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A képviselő-testület 2022. július 20. napján rendkívüli 
ülést tartott.

Első napirend keretében döntöttek arról, hogy a TOP 
PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” elneve-
zésű pályázati felhívás „Zöld szív projekt II. - Tervezés” 
tárgyában indított helyi beszerzési eljárást a rendelkezésre 
álló fedezet hiánya miatt eredménytelennek nyilvánítják.

Második napirendi pontban egyeztettek a lehetséges 
támogatási formákról az energiaárak emelkedésére való 
tekintettel.

A harmadik napirendi pontban helyt adtak Valach Eri-
ka kérelmének, és az általa bérelt, piactér területén talál-
ható lángossütő helyiség vonatkozásában kötött bérleti 
szerződést közös megegyezéssel 2022.07.31. napjával 
megszüntették, majd elfogadták az új pályázati hirdet-
ményt a helyiség bérbeadására.

Negyedik napirend keretében elfogadták a „Dévavá-
nyai Strandfürdő gyógyászati szolgáltatásokhoz szük-
séges eszközök beszerzése” projekt lebonyolításához 
Moldván János e.v. (5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 23.) 
összesen bruttó 9.276.612,- Ft ajánlatát.

Ötödik napirendben úgy döntöttek, hogy a 2022. au-
gusztus 19. napjára tervezett tűzijáték elmarad, az arra 
szánt összeget elkülönítik, hogy szükség szerint a rend-
kívüli élethelyzetbe került embereken, családokon tud-
janak segíteni.

A képviselő-testület 2022. augusztus 11. napján rend-
kívüli ülést tartott.

Első napirendben a „Vízvédelmi fejlesztés Dévavá-
nyán” című projekt kapcsán a Korona-Humán Egészség-
ügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft . (4220 Hajdúbö-
szörmény, Polgári utca 13.) ajánlattevő ajánlatát a tárgyi 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) be-
kezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánították, 
továbbá döntöttek arról, hogy az értékelési sorrendben 
következő KÖVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba, Őszi utca 3.) és a 
Békés-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelős-
ségű Társaság (5630 Békés, Dózsa György utca 3.) közös 
ajánlattevő ajánlatát bírálják el.

A képviselő-testület 2022. augusztus 19. napján rend-
kívüli ülést tartott.

Első napirendi pont keretében a TOP PLUSZ-1.2.1-21 
kódszámú „Élhető települések” elnevezésű pályázati fel-
hívás „Zöld szív projekt II. - Tervezés” tárgyában indí-
tott helyi beszerzési eljárás eredményeként a Szász-Terv 
Mérnökiroda Kft . (5600 Békéscsaba, Kisfaludy u. 2/A.) 
bruttó 12.000.357,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki 
nyertesnek. 

A második napirendi pontban a „Komplex kommuni-
kációs tevékenység biztosítása” tárgyában indított helyi 
beszerzési eljárás eredményeként Moldván János e.v. 
(5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 23.) bruttó 11.682.100,- 
Ft összegű (KEHOP-2.2.2-15-2019-00141 kódszámú 
pályázat bruttó 9.182.100,-Ft; TOP_PLUSZ-1.2.1-21-
BS1-2022-00003 kódszámú pályázat bruttó 2.500.000,-
Ft) ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Harmadik napirendben arról döntöttek, hogy 
994.160,-Ft-tal támogatják a Dévaványa Felemelkedé-
séért Közalapítványt a TOP-5.1.1-15 program keretein 
belül foglalkoztatott munkavállaló bérének a közalapít-
ványra jutó részének kifi zetéséhez.

Negyedik napirend keretében elfogadták a Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a Dévavá-
nyai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez 
szükséges helyiséghasználat, az alapvető személyi, tárgyi 
feltételek, alapvető működések, költségviselések tárgyá-
ban kötendő és 2022. augusztus 20-tól hatályos hatósági 
szerződést.

Ötödik napirendben a „Parkolók kiépítése” tárgyában 
indított helyi beszerzési eljárás eredményeként az IP 
Tender Kft . (5630 Békés, Széchenyi tér 8/A Fsz.2.) bruttó  
28.662.384,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

Zárt ülés keretében önkormányzati ingatlan vo-
natkozásában kötött bérleti szerződés módosításáról 
döntöttek. 

A képviselő-testület ünnepi ülését 2022. augusztus 
19. napján tartotta.

A polgármester köszöntötte az ünnepi ülésen megje-
lenteket és megtartotta ünnepi beszédét.

Az ünnepi beszéd elhangzását követően sor került a 
„DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés átadására, amelyet eb-
ben az évben Illin József János részére ítélt oda a képvi-
selő-testület.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2022. szep-
tember 29. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek na-
pirendjei a következők: 
1. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves hely-

zetéről szóló tájékoztató megvitatása.
2. Dévaványai Települési Értéktár által elvégzett éves 

munka értékelése.
3. Beszámoló az AGRICOLA Dévaványa Kft . által mű-

ködtetett helyi termelői piac tevékenységéről.
4. Prizma-Junior Zrt. beszámolója a 2021. évi közét-

keztetési tevékenységről, az étkeztetésben résztvevő 
dévaványai intézmények, szülők véleményével.

A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Testületi ülésen történt…
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A Kossuth utca felújításáról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy várha-
tóan szeptember 19. napján megkezdődnek a Kossuth ut-
cának az Árpád utca sarkától a Hunyadi utca sarkáig tartó 
felújítási munkálatai. A Kossuth utca városunk második 
legforgalmasabb útszaka, köszönhetően többek között a 
rengeteg funkciónak, mely rajta keresztül megközelíthető. 
A városrészeket összekötő útszakasz rengeteg gócponttal 
is büszkélkedhet, pl. nevelési célú, kereskedelmi és civil 
létesítményekkel. Éppen ezért fontos annak körültekintő 
fejlesztése, ugyanakkor az árak drasztikus emelkedése és a 
pályázati lehetőségek szűkülése miatt ezen célunk csak szé-
pen, fokozatosan valósítható meg. Az elmúlt években meg-
újult az utca környezetében a piac és felépült az új bölcsőde, 
mely tovább növelte az útszakasz jelentőségét. 2021-ben át-
adásra került a kerékpárút, illetve a kétoldali kerékpársáv, 
azonban a piaci árak elszabadulása miatt az egységes asz-
faltozásra akkor nem volt lehetőség. Egy belügyminiszté-
riumi pályázatnak, illetve saját forrásnak köszönhetően a 
legforgalmasabb 265 m-es szakaszon most új aszfaltréteget 
terítenek, illetve az út mentén közel 40 parkoló kerül ki-
alakításra. Az elmúlt években jelentősen megemelkedett a 
gépkocsi használat városunkban is, így a parkolók kialakí-
tásának kiemelt jelentősége van ezen fejlesztés keretében.

A munkálatok idejére kérjük a lakosok türelmét, hogy az 
útfelújítás befejeztével egy jobb és biztonságosabb közleke-
désre alkalmas útszakasz álljon a rendelkezésükre.

A szennyvízberuházás kapcsán
keletkezett úthibák javításáról

A szennyvíztisztító telepünk felújításával párhuzamo-
san a belterületi szennyvízhálózaton számos helyen vég-
zett a kivitelező pontszerű javításokat és a Zrínyi utcában 
egy hosszabb egybefüggő gerincvezeték cserét is. A kiter-
melt talaj nem kellően tömöríthető része elszállításra ke-
rült, amely megfelelő szemszerkezetű homokkal, illetve 
zúzottkővel került pótlásra és visszatöltésre.

A réteges visszatöltés és tömörítés ellenére is van a ta-
lajnak utótömörödése, amely nagyságrendileg 1 év. Ezen 
egy éves konszolidációt követően lehet – a nagyobb süly-
lyedések és az újbóli javítgatások elkerülése végett – a 
felbontott felületeket visszaaszfaltozni. Tisztában va-
gyunk az ezzel járó kellemetlenséggel és az esetenkénti 
lakossági elégedetlenséggel, emiatt ezen 1 év csökkentése 
érdekében a kivitelezővel történt szóbeli megállapodás 
értelmében a kivitelező vállalta, hogy időszakonkénti 
visszasepréssel, a Ványa-Szolg Kft . pedig locsolással se-
gíti elő a felület becementálódását a közlekedés zavará-
sának minimalizálása érdekében, hogy minél hamarabb, 
lehetőleg még ez évben megtörténjen a szilárd útburkolat 
kiépítése.

Valánszki Róbert, polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged ál-
tal kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, 
valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken 
és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet a 43/2010. 
(IV.23.) FVM rendelet alapján, amely Dévaványa bel és kül-
területét is érinti.

A „43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi te-
vékenységről” szóló jogszabály 6.§-a a 84/20215. (XII.17.) 
FM rendelet értelmében 2016.01.01. hatállyal az alábbival 
egészült ki: 

„(5) Növényvédő szer lakott terület közvetlen szomszéd-
ságában, nem kézi erővel hajtott géppel történő kijuttatásá-
ról az érintett területtel határos ingatlanon tartózkodókat a 
kezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell.”

A fentiek értelmében a vasúti pálya vegyszeres gyomir-
tásának időpontja:

- 2022.10.17. Hétfő 19:00 óra
(Szeghalom-Dévaványa-Gyoma)

- 2022.10.18. Kedd
(Gyoma-Dévaványa, Dévaványa-Vésztő)

Várható munkakezdés: 7:00 óra

Befejezés: a napi munkaprogram teljesítése

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi 
várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása 
után a permetezett területeken munka végezhető. 

