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A képviselő-testület 2022. szeptember 8. napján rendkívüli ülést 
tartott.

Az első napirendi pont keretében a képviselő-testület a KÖVIÉP 
Építőipari és Kereskedelmi Kft .-t hirdette ki nyertes ajánlattevőnek 
nettó 44.358.283,-Ft ajánlatával a „Külterületi helyi közutak fejleszté-
se” elnevezésű pályázat tárgyában.

Második napirendi pontban a rezsiemelkedéssel kapcsolatos ön-
kormányzati intézkedések tárgyában került sor döntésre az önkor-
mányzat és intézményei vonatkozásában, továbbá a képviselő-testü-
let két bizottsága (Ifj úsági,- Kulturális és Sport Bizottság, Szociális 
és Egészségügyi Bizottság) megszűnik, így a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság, mint egyetlen kötelező bizottság működik tovább.

Harmadik napirendben a képviselő-testület döntött és a téglagyári 
területen felhalmozott beton- és téglatörmelék törésére érkezett aján-
latok közül a legkedvezőbb árajánlatot adó Euro Mobil Plusz Kft .-t 
hirdette ki nyertesként, betontörésre 2.700,- Ft/m3+ÁFA (előkezelés-
sel és roxonozással 3.200,- Ft/m3+ÁFA), valamint a téglatörésre adott 
2.400,- Ft/m3+ÁFA összegű ajánlatával.

Negyedik napirendként a testület döntött a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójá-
hoz való csatlakozásról, amelynek keretén belül 13 fő részére, 10 hó-
napig, havi 9.000,- Ft, mindösszesen 1.200.000,- Ft összegben biztosít 
támogatást.

Ötödik napirendi pont keretében a „Vízvédelmi fejlesztés Dévavá-
nyán” tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményeként a KÖ-
VIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft . és a Békés-Vill Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft . közös ajánlattevő nettó 409.438.349, - + ÁFA ajánla-
tát, mint legkedvezőbb ajánlatot hirdették ki nyertesnek.

Hatodik napirendben sor került a testület által a Dévaványa, Hu-
nyadi u. 126. ingatlan átminősítésére, valamint az önkormányzat va-
gyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2022.(IV.21.) ön-
kormányzati rendelet módosítására.

Hetedik napirendben elfogadták a Dévaványa, Hunyadi János 
utca 126. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati 
hirdetményt.

Zárt ülés keretében a testület haszonbér-fi zetési kedvezmény igény-
lésével, illetve térítési díjmegállapítással kapcsolatos fellebbezés elbí-
rálásával kapcsolatban hozott döntést.

A képviselő-testület 2022. szeptember 29. napján megtartotta 
soron következő ülését.

A napirendek megkezdése előtt Németi József képviselő eskütéte-
lére került sor, majd ezt követően felülvizsgálták a Gazdasági és Ügy-
rendi Bizottság tagjait.

Első napirendi pontban a képviselő-testület a közétkeztetési felada-
tok ellátását végző Prizma Csoport 2023. január 1-jétől kezdődő idő-
szakra vonatkozó vállalkozói díj emelési kérelmét 30%-os mértékben 
jóváhagyta. A vállalkozói díj emelése mellett a szülők által fi zetendő 
térítési díj mértékét 2022. január 1-jétől változatlan formában, azaz a 
megemelt térítési díj 50% mértékű megfi zetésével fogadja el.

Második napirendként elfogadták az AGRICOLA Dévaványa 
Kft . által működtetett helyi termelői piac tevékenységéről szóló 
beszámolót.

Harmadik napirendi pontban elfogadásra került a képviselő-testü-
let által az önkormányzat gazdálkodásának féléves helyzetéről szóló 
tájékoztató.

Negyedik napirendben került megalkotásra a testület 2022. évi 
költségvetés II. számú módosítása, amelyet bevétellel és kiadással 
egyezően 5.074.533e Ft-tal hagytak jóvá.

Ötödik napirendi pontban fogadták el a képviselő-testület bizottsá-
gainak átalakításával kapcsolatos rendeletmódosításokat.

Hatodik napirendben sor került a rezsiemelkedés által szükségsze-
rű megszorító intézkedések módosítására az önkormányzat és intéz-
ményei vonatkozásában.

Hetedik napirendi pont keretében került elfogadásra a 2022. évi 
közbeszerzési terv módosítása, amely az önkormányzat hivatalos 
honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján megte-
kinthető.

Nyolcadik napirendben a testület elfogadta a villamosenergia, köz-
világítás, földgáz beszerzésével kapcsolatos együttműködési megálla-
podást. A növekvő rezsiköltségek csökkentése érdekében Békés Város 
Önkormányzata, Dévaványa Város Önkormányzata, Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata, Mezőberény Város Önkormányzata Dévavá-
nya gesztorságával villamos áram és földgáz energiahordozók vétele-
zése céljából csoportos közbeszerzési eljárást indít.

Kilencedik napirendi pontban az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések elnevezésű pályázat keretében megvalósítandó 
„Fűtéskorszerűsítés” tárgyában indított beszerzési eljárás eredmé-
nyeként a Békés-Vill Kft . bruttó 37.569.962,- Ft összegű ajánlatát 
hirdették ki nyertesnek. Ugyanezen napirenden belül módosították a 
26/2022.(II.21.) Dv.Kt. határozatot.

A tizedik napirend keretében a Ványai Ambrus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolát jelölték meg, mint Dévaványán kötelező 
felvételt biztosító iskolát.

Tizenegyedik napirendben elfogadásra került a Helyi Esélyegyenlő-
ségi Programjának öt évre szóló (2022-2027.) programja. 

A tizenkettedik napirendi pontban módosították a BURSA HUN-
GARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez készí-
tett Bírálati szabályzatot.

Tizenharmadik napirend keretén belül elfogadták a Dévaványai Te-
lepülési Értéktár beszámolóját.

Tizennegyedik napirend keretében átminősítésre került Dévavá-
nya, 0289 hrsz-ú ingatlana, ezáltal módosították az önkormányzat 
vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2022.(IV.21.) 
önkormányzati rendeletet.

A tizenötödik napirendi pontban a képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a Dévaványai Horgász Egyesület részére 683.329,- Ft összegű 
visszatérítendő kamatmentes támogatást biztosít. 

A tizenhatodik napirendi pontot, - a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési 
Egyesület kérelmét - a testület az októberi ülésen kívánja tárgyalni.

Zárt ülés keretében a testület tulajdonát képező ingatlan értékesíté-
sével kapcsolatban hozott döntést.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2022. október 27.
napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők: 

1. Tájékoztató a komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a 
telep működésének tapasztalatairól. 

2. Tájékoztató a lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítás-
sal kapcsolatos tapasztalatokról.

3. Tájékoztató Dévaványa Környezetvédelmi Helyzetéről.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Testületi ülésen történt…
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Tisztelt Lakosok!

Az energia árak növekedésével kapcsolatban az 
alábbi tájékoztatást adjuk:

Mint mindenki számára ismeretes, az Európában zajló fo-
lyamatok, a jelenlegi gazdasági helyzet igen nehéz helyzetbe 
sodorta a lakosságot, a vállalkozásokat és az önkormányza-
tokat is.

Az önkormányzat nehéz helyzetben van és még nehezebb 
helyzetre számítunk, a fejlesztések terén is csak a már el-
nyert pályázati pénzekkel rendelkező beruházásokat való-
sítjuk meg.

A legnagyobb problémánk jelenleg a közszolgáltatások 
biztosításához szükséges energia beszerzése, mely jelenleg 
is folyamatban van, de a környező településekről is érkező 
információkból kiindulva sok jóra nem számítunk. 

Az önkormányzat és intézményeinek földgáz költsége 
2022. év elején ~820.000,- Ft/hó átlag költséggel alakult, 
mely során 29 fogyasztási helyen volt gázhasználat. Ezt 
önkormányzatunk a kapott támogatásokból és a saját be-
vételeiből ki tudta gazdálkodni, ezen felül vállalni tudtuk a 
civil szervezetek támogatását, sőt egyes szervezeteket azon 
felül is támogatni tudtunk. Nyáron, a „végső menedékes” 
rendszerbe történő beléptetéssel a fölgáz szolgáltatás ára 
már havi ~3.600.000,- Ft-ra szökött fel és ez az ár is csak 
decemberig vehető igénybe. A jelenlegi piaci helyzet mel-
lett, ha semmit sem változtatunk és a szolgáltatótól, energi-
akereskedő cégektől kapott ajánlatokból indulunk ki, akkor 
az önkormányzat földgázszámlája 2023. januárjától havi 
~15.500.000,- Ft-ra tehető! Ehhez társul még a villamos 
energia költsége, mely szintén többszöröződött. Összeha-
sonlításul: az összes energiaköltségünk 2022 év végig 
várhatóan 70 millió Ft, 2023-tól pedig előreláthatóan 350 
millió Ft lesz (ezek nem tartalmazzák az egyéb díjakat, pl: 
rendszerhasználati díj). Ez ötszöröse az ideinek és sokszo-
rosa az előző évek költségének.

Természetesen a központi költségvetésből kapunk támo-
gatást, de ez jelenleg nem fedezi az előbbieket, így az év eleji 
és a következő év várható költsége közötti összeget elő kell 
teremteni, illetve a tartalékokat kell felhasználnunk, de ez 
már a további önkormányzati, intézményi működést is ve-
szélyeztetheti. 

Nem maradt más választásunk, mint fontossági sorrendet 
felállítva „összehúzni” magunkat. Ez rengeteg olyan dön-
tést jelent, amelyet nagyon nehéz meghozni, hiszen embe-
reket, intézményeket és közszolgáltatásokat is érintenek és 
természetesen lakosként is nehéz elfogadni azokat. Mivel 
az energia beszerzés esetén a lekötött mennyiségnél keve-
sebbet és többet használókat is anyagi felelősség terheli, 
ezért már most a lehető legpontosabban meg kellett hatá-

roznunk, mennyi energiára és hol van szükségünk – ami a 
legnagyobb gondosság mellett is csak terv - és a szükséges 
lépéseket ennek fényében meg kell tennünk.

A képviselő-testület a szeptemberi ülésein döntött arról, 
hogy a saját maga működési költségeit is csökkenti, ezért 
magán gyakorolva elsőként a megszorításokat, a törvény ál-
tal előírt és kötelezően működő pénzügyi bizottságon felüli 
másik két bizottságát megszüntette, a képviselői tiszteltdí-
jakról szóló rendeletét módosította. Csak ezekkel a dönté-
sekkel a testület évente több millió Ft-ot takarít meg.

Az első és talán legszembetűnőbb változás, hogy megpró-
báljuk a közszolgáltatásokat a lehető legjobban összetömö-
ríteni a városháza irodáinak átszervezésével. A városháza 
fűtése-hűtése hőszivattyúról megy, melyet napelemek se-
gítenek, és melyek mellé hamarosan újabb paneleket sze-
reltetünk fel, a minél gazdaságosabb üzemeltetés elérése 
érdekében.

Az Árpád utcai épületbe költöztetjük a családsegítő és tá-
mogató szolgálatot, a helytörténeti gyűjtemény és a könyv-
tár irodáit, valamint a volt Gamesz épületből a DAREH 
ügyfélszolgálata és dr. Bogdán Mihály állatorvos is átköltö-
zik a Városháza földszinti F09. számú irodájába 2022.10.19. 
napjától, az eddig megszokott ügyfélfogadási rendjük és el-
érhetőségeik nem változnak. 

A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményt, illetve a La-
dányi Mihály Könyvtárt illetően CSAK A FŰTÉSI IDŐ-
SZAKRA történik a költözés, az azon kívüli időszakban a 
megszokott módon és rendben tervezzük a működésüket 
az eredeti helyükön. Az átmeneti időszakban a T16. számú 
tetőtéri irodába költöznek, könyvet kölcsönözni a covid 
miatti zárlathoz hasonlóan online vagy telefonon lehet (06-
66/483-100/307 mellék, 06-20/770-72-96, konyvtar@de-
vavanya.hu, ladanyimihalykonyvtar@gmail.com), további 
részletekről, információt az intézmények adnak.

A bölcsődei és óvodai nevelést, illetve az idősek otthona 
működtetését kiemelten kezeljük még ebben a helyzetben 
is. A DÁMK intézményeit tekintve a környező települé-
sekhez képest viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, 
hiszen minden óvodánk, illetve a bölcsőde épülete energe-
tikailag felújított és az idén már elnyert pályázatoknak kö-
szönhetően hamarosan napelemek is felkerülnek az óvodai 
telephelyekre, illetve a fűtési rendszerüket is korszerűsítjük. 
Ennek ellenére még így is jelentős a működési költség és bár 
felmerült a lehetősége, ÓVODÁK ÖSSZEVONÁSÁT NEM 
TERVEZZÜK.

A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intéz-
ménynél a családsegítéssel foglakozó irodákat és a támoga-
tó szolgáltatást 2022. október 17. (hétfő) napjától a Város-
háza épületében a földszinti F06. és F08. számú irodákban 
lehet megtalálni (családsegítő: 06-66/483-100/301 mellék,
06-20/770-73-15, csaladsegito.dv@gmail.com; támogató 

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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szolgálat: 06-66/483-100/302 mellék, 06-20/352-46-50), 
vagyis ettől az időponttól az Eötvös u. 44. szám alatti telep-
hely megszűnik, az idősek otthonát a változások nem érintik. 

A strandfürdőnél a gyógyászati kezelések 2022.10.01-től 
egy, 8 órás munkarendben zajlanak, a kezeléseket 7.30-16.30 
óra között lehet felvenni (ebédidő 11.30-12.30 között). A 
covid veszélyhelyzet miatt korábban megszűnt szakrende-
lések ellátására, a plusz javadalmazás ellenére sem találtunk 
olyan orvosokat, akik elvállalták volna a helyi rendeléseket, 
így egyelőre csak a nőgyógyászati és a reumatológiai szak-
rendelések kerülnek megtartásra az eddigieknek megfele-
lően, abban változás nincs. 2022.09.30. napjától az orvosi 
ügyelet dévaványai telephelye is a strandra költözött.

