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IN MEMORIAM PAP TIBOR

Pap Tibor 1950. július 28-án született Dévavá-
nyán, az általános iskolát helyben, a középisko-
lát Békéscsabán, a Sebes György Közgazdasági 
Szakközépiskola pénzügyi tagozatán végezte.

Felsőfokú végzettséget Decemberben az Ybl  
Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Magas épí-
tőipari Kar Magasépítő szakán 1975-ben szerzett 
üzemmérnökként, később  a Budapesti Közgaz-
daságtudományi Egyetem Közgazdasági Tovább-
képző Intézetnél végzett 1992-ben fővállalkozó 
szaküzem mérnökként  másoddiplomás képzé-
sen. Legutóbb a Debreceni Egyetem Agrártudo-
mányi Műszaki Főiskolai Karán 2007-ben szer-
zett, mint magasépítési, mélyépítési és mélyépítés 
műtárgy szakterület építési műszaki ellenőr, fel-
sőfokú szakképesítést.  Közben a munkaköreihez 
előírt szakmai tanfolyamokat, általános állam-
igazgatási, építésügyi, tanácselnöki, településme-
nedzserit is elvégezte.

Házasságot 1969-ben kötött, Nagy Erzsébettel, 
aki a Dévaványai Költségvetési Üzem építőipari 
ár kalkulátoraként, bérszámfejtőként dolgozott. 
A munkáját 1968-ban a Dévaványai Községi Ta-
nács Végrehajtó Bizottságának alkalmazottjaként 

kezdte, mint pénzügyi előadó, majd ipari-keres-
kedelmi és mezőgazdasági ügyintéző, műsza-
ki ügyintéző, ezt követően a költségvetési üzem 
gazdaság vezetője, majd újra a Tanács szakigaz-
gatási szervének terv-műszaki főelőadója lett. 

1979 júliusától-1984 márciusáig az Ecsegfal-
va Községi Tanács VB titkáraként tevékenyke-
dett. 1984-től egy évig a Dévaványa Nagyközségi 
Tanács Végrehajtó Bizottságának titkára, majd 
1985-től a rendszerváltásig Dévaványa taná-
cselnöke, ezt követően városunk polgármestere.
A hosszú évek alatt több elismerésben is része-
sült. Munkáját 1982-ben elismerték a Miniszter-
tanács Tanácsi Hivatalától a Tanács Kiváló Dol-
gozója címmel, az Oktatási és Közművelődési 
Miniszter a Szocialista Kultúráért kitüntetésben 
részesítette 1984-ben, a Békés Megyei Tanácstól 
a Településfejlesztő Társadalmi Munkáért elis-
merésben részesült 1983-ban. 2000-ben Kiváló 
Köztisztviselő elismerést és a Belügyminiszter 
által adományozott köztársasági címerrel ellátott 
arany gyűrűt kapott. A nyugdíjba vonulása után 
2014-ben Dévaványa Város Képviselő Testülete 
Dévaványáért kitüntetésben részesítette.

Különösen nagy feladat ezen a munkaterületen 
megtanulni az emberekkel való bánásmódot. So-
kat kellett tanulni, dolgozni és igyekezni, az elvá-
rásoknak megfelelni. Nem sok embernek adatik 
meg, hogy ilyen sok időn keresztül, rendszere-
sen, egy egész település véleményt nyilvánítson 
munkájáról, tevékenységéről megelégedettséggel.

Pap Tibor 2021. március 24. napján hunyt el. 
Dévaványa város vezetése megköszönve majd 
három évtizednyi városvezetői munkáját őszinte 
együttérzéséről biztosítja a gyászoló családot, és 
osztozva fájdalmukban kíván nekik erőt és kitar-
tást a gyász óráiban.

A város volt polgármesterét önkormányzatunk 
saját halottjának tekinti és a temetés költséget 
magára vállalva, számára díszsírhelyet biztosít.
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A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. 
rendelettel a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-Cov-2 koronavírus világ-
járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország 
egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése értelmében „Veszélyhelyzetben a települési önkormány-
zat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek fela-
dat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellá-
tási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A fentiekre tekintettel a veszélyhelyzet fennállásáig a képvise-
lő-testületi ülések nem kerülnek megtartásra, a döntéseket a pol-
gármester hozza meg.