A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi 
vegyszerek és permetezőszer segédanyagok különböző ösz-
szeállításával készülnek:

- AGIL 100 EC
- AMEGA UP/CLINIC UP/GLADIATOR FORTE/MARS 480 SL

- CHIKARA 25 WP/KATANA
- COLOMBUS EC/MAGELLAN

- DEZORMON
- DROPMAX

- MEZZO 75 DF
- PLEDGE 50 WP
- SUCCESSOR TX

TÁJÉKOZTATÁS - MÁV ZRT.
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A negyedik csepp!

A hagyományos és az új 
típusú csapadékvíz-elve-
zető rendszerek tervezése

Korábbi cikkeinkben már 
utaltunk rá, hogy Magyaror-
szág belvíazelvezető rendszere 
ma még a hagyományos csa-
tornázási módok közé esik.  
Ez azt jelenti, hogy az ingat-
lanoknál képződő csapadékot 
egyből a csatornarendszerbe 
vezetjük, és onnan zavartalan 
lefolyást biztosítva a befogadó 
kültéri árkokba, folyókba irá-
nyítjuk. A víz gyorsan távozik, 
ugyanakkor helybeli hasznosí-
tása teljes mértékben elmarad, 
holott ha a csapadékot helyben 
szivárogtatnánk be a talajba, 
lényegesen rövidebb aszály-
időszakkal számolhatnánk.

A szürke megoldások során 
a vízügyi szakemberek olyan 
technikai elemeket helyeznek 
el a rendszerben, mely módo-
sítja az árhullámok lefolyását, 
illetve a víz távozását a térség-
ből. Ilyen műtárgyak lehetnek 
a beépített ülepítők, tisztítók 
vagy a felszín feletti ideiglenes 

tározóterek kialakítása. Déva-
ványa Város Önkormányzatá-
nak a TOP_PLUSZ-2.1.3—16-
BS1-2020-00039 kódszámú 
„Vízvédelmi fejlesztés Déva-
ványán” elnevezésű projektje 
is ezt a célt szolgálja. A támo-
gatásból a város északi részén, 
a Homokbánya utcában egy
26 000 m3 víz befogadására 
alkalmas víztározó épül, mely 
nagy mennyiségű csapadék 
ideiglenes befogadására, tá-
rolására és tervezett elszivá-
rogtatására/visszaengedésére 
létesül.

A „zöld” rendszerek a csapa-
dékvíz-gazdálkodás következő 
szintjét jelentik, melyben már 
a lakosok aktív részvételére és 
együttműködésére is szükség 
van. Ennek lényege, hogy a 
csapadékvizet már a „forrásá-
nál”, tehát a lakóegységeknél 
meg kell fogni. Ez jelenti egy-
részről a csapadékvíz helybe-
ni gyűjtését, beszivárogtató 
létesítmények (burkolatlan 
vagy vízáteresztő burkolatok) 
és csekély fenntartást igénylő 
tájépítészeti megoldások (pl. 
terepmélyedésben esőkert ki-
alakítása) alkalmazását.

Miért fontos a házunk előtti 
árokrendszer takarítása?

Fontos, hogy a kialakított 
rendszerek vízszállító képessé-
gét fenntartsuk. Ez annyit je-
lent, hogy a lezúduló csapadék 
útjában álló szennyeződéseket 
el kell távolítani azelőtt, hogy 
összegyűlve gátat képezzenek. 
Zárt rendszerek esetében ezt a 
munkát a vízügyi szakembe-
rek végzik mosatás, esetleges 
kotrás segítségével, azonban 
nyílt rendszerek, árkok eseté-
ben ez a feladat a lakosságra 
vár. Hiszen gondoljunk csak 
bele, hány kilométer árok napi 
takarításáról, fűnyírásáról be-
szélünk. Magyarországon a 
hatályos jogszabályok kötele-
zik az ingatlan tulajdonosát, 
hogy az ingatlan előtti, közte-
rületen található csapadékvíz 
elvezető árkot tisztán tartsák. 
A karbantartás során szüksé-
ges eltávolítani a meder alján 
megjelenő növényzetet, hor-
dalékot és idegen anyagokat, 
mint például szemetet vagy 
a fűnyírás során belehullott 
füvet. Az árkok tisztántartása 
elsősorban a lakók közös érde-

ke, mert az árkok elszennye-
ződése, eldugulása esetén a víz 
nem tud megfelelően távozni, 
a talajvízszint megemelkedé-
se pedig a környező ingatla-
nok mélyebb fekvésű részein 
könnyen belvizet okozhat. 
Akármennyire kényelmes és 
kézenfekvő megoldásnak tű-
nik az árkok vegyszeres gyo-
mirtása, mégis hosszabb távon 
nagyobb károkat tudunk vele 
okozni, mint gondolnánk. 
Gyomirtás esetén a növényzet 
hiánya az árok rézsűjének ero-
dálódásához vezet, a beszaka-
dó partfal és a lemosódó talaj 
pedig eltömítheti a rendszert. 
A gyomirtó szerek használata 
tágabb értelemben sem megfe-
lelő megoldás, hiszen komoly 
környezetterhelést okoznak a 
felszíni és felszín alatti vizekbe 
jutva, károsítva az élővilágot. 

Vízvédelmi fejlesztés
Dévaványán 

Projektazonosító: TOP-
2.1.3-16-BS1-2020-00039
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A vízvédelem témakörében 4 alkalmas családi kvízre invitálunk mindenkit. 
A résztvevők között különböző ajándékcsomagokat sorsolunk ki! A résztve-
vők megfejtéseiket és válaszaikat személyesen is leadhatják az önkormányzati 
hivatal portáján, vagy elküldhetik a vizvedelem.devavanya@gmail.com email 
címre.

A megfejtések külön-külön vagy egyben is beküldhetőek 2022.09.30-ig!
A válaszokra kérjük írják rá a résztvevők nevét és elérhetőségét!

VÍZ
KVÍZ!
1.) Fejtsd meg a feladványt és válaszolj a kérdésre!

Tények:
1. Öt ház van, különböző színűek.
2. Minden házban él egy-egy ember, mindegyik más 

nemzetiségű.
3. Az öt tulajdonos különböző italokat fogyaszt, kü-

lönféle módon hasznosítja az esővizet és más-más 
állatot tart.

4. Nincs két olyan tulajdonos, aki ugyanazt az állatot 
tartaná, ugyanarra használná az esővizet, vagy 
ugyanazt az italt inná.

1. A brit a piros házban lakik.
2. A svéd kutyát tart.
3. A dán teát iszik.
4. A zöld ház a fehér ház bal oldalán van.
5. A zöld ház tulajdonosa kávét iszik.
6. Az a személy, aki kocsit mos az esővízzel madarat 

tart.
7. A sárga ház tulajdonosa öntözésre használja az 

esővizet.
8. Az az ember, aki a középső házban lakik, tejet iszik.
9. A norvég az első házban lakik.
10. Az ember, aki wc öblítésre használja az esővizet, 

amellett lakik, aki macskát tart.
11. Az az ember, aki lovat tart amellett lakik, aki öntöz 

az esővízzel.
12. A tulaj, aki esővízzel takarít, limonádét iszik.
13. A német hűsítésre használja az esővizet.
14. A norvég a kék ház mellett lakik.
15. Az ember, aki esővízzel öblíti a wc-t, a vizet ivó 

ember szomszédja.

Kérdés:
Melyik ember tart halat?

4.) Rajzolj csapadékvíz csatornát!
Melyik csatornán keresztűl jut el a 
csapadék a záportározóba?

5.) Olvasd el a cikket az alábbi linken:
https://www.megyeriszabolcskerteszete.hu/esokertek

vagy a QR kód segítségével - 
és válaszolj a kérdésekre!

a) A hagyományos gyephez 
képest mennyivel több vizet 
juttat az esőkert a talajba?

15%  25%  30%  55%

b) Melyik növényt ne ültessük esőkertbe? 
Kasvirág, sásliliom, varjúháj, bálványfa, nőszirom
c) Kell-e engedélyeztetni az esőkerteket?

igen     nem

2.) A háztartások hogyan védekezhetnek
az aszály ellen?

Írj 5 tippet.

3.) Fejtsd meg az anagrammákat!
Csávosi szarv

Nerc szita
Bánya homok utca
Hársfa nóta teng

j
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A vízvédelem témakörében 4 alkalmas családi kvízre invitálunk mindenkit. 
A résztvevők között különböző ajándékcsomagokat sorsolunk ki! A résztve-
vők megfejtéseiket és válaszaikat személyesen is leadhatják az önkormányzati 
hivatal portáján, vagy elküldhetik a vizvedelem.devavanya@gmail.com email 
címre.

A megfejtések külön-külön vagy egyben is beküldhetőek 2022.09.30-ig!
A válaszokra kérjük írják rá a résztvevők nevét és elérhetőségét!

VÍZ
KVÍZ!

6.) Töltsd ki a rejtvényt!

Csapadéktan

Vízszintes Függőleges
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DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Zrt. 
értesíti Önöket, hogy társaságunk Dévaványán

- 2022. szeptember 10-én, szombaton az
I. és a II. körzetben,

- 2022. szeptember 17-én, szombaton a
III. és a IV. körzetben lomtalanítási napot tart.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közszolgál-
tató a lomtalanítás alkalmával a lakosságnál (természetes 
személy ingatlanhasználók háztartásában) feleslegessé 
vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt 
nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és 
szállítja el. A Közszolgáltató gazdálkodó szervezetektől, 
egyéb intézményektől, lomhulladékot nem szállít el. 

Kérjük, hogy a lomokat a gyűjtési napot megelőző este, 
a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól meg-
közelíthető közterületre helyezze ki, ne az úttestre tegye, 
mert akadályozhatják a forgalmat.

