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A képviselő-testület 2022. október 27. napján megtartot-
ta soron következő ülését.

Az első napirendi pont keretében a Képviselő-testület elfo-
gadta a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Zrt. 
tájékoztatóját a 2021. évi lakossági kommunális szemétgyűj-
téssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról.

Második napirendi pontban az Atevszolg Zrt., mint a kom-
posztáló telep vagyonkezelőjének a 2022. év I-IX. hó időszak-
ra vonatkozó működéséről szóló tájékoztatója került elfoga-
dásra.

Harmadik napirendi pontban a Dévaványa 2021. évi kör-
nyezetvédelmi helyzetéről szóló tájékoztatót fogadta el a kép-
viselő-testület.

Negyedik napirendi pont keretében a helyi adóterhek 2023. 
január 1-jétől történő módosításáról döntött a testület, így a 
helyi idegenforgalmi adó 200,-Ft/fő/éj-ről 300,- Ft/fő/éj-re, 
míg a kommunális adó 7000,-Ft/év/ingatlanról 9000,-Ft/év/
ingatlanra változik.

Ötödik napirendben a képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert a „Dévaványai szennyvíztisztító telep fejlesz-
tése” elnevezésű KEHOP-2.2.2.-15-2019-00141 azonosító-
számú projekt kapcsán a bankgarancia törléséhez szükséges 
joglemondó nyilatkozat aláírására.

Hatodik napirendi pontban a képviselő-testület elfogadta 
a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét és Szakmai 
Programját, továbbá az Alapító Okiratát és a Módosító Ala-
pító Okiratát.

Hetedik napirendi pont keretében a Képviselő-testület dön-
tött a lakosokat érintő egyszeri tűzifa, illetve a gázzal fűtő csa-
ládok egyszeri pénzbeli támogatás kiosztásának feltételeiről. 
A tűzifa beszerzésének összköltsége 5.000.000,- Ft, valamint 
a gáztámogatás összköltsége 2.500.000,- Ft.

Zárt ülés keretében az első napirendben egy tulajdoni há-
nyad megvásárlása iránti kérelemről döntött a Képviselő-tes-
tület. A második zárt napirendi pontban 250.000,-Ft összegű 
otthonteremtés helyi támogatást hagytak jóvá a kérelmező-
nek. A harmadik zárt napirend keretében egy dévaványai in-
gatlannal kapcsolatos eladási szándéknyilatkozat került meg-
tárgyalásra, amelyet a képviselő-testület köszönettel vett, de 
nem kívánja elfogadni.

A testületi ülésen felmerült képviselői kérésre az alábbiak-
ról tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot:

- A háztartásokból felszabaduló veszélyes hulladéknak 
minősülő síküveg elhelyezésére a gyomaendrődi Regioná-
lis Hulladékkezelő Kft . áll a lakosok rendelkezésére minden 
hétköznap 8.00-16.00-ig. Címe: 5500 Gyomaendrőd, Tanya 
Külterület 104. A síküveg átszállításának módjáról a lakosnak 
szükséges gondoskodni, amelynek a telephelyen történő átvé-
teli díja jelenleg nettó 9,-Ft/kg. 

- A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Zrt. 
hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatása alapján a zöld-

hulladék maximum 1 méter hosszúságú, kötegelt metszési 
hulladéként vagy áttetsző zsákokban helyezhető ki az ingat-
lanok elé maximum 240 liter mennyiségben. Ezen mennyiség 
felett kihelyezett zöldhulladék nem kerül elszállításra.

- Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te felhívja az ingatlantulajdonosokat arra, hogy fordítsanak 
fokozott fi gyelmet az árkok rendszerint történő takarítására, 
hogy a leeső csapadékvíz akadálymentesen lefolyhasson. 

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

1. KÖZMEGHALLGATÁS a lakosság közérdekű javaslatai-
nak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása.

2. A 2023. évi előzetes költségvetés megtárgyalása.
3. A 2023. évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása.
4. Az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bemu-

tatása (bevételi és kiadási nemenként, illetve növényfajtán-
ként).

5. Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum éves munkájáról

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Testületi ülésen történt…

HIRDETMÉNY
Dévaványa Város Önkormányzat

Képviselő-testülete a lakosság
közérdekű javaslatainak,

felvetéseinek meghallgatására

2022. november 24-én (csütörtök)
15 órai kezdettel

közmeghallgatást tart,

melyre minden érdeklődőt ezúton
tisztelettel meghív.

A közmeghallgatás testületi ülés keretében
Dévaványa, Árpád utca 1. sz. alatt a Városháza

tetőtéri tanácskozótermében (T4-es)
kerül megtartásra.
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Önkormányzatunk ez év tavaszán Leader „Kislép-
tékű településfejlesztési projektek támogatása” című 
felhívásra benyújtott pályázat keretében 10 millió fo-
rint támogatást nyert egészségügyi ellátáshoz kapcso-
lódó eszközök, berendezések és bútorok vásárlására. 
A támogatás keretében új, egységes, biztonságosan 
használható bútorok kerültek beszerzésre, így az egész-
ségügyi ellátásunk rendezett, modern, színvonalas kör-
nyezetben folyhat.

Kedvezményezett:
Dévaványa Város Önkormányzata

Támogatás: 9.999.968, - Ft
Pályázat kódszáma:
VP6-19.2.1.-55-8-21

Szintén ugyanezen felhívás keretében benyújtott má-
sik pályázatunk is pozitív elbírálásban részesült, így 
közel 6 millió forint támogatást fordíthattunk a helyi 
temető bejáratánál lévő útpadka helyreállítására. A 
megvalósulást követően a leállósáv így a szórt útalap 
folytatásának köszönhetően tágasabb az autóval ér-
kezők számára, a területen összességében biztonsá-
gosabb és rendezettebb a közlekedés.

Kedvezményezett: Dévaványa Város Önkormányzata
Támogatás: 5.985.784, - Ft
Pályázat kódszáma: VP6-19.2.1.-55-8-21

Dévaványa Város Önkormányzata

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Megvalósultak Leader pályázataink
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Vízvédelmi fejlesztés Dévaványán

2022.09.30.

A projekt közvetlen cél-
ja, hogy a fejlesztést köve-
tően a jelenlegi belterületi 
csapadékvíz elvezető rend-
szer képes legyen ellátni a 
megnövekedett vízmeny-
nyiség megfelelő kezelését 
és elvezetését, a megjelölt 
közútszakaszok mentén a 
megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása és ezzel 
a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása és a csa-
padékvíz okozta károk megelőzése révén. Szintén fontos egy 
havária jellegű záportározó kialakítása.

Közvetett célként lehet megnevezni a belterületi létesítmé-
nyek veszélyeztetettségének megszüntetését, a településrész-
ben az életminőség javulását, és a jelentős anyagi károk kivé-
dését, amely az önkormányzatot, a lakosságot, ill. az érintett 
vállalkozásokat egyaránt terheli. A projekt eredményeként 
javul a lakóegységek és az érintett gazdasági övezetek kör-
nyezeti minősége és biztonsága.

Önállóan támogatható tevékenységként megvalósul a bel-
terület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, re-
konstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak fi gyelem-
be vételével, és a belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási 
és vízvisszatartási célú tározó kialakítása. A rekonstrukcióval 
érintett csatornahossz összesen: 3 970 m.

Jelen pályázat keretében megvalósítani kíván területek 
belvízrendezése a város északi területeit érinti elsődlegesen, 
amely a magáningatlanokon túlmenően önkormányzati ingat-
lanokat (pl. köztemető, orvosi rendelő és közterületek) érint. 
A projekt megvalósítása során a kötelező szemléletformálási 
akció is megvalósul.

A projekt megvalósításának időtartama:
2021.03.01 – 2023.06.10

A támogatás mértéke: 100 %.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.devavanya.hu oldalon 
olvashatnak.

További információ kérhető:
DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5510 Dévaványa, Árpád utca 1.

Valánszki Miklós Róbert polgármester
Telefon: (66)483-100.

E-mail: polgarmester@devavanya.hu

Dévaványa Város Önkormányzata a TOP-2.1.3-16-
BS1-2020-00039 kódszámú „Vízvédelmi fejlesztés 
Dévaványán” című, pályázati felhívás keretében 600 
millió forint vissza nem térítendő támogatásban része-
sült. A fejlesztés az Európai Unió támogatásából, vala-
mint a Magyar Állam társfi nanszírozásából valósul meg.

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

Szövött termékek:
• szőnyeg
• lábtörlő

Varrott termékek:
• székpárna

• bevásárlótáska
• válltáska

• ágyneműhuzat

• konyharuha

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

SZÖVÖTT TERMÉKEK
KAPHATÓK

A Dévaványai Múzeumbarátok Köre tisztelettel
hívja meg az érdeklődőket

Tóth Istvánné Seres Etelka: 
Szemelvények a dévaványai iparosság életéből

című könyvének bemutatójára, 
egy a régi időket idéző beszélgetésre.

Időpont: 2022. november 25. péntek, 15 óra
Helyszín: Városháza, rendezvényterem

(Dévaványa, Árpád. u. 1.)

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z)
Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület működési

területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-55-7-20
kódszámú, Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület

- Civil szervezetek eszközbeszerzéseinek és
tevékenységének támogatása c. pályázat.
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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 kommunális hulladék ürítése december 26. (hétfő) 
helyett december 23-án (pénteken)!

Zöldhulladék gyűjtés: november 18. (péntek).
Szelektív hulladék: november 23. (szerda),

december 7. (szerda), december 21. (szerda).

Zöldhulladék gyűjtés: november 25. (péntek).
Szelektív hulladék: november 23. (szerda),

december 7. (szerda), december 21. (szerda).

Zöldhulladék gyűjtés: november 18. (péntek).
Szelektív hulladék: november 23. (szerda),

december 7. (szerda), december 21. (szerda).

Zöldhulladék gyűjtés: november 30. (szerda).
Szelektív hulladék: november 23. (szerda),

december 7. (szerda), december 21. (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 
békéscsabai központi ügyfélszolgálatán. Aki teheti e-mailben, 
postai úton vagy telefonon intézze ügyeit. (A telefonos ügyinté-
zés során hosszabb várakozási időre kell számítani.)

A járvány terjedésének, valamint a személyes kontaktusok 
számának 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, 
szüneteltetési kérelmek, átírási kérelmek) és egyéb, általános 
információk (pld.:  fi zetési felszólításokkal kapcsolatos adate-
gyeztetés, egyenleglekérdezés, edényméret változtatás) kezelése:
e-mail: ugyfelszolgalat@grnkft .hu

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
A Városházán (Dévaványa, Árpád utca 1.)

a következő napokon áll rendelkezésre:
november 16., november 30., december 7.,

december 21-én 8.00-11:00 óra közötti időpontban
(szerdai napokon).