Dévaványa Város Polgármestere március hónapban az alábbi 
döntéseket hozta:

- Dévaványai Általános Művelődési Központ Művelődési Ház 
2021. évre vonatkozó Szolgáltatási tervét jóváhagyta.

- Jóváhagyta az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló 
munkavállalókra vonatkozó Szabályzatot.

- Úgy döntött, hogy az árverés útján értékesíteni kívánt 5510 
Dévaványa, Madách Imre u. 16. szám alatti ingatlan esetében 
elővásárlási jogával nem él, az ingatlant nem kívánja megvá-
sárolni.

- A Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft . a Gyoma-
endrőd központtal, Mezőberény alközponttal rendelkező – 
Dévaványa telephely – Központi Orvosi ügyelet 2020. évben 
végzet munkájáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadta.

- Úgy döntött, hogy a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00042 kódszá-
mú „Gondoskodó Város II. – Korszerű egészségügyi alapel-
látás biztosítása Dévaványán” elnevezésű pályázat megvaló-
sításához bruttó 9.000.000,- Ft értékben költségnövekmény 
támogatása iránti igénnyel fordul a Közreműködő Szervezet-
hez. A lebonyolításhoz szükséges fennmaradó 86.009.712,- 
Ft-ot, mint önerőt saját költségvetése tartaléka terhére vállal-
ja fi nanszírozni.

- A „Dévaványa Bringapark” című tárgyban indított beszer-
zési eljárás eredményeként a Sy-Metric Kft . (1215 Budapest, 
Vágóhíd utca 26.) bruttó 9.600.000,- Ft + áfa 2.592.000,- Ft, 
nettó 12.192.000,- Ft összegű ajánlatát hirdette ki nyertesnek. 

- Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatására” című felhívásra pályázat benyújtásáról döntött 
a „Belterületi útfelújítás Dévaványán” címmel. A projekttel 
érintett beruházás az 5510 Dévaványa, Kossuth utca, 1767 
hrsz-ú ingatlanon valósulna meg. 

- Támogatta a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában mű-
ködő Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 5510 Dévaványa, Szeghalmi út 12. szám alatti felada-
tellátási-helyére vonatkozó átszervezési javaslatot.

- Úgy döntött, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. 
pontjában meghatározott a helyben biztosítható sport, ifj ú-
sági ügyek közfeladatok körében ellátandó helyi önkormány-
zati feladatok ellátása érdekében együttműködési megállapo-
dást köt a Dévaványai Sportegyesülettel (5510 Dévaványa, 
Sport u. 7.).

- Döntést hozott az óvodai jelentkezés módjáról és az óvodai 
felvétel időpontjáról.

- A „Projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” tárgyban in-
dított beszerzési eljárás eredményeként a KBC Békés Megyei 
Települések Fejlesztéséért Nonprofi t Kft . (5630 Békés Petőfi  
Sándor u. 2.) bruttó 14.999.999,- Ft összegű ajánlatát hirdette 
ki nyertesnek. 

- A „Járási Startmunka Mintaprogram – Dévaványa 2021” 
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként Csaba Já-
nosné egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28.) 
bruttó 3.920.002,- Ft összegű ajánlatát hirdette ki nyertesnek. 

- A „Járási Startmunka Mintaprogram – Dévaványa 2021” 
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az Ag-
zo-Sziti Kft . (4031 Debrecen, Simonff y u. 4-6. fsz. 41.) bruttó 
5.724.042,- Ft összegű ajánlatát hirdette ki nyertesnek.

- A „Járási Startmunka Mintaprogram – Dévaványa 2021” 
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a 
FINN ÚT Kft . (1141 Budapest, Álmos vezér köz 5.) bruttó 
1.114.108,- Ft összegű ajánlatát hirdette ki nyertesnek. 