Nem célunk a strand bezárása még a folyamatosan és je-
lentősen veszteséges üzemeltetés ellenére sem, viszont az 
energia költségek miatt és a jelenlegi információk alapján 
a strand jövő évi nyitva tartása egyelőre bizonytalan, bí-
zunk a kedvező változásokban és a jövő évi nyitásban. Tud-
juk, hogy ez a lakosság körében az egyik leginkább kedvelt 
„közjóléti” szolgáltatás, de a szükség viszont azt kívánja, 
hogy inkább ez maradjon egy évre zárva, és ne az óvodákat 
kelljen összevonni, vagy a termálvizes közkifolyót zárjuk le, 
hiszen annak az éves üzemeltetési költsége is sok millió fo-
rintot tesz ki. Nem egyedi eset a miénk, nap mint nap hal-
lunk országos viszonylatban is jelentős strandok időszakos 
bezárásáról.

Sajnos ez a helyzet a civil szervezeteket is érinti, hiszen 
az önkormányzat által átadott vagy bérelt ingatlanok re-
zsiszámlája is a többszörösére fog emelkedni, melyet az 
önkormányzat és a civil szervezetek is nehezen vagy nem 
tudnak kifi zetni. A „Civil ház” és a Nyugdíjas Egyesület 
épületei a fűtési időszakban szintén bezárásra kerülnek, a 
civilek összejöveteleihez a Városháza nagytermében vagy 
a strandfürdő porta épületében tudunk helyet biztosítani, 
ahol a fűtést termálvíz biztosítja. Ugyancsak termálvíz fűti 
a Sport utcán a volt vízmű épületét, ahol az időjárási viszo-
nyokra is fi gyelemmel és szükség szerinti éjszakai melege-
dőt alakítunk ki.

Ezek az intézkedések átmenetiek, viszont az ezekkel meg-
spórolható összeg jelentős mértékű, mely a mai gazdasági 
helyzetben szükséges ahhoz, hogy akár így is, de tovább tud-
juk működtetni az intézményeinket. Nemcsak a környező 
településeken, hanem országszerte hasonló lépéseket tesz-
nek az önkormányzatok. Tisztában vagyunk az ezzel oko-
zott kellemetlenségekkel, de kérjük megértésüket, mindany-
nyian azt szeretnénk, ha minél előbb rendeződne a helyzet 
és minden visszatérhetne a megszokott kerékvágásba. 

Szeretnénk anyagilag és természetben is segíteni a leg-
inkább rászoruló családoknak, ezért folyamatban van egy 
fűtési időszakra szóló támogatási lehetőség kidolgozása, 
melynek részleteiről hamarosan tájékoztatást adunk.

Dévaványa Város Önkormányzata

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm 
Önöket az Idősek Világnapja alkal-
mából, és engedjék meg, hogy ezúton 
is megköszönjem mindazt, amit az 
elmúlt évtizedekben családjaikért, je-
lenünkért, jövőnkért, értünk tettek 
és tesznek. Az Önök alázatos és szor-
galmas, gyakran komoly áldozatokat 
követelő munkája nélkül ma nem le-
hetnénk itt, ma minden bizonnyal egy 
egészen más országban élnénk. Köszö-
nettel tartozunk, mert megteremtették 
annak lehetőségét, hogy tanulhassunk, 
dolgozhassunk, felépíthessük saját éle-
tünket. A saját életünket, amelyben 
Önöknek mindig nagyon fontos szere-
pet szánunk.

Minden nemzedék azokra az ala-
pokra építkezhet, amelyeket elődeitől 
kapott, mi pedig egy erős fundamen-
tumot vehettünk át, ami biztonságot 
és nyugalmat teremtett mindannyi-

unk számára. Mindez azonban csak 
a mindennapokban végzett fáradt-
ságos munkával jöhetett létre, éppen 
ezért nagyon fontosnak tartom, hogy 
miként Önök életük minden egyes 
napján kőkeményen megdolgoztak 
az eredményekért, úgy mi is minden 
nap éreztessük tiszteletünket az idő-

sek felé. Az év valamennyi szakában ki 
kell fejeznünk, hogy mennyi mindent 
köszönhetünk az előttünk járó nemze-
dékeknek. 

A nyugdíjas évek a pihenés időszakát 
is jelentik, de tudniuk kell, hogy számí-
tunk tapasztalatukra, higgadtságukra, 
családokat összetartó képességükre. 
Bármikor örömmel vesszük javasla-
taikat, véleményüket, észrevételeiket, 
hiszem, hogy erre szükségünk is van.

Ezeknek a gondolatoknak a jegyé-
ben, és a mielőbbi személyes találkozás 
reményében kívánom a legjobbakat, 
szép éveket, egészséget, békét Önök-
nek. Kívánom, hogy minél több időt 
tölthessenek barátaik, szeretteik köré-
ben

Szeretettel és tisztelettel:
Dankó Béla

országgyűlési képviselő

KEDVES SZÉPKORÚAK!
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Dévaványa Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete kiírta az BURSA HUNGA-
RICA „A” és „B” típusú Felsőoktatási Ön-
kormányzati ösztöndíjpályázatot 2023. 
évre. 

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj 
pályázati feltétele (2 tanulmányi félévre 
pályázható):

Az ösztöndíjpályázatra azok a Déva-
ványa Város Önkormányzat területén 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szoci-
ális helyzetű, felsőoktatási intézményben 
hallgatói jogviszonnyal rendelkezők
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intéz-
ményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező mesterképzésben, osztatlan kép-
zésben vagy felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 
szeptemberében felsőoktatási tanulmá-
nyaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jog-
viszonya 2023 őszén már nem áll fenn, 
úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak 
be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézmény-
ben a pályázás időpontjában szünetel. Az 
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 
2022/2023. tanév második félévére a be-

iratkozott hallgató aktív hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkezzen.

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj 
pályázati feltétele (6 tanulmányi félévre pá-
lyázható):

Az ösztöndíjpályázatra azok a Dévavá-
nya Város Önkormányzat területén la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű, a 2022/2023. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középiskolások, 
illetve felsőfokú végzettséggel nem ren-
delkező, felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségizett pályázók 
jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanév-
től kezdődően felsőoktatási intézményben 
teljes idejű (nappali munkarend) alapfo-
kozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők kö-
zül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik a 2023. évi általános felvételi eljárásban 
először nyernek felvételt felsőoktatási in-
tézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. 
tanévben ténylegesen megkezdik.

Dévaványa Város Polgármestere ösz-
töndíjat annak a pályázónak állapíthat 
meg, ahol a pályázó lakóhelye szerinti 
lakásban, közös háztartásban élőknek a 
pályázat benyújtását megelőző, egy főre 
eső havi nettó jövedelme a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
300%-át nem haladja meg (85.500,- Ft).

A pályázati kiírás és a bírálati szabályzat a 
devavanya.hu oldalon elérhető. A pályázat 
beadási határideje: 2022. november 3.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa 
rendszerben pályázói regisztráció szük-
séges. A regisztrációt követően tölthetik 
fel pályázati adataikat a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói az EPER-Bursa rend-
szerben. (Elérése: https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx). A személyes és pályá-
zati adatok feltöltését követően a pályázati 
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál (Dévaványa Város Ön-
kormányzata 5510 Dévaványa, Árpád utca 
1., Igazgatási és Szervezési Iroda) kell be-
nyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak 
a pályázati kiírásban meghatározott csato-
landó mellékletekkel együttesen érvényes. 
A pályázati kiírásban meghatározott vala-
mely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül.

Pályázati melléklet:
• kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályáza-

ti űrlap
• az egy háztartásban élő személyek jöve-

delmének igazolása a pályázat benyúj-
tását megelőző hónapról

• hallgatói jogviszony igazolása („A” tí-
pus esetén).

Bővebb információért keresse a www.
devavanya.hu weboldalt, illetve szemé-
lyesen Dévaványa Város Önkormányzata  
Igazgatási és Szervezési Irodáját.

FELHÍVÁS BURSA HUNGARICA
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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 ••

Zöldhulladék gyűjtés: október 14. (péntek),
október 31.(hétfő), november 18. (péntek).
Szelektív hulladék: október 19. (szerda),

november 9. (szerda), november 23. (szerda).

Zöldhulladék gyűjtés: október 26. (szerda),
november 2. (szerda), november 25. (péntek).

Szelektív hulladék: október 19.(szerda),
november 9. (szerda), november 23. (szerda).

Mindenszentek ünnepe, a  november 1-i munkaszüneti 
naptól függetlenül, a kommunális (vegyes) és a zöld-
hulladék-gyűjtés a megszokott rend szerint történik.

Zöldhulladék gyűjtés: október 21. (péntek),
november 1. (kedd), november 18. (péntek).

Szelektív hulladék: október 19. (szerda),
november 9. (szerda), november 23. (szerda).

Zöldhulladék gyűjtés: október 27. (csütörtök),
november 4. (péntek), november 30. (szerda).

Szelektív hulladék: október 19. (szerda),
november 9. (szerda), november 23. (szerda).

 1.
KÖRZET

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

 3.
KÖRZET

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

 4.
KÖRZET

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

 2.
KÖRZET

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

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

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

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

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

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

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

se (hulladékszállítás rendje, hulladékszállítás áthelyezése, hulla-
dékszállítás elmaradása):

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

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

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NYITVA TARTÁSA:

FIGYELEM!
Az ügyfélszolgáltatás október 19. naptól az új 

Önkormányzati Hivatal, Árpád utca 1. szám alatti 
épületébe költözik és a következő napokon áll ren-

delkezésre: október 19., november 16.,
november 30-án 8.00-11:00 óra közötti

időpontban (szerdai napokon).
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Sajtóközlemény
Dévaványai

szennyvíztisztító
telep fejlesztése

2022.09.30.

A KEHOP-2.2.2-15-2019-00141 kódszámú a „Dévavá-
nyai szennyvíztisztító telep fejlesztése” elnevezésű projekt 
megvalósítási helyszíne Dévaványa közigazgatási terü-
lete. Célja egy korszerű szennyvíztisztító telep kiépítése
1 100 m3/d hidraulikai és 10 889 LE biológiai tervezett ka-
pacitással, új technológiai rendszer felállítása, valamint a 
meglévő szennyvízcsatorna-hálózat legelavultabb részei-
nek rekonstrukciója. A beruházás komplex, mely érinti az 
adott telep épületeinek felújítását, technológiai korszerű-
sítését is, valamint új szennyvíz nyomóvezeték építését is. 
A fejlesztés révén támogatjuk az egészséges, tiszta lakókör-
nyezet kialakítását, az emberi egészség védelmét, a lakosok 
életminőségének javítását és a környezetterhelés csökken-
tését. A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország 
Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének meg-
felelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési 
agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelé-
sének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, va-
lamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
szennyvíztisztító telepi fogadásának fejlesztéséhez.

A beruházás megvalósításának határideje: 2023.12.15.
A támogatás mértéke: 89,997%.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projektről bővebb információt a www.devavanya.hu ol-
dalon olvashatnak.

További információ kérhető:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5510 Dévaványa, Árpád utca 1.

Valánszki Miklós Róbert polgármester

Tel.: (66)483-100
E-mail: polgarmester@devavanya.hu

Dévaványa Város Önkormányzata és a NFP Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda Nonprofi t Kft ., mint kedvez-
ményezettek 1,799 milliárd forint vissza nem térítendő 
támogatást a dévaványai szennyvíztisztító telep átfo-
gó korszerűsítésére, kapacitásfejlesztésére, valamint a 
csatorna-hálózat pontszerű felújítására. A fejlesztés 
az Európai Unió támogatásából, valamint a Magyar
Állam társfi nanszírozásából valósul meg.

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

- - -  Á L L Á S A J Á N L A T  - - -
Szűcs József Könyvelőirodájába

(Dévaványa, Árpád utca 32.) könyvelőt keresünk!
Jelentkezni, illetve érdeklődni az alábbiak szerint lehet:

- önéletrajz benyújtása a szucsiroda@gmail.com címre
- telefonon: 30/424-2168-as telefonszámon.

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
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Az ötödik csepp!
Az esővízzel történő gazdálkodás egy-

részről jelentős pénzügyi megtakarítá-
sokat eredményezhet egy-egy háztartás 
szintjén is, másrészről hozzájárulhat a 
szélsőséges időjárás által okozott hirtelen 
nagymennyiségű csapadék vagy aszály 
kezeléséhez. 

Hol spórolhatunk az esővíz segítségével?
Egy átlagos háztartás napi ivóvízfo-

gyasztása elérheti a 600 litert. Ennek a 
mennyiségnek mintegy fele megtakarít-
ható lenne, ha WC öblítéshez, locsolás-
hoz, mosáshoz és takarításhoz szűrt és 
tisztított esővizet használnánk. Az eső-
víz hasznosítás az egyik leghatásosabb 
formája a spórolásnak, amivel jelentős 
mértékben csökkenthetjük a hálózati 
ivóvízfogyasztásra eső rezsi kiadásokat 
és a csatornadíjat is: egy szakszerűen 
méretezett és kiépített esővíz hasznosító 
rendszerrel a víz és csatornadíjunk akár 
50%-át is megspórolhatjuk, míg egy tel-
jes csapadékvíz-hasznosító berendezés 
beépítése átlagosan 5-8 év alatt térül meg.

Bizonyos vízfogyasztási pontokon nem 
feltétel az ivóvíz minőség. Ilyen vízfo-
gyasztási pont például a kerti öntözés, de 
a WC öblítéshez, a takarításhoz vagy a 
mosáshoz sem kell feltétlenül ivóvíz, sőt. 
A ruha mosásához kimondottan előnyös 
a lágy esővíz használata, így kevesebb 
mosószer is elég és a vízkövesedés is ki-
sebb, ezért a ruháink kevésbé veszítenek 
színükből. Az autó, kerékpár és egyéb sza-
badban használatos eszközök mosásnál 
szintén járulékos előny, hogy a lágy esővíz 
nem hagy nyomot száradás után.