Dévaványai Hírlap - 7. oldal

A hatodik csepp!
A mai világban egyre gyakrabban ta-

lálkozhatunk az esőkert, tetőkert és füg-
gőleges kert fogalmával is, melyek a házi 
csapadékvízmegtartás és hasznosítás zöld 
útját is jelenthetik. Utolsó szemléletfor-
máló cikkünk célja ezek bemutatása.

Esőkertek
Az esőkertek nagyon leegyszerűsítve a 

telken belüli mélyebb fekvésű részek hasz-
nosítását jelentik. Ugyanakkor ezek nem 
csak egyszerű „kerti tavak”, ahol megáll 
a víz, hanem hatalmas kertészeti értékkel 
bíró és a talaj vízháztartását egyensúlyban 
tartó zöldfelületi megoldások. Az esőker-
tek lényege a terepi adottságok kiaknázá-
sa és a talajminőség szolgálatába állítása, 
továbbá a nagymennyiségű csapadék 
csapdába ejtése. Ezek a sekély mélyedések 
összegyűjtik a tetőről, burkolt felületekről 
összefolyó esővizet és lehetővé teszik azok 
folyamatos elszivárogtatását, mindemel-
lett csökkentik a kert öntözési igényét és 
táplálják a növényeket.

Ha az összegyűjtött csapadék teljes 
mennyiségét közvetlenül az árokrend-
szerbe vezetjük, akkor az a lehető legha-
marabb elhagyja telkünket és előfordul-
hat, hogy napokkal az esőzések után már 
locsolnunk kell. Ha viszont esőkertet ala-
kítunk ki és csak a befogadó kapacitásán 
felüli csapadékot engedjük az árokba, ak-
kor a lassú beszivárgás által hetekre tud-
juk a talaj vízigényét pótolni. A jól kiala-
kított esőkert az állatok kedvelt helye is, 

szívesen vonzza a madarakat, bogarakat, 
méheket. Szűrő hatása révén tisztítja az 
érkező vizet: a vegyi anyagok akár 90%-át 
is el tudja távolítani. A jól megtervezett és 

kialakított esőkert 24-48 órán belül elszi-
várogtatja a csapadékvizet, így megaka-
dályozza a szúnyogok szaporodását is.

Egy esőkert a kertünk éke is lehet, me-
lyet főként őshonos növényekkel, vadvi-
rágokkal, kis igényű növényfajokkal érde-
mes beültetni. 

Tetőkertek
Amennyiben lehetőségünk van rá, in-

gatlanunkon zöld tetők is kialakíthatóak. 
Ezek elsősorban garázsok, fészerek, mel-
léképületek tekintetében lehetnek opciók, 
azonban egyre többször találkozhatunk 
a családi házak tetején is tetőkerttel. En-
nél a módszernél lényegében a tetőn egy 
új talajréteget terítünk le, melyre annak 
vastagságának fi gyelembevételével növé-
nyeket ültethetünk. Így az addig kihasz-
nálatlan felület a kertünk részévé válik, 
mindemellett meggátolja a víz gyors elfo-
lyását, könnyítve annak felszívódását. 

Hátránya, hogy a beruházási igény 
itt viszonylag magas, és alapos ter-
vezés szükséges. Előnye, hogy 
a tetőkert hatalmas mennyi-
ségű vizet képes felfogni 
és hasznosítani, ugyan-
akkor egy zöldte-
tőnek jelentős 
klimatikus ha-
tásai van-
nak: rend-
k í v ü l i 
m ó d o n 
szigetelik az 
épületet. Nyáron 
a talajréteg védi az 
épületet a közvetlen 
napsugárzástól, a növé-
nyek párologtatása révén 
pedig hozzájárul a hőmérsék-
let csökkentéséhez, ugyanakkor 
télen dunyhaként óvja az ingatlant 
a hidegtől.

Függőleges kertek
Sűrűn beépített környezetben a függő-

leges növényzet telepítése is megoldás 
lehet, amely például tűzfalak, beton-
felületek, magas kerítések futó- vagy 

kúszónövénnyel való beborítását, vagy 
speciális edényzetbe való telepítését je-
lenti. Ezek a függőleges növényfalak ár-
nyékolásuk és párologtatásuk révén je-
lenős hatással lehetnek környezetükre, 
hűtik a környezetet és védik az épületet 
az erős napsugárzástól. Az őshonos futó 
növények ráadásul kisigényűek, így kevés 
gondozást igényelnek, házunknak pedig 
évszakonként változó arculatot adhatnak.

A falra futtatott növényzet előnye:
• kiegészítő védelmet nyújt a falnak (pl. 

záporeső erodáló hatása).
• kisebb fűtésköltség - jobb hőszige-

telés (télen az örökzöld növényzet 
alatti fal hőmérséklete 2 °C-kal 

nagyobb, mint a növény nél-
külié),

• szárazabb, jobban 
szigetelő falak. (a 

növények nem 
e n g e d n e k 

át annyi 
csapa-
dékot 

zivatar 
idején, így 

a falaknak ki-
sebb a hővezetési 

értékük).
• kisebb a nyári hőség: 

a futónövények megvédik a 
falat a napsugárzástól, így a nap-

sugárzás akár 80%-át is távol tartják 
a homlokzattól.

Vízvédelmi fejlesztés
Dévaványán 

Projektazonosító:
TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00039

A Földön található 1,4 millió köbkilométer víz mindösszesen 0,5%-át teszi ki a szaba-
don felhasználható édesvíz készlet, ezért különösen fontos, hogy takarékosan bánjunk 
vele. A háztartások vízgazdálkodásában mind takarékossági, mind pedig környezetvé-
delmi szempontból jelentős szerepet játszhat a csapadékvíz hasznosítása.
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ÉJSZAKA AZ ISKOLÁBAN PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP A
VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

LÁTOGATÁS A BUDAI SZIKLAKÓRHÁZ 
ATOMBUNKER MÚZEUMBAN

Az idei tanévben ismét „Tehetségek éjszakája” címen hirdettük 
meg immár ötödik alkalommal az Éjszaka az iskolában elnevezé-
sű eseményünket. A jelentkező gyerekektől kértük, hogy mutas-
sanak be valamilyen produkciót, amelyben jónak érzik magukat, 
vagy csak szeretik csinálni. Láthattunk zenés-táncos bemutatókat, 
tornaelemeket, volt, aki rajzot készített, volt, aki viccet mondott.

Ezen az estén is ragaszkodtunk a már hagyományossá váló 
kezdethez: felidéztük a hely régi temető mivoltát, majd egy kis 
mozgással hangolódtunk az estére. A szabadon választható prog-
ramok között ismét volt falfestés, pillecukor – és palacsintasütés, 
kézműveskedés, szabadulószoba kisebbeknek, nagyobbaknak, 
ping-pong és tollaslabdázás, társasjátékozás és maffi  ázás. Az est 
folyamán a felsőbb évfolyamos tanulók teáztatták a felnőtteket, 
gyerekeket. Ezúton is köszönjük Szofi nak, Zozinak, Annának és 
Máténak a fi nom teákat. A produkciók bemutatása után éjszakai 

rejtvényes túrára indultunk,  majd a fi mnézés és „csendes” pihenő
következett. A reggeli ébresztőt követően helyben sütött kakaós-
csigával engedtük útjára a résztvevőket.

Köszönjük a segítséget Tóth Róbertnek, Domján Tamásnak, a 
diáksegítőinknek: Balogh Leának, Csontos Dórinak, Tóth Ábel-
nek és Valach Viktornak. Iskolánk dolgozói közül többen is lel-
kesen segédkeztek abban, hogy a gyerekeknek egy újabb felejt-
hetetlen élményben legyen részük: Baloghné Berényi Erzsébet, 

Berényi Margit, Gönczfalviné Szabó Éva, Mile Lajos, Miléné 
Antos Gabriella, Orbán Ildikó, Szabó Csilla, Szeleczkiné Szegedi 
Erika, Tarsoly Gabriella, Tóthné Bere Mária, Zima László. Kö-
szönjük még iskolánk alapítványának felajánlásait, mellyel hoz-
zájárultak a kézműveskedés és az étkeztetés megvalósulásához. 
Valamint a technikai dolgozóink segítségét, türelmét.

Domján-Zima Mária, Tóth Annamária szervezők

Október 17-én pályaorientációs napot tartottunk a Ványai 
Ambrus Általános Iskolában. A felső tagozatos tanulók a déle-
lőtt folyamán sokféle foglalkozással, középiskolával, továbbta-
nulási lehetőséggel ismerkedhettek meg. Az intézményünkbe 
látogatott vendégek interaktív tanórákat tartottak, beszélgettek a 
tanulókkal. A gyerekek kérdezhettek, kipróbálhattak néhány fo-
gást egy-egy szakma esetében. Köszönjük a Péter András Gim-
názium és Kollégium, valamint a Gyulai Szakképzési Centrum 
Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium képvi-
selőinek, továbbá Szatmári Juditnak és a Mosolyt Minden Arcra 
Alapítványnak, Barabás-Agárdi Fanninak, a rendőrségnek, Vára-
di Károlynak, Bán Lászlónénak, Kiss Károlynak, a Dévaványai 
Strandfürdő és Gyógyászat munkatársainak, a polgárőrség tagja-
inak a tartalmas, színes bemutatókat, előadásokat.

A pályaorientációs nap során készített képek megtekinthetők 
iskolánk facebook oldalán https://www.facebook.com/ambrusis-
kola, illetve honlapján https://sites.google.com/vanyaia-dvanya.
com/iskola/

2022. október 12-én „A Szikla” Múzeumi Közhasznú 
Alapítványnak köszönhetően iskolánk 27 tanulója és há-
rom pedagógus budapesti kiránduláson vehetett részt a 
következő programmal: Semmelweis Orvostörténeti Mú-
zeum - múzeumpedagógiai foglalkozás, tárlatvezetés; Má-
tyás templom idegenvezetéssel; séta a Budai Várban; ebéd 
a Déli12 étteremben; Sziklakórház Atombunker Múzeum 
idegenvezetéssel. Vonattal és a BKV járataival utaztunk, 
amely további szórakoztató programnak bizonyult.