- A „Járási Startmunka Mintaprogram – Dévaványa 2021” 
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Bak 
Krisztián egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Bem u. 1.) 
bruttó 3.500.000,- Ft (AM) összegű ajánlatát hirdette ki nyer-
tesnek. 

- A „Járási Startmunka Mintaprogram – Dévaványa 2021” 
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Nagy 
Gábor egyéni vállalkozó (5510 Dévaványa, Zrínyi u. 2.) brut-
tó 656.336,- Ft összegű ajánlatát hirdette ki nyertesnek. 

- A „Járási Startmunka Mintaprogram – Dévaványa 2021” 
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az Ag-
zo-Sziti Kft . (4031 Debrecen, Simonff y u. 4-6. fsz. 41.) bruttó 
2.229.037,- Ft összegű ajánlatát hirdette ki nyertesnek. 

- A 102/2021.(III.8.) Polgármesteri határozatot módosította az 
alábbiak szerint:

TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00042 kódszámú „Gondoskodó 
Város II. – Korszerű egészségügyi alapellátás biztosítása 
Dévaványán” elnevezésű pályázat megvalósításához bruttó 
17.994.000,- Ft értékben költségnövekmény támogatása irán-
ti igénnyel fordul a Közreműködő Szervezethez. A lebonyolí-
táshoz szükséges fennmaradó 77.015.712,- Ft-ot, mint önerőt 
saját költségvetése tartaléka terhére vállalja fi nanszírozni.

- Elfogadta a LEADER VP6-19.2.1.-55-4-17 kódszámú pályá-
zat megvalósítása során felmerült pótmunka díját, mely nettó 
2.268.000,- Ft, azaz bruttó 2.880.360,- Ft. 

- Elfogadta a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. 
42. § (1) bekezdése alapján Dévaványa Város Önkormányzat 
2021. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

Veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntések…



Dévaványai Hírlap - 5. oldal

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a II. 
sz. háziorvosi körzetet (Dr. Diószegi Mária volt körze-
te) 2021. április 1. napjától dr. Magyar Hajnalka látja el, 
rendelési ideje az alábbiak szerint módosul:

Hétfő: 7-9 óráig
Kedd: 7-9 óráig
Szerda: 7-9 óráig
Csütörtök: 7-9 óráig
Péntek: 7-9 óráig

A helyszín továbbra is a volt Vass-telepi iskola épü-
lete (Szeghalmi u. 12.), időpontot pedig a megszokott 
66/218-691-es telefonszámon kérhetnek.

Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal Gazdálkodási Iroda

TÁJÉKOZTATÓ A II. SZ.
HÁZIORVOSI KÖRZET RENDELÉSI 

IDEJÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓLA Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram he-
lyi sajátosságokra épülő programelemének keretében 
a Hajós utca 22. szám alatt szövött termékek készül-
nek, amelyek munkaidőben (Hétfőtől-péntekig, 7 és 
14.30 között) megtekinthetőek, megvásárolhatóak.

Az alábbi termékek készülnek,
akár rendelésre is:

