek 400,-Ft/fő.

Május 1. péntek ÜNNEPI NYITVA 
TARTÁS: 9.00-17.00

Május 7. szombat 9.00-17.00  V. TÚ-
ZOKFESZTIVÁL – Természetvédelmi 
nyílt nap. A belépés díjtalan. Minden-
kit nagy szeretettel, szakmai és kulturális 
programokkal, kézművesek vásárával, 
népi játszótérrel, bivalypörkölttel várunk.

Május 13. péntek 8.00-11.30 MADA-
RAK ÉS FÁK NAPJA kapcsán kerül meg-
rendezésre a XX. Fekete István Vers-és 
Prózamondó Verseny, melyre az általános 
iskolák alsó és felső tagozatos diákjainak 
jelentkezését várjuk. Jelentkezés és részle-
tesebb tájékoztatás a lent megadott telefo-
nokon kérhető.

Május 31. kedd 10.00-13.00 A MA-
GYAR NEMZETI PARKOK HETE ke-
retében kerül megrendezésre a „Lángoló 
pipacsmezők” nyári kerékpártúra. Indulás: 
a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogató-
központból. 

Túravezetés díja: felnőtt 700,- Ft/fő, 
nyugdíjas, gyermek 500,-Ft/fő.

Saját kerékpárral, de lehetőség van a lá-
togatóközpontban bérlésre is.

Június 5 - 6. Pünkösd - vasárnap-hét-
fő ÜNNEPI NYITVA TARTÁS 9.00-17.00 
Belépődíjhoz kötött: felnőtt 500,- Ft/fő, 
nyugdíjas, gyermek 400,-Ft/fő.

Június 11. szombat 20.00 BARNABÁS 
NAP ÉS „MÁGIKUS ÉJSZAKA”- nyári 
napforduló ünnepe. Egykor ez a nap volt 
a kaszálás és gyógynövénygyűjtés kez-
detének ideje. „Illatvarázs” gyógynövény 
ismereti túra szakvezetővel, gyakorlati 
bemutató, kézműves tevékenység. Előze-
tes bejelentkezés szükséges. Belépődíjhoz 
kötött: felnőtt 500,- Ft/fő, nyugdíjas, gyer-
mek 400,-Ft/fő.

Az idén is meghirdetjük természetvé-
delmi táborunkat két időpontban, melyek 
július 4-9-ig és július 18-23-ig kerülnek 
megrendezésre. A „XVII. FÜRKÉSZ TÁ-
BOR A DÉVAVÁNYAI-SÍKON” néven, 
szakemberek vezetésével zajló szakmai 
program, ahová 6 éves kortól 13 éves ko-
rig fogadjuk a jelentkezőket. Érdeklődni: 
a rehely@kmnp.hu e-mailen vagy a 06/30-
445-2409-es telefonon lehet. 

Szeptember 3. szombat 10.00 TÚZOK 
TRAIL Futóverseny terepen.

Október 15. szombat 10.00-11.30 „Szí-
nek Varázsa” őszi túra.

Túravezetés díja: felnőtt 700,- Ft/fő, 
nyugdíjas, gyermek 500,-Ft/fő.

Október 31. hétfő 16.00-17.00. HAL-
LOWEENI ESTE - állatok látványetetése. 

Belépődíjhoz kötött: felnőtt 500,- Ft/fő, 
nyugdíjas, gyermek 400,-Ft/fő.

December 3. szombat 10.00-13.00
„MADÁRKARÁCSONY ÉS LUCA NAPI 
SZOKÁSOK” szezonzáró; népi hiedelmek, 
szokások felelevenítése, kézműves tevé-
kenységek. Belépődíjhoz kötött: felnőtt 
500,- Ft/fő, nyugdíjas, gyermek 400,-Ft/fő.

Szállásunk 48 fő számára nyújt pihené-
si lehetőséget, de osztálykirándulásokhoz, 
baráti, családi rendezvényekhez is tu-
dunk helyet biztosítani. Ezt segítik okta-
tó-előadó termeink is.

Lehetőség van szabadtéri főzésre, bográ-
csozásra és sátorozásra egyaránt.