Köszönjük az Alapítványnak a lehetőséget!
A kirándulás során készített képek megtekinthetők isko-

lánk facebook oldalán https://www.facebook.com/ambru-
siskola, illetve honlapján https://sites.google.com/vanya-
ia-dvanya.com/iskola/

ÉLETMENTŐ INJEKCIÓT KAPOTT 
ISKOLÁNK

Az anafi laxia súlyos, életveszélyes allergiás reakció. A tü-
netek az allergiát kiváltó anyaggal való érintkezést követően 
másodperceken vagy perceken belül jelentkeznek. Ezt a reak-
ciót kiválthatja rovarcsípés, étel és sok más egyéb oka is lehet.

Az anafi laxiás reakció egyértelmű jele, ha nagyon rossz kö-
zérzet alakul ki perceken belül, ami sajnos akár halálhoz is 
vezethet, ha nem kap a beteg azonnali gyors segítséget.

Ilyen gyors segítséget jelent a EPIPEN injekció. Ez az esz-
köz úgy van elkészítve, hogy az életveszélyes reakció ve-
szélye esetén nagyon gyorsan, a betegek akár saját maguk is 
használhassák.

Ilyen életmentő injekciót adományozott dr. Kozma Da-
niella iskolánknak. Tanulóink és munkatársaink nevében na-
gyon szépen köszönjük a felajánlást!

Vezetőség
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November 17-én rendeztük 
meg a Ványai Ambrus Álta-
lános Iskola Jövőjéért Alapít-
vány jótékonysági bálját.

Ebben az évben is nagy-
számú vendégsereg tisztelt 
meg bennünket.

A hagyományokhoz híven 
műsorral kedveskedtünk 
az egybegyűlteknek. Var-
ga-Duray Villő ritmikus gim-
nasztikai gyakorlatot muta-
tott be. Adameczné Ladányi 
Viktória előadásában népsze-
rű slágerek csendültek fel.

Fő támogatónk, Szűcs Ti-
bor úr ebben az esztendőben 
is vendégművész produk-
ciójával járult hozzá estünk 
sikeréhez. Szikra László 
humorista szórakoztatott 
minket, majd Retro disco-
ban mulathattunk. Ez úton 
köszönjük meg nagylelkű tá-
mogatását!

A fi nom vacsora után a 
szülők és a támogatók által 
felajánlott tombolatárgyakat 
sorsoltuk ki.

A legkitartóbb vendégek 
hajnalig ropták a táncot. Jö-
vőre újra találkozunk!

Az est bevétele alapítvá-
nyunk számláját gyarapítja, 
melyből minden évben tá-
mogatjuk az osztályközös-
ségek, tanulóink szabadidős 
tevékenységét, jutalmazását.

Támogatóink voltak:

1.b osztály
2.a osztály,
2.b osztály,
2.c osztály,
4.a osztály,
4.b osztály,
5.a osztály,
5.b osztály,
6.a osztály,
6.b osztály,
7.b osztály,
7.c osztály,
8.a osztály,

Agrodéva Kft .,
Bogdán Kármen,
Bak Krisztián,
Balogh Gyula,
Balogh István,
Bán László,
Barta János,
Benkéné Gyebnár
    Judit-Juckó Papír Írószer
Bere István,
Botosné Mile Edit,
Czakó Lajos és családja,
Csaba Ignáczné,
Csaba Jánosné,
Csatári Terézia,
Darvasi István és családja,
Dékányné Kőszegi Anna
Dévaványai Folkműhely
    Egyesület,
Dévaványai Kulturális és
  Művészetoktatási Alapítvány
Dévaványai Vadásztársaság,
Dr. Molnár Edina,
Ecsegfalva Művelődési Ház,
Ecsegfalvi iskola közössége,
Édes Otthon Cukrászműhely,
EKUNA
Erdei Attila,
Fazekas Gyula,
Fazekas Gyuláné,
Fekete Andrásné,
Forgács László,
Földesi Lajos Károly,
Furka Lajos,
Gaál Mariann,
Galambos Istvánné,
Goods Market,
Gusztafi k László és családja,
Hagyományőrző Nők Egyesülete,
Hétszínvirág Alapítvány,
Ifj . Barta János,
Illin Józsefné,
Jenei Márta,
Juhász Károly képviselő
     Ecsegfalva,
Kazainé Kertmegi Zsuzsanna,
Kecse Hajnalka,
Kecse Tibor,
Kiss Attila,
Kónya István,
Körömi Sándor,

Ládiné Füzi Anita
     és Ládi Róbert,
Láncziné Kis Mária,
Laskai Tibor,
Laskainé Kis Alexandra,
Lengyel Tibor,
Lovász Judit,
Lovász Tamás és családja,
Lovász Tamásné, 
Mester Jánosné,
Mile Lajos,
Murányiné Szabó Anna,
Nagy Gábor,
Nyíri Tünde,
Nyuzó Marietta,
Nyuzóné Szabó Edit,
Oszlánczi Ignác és felesége,
Papné Auer Ildikó,
Papp Kertészet, Dévaványa
Papp Lajos,

Papp Tibor és Papp Ildikó,
Pesztránszki Rita,
Pihurik Katalin,
Purgel Ferenc
Purgel Ferencné,
Purgel Mihályné,
Rudokász Diána
Rácz Dóra,
Szabó Lajos,
Szarka Edina,
Szarkáné Hajdu Gabriella,
Szilágyi Norbertné,
Szűcs Ferenc,
Szűcs Tibor,
Tóbiás Gábor,
Tóth Ildikó,
Valánszki Miklós Róbert,
Váradi Andrásné,
Váradi Károly,
Vass Anikó.

ISKOLAI ALAPÍTVÁNYI EST
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2023/2024

Technikum (5 év)
Ágazatkód / ágazati képzés (szakma)

0400 – Szociális ágazat
(Kisgyermekgondozó, -nevelő)
0401 – Informatika és távközlés ágazat
(Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető 
technikus)
0402 – Szépészet ágazat (Fodrász)

5 éves képzés, az érettségi vizsga mellett szakmát is ad.

••• ••• •••
Szakképző iskola (3 év)

Szakmakód / szakma
0404 – Kereskedelmi értékesítő
0405 – Festő, mázoló, tapétázó
0407 – Pincér-vendégtéri szakember

3 éves képzés, amely szakmai vizsgával zárul.

Felnőttképzési kínálatunk:
• Fodrász (érettségihez kötött)
• Kisgyermekgondozó, -nevelő
   (érettségihez kötött)
• Kereskedelmi értékesítő
• Festő, mázoló, tapétázó

• Szociális ápoló és gondozó
• Pincér-vendégtéri szakember

Előnyök:
- Két szakma és egy szakképesítése megszerzése ingyenes
- A már megszerzett szakmai tapasztalat beszámítható
- Nappali vagy esti rendszerben végezhető
- A munkahely is bevonható a gyakorlati képzésbe
- Az elmélet e-learningben, és a képzések egyéni tanrend-

ben is elsajátíthatóak

Felvételi eljárás
Felvételi vizsgát nem tartunk. A felvételi rangsor az álta-
lános iskola 7. év végi és 8. év félévi tanulmányi eredmé-
nyek figyelembe- vételével történik.

Kollégium
Minden tanuló számára kollégiumi elhelyezést biztosí-
tunk. 3-4 ágyas kényelmes, jól felszerelt szobákban pi-
henhetnek a diákok. Színes szabadidős tevékenységek, 
sport-rendezvények szolgálják a kollégisták délutáni, esti 
kikapcsolódását.

Nyílt nap: 2022. november 18. 8:00-12:00.
Telefonos egyeztetés után más időpontban is várjuk

az érdeklődőket!

••• GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM •••
Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

SMINKES és SZEMPILLAÉPÍTŐ 
Érdeklik a szépészeti szolgáltatások?

Már a szépészetben dolgozik és szeretne szakmailag új 
irány felé nyitni? Bővítené vállalkozása profi lját?

Szerezze meg a SMINKES és SZEMPILLAÉPÍTŐ
szakmát! 

Ne utazzon ezért a megyeszékhelyre vagy esetleg távolabb!
DÉVAVÁNYÁN jól felszerelt tanműhelyben, kiváló 

oktatókkal személyes és részben on-line formában le-
hetőséget biztosítunk a képesítés megszerzésére!

A képzés a saját részre beszerzett saját eszköz– és anyag-
költségeken és vizsgadíjon kívül ingyenes.

A képzés formája: esti rendszerű, heti két alkalom.
Alap képzési idő: 800 óra.
Belépés feltétele: érettségi.

További információ, egyéni kérdések megválaszolása: a 
devavanya@gyszc.hu e-mail címen.

Jelentkezési lap elérhetősége: www.dvki.hu címen.

ÜZLETVEZETŐ

Kereskedelmi tevékenységet folytatna kiskereskedőként?
Saját üzletet nyitna? Szívesen tovább fejlesztené már 

megszerzett kereskedelmi ismereteit?
Szerezze meg az ÜZLETVEZETŐ szakképesítést!

Ne utazzon ezért a megyeszékhelyre vagy esetleg távolabb!
DÉVAVÁNYÁN jól felszerelt tanműhelyben, kiváló ok-

tatókkal személyes és részben online formában lehetőséget 
biztosítunk a képesítés megszerzésére!

Eddigi végzettségeitől függően akár ingyenes formában, 
egyéni munkarendben és végzettségei beszámításával.

Alap képzési idő: 140 óra.
Belépés feltétele: középfokú iskolai végzettség és szakmai 

előképzettség (eladó, kereskedő).
További információ, egyéni kérdések megválaszolása: a 

devavanya@gyszc.hu e-mail címen.
Jelentkezési lap elérhetősége: www.dvki.hu címen.

Gyulai SZC Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2. 

OM: 203069/030 • Telefonszám: 06 (66) 585-110 • Mobil: 06 (20) 293-2983
E-mail: devavanya@gyszc.hu • Web: www.dvki.hu • Facebook: Dévaványai Középiskola.
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Mile Magdolna vagyok, Dévaványán 
születtem és születésem óta itt is élek, itt 
töltöttem gyerekkoromat, minden ideköt, 
ami fontos szerepet töltött be életem során. 
Kézügyességem már kisiskolás koromban 
megmutatkozott, nagyon szerettem rajzolni, 
festeni, talán elmondható, hogy már akkor 
kreatív volt a fantáziám a képzőművészet 
terén. A pergelt torta készítésével gyermek-
koromban ismerkedtem meg. A házunkkal 
szemben lakó Milike néni cukrász volt. Ő 
készített pergelt tortákat és már akkor cso-
dáltam őt és elkészült műveit. 1976-ban 
mentem férjhez, ekkor anyósom, Kovács 
Gyuláné Nácsa Róza révén kerültem igazán 
közel ehhez a mesterséghez. Ő tanította meg 
nekem a pergelt torta készítés fortélyait, ezért 
örökké tartó hálával tartozok neki. Ezután a 
szabadidőm nagy részében igyekeztem mi-
nél szebb és látványosabb tortákat készíteni. 
A pergelt torta készítése egyszerűnek tűnő, 

de nem is olyan egyszerű folyamat. A cukrot 
először fel kell olvasztani, majd a darált diót 
bele kell keverni. Nagyon fontos a cukor-dió 
arány az anyag dolgozhatóságához. Mivel a 
massza forró, ezért nagyon gyorsan kell vele 
dolgozni. Először a megfelelő vastagságúra 
kell nyújtani, majd ezután formázni. Mind-
ezt néhány perc leforgása alatt, mivel a cu-
kor hűlésével gyorsan merevedik az anyag. 