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

SZÖVÖTT TERMÉKEK KAPHATÓK

A csoda, az ünnep varázsa a legtöbbször egy pilla-
natban bontakozik ki a maga teljes valójában, ám a reá 
való felkészülés, a hozzá vezető út rejti talán az emberi 
élet legemlékezetesebb időszakait. A húsvéti ünnepkör 
legfontosabb és egyben legszebb üzenete, a feltámadás 
megtapasztalása azonban még ennél is többet jelent, 
hiszen a legősibb emberi vággyal, az újjászületéssel 
mélyíti el kapcsolatunkat. Amilyen kézzelfogható, át-
élhető a teremtett világ, a természet tavaszi megúju-
lása, éppoly mélyen megélhető és várva várt valóság a 
lélek újjászületése is. Már télen, már a havasan csillo-
gó, fagyosra tisztult világból is vágyakozva tekintünk 
a kikelet, a rügyfakadás felé és ez a várakozás egyre 
fokozódik lelkünkben nagypéntekhez, majd húsvét-
hoz közeledve. Mint ahogy a mögöttünk elmaradt 
tél, úgy az idei tavasz is másképp jött el hozzánk, ám 
minden gond, minden kihívás ellenére elhozta az em-
beriség számára az ünnep, az ünnepek felszabadító 
erejét, üzenetét. Jézus nagypénteki áldozata és húsvéti 
feltámadása a teremtő szeretetének és világunk iránti 
elszakíthatatlan kötelékének emberi és egyben isteni 
léptékű megnyilatkozása, mely egyúttal példaként is 
áll mindannyiunk előtt. A szeretet, az összetartozás, a 
család, az emberi kapcsolatok és a hit megtartó pél-
dájaként. Általa olyan értékek kerülnek a tavasz ra-
gyogásának fénykörébe, melyek ma, 2021 húsvétjára 
készülve különösen aktuálisak. Elhozzák a hit, a meg-

újulás ígéretét, a kereszténység legősibb, Magyarország 
történelme során oly sokszor megélt megtartó csodá-
ját. Ám ezt a csodát önmagunkban, közösségeinkben, 
családunkban is megtalálhatjuk a most reánk köszöntő 
ünnephez közeledve, megélve annak meghitt perceit. 
Kívánom, hogy ez az érzés: a reménység, az újjászü-
letés, az egymás kezét megfogó együvé tartozás adjon 
ma erőt minden magyar családnak küzdelmeink és 
céljainkhoz vezető utunk közepette egyaránt. Áldott 
húsvéti ünnepeket kívánok Dévaványa város minden 
lakójának!

Dankó Béla országgyűlési képviselő

ÜNNEPI GONDOLATOK
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Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
támogassák adójuk 1%-ával

a Nagycsaládosok Dévaványai
Egyesületének működését!

Adószám: 18380046-1-04

Tisztelt Dévaványai Lakosok!
A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 

ezúton kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy

támogassák adójuk 1%-ával az alapítvány 

működését!

Adószám: 19060600-1-04
Köszönettel: Tóth Julianna kuratórium elnöke

TISZTELT LAKOSOK!

Városunkban jó ütemben halad az oltás, min-
den, a háziorvosainkhoz központilag eljuttatott 
vakcina időben és megfelelő módon beadásra ke-
rült az azt igénylők részére.

Eljutottunk oda, hogy minden beoltható 65 év 
feletti lakosunk – aki regisztrált – megkapta lega-
lább az első védőoltást.

Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy a helyi há-
ziorvossal rendelkező 18 év feletti dévaványaiak 
(~5400 fő) közel 25 %-a már élvezi vagy hamaro-
san élvezni fog bizonyos fokú védelmet a korona-
vírussal szemben, illetve ennek a számnak az egy-
harmada pedig már a második oltást is megkapta. 

Köszönjük a háziorvosok és az asszisztenseik 
munkáját, akik fáradhatatlanul szervezik az oltá-
sok beadásának rendjét és végzik feladatukat.

A Békés Megyei Védelmi Bizottság Oltási Mun-
kacsoportja is folyamatosan azon dolgozik, hogy 
a megyébe érkező védőoltások minél hatékonyab-
ban kerüljenek felhasználására. A bizottság elnö-
ke, Takács Árpád kormánymegbízott tájékoztatá-
sa szerint a következő héten jelentős mennyiségű 
Pfi zer és Szputnyik-V vakcinák érkezenek a me-
gyébe, az előbbit a háziorvosokhoz juttatják ki, az 
utóbbit kórházi oltópontokra.

Kérjük, hogy aki élni szeretne az oltóponton el-
érhető vakcina beadásának lehetőségével jelezze a 
háziorvosának, aki továbbítani fogja a jelzését. Az 
oltás felvételéről visszaigazolást kap az igénylő, aki 
az orosházi kórház oltópontjában kaphatja meg a 
vakcinát.