Lomtalanításkor kirakható hulladék
• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód)

szétszerelt, mozgatható állapotban • fából készült tárgyak, 
(ablakkeret – üveg nélkül, ajtó, kerítés) • műanyag (linó-
leum) padló • kerti bútor • ágynemű, textil, ruhanemű 

(zsákban/dobozban kihelyezve) • matrac (szétvágva/ösz-
szetekerve) • szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt állapotban) • 

hordó (fa/műanyag – üres állapotban) • virágtartó
• gyerekjátékok (fajáték, műanyag játék nem elektronikus)

• műanyag medence.

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy az elszállítható és az el nem 
szállítható hulladékok köre a teljesség igénye nélkül

tájékoztató jelleggel került felsorolásra.

Lomtalanításkor NEM kerül elszállításra
• kommunális hulladék • elkülönítetten gyűjtött csoma-
golási üveg-, papír, műanyag- és fémhulladék (szelektív 

csomagolási hulladék) • zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, 
fű), • építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, stb., síkü-

veg, ablakkeret üveggel) • építési – bontási tevékenységből 
származó hulladék (drótkerítés, fémkerítés, ereszcsatorna, 
egyéb bontásból származó hulladék) • fémből készült tár-
gyak – pl.: fémcső, ágykeret, autóülés) • fénycső • gyógy-
szerhulladék • elektromos háztartási eszköz, elektronikai 

hulladék • gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumi;

• veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék (ak-
kumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növény-védőszer, 

szárazelem, stb.);

• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység
következtében keletkezett fólia;

• sütőolaj, sütőzsiradék;

• ömlesztett módon kihelyezett hulladék.

A lomhulladékot kézzel helyezik a járműbe, ezért felhív-
juk a lakosság fi gyelmét, és kérjük, hogy a lom kihelyezésé-
nél szíveskedjenek tekintettel lenni arra, hogy a kihelyezett 
lom mérete akkora legyen, hogy azokat a munkatársaink 
kézi erővel meg tudják emelni és be tudják helyezni a hul-
ladékgyűjtő járműbe (100 cm x 100 cm x 80 cm).

A meghirdetett időponton túl, valamint az ömlesztett 
módon kihelyezett hulladék, vagy lomhulladéknak nem 
minősülő hulladék (gumihulladék, elektronikai hulladék, 
építésből, bontásból származó hulladék, veszélyes hulladék, 
stb.) illegálisan kihelyezett hulladéknak minősül, így azokat 
a továbbiakban sem áll módunkban elszállítani. Tájékoz-
tatjuk a lakosságot, hogy az illegális hulladék elhelyezése 
hatóságilag tilos, mely hatósági eljárás megindítását von-
hatja maga után! 

Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:

• egyes hulladéktípusok esetében, a Társaságunk által üze-
meltetett hulladékgyűjtő udvarokon. Az igénybevétel részle-
tes feltételei az alábbi linken találhatóak: https://www.dareh.
hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/;

• a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok eseté-
ben, más vállalkozás által üzemeltetett hulladékudvarokon.

A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól kaphat részletes 
tájékoztatást.

Központi ügyfélszolgálat
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.

Tel.: + 36-66/447-150 
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft .hu,
szallitasi-informaciok@grnkft .hu

Honlap: www.dareh.hu

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló további 
részletes információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település 
tisztaságához!

Védje a környezetet Ön is!
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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).

Szelektív hulladék: szeptember 21. (szerda),
október 5.(szerda), október 19.(szerda).

Lomtalanítás: szeptember 10. (szombat)

Zöldhulladék gyűjtés: október 26. (szerda).
Szelektív hulladék: szeptember 21. (szerda),

október 5.(szerda), október 19.(szerda).

Lomtalanítás: szeptember 17. (szombat)

Zöldhulladék gyűjtés: október 21. (péntek).
Szelektív hulladék: szeptember 21. (szerda),

október 5.(szerda), október 19.(szerda).

Lomtalanítás: szeptember 10. (szombat)

Zöldhulladék gyűjtés: október 27. (csütörtök).
Szelektív hulladék: szeptember 21. (szerda),

október 5.(szerda), október 19.(szerda).

Lomtalanítás: szeptember 17. (szombat)

 1.
KÖRZET

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

 3.
KÖRZET

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

 4.
KÖRZET

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

 2.
KÖRZET

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

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

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

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

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

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

Telefon: +36 66/447-150

Hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, információk kezelé-
se (hulladékszállítás rendje, hulladékszállítás áthelyezése, hulla-
dékszállítás elmaradása):

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

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

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
NYITVA TARTÁSA:

Dévaványa, Hősök tere 1.
Szeptember 21-én 8.00-11:00 óra

közötti időpontban (szerdai napon).
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ELEKTRONIKAI HULLADÉK
begyűjtési napok

a lakosságnál feleslegessé vált elektronikai eszközök 
hasznosításra történő átadására.

2022. szeptember 23-án (pénteken)
8-17 óra, és

2022. szeptember 24-én (szombaton)
8-12 óra között

a volt Polgármesteri Hivatal udvarán
(Hősök tere 1.)

Az akció keretében az alábbi használatra alkalmas 
vagy alkalmatlan (de nem szétbontott és hiányos) be-
rendezések adhatók át a gyűjtés helyén:

Nagy háztartási gépek: hűtőgép, fagyasztó, légkon-
dicionáló, mosógép, centrifuga, elektromos tűzhely, 
sütő-főzőlap, mikrohullámú sütő, elektromos radiá-
tor-hősugárzó, villanybojler.

Kis háztartási gépek: porszívó, szőnyegtisztító, 
elektromos varrógép, vasaló, kenyérpirító, olajsütő, ká-
véfőző, vízforraló, elektromos konyhai vágó- és aprító 
eszközök, hajszárító-sütő, elektromos borotva.

Szórakoztató elektronikai berendezések: rádió, 
televízió, video-audio berendezések és eszközök, Hifi  
berendezések, elektromos hangszerek.

Információs és távközlési berendezések: számító-
gép, nyomtató, egér, képernyő, billentyűzet, másoló-
gép, elektromos írógépek, telefonok, adó-vevők, fax, 
üzenetrögzítő.

Kerti kisgépek: elektromos fűnyíró, elektromos sö-
vényvágó.

Háztartási hobbi barkács gépek: minden elektro-
mos meghajtással rendelkező kisgép.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy éljenek az ingye-
nes átvétel lehetőségével szabaduljanak meg felesleges-
sé vált elektronikai hulladékaiktól!

A begyűjtött hulladékot az európai előírások szerint 
feldolgozzák és a kinyert anyagokat újra visszaforgat-
ják a termelésbe.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

HIRDETMÉNY MEGHÍVÓ
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

a város roma nemzetiséghez tartozó
lakossága közérdekű javaslatainak,

felvetéseinek meghallgatása és
megvitatása érdekében

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

A közmeghallgatás időpontja:

2022. szeptember 21. (szerda) 9.00 óra

A közmeghallgatás helye: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
tetőtéri tanácskozó terem

(Dévaványa, Árpád utca 1.)

Az érdeklődő lakosokat szeretettel várjuk!

Kovács Attila Tamás s.k.
Dévaványai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke

                                              

E-LEARNING TÁVOKTATÁS!
Időnkénti konzultáció lehetséges.

Kamatmentes részletfi zetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 40 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal

Tájékoztató megbeszélés: 2022. szeptember 16. (péntek) 16:30
Helyszín: Múzeum, Dévaványa, Széchenyi u. 8.
Telefon: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

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

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

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
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DÉVAVÁNYAI KÖZÉPISKOLA KÉPZÉSEI
ÉRETTSÉGI

Sok szakma napjainkban már érettségihez kötött. 
Ne engedje, hogy szakmai továbbfejlődését, új szakmája 

megszerzését az érettségi hiánya gátolja!
SZEREZZEN FELNŐTTKÉNT

MUNKA MELLETT ÉRETTSÉGIT!
Ne utazzon ezért a megyeszékhelyre vagy esetleg távolabb!
DÉVAVÁNYÁN nagy tapasztalatokkal rendelkező oktatók 

segítik felkészülését!

Előnyök:
 • előzetes tanulmányok beszámítása,

• 2 év alatt, esti munkarendben, személyes és részben 
online formájú oktatás,

• ingyenes tankönyvek biztosítása,
• egyénre szabott felkészítés a csoportos oktatás mellett.

Belépés feltétele: szakmunkás-bizonyítvány megléte,
legalább 10. osztályos végzettség

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

Jelentkezési lap elérhetősége: www.dvki.hu
(Képzések\Jelentkezési lapok letöltése)

SMINKES és SZEMPILLAÉPÍTŐ 
Érdeklik a szépészeti szolgáltatások?

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

Szerezze meg a SMINKES és SZEMPILLAÉPÍTŐ
szakmát! 

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

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

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

Alap képzési idő: 800 óra.
Belépés feltétele: érettségi.

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

Jelentkezési lap elérhetősége: www.dvki.hu címen.

ÜZLETVEZETŐ

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

megszerzett kereskedelmi ismereteit?
Szerezze meg az ÜZLETVEZETŐ szakképesítést!

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

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

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

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

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

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

Gyulai SZC Dévaványai Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium

5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2. 

OM: 203069/030 • Telefonszám: 06 (66) 585-110

Mobil: 06 (20) 293-2983

E-mail: devavanya@gyszc.hu • Web: www.dvki.hu

Facebook: Dévaványai Középiskola.

A Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram helyi sa-
játosságokra épülő programelemének keretében szövött és 
varrott termékek készülnek, amelyek munkaidőben (hét-
főtől-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 szer-
int is, továbbá egyedi megrendelések leadására is van
lehetőség (pl. szőtt tarisznya, falikép).