A torta készítését úgy kell elképzelni, hogy 
pl.: egy hal két ellentétes negatív forma el-
készítésével, majd annak olvasztott cukorral 
történő összeragasztásával válik eggyé. Ami-
kor a fi gurák készen vannak, következhet a 
díszítés. A díszítéshez felvert tojásfehérjéhez 
porcukrot keverek, melyet ételfestékkel szí-
nesítek. A díszítéshez biztos kéz, fantázia és 
türelem szükséges.
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 DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
A Nemzeti Gyásznapra

emlékeztünk

2022. október 6-án arra a tragikus 
őszre emlékeztünk, amely a magyar 
szabadságharc elfojtásának és a forra-
dalmat követő könyörtelen megtorlás 
áldozatainak állít emléket. Fejet hajt-
va tisztelegtünk a 13 főtiszt emléke 
előtt előtt, akik halálukkal a haza füg-
getlenségének mártírjaivá lettek. 

A megemlékezés koszorúit helyez-
ték el:

Dévaványa Város Önkormányzata 
nevében Valánszki Róbert polgármes-
ter úr, a Dévaványai Általános Műve-
lődési Központ és Bölcsőde nevében 
Bakó Bernadett intézményvezető, to-
vábbá koszorút helyeztek el az okta-
tási intézmények és civil szervezetek 
vezetői.

,,(...)Ők tizenhárman ott nyugosznak,
nem népünk sírja lett Arad.
Ha hűvös, őszi éjszakákon,
a csillagokat kémleled,
tizenhárom ragyogó csillag
felülről őrzi népedet. (...)”
/Aranyosi Ervin- Az aradi vértanúk 

emlékére-részlet/

1956. október 23-ra
emlékeztünk

2022.október 21-én pénteken emlé-
keztünk meg az 1956-os forradalom 
és szabadságharc eseményeiről.  Arra 
a napra emlékeztünk, melyen - Márai 
Sándor szavait idézve - ,,Meghasadt 
az égbolt, mert egy nép azt mondta, 
elég volt!”. Elég volt a diktatúrából és 
az elnyomásból. A nemzet szíve ott és 
akkor egyként dobbant és az a dobba-
nás megrázta az egész világot.

Az ´56-os hősöktől a bátorságot, 
a hősiességet, a hazaszeretetet és a 
nagyság dicsőségét kaptuk útravaló-
nak, ezért kötelességünk, hogy fejet 

hajtsunk azok előtt, akik félelmet nem 
ismerve, mindent feláldoztak nemze-
tünk szabadságáért.

Beszédet mondott Valánszki Róbert 
polgármester úr, majd elhelyezték a 
megemlékezés koszorúit:

▪ Dévaványa Város Önkormányzata 
nevében:Valánszki Róbert polgár-
mester és Czene Boglárka jegyző;

▪  a Békés Megyei Kormányhivatal 
Gyomaendrődi Járási Hivatala kép-
viseletében: Dr. Smiri Sándor hiva-
talvezető-helyettes úr;

▪  a DÁMK és Bölcsőde képviseleté-
ben: Bakó Bernadett intézményveze-
tő és Hajdu Ildikó;

▪  a Ványai Ambrus Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola ne-
vében Baloghné Berényi Erzsébet 
intézményvezető és Szabó Csilla in-
tézményvezető helyettes;

▪  a Gyulai Szakképzési Centrum 
Dévaványai Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium képviseletében: 
Tóth Erika intézményvezető és a Di-
ákönkormányzat képviselői;

▪  a Margaréta Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény nevében Fe-
hér Zsoltné és Gyányiné Wagner Judit;

▪  a Békés Megyei Hajnal István Szo-
ciális Szolgáltató Centrum képvise-
letében Szerencsi Károly intézmé-
nyegység vezető és Szarka Tiborné 
segítő;

▪  az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesü-
let nevében Csekő Andrásné és Szar-
ka Sándorné;

▪  a Dévaványai Sportegyesület ne-
vében Dr. Szitás László elnök és az 
egyesület sportolói;

▪  a Fidesz Dévaványai Alapszerve-
zete képviseletében Kiss Károly és 
Kónya Dávid.

„A porszemet, mely csak magában áll,
Elfújja egy kis szellő, egy lehellet;
De hogyha összeolvad, összenő, ha
A porszemekből szikla alakul:
A fergeteg sem ingathatja meg!”

/Petőfi  Sándor - Erdélyben -részlet/
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A KÖNYV HÁZHOZ MEGY!
A Ladányi Mihály Könyvtár ajánlja a „Könyvet házhoz” szol-

gáltatását, idős, beteg, vagy mozgásukban korlátozott emberek 
számára. A könyvtár ezzel a szolgáltatással szeretné biztosítani az 
olvasás nyújtotta kikapcsolódást, a könyvekhez, folyóiratokhoz 
való hozzájutás lehetőségét. A szolgáltatás ingyenes.

Amennyiben Önnek, vagy ismerősének hasznos lenne ez a 
szolgáltatás, hívja a könyvtárat telefonon 06-20-7707296, vagy 
írjon üzenetet a konyvtar@devavanya.hu e-mail címre, vagy lá-
togasson el a könyvtár facebook oldalára, írjon üzenetet. 

Somogyi Erzsébet, könyvtáros

A Ladányi Mihály Könyvtár könyv és
folyóirat kölcsönzés szolgáltatását a városházán 

lehet igénybe venni.

Kölcsönözni és dokumentumokat visszahozni
hétfőtől csütörtökig 8-11.30 és 12.30-16.30, pénteken 

8-11.30 és 12.30-14.00 óráig lehet. A már
visszahozott könyvekből lehetőség van a helyszínen 

válogatni, illetve konkrét igényeiket kérhetik:

személyesen, vagy telefonon: 06/20/770-7296,

e-mailen: konyvtar@devavanya.hu,
ladanyimihalykonyvtar@gmail.com,

vagy lájkolják a Ladányi Mihály Könyvtár facebook 
oldalát, és írjanak nekünk messenger üzenetet.

KEDVES KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK!

Felejthetetlen emlék

Dévaványán születtünk: Kereszturi Sándor 1930-ban, 
Pap Sára 1934-ben.

Idén ünnepeljük 70. házassági évfordulónkat, 1952. 
október 11-én esküdtünk egymásnak örök hűséget és 
kezdődött közös életünk. Három fi unk született, Ők is 
helyben tanultak. Szaporodott a család, gyermekeink 
megnősültek.

1978-ig éltünk ott, majd Budapestre költöztünk, de szí-
vünk mélyén mindig Dévaványa marad szülőfalunk.

Három drága fi unk, három kedves menyünk, hat szép 
unokánk párjaikkal együtt és négy gyönyörű déduno-
kánk szeretete ad erőt életünk minden percében. Ezúton 
is hálásan köszönjük Nekik jóságukat és mindazt, amit 
értünk tesznek a mai napig.

A külföldön és vidéken élő rokonoknak, a dévaványai 
családtagoknak is üdvözletünket küldjük és örömmel fo-
gadjuk, hogy Ők is mindig érdeklődnek felőlünk.

Végezetül, de nem utolsó sorban a polgármester úrnak 
és a szerkesztőségnek is hálával tartozunk, hogy lehető-
séget biztosítottak az újságban való megjelenéshez.

Tisztelettel és köszönettel: Sárika néni és Sanyi bácsi

FELHÍVÁS
A magyar néphagyomány szerves részét képezték a kü-

lönféle fúvószenekarok. Alig ötven évvel ezelőtt még szin-
te minden jelentősebb településnek volt valamilyen amatőr 
zenekara. Az általában fúvósokból és ütőhangszeresekből 
összeállított zenekarok jelen voltak esküvőkön, temetése-
ken, keresztelőkön, bálokon és más társadalmi – kulturális 
rendezvényeken. Ezek a zenekarok általában a katonaság-
hoz kötődtek kezdetben, a későbbiek során pedig önkéntes 
tűzoltóságnál vagy hasonló helyi szervezeteknél szolgáltak. 
A zenészek a közösség megbecsült tagjai voltak. Dévavá-
nyán is működött tűzoltózenekar, még a hetvenes évek ele-
jén fellelhető működésük. Emlékük megőrzését elősegíten-
dő szeretnénk információt gyűjteni a korabeli emlékekről. 
Kérjük, amennyiben még valaki emlékszik munkásságukra, 
tagjaikra, fellépéseikre, próbáikra, vagy bármilyen, velük 
összefüggésbe hozható tárgyi vagy szellemi emlékre, az le-
gyen szíves a szerkesztőség felé telefonon vagy e-mailben 
jelezni.

Simon Norbert lelkész
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Folytattuk a baráti találkozók látogatását Füzesgyarmaton, 
a Hóvirág Nyugdíjas Klub meghívására 2022. augusztus 26-
án, a Hotel Garában, 10 éves évfordulójuk ünneplésével.

A berekfürdői XXXII. Országos Nyugdíjas Találkozó 
szeptember 10-én volt, ahol az énekkarunk is fellépett - 
nagy siker volt és szép élménnyel tértünk haza. Okleveles 
elmerést is kaptunk.

A Holdfény Nyugdíjas Klub gyomaendrődi baráti talál-
kozóján is részt vettünk 2022. szeptember 24-én. Köszön-
jük nekik, nagyon jól éreztük magunkat.

A körösladányi Őszikék Nyugdíjas Klub „Idősek világ-
napja és baráti találkozó” rendezvényén is ott voltunk 2022. 
szeptember 24-én, Máté Péter legszebb dalait hallgattuk 
zongorakísérettel, utána tánc következett.

A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége Bé-
késcsabán rendezte meg az Idősek Világnapja – VI. Kolbá-
szolimpia rendezvényt, amelyen szintén részt vettünk.