Idősotthonukban nincs koronavírussal fertőzött 
ellátott, az intézményben minden azt kérő ellátott 
és dolgozó megkapta a második oltást is.

Szeretnénk felhívni a fi gyelmet a kötelező 
maszkviselés szabályaira és a védelmi intézkedé-
sek betartásának fontosságára.

Dévaványa Város Önkormányzata

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ 
(2021.04.01.)

Tisztelt Múzeumpártolók!

Kérjük támogassa a Múzeumpártoló Köz-
hasznú Közalapítványt, melynek célja Déva-
ványa kultúrájának megőrzése. Adója 1%-
ának felajánlásával Önnek is lehetősége nyílik, 
hogy e tevékenységhez hozzájáruljon.

Adószám: 18385711-1-04

Kuratórium

Kérjük kedves Támogatóinkat, Barátainkat,
amennyiben egyesületünk tevékenysége elnyerte 

tetszésüket, szíveskedjenek azt támogatni
adójuk 1%-ával.

Egyesületünk adószáma:
18507533-1-04

Egyesületünk bankszámla száma:
54000038-11031875

Hagyományőrző Nők Egyesülete



Az önkormányzat udvarán lehetővé vált a háztartásokban 
keletkező elhasznált sütőolaj és zsiradék leadása.

Az önkormányzat szerződést kötött a Biofi lter Zrt.-vel, 
amely gondoskodik az edényzetek ürítéséről, tartalmának új-
rahasznosításáról.

A sütőolaj és a zsiradékok nem megfelelő kezelése rendkí-
vül veszélyes környezetünkre, tehát:

• Ne öntsük a WC-be!
• Ne tüzeljük el a kályhába!
• Ne öntsük a talajra!
• Ne öntsük a vegyes hulladékot tartalmazó kukába!
Visszagyűjtésre az eredeti csomagolóanyagot, vagy egy zárt 

befőttes üveget ajánlunk, amit egyszerűen helyezzen a kijelölt 
gyűjtőedénybe.
A gyűjtőbe helyezésre az alábbi időpontokban van lehetőség:

Hétfő: 8:00-11:30, 12:30-16:30, Kedd: 8:00-11:30,
Péntek: 8:00-11:30, 12:30-14:00.
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DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kormányzati döntésekkel 
összhangban hulladékgazdálkodási ügyfélszolgálatainkon a 
személyes ügyfélfogadás jelenleg is érvényben lévő – 2021. 
március 8. napjától kezdődően – határozatlan időre felfüg-
gesztésre kerül.

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

Telefon: +36 66/447-150

Hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, információk ke-
zelése (hulladékszállítás rendje, hulladékszállítás áthelyezése, 
hulladékszállítás elmaradása):

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

szüneteltetési kérelmek, átírási kérelmek) és egyéb, általá-
nos információk (pld. fi zetési felszólításokkal kapcsolatos 
adategyeztetés, egyenleglekérdezés, edényméret változta-
tás) kezelése:

Email: ugyfelszolgalat@grnkft .hu
Közületi ügyfeleink részére (szerződésekkel, szerződéses 

feltételekkel, közületi számlákkal, egyenleglekérdezéssel, 
edényméret változtatással kapcsolatos kérdések, információk 
kezelése):

Email: uzletiugyfel@grnkft .hu

HULLADÉKÜRÍTÉSI NAPOK
I. körzet

(területe azonos a vegyes hulladék
hétfői napon ürített területével)

Zöldhulladék gyűjtés: április 28. (szerda);
május 17. (hétfő).

Szelektív hulladék: április 21. (szerda),
május 12., 26. (szerda).

II. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék

keddi napon ürített területével)
Zöldhulladék gyűjtés: április 28. (szerda);

május 17. (hétfő).
Szelektív hulladék: április 21. (szerda),

május 12., 26. (szerda).

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

Zöldhulladék gyűjtés: április 29.(csütörtök);
május 18. (kedd).

Szelektív hulladék: április 21. (szerda),
május 12., 26. (szerda).