SZÖVÖTT TERMÉKEK KAPHATÓK
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Folytatódik „Az iskola rendőre” program
Az elmúlt évben indult „az iskola rendőre” program, mely 

sikere és hatékonysága alapján az idei tanévben is folyta-
tódik. Az iskola rendőrök feladata ebben a tanévben is az, 
hogy folyamatos és közvetlen kapcsolatot tartsanak az iskola 
vezetésével és diákjaival, részt vegyenek az iskola életében, 
fogadó órát tartsanak a pedagógusok és a szülők részére, fo-
gadják a megkereséseket és kezeljék a felmerülő problémá-
kat. Osztályfőnöki órákon bűn és baleset-megelőzési előadá-
sokat tartsanak. Az iskola rendőre az első osztályos tanulók 
részére személyesen adja át az” üzenő füzet  nevet” viselő 
tanévkezdeti kiadványt és részt vesz az első szülői értekezle-
teken. Az oktatási intézményekben plakátokat helyezünk ki, 
melyeken szerepel majd az iskola rendőrének neve és elér-
hetősége.  Az idei tanévtől az iskola rendőre munkáját egy 
módszertani DVD is segíti, melyet az ORFK- OBB bocsátott 
a rendelkezésre. A rendőrség felhívja a közlekedők fi gyel-
mét, hogy a gyermekintézmények környékén fokozottabb 
fi gyelemmel közlekedjenek, valamint a szülői példamutató 
magatartásra, mivel sok gyermeket utasként ér baleset, ezért 
ki kell hangsúlyozni a gyermeket szállító járművezetők fo-
kozott felelősségét. A rendőrség kéri, hogy tegyenek meg 
mindent az autóban és kerékpáron utazó gyerekek bizton-
ságáért. 

Zebra zsaru
Az előző évekhez hasonlóan idén szeptemberben is ta-

lálkozhatunk a gyalogos átkelőhelyeken kék formaruhába 
öltözött „zebra zsarukkal”, akik rendőrök segítségével  fel-
ügyelik az útesten történő biztonságos átkelést. A zebra 
zsaruk feladata,  hogy az iskolába érkező társaik a kijelölt 
gyalogos-átkelőhelyen keljenek át az útesten, mindezt sza-
bályosan tegyék, továbbá fi gyelniük kell a kerékpárral érke-
zők szabályos közlekedésére is. 

ISKOLA RENDŐRE PROGRAM  -Meghívó -
-- Alapítványi est --

A Ványai Ambrus Általá-
nos Iskola Diákjainak Jövőjé-
ért Alapítvány sok szeretettel 
meghívja Önt és kedves csa-
ládját a 2022. október 8-án 
(szombaton) 19 órai kezdettel 
megrendezésre kerülő jóté-
konysági báljára.

A bál helye: a Vörösmarty utcai iskola
tornaterme.

A jegyek megvásárolhatók 2022. október 
3-ig a titkárságon, a Vörösmarty utcai épü-
letben.

Tombola felajánlásaikat is szívesen fogad-
juk, és tisztelettel megköszönjük.

Számítunk megjelenésére és segítő támo-
gatására.

Az est teljes bevétele az alapítvány szám-
láját gyarapítja.

Az alapítvány kuratóriuma

Idén XX. alkalommal rendezte meg művészeti iskolánk 
nevelőtestülete a nyári művészeti tábort.

Az elmúlt két évben sajnos szüneteltetni kellet a jó hangu-
latú alkotásokkal, műhelymunkákkal és színpadi produkci-
ókkal megtűzdelt egy hetes programot, de az idei nyáron 
ismét megnyitottuk kapuinkat.

A több szempontból újra gondolt tábor a reneszánsz je-
gyében telt és egy színvonalas összművészeti gálaműsorral 
zárult.

Köszönjük a táborozóknak, a szülőknek és a kollégáknak! 
Jövőre találkozunk!

NYÁRI MŰVÉSZETI TÁBOR

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.
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Átadásra került a ,,Dévaványáért” kitüntetés

2022. augusztus 19-én 
tartotta meg Dévaványa 
Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete ünne-
pi ülését, majd átadásra 
került városunk legnívó-
sabb elismerése, a ,,Déva-
ványáért” kitüntetés is. 
Az alkalmat Valánszki 
Róbert polgármester úr 
nyitotta meg ünnepi gon-
dolataival, majd a kitün-
tetés átadására került sor. 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
város polgárainak elismerése és megbecsülése kifejezéseként a 
településért kiemelkedő tevékenységet végzett személyek részé-
re a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetést adományozhatja, minden 
olyan magánszemély részére, aki a település érdekében kiemel-
kedő társadalmi munkát vagy tudományos, művészeti, oktató, 
vagy egyéb olyan tevékenységet végzett/végez, amellyel Dévavá-
nya Város javát és felemelkedését szolgálta, szolgálja. A testület 
döntése értelmében 2022-ben Illin József János részére ítélte oda 
e rangos elismerést.

Illin József János 1952. december 27-én, Almáskamaráson 
született. Édesanyja: Schäffl  er Veronika édesapja: Illin János 
voltak. 1977-ben költözött családjával Dévaványára, feleségével, 
Anikóval, majd alapítottak családot, melyből két gyermekük és 6 
unokájuk született. Általános iskolai tanulmányait Almáskama-
ráson végezte, majd Postafolrgalmi Szakközépiskolába járt Bu-
dapestre, azt követően elvégezte a Postaforgalmi Tiszti szaktan-
folyamot is. 1983-ban felsőfokú üzemszervező szaktanfolyamot, 
majd 1987-ben felsőfokú munkaügyi szaktanfolyamot végzett. 
1993-1997 között a szegedi József Attila Tudományegyetemen- 
Munkaügyi Kapcsolatok szakon diplomázott, majd 2004-ben a 
Pécsi Tudományegyetemen Európai Unió szakon szerezte meg 
második diplomáját.

1971-1977 Postai rendszeres helyettesként dolgozott, majd  
1973-1975 között sorkatonai szolgálatot teljesített, 1977-1994 
között, 17 éven keresztül a Dévaványai Posta hivatalvezetője, s 
közben párhuzamosan az átszervezések miatt  1985-1994 között 
Gyomaendrőd Posta hivatalvezetője is volt. 1994-1995 között 
a békéscsabai 2. számú Feldolgozó Posta Üzemvezetője volt, 
majd 1996-tól a megyeszékhely 1. számú körzeti posta postave-
zetőjeként dolgozott. 2014-ben vonult nyugdíjba, ám ezután is 
folytatódott az aktív időszak, csak már prioritásokkal. 1977-es 
Dévaványára költözésük óta mindig meghatározó szerepet töl-
tött be életében a helyi közösségbe való aktív bekapcsolódás, a 
társadalmi szerepvállalás, mind magánemberként, mind pedig 
munkájához kapcsolódóan. A mai napig több szakmai és tár-
sadalmi szervezetnél tölt be vezető tisztséget: 1980-1990 között 
a Dévaványai Vadásztársaság Gazdaságvezetője, majd 1990-től 
pedig a társaság elnöke. A városunk életét meghatározó esemé-
nyek, rendezvények, intézmények és civil szervezetek patronáló-
ja, aki anyagilag vagy infrastrukturálisan is meghatározó módon 

és mértékben támogatja a helyi eseményeket, rendezvényeket. 
Minden oktatási intézmény alapítványi bálját, fejlesztését támo-
gatja, rendezvényeken oroszlánrészt vállal azok sikeres megva-
lósításában, mellé áll és támogatja a jó ügyeket, kezdeményezé-
seket.

Eddigi élete során számos kitüntetés, szakmai és társadalmi 
elismerés fémjelzi azt az attitűdöt, amelyet a mai napig elszán-
tan képvisel: 2004-ben a Posta Vezetője kitüntetéssel, 2013-ban 
a Posta Életmű-Díjával ismerték el szakmai munkásságát, 1991-
ben megkapta Békés megye Vadgazdálkodásáért Díjat, 1994-
ben Pro Natura Díjjal, 2000 –ben Nimród Éremmel, 2012-ben 
Vadászkamara Arany Éremmel, 2016-ban Békés megye Vadgaz-
dálkodásáért Éremmel ismerték el közösségért végzett tevékeny-
ségeit.

Nyugdíjas éveit is aktívan tölti, szabadidejében is a vadászat-
nak, az utazásnak hódol, de mindezeken kívül legszívesebben
6 unokájával tölti az időt. 

Ezúton is szeretettel gratulálunk, kívánunk további jó egészsé-
get és aktív mindennapokat!

Együtt zártuk a nyarat a strandfürdőben

Szuper hangulatban zártuk a nyarat az utolsó, iskola előtti hét-
végén a Dévaványai Strandfürdőben! DJ Hlasznyik és DSession 
szolgáltatta a legjobb nyári slágereket a nap folyamán, Zita aqua-
zumbáztatta meg az érdeklődőket a termál medencében, majd a 
habarti dobta fel a délutáni hangulatot. Ezt követte a Dévaványai 
Sportegyesület műfüves pályáján a lámpafényes családi foci, 
amelyben a  család apraja-nagyja becsatlakozhatott, eközben a 
lézershow babonázta a közönséget a strandon, majd az estét vízi-
mozival zártuk. A délután folyamán lehetőség volt a Candyland 
standjánál kézműveskedni, csillámtetoválást készíttetni.

Köszönjük a strand dolgozóinak a segítséget és a helyszínt!

Laskainé Kiss Alexandra
DÁMK kulturális intézményegység vezető

 DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
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FELHÍVÁS RAJZPÁLYÁZATRA KERESSÜK DÉVAVÁNYA
LEGRÉGEBBI, MŰKÖDŐKÉPES ÉS 
EGYEDI KÉSZÍTÉSŰ KERÉKPÁRJÁT

Az Európai Autómentes Nap keretén belül
rajzversenyt hirdetünk.