2022. szeptember 5-én, a nyugdíjasok országos szövetsége 
kitüntette azokat a tagokat, akik kiemelkedő segítő mun-

kát végeztek. Az idősek 
világnapja alkalmá-
ból a dévaványai Őszi 
Napfény Nyugdíjas 
Egyesület tagjai közül
Szarka Sándorné kap-
ta az elismerést. Gra-
tulálunk és további jó 
munkát és jó egészséget 
kívánunk neki!

Vésztőn folytattuk  a 
tavalyi évben elmaradt 
baráti találkozót 2022. 
október 9-én. Nagyon 
jó hangulatban és jó él-
ményekkel töltöttük el 
ezt a napot is.

Az európai autómentes nap XII. Gurul Ványa rendezvé-
nyén is részt vettünk 2022. szeptember 16-án. Ott segítet-
tünk ahol kellett, főleg a megvendégelésben. Nagyon jól 
éreztünk magunkat, megyünk máskor is. Köszönjük a le-
hetőséget a szervezőknek. 

Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület

Mi kérünk elnézést -
avagy egy láthatatlan sztrájk margójára

Ez egy bocsánatkérés! Bocsánatot szeretnénk kér-
ni a szülőktől és a gyermekektől. Tudjuk, hogy a kö-
zelünkben háború dúl, tudjuk, hogy megszorítások 
vannak, tudjuk, hogy az emberek napról-napra él-
nek, tudjuk, hogy mindenkinek kisebb baja is sok-
kal nagyobb, mint a pedagógusok nyavalyái. És mi 
mégis sztrájkolunk! Sztrájkolunk, bár szinte látha-
tatlanul. Szabadidőnket, bontott óráinkat áldozzuk 
föl, mert nem szeretnénk, hogy a gyermekek, szü-
lők fi zessék meg a mi felelőtlenségünk árát.

Sztrájkolunk, mert tudjuk, hogy ez az oktatási 
rendszer se nekünk, se a gyereknek, se a szülők-
nek nem jó.

Sztrájkolunk, mert hisszük, hogy jól képzett szak-
emberek emelhetik fel az országot, menthetik 
meg a világot.

Sztrájkolunk, mert hisszük, hogy a tudás hata-
lom.

Sztrájkolunk, mert elég volt a megalázásunkból.

Sztrájkolunk, mert látjuk a jövőt.

Nem az a baj, hogy nekünk kevés a fi zetésünk. 
Az a baj, hogy a pályakezdőké még kevesebb, ezért 
szinte nincs is pályakezdő. Nem találnak pedagó-
gusokat az iskolák, nyugdíjasok segítenek, ameddig 
tudnak. Dévaványa általános iskolájának korfája az 
alábbiak szerint alakul:

20+ 30+ 40+ 50+ 60+

2 3 14 26 4

Felmerül a kérdés: „Ki fog holnap tanítani?”

Ezért harcolunk a magunk módján, olyan esz-
közökkel, amelyekkel lehet. Látjuk, érezzük, hogy 
a jövőnk a tét! Reméljük, Önök megbocsájtják ezt 
nekünk!

a sztrájkoló pedagógusok 

DÉVAVÁNYAI ŐSZI  NAPFÉNY 
NYUGDIJAS EGYESÜLET HIREI



Dévaványai Hírlap - 15. oldal



Dévaványai Hírlap - 16. oldal

Bereczki tanár úr hol kerékpárral, hol gyalogosan, hol egye-
dül, hol társaságban járta a határt. Elbeszélgetett idős emberekkel, 
gyűjtötte az írásos és tárgyi emlékeket. Többször bejárta széltében, 
hosszában az ecsegi határt. Ez az írás egyik ilyen útjáról számol be. 
Szűcs Sándor biharnagybajomi hagyomány gyűjtő, és Dorogi Már-
ton püspökladányi tanító, társaságában járta be az ecsegi határt. 
Szűcs Sándor, aki nagyon sok ismerettel rendelkezett a táltosokról, 
Ecsegen akart nyomozni utánuk. Bereczki tanár úr írása két részlet-
ben a Dévaványai Hírlap 12. évfolyam, 3. számában, 1944. január 
13-án. (3-4. oldal) és a Dévaványai Hírlap 12. évfolyam, 4. számá-
ban, 1944. január 22-én (2-3. oldal) jelent meg. Ebből az útleírásból 
idézünk egy részletet.

Táltosok nyomában (részlet)
Írta: Bereczki Imre

Nem maradhattunk tovább, hiába a szíves marasztalás. Kimen-
tünkben Dorogi Márton nem állhatta meg, hogy lencse végre ne 
kapja a leleményes kis csomókat, amiket a kunyhó környékén rak-
tak marhaganéból. Szűcs Sándor meg nem hiába ismeri a táltosok 
tudományát, mikor észreveszi, hogy most értünk utunk nehezéhez, 
előveszi hatalmas bornyújából remekbe szabott sárréti sinkóját*. Ki 
se simította még, csak felrántja felső gúnyájára. Már mehetünk is 
tovább. Nincs vesztegetni való idő.

Mert messze volt még a Putri. Alig csillámlott oda. Régi nádfede-
le helyett akkor már piros cserépből raktak rá fedelet. Sándornak a 
Berettyó gáton nyomni kezdte talpát a megkeményedett agyag. De 
nem hiába volt nagy szakértője minden népi gyógymódnak. Elővett 
hátizsákjából egy kis fakupát, valami fehér zsír volt benne, megkente 
vele a talpát, s egyszeriben elmúlt minden fájás. Megint a katona 
bakancsban jött velünk. Csak délután húzta fel a bocskort s ettől 
kezdve úgy siklott a gyepen, mint valami sielő szamojéd.

Éppen dél lett, mikor leraktuk cepecupánkat Horváth Lajos gazda 
asztagja tövében. Kevi ember Horváth bácsi, jóval felül a nyolcva-
non, nyolcvannégynek mondotta magát. Mégis úgy tesz-vesz, mint 
egy negyven éves.

- Öregebb vagyok én már, mint ez az épület. – mondja és a Putri 
csárdára mutat.

A csárda északi végét elbontották. Talán a tulajdonos, talán a bérlő. 
Igen közel volt a gáthoz, a társulat úgy rendelkezett, hogy hordják el. 

* sinkó: Bőszárú vászon gatya

Megittuk-e, megettük-e hárman azt a nyolc liter tejet, amit a 
Putrinál adtak, nem tudom. Ha félszázaddal előbb járunk errefe-
lé, biztosan garabonciásnak néztek volna bennünket. Semmi sem 
esik olyan jól a melegben elfáradt embernek, mint a hideg vízben 
lehűtött édes tej. Éppen fele útján lehettünk az ecsegi telep meg kevi 
közt. Arra, kicsit jobbfelől a templomzugi híd irányában tölgyfával  
beültetett hát. Itt állott valamikor Ecseg falu temploma. Két jó cim-
borám meg én megindultunk arrafelé, hogy megnézzük az érdekes 
helyet. Ott mentünk csak a Berettyó csatorna magas partján. Mégse 
találtuk meg se a templom helyét, se a falu telkét. Igaz, pár száz mé-
ter után megint elcsábított bennünket a közelben álldogáló sőrekút*. 
Itt Márton, mint háziemberhez illik, lefeküdt, hogy egy kis ebéd-
utáni szunyókálással kipihenje az út fáradalmait. Talált egy gezemi-
ce csomót, annak a hűvösébe húzódott. Sándor meg megint vizsgál-
gatni kezdte a kútágast, kútdeszkákat. Én meg valami Putri helyet 
fedeztem fel, felléptem a gödör szélét-hosszát.

Amerre a templomzugi híd fakarfája rémlett, arra mondották 
Finta Péter bácsit az ökrökkel. Hiába húztunk át: régi Ecseg falu 
alatt húzódó fi atal erdőn, sehol se láttuk az öreget. Lefi ttyenő ba-
juszu öreg ember settyegett velünk szemben. Megkérdeztem tőle:

- Mondja atyámfi a, kinn van még Finta Péter bácsi?
- Nincsen. A máshéten ment be Kevibe. Elvitték az ökröket 

szántani.
Akkor hát nem tudunk beszélni a legöregebb gulyással. Mit te-

hettem volna? Nekiláttam túzoktollat szedni. A Berettyó laposa felé 
nagy járása volt a túzokoknak. Elhullatott tollaik tanúskodtak róla, 
hogy megtépázták egymást. A legtöbb toll vége csonka. Akkor cson-
kult meg, amikor kitépték  egymás farkából.

Tejre is lehet inni, ha harmincfokos melegben gyalogol az ember. 
Rajta volt a veder a kúton. Sándor lerajzolta a fedett kutat. Márton 
meg igen szépet álmodhatott, mert harsány riadót vezényelt álmá-
ban. Ideje, hogy visszamenjünk, mert jól lecsúszott a nap.

Összeállította: Turiné Mikó Éva

KORABELI KRÓNIKA
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Dr. Bereczki Imre - BIHGY fotótára

* sőre: hízlalásra befogott fi atal szarvasmarha
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DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁRA

„A köznapi nyelvhasználattal ellentétben, a telepü-
lés szó jelentése nem szűkíthető le a belterületre: az 
épített városra és az épített falura. Beletartozik a ha-
tár is… A határ természetes és elengedhetetlen része 
a településnek. A külterület ott kezdődik, ahol a bel-
terület véget ér… A külterület szó 19. századi nyelv-
újítási fejlemény. Jóval régibb az ugor kori hat szócs-
kából kifejlődött és a 11. századtól adatolható határ 
kifejezés. A határ szó a magyar nyelvben… jelenti 
…egy-egy település földjét, vagyis a beépített beltel-
kek együttese és a határvonal között húzódó kertek, 
szőlők, szántók, kaszálók, legelők, erdők, utak, vizek, 
parlagok területét.” 

„A földet, amelyen egy nép vagy kisebb népcsoport 
– esetleg annak képviselője – élt, nemcsak hasznosíta-
ni, művelni kellett, hanem éppen ennek feltételeként 
azt óvni és védeni is az idegenektől, akik a föld ter-
mését, haszonvételét ideiglenesen vagy huzamosan 
saját javukra akarták fordítani. A védelemnek egyik 
módja éppen a jó elhatárolás volt, azaz a birtokha-
táron olyan jól látható, szilárd jeleknek a lerakása, 
amelyek minden szomszédnak érthetően és azonnal 
tudomására hozták, hogy azon túl tilos a hatolás, ad-
dig hat az illetékessége, birtokjoga: ott a határ!