Magyaroszágon egy 100 m2-es házra 
évente átlag 58m3 csapadék hullik. Ha a 
telkünkre hulló vizet kizárólag egy 1m3-es 
tartályban gyűjtünk össze, az éghajlatvé-
delmi előnyök mellett, akár évi 30.000 Ft-
nyi vízdíjat tudunk spórolni.

Hogyan lehet összegyűjteni és haszno-
sítani az esővizet?

A tetőre hulló csapadék, természete-
sen szűrve, egy földalatti, nagy tartályba 
ömlik, ahonnan szivattyú juttatja a kerti 
öntözőrendszerbe vagy akár a ház egyes 
helyiségeibe. A tározókból vett vízzel mű-
ködtethetők a kerti locsolók, a mellék-

helyiségek, sőt, akár a tusolók. Ez utóbbi 
esetében a bőrünkön is érezhetjük, hogy a 
kemény csapvízhez képest mennyivel ter-
mészetesebb érzés az esőben fürdés.

Ha már kész az épület, akkor is több le-
hetőség közül választhatunk. Amennyi-
ben a tetőről érkező függőleges csatorna 
a ház külső oldalán fut le, akkor egy egy-
szerű vízlopó beépítésével kivezethetjük 
az esővizet, és tetszésünk szerinti méretű 
és kinézetű edényben gyűjthetjük.  Ennél 
kényelmesebb, ha egy pár száz literes, erre 
a célra tervezett gyűjtőedényt vásárolunk, 
amely általában tartalmazza a szükséges 
kiengedő csapot és a vízlopó rendszert is.

A tartályt és az ereszcsatornát csak egy 
vízszintesen futó csővel kell összekötni, ez 

utóbbi mellé állítva. Eleinte, esőzés idején 
a cső tölti a tartályt, ha pedig az megtelik, 
akkor túlfolyóként elengedi a felesleges 
vizet. A csapon könnyen kiereszthető a 
víz, a hermetikusan záró tető pedig meg-
akadályozza, hogy a szúnyogok bölcső-
nek tekintsék a készleteinket. A tartály 
sötétségében az algák sem telepszenek 
meg. Ilyenkor érdemes már a csator-
narendszerre egy falevél felfogó rácsot te-
lepíteni, mely nem csak a víz szűrésében, 
de a kerti munkáink könnyítésében is se-
gít. Az esővízgyűjtő edény akár a kert éke 
is lehet, egy kis munkával, kreativitással 
pedig nagyon egyszerű alapanyagokból is 
elkészíthető.

 Az esővízgyűjtő edény telepítéséről 
hasznos információkkal szolgál Bálint 
gazda is az alábbi linken:

https://www.youtube.com/watch?v=l-
gC_XGDD2iY

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 
szabadon felhasználható édesvíz készlet, ezért különösen fontos, hogy takarékosan 
bánjunk vele. A háztartások vízgazdálkodásában mind takarékossági, mind pedig 
környezetvédelmi szempontból jelentős szerepet játszhat a csapadékvíz hasznosítása.
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A Honvédelmi Minisztérium Or-
szágos Haditorna Versenyt hirdetett, 
melynek célja a Magyar Honvédség és 
a társadalom kapcsolatának erősítésére, 
a honvédelmi nevelés, valamint a sport 
és egészséges életmód népszerűsítése. 
A Békés megyei döntőt 2022. szeptem-
ber 30-án, a békéscsabai repülőtéren 
rendezték meg.

Iskolánkból egy csapat vett részt a 
döntőn. A csapat tagjai Sárkány Dá-
vid, Kovács Csaba, Jevuczó Péter, Nagy 
Vendel, 8. b osztályos tanulók voltak, 
felkészítő tanáruk: Czudor László.

A verseny kora délelőttől dél-
utánig tartott, sokféle érdekes fel-
adatot kellett a versenyzőknek 
végrehajtaniuk, többek között lő-
fegyverek szétszedése és össze-
szerelése, honvédelmi totó, kézi-
gránátdobás, íjászat, elsősegélynyúj-

tás, légfegyveres lövészet, akadály-
pályán történő futás, airsoft  lövészet, 
mátrixfutás, ejtőernyős feladatok, 
tájékozódás tájbecsléssel. A próba-
tételek nemcsak ügyességet, hanem 
gyorsaságot és állóképességet is igé-
nyeltek. Tanulóink nagyon fegyel-

mezetten és lelkesen végrehajtottak 
minden feladatot.

A részt vevőknek gratulálunk, re-
méljük az elkövetkező években is 
lehetőségük lesz iskolánk tanulóinak 
eljutni a Haditorna Versenyre.

Vezetőség

ORSZÁGOS HADITORNA VERSENY MEGYEI DÖNTŐJÉBEN
A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA CSAPATA

Október havi számunkban rendha-
gyó módon nem egy személyről, ha-
nem egy alkotócsoportról olvashatnak.

A ványai hímzőkör alakulása a 70-es 
évekre nyúlik vissza, tevékenységét a mű-
velődési házban kezdte, Schwalm Gyula 
bácsi akkori igazgató elképzelése alapján. 
Célja volt, hogy összefogja azokat a lányo-
kat, asszonyokat, akik szívesen megmu-
tatnák mindazt a varrás, horgolás, szövés, 
kötés stb., tudást és technikát, amit előde-
iktől megörököltek. Meg is történt a propa-
gálása a községben lakossága körében. Heti 
egy alkalommal találkoztak a kisteremben. 
Szívesen cseréltek mintákat, megosztottak 
varrástechnikákat egymás között és jókat is 
beszélgettek aktuális témákról. A művelő-
dési házban rendezendő kiállításokra szor-
galmasan készültek, varrással, hímzéssel - 
ki terítővel, párnahuzattal, de volt kötény, 
futó is. Néha szakavatott személyt hívtak 
Szarvasról, hogy személyesen is átadja tu-
dását. Voltak időszakok, hogy a környező 
települések kiállításaira bemutatkozó anya-
got vittünk munkáikból. Több alkalommal 
kiállítások megtekintésére szerveztünk 

utat pl. Szarvasra, Békésre, Békéscsabá-
ra, Ecsegre. Rendszeresen mutattuk be az 
újabbnál újabb alkotásokat városnapon, 
Betakarítási ünnepen. A szakkör létszáma 
kb. 10-15 fő volt, ami sajnos változott…, de 
a még közöttünk lévő tagok a mai napig is 
nosztalgiával, szeretettel mesélnek azokról 
az időkről. Összetartozásuk, szeretetük az 
évek során sem halványult el.

Az egykori hímzőkör tagjai: Szemrecsák 
Károlyné, Balogh Gyuláné, Tóth Jánosné, 
Fűzi Gáborné, Németi Józsefné, Borsi Ká-
rolyné, dr. Nagy Lászlóné.

És akik már sajnos nincsenek közöttünk: 
Kecse Józsefné, Szilágyi Lászlóné, Barta Ká-
rolyné, Vincze Gyuláné Kónya Gáborné, Kó-
nya Józsefné, Faragó Józsefné K. Tóth Teréz.

Balogh Aranka
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Pásztor Józsefnét köszöntöttük

2022. szeptember 5-én, 90. születés-
napján köszöntötte Pásztor Józsefnét 
(született Dina Esztert) otthonában 
Valánszki Róbert polgármester úr.

Eszti néni 1932. szeptember 5-én 
született Szeghalmon. Termelő Szö-
vetkezeti tag volt, háztartásbeliként 
3 gyermeket nevelt fel, majd ügyvédi 
munkaközösségnél dolgozott takarító 
munkakörben, innen is ment nyugdíj-
ba. Férjét 1982-ben-betegség miatt- ve-
szítette el, s így mivel egyedül maradt, 
Dévaványán élő lányához és családjá-
hoz költözött 2017-ben. 6 unokával és 
6 dédunokával büszkélkedhet. Min-
dennapjait aktívan tölti, rendezi a ker-
tet és televíziót néz. 90. születésnapját 
családja körében ünnepelte. 

Eszti néninek kívánunk a továbbiak-
ban is jó egészséget és szerettei körében 
eltöltött szép éveket!

Bucsi Gábornét köszöntöttük

2022. szeptember 12-én köszöntöt-
te polgármester úr 90. születésnapja 
alkalmából Bucsi Gáborné Mészáros 
Rózát a Margaréta Idősek Otthonában, 
lakótársai, az intézményvezető és a nő-
vérek körében.

Füst mellett fi nom illatok szálltak 
szeptemberben

2022. szeptember 10-én került meg-
rendezésre a Füst és Tűz Bográcsétel-
főző-, Grill & BBQ Smoker Fesztivál, 
ahol minden nevező megmutathatta, 
milyen ételkülönlegességeket tud az asz-
talra tenni, illetve miként készíti el a ha-
gyományos fi nomságokat. Bográcsok, 

grillsütők és BBQ smokerek töltötték 
meg a Hősök terét, hiszen a rendezvény 
főzőversennyel indult, amelyre két ka-
tegóriában nevezhettek a versenyzők. 
Az eddigieket felülmúlva 28 csapat, így 
több, mint 250 résztvevő készült meg-
mutatni a főzőtudását. Több csapat érke-
zett a megyéből, sőt még határon túlról, 
Székelyföldről is. A zsűrinek feladták a 
leckét a nevezők, hiszen fi nomabbnál-fi -
nomabb ételek, szebbnél-szebb – min-

den érzékszervre ható – tányérok kerül-
tek a zsűri asztalára.

A bogrács kategória helyezettjei:

1. Bunyós Pityu és Csapata - Fodor 
István-Birkapörkölt;

2. Bogyatelepi Sárcok - Varjú Zoltán 
- Csülökpörkölt pulykanyakkal és 
zúzával;

3. Bogrács Csapat - Török Zsigmond- 
Paradicsomos húsoskáposzta.

A grill és smoker kategória
helyezettjei:

1. Madárlátta Csapat - Séllei Lajos- 
Smoker, BBQ és Grill fi nomságok

2. Semmire Kelők - Erdős Zsombor - 
Bud Spencer kedvence cipóban

3. Fekete Túzok Csapat - Pap Tibor - 
BBQ java

Ebédre 800 adag bivalygulyással 
vendégelte meg Dévaványa Város Ön-
kormányzata a kilátogató lakostársa-
kat és a Margaréta Idősek Otthonának 
lakóit és dolgozóit. Vendégeink voltak 

a Békéscsabai Veterán Motorosok is, 
akik az elmúlt évek alatt szinte már ha-
zajárnak hozzánk.A délután folyamán 
a rendezvény színpadi programjai is 
megkezdődtek, előszöt Takács Nicolas 
szórakoztatta az érdeklődőket, este 
pedig Young Fly, az Ámokfutók, vala-
mint a Dsession és Dj Hlasznyik lépett 
fel, s egészen hajnalig szolgáltatták a 
talp alá valót.

Szeretettel gratulálunk minden ver-
senyzőnek az elkészült ételekhez, illet-
ve a helyezetteknek a jól megérdemelt 
jutalomhoz!

Laskainé Kiss Alexandra 
kulturális intézményegység-vezető

 DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
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DÉVAVÁNYAI KÖZÉPISKOLA HÍREI

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

NYITOTT KAPUK
BEISKOLÁZÁSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI 

TÁJÉKOZTATÓ

Iskolánk első képzési tájékoztató napja 2022. szeptember 
15-én zajlott, amikor a helyi általános iskola nyolcadikosai 
látogattak el hozzánk osztályfőnökeikkel.

A következő nyílt napokra is minden érdeklődőt, diá-
kot, felnőttet szeretettel várunk október 18-án (kedden), 
illetve november 18-án (pénteken).

Természetesen ezen alkalmakon kívül, egy telefonos 
egyeztetést követően bármikor megtekinthetőek képzése-
ink helyszínei, a tanműhelyek, demonstrációs termek és 
kabinetek. Tanórák látogatására is van lehetőség, illetve az 
oktatókkal történő személyes egyeztetésre, felnőttek esetén 
előzetes tudásfelmérésre, amennyiben az adott szakma ezt 
megkívánja.

Várunk minden érdeklődőt és jelentkezőt szeretettel!

Tóth Erika, igazgató

KIVÁLÓ FODRÁSZ EREDMÉNYEK
A HUNGARIAN OPEN EUROPE CUPE 

– EURÓPA KUPA VERSENYEN

Szeptember 3-án került sor (3 éves kihagyás után) az egyik leg-
nagyobb fodrász jelenléti versenyre.

Bár a COVID időszak idején néhányszor meghirdetésre kerül-
tek online megmérettetések, ahol videóra vett munkákkal lehetett 
pályázni. De ezeken a rendezvényeken nem vettünk részt.

Hiszen ezekben mindaz hiányzott, ami a legfontosabb, amit a 
verseny ad a diákoknak: a szakma legnevesebb képviselőit élő-
ben látni, tőlük tanácsot kapni, bepillantani a kulisszatitkokba, a 
hangulat, a sok csodás versenymunkát egymás mellett megszem-
lélni…. ezek az élmények a személyes versenyek legfontosabbjai, 
amit nem pótolhat semmi.

A tanuló itt kap inspirációt arra, hogy felnőttként is kövesse 
ezen alkalmakat, hogy folyamatosan lépést tartson gyönyörű, 
kreatív szakmája fejlődésével.

Az idei tanév első versenye rögtön az évnyitót követően került 
megrendezésre. Vagyis: részben a fent leírtak miatti verseny-ta-
pasztalatok hiánya, részben a nehezített, nyári szünetben történő 
felkészülés miatt nem volt egyszerű dolguk sem a diákoknak, sem 
oktatóiknak.

A nyári otthoni, illetve a szabadság ideje alatt iskolába bejárás 
és gyakorlás elsősorban a kategóriák sajátosságaira, az időre, pon-
tosságra és precízségre koncentrált. 

A frizurák kreativitása, a fantáziadús forma és a nehézségek el-
lenére begyakorolt precíz munka meghozta eredményét: a rend-
kívüli kiválóságokat felvonultató nemzetközi versenyen.