Az idei év szlogenje: „Hangold össze”

Te hogyan hangolnád össze a különböző közlekedési 
eszközöket, módokat, hogy eljuss az egyik városból a má-
sikba? A beküldendő alkotások mutassák be a valós vagy 
elképzelt ideális lehetőségeket a különböző közlekedési 
eszközök megválasztására. Ábrázolják azt, hogy hogyan se-
gíti elő környezetük és a saját egészségük megőrzését, ha 
a közlekedők az információs eszközöket helyesen megvá-
lasztva tervezik útjaikat, használják az utazáshoz a közös-
ségi szolgáltatások nyújtotta lehetőségeket és járműveket. A 
pályázati alkotások mutassák be, hogy rövidebb - hosszabb 
távolságokat is meg lehet tenni az egyéni autóhasználatot 
mellőzve, egyéb közlekedési módok igénybe vételével, akár 
sétálva vagy kerékpározva. A művek hívják fel a fi gyelmet a 
biztonságra, a környezetünkre és egészségünkre gyakorolt 
kedvező hatásokra, pozitív élettani következményekre.

Az alkotásokat 2022. szeptember 14-ig várjuk a Dévavá-
nya Felemelkedéséért Közalapítvány irodájába. A rajzok 
kiállításra kerülnek 2022. szeptember 16-án a városi Autó-
mentes Napon. A díjazásról sem feledkezünk meg, négy ka-
tegóriában – óvodás, iskolás 1-4. o., 5-8. o., és középiskolás 
– az első három helyezettet jutalomban részesítjük. 

Te milyennek képzeled a jövő biztonságos közlekedését? 
Hogyan valósítanád meg a tiszta, közösségi és intelligens 
mobilitást? Rajzold le!

A rajzodat bármilyen technikával készítheted!

A rajzok hátoldalán szerepeljen neved, osztályod, iskolád 
neve, illetve óvodásoknak az óvoda címe.

Idén is megrendezésre kerül az Európai Autómentes Nap
Dévaványán 2022. szeptember 16-án, pénteken, melyre is-
mét várjuk a veterán és egyedi készítésű kerékpárral rendel-
kező tulajdonosokat a Református templom előtti főtérre.

Amennyiben Ön is rendelkezik veterán, még működő 
vagy egyedi készítésű kerékpárral jöjjön, mutassa meg az 
érdeklődőknek és vegyen részt a 9. alakalommal megren-
dezésre kerülő „Gurul Ványa” felvonuláson is.

A legrégebbi és a legötletesebb biciklik tulajdonosait apró 
ajándékkal jutalmazzuk és egy elismerő oklevelet is kapnak.

Részvételi szándékát kérjük, előre jelezze, hogy a kerék-
párral kapcsolatos információkat (gyártás éve, típusa, tulaj-
donos neve) előre ki tudjuk nyomtatni, és majd a helyszí-
nen a kerékpáron el tudjuk helyezni!

További információ:
Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány irodájában, 

Árpád u. 1., telefon: 66/483-100/305 mellék vagy a kozala-
pítvanydevavanya@gmail.com e-mail címen.
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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!

A nyár egyik legismertebb, legkedveltebb, semmi mással 
össze nem téveszthető illatú dísz– és gyógynövénye a 

levendula. E kékes-lilás virágnak a látványa ébresztett lírai 
gondolatokat a fi atal, szeghalmi kortárs költőben,

Koloh Gáborban.

Költeményében megörökítette a kezében levendulát tartó 
lány szépségét. Vele együtt látjuk a szép lányt és a natura-
lista módon megjelenített – nyakán lévő – testi hibájától is 
eltekintünk, mert a gyönyörű, mosolygós arca, levendula 

illatú szépsége minket is megigéz.

A vers olvasása mindenkinek szerezzen derűs perceket!

A hónap verse 

Koloh Gábor:  Lány levendulával

A gangon, a vajszínűre festett fal 
előtt a lány kezében levendula. 
Száz forintért adják csokrait.

Nyár van és kora délután.
Haját feltűzte, de egy szálat épp

elkapott a szél és végighúzza az arcán.
Fülében gyöngy, nyakán elvakart pattanás. 
Virágos ruhájában, hőtől duzzadt ujjaival
fogja a csokrot és a kamerába mosolyog. 

Őrzi az anyja vonásait.

Összeállította: Váradi Andrásné.

Kedves Olvasóink!

Az 1823. január 1-jén, 
200 évvel ezelőtt született 
Petőfi  Sándor tiszteletére 
a jövő év Petőfi –emlékév 
lesz. Erre hangolódva – 
szeptember lévén – az 
egyik legismertebb, az is-
kolai évek alatt mindenki 
által tanult költeményből 
idézünk egy részletet. Re-
méljük, e versszak felkelti 
érdeklődésüket, s elolvas-
sák végig az egészet. 

Petőfi  Sándor: Itt van az ősz, itt van újra
/részlet/

(…)
Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,

Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem. –

(…)

Egyúttal kérjük kedves Olvasóinkat, legyenek szívesek a 
szerkesztőséghez – a könyvtárba – eljuttatni legkedveltebb 
Petőfi  versüket – lehetőleg néhány mondatos indoklással. 

A beküldött verseket januártól megjelentetjük a Dévaványai 
Hírlap 2023-as számaiban „Az én Petőfi  versem”

című rovatban. 
Köszönjük és várjuk a verseket! 

Jó olvasást kívánunk: a szervezők:
Hajdu Ildikó, Tóbiás Gáborné,Váradi Andrásné.

FELHÍVÁS!

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
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„A régészet az egyetlen tudományág, amely arra tö-
rekszik, hogy tanulmányozza az emberi viselkedést és 
gondolkodást anélkül, hogy bármelyikkel közvetlen kap-
csolata volna.”

- Bruce Graham Trigger -

Most egy olyan cikket választottam Bereczki Imre tanár 
úr írásaiból, ami a régészeti kutatásaival kapcsolatos.

Békés Megyei Népújság XXVII. évfolyam 187. szám 
1972.08.10., 4. oldal.

Ötezer éves tojás a Sima-tó partján
A Dévaványai vízvezeték csatornájának az ásásakor átvágták 

a Bánom-kert északi halmát. Az árokból a megszokott edény-
cserepek mellett nem mindennapi konyhaszükséglet került elő: 
az árok oldalfalában egy madártojás körvonalai bontakoztak 
ki, a felszín alatt 80 cm-re. Ismeretes az őskorból a sárkánygyík 
megkövesedett tojása. A Bánom-kerti lelet esetében azonban 
egy olyan tojáshéjról van szó, amit a legügyesebb háziasszony 
vagy szakács összetévesztene egy már állott, de még az idén fel-
tört tojás héjával. Pedig a Bánom-kerti tojást ötezer évvel ezelőtt 
törte fel az ősidők asszonya. Azonos ez azzal, amit a mindennapi 
beszédben „kuko”-nak mondunk. „Üssünk kukót!” — mondo-
gatták valamikor a kisgyereknek, mikor a homlokához ütötte az 
öregebb a homlokát. Azt jelentette ez: üssék össze a homloku-
kat, mint mikor két tojás végének az összeütésével behorpad az 
egyik, s kifolyik a belseje. 

Lenn a halom belsejében a „kukó” körül ott heverlek azok a 
madárcsőrre emlékeztető agyagedény fülek, amik a csiszolt kő-
kor ú. n. Tiszai műveltségének jellegzetes tartozékai. Vastagabb 
végével lefele, vékonyabb végével felfele állott a földben. Hosz-
sza 40, átmérője 36 mm. Teljesen kitöltötte a fekete humusz, ami 
megvédte a föld összenyomásától.

Régész körökben köztudomású, hogy a kőkori ember étrend-
jében nagy szerepet játszott a tavi kagyló. Úgy csemegézte, mint 
a mai ember a rántottát. A lassú vízfolyások partján emelkedő 
őstelepeken olykor tekintélyes vastagságot ér el a kidobott kagy-
lók rétege. 1958-ban az első sártói szikjavító bányában több he-
lyen két méter vastag békateknő rétegen hatoltak át a földgyaluk. 

Ellenben a környéken nyitott sok száz bányában nyoma sem 
mutatkozott a tojásnak. Annál érdekesebb, hogy a Bánom-kerti 
halom minden jel szerint cölöpfalu házából kikerült tojás belse-
jében a sárgája is látszik. Hogy házi baromfi é vagy vadmadáré, 
azt ma már bajos volna eldönteni. Mivel a Tóalja még a múlt 
század kilencvenes éveiben is nádas volt valószínű, hogy vad-
madártojás.

Van a halomnak egy másik tanúsága is. Déli tövében török vi-
lág elei, északi lejtőjén pedig Anjou- és Hunyadi-kori település 
nyomai látszanak. Ez azt mutatja, hogy a török világ előtt sokkal 
lazábban épültek a falvak, mint ma. Ványa keleti széle a Sima-tó 
magas partjára épült. Közelebb volt Simasziget legnyugatibb 
házaihoz, mint Ványa többi részéhez. Olyan ikertelepülés volt 
Simaszigettel, mint Buda és Pest. Csak a Sima-tó választotta el 
őket, lényegében a kiáradt Körös és a Tisza vize.

Ugyanilyen szétszórt település volt Balkán, Cséfán és a két Ha-
rang, Kis- és Nagy-Harang is. Mindháromnak a temploma kü-
lön állott a falu házaitól. Így volt ez Kisharsánynál is. Az ekével, 
kapával dolgozó földművelő sok jó megfi gyelést tesz a régi tele-
pülésekre nézve. Ma a gépesítés korában a munkagép tornyában 
ülő motorosnak nincs lehetősége a fi nom részletek megfi gyelé-
sére. De a felgyorsult munkaritmus következtében sokkal több 
helytörténeti-, gazdaság- és településtörténeti adat került elő, 
mint a régi, lassúbb, kézi munkamódszerrel, ezért érdemes lenne 
olykor a két technika munkásainak kicserélni tapasztalataikat. 