Ezért is tulajdonítottak minden időben nagy jelen-
tőséget a határok pontos kijelölésének. A határjelek 
a legkülönbözőbb anyagokból és formákban készül-
hettek az ökológiai környezetnek megfelelően, és el-
készültük után időről időre – gyakran évente – sor 
került felújításukra is. Ez hagyományos módon a kö-
zösség képviselői előtt többnyire ünnepélyes formá-
ban történt a határjárások során.” A határjárások elő-
készítésekor megesett, hogy hamis tanúzásra akartak 
rávenni embereket.

„De az is előfordult, hogy a tanú, akit hamis ha-
tárokra kényszerítettek, útközben gondolta meg 
magát, és vált ki a hamis nyomokon járó menetből. 
1781-ben a Heves megyei Ványán az egyik tanú „he-
ted magával ment volna” határt járni, „de a más rend-
béli tanúk elő menvén, tsalták ezen … hét tanúkat 
is.” Ezért a „Tanú protestálván mondotta, hogy erre 
határokat lenni soha sem tartottak … ez után emli-
tett heted magával hátra maradván, az utolsó kocsin 
tsak pipázgattak.”

A ványai határjárás alkalmával a biztos támpontot 
adó a jobb tájékozódást elősegítő határjelek sokfé-
leségére található példa: van földhányás, földhalom, 

akácfasor, hasítás, ér, kereszttel jelölt fa, tövisbokor, 
két vagy három domb, berek, de vannak cölöpök is. 
Ha mégis valaki ezeket a jól látható határjeleket fi -
gyelmen kívül hagyta, állatait áteresztette vagy a ha-
tárokat megrongálta, határperekre került sor. „Az 
1732-es ványai határperben pedig arról vallott az 
egyik a tanú, hogy marhát őrizve a tilos földre eresz-
tette állatait, ahol a ványaiak elfogták és büntetésül 
„egy birka bőrét elvették és eöszve vagdalták az hiré-
ért …” A rossz hír pedig gyorsan terjedt még a pusz-
tában is.”

S még ma is mondjuk a közmondást: A rossz hír 
szárnyon jár.

Ennek ellenére mégis a határsértések nagyobbik 
része állatokkal történt, amelyek legelés közben át-
mentek a határon. Ilyenkor igyekeztek a határsértő-
ket meglepni, elfogni, hogy zálogot, váltságdíjat kö-
vetelhessenek tőlük. Egy ilyen határsértésről – illetve 
határsértésnek tűnő esetről – szól „A ványai juhbe-
hajtás” című vidám elbeszélő költemény, melyet – 
az irodalomtörténet szerint – az ifj ú Arany János is 
megverselt kisújszállási tartózkodása idején, s ott ol-
vasható az összes költeményei között.

A dévaványai régész és néprajztudós dr. Bereczki 
Imre azonban tanulmányában bebizonyította, hogy 
a mű szerzője „ …csak az akkor élt és állásából elbo-
csátott jegyző, Szabó I. lehetett, aki 28 éven át volt a 
község szolgálatában, s aki nyilván jól ismerte a helyi 
viszonyokat, a községi tanács hibáit ahhoz, hogy egy 
kis ügyeskedéssel le is tudja őket írni.”

A ványai határ a török után nagyobbodott meg, vált 
hatalmasabbá. A körülötte elhelyezkedő sok kis falu 
elpusztult a török korban, és pusztává lett területü-
ket a dolgos, szorgos ványaiak legelőnek vagy szán-
tóföldnek megszerezték. Így történt ez az elnéptele-
nedett Ecseg nevű faluval is. Ezért a ványai és ecsegi 
határnevek összetartoztak, hiszen a ványaiak művel-
ték, használták a földeket. Az idők folyamán azonban 
egyre többen telepedtek le az ecsegi részen különö-
sen az 1920-as évek elején, s ennek következménye-
ként 1950-től létrejött Ecsegfalva, és közigazgatásilag 
is különvált Dévaványától is. A többi elpusztult kis 
falunak a neve ma már csak a határrészek nevében 
bukkan fel, a határrészek őrzik emléküket. Közülük 
néhányról a hírlap következő számában olvashatnak.

Összeállította: Váradi Andrásné

Dévaványa külterülete, a határ részeinek nevei



Dévaványai Hírlap - 18. oldal

VÁNYAI ARCOK

Rákossy Árpád
ügyvéd, járásbíró,

szénraktár vezető, segédmunkás
(1902.02.10. Felsőcsernáton – 1972.12.22. Kecskemét)

Az 1956-os forradalmat követő megtorlásokra emlékezve 
méltán idézhetjük fel Rákossy Árpád küzdelmes életútját, 
nehéz időkben történt helytállását, személyes példamutatá-
sát. Bár Rákossy nem Dévaványán született, Rákossy Sándor 
és Mátis Amália — székely szülők — gyermeke volt, neve, 
személye mégis erősen kapcsolódik városunkhoz, mert 
1929 és 1940 között 12 évig itt volt ügyvéd. 1930-ban fele-
sége hozományából vásárolt 118 holdas ványai földbirtokát 
pedig csak 1945 után vették el tőle.

Bár a dévaványai ügyvédi pályával kapcsolatos néhány 
életrajzi adat korábban is birtokomban volt, Rákossy Árpád 
igazi sorsát a munkahelyemtől három perc sétányira a Th ö-
köly úton lakó Fetés András nyomán ismertem meg ponto-
sabban. Fetés András Rákossy szülőfaluja — Felsőcsernáton 
szomszédságában, Ikafalván született, s mint történész és 
tanárember különösen fontosnak érezte, hogy közeli földije 
életútját szélesebb körben is megismertesse, az elnyomatás-
sal szembeni helytállását pedig erkölcsi példaként mutassa 
fel mindenkinek.

A második bécsi döntés, Észak-Erdély visszatérte után 
Rákossy Árpád Dévaványáról hazatért a Székelyföldre, s ott 
előbb sepsiszentgyörgyi járásbíró volt, majd szolgabíró lett 
Székelyudvarhelyen. A háború végén szovjet hadifogságba 
esett, ahonnan az újra Romániához csatolt szülőföldjére tért 
haza. Onnan 1948-ban, mint a magyar adminisztráció gyű-
lölt képviselőjét a román hatóságok — ottani vagyonukat el-
kobozva — családjával együtt visszatoloncolták Magyaror-
szágra. Itt — Kecskeméten járásbírósági, majd ügyészi állást 
kapott, s 1949-ben már a kecskeméti törvényhatóság bírói 
tanácsát vezette.

Ebbéli beosztásában hozott egyik ítélete szolgált alapul 
egyik nagy sorsfordító megpróbáltatásához, az un. Kecs-
keméti jogászperhez. A koncepciós per alapját az képezte, 
hogy Rákossy bírói esküjéhez hűen 1950 őszén felmentette 
Kovács Balázs bugac-monostori gazdát, aki 1945-ben ön-
védelemből agyonszúrta a tanyáján őt lelőni akaró részeg 
orosz katonát. Az ítéletet a hatalom, mint volt „horthysta 
reakciós” bírósági tisztviselők egész szovjet hadsereg elleni 
rágalmazásaként értékelték. Az ügyében a végső ítéletet a 
félelmetes hírű Tutsek Gusztáv hozta meg. Ennek nyomán 
Kovács Balázst az ÁVH letartóztatta, és kivégezték. Rákos-
sy Árpádot is letartóztatták a perben érintett jogásztársai-
val együtt. Őt az ÁVH-n brutálisan megkínozták, melynek 
részleteit itt le sem tudom írni, majd négy és fél év börtönnel 
büntették.

Az 1956 februári szabadulását követően a kecskeméti 
konzervgyárban szénraktáros lett. A rövid idő múlva kitört 

forradalomban való aktív részvételéért újra négyévi börtön-
büntetéssel sújtották. Ez a tevékenység a rendszerbírálat mel-
lett főleg a politikai elítéltek és internáltak érdekképviseletét 
célozta. 1957 januárjáig tagja volt a helyi munkástanácsnak 
is. Börtönévei alatt bányában is dolgozott, innen szívgyen-
gesége és tüdőbaja miatt kerül vissza Márianosztrára.

Szabadulása után ládagyári segédmunkásként tengődött. 
Számos folyamodványa ellenére sohasem mentesítették az 
1951-es ítélet hátrányos megkülönböztetései alól. Élete so-
rán 31 alkalommal kértek róla jelentést, haláláig rendőrségi 
megfi gyelés alatt állt. A nélkülözéseket is megismerve, 70 
éves korában, mindvégig perifériára szorított emberként 
hunyt el — Kecskeméten. Hamvai a végső kívánsága szerint 
Felsőcsernáton temetőjében szórattak szét. Rehabilitálására 
halála után 18 évvel, 1990-ben került sor.

Bár az egyszerű rehabilitációt, a jogtalan ítéletek semmis-
sé nyilvánítását önmagában is elhozta 1990, de Fetés András 
és Sylvester Lajos munkálkodása nélkül Rákossy Árpád pél-
dázatos sorsa továbbra is homályban marad.

Fetés András volt az, aki összegyűjtötte a Rákossyra vo-
natkozó periratokat, ítéleteket, megfi gyelési anyagokat. 
Az ezekkel alátámasztott beadványai vezettek oda, hogy 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján
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„A vers a szellemiség csúcsa!
Az emberi tudat színvonalát mindenkor 

stabilan képes tartani. Fejlett szintű 
fogalomtárat biztosít, minden időben 
tanít, nevel és képes szórakoztatásra.”

(Takács László Imre)

Kedves Olvasóink!

Novemberben, az év utolsó előtti 
hónapjában már lélekben is készülünk 
a karácsonyra, a legszentebb, legszebb 
ünnepünkre. Az adventi hetek vára-
kozással és reményekkel teljes, bol-
dogságban bizakodó időszaka tölt el 
bennünket. 

Kérjük, olvassák szeretettel ványai 
kortárs költőnk, Papp Erzsébet versét.

Papp Erzsébet:
Szögek és csillagok

A fi ókban a szögek közt egy rózsa…
Sötét az álom, hervad már a teste…
Tüskéje törött, lelke el van veszve,
Zárul a fi ók, ellepi az este.

A fi ókban a szögek közt egy város
Falai ferdék, rálátunk a jóra;
Tüskék, fáradtak, s egy velünk a rózsa,
Nyitott kapukat karcolunk a hóra.

A csillagokba belelépünk halkan,
Gyöngyök gurulnak, éjjel összeszedjük,
És nem tudjuk – mert elvakítnak együtt –
Hogy napvilágnál így most merre menjünk..?