 A látogatóközpont bemutató épületé-
ben a Nagy-Sárrét egykori vízi világának 
életét, emlékeit mutatjuk be és állítjuk 
párhuzamba a mai, szikes területek vilá-
gával. Többet megtudhat a látogató Euró-
pa legnagyobb madaráról, a túzokról is a 
kiállítás információs anyagából és egy kis 
fi lmből, de élőben is elgyönyörködhet e 
nagy testű madárban a központ bemutató 
kertjében élő túzokok megfi gyelésével.

A bemutató épületben büfé üzemel a 
nyitva tartás ideje alatt, ahol nemzeti parki 
termékeink közül KÉZMŰVES TÚZOK-
SÖR, MÉZ ÉS SZÜRKE MARHA KOL-
BÁSZ is kapható többféle ízesítésben.

Kültéri bemutatóink során megismer-
kedhetnek a régi, ősi házi állatok több elfe-
ledett fajával/fajtájával is /mangalica, cigá-
ja, magyar szürke szarvasmarha, bivaly 
stb. /s az ezek kicsinyeit bemutató kisállat 
simogatóban etethetik, simogathatják is 
kedvenceiket. Tanösvényünk gyalogosan 
járható be s információs táblái a környék 
ritka vagy éppen leggyakoribb természeti 
értékeire hívják fel a fi gyelmet. Kerékpár-
útjaink bejárásához kerékpárok is kölcsö-
nözhetők a látogatóközpontban. A kasz-
szánál nemzeti parki termékek, ajándékok 
vásárolhatók.

Szálláshelyünk egész évben üzemel!
A nemzeti parkunk honlapján /www.

kmnp.hu / folyamatosan lehet olvasni 
programjainkról, rendezvényeinkről.

A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK PROGRAMJAI
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E-mail: rehely@kmnp.hu, telefon: 
06/66/483-083.

Várjuk vendégeinket idén is nagy szere-
tettel!
Szélné Sándor Katalin látogatóközpont-vezető

Telefon: 06/30/445-2409

• • • • • • • • • •

2022. április 1. - április 30.
Hajnali túzok les.
Időpont: 6.00-7.00

Helyszín/találkozó: Sterbetz István Tú-
zokvédelmi Látogatóközpont, Dévaványa, 
Réhely. 

GPS koordináták: É 47° 04’ 53.03” K 20° 
55’ 51.10”.

Részvételi díj: 8000.- Ft/gépkocsi/óra, 
6200.- Ft/óra gyalogos szakvezetés.

Információ, jelentkezés: Halász-Szegedi 
Fruzsina természetvédelmi őrkerület-ve-
zetőnél a +36-30/687-0814 számon. 

2022. április 1. - 10.
Túzok dürgés fotózása.
Időpont: 5.00 – 20.00.

Helyszín/találkozó: Sterbetz István Tú-
zokvédelmi Látogatóközpont, Dévaványa, 
Réhely. 

GPS koordináták: É 47° 04’ 53.03” K 20° 
55’ 51.10”. Részvételi díj: 6200 Ft/óra.

Információ, jelentkezés: Szél Antal Ist-
ván természetvédelmi területfelügyelőnél 
a 06-30/475-1773 számon.

A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK PROGRAMJAI

Fotó: Czifrák Gábor

Fotó: Motkó Béla

TORNÁSZAINK A DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS 
DÖNTŐJÉIG MENETELTEK

2022. február 18-án, a kecskeméti Lánchíd Utcai Sport 
Általános Iskola sportcsarnokában került megrendezésre a 
Magyar Diáksport Szövetség szervezésében, a Diákolimpia-
torna sportág országos elődöntője, melybe tornászaink kö-
zül 3 hölgy jutott be a területi döntőből. A versenyen éles 
szemű, nemzetközi pontozóbírók előtt kellett bemutatkoz-
ni tornászainknak, továbbá az országos elődöntőbe bejutott 
legjobb, a sportág kiemelkedő tornászaival kellett megmé-
rettetni magukat.

Az I. korcsoportban 60 gyermek mérte össze tudását a dé-
lelőtt folyamán, közöttük egyesületünket képviselve Nagy 
Dorka is. Korosztályának versenykiírása szerint szekrény-
ugrást és talajgyakorlatot kellett bemutatnia a megszabott, 
kötelező elemekkel. Érmet ugyan nem zsebelt be, de kor-
osztályában 17. helyen végzett, ezzel 43 gyermeket meg-
előzve, az élmezőnyben végzett.