S egy nagyon fontos körülmény a terepjelenségek esetében: 
amit ezek mutatnak a régi településekről, azt sehol semmi fel-
jegyzésben nem találjuk meg és hiteles: ez ma még beláthatatlan 
lehetőségeket rejt a jövő történetkutatása számára.

Bereczki Imre
Összeállította: Turiné Mikó Éva

KORABELI KRÓNIKA
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Az emelkedő rezsiköltségek miatt a múzeum
– a szerkesztőség – a könyvtárba költözik

a fűtési szezon idejére. 

Szeptember végétől továbbra is fordulhatnak
hozzánk ott személyesen, vagy a már ismert

elérhetőségeinken
(vezetékes telefonunk kivételével).

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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Dévaványa terei

Dévaványának két tere van. Az egyik a 
település központjában lévő Hősök tere, 
amelyet az elmúlt években teljesen felújí-
tottak és átalakítottak. Mivel itt látható az 
1. és 2. világháborúban elesett hősök em-
lékműve, ezért kapta a Hősök tere nevet.

Makay Zádor tér: Ez a másik tér va-
lójában egy kis park a régi Művelődési 
Ház – ma Művészetek Háza - előtt. Nevét 
Dévaványa jeles rektoráról kapta. Makay 
Zádor református igazgató, tanító szigo-
ráról is ismeretes volt, aki nemcsak az 
alárendelt iskolák növendékeinek az ok-
tatásáról gondoskodott, de már az iskolát 
elhagyott iparos tanoncokat is és a fel-
nőtteket is tanította nem csak általános 
műveltségre, de zenére, éneklésre is. Az 
általa szervezett dalárda énekével emelte 
a helyi református lakosság által szerve-
zett március 15-ének ünnepi fényét. Igaz, 
a katolikus (kisebb számú) lakosság is 
megünnepelte március 15-ét, de mivel 
a reformátusok ünnepsége, felvonulá-
sa látványosabb, nagyobb volt, ilyenkor 
újból fellángolt a két felekezet – főleg az 
ifj úság körében – közötti egymást bosz-
szantó gúnyolódás, s ilyen rigmusokat 
kiabáltak:

„Makay Zádor felállott
A bajusza lepállott.”

/Ezt még az én katolikus nagyanyámtól 
hallottam./

A néhai Makay Zádor igazgató tanítóról 
– aki az iparos dalárda karnagyaként sok 
éven át igyekezett az iparosság művelődé-
si törekvéseit segíteni – 1935. szeptember 

25-én teret neveztek el, emléktáblát he-
lyeztek el fényes külsőségek között. Sajnos, 
a viharos történelmi eseményektől nem 
mentesült ez a kicsinyke tér sem. Többször 
volt névváltozás /volt Március 15-e tér, 
majd Március 8-a tér/, de 2010. november 
25-e óta újból a régi nevét viseli: Makay 
Zádor tér.

Kertek

Dévaványát keleti és déli részén vetemé-
nyes-, szőlős- és gyümölcsöskertek ölelik 
körül.

Bánomkert: A község keleti oldalán, a 
Sima-tó partján, a református vágási teme-
tőtől a Tógátig húzódik. Nemcsak Dévavá-
nyán, hanem a közeli településeken is van 
ilyen nevű kert. Elnevezésének többféle 
magyarázata is van.

Az egyik változat: Záporesők alkalmával 
a víz ideiglenesen elborítja, s a kert birto-
kosainak kárt okoz, ilyenkor a károsultak-
nak okuk van megbánni a földek megvéte-
lét. A másik név magyarázat:  Igen hosszú 
dűlője van, s az osztó mondta rá, bánom, 
hogy ilyen hosszú dűlőt osztottam. A har-
madik változat arra utal, hogy előfordul, 
a rossz kedvezőtlen időjárás miatt alig 
terem valami, s ilyenkor a kerttulajdonos 
mondja: Bánom, hogy ennyit dolgoztam 
a semmiért. A kertet ma is Bánomkertnek 
nevezik.

 Hosszú szöllő vagy Tókert: A Fűzfás 
és a Tógát között terül el. Hosszú, keskeny 
alakjáról kapta a nevét. 1831-től Tókert a 
neve. A tófenék, a Tóalja – a kert legmé-
lyebben fekvő része – határvonal volt Vá-
nya és Szeghalom között. Neve ma is Tó-
kert.

Kerek szöllő vagy Szederkert: Dévavá-
nya legrégibb kertje, 1750-ben még Kerek 
szöllő néven szerepel. Ív alakú utak men-
tén helyezkedett el benne a szőlő. Mivel 
sok szederinda nőtt, azért nevezték később 
Szederkertnek.

„Szőlőtermelésre a legalkalmasabb volt 
Ványán, mivel az altalaj homokos. De gyü-
mölcsfának való jó talaját mutatták a Bor-
szegi út menti kertárok fölé hajló hatalmas 
körtefák is. A kert nyugati részéből a kisúj-
szállási vasút építése alkalmával a vasúti 
töltésbe hordták a homokot.” 

Pocoskert: A legutoljára osztott szőlős-
kert, helyét 1859-ben jelölték ki. Mélyfek-
vésű, vízjárta, igen kötött talajú terület. 
Pocsolyás talajáról kapta a nevét. /pocso-
lya: A talaj mélyedéseiben meggyűlt (eső)
víz./ Ma is ez a neve.

Ezeket a kerteket tulajdonosaik nagyon 
védték, gondozták. A kertbejáratokat ka-
puval zárták le, a csőszkunyhóban lakó 
csősz vigyázta a kertet tavasztól őszig. 
Egy ilyen üres elhagyott csőszház még ma 
is áll a Tókertben. Mivel Dévaványa ha-
tárában sok a szikes terület, ezért a kert-
gazdák gondosan művelték földjeiket, s 
friss áruikat a heti piacon értékesítették. 
Különösen a család nő tagjai foglalkoztak 
a piacolással, így is hozzájárulva a csalá-
di bevételhez. Sajnos, mára megváltozott 
a helyzet. Sok kert tulajdonosa meghalt, 
megöregedett, s a kertek ott állnak elha-
nyagolva, gondozatlanul, pedig már Má-
tyás király is azt tartotta, hogy az ország 
díszei a fejlődő városok és a megművelt, 
virágzó kertek.

Váradi Andrásné

DR. BERECZKI IMRE SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁRA

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

Tel.: 06/70-401-2894

Stajki Durim és Memcaj Egzona fi a Doris,
Borsós Csaba és Micskei Dóra fi a Csaba, 
Mester János és Túri Erzsébet fi a Tibor,
Müller György és Kovács Klára fi a Martin György, 
Mezei Mátyás és Burai Ramóna lánya Norina Larissza, 
Feke László és Malomsoki Naomi Rella lánya Adél.

Születések:
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Vig Hilda vagyok, tanítónő. Szabad-
időmben a varrás a szenvedélyem. 
35 éve gyűjtöm és az alkotásaimhoz 
használom a textileket. Szívügyem az 
értékmentés és az  újrahasznosítás. A 
régi csipkéket, hímzett textileket, kéz-
zel szőtt vásznakat, gombokat igyek-

szem úgy feldolgozni, hogy azok a 
mai korban is élhetőek, szerethetőek 
legyenek. Táskákon, hátizsákokon, 
apróbb használati tárgyakon él így 
tovább a régi magyar kézműveskultú-
ránkból megmaradt örökségünk. Az 
alapanyagokat bolhapiacokról, helyi 

lakosok adományából szerzem be. 
Előfordult, hogy egy kedves ismerő-
söm a család textil hagyatékát bízta 
rám, ami nagy megtiszteltetés. Sze-
rencsés vagyok, mert az alkotás folya-
matának minden perce örömet okoz.

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

Telefon: 06 66/639-137; 06 30/186-94-70.
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DÉVAVÁNYAI SPORTEGYESÜLET HÍREI
Sportban, nevetésben és élményekben 

gazdag nyarat zártunk

2022.07.11-15. között került megrendezésre 
az idei DSE Nyári Focitábor, amely évről-év-
re egyre nagyobb létszámmal büszkélkedhet, 
hiszen az idén már 55 gyermek táborozott 
velünk. A fő irányvonal a foci volt, délelőtt 
és délután is edzésekkel, szabad és vezetett 
játékkal, technikai- és állóképesség javító tré-
ningekkel telt. Az első napon az idő is nekünk 
kedvezett, edzésekhez, játékokhoz a legtöké-
letesebb volt. A kiadós reggeli után kezdődött 
az edzés. 5 csoportban, korosztályokra bont-
va a sporttelep minden szegletében folytak 
az edzések. U7-es korosztály: Németh Fanni, 
U9-es korosztály: Bereczki Dorina, Barna 
Sándor, U11-es korosztály: dr. Szitás Lász-
ló, U13-as korosztály: Barna Sándor, U15-ös 
korosztály: Tanács-Furka Júlia. Dübörgött 
a tábor második napján is a sporttelep! A fi -
nom kakóscsiga után, tekeregve sorakoztunk 
az első edzéssorozathoz. U7 csapata játékos 
fogócskával kezdett, U9 csapata “maratoni 
edzést” tartott Sanyi bácsival, U11 csapata a 
pályán való tájékozódással próbálkozott, U13 
lelkes kis csapata „profi ” színtű edzést tartott, 
U15 csapata technikai és erőnléti feladatokat 
gyakorolt. A fi nom hideg gyümölcsleves, na-
gyon jól esett a délelőtti energiavesztés után. 
A gyros tál minden gyerkőcnek ízlett. Tóth 
Geri nagymamája fi nom süteménnyel lepett 
meg minket! Nagyon szépen köszönjük ked-
vességét, felajánlását, munkáját! A délutáni 
edzés fénypontja a táborozók vs. edzők fer-
geteges mérkőzése volt. A tábor harmadik 
napján beköszöntött az igazi nyár. Délelőtt a 
fi nom virsli után belecsaptunk az edzésekbe. 
Öcsi bácsi is csatlakozott hozzánk és szakmai 
tudásával színesítette a napot. Délelőtt fi nom 
bio sárgabarackot ettünk. A paprikáskrumpli 
és dinnye után strand és pihenés következett, 
illetve röplabdáztunk is, uzsonnára hotdogot 
ettünk. A tábor negyedik napján reggeli után 
buszra szálltunk és egy csodaszép akadémia 
életébe tekinthettünk be, hiszen Gyulán láto-
gattuk meg a Grosics Akadémiát. Egy telje-
sen fedett pályán rúgtuk a labdát, megnéztük 
az öltözőt, orvosi szobát, edzőtermet, lelátót. 
Ezután a kinti pályákat tekintettük meg. A 
fárasztó nézelődés után egy-egy sportszelet-
tel kedveskedett nekünk a Grosics Akadémia. 
Ebéd előtt játszótér a Gyulai vár tövében, majd 
irány a Woodland Szabadidős Központ, ahol a 
kalandpályán és a további szabadidős attrak-
ciókat teszteltük le. Az uzsi mellé Tóth Geri 
nagymamája és anyukája ismét fi nom sütivel 
kedveskedett! Nagyon hálásak vagyunk érte, 
köszönjük! A tábor utolsó napján természete-