A csillagokba belelépünk ébren,
S a földre fekszünk, még lehúz a súlya,
Kapaszkodunk a képbe, meg az útba,
S a kozmosz végén Jézust várjuk újra…

Kedves
Olvasóink!

Az 1823. január 
1-jén, 200 évvel 
ezelőtt született 
Petőfi  Sándor 

tiszteletére a jövő év Petőfi -emlékév 
lesz. Ezért kérjük kedves Olvasóinkat, 
legyenek szívesek a szerkesztőséghez 
eljuttatni legkedveltebb Petőfi  versü-
ket, lehetőleg néhány mondatos in-
doklással.

A beküldött verseket januártól meg-
jelentetjük a Dévaványai Hírlap 2023-
as számaiban „Az én Petőfi  versem”
című rovatban.

Köszönjük, és várjuk a verseket!

Jó olvasást kívánnak a szervezők:

Hajdu Ildikó, Tóbiás Gáborné,
Váradi Andrásné.

A hónap verse 

Sólyom László köztársasági elnök által adományozott magas 
állami kitüntetésben részesüljön. Az államfőtől megkapta 
az1956-os Emlékérmet — posztumusz, a Politikai Elítéltek 
Szövetsége pedig a Szabad Magyarországért Érdemérem 
Nemzeti Színű Szalaggal kitüntetésben részesítette.

Fetés András és Sylvester Lajos a sepsiszenthyörgyi Há-
romszék c. lap újságírója igen kiterjedt publicitást teremtet-
tek — elérték, hogy Rákossy Árpád életútját, kétszeri bebör-
tönzésének politikai hátterét Magyarországon és Erdélyben 
is megismerjék. Tevékenységüket cikkek, interjúk sora fém-
jelzi. Sylvester Lajos szerkesztésében 2007-ben egy kötetet is 
kiadtak „Egy ügyvéd a gáton (Dr. Rákossy Árpád kálváriás 
élete)” címmel. Főként ők szervezték a Rákossy szobor léte-
sítését célzó közadakozást is.

A jogászi, illetve történész szakma is széles körben meg-
nyilvánult csakúgy a diktatúra tetteinek megítélésében, mint 
a konkrét Rákossy ügyben. Ennek kapcsán talán leginkább 
Kahler Frigyes szavai illenek ide. Összegzése szerint 1945 
után „Magyarországon a kommunista diktatúrában a bün-
tetőjog „az osztályharc legélesebb fegyvere”-ként szolgálta 
a kommunista párt kizárólagos hatalomszerzését. A bün-
tetőbíróságokkal kapcsolatban megjegyzi: A bírói kar egy 
része a nagy elbocsátások után is ragaszkodott a tisztessé-
ges eljáráshoz és ítélkezéshez, rájuk büntető eljárás és súlyos 
börtönbüntetés várt. Ezekben az időkben is voltak bírák és 

ügyészek — így a kecskeméti Rákossy Árpád és társai —, 
akik súlyos börtönt is szenvedtek, mert nem voltak hajlan-
dóak csak tisztességesen ítélkezni, s voltak még 1100-an, 
akiket felállítottak, vagy felálltak a bírói székből, mert nem 
voltak alkalmasak, csak tisztességes bíráskodásra, s erre 
nemigen volt kereslet ekkortájt (Kahler Frigyes: Jogállam és 
diktatúra. Kairosz. Budapest. 2005.). Ma a Kecskeméti Me-
gyei Bíróság épületében márványtábla örökíti meg többek 
között Rákossy Árpád nevét, emlékét.

A Székelyföld jelképes főhajtása állhatatos fi a előtt egy 
közadakozásból felállított szoborállításban is megnyilvánult. 
A Háromszéki Magyarok Világtalálkozója során 2006-ban 
Felsőcsernátonban ünnepélyes keretek között avatták fel 
a település jeles szülötte, a magyarországi koncepciós pe-
rekben kétszer is börtönbüntetésre ítélt dr. Rákossy Árpád 
jogászdoktor bronzba öntött portrészobrát, Vetró András 
alkotását. A szobrot Lázár Imre székelyudvarhelyi öntőmes-
ter műhelyében öntötték, talapzatát Rozin Sándor mikóújfa-
lusi kőfaragó botosbányai andezitből készítette. Az alkotást 
Sólyom László köztársasági elnök üdvözlő-beszéde mellett 
avatták, Lomnici Zoltán, a Magyar Köztársaság Legfelsőbb 
Bíróságának elnöke, s a szülőföld és a szétszóratott magyar-
ság számos képviselője jelenlétében Ikafalvától Kecskemé-
tig, Budapesttől Chicagóig.

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

1. BERÉNYI GYERMEK FC 6 5 0 1 72 17 +55 15
2. BÉKÉSI FC 6 5 0 1 37 5 +32 15
3. KÖRÖSLADÁNYI MSK 4 4 0 0 26 10 +16 12
4. DÉVAVÁNYAI SE 6 3 0 3 36 12 +24 9
5. SARKADI KINIZSI LE 5 3 0 2 40 19 +21 9

U19 Északi csoport
Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P

1. MEZŐMEGYER SE 8 8 0 0 45 9 +36 24
2. KÖRÖSLADÁNYI MSK 8 7 0 1 54 6 +48 21
3. BÉKÉSI FC 8 7 0 1 52 16 +36 21
4. SZARVASI FC 1905 7 6 0 1 55 10 +45 18

10. DÉVAVÁNYAI SE 9 3 0 6 21 44 -23 9

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

1. SZABADKÍGYÓSI SZSC 10 8 2 0 24 3 +21 26
2. MEZŐHEGYESI SE 10 8 1 1 36 11 +25 25
3. MEZŐMEGYERI SE 10 6 2 2 25 10 +15 20
4. ELEKI USE 11 6 0 5 34 22 +12 18

11. DÉVAVÁNYAI SE 10 3 1 6 10 24 -14 10

LABDARÚGÁS
FELNŐTT

2022. október 30. vasárnap: 14:30
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE - Füzesgyarmati SK II  
0 - 0 (0 - 0)

70 néző, játékvezető: Rubás Zoltán.
Dévaványai SE: 1 Elek B., - 2 Végh T. (20 Nagy 

Z. 62’), 3 Pap Á., 17 Papp V., 9 Feke B., - 10 Juhász 
P. (13 Diós K. 77’), 8 Adamecz I., 14 Somogyi 
T., 12 Nyíri J., (5 Papp D., 66’), - 11 Kéki Cs., 7 
Papp K, (6 Nyíri A., 89’). Cserék: 4 Csordás F., 15 
Pelyva Z., 16 Szarka Sz.,  Játékos edző: Bereczki 
Árpád.

Jók: Az egész csapat, ill. Seprenyi M., Bánfi  
D., Komáromi R., Keresztesi M., Balogh B., 
Zs.Nagy B.

Bereczki Árpád: Az idei szezon legjobb játé-
kával egy góllal mindenképen jobbak voltunk a 
szervezett vendég csapattal szemben. Gratulálok 
a csapatomnak, és külön köszönöm a szurkolók 
biztatását.

Fábián Ottó: Gyenge játékkal és nagy szeren-
csével sikerült döntetlent elérnünk, a nagy elán-
nal játszó hazaiak ellen.

2022. október 22. szombat: 14:30
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Mezőkovácsházi TE - Dévaványai SE 
1 – 2 (0 – 2)

60 néző, játékvezető: Bozó Norbert.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 16 Szarka Sz., 

17 Papp V., 2 Végh T., 20 Nagy Z., - 6 Juhász P. 
(13 Diós K. 60’),  14 Somogyi T., 8 Adamecz I., 
12 Nyíri J. (5 Papp D. 71’ – 4 Csordás F. 88’), - 
10 Szabó E., 7 Papp K. (15 Pelyva Z. 81’). Játékos 
edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Budás G. 60’, ill. Papp K. 18’, 37’ 
(mindkettőt 11-es ből).

Kiállítva: Túri T. 67’ (Dulakodásért) ill: Szabó 
E.  67’(Dulakodásért).

Jók: Tóth K., Fenyves M., ill. az egész csapat.
Bíró Tibor: – Ajándékoztunk a vendégeknek 

két büntetőt, ennek ellenére a második félidő 
alapján rászolgáltunk volna az egy pontra. Kö-
szönöm a csapat tagjainak az elmúlt három és fél  
évet, további sok sikert kívánok nekik!

Bereczki Árpád: – Gólokkal kellett volna a 
mérkőzést megnyerni. Helyzetek sokaságát hagy-
tuk ki, de szerencsére a foci örök törvénye nem 
büntetett, így megérdemelt győzelmet arattunk.

2022. október 16. vasárnap: 14:30
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE - Békésszentandrási 
HMSE  0 - 3 (0 - 2)

80 néző, játékvezető: Kovács Antal.
Dévaványai SE: 1 Végh T., - 8 Katona I., 17 Papp 

V., 11 Adamecz I., 9 Feke B., - 6 Juhász P. (15 Pelyva 
Z. 68’), 14 Somogyi T., 12 Nyíri J. (4 Csordás F. 81’), 
10 Szabó E., - 5 Papp D. (13 Diós K. 57’), 7 Papp K. 
Játékos edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Fodor J. 2’, Szin Á. 36’, 65’.
Kiállítva: Katona I. 52’ (Kakaskodásért) ill: Fo-

dor J. 52’(Kakaskodásért).
Jók: Az egész csapat, ill. az egész csapat.
Bereczki Árpád: A mai meccsen semmi sem si-

került, a vendégek minden hibánkat megbüntették. 
Csináljuk tovább!

Keresztes István: A mai mérkőzésen azt nyúj-
totta a csapat amit elvártunk tőle. Gratulálok. Virág 
Iminek gyors felépülést kíván a csapat!

2022. október 8. szombat: 15:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Mezőmegyer SE - Dévaványai SE  3 – 2 
(1 – 1)

70 néző, játékvezető: Barta Tibor.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 16 Szarka Sz. 3 Pap 

Á., 17 Papp V., 6 Nagy Z., - 9 Feke B. (20 Bereczi Á. 
89’), 13 Diós K. (15 Pelyva Z. 71’),  8 Adamecz I., 2 
Végh T., - 10 Szabó E. (4 Csordás F. 80’), 7 Papp K. 
Játékos edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Balog K. 20’ (11-es ből), Nagy B. 
69’,. Nyúl G. 83’, ill. Papp K. 12’, Szabó E. 56’.

Jók: Kun T., Balog K., Nagy B., ill. az egész 
csapat.