Tóth Barbara: Fonással készített estélyi frizura II. helyezés;
Nyilas Zsófi a: Fonással készített estélyi frizura, III. helyezés;
Németh Fanni: Nappali frizura fonással, III. helyezés.

Mindehhez szükség volt a diákok szorgalma és gyakorlása mel-
lett oktatóik rendkívüli tapasztalatára és elhivatottságára.

Gellai Katalin tanárnő nem csak iskolánkban oktat, hanem 
egy nemzetközi neves szépészeti cég trénereként fodrász bemu-
tatókat, tréningeket, táborokat vezet a különböző műveletekről, 
a legmodernebb trendekről és frizurákról. Az utóbbi 20 év során 
sok hazai és nemzetközi verseny zsűrijének tagja. A most meg-
rendezett rangos versenyen eddigi munkáját „A 2022. év Női 
fodrász trénere” címmel jutalmazta az ismert szakemberekből 
álló szakmai zsűri.

A személyes gratulációra kevés az időnk, hiszen a másik okta-
tónkkal dr. Laczóné Kiss Ágotával a versenyt követő hétvégén Pá-
rizsba utaznak, ahol a fodrász világ legeslegújabb divatirányzatait, 
trendeket, brandeket ismernek meg.

Fantasztikus büszkeséggel tölt el, hogy tudásukat a Dévavá-
nyai középiskola fodrász tanulói ilyen szakemberektől sajátít-
hatják el!

Az iskola minden tanulója és dolgozója nevében gratulálok 
az elért fantasztikus eredményekhez!

Tóth Erika, igazgató
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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)
0403 – Turizmus-vendéglátás ágazat
(Vendégtéri szaktechnikus)

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

••• ••• •••
Szakképző iskola (3 év)

Szakmakód / szakma
0404 – Kereskedelmi értékesítő
0405 – Festő, mázoló, tapétázó
0406 – Hegesztő
0407 – Pincér-vendégtéri szakember
0408 – Szociális ápoló és gondozó
0409 - Panziós-fogadós

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.

5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2.
OM: 203069/030

Honlap: www.dvki.hu
E-mail: devavanya@gyszc.hu

Facebook: Dévaványai Középiskola
Telefon: 66/585-110, 20/293-2983.

Nyílt napok:
2022. október 18. 8:00-12:00

2022. november 18. 8:00-12:00

••• GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM •••
Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
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A Vox Humana Énekegyüttes és a Művészeti Iskola tanárai 
színvonalas hangversennyel örvendeztették meg a közönséget a 
Zene Világnapja alkalmából.

2022. szeptember 30-án 18 órakor kezdődött a koncert.
Elsőként Adameczné Ladányi Viktória szóló énekét hallhat-

tuk, majd Rudokász Diána és Szilágyiné Tóth Veronika zongo-
rajátéka következett.

A hangszeres muzsika után a Vox Humana Énekegyüttes da-
lait hallgathatta meg közönség. Előadásunkat az évszakhoz illő
„Hull a fáról sárga levél” kezdetű dallal nyitottuk, folytatásként 
pedig, örömmel énekeltük Hajdú Mihály népdalfeldolgozásait.

A kórus előadása után Simon Norbert református lelkész, kó-
rustársunk trombita, majd Erdeiné Mucsi Márta hegedű játéká-
ban gyönyörködhettünk.

Befejezésként szintén Rudokász Diána és Szilágyiné Tóth Ve-
ronika, zongorán előadott ABBA dalokkal örvendeztette meg a 
kedves jelenlévőket.

A közönség vastapssal köszönte meg a szívet- lelket melenge-
tő énekeket, zenét.

Koncertünket megtisztelte a városvezetés képviseletében 
Mile Lajos alpolgármester úr.

Idén a pályázati támogatásból készíttetett fellépő ruhánkat 
más összeállításban mutattuk meg. Most először öltöztünk nad-
rág- blúz- blézer kombinációba.

A fellépő ruha készíttetése a Vidékfejlesztési Program Leader 
Pályázat keretén belül a Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesü-
let VP-19.2.1.-55-5-17 kódszámú Civil szervezetek fejlesztése 
című felhívása alapján elnyert támogatásból valósult meg.

Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesülete
Kürti Ignácné elnök

ESTI HARMÓNIÁK

MEGHÍVÓ
„KÖRNYEZET ÉS 

EGÉSZSÉG”

Helyszín: Vadászház (Dévaványa, Kossuth u. 30.)

2022. november 2. (szerda) 18 óra 
EMBER ÉS KUTYA 

Kapcsolódás a természethez és egymáshoz 
Előadó: dr. Varga Attila (ELTE PPK EKTI, 

pszichológus), Varga Dorottya
(középiskolai tanuló) és Mimi (a kutya)

2022. november 9. (szerda) 13.00-17.00 és
november 10. (csütörtök) 8.00-12.00

HERMAN OTTÓ VÁNDORTANÖSVÉNY
Interaktív polihisztor játszóház

(6-12 éves gyerekeknek)

(A csoportoknak előzetes telefonos bejelentkezés 
szükséges! Telefon: 06/20-770-72-96).

Animátorok: Hársas Éva, Tóthné Timár-Geng Csilla
(Magyar Környezeti Nevelési Egyesület,

környezeti nevelési szakértők)

2022. november 10. (csütörtök) 18 óra
A FENNTARTHATÓSÁG TANULÁSA

„Ég a házunk!” Mit tegyünk?
Előadó: dr. Victor András

(Magyar Környezeti Nevelési Egyesület,
környezeti nevelési szakértő)

MANÓFALVA OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY

A program a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósul meg. 
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ISMÉT ÖTÖS!
Ülök a kanapén és gondolkodom, hogyan lehetne szavak-

ba önteni azt az érzést, ami akkor járja át a lelkem, amikor 
megpillantom az alapítványunk számára felajánlott adó 
1%-ok összegét. Kicsit olyan ez, mint egy dolgozat. Ké-
szülsz rá, megírod, beadod, töprengsz vajon, hogy sikerült, 
ellenőrzöd a tankönyvben helyes-e a válasz, amit az adott 
helyre beírtál. Aztán kijavítják és megpillantod a jegyet.

Az alapítványunknál hasonló a helyzet. A vizsgára való 
felkészülés nálunk nagyjából január végén kezdődik, ekkor 
indul útnak az adó 1%-os kampányidőszak. Napról napra 
próbálunk minél több embert elérni, minél több embert 
meggyőzni, hogy alapítványunkat tiszteljék meg bizalmuk-
kal és nekünk ajánlják fel adójuk 1%-át.

Ez egy roppant hosszú és fárasztó időszak. Aki kezel 
vagy kezelt valaha közösségi média felületet az tudja, hogy 
mekkora munka tartalmat gyártani ezen platformokra és 
ez még csak egy csatorna, amin igyekszünk megszólítani 
a felajánlókat.

Május 20-án beadjuk a dolgozatunkat, vége a kam-
pányidőszaknak. Ezt követően jön az elmélkedős rész, hogy 
mit kellett volna máshogy csinálni, hogyan lehetett volna 
még jobban felhívni magunkra a fi gyelmet, legközelebb 

mi az amin változtatnunk kell. Majd várakozunk. Hosszú 
hónapokig. Érzéseink váltakoznak a beérkező összeg nagy-
ságát illetően. Néha azt gondoljuk, a tavalyi évben elért 
eredményt túlszárnyalni lehetetlen, de a kételkedést mindig 
fölülírja a józan ész, a hit és az, hogy tudjuk, hogy amit 
csinálunk, azt elismeritek, mert a jegyet TI adjátok.

Aztán az ősz közeledtével lassan kiosztják a dolgozato-
kat. Izgatottan várjuk az osztályzatot.

5-ös. Ahogy az elmúlt évben és azt megelőzően is. Ötös, 
ötös, ötös...

Nem hisszük el, de mégis, mert TI sosem a kampányt ér-
tékelitek, hanem az azt megelőző tetteket...

Szóval lehet mégsem olyan ez, mint egy dolgozat.
Köszönjük szépen mindenkinek, aki adója 1%-át a Mo-

solyt Minden Arcra Alapítványnak ajánlotta fel és ezáltal 
hozzájárult ahhoz a 2.311.128 forinthoz, ami kiutalásra ke-
rült bankszámlánkra.

Gusztafi k Gábor
Mosolyt Minden Arcra Alapítvány

kuratóriumi elnök

FELHÍVÁSOK
Néhány évtizeddel korábban a lakosság a harangok hangja 

alapján tájékozódott a településen történt eseményekről. A ha-
rangszó jelezte déli 12 órát, de jelzett, ha esküvőt tartottak, vagy 
ha temetés következett. A harangok hangja egyértelműen jelezte, 
ha például férfi  vagy nő halott volt a faluban. A Dévaványai Re-
formátus Egyházközség szeretné a korábbi harangozási szokáso-
kat megőrizni az utókor számára, azonban jelenleg nem tudunk 
olyan forrásról, amely leírná a korábbi harangozási rendet. Ezért 
kérjük a lakosság segítségét, hogy amennyiben valaki emlékszik 
a korábbi harangozási rendre, akár csak annak egy-egy részletére, 
azt legyen szíves a szerkesztőség felé telefonon vagy e-mailben 
jelezni. Segítségüket előre is köszönjük!

• ••••••••••••••
A magyar néphagyomány szerves részét képezték a különféle 

fúvószenekarok. Alig ötven évvel ezelőtt még szinte minden je-
lentősebb településnek volt valamilyen amatőr zenekara. Az álta-
lában fúvósokból és ütőhangszeresekből összeállított zenekarok 
jelen voltak esküvőkön, temetéseken, keresztelőkön, bálokon és 
más társadalmi – kulturális rendezvényeken. Ezek a zenekarok 
általában a katonasághoz kötődtek kezdetben, a későbbiek során 
pedig önkéntes tűzoltóságnál vagy hasonló helyi szervezetek-
nél szolgáltak. A zenészek a közösség megbecsült tagjai voltak. 
Dévaványán is működött tűzoltózenekar, még a hetvenes évek 
elején fellelhető működésük. Emlékük megőrzését elősegítendő
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 legyen szíves a szer-
kesztőség felé telefonon vagy e-mailben jelezni.

Simon Norbert lelkész

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 a fűtési szezon ideje alatt, 
október 17-től zárva tart. Könyv és folyóirat kölcsönzés-
re és azok visszahozatalára a városházán lesz lehetőség.

A dokumentumokat visszahozni
hétfőn 8-11.30 és 12.30-16 óráig,

kedden 8-11.30 óráig,
pénteken 8-11.30 óráig lehet.

Könyvek és folyóiratok kölcsönzésére
az előzetesen megbeszélt igények alapján

pénteken 8-11.30 van lehetőség.

Igényeiket kérhetik telefonon: 06-20-770-7296,

e-mail: konyvtar@devavanya.hu,

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

KEDVES KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK!



Dévaványai Hírlap - 16. oldal

2022. július 25-i héten a Déva-
ványai Református Egyházköz-
ség hittantábort szervezett az 
érdeklődő helyi gyermekek szá-
mára. A tábor központi témája 
ezen a héten Jónás próféta törté-
nete volt. A bibliai leírás szerint 
Jónás Istentől kap feladatot Nini-
ve város lakói között. Az ott lakó 
nép rettenetesen bűnös életet élt, 
így Isten elküldte a prófétát kö-
zéjük, hogy hirdesse meg Isten 
ítéletét. A próféta nem teljesítet-
te a parancsot, inkább egy Tarsis 
felé tartó hajóra szállt, hogy így 
meneküljön el Isten elől. Azon-
ban az Úr nagy vihart bocsátott 
a tengerre, a hajó is majdnem 
elsüllyedt. Jónás ugyan a hajó 
gyomrában aludt, de a többi ha-
jós sorsvetés után rájött, hogy 
Jónás miatt keletkezett ez a nagy 
vihar. Ezért Jónás maga kéri a 

többieket arra, hogy dobják a 
tengerbe. A vízbe esve egy nagy 
hal nyeli le a prófétát, amely-
nek gyomrában három napot 
és három éjjelt tölt el Jónás. Itt 
rádöbben arra, hogy engedetlen-
sége ellenére Isten nem ölte meg 
őt, hanem megmentette a biztos 
haláltól. Ekkor a hal kiköpi Jó-
nást a szárazföldre. Ezután Isten 
ismét parancsot ad a prófétának, 
aki most már vállalja a küldetést, 
és meghirdeti Ninive számára 
az ítéletet. A várakozásoknak 
teljesen ellentétesen a város la-
kossága meghallja az üzenetet, 
és megérti, hogy ha nem vál-
toztatnak életükön, akkor mind 
elvesznek. A lakosság megtér Is-
tenhez, azonban az rosszul esik 
Jónásnak, aki kimegy a városból, 
és a közeli dombon heveredik le. 
Isten egy bokrot növeszt fölé, 
hogy ne érje Jónást napszúrás, 
majd egy napon a bokor elszárad 
egy féreg csípését követően. Is-
ten fi gyelmezteti Jónást a bokor 
miatt, amelyért szánalmat érez, 
pedig nem ő gondozta, akkor Ni-

nive iránt még inkább szánalmat 
kellene éreznie, és nem haragot.

A hittantábor minden reggelén 
tornával indítottunk. A gyerekek 
kidobóztak, kergették egymást 
vagy éppen fociztak. Ezt egészí-
tettük ki izületeinket is átmozga-
tó gyakorlatokkal, valamint arra 
is lehetőség nyílt, hogy aki még 
nem tudta volna, melyik a bal és 
jobb keze, az itt megtanulhatta. 
Ezt követően bőséges reggelivel 
láttuk el a résztvevőket. A helyi 
pékség termékeit nagyon szíve-
sen falatozták a gyermekek, a 
hét végére már a nyers zöldséget 
is szívesen fogyasztották.