sen délelőtt csak a focié volt a főszerep, majd 
a délelőtt zárásaként az edzők összefoglalták 
a táborozóknak a héten tapasztalt teljesítmé-
nyüket, s hasznos tanácsokat adtak a jövőre 
nézve. Öröm volt, hogy ennyi ügyes és szor-
galmas gyermek csinálta végig a nehéz hetet.  
A délelőtti szabad foglalkozás alatt Feke Do-
minik hihetetlen teljesítménnyel 650-nél is 
többet dekázott.  Ebéd után strandolás, foci, 
röpi, és pihi következett. Nagyon köszönjük 
Csordás Feri bácsinak a délutáni jégkréme-
zést! Uzsira pizza volt és fi nom limonádé, a 
Buff aló Büféből nyalókát kaptunk, amit a tá-
borzáró oklevél átadásakor kaptak meg a gye-
rekek. Köszönjük Milán és Gabi!

2022. augusztus 1-jén elrajtolt immáron IV. 
alkalommal a Nagyon Nyár-Sport és angol 
táborunk is. Az idei évben 35 gyermek rész-
vételével zajlott, akik igazán kreatívak, aktívak 
és érdeklődőek voltak.  A hét színes, változatos 
programokban gazdag volt, jutott idő focira, 
angolra, jógára, kirándulásra, strandolásra sőt, 
még egy titkos projekten is dolgztunk együtt, 
melyet a táborzáró partin mutattunk be a 
nagyérdeműnek. Az első napon a fi nom reg-
geli elfogyasztása után Kiss Helga angolozott 
a gyerekekkel, majd foci és jóga foglalkozások 
közül választhattak a gyerekek érdeklődési 
körüknek megfelelően, ezt követően csobban-
tunk a strandon Nagy Ádámmal, elfogyasz-
tottuk a fi nom ebédet, a titkos projektünkön 
dolgoztunk és uzsi előtt még belefért egy kis 
foci és torna is. A második napon friss kakaós 
csiga várt minket Milánnál, és jöhetett az an-
golos kalandozás Helgával. Czebe Niki néni a 
hétfői erdei hangulat után kedden Harry Pot-
teres mágiával varázsolta ismét el a csapat fe-
lét. Julcsi néni nem hagyott minket szárazon, 
Ádám és Kristóf meg aztán pláne nem, hiszen 
ismét csobbantunk a strandon. A spagettivel 
és a jégkrémmel kicsit visszapótoltuk az ener-
giát, majd ismét a titkos projekten munkál-
kodtunk. Uzsonnára hot-dogoztunk, majd is-
mét rúgtuk a bőrt a pályán, amiben Laci bácsi 
is partner volt. A harmadik napon a délelőtti 
programjaink a megszokottak szerint zajlot-
tak, majd az ebéd elfogyasztása után beparkolt 
a buszunk, amit pillanatok alatt bevettünk, hi-
szen az úticélunk Szarvas volt. Megtekintettük 
a matuzsálemi Szárazmalmot, majd gyorsan 
lehűtöttük magunkat egy fi nom fagyival. A 
napot pedig a Cervinus Teátrum mozijában 
zártuk, ahol a DC Szuperállatok Ligáját néz-
tük meg. A hazafelé tartó úton megpihentünk, 
majd erőre kapva énekeltünk is. A negyedik 
nap a fi nomságok és a kézműveskedés jegyé-
ben telt. Délelőtt ismét sokat mozogtunk: 
jégvarázs témában zajlott a jóga, fociztunk, 
úsztunk és rengeteg fi nom falatot ettünk, me-
lyet ezúton is köszönünk! Tóth Gergő anyu-

kájának a keksztekercset, mamájának a pogá-
csákat, Csala Editnek a perecet, Szitás Icinek 
a barackos sütit és Csordás Feri bácsinak a 
jégkrémeket. Nagy öröm volt számunkra, 
hogy eljött hozzánk Ernyesné Vass Rózsika, 
aki kézműves foglalkozással varázsolta el a 
gyerkőcöket. Köszönjük Dékányné Kőszegi 
Pannikának, hogy megmutatta a zsugorkázás 
rejtelmeit. Csodaszép alkotások készültek! A 
napot Laci bácsi hűsítő zuhanyparádéja dobta 
fel, a melegben nem sok kell a boldogsághoz, 
elég beindítani az öntözőrendszert! Az utolsó 
naphoz érve egyszerre voltunk izgatottak a tit-
kos projekt leleplezése miatt és egyszerre vol-
tunk szomorúak is, hogy végéhez ért a tábo-
runk, de igyekeztünk mindegy együtt töltött 
percet kihasználni! A nap legfontosabb részei 
a bemutató koreográfi ára való készülődés, az 
elmaradhatatlan mozgásformáink és a záró 
délután beindítása volt. A táborpólók átadá-
sával megkezdődtek búcsúzás órái, mely az 
egyen szerelésben előadott fergeteges produk-
cióval indult, amely a titkos projekt név alatt 
rejtőzött.

Reményeink szerint elnyerte tetszéseteket 
a remek koreográfi a, nagy izgalommal ké-
szültek rá gyermekeitek! A szülőkkel, nagy-
szülőkkel elfogyasztott közös vacsora méltó 
folytatása volt az estének. Lezárásként pedig 
a villanyfényes fociparádé családi program-
nak bizonyult, hiszen szép számmal vettetek 
részt rajta.

Köszönetnyilvánításaink sora csak bővült, 
hiszem meglepett minket sok-sok fi nomság-
gal Ficzere Gabika, Elekné Emma néni, Las-
kai Ferenc, valamint Csala Editke! Szeretettel 
köszönjük!

Köszönjük továbbá mindannyiótoknak, 
akik - bizalmat szavazva az egyesület csapa-
tának -, megtiszteltetek minket azzal, hogy 
gyermekeiteket ránk bíztátok. Igyekeztünk ezt 
meghálálni!

Köszönet a Strand Büfé csapatának, hogy 
tartották velünk a tempót és minden igé-
nyünket kielégítették! Köszönet segítőinknek, 
edzőknek, úszás és jóga oktatóknak, tanító né-
niknek egyaránt: Czebe Nikolett, Kiss Helga, 
Furka Júlia, Dékányné Kőszegi Anna, Nagy 
Ádám, Kertmegi Kristóf, Ernyesné Vass Róza, 
Németh Fanni, Sándor Hanna. Diákmunkás 
és közösségi szolgálatos segítőinknek is köszö-
net, akik aktívan álltak a teendők sokasága elé: 
Csontos Nóra, Bakos Heidi, Galgóczi Kincső.

Öröm volt veletek minden perc! Reméljük s 
rengeteg élményre, ezekre a nyári programok-
ra szeretettel gondoltok majd a hosszú téli es-
téken! Jövőre, veletek, ugyan itt!

Dr. Szitás László elnök és
Laskainé Kiss Alexandra koordinátor
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LABDARÚGÁS
FELNŐTT:

2022. augusztus 13. szombat: 17:30
Bajnoki labdarúgó mérkőzés

Dévaványai SE–Dobozi SE 1–0 (0–0)

Dévaványa, 110 néző, vezette: Kovács Antal.
Gólszerző: Ernyes R. 83’.
Dévaványai SE: 97 Szász D.,– 5 Papp D. (2 

Végh T. 46’), 7 Papp K. (4 Nyíri A. 89’.), 8 Katona 
I., 10 Szabó E. (15 Pelyva Z. 71’), 12 Nyíri J. (9 
Feke B. 62’), 13 Kéki Cs., 14 Somogyi T., 16 Szar-
ka Sz., 17 Papp V., 20 Ernyes R., (5 Nagy Z. 84’.). 
Játékos-edző: Bereczki Árpád.

Dobozi SE: 13 Barcsay A., – 6 Pojendán Cs., 7 
Váczi S., 9 Faragó G. (21 Hollósi R.), 8 Tímári S., 
10 Lukucz M., 11 Huszár A. (90 Wagner P.), 14 
Balogh Á., 16 Sztojka N., 18 Roszik L,15 Szigeti 
J. Játékos-edző: Barcsay Attila.