Nyúl Gábor: – Ha őszinték akarunk lenni, 
ma nem érdemeltünk három pontot, hiszen egy 
nagyon jól szervezett, jól játszó Dévaványával 
játszottunk, de a szívünknek és az akaratunknak 
köszönhetően ismét nagyon fontos három pontot 
szereztünk.

Bereczki Árpád: – Az eredménytől függetlenül 
jól játszott a gárda, gólokkal kellett volna meg-
nyerni a meccset, viszont a hazaiak rutinja fölénk 
kerekedett. Bízom benne, hogy ezt a formát a jövő 
héten is megtartjuk.

IFI (U19)

2022. október 9. vasárnap: 13:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE (U19) – Dobozi SE  (U19) 
6 - 1 (3 - 0)

30 néző, játékvezető: Bakos József.
Dévaványai SE U19: 1 Kecse R., - 16 Pólya, 4 

Kató E. (11 Nagy R. 63’), 5 Szarka Sz., 8 Kun B., - 9 
Hőgye B,  2 Végh T., 10 Katona I., 6 Kovács E. (3 
Erdős N. 61’), - 7 Hraskó D., 13 Ungi D. Edző: 
Barna Sándor.

Gólszerzők: Hraskó D. 16’, 18’, 48’, 66’, Végh 

T. 40’, Katona I. 76’, ill. Szabó R. 78’.

2022. október 29. szombat: 10:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Körösladányi MSK (U19) -
Dévaványai SE (U19) 12 - 0  (8 - 0)

30 néző, játékvezető: Kovács Antal.
Dévaványai SE U19: 1 Erdős N., -, 8 Kun B, 

5 Szarka Sz., 4 Kató E., 11 Nagy R., - 6 Hőgye 
B., 6 Kovács E. (14 Csontos 37’), 2 Végh T., 9 
Feke D. - 7 Hraskó D., 13 Ungi D. Edző: Barna 
Sándor.

Gólszerzők: Agárdi R. 17’, 20’,  33’, 40’, Szabó 
L. 30’, 35’, 80’, Szántó B. 32’, 57’, 70’, Novák M. 
38’, Boros Zs. 51’.

2022. november 1. kedd: 11:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE (U19) –
Békési FC  (U19)  1 - 3  (0 - 1)

35 néző, játékvezető: Bakos József.
Dévaványai SE U19: 1 Erdős N., - 11 Nagy 

R. (9 Pólya 46’),  4 Kató E. (3 Balogh K. 60’), 
2 Végh T., 8 Kun B., - 13 Ungi D. (16 Bakó Á. 
78’), 10 Katona I., 6 Polasek L. (17 Kovács E. 
63’), 14 Csontos B., - 15 Feke D., 7 Hraskó D. 
Edző: Barna Sándor.

Gólszerzők: Hraskó D. 74’ (11-es ből), ill. 
Reszelő T. 25’, Nagy Sz. 48’, Medve Á. 64’.

U16

2022. október 9. vasárnap: 14:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Köröstarcsai KSK (U16) -
Dévaványai SE (U16) 2 - 1  (1 - 1)

30 néző, játékvezető: Saitz Dániel.
Dévaványai SE U16: 99 Szíjjártó Á., 3 Elek 

Á., 4 Feke Dávid, 8 Oláh N., 9 Kárpáti Z., 10 
Feke Dominik, 14 Bakó Á., 19 Sóti Sz. Csere-
ként még játszottak: 1 Gyenis M., 6 Fodor I., 
7 Székács Sz., 17 Bereczki Á.  Edző: Purger 
Ferenc (Mogyi).

Gólszerzők: Schmél F. 13’, Bregyán Sz. 57’,  
ill. Bakó Á. 23’.

2022. október 22. szombat: 10:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE (U16) – Békési FC 
(U16) 1 - 4  (0 - 3)

40 néző, játékvezető: Kató Benedek.
Dévaványai SE U16: 1 Gyenis M., -, 3 Elek 

Á., 6 Oláh N., 8 Kun B., 9 Kárpáti Z., 10 Feke 
Dominik, 13 Ungi D., 14 Bakó Á. Csereként 
még játszottak: 2 Székács Sz., 4 Feke Dávid., 6 

Sóti Sz., 17 Csordás K., 22 Szíjjártó Á. Edző: 
Purger Ferenc (Mogyi).

Gólszerzők: Oláh N. 55’, ill. Nagy J. 18’, 54’, 
Rácz J. 20’, Reszelő M. 29’.

2022. október 30. vasárnap: 10:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Békésszentandrási HMSE (U16) -
Dévaványai SE (U16) 0 - 15 (0 - 4)

20 néző, játékvezető: Zahorecz Soma.
Dévaványai SE U16: 1 Gyenis M., 3 Elek Á., 

4 Feke Dávid, 8 Kun B., 9 Kárpáti Z., 10 Feke 
Dominik, 13 Ungi D., 14 Bakó Á. Csereként 
még játszottak: 99 Szijjártó Á., 6 Fodor I., 7 
Székács Sz., 16 Oláh N., 17 Bereczki Á., 19 Sóti 
Sz. Edző: Purger Ferenc (Mogyi).

Gólszerzők: Feke Dominik 3’ 6’, 37’, Sóti Sz. 
25’, Bakó Á. 30’, 53’, 57’, Kárpáti Z. 35’, 51’, 55’, 
Ungi D. 39’, 42’, 45’, Kun B. 58’, 59’.

FELNŐTT BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2022. november 5. szombat: 13:30

Eleki USE - Dévaványai SE
2022. november 12. szombat: 13:30

Dévaványai SE – Békési FC
2022. November 19. szombat: 10:00

Orosházi Rákóczi SE - Dévaványai SE
2022. november 26. szombat: 13:00

Dévaványai SE – Békéscsabai MÁV SE

IFI (U19) BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2022. november 6. vasárnap: 14:00

Szarvasi FC - Dévaványai SE
2022. november 13. vasárnap: 13:00

Dévaványai SE – Berényi Gyermek FC
2022. november 20. vasárnap: 10:00
Csabacsűdi GYLSE - Dévaványai SE
2022. november 27. vasárnap: 13:00

Dévaványai SE – Gyomaendrődi GYFC

U16: BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2022. november 5. szombat: 10:00

Dévaványai SE – Sarkadi Kinizsi LE
2022. november 12. szombat: 10:00

Dévaványai SE – Atletico Békéscsaba
2022. november 18. péntek: 17:00

Körösladányi MSK - Dévaványai SE

Honlap címünk:

www.devavanyaise.hu



Dévaványai Hírlap - 21. oldal

Tornászaink Budapesten remekeltek

2022. október 8-án Budapesten, a Kruj Iván Sportcsarnok-
ban méretették meg magukat az országos FitKid versenyen. 
Ugyan érem nélkül, de büszkén és maximális teljesítményt 
nyújtva, alig néhány tized ponttal maradtak le a dobogóról a 
több száz versenyző közül.

Szép volt lányok! Büszkék vagyunk rátok!
Köszönjük Hajtman Erika edzőnek és Laskainé Kiss

Alexandra szakosztályvezetőnek a felkészítést!

Birkózóink fényes sikert arattak

Birkózóink októberben a Kelet-Magyarország Terüle-
ti Diák I-II. Szabadfogású Diákolimpia és Gyermekgálán 
jártak, a püspökladányi Gellért Sándor Sportcentrumban, 
ahol fényes sikereket értek el:

Kotálik Hunor II. helyezett,

Szarka Benett I. helyezett,

Czifrák Kende I. helyezett,

Valach Noel V. helyezett,

Kotálik Csenger I. helyezett,

Kónya Patrik II. helyezett,

Szakmeiszter Tamás III. helyezett,

Szakmeiszter László V. helyezett,

Zrena Alex III. helyezett.

Versenyzőinknek és felkészítő edzőjüknek, Kovács Zsolt-
nak szeretettel gratulálunk!

Laskainé Kiss Alexandra, koordinátor

DSE HÍREK

Séllei Gábor és Cserven Barbara Cecília fi a Marcell; 
Földesi Máté és Farkas Bianka Viktória fi a Benett; 
Lévai Zsolt és Rózsa Ilona fi a Zalán Zsolt;
Papp Roland és Tóth Gabriella lánya Flóra; 
Nyíri Ferenc és Nyúzó Ildikó fi a Botond Márk; 
Furka Zsolt és Váradi Anna Franciska fi a Tibor Sándor; 
Kazai Mihály és Szarka Natália lánya Frida.

Születések:

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
Borsós Ferenc halálának 8. évfordulójára.
Felesége, lánya, fi a, menye, unokája Lali

„Lelked remélem
Békére talált,
S te már a mennyből
Vigyázol majd ránk!
Soha nem felejtünk
Szívünkben szeretünk,
Rád örökkön-örökké
Emlékezzünk!”

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

JÁRMŰVEZETŐI  TANFOLYAM

E LEARNING TÁVOKTATÁS!
Időnkénti konzultáció lehetséges.

Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, gyakorlat, Uhrin Lajos.

Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal.

Telefon: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

     „B” (személygépkocsi)
    „A” (motorkerékpárok)
„AM” (segédmotoros-kerékpár)
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FIGYELEM! LAPZÁRTA 2022. NOVEMBER 28., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő

betartásával! Csak a 2022. november 28-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő
lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük!

---- Minden hirdetés leadható a Városháza 2. emeletén (Dévaványa, Árpád u. 1.). ----
KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: December 9. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

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

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

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

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

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

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

Gázzal üzemelő készülékek karbantartása és

javítása OKJ-s képesítéssel, készülékek biztonságos 

üzemelésének felülvizsgálata.

A vállalt tevékenységemre garanciát biztosítok!

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

Gázfűtéses, bútorozott
parasztház eladó!

Dévaványa Barcéi u. 21. sz. alatt.
Érdeklődni: 06/30-619-32-01

telefonszámon.

Csordás Györgyi
Kozmetikus

Bejelentkezés telefonon:
06/20-390-4846

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

Szolgáltatásaim:
• Arckezelések • Elektokozmetikai kezelések • Gyantázás

• Tartós festés (szemöldök, szempilla)
• Műszempillaépítés 1D-5D-ig • Smink

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

Tel.: 06/70-401-2894

Pedikűr, manikűr, műköröm
 - Kovács Anna -

• Benőtt (gombás) problémás körmök kezelése.
• Bőrkeményedések eltávolítása.
• Tyúkszem eltávolítás (fájdalommmentes kezelések)
   Szabaduljon meg a fájdalomtól!
• Esztétikai pedi (ultrahangos ápolás).
• Műkörömépítés.

Bejelentkezés: 06/30-262-5452.
5510 Dévaványa, Árpád u. 22.