A reggelit követően mindig 
egy adott részt dolgoztunk fel 
Jónás történetéből. Jónás tör-
ténete gazdag tartalmat hordoz 
magában rövidsége ellenére. 
Az Istennel való kapcsolatról 

beszél, a parancsok megértésé-
ről, megtagadásáról és annak 
következményeiről tanítja az 
olvasót. A gyerekek számára 
mindig érdekes a vihar jelenete, 
amelyben emberi sorsok válnak 
egyik pillanatról a másikra ki-
szolgáltatottá. Mégis meglepő
fordulat, hogy a vihar tombo-
lása közben Isten nem enged 
elveszni egyetlen embert sem a 
hajóról, és még azt is megmu-
tatja, miért került a legénység 
ilyen helyzetbe. A következő
fordulat a nagy hal jelensége, 
mely Jónást csendre és elgon-
dolkodásra inti. A gyermekek-
kel az imádság fontosságáról, 
az abban megfogalmazott kéré-
sekről, háláról lehetett sokat be-
szélgetni. A történet következő
állomása is izgalommal töltötte 
el a gyermekeket. Ekkor már 
Ninivében jártunk, és meghir-
dettük Jónással együtt mi is az 
ítéletet. Beszéltünk arról, hogy 
mi kedves Isten előtt, és mik a 
kerülendőek. Nagy csodálkozás 
látszott a gyermeki arcokon a 

megtérés, az Istenhez való visz-
szatalálás részletezésekor. Si-
került megbeszélnünk, hogy a 
nagy vétkek közepette is meg 
lehet találni Istent, aki nem elta-
szítja az embert, hanem kész őt 
visszafogadni és támogatásáról 
biztosítani. S végül dacoltunk 
mi is a prófétával együtt, épp 
az előbbi gondolatot folytatva: 
Istennek van hatalma változást 
adni az emberi életbe.

A délelőtti állandó eseménye-
ket követően szép programok-
kal egészítettük ki táborunkat. 
Hétfő délután nemezlabdát ké-
szítettünk a dr. Bereczki Imre 
Helytörténeti Gyűjtemény falai 
között Hajdu Ildikó vezetésé-
vel. A gyerekek nagy élvezet-
tel gyömöszölték és gyúrták a 
bárányszőr-csimbókokat, mire 
azok szép labdákká formálódtak. 
Ugyanitt megnézhettük a hely-
történeti gyűjtemény állandó ki-
állítását is, és ismertetést szerez-
hettünk őseink mindennapjaiból, 
az ő idejüket jelentő életről.

Kedden Kulcsár-Elek Csil-
la hittanoktató előadásában az 
Angyalbárányok című mesét 
láthattuk, melynek a gyermekek 
is aktív szereplőivé váltak. Né-
hányan közülük legények lettek, 
némelyek báránykák, és mind-
annyian önfeledten élvezték a 
mesét. Ebéd után pedig a Hagyo-
mányőrző Nők Egyesülete tartott 
speciális kézműves foglalkozást 
a gyerekek számára, mely során 
elkészíthették a Dévaványán 
jellemző kürtőskalácsot, illetve 
még más süteményeket is. Nem 
csak az elkészítés, hanem a sü-
temények elfogyasztása is öröm-
mel töltötte el a gyermekeket. 

A szerdai programunk a stran-
don zajlott. A teljes tábor testüle-
tileg kivonult a medencék köré, 
és ott a felnőttek felügyeletével 
egész nap úsztunk. A gyerekek 
egymást dobálták labdával, a 

felnőttek pedig néha a gyereke-
ket dobálták a vízbe. Az önfeledt 
szórakozást csak az ebéd és a ha-
zamenetel pillanata törte meg.

Csütörtökön a túzoktelep fo-
gadta táborunkat, ahol idegen-
vezetés, tárlatvezetés, állatsimo-
gató, kilátóhoz való kirándulás, 
túzoknézés várt bennünket. 
Szerencsére az előző napi tarló-
tűz addigra már biztonságosan 
elaludt, így minden programot 
végigjárhattunk a gyerekekkel.

Pénteken hatalmas focimecs-
cset rendeztünk, amelyben min-
denki részt vett. Miután elfá-
radtunk, egy fa alá heveredve 
társasjáték következett, melyek 
során többen is manók lettek. A 
kora délutáni órákban a parókia 
udvarára költöztünk át a táborral. 
Itt a templomot néztük meg, a 
toronyba is felmentünk, ahonnan 
csodálatos kilátás nyílt az ér-
deklődők számára. A nap végén 
pedig grillparti következett, ahol 
húsokat, zöldségeket sütöttünk, 
és az ízeken túl egymás társasá-
gát is élveztük. Külön öröm volt, 
hogy itt már a szülők is jelen 
tudtak lenni, így a tábor még kö-
tetlenebbé vált, a hangulat pedig 
még oldottabbá.

Ezúton is köszönjük a tábor 
szervezéséhez nyújtott segítsé-
geket. A presbiterek jelenléte kü-
lön kuriózum volt a hét során, a 
külső programok szervezői pedig 
ismét színvonalas szórakozást 
biztosítottak a gyermekek szá-
mára. Köszönjük a grillpartihoz 
adott felajánlásokat is. Köszönet 
illet mindenkit, aki valamilyen 
módon hozzájárult a tábor létre-
jöttéhez. Reméljük, hogy máskor 
is megszervezhetjük táborunkat. 
A későbbiekben is szeretettel 
várunk minden érdeklődő gyer-
meket – a hittanosokat szinte 
kötelező jelleggel, de a nem hit-
tanosokat is szívesen látjuk.

Szervezők

HITTANTÁBOR DÉVAVÁNYÁN
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HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE HÍREI
Gazdag és sűrű programmal kö-

szöntött egyesületünkre a szeptem-
ber. Minden hétre, hétvégére esett 
valami rendezvény ahova meghívtak 
bennünket.

Szeptember 3-án kis csapatunk két 
helyen is helyt állt és sütötte a ványai 
kürtöst és szilvalekváros kifl it. A Sze-
gedi Halfesztiválnak, a Florin Zrt. ve-
zetője, Bartha Attila jóvoltából évek 
óta meghívottjai vagyunk.  A Megye-
nap szintén az a rendezvény, ahova il-
lik elfogadni a meghívást és képvisel-
ni Dévaványát, elvinni településünk 
gasztronómiai értékeit. 

Az idén azonban úgy alakult hogy 
kicsit messzebb is eljutottunk előbb 

említett gasztronómiai értékeinkkel. 
Zalai Mihály, a Békés Megyei Köz-
gyűlés elnöke  meghívására szeptem-
ber 10-11-12-én részt vehettünk, a 
sepsiszentgyörgyi Kürtösfesztiválon. 
Békés megye testvérmegyéje Kovász-
na megye nagy szeretettel fogadott 
bennünket, mi pedig találó ajándékkal 
kedveskedtünk a fesztiválon megje-
lenteknek: reggeltől estig sütöttük és 
kínáltuk a ványai perecet, a ványai 
kürtöst, a szilvalekváros kifl it. A ki-
utazásunkat, a sütéshez az alapanya-
got Zalai Mihály elnök úr biztosította, 
amit ezúton is megköszönünk. Míg a 
csapat egy része a Kürtösfesztiválon 
kínálta a fi nomságokat, a többiek itt-
hon sütögettek a Füst- és Tűz feszti-
válon.

Következő hétvégén, 16-án a szoká-
sos őszi kirándulásunk vette kezdetét. 

Reggel hatkor indult el velünk a busz, 
26 fővel, kedves segítőkész sofőrünk-
kel Létai Sándorral. Idén a Börzsönyt 
céloztuk meg. Bár az időjárás nem volt 
valami kegyes, mégis mindent meg 
tudtunk nézni, amit elterveztünk. Első
napi rövid erdei túrát a másnapi kis-
vonatozás követte a Börzsöny hegyei 
közt, rövid séta Szobon, gyönyörű ki-
látás a Kálvária dombról, majd Nóg-
rád vára várt bennünket. A harmadik 
napot Szlovákiában töltöttük el, sétál-
va megcsodáltuk Selmecbánya óváro-
sát, majd Zólyom felé indultunk. Az 
egyedi és páratlan szépségű zólyomi 
vár, a gyönyörű szép fekvésű virágos 
városban tett séta után estefelé értünk 
szállásunkra. Utolsó napon hazafelé 

a vácrátóti arborétumban gyönyör-
ködhettünk a növényritkaságokban, a 
gyönyörű virágokban. 4 nap megér-

demelt pihenés, sok szép emlék ami a 
miénk marad. 

Egy napot pihentünk az út után, 
máris fogtunk a lekvárfőzéshez, 29-én 
pedig a Hajnal István Szociális Otthon 
nyílt napjára sütöttünk.

Nem csak a szeptember hónap, az év 
is mozgalmas volt, hiszen nem csak a 
településünk, a környék rendezvénye-
in is ott voltunk. 

Köszönjük Dévaványa Város Ön-
kormányzat Képviselő – Testületének 
az éves tevékenységünkhöz, program-
jainkhoz nyújtott támogatását.

Varga Istvánné
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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

Banai Pál és Szabó Krisztina fi a Pál;
Lénárt László és Janó Gizella fi a László;
Bakó Balázs József  és Feke Renáta lánya Lara;
Furka András és Kun Mária fi a Zalán Botond.

Helyesbítés:
Müller Tibor és Kovács Klára fi a Martin György.

Születések:

Dévaványa Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2014. 
évben civil szervezet kezdemé-
nyezésére létrehozta a Települési 
Értéktárat. A Települési értéktár 
Bizottság évi egy alkalommal be-
számol működéséről. Elnöke Var-
ga Istvánné, tagjai jelenleg Hajdu 
Ildikó és Kiss Károly, továbbá Tu-
riné Mikó Éva felvétele folyamat-
ban van.

A bizottság eddigi tevékeny-
sége, programjai, a helyi értékek 
listája a www.damk.hu oldal Te-
lepülési Értéktár pontjában meg-
tekinthetők. Az elmúlt években 
beérkező, valamint az újonnan el-
készített javaslatok elbírálása után 
a 2022. évben összesen 15 új érték 
került felvételre, így összesen a 6 
kategóriában 36 tétel van a Tele-
pülési Értéktárban.

Az értékek felkutatása, gyűjtése 
folyamatos, igyekszünk a külön-
böző városi, megyei rendezvénye-
ken bemutatni értékeinket. (pl. 
kézműves és gasztronómiai érté-
keink). Önkéntes kezdeményezé-
sek is hozzájárulnak a bizottság 
munkájához.

Szeptember 3-án Békéscsabán, 
a Megyenapon az immár hagyo-
mányos értéktári kiállítás került 
megrendezésre. A meghívást 
örömmel elfogadtuk. Az értéktár 
bizottság anyagából – kézműves 
termékekből, képes leírásokból, 
kiadványokból – rendezett, színes 
kis kiállítást láthattak az érdeklő-
dők. Sok elszármazott is örömmel 
állt meg a sátrunknál. Gasztronó-
miai értékeinkkel településünket 
a Hagyományőrző Nők Egyesü-
lete képviselte. A ványai perec, a 

cirokszárra tekert kürtöskalács 
és házi szilvalekváros kifl i nagy 
sikert aratott a rendezvényre láto-
gatók körében. A bizottság meg-
alakulása óta jó kapcsolatot ápol 
a Megyei Művelődési Intézettel 
mely intézmény egyik főszerve-
zője a megyenapon az értéktári 
kiállításoknak. 

Településünkön a DÁMK intéz-
ményeivel, ezen belül a Bereczki 
Imre Helytörténeti Gyűjtemény 
munkatársaival nagyon jó együtt-
működés alakult ki. Rendezvényei-
ken, programjaikon gyakran helyet 
kaphatnak értékeink is. Civil szerve-
zetek közül a Hagyományőrző Nők 
Egyesülete, a Folkműhely Egyesü-
let, a Dévaványai Múzeumbará-
tok Köre, mint értékmegőrzéssel 
foglalkozó civil szervezetek, aktív 
részvételükkel, javaslataikkal, kuta-
tómunkájukkal segítik a Települési 
Értéktár Bizottság működését.

A bizottság feladata az értékek 
sorának bővítése, megismerteté-
se, a lakosság széles körében, az 
oktatási intézmények bevonása 
a Települési Értéktár munkájába, 
népszerűsíteni a diákok körében 
az értékmegőrző tevékenységet: 
értékeink felkutatását, megőrzé-
sét. A múzeumban - rendezvé-
nyeikhez kapcsolódva, vagy akár 
önálló eseményekkel – szeret-
nénk ezután is megjelenni.

Céljaink között szerepel – a 
Dévaványa kútjai c. dolgozattal 
kapcsolatban – a még megtalál-
ható ványai kutak, illetve a már 
megszüntetett létesítmények he-
lyének lehetőség szerinti meg-
jelölése, a hozzájuk kapcsolódó 
történetek folyamatos gyűjtése.

Értéktárunkban
szereplő tételek

AGRÁR- ÉS
ÉLELMISZERGAZDASÁG

• Betakarítási Ünnep
• Papp Imre mezőgazdasági

gépgyűjteménye
• Ványai perec
• Ványai kelt tészták
• Papp kertészet
• Magyar Méhészek Akácvirág 

Egyesület

EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD
• Boda Katalin szappankészítő 

tevékenysége

ÉPÍTETT KÖRNYEZET
• Szent Anna templom 
• Út menti és temetői keresztek
• Dékány Margit féle tájház
• Dévaványa kútjai

IPARI ÉS MŰSZAKI
MEGOLDÁSOK

• Mesterségek háza kiállítóhely
• Szilágyi Endre citerakészítő 

hangszerei
• Kónya András fegyverkovács 

tevékenysége
• Seprűcirok termesztése és a 

cirokseprű előállítása
• A szőnyegszövés múltja és jelene 

Dévaványán

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
• Dévaványa anyakönyvekben 

rejtőzködő múltja
• Dévaványai táncok (A Békés 

Megyei Értéktárban is szerepel.)
• Dévaványaiak Világtalálkozója

• Dr. Bereczki Imre munkássága
• Dr. Papp Jenő munkássága
• Hímzőkör
• Kádár Ferenc munkássága
• Ladányi Mihály munkássága
• Mile Magdolna grillázs- és

mézeskalács munkái
• Nácsa János munkássága
• Szarka István költő életműve
• Ványai népviselet
• Dr. Ágoston Sándor Dévavá-

nya városhoz és környékéhez 
kapcsolódó történelmi témájú 
könyvei, helytörténeti munkái 
(A Békés Megyei Értéktárba is 
javasolva.)