A délután folyamán további két tornászunkért izgultunk, 
akik a II. korcsoportban versenyeztek, nekik a szekrényug-

ráson és a talajgyakorlatok mellett a gerendán is meg kellett 
mutatniuk tudásuk legjavát. Korosztályukban 58 versenyző 
mutatkozott be, ebből Laskai Dorottya 23. helyen, Szelecz-
ki Imola 27. helyen végzett, így a mezőny felét meg is előz-
ték. A lányok tovább jutását néhány tized pont bezsebelése 
akadályozta.

Büszkék vagyunk a lányokra, hogy első versenyszériáju-
kat ilyen eredményesen indították. A megszerzett tapasz-
talatok, versenyrutin és élmények már mindörökké velük, 
velünk maradnak és a jövőben ezt eredményeik és szemé-
lyiségük fejlődésére fordíthatják.

Az elért eredményeket, az elszánt, tudatos és kimagasló 
szakmai munkát pedig tisztelettel és szeretettel köszönjük 
meg Hajtman Erika edzőnek!

SZÉP VOLT LÁNYOK!
BÜSZKÉK VAGYUNK RÁTOK!

Laskainé Kiss Alexandra
szakosztály-vezető

DSE HÍREK

Kérjük, adójának 1% - ával segítse a Dévaványai 
Sportegyesületet 2022-ben is!

Önnek 1%, nekünk hatalmas segítség!
A befolyt támogatásokból az egyesület szakosz-

tályainak eszközeit gyarapítjuk, sportolóink javára 
fordítjuk, továbbá sporteseményeink

megszervezését biztosítjuk.

ADÓSZÁMUNK:
19976653-1-04

Felajánlását hálásan köszönjük!
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Jánosik Csaba és Tóth Annamária Piroska fi a Csaba István,
Bőkény János és Rézsó Viktória lánya Liliána Veronika,
Pólya István és Nagy Hajnalka lánya Evangelina Szvetlána,
Ifj . Papp Lajos és Kónya Andrea lánya Miléna.

Születések:

2022. február 19. szombat: 18:00 Füzesgyarmati műfű!
FÜZESGYARMATI SK  II. – DÉVAVÁNYAI SE

 5 - 5  (1 - 2)

Dévaványai SE: 97 Szász D., - 8 Katona I., 2 Végh T. (3 Kató 
E.), 13 Szalai B., 4 Gál S., - 14 Feke B. (11 Kató B.), 17 Papp V., 
Szabó E., 6 Séllei Z. (15 Ungi D.), - 7 Papp K., 5 Papp D. (19 
Szeifert Z.). Edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Kovács M. 27’, Vad Z. 58’, 65’, Bereczki B. 75’, 
85’, ill: Papp K. 7’, Papp D. 14’, Szabó E. 64’, 77’, 82’.

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

3 - 2  (2 - 1)

Dévaványai SE: 1 Elek B., - 8 Katona I. (5 Kató E.), 3 Pap 
Á., 13 Szalai B. (2 Végh T.), Feke B. (4 Séllei Z.), - 6 Kató B. (15 
Pelyva Z.), 17 Papp V. (11 Juhász P.), 18 Somogyi T., 10 Sza-
bó E., - 7 Papp K., 5 Papp D. (19 Szeifert Z.). Edző: Bereczki 
Árpád.

Gólszerzők: Szivák L. 14’, Hajdú B. 21’, Farkas Gy. 70’, ill: 
Papp K. 39’, Papp D. 55’.

2022. március 5. szombat: 14:30
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

MEZŐBERÉNYI LE – Dévaványai SE
1 - 1 (0 - 1)

60 néző, játékvezető: Geleta Mihály.
Mezőberényi LE: 1 Rau Zs., - 2 Fazekas M., 3 Kéki G. (13 

Buczkó B. 86’), 5 Tóth Cs. (18 Benyovszki J. 66’), 12 Olej B., - 8 
Durko Zs., 16 Hoff mann B., 11 Jónás L. (7 Bereczki G. 61’), 
17 Adamik D., - 20 Kanó B., 10 Kajlik A. Edző: Benyovszki 
Róbert.

Dévaványai SE: 97 Szász D., - 8 Katona I., 3 Pap Á., 17 Papp 
V., 6 Gál S., - 11 Juhász P. (15 Pelyva Z. 86’), 10 Szabó E. ( 2 
Végh T. 80’), 14 Somogyi T., - 5 Papp D. ( 16 Szeifert Z. 68’), 
20 Ernyes R., 7 Papp K. Cserék: 4 Nagy I., 13 Kató E. Játékos 
edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Bereczki G. 84’, ill. Szabó E. 33’.
Jók: Adamik D., Olej T., Kanó B., ill. Ernyes R., Pap Á., Sza-

bó E.