IV. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék

csütörtöki napon ürített területével)
Zöldhulladék gyűjtés: április 29. (csütörtök);

május 18. (kedd).
Szelektív hulladék: április 21. (szerda),

május 12., 26. (szerda).

SZELEKTÍV TÖBBLETHULLADÉK ÁTADÁSA

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

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

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR

Helye: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz.
(Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi 
úton).
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig naponta 7-15 óra között és
minden hónap első szombati napján: 8-12 óra között.
Telefonszám: 06-30/163-2639.

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

HASZNÁLT SÜTŐOLAJ ÉS
ZSIRADÉK GYŰJTŐPONT
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Kedves Szülők!  Kedves Támogatóink!

Alapítványunk 1998-ban azzal a céllal alakult, 
hogy segítse és támogassa a dévaványai bölcsődés 
és óvodás gyermekeket.

A támogatásra az idén is lesz lehetőség. Kérjük, 
hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át az óvoda 
„Hétszínvirág” közalapítvány javára ajánlják fel. 
Nagyon szeretnénk, ha gyermekeikre és az intéz-
ményünkre gondolva döntenének a befi zetésről. 
Így bővülhetnének a lehetőségeink a játék és egyéb 
tevékenységhez szükséges eszköz vásárlásához.

Kérjük, hogy így töltse ki az APEH - nyomtat-
ványcsomagjában található rendelkező nyilatko-
zatot.

A kedvezményezett adószáma:

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

„Hétszínvirág” Alapítvány
a Dévaványai Óvodásokért

Köszönjük segítségüket intézményünk
gyermekeinek nevében:

        Bakó Bernadett                      Füzi Anita
   Intézményvezető  Kuratórium elnöke

••••••••••••• DÖNTSÖN A MI JAVUNKRA! •••••••••••••

HÚSVÉTI ADOMÁNYOSZTÁS
Szervezetünk alapításakor számtalan terv, program, el-

képzelés fogalmazódott meg bennünk. Ezek egy részét már 
megvalósítottuk, egy része azonban még várat magára, de 
ez az élet rendje, Rómát sem egy nap alatt építették fel. 
Azonban úgy érezzük, most egy újabb mérföldkőhöz ér-
tünk, egy újabb álmunk vált valóra. 

Karácsony után immár év közben is lehetőségünk adódott 
élelmiszert osztani. Húsvét alkalmából készítettünk 48db 
sonkából, tojásból és egy kis üveg tormából álló csomagot. 
A sonka kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy az iga-
zi hagyományos sózott, füstölt, kötözött sonka kerüljön az 
asztalra, amit gyerekként mi is annyira imádtunk. Egy hét-
tel az ünnep előtt, szombat reggel a csomagok elkészítésével 
indult a napunk, majd azok kézbesítésével folytatódott. Az 
időjárás kegyes volt hozzánk, igazi kellemes tavaszi napsü-
tésben járhattuk városunk utcáit. Az öröm és a megható-
dottság most sem maradt el, és természetesen fi zettségünk, 
a mosoly sem. Azt hiszem nem árulunk el titkot, hogy a 
karácsonyi tartós élelmiszer osztás mellett a húsvéti sonka 
osztással is hagyományt szeretnénk teremteni. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani még egyszer 
mindenkinek aki a tavalyi év során adója 1%-át szerveze-

tünknek ajánlotta fel hiszen, nélkülük a fent leírtak nem 
valósulhattak volna meg. Továbbá szeretnénk köszönetet 
mondani Vetési István vállalkozónak, illetve Kurimszky 
Attilának a korrekt, segítő hozzáállásért. 

Gusztafi k Gábor 
Mosolyt Minden Arcra Alapítvány

kuratóriumi elnök 

Kedves Szülők!
A Kormány döntése értelmében az intézmény zárá-

sa előreláthatóan meghosszabbításra kerül 2021. április 
19-ig. Az ügyelet változatlanul igénybevehető a dolgozó 
szülők, és a védekezésben résztvevők gyermekei részére.