• Hagyományőrző Nők
Egyesülete

• Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény Levéltára (BHGL) 

• Vox Humana Vegyeskar
• Dévaványai Múzeumbarátok 

Köre Egyesület hagyományőr-
ző tevékenysége

• Kincseink kiadványsorozat
• Dévaványai Folkműhely

Egyesület

TERMÉSZETI KÖRNYEZET

• Dévaványai famatuzsálemek

Nemzeti értékeket bárki java-
solhat az értéktárba - az önkor-
mányzat honlapjáról letölthető 
nyomtatvány kitöltésével és be-
nyújtásával, de a múzeum munka-
társai is szívesen nyújtanak ehhez 
segítséget (06-20/492-10-38).

Varga Istvánné, elnök

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
A 2021. SZEPTEMBER 2022. SZEPTEMBER KÖZÖTT ELTELT IDŐSZAKRÓL
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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!

Októberről, szép őszi hónapunkról így írt Radnóti Miklós 
költőnk:

Október:

Hűvös arany szél lobog,
leülnek a vándorok.

Kamra mélyén egér rág,
aranylik fenn a faág.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A természeti szépség mellett azonban nem feledkezhetünk 
meg történelmünk szomorú eseményéről, nemzeti gyászna-
punkról, október 6-áról. Juhász Gyula költőnk ezt írta:

„Ma szívünk újra vérzik, 
És mély sebük sajog.

Ma gondoljunk reájuk
Kettős, nagy áhítattal, 

Magyarok!”

Idézzük fel az 1849. október 6-án Aradon kivégzett vérta-
núk, valamint a Pesten kivégzett első felelős minisztérium 
miniszterelnökének nevét: 

Aulich Lajos
Damjanich János

Dessewff y Arisztid
Kiss Ernő

Knezich Károly
Láhner György
Lázár Vilmos

Leiningen-Westerburg Károly gróf
Nagy-Sándor József
Poeltenberg Ernő
Schweidel József

Török Ignác
Vécsey Károly gróf

Batthyány Lajos gróf

Emlékezzünk másik történelmi eseményünkre, az 1956. 
október 23-án kezdődött forradalomra és szabadságharcra. 
A reményt adó történések néhány nap múlva tragikus véget 
értek, de a világ felfi gyelt a magyar nép hősies magatartására, 
és számos ország írói, költői együttérzésüket, tiszteletüket fe-
jezték ki írásaikban.

A Rómában élő Ernesto Pinti költő: Dal azokról, akiket a 
holnap megkoszorúz című versét így fejezte be:

„Áldott légy Budapest,
gyászodban, megkínzatásodban, szivárgó sebeidben, 
mert csorgó véred lemossa földünk gyalázatát
és halottaid nyomában biztos lábaddal indul a szabadság.”

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mivel következő számunk a mindenszentek és halottak 
napja után jelenik meg, most emlékezünk elhunyt szerette-
inkre, életüket áldozó hőseinkre.

Juhász Gyula: Consolatio (részlet)

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Összeállította: Váradi Andrásné

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kedves Olvasóink!

Az 1823. január 1-jén, 200 évvel ez-
előtt született Petőfi  Sándor tiszteleté-
re a jövő év Petőfi -emlékév lesz. Ezért 
kérjük kedves Olvasóinkat, legyenek 
szívesek a szerkesztőséghez eljuttatni 
legkedveltebb Petőfi  versüket, lehető-
leg néhány mondatos indoklással.

A beküldött verseket januártól megjelentetjük a Dévavá-
nyai 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 
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A híres simai csárda

Dr Bereczki Imre írása megjelent a Dévaványai Hírlap
11. évfolyamának, 50. számában, 1943. december 11-én,

a 2-3. oldalon.

Valami kis dunántúli faluba sodort a jószerencse. Vasár-
nap délután volt. Kedves vendéglátó gazdámmal, Nagy Gyula 
nagytiszteletű urammal kisettyegtünk a 76 esztendős „pógár”, 
Császár József uram szőlőjébe. Nagytiszteletű délelőtt olyan 
szép prédikációt tett a templomban, hogy az egész gyülekezet 
könnyezett a meghatottságtól. De most kénytelen volt elis-
merni, hogy Császár bácsi is tud ám valamit. Olyan áhítattal 
hallgatta a messze földet bejárt egykori kupec tudományát, 
akárcsak jómagam vagy a Császár bácsi mellettem guggoló kis 
unokája, Zsófi ka. Mert kupeckedett az öreg Császár fi atalabb 
korában. Bejárta ungot-berket, értette a mesterségét, mint 
igen kevesen. Úgy tudta az utat Moldvától Bécsig meg visz-
sza, mint aki azon a vidéken született. Vagy tán még jobban. 
Mindenütt voltak ismerősei. Úgy látszik nem ártott meg neki 
a nagy út, mert még tavasszal is kaszálgatott.

Azt mondja éppen eleget aludt tanyában meg az útfélen. 
Szívesen igénybe vette azonban útféli csárdák vendégszerete-
tét is. Nagy tájékozatlanságomban nem állhattam meg, hogy 
meg ne kérdezzem tőle:

- Vannak még csárdák most is, Császár bácsi?
Úgy nézett rám, mint a kaszáláshoz szokott arató, a kaszával 

kísérletező nadrágos emberre.
- Hogyne vónának. Ott van az alföldön most is a Simai csár-

da. Ott van, ahogy mögyünk Mezőtúrról Endrődnek, oszt az 
országút átmegy a simai fokon. Hej, nagy pincéje vót annak 
a csárdának! Nagy találkozója vót itt a betyároknak. Mikor 
szorították őket a zsandárok, levezették a lovakat a csárda pin-
céjibe, oszt olyan hosszú alagút vót ott, hogy a Simai csárdátúl 
Túrig tartott.

- Ne mondja!
- De bizony úgy vót. Csak nem ismeritek a bejáratot… a 

csárdás meg akik jóba vótak vele, azok tudják.
- Császár bácsi volt-e az alagútban?
- Én nem, de sok komámtul hallottam róla.
A kis Zsófi  úgy belemerült mellettem a hallgatásba, hogy 

még a csepp száját is tátva felejtette.

Lehet, hogy tényleg nagy pincéje volt ennek az öreg
épületnek. 1816-ban építette Endrőd helység Tímár Mátyás 
bírósága idején. Az 1930-as évek vége felé elkellett bontani, 
mert útba esett a Turi műútnak. Akkor bontották el az öreg 
csárda kutat is. Nem mértek már akkor italt a csárdában. Majd 
csak 1940-ben nyitotta meg az italmérést megint Madarász 
Gábor, a régi csárdás fi a. Az első csárdaépület mestergeren-
dája nagyon erős volt, feltették az új csárdára is. Ma is ott van.

Úgy mondja Madarász uram, hogy a csárdától keletre terült 
el a híres simai berek. Akkora fák nőttek itt, hogy a környék-
beli lakosok télen idejártak tűzrevaló fáért. De gerendának is 
lehetett használni. A mostani csárda épülettől keletre esett. 
Úgy egy kilóméternyire. Tuskóit még látta Zs. Józsi bácsi, a 
gazdává lett Simai juhász. Itt tanyáztak a pásztorok mikor már 
enyhült az idő. De olyan emberek is felkeresték itt őket, akik 
szívesen kötöttek üzleteket a hatóság embereinek mellőzésé-
vel. Úgy mondják. Nem tudom mennyi igaz ebből. Aki többet 
akar tudni, kérdezze meg Zs. Józsi bácsit, meg az öreg F. Ignác 
bácsit. Ő is juhászkodott fi atal korában a csárda környékén. 
Ma szép háza van Endrődön.

Összeállította: Turiné Mikó Éva

KORABELI KRÓNIKA

110
Lipszky János (1766 – 1826) térkép részlete.

A múzeum munkatársai - a szerkesztőség –
a Városháza második emeletére költöznek.

Október 18-tól továbbra is fordulhatnak hozzánk ott 
személyesen, vagy a már ismert elérhetőségeinken.

Hétfőn 8-11.30 és 12.30-16 óráig,
kedden 8-11.30 óráig,

pénteken 8-11.30 óráig.

Telefon: 06-20/492-10-38
Hírlapba szánt anyagok:

devavanyaihirlap@gmail.com
Helytörténeti témákban érdeklődések, egyéb:

devavanyaimuzeum@gmail.com

TISZTELT MÚZEUMBARÁTOK!
TISZTELT OLVASÓK!
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Kutak

Egy ilyen nagy kiterjedésű te-
lepülés lakosságának szüksége 
volt a jó ivóvízre, s mivel jelentős 
számú állat tartásával, tenyészté-
sével is foglalkoztak, fontos volt 
a jószágok számára is a vízellá-
tás. Mint folyóvíz nélküli tele-
pülésnek a jellegzetes vízszerzési 
megoldása a kutak készítése volt. 
Eleinte ásott kutak /a feljegyzé-
sek szerint 19 belterületi gémes-
kút/ biztosították az ivóvizet em-
ber és állat számára egyaránt.

A legtöbb gémeskútnak neve 
is volt. Néhány érdekesebb ezek 
közül:

Berzseny kút: Igen jeles kút 
volt a Zsombék és a Háromrózsa 
utca találkozásánál, a Berzse-
nyék házánál. Emberi ivásra is 
alkalmas, bővizű kút volt, ezért 
fakáváján belől kis álló volt az 
edények számára.

Csécsei kút: A Deák Ferenc és 
a Klapka utca szögletében állott, 
a Csécsei Mihály házához közel. 
Vize csak állatok itatására volt 
alkalmas. A gémeskutak leg-
többjét betemették, így járt ez a 
kút is, de betemetett aknájának 
gödrét még gyermekkoromban 
láttam. Azóta már az útépítés so-
rán az is eltűnt.

Garajcár kút: A vágási refor-
mátus temetőhöz vezető út és a 
Bánomkert szélső házai között, 
Krajcár nevű háztulajdonos háza 
előtt állt, így róla kapta a ne-
vét. A kút elnevezése a magyar 
nyelvnek arra a tulajdonságára 
utal, hogy nem szereti a mással-
hangzó torlódást, ezért a krajcár 
szót karajcárnak, népiesen garaj-
cárnak mondta.

Én még emlékszem nagya-
nyám ilyen mondataira: „Eredj 
át Kalára nénédhez!” /Klára/
Le ne ess a garádicson!
/grádics=lépcső/

Kolozsi tanító kútja: Ez a 
Jéggyár utcai gémeskút volt. Ko-
lozsi tanító udvara lábjában volt, 
ezért mondták így.

Kürti András kútja: A Jégy-
gyár utcai gémeskúttal szemben, 
a Túrér másik oldalán, Kürti 
András házánál, ezért nevezték 
el róla.

Pajor kút: A Körösladányi 
út és a Malom utca zugjában, 
Pajor Ignác törvénybíró háza 
előtt állott, innen az elnevezés. 
Az ásott kutak közül ez maradt 
meg legtovább, 1956-ban még 
itt fogtak ki a kocsisok, akik a 
piacra jöttek.

Szerthék kútja: A Pocoskert 
nyugati végében volt a Szerthék 
tanyájánál. A többi ásott kút gé-
mes volt, ez pedig csigával mű-
ködött.

Vad kút: A katolikus vágási 
temető és a Szérűskert utca közt, 
a vályogvető gödrök partján ál-
lott, Vad András gazda háza kö-
zelében, innen a neve.

Az ott ivó jászágról is nevez-
tek el gémeskutat, pl.:

Csürhekút: A lóvásártéren 
lévő jó vizű kút, ide hajtották 
itatni a tőkerészi csürhét.

/csürhe: sokak együtt legelte-
tett disznóinak csoportja/

A közeli nevezetes létesít-
ményről kapta nevét, pl.: Cédu-
laházi kút: A vásártéri cédula-
ház előtt állt.

/Cédulaház: Vásártéren az a 
ház, amelyben a helypénzt sze-
dik be és a marhaleveleket ke-
zelik./

Az ásott kutak vize gyakran 
szennyeződött, s ilyenkor be-
tegséget okozott, ezért nagyon 
fontos volt, hogy mindenki 
egészséges ivóvízhez juthasson. 
Így terjedt el a 19. század ele-
jén Magyarországon is az artézi 
kutak fúrása. „Az artézi vizet a 
felette levő rétegek megvédik a 
szennyeződéstől, ezért egészsé-
ges ivóvíz.” Az ásott kutakat be-
temették, s ezzel szinte legtöbb-
jének a neve is feledésbe merült.

Dévaványán is nagy szükség 
volt az egészséges ivóvízre, így 
több artézi kutat is fúrtak.

Piactéri kút: 1891-ben, az 
akkori piactéren fúrták az első 
artézi kutat Dévaványán, így 
onnan kapta a nevét.

Csermák kútja: 1893-ban, az 
akkori vásártéren, a Csermák 
malom előtt fúrták, ezért nevez-
ték így.

Csepegős kút: 1906-ban 
fúrták, a Hunyadi és a Vasút
/ma Kossuth/ utca sarkán állott. 
Kis vízhozama miatt a lakosság 
kezdettől fogva így nevezte. Na-
gyon jó ivóvize volt, de nagyon 
lassan „csepegett” tele a vízhor-
dó kanna, így sokan összegyűl-
tek, jókat beszélgettek, híreket 
cseréltek az emberek. Gyerek-
koromban, mivel hozzánk ez a 
kút volt a legközelebb, én is ide-
jártam.