Benyovszki Róbert: Nem volt egy tarhonyaszárító meleg, 
de akadtak meleg pillanatok a mérkőzésen. A döntetlen reális.

Bereczki Árpád: Idény eleji forma, a látottak alapján telje-
sen  reális a  döntetlen.

BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2022. március 12. szombat: 14:30  

DÉVAVÁNYAI SE – BÉKÉSCSABAI MÁV SE
2022. március 19. szombat: 15:00  

MEZŐHEGYESI SE – DÉVAVÁNYAI SE
2022. április 2. szombat: 16:30

DÉVAVÁNYAI SE – DOBOZI SE
2022. április 10. vasárnap: 16:30  

TÓTKOMLÓSI TC – DÉVAVÁNYAI SE

IFI (U19):

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

2022. március 19. szombat: 10:00
BERÉNYI GYERMEK FC  – DÉVAVÁNYAI SE

2022. április 3. vasárnap: 10:00
DÉVAVÁNYAI SE – MEZŐHEGYESI SE

2022. április 9. szombat: 10:00
DÉVAVÁNYAI SE – SZABADKÍGYÓSI SZSC

Új honlap címünk: www.devavanyaise.hu
• • • • •

LABDARÚGÁS

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

Forduló Dátum Mérkőző csapatok Kezdés Indulás

1. 03.05./szo Mezőberényi LE - Dévaványai SE 14:30 12:45

2. 03.12./szo Dévaványai SE - Békéscsabai MÁV SE 14:30 -

3. 03.19./szo Mezőhegyesi SE - Dévaványai SE 15:00 11:45

4. 04.02/szo Dévaványai SE - Dobozi SE 16:30 -

5. 04.10./vas Tótkomlósi TC - Dévaványai SE 16:30 13:30
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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. március 18. (péntek) 16:30
Helyszín: Múzeum, Dévaványa, Széchenyi u. 8.
Telefon: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

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

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 Papp Imre
halálának 12. évfordulójára.

 A család

,,Drága jó szülőket elfeledni nem lehet. 

Sírjuk felett a szívünkben tovább él a szeretet.”

Fájó szívvel emlékezünk 
Váradi Zsigmondné Nyéki Julianna halálának 1.,

Orosz Károly halálának 5.évfordulóján.
Szeretett családja

„Hiányoztok, kik már a mennyben vagytok,
ti sem gondoltátok, hogy magatok után ilyen nagy űrt hagytok.”

Megemlékezés

--- 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.

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

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

Erdősné Cmarkó Ilona, Gyógymasszőr, Telefon: 06-20/402-2458.

A hét minden napján, kora reggeltől a késői órákban is,
előzetes egyeztetéssel, szeretettel várom!

Telefon: 06/30-484-8211

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

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2022. MÁRCIUS 28., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2022. március 28-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő

lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük! Minden hirdetés leadható
a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).

KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Április 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.

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

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

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

Telefon: 30/860-2627.

BARNA
TOJÓTYÚK
egyéves jól tojó

650.- Ft/db,
15 db-tól ingyen

szállítással
megrendelhető.

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

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

TOBZOL KERT Kft.
Dévaványa

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

Csordás Györgyi
Kozmetikus

Bejelentkezés telefonon:
06/20-390-4846

vagy messenger üzenetben!
Dv. Hunyadi J. u. 60.

Szolgáltatásaim:
• Arckezelések
• Elektokozmetikai kezelések
• Gyantázás
• Tartós festés (szemöldök, szempilla)
• Műszempillaépítés 1D-5D-ig
• Smink

DÉVAVÁNYA Termelői piacán minden pénteken 7:30-9 óra között 
várja kedves Vásárlóit, a Károlyderéki tej és tejtermékek 

széles választékával.

Termékeink: tejföl,túró,joghurtok, joghurthabok, krémtúrók, 
kakaó, karamell, kaukázusi kefÍr, körözöttek,

natúr és fűszeres sajtok, parenyica.

A Tárnok Farm

Tejes autójaFRISS TEJ

Víz-, gáz-, fűtés szerelés
06-20/588-45-35