Az ebéd továbbra is elhozható a napközi konyháról, 
ez ügyben Bogya Máriát kell keresni a 06-20/254-55-52 
telefonszámon.

Bakó Bernadett
intézményvezető

DÁMK BÖLCSŐDEI- ÓVODAI HÍREK
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Tisztelt Szülők! 

Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Ványai Ambrus 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és 
dolgozói nevében.

Nehéz döntés előtt állunk, hiszen a család legféltettebb 
kincsét kell most iskolába íratni.

Kérem Önöket, hogy felelősségteljesen döntsenek, hi-
szen a gyermek 8 évig annak az intézménynek a tanulója 
lesz, amit most választanak számukra.

Az idei tanévben 3 elsős osztály szeretnénk indítani 
Dévaványán, amely osztályok a Körösladányi úti épület-
ben lesznek elhelyezve.

Ecsegfalván az elsős tanulók a másodikos tanulókkal 
összevont osztályba járnak.

Iskolaépületeink megújulnak. A Körösladányi úton 
most zajlik a tető cseréje, illetve egy tanterem kialakítása, 
hogy minden gyermek a lehető legjobb körülmények kö-
zött tudjon tanulni. Az udvar rendezése során játszóteret 
is telepítünk.

Az ecsegfalvi épületben a nyár folyamán kerülnek fel-
újításra a mosdók, folyosók és tantermek.

A délelőtti tanulás után gyermekeik az alapfokú művé-
szeti iskola különböző tanszakain részesülhetnek művé-
szeti képzésben. A Gyöngy utcai épület is felújítás alatt 
van, hogy a következő tanévben kulturált és modern kör-
nyezetben tanulhassanak a növendékek.

Iskolánk jól felszerelt informatikai eszközparkkal ren-
delkezik. Az általános iskolai telephelyeken minden osz-
tályteremben van digitális tábla. A tanulók tabletet is 
használhatnak.

Az első osztályosokat Ernyesné Vass Róza, Lengyelné 
Czákler Szilvia, Nagy Szilvia és Zellerné Szabó Anikó fog-
ja a betűk és a számok birodalmába bevezetni.

Kérjük tekintsék meg bemutatkozó kisfi lmjeinket isko-
lánk honlapján:

www.vanyaia-dvanya.sulinet.hu
Várjuk nagy szeretettel a leendő elsősöket!

Baloghné Berényi Erzsébet intézményvezető

Tisztelt Támogatóink!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik pénzbeli adománnyal járultak hozzá a Körösladányi 
úti iskola udvarán felállításra kerülő játszótérhez. A régi 

játékok balesetveszélyessé váltak, így elbontásra kerültek. 
Az újat megrendeltük, és terveink szerint a nyár végén 
fel is tudjuk építeni, így a gyerekek a következő tanévben 
birtokba tudják venni.

Az eddig összegyűlt összeg már a teljes ár egy ötödét 
fedezi.

Sajnos a járványügyi helyzet továbbra sem teszi lehető-
vé, hogy bármiféle rendezvény szervezésében gondolkod-
junk, de továbbra is szeretettel fogadjuk felajánlásainkat.

Számlaszámunk:
OTP RT: 11733106-20015642

Köszönjük Támogatóinknak:

Baráthné Szitás Aranka
Berczi Mihály
Dékányné Kőszegi Anna
Erdei Magdolna
Felföldi Attila
Giriczné Gyányi Mariann
Gyebnár Mihály
Körömi Sándor
Nyuzó Bálint
Szarka Róbertné
Valánszki Szilvia
Váradi Andrásné
2. a; 2. b; 3. b; 4. c; 8. b osztályok

a Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért 
Alapítvány kuratóriuma

Tisztelt Lakosság!

Idén ismét lehetőség nyílik arra,
hogy adójuk 1%-át a Ványai Ambrus

Általános Iskola Diákjainak
Jövőjéért Alapítványnak adományozhassák.