Új artézi kút: 1907-ben fúr-
ták a Hajós és Villa utca talál-
kozásánál. Az új vízszerzési 
helyre utalva kapta az Új nevet. 
Az 1930-as évektől Fuksz kút-
jának hívták, mert Fuchs Jenő 
vegyeskereskedése előtt állott. 
Ez a név úgy megmaradt az em-
berek emlékezetében – bár már 
megszűnt –, hogy még ma is így 
emlegetik:

A Hajós utcán, nem messze a 
Fuksz kútjától.

Vass malmi kút, Ígett (égett) 
malmi kút: 1911-ben fúrták 
Vass Károly malmának az ud-
varán, de a lakosság is hozzáfér-
hetett. Ez volt a község legjobb 
vizű kútja. A malom 1944-ben 
leégett, azóta „Ígett kútnak” 
hívták. Én is ezen a néven is-
mertem, és innen is hordtam 
gyermek- illetve fi atal korom-
ban kannával a vizet. Ugyanis 
még az 1970-es évek elejéig is 
3-4 utcán keresztül kellett men-
ni, hogy kúthoz érjünk. A kútra 
menés, az ivóvíz hordása a gyer-
mekek, a fi atalok feladata volt.

Gazdák malmi kút: 1927-
ben fúrták a Dázsa mellett, s 
elnevezése létesítőikre, a gaz-
dákra utal.

Tőkerészi kút: 1929-ben fúr-
ták a tőkerészi olvasókör épüle-
tének északi végénél, innen az 
elnevezése.

Jéggyári kút: 1929-ben a köz-
ség a Jéggyár számára létesítette.

Csillag kút: 1930-ban fúrták, 
Csillag József törvénybíró háza 
előtt, a Deák Ferenc és a Klap-
ka utca sarkán állott. Ez volt az 
utolsó artézi rendszerű kút. Er-
ről a kútról is hordtam vizet.

Mivel ezek az artézi kutak 
– néhányat kivéve – egyre ke-
vesebb vízhozamúak voltak, 
ezért átalakították őket norton 
kutakká. „A norton levert cső-
kút; a cső alsó vége lyukacsos, 
melyen át a víz csőbe tódul.” A 
víz felülről nem szennyeződik, 
higiénikusabb, s ezek a kutak 
évtizedekig jó ivóvízzel látták el 
a lakosságot. Nevezetesebb kö-
zülük pl.:

Liza kútja: A Szeghalmi út és 
a Dózsa György utca találkozá-
sánál létesült. Igen jó vize volt, 
nevét a mellette álló ház asszo-
nyáról, a barátságos Liza néniről 
kapta. Őt még én is személyesen 
ismertem, vízhordáskor több-
ször is találkoztam vele. Szinte 
őrízte, vigyázta a kútnak és kör-
nyékének tisztaságát.

Nap utcai kút: A Nap és a 
Zöldfa utca sarkán állott. Ez 
volt a község legfi atalabb nor-
ton kútja.

Ezek a kutak sem tudták ma-
radéktalanul kielégíteni a köz-
ség vízigényét, ezért 1970-ben 
megkezdődött a vízműhálózat 
kiépítése. Ma már szinte min-
den házba bevezették a vizet, a 
régi utcai kutak megszűntek, de 
néhánynak a helyére és nevére 
ma is emlékezik a lakosság.

Váradi Andrásné

DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁRA
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AUTÓMENTES NAP 2022. DÉVAVÁNYA
Az Európai Mobilitási Héthez (2022.09.16. - 2022.09.22.) 

csatlakozva 12. alkalommal szerveztünk programot váro-
sunkban. 

A szokásokhoz híven pénteki napra szerveztük meg az 
Autómentes Napot. Az időpont megválasztása számunkra a 
lehető legjobbnak bizonyult, hiszen ezen a napon az időjárás 
nem tette tönkre a rendezvényt, bár voltak kisebb cseper-
gések, de a játékot nem zavarta meg. A totók kitöltése, a 
kézműveskedés, sátor alatt zajlott, próbáltunk felkészülni az 
esőre is, de szerencsére az elmaradt. A gyerekek, de felnőt-
tek is nagy kedvvel próbálták ki Budai Sándor vicces kerék-
párjait és egyéb járműveit. Az óvodai masszív kis biciklik, 
rollerek is nagy népszerűségnek örvendtek. A lezárt terüle-
ten és a parkban zajlottak versenyek, játékok. A különböző
totókat kitöltők logózott nyakpántokat, kitűzőket kaptak. Az 
óvodások színezhettek. Az aszfaltot sok rajz díszítette. A go-
kartokat szállító jármű lerobbant, helyette beugró fi atal csa-
pat kézzel-lábbal hajtható maketteket hozott, az így termelt 
árammal futottak a különböző pályákon a makettek: autó, 
mozdony és társaik. Délelőtt az egészségsátorban folyama-
tos volt a tanácsadás, és egészségügyi mérések.

Lelkes segítőink folyamatosan dolgoztak, hogy mindig 
legyen inni és ennivaló az asztalokon. Délelőtt gyümölcs-
kóstoló volt, gyerekek és felnőttek örömére. Délben szend-
vicsebéd volt a segítőinknek. Hatvan kiló kenyeret kentek 
meg, mások nagy tálakba aprították a hagymát, paprikát, 
paradicsomot és uborkát. Újdonság volt a zöldséget tálalása. 
Gulyástálakba külön-külön volt a zsíros kenyér mellé téve, 
mindenki azt tett a kenyerére, amit akart, így nem dobálták 
le a földre, amit nem szerettek.

Közel hatszázan gurultak a XII. Gurul Ványa felvonulá-
son. Sokakat elijesztett a borongós idő, de a csapadék csak 
éjszaka érkezett településünkre.

A tombolasorsolás kellemes időben zajlott. Azt követően 
a pakolás is szakszerűen, gyorsan megtörtént. Fél nyolc táj-
ban tisztán adtuk át az utcát a forgalomnak.

Köszönjük támogatóinknak a program megvalósításához 
nyújtott hozzájárulást, illetve személyes segítséget.

TÁMOGATÓINK:
Agro-Déva Kft.
Boschung EJT Kft.
Dévaványai Földtulajdonosok Közössége
DÉA-PHARMA Kft. (Déva Patika) 
Szűcs Tibor Tamás
Oryza - Hántoló Kft.
EKUNA Kft.
HUNGAROFRESH Bt. (GoodsMarket)
Nyúzó Bálint
Papp Kertészet
Szűcs Ferenc László
Dr. Nagy László
Kiss László
Szilágyi Géza
Szabó Lajos
Tóbiás Gáborné
Szűcs József
Vetési István
Kiss Katalin – Stella
Mile Lajos
Kiss Károly 
Budai Sándor
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete
Boda Ferencné Katika
Fülemenné Nagy Katalin
Laskainé Kiss Alexandra
Nagy Sándor
Kónya István
Berci Csaba
Nagyné Hőgye Anita
Benkéné Gyebnár Judit
Dévaványai Múzeumbarátok Köre
Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület
Dévaványa Város Önkormányzata
és mások

A minisztériumi pályázat beadási határideje 2022. szep-
tember 16. volt, eredményéről később kapunk hírt.

Dékányné Szalai Katalin 
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LABDARÚGÁS
FELNŐTT:

2022. szeptember 4. vasárnap 16:30
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE - Csabacsűdi GYLSE  0 - 2  (0 - 1)

120 néző, játékvezető: Kovács Antal.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 8 Katona I. 3 Pap Á. 2 

Végh T., 16 Szarka Sz., - 15 Pelyva Z. (4 Csordás F. 85’), 
14 Somogyi T., 12 Nyíri J., 10 Szabó E., - 7 Papp K., 20 
Ernyes R. (5 Papp D. 46’). Csere: 6 Bereczki Á. Játékos 
edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Urbancsok Á. 39’, Pecznyik G. 89’.
Sárga lap: Gerháth K. 14’, Jelen Sz. 56’, Viszkok Cs. 70’.
Jók: Szász D., Pap Á., Szarka Sz., ill. Rohony M., Urban-

csok Á., Sovány P., Magda T., Szabó F.
Bereczki Árpád: Már az első félidőben el kellett volna 

dönteni a mérkőzést, ahogy lenni szokott a sok kihagyott 
helyzet megbosszulta magát.

Boér Zsolt: Nagyszerű hozzáállással szervezetten játsz-
va megérdemelt győzelmet arattunk, az otthon mindenki-
re veszélyes Dévaványa ellen.

2022. szeptember 10. szombat 16:30
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Szabadkígyósi SZSC - Dévaványai SE  7 – 0 (3 – 0)

130 néző, játékvezető: Füri Imre.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 16 Szarka Sz., 3 Pap Á., 

2 Végh T. (20 Nagy Z. 32’), 8 Katona I., - 9 Kéki Cs. (4 
Csordás F. 82’), 14 Somogyi T., 10 Szabó E., - 5 Papp D. 
(15 Pelyva Z. 46’), 17 Papp V., 7 Papp K. (6 Nyíri A. 68’). 
Játékos edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Lázár Zs. 3’, 51’, Mohácsi G. 27’, Faragó R. 
35’, Csávás Cs. 65’, Katona I. 82’ (Öngól), Lászka P. 86’.

Sárga lap: Ancsin A. 5’, ill: Végh T. 26’.
Jók: Az egész csapat, ill. Senki.

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

Dévaványai SE - Csanádapácai EFC  3 - 1  (2 - 0)

80 néző, játékvezető: Jakab József.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 8 Katona I. 17 Papp V., 2 

Végh T., 16 Szarka Sz., 12 Nyíri J., 9 Adamecz I., 6 Juhász 
P. (13 Diós Krisztián 60’), -10 Szabó E., 7 Papp K., 20 Er-
nyes R. (5 Papp D. 60’). Cserék: 1 Elek B., 4 Csordás F., 14 
Bereczki Á. Játékos edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Szabó E. 40’, Nyíri J. 44’, Papp D. 72’, ill.  
Balassa Á. 48’.

Sárga lap: Katona I. 60’, Diós Krisztián 67’, ill: Tassi L. 
28’, Hrobár R. 37’.

Jók: Szász D., Papp V., Végh T., Adamecz I., Papp K., ill. 
Pós A., Gyallai Á.

Bereczki Árpád: Teljesen megérdemelt volt a győzel-
münk, bár a helyzet kihasználással továbbra is hadilábon 
állunk. Gratulálok a csapatnak, és köszönöm a szurkoló-
ink kitartó támogatását.

Szikora Pál: Ma újra a csúnyább arcunkat mutattuk,-
néhányan fejben nem itt voltak.

2022. szeptember 24. szombat 11:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Mezőhegyesi SE - Dévaványai SE  3 – 1 (3 – 0)

30 néző, játékvezető: Füri Imre.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 16 Szarka Sz. (4 Csordás 

F. 86’), 3 Pap Á., 2 Végh T.,  9 Feke B., - 12 Nyíri J., 13 Diós 
K. (15 Pelyva Z. 72’), 10 Szabó E., - 5 Papp D., 17 Papp V., 
7 Papp K. Játékos edző: Bereczki Árpád.

Gólszerzők: Szabó Zs. 17’, 26’, Karancsi N. 20’, ill. Papp 
D. 63’.

Sárga lap: Varga T. 69’.
Kiállítva: Varga P. 44’.

Jók: Szabó Zs., Karancsi N., Papp M., Czene Z., Isa-
szegi B., ill. Papp D., Feke B., Szász D., Szabó E., Papp 
K., Diós K.

Ács Levente: Köszönöm a Dévaványaiaknak, hogy bele 
mentek a korai mérkőzés kezdésbe. Balogh Dánielnek és 
párjának Laurának sok boldogságot kívánunk!

Bereczki Árpád: Az első félidei tizenöt perces rö-
vidzárlattal háromgólos hátrányba kerültünk. A második 
félidőben, emberelőnyben mindent megpróbáltunk, de 
a helyzeteinket kihagytuk, így a hazaiak megérdemelten 
győztek.

2022. október 2. vasárnap 14:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE - Mezőberényi LE  1 - 4  (0 - 3)

80 néző, játékvezető: Baráth János.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 8 Katona I. (5 Papp D. 

60’) 3 Pap Á., 2 Végh T., 16 Szarka Sz. (9 Feke B. 20’), - 12 
Nyíri J. (6 Juhász P. 46’), 9 Adamecz I., 10 Szabó E., - 17 
Papp V., 7 Papp K. (4 Csordás F. 83’), 20 Ernyes R. (5 Papp 
D. 60’). Csere: 1 Elek B. Játékos edző: Bereczki Árpád.

Mezőberényi LE: 1 Rau Zs., - 2 Fazekas M., 3 Kéki G., 5 
Tóth Cs. (20 Hoff mann B. 86’), 6 Kovács Gy. (11 Juhász L. 
66’), - 12 Olej T., 8 Durkó L. (7 Bereczki B. 68’), 17 Adamik 
D. (10 Kajlik A. 76’), 15 Zsíros P., - 14 Burai Zs., 21 Kanó B. 
Cserék: 23 Balogh L. Edző: Benyovszki Róbert.

Gólszerzők: Papp D. 90’, ill. Durkó L. 6’, Fazekas M. 12’, 
18’, 81’.

Sárga lap: Feke B. 33’, Szabó E. 38’, Papp K. 56’, Ernyes 
R. 62’, Juhász P. 80’, ill: Durkó L. 33’, Kovács Gy. 37’, Olej 
T. 57’, Tóth Cs. 63’.

Jók: Senki, ill. Fazekas M. (A mezőny legjobbja), Rau 
Zs., Zsíros P., Durkó L., Tóth Cs., Adamik D.

Bereczki Árpád: Hetek óta hatalmas hibákat vétünk 
a saját és az ellenfél kapujánál,és ezt nem bírja el a fi atal 
csapatom. Gratulálok a Mezőberénynek.

Disney Playmakers Dévaványán is!