Jó iramú mérkőzést játszott a két csapat, válto-
zatos játék közepette. Mindkét oldalon adódtak 
lehetőségek, talán a csapatunk előtt a nagyob-
bak, de ezek sajnos rendre kimaradtak. A vég-
játékra maradtak az izgalmak, hiszen Ernyes 
Róbert egy látványos ollózással vezetést szerzett 
csapatunknak. A tartalékos doboziak kitámad-
tak az egyenlítés érdekében, és az utolsó pilla-
natokban egy büntetőt is kiharcoltak, amit jól is 
lőtt a kapusból támadóvá avanzsáló edzőjük, de 
Szász Dávid villámgyors vetődéssel kiütötte a bal 
alsó sarokból a labdát, ezzel pedig mindhárom 
pont itthon maradt.

Csordás Ferenc, a Dévaványa játékosa: – 
Sportszerű, ki-ki meccsen nagy küzdelemben 
tartottuk itthon a három pontot. Gratulálok a 
sportszerű Doboznak.

Barcsay Attila: – Furcsa lehet így az első for-
dulóban ilyet mondani, de sajnos olyan érzéseim 
vannak, hogy az előző szezonban kellett volna 
lejátszanom a búcsúmeccsemet minden minő-
ségben. Azért a ma pályára lépő tizenhárom já-
tékos megérdemelt volna egy pontot. P. S.

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

Dévaványai SE - Csabacsúdi 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.

Csabacsúdi GYLSE: 12 Rohony M., - 3 Sovány 
P., 5 Gerhárt K. (24 Rétes R. 80’), 7 Viszkok Cs., 8 
Szabó F., - 11 Magda T. (2 Stylecz D. 86’), 15 Kiss 
G., 18 Jelen Sz. (14 Kasik M. 65’), 21 Pecnyik G., 
- 45 Varga T. (10 Sándor J. 74’), 72 Urbancsok Á. 
(6 Lénárt Zs. 89’). Cserék: 2 Farkas Zs., Gazsó P. 
Játékos edző: Boér Zsolt.

Gólszerzők: Urbancsok Á. 39’, Pecznyik G. 89’.
Sárga lap: Gerháth K. 14’, Jelen Sz. 56’, Visz-

kok Cs. 70’.
Jók: Szász D., Pap Á., Szarka Sz.,  ill. Rohony M., 

Urbancsok Á., Sovány P., Magda T., Szabó F.

Felnőtt csapatunk nem tudta folytatni győzelmi 
szériáját hazai környezetben!

Az első félidő hazai lehetőségeket hozott, a veze-
tést mégis a vendégek szerezték meg.

A második félidőben már inkább a vendégek 
domináltak, több esetben kapusunk bravúrja kel-
lett az eredmény megőrzéséhez. Lehetőség így is 
volt az egyenlítésre, de nem sikerült kiharcolni azt 
még büntetőből sem, a lelkes szurkolás ellenére, 
amit a végén a vendégek egy kontra végén újabb 
góllal lezártak..

Bereczki Árpád: Már az első félidőben el kel-
lett volna dönteni a mérkőzést, ahogy lenni szo-
kott a sok kihagyott helyzet megbosszulta magát.

Boér Zsolt: Nagyszerű hozzáállással szervezet-
ten játszva megérdemelt győzelmet arattunk, az 
otthon mindenkire veszélyes Dévaványa ellen.

Békés megyei kupa mérkőzés
2022. augusztus 21. vasárnap 17:30

Vésztői TC - Dévaványai SE 0 - 5 (0 - 2)

Gólszerzők: Papp K. 7’, Nyíri. J. 17’, Feke B. 57’, 
Szabó E. 61’, Kéki Cs. 86’.

Dévaványai SE: 97 Szász D., - 8 Katona I., 2 
Végh T., 16 Szarka Sz., 9 Feke B., - 15 Pelyva Z., 
12 Nyíri J., 10 Szabó E. (14 Csordás F. 65’), 13 
Kéki Cs., - 7 Papp K., 20 Ernyes R. Csere: 4 Be-
reczki Árpád. Játékos edző: Bereczki Árpád.

IFI: U19

2022. augusztus 28. vasárnap.
Bajnoki labdarúgó mérkőzés

Békésszentandrási HMSE (U19) -
Dévaványai SE (U19) 1 - 4 (0 - 0)

Góllövők: Fodor J. 77’, ill: Katona I. 52’, 
72’Hraskó D. 61’, 62’.

Dévaványai SE (U19): 1 Erdős N., - 3 Kató E., 
2 Végh T., 5 Szarka Sz., 15 Kun B., - 11 Nagy R., 
9 Feke D., 10 Katona I., 14 Csontos B. (8 Polasek 
L. 52’), - 13 Ungi D., 7 Hraskó D. Edző: Barna 
Sándor.

2022. szeptember 3. szombat: 13:00
U19 Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

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

Dévaványai SE U19: 1 Erdős N., - 16 Kulcsár 
D., 3 Kató E., 5 Szarka Sz., 15 Kun B., - 13 Ungi 
D., 9 Feke D., 10 Katona I., 14 Csontos B., - 11 
Nagy R. (6 Kovács E. 46’), - 7 Hraskó D. Edző 
Barna Sándor.

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

FELNŐTT BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
2022. szeptember 10. szombat 16:30

Szabadkígyósi SZSC - Dévaványai SE
2022. szeptember 17. szombat  16:00
Dévaványai SE – Csanádapácai EFC
2022. szeptember 24. szombat 11:00
Mezőhegyesi SE - Dévaványai SE
2022. október 2. vasárnap 14:00

Dévaványai SE – Mezőberényi LE
2022. október 8. szombat 15:00

Mezőmegyer SE - Dévaványai SE

IFI (U19) Bajnoki Mérkőzések:
2022. szeptember 11. vasárnap11:00
Sarkadi Kinizsi LE - Dévaványai SE
2022. szeptember 18. vasárnap 10:00

Szeghalmi FC - Dévaványai SE 
2022. szeptember 25. vasárnap13:00

Dévaványai SE – Sárréti Gyöngyhalász GYSE
2022. október 1. szombat 11:00

Mezőmegyer SE - Dévaványai SE
2022. október 9. vasárnap13:00

Dévaványai SE – Dobozi SE

Honlap címünk:
 www.devavanyaise.hu

Megyei II. osztály A. csoport tabella

Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P
1. MEZŐKOVÁCSHÁZI TE 3 3 0 0 10 1 +9 9
2. SZABADKÍGYÓSI SZSC 3 3 0 0 5 0 +5 9
3. FÜZESGYARMATI SK II. 3 2 1 0 9 4 +5 7
4. ELEKI USE 3 2 0 1 12 4 +8 6
5. MEZŐHEGYESI SE 3 2 0 0 12 8 +4 6

11. DÉVAVÁNYAI SE 2 1 0 1 1 2 -1 3

Megyei U19

Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P
1. DÉVAVÁNYAI SE 2 2 0 0 10 2 +8 6
2. KÖRÖSLADÁNYI MSK 2 2 0 0 8 2 +6 6
3. SÉRRÉTI GYÖNGYHALÁSZ GYSE 2 2 0 0 10 5 +5 6
4. SZEGHALMI FC 2 1 0 1 15 11 +4 3
5. MEZŐMEGYER SE 1 1 0 0 4 0 +4 3
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Polgári Búcsúztatás Temetési szertartásvezetés
Elhunyt hozzátartozóját polgári szertartással szeretné 

búcsúztatni, keressen bizalommal!
Horváth Lajos, telefon: 30/484-82-11.

Fájó szívvel emlékezünk Müller Tiborné Julikára, 
halálának 5. évfordulójára.

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk Borbiró Mihályra,
halálának 40. évfordulójára, valamint 

Borbiró Mihályné, Kozma Krisztinára,
halálának 5. évfordulója alkalmából. 

Lánya, veje, unokái

„Elfelejteni téged soha nem lehet,
Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt és a meleget,
csak egy sugarat hagytál,
örök emlékedet.”

„Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.”

Megemlékezés

Megemlékezés

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
Papp Imréné halálának 2. évfordulójára.

Családja

„Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen.
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben.”

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Szabó Gyula
halálának 2. évfordulójára.

Szerető családja

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
Hámori István halálának 8. évfordulójára.

Szerető családja

„Telhetnek a hónapok,
múlhatnak az évek,
Mi örökké szeretünk és
nem feledünk Téged.”

Fájó szívvel emlékezünk Kecskeméti Márta,
halálának 15. évfordulójára.

Nővére, sógora és az ő gyermekeik

„Pihenni oly korán miért siettél,
ki fi atal voltál és szerettél.
Elvitted a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál: az emlékedet.
Életed elmúlt mint egy pillanat,
Emléked szívünkben él,
és örökre megmarad.”

Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás
„Fáradtságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,
Mosolygásom az őszi verőfénynek…
A holtom után ne keressetek,
Leszek sehol - és mindenütt leszek.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik Laskai Ferenc temetésén megjelentek 

és sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család 
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FIGYELEM! LAPZÁRTA 2022. OKTÓBER 3., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2022. október 3-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő

lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük!
---- Minden hirdetés leadható a DÁMK Ladányi Mihály Könyvtárban (Dévaványa, Árpád u. 20.). ----

KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Október 14. 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 •
--  Pálinkafőzés --

Értesítem a lakosságot, hogy szeptember 
elsejével a pálinka főzést megkezdem.

Balla József, Mezőtúri út 9.

Telefon: 06/30-611-0755

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

PECSENYE KACSA
2800.- Ft/db, 6 hetes, fehér, 
kb. 3 kg. Csak kiszállítással
10 db-tól megrendelhető.
Telefon: 30/860-2627.

BARNA TOJÓTYÚK
egyéves jól tojó kedvezményes 

áron 15 db-tól szállítással 
megrendelhető.

Telefon: 30/860-2627.

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