Egyesületünk is kiválasztásra került azon 
szerencsések közé- Békés megyében egye-

düliként-, akik az UEFA és az MLSZ által 
indított Disney Playmakers projektben részt 
vehetnek. A program kitűnő lehetőséget 
nyújt arra, hogy a lányok körében is népsze-
rűsítsük a futballt, mindezt játékos keretek 
között, a Disney mesék népszerű nyelvén. 
Foglalkozásainkat Ecsegfalvára is elvisszük, 
hiszen ott is nagy érdeklődéssel fogadtak 
bennünket. A dévaványai foglalkozások meg 
is kezdték a Jégvarázs 2. mesén keresztül 
ívelő, izgalmas útjukat, teljes létszámmal. 
Aki viszont csatlakozni szeretett volna és le-
maradt, vagy most kapott kedvet, az se bú-
suljon, hiszen tavasszal újabb kaland veszi 
kezdetét! Részletekről és a foglalkozásokról 
Facebook oldalunkon tájékozódhatnak. 

Futva, vagy két keréken?
Így zajlott a II. Túzok Trail

Folytatva a tavalyi hagyományteremtő 
célkitűzést, 2022. szeptember 3-án megren-
deztük a II. Túzok Trail terepfutó versenyt és 
kerékpáros teljesítménytúrát.

A rendezvényt egyesületünk és a Kö-
rös-Maros Nemzeti Park hívta életre azzal 
a céllal, hogy felhívja a fi gyelmet az egész-
séges életmódra, a szabadban végzett sport-
tevékenységre, továbbá a Dévaványa-Ecsegi 
Puszták, illetve a Nagy Sárrét természeti ér-
tékeire, mely Dévaványa városát öleli körül. 

A Sterbetz István Túzokvédelmi Látoga-
tóközpont kiváló természeti adottságaival 
a nem mindennapi, különleges látványvilá-
gával és természeti értékeivel fogadta az ide 
érkező futókat és kerékpárosokat, akik a Kö-
rös-Maros Nemzeti Park védett területein 
mérettették meg magukat

A nap folyamán nem csupán a verseny-
zőknek, hanem az őket kísérő családtagok-
nak és barátoknak is számos kísérőprogram 
állt rendelkezésükre. A látogatóközpont 
ugyanis kreatív gyermekfoglalkoztató prog-

ramokkal, ugrálóvárakkal, kézműveskedés-
sel készült, továbbá a kiállítóterek, a múze-
um és az állatsimogató is látogatható volt, 
illetve egy rövid túrán is részt vettek az ér-
deklődők, akik bivalygulyást, bivalyburgert 
és túzoksört is kóstolhattak a helyszínen.

Az idei rendezvény is jó hangulatban, 
dinamikusan és eredményesen telt, a Kö-
rös-Maros Nemzeti Parkon kívül érkeztek 
a Bükki-, és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkból, 
továbbá a tavalyi versenyzőkön túl érkeztek 
újak is. Ebből is jól látszik, hogy a kezdemé-
nyezésünknek van létjogosultsága és a ta-
pasztalataink beépítésével törekedni fogunk 
arra, hogy a 2023-ban hozzánk érkező ver-
senyzők ismét elégedetten távozhassanak. 

Hálásak vagyunk a Körös-Maros Nemzeti 
Park igazgatójának, dr. Tirják Lászlónak és 
a dolgozóknak az együttműködésért, illetve 
az önkormányzatnak az infrastrukturális tá-
mogatásért. Rendezvény megvalósításához 
továbbá a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. ál-
tal kiírt és elnyert VCA-KP-1-2022/4-001558 
azonosító számú pályázat is hozzájárult.

Laskainé Kiss Alexandra, koordinátor

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

1. BÉKÉSI FC 3 2 0 0 23 3 +20 6
2. DÉVAVÁNYAI SE 3 2 0 1 19 6 +13 6
3. KÖRÖSLADÁNYI MSK 2 2 0 0 15 3 +12 6
4. BERÉNYI GYERMEK FC 2 2 0 0 12 9 +3 6
5. SARKADI KINIZSI LE 1 1 0 0 27 0 +27 3

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

1. MEZŐMEGYER SE 5 5 0 0 35 6 +29 15
2. KÖRÖSLADÁNYI MSK 6 5 0 1 32 6 +26 15
3. SÉRRÉTI GYÖNGYHALÁSZ GYSE 5 5 0 0 34 9 +25 15
4. SZEGHALMI FC 6 3 1 2 35 21 +14 10
9. DÉVAVÁNYAI SE 6 2 0 4 14 28 -14 6

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

1. MEZŐKOVÁCSHÁZI TE 7 6 0 1 22 10 +12 18
2. SZABADKÍGYÓSI SZSC 6 5 1 0 16 1 +15 16
3. MEZŐHEGYESI SE 6 5 0 1 24 10 +14 15
4. MEZŐMEGYER SE 7 4 2 1 18 6 +12 14

12. DÉVAVÁNYAI SE 6 2 0 4 6 17 -11 6

LABDARÚGÁS
Benyovszki Róbert: Ma nekünk a bab is hús volt, és 

mellette oda tette magát a csapat.

U19: IFI

2022. szeptember 3. szombat 13:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE (U19) – Okány KSK (U19) 6 - 1  (0 - 0)

30 néző, játékvezető: Zahorecz Soma.
Dévaványai SE U19:, 1 Erdős N., - 17 Kulcsár D., 3 

Kató E., 5 Szarka Sz., 15 Kun B., - 11 Nagy R. (6 Kovács 
E. 50’), 14 Csontos B., 10 Katona I., 9 Feke Dominik, - 7 
Hraskó D., 13 Ungi D. Edző: Barna Sándor.

Gólszerzők: Hraskó D. 52’, 60’, 61’, Katona I. 72’, Ungi 
D. 76’, Kató E. 78’, ill. Krepsz B. 46’.

2022. szeptember 11. vasárnap 11:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Sarkadi Kinizsi LE (U19) - Dévaványai SE (U19) 8 - 1  (0 - 0)

30 néző, játékvezető: Barta Tibor.
Dévaványai SE U19: 1 Szijjártó Á. (12 Kecse R. 63’), 

-, 16 Kulcsár D. (8 Kovács E. 63’), 3 Kató E., 2 Végh T., 5 
Szarka Sz., 15 Kun B., - 11 Nagy R. (15 Pólya E. 53’), 14 
Csontos B. (4 Balogh K. 73’), 10 Katona I., 9 Hőgye B., - 7 
Hraskó D., 13 Ungi D. Edző: Barna Sándor.

Gólszerzők: Szűcs Gy. 26’, 40’, 59’, 74’Bozsányi K. 58’, 
Kálló J. 52’, 65’, Szilágyi L. 77’, ill. Hraskó D. 46’.

2022. szeptember 18. vasárnap 10:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Szeghalmi FC (U19) - Dévaványai SE (U19)
8 - 1  (3 - 1)

20 néző, játékvezető: Kovács Antal.
Dévaványai SE U19: 1 Erdős N., -, 17 Kulcsár D., 2 

Végh T., 5 Szarka Sz., 8 Kun B., - 11 Kovács E., 4 Kecse R., 
10 Katona I., 9 Feke Dominik, - 7 Hraskó D., 13 Ungi D. 
Edző: Barna Sándor. Gólszerzők: Gál T. 5’, 35’, 80’, 84’Lász-
ló L. 42’, 73’, Karim L. 57’, Perge M. 77’, ill. Katona I 11’.

2022. szeptember 25. vasárnap 13:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE (U19) – Sárréti Gyöngyhalász (U19)
1 - 3  (1 - 1)

30 néző, játékvezető: Bakos József.
Dévaványai SE U19: 1 Erdős N., - 10 Pólya E. (15 Bakó 

Á. 81’), 4 Kató E., 5 Szarka Sz., 8 Kun B., - 11 Nagy R. (17 
Kecse R. 88’), 2 Végh T., 14 Csontos B. (3 Balogh K. 81’),  

9 Feke Dominik (12 Kulcsár D. 64’), - 7 Hraskó D., 13 
Ungi D. (6 Kovács E. 75’). Edző: Barna Sándor.

Gólszerzők: Hraskó D. 9, ill. Keresztesi M. 39’, 58’, Lé-
vai T. 67’.

2022. október 1. szombat 11:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Mezőmegyer SE (U19) - Dévaványai SE (U19) 
7 - 1  (2 - 0)

40 néző, játékvezető: Barta Tibor.
Dévaványai SE U19: 1 Erdős N. (99 Szíjjártó Á. 85’), -, 

18 Kulcsár D., 3 Balogh K. (4 Kecse R. 81’), 5 Szarka Sz., 
15 Pólya E. (6 Kovács E. 69’), - 13 Ungi D. (16 Bakó Á. 
73’), 14 Csontos B. (11 Nagy R. 67’) 2 Végh T., 8 Kun B., - 
7 Hraskó D., 10 Katona I. Edző: Barna Sándor.

Gólszerzők: Szarvas K. 21’, 63’, Miklovitz M. 44’, 47’, 56’, 
82’, Kurucz Á. 75’, ill. Katona I. 69’.

U16:

2022. szeptember 11. vasárnap 10:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Vésztői TK (U16) - Dévaványai SE (U16) 0 - 5  (0 - 2)

30 néző, játékvezető: Baranya Tamás.
Dévaványai SE U16: 1 Gyenis M., - 3 Elek Á., 4 Feke 

Dávid, 6 Fodor I., 7 Székács Sz., 8 Kun B., 9 Kárpáti Z., 10 
Feke Dominik. Csereként még játszottak: 5 Csordás K., 11 
Bereczki Á. Edző: Purger Ferenc (Mogyi).

Gólszerzők: Feke Dominik 22’, Kun B. 30’, 43’, Székács 
Sz. 53’, 59’.

2022. szeptember 17. szombat 10:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE (U16) – Berényi Gyermek FC 
(U16) 3 - 5  (0 - 2)

30 néző, játékvezető: Zsótér Róbert.
Dévaványai SE U16: 1 Gyenis M., 3 Elek Á., 7 Székács 

Sz., 8 Kun B., 9 Kárpáti Z., 10 Feke Dominik, 13 Ungi 
D., 15 Sóti Sz. Csereként még játszottak: 99 Szijjártó Á., 
4 Feke Dávid, 6 Fodor I. Edző: Purger Ferenc (Mogyi).

Gólszerzők: Kárpáti Z. 22’, Ungi D. 38’, Feke Dominik 
58’, ill. Kiss G. 11’, 14’, 16’, Zanócz Z. 57’, Kőfalvi A. 59’.

2022. október 2. vasárnap 10:00
Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE (U16) – Szeghalmi FC (U16)
11 - 1  (3 - 0)

30 néző, játékvezető: Csikós Ádám.
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: Ungi D. 9’ 26’, 38’, 42’, 55’, Sóti Sz. 24’, 51’, 
Feke Dominik 28’, 40’, Bakó Á. 47’, 52’, ill. Huszár D. 50’.

FELNŐTT BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:

2022. október 8. szombat 15:00
Mezőmegyer SE - Dévaványai SE
2022. október 16. vasárnap 14:30

Dévaványai SE – Békésszentandrási HMSE
2022. október 22. szombat 14:30

Mezőkovácsházi TE - Dévaványai SE
2022. október 30. vasárnap 14:30

Dévaványai SE – Füzesgyarmati SK II
2022. november 5. szombat 13:30

Eleki USE - Dévaványai SE

IFI (U19) BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:

2022. október 9. vasárnap 11:00
Dévaványai SE – Dobozi SE

2022. október 29. szombat 10:00
Körösladányi MSK - Dévaványai SE

2022. november 2. szerda 13:00
Dévaványai SE – Békési FC

2022. november 6. vasárnap 14:00
Szarvasi FC - Dévaványai SE

U16: BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:

2022. október 9. vasárnap 14:00
Köröstarcsai KSK - Dévaványai SE

2022. október 22. szombat 10:00
Dévaványai SE – Békési FC

2022. október 30. vasárnap 10:00
Békésszentandrási HMSE - Dévaványai SE

2022. november 5. szombat 14:30
Dévaványai SE – Sarkadi Kinizsi LE

Honlap címünk:
www.devavanyaise.hu



Dévaványai Hírlap - 25. oldal

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
Mészár Andrásné Agusztiny Terézre,

halálának 1. évfordulóján. 
Férje, gyermekei, unokái

„Elfelejteni téged soha nem lehet,
Te voltál a jóság, a hűség, a szeretet.
Mi örökké szeretünk és nem feledünk téged.
Emléked szívünkben él, megmarad.”

Fájó szívvel emlékezünk id. Földi Dezső
halálának 5. évfordulójára. 

Szerető felesége és családja

„Telhetnek a hónapok,
múlhatnak az évek,

mi örökké szeretünk,
és nem feledünk téged.”

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
Horváth Lajosné Bak Arankára

halálának 10. évfordulóján.
Szerető családja

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a kilenc évvel
ezelőtt elhunyt szerettünkre,

Szilasi Józsefné szül. Papp Ibolyára.
A családja

Jézus mondja:
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki 

hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(Jn 11,25)

Megemlékezés

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
Schwarcz Bertalan halálának

6. évfordulójára.
Szerető családja

„A mélybe csak a tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt,

de lényed lényege ezerfelé szóródva is
köztünk maradt.”

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Katona Istvánra
halálának 2. évfordulóján.

Szerető családja

Ükösné Horváth Diána: Édesapám emlékére

„Elmentél, a lelkem árva,
De Te itt vagy a szívembe zárva.

Kegyetlen a sors, hogy elvett tőlünk,
Már csak az emléked, amit őrzünk...

Bárcsak itt lennél s átölelnél minket,
Meggyógyítanád összetört szívünket...

Hiányod nagyon fáj,
Apu, a mennyből vigyázol ránk.”

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

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
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IMPRESSZUM:
Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató 
lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 Dévaványa, 
Hősök tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999. szerkesztőség: DÁMK Be-
reczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 
8., Tel.: 06-20/492-10-38. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.com, on-
kormanyzat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu Ildikó. Felelős 
kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik: havonta. Készült: 
Kovács Zsolt 06-30/263-9948. Kiadványszerkesztés: DÁMK Bereczki 
Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiadványszerkesztő: Csatári István.

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2022. OKTÓBER 27., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2022. október 27-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: November 11. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

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

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

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

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

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

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

• Eboltás •
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.

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)

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