Az Alapítvány adószáma:  18379008-1-04

Felajánlásaikat ezúton is köszönjük!
Az Alapítvány Kuratóriuma

A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA HÍREI
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
Ismét szép eredményeket értek el
a Dévaványai Középiskola tanulói

az ÁSZÉV-n

Idén is meghirdetésre került az Ágazati és ágazaton belüli 
specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye, ahol 
a végzős technikusaink mérettették meg tudásukat.

Most 222 tanuló indul a vendéglátóipari ismeretek vizsga-
tárgy elődöntőjében, melyből Nagy Ákos versenyzőnk 29. 
helyen végzett, így továbbjutott a II. fordulóba. Külön öröm 
számunkra az, hogy fodrászati ismeretek vizsgatárgy elő-
döntőjében a 120 indulóból a továbbjutott húsz versenyző 
közül Hajdu Bálint diákunk a 3. helyen végzett.

Bálint az iskolai tanulmányai során folyamatosan indult a 
meghirdetett fodrászversenyeken, így háromszoros Európa 
Kupa bajnok és többszörös Magyar Bajnok lett.

Gratulálunk diákjainknak és felkészítő kollégáimnak 
Dr.Laczóné Kiss Ágota, Gellai Katalin, Tímár Attila és Tus-
jak György oktatóknak az elért kimagasló eredményekért! 

Sok sikert kívánunk a további fordulókhoz!

Földi Zoltán igazgatóhelyettes

Készülődés a próbavizsgára

Olyan szerencsés helyzetben voltunk az elmúlt nehéz idő-
szakban, hogy lehetőségünk adódott a kiscsoportos létszám 
miatt az iskola szakmai gyakorló termeiben készülni a pró-
bavizsgára, ahol minden feltétel adott volt.

A pincérek gyakorolták a húsból készült ételek csoporto-
sítását, elkészítési módjait, ezen ételek tálalását, a szükséges 
terítékeket és a megfelelő italajánlatokat.

A számítógép szerelők hálózatokat telepítettek és javítot-
ták a számítógépeket.

A készülés fontossága mellett, nagyon örültek, hogy sze-
mélyesen találkozhattak társaikkal.

Sajnos a vírus a vírushelyzet miatt ez a lehetőség megszűnt, 
de remélhetőleg ez a pár alkalom személyes kontaktusban, 
tanári segítséggel kellő alapot adott arra, hogy a gyakorlást 
és a felkészülést otthon, online formában is sikeres legyen.

Remélem a vizsga előtt lesz még alkalom a személyes ké-
szülésre.

Gellai Katalin, 10.A osztályfőnök

SZJA 1% felajánlás

Köszönjük, hogy idén is támogatják a Dévaványai 
Középiskola alapítványát a Túrér Partja Középiskola 

Alapítványt!

A Túrér Partaja Középiskolai Alapítvány adószáma: 
18387562-1-04.

Köszönjük megtisztelő felajánlásaikat!

az alapítvány kuratóriuma

Hajdu Bálint Nagy Ákos
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Húsvét ünnepén a 
keresztény emberek 
Jézus Krisztus feltá-
madását ünneplik, 
mint a legnagyobb 
és legfontosabb ke-
resztény ünnepet. Jé-
zus, miután kínhalált 
szenvedett értünk a 
keresztfán és testét 
eltemették egy szik-
lasírba, a harmadik 
napon, húsvét hajna-
lán feltámadt, -és ez-
zel tanúbizonyságot 
adott nekünk az örök 
életről, a feltámadás-
ról, -de ami a legfon-
tosabb, halálával és 
feltámadásával meg-
váltott bennünket az 
örök kárhozattól.

Az idei 2021-es 
esztendőben a Hús-
vét szent ünnepe áp-
rilis 4-re esik. Évtizedeken keresztül Magyarországon a 
„felszabadulás ünnepe” volt ez, amikor azt kellet vörös 
zászlócskákat lengetve ünnepelni, hogy a dicsőséges 
szovjet hadsereg felszabadította hazánkat a náci uralom 
alól. Még talán lett is volna mit ünnepelni ezen, ha ez a 
felszabadítás nem egy féktelen végigzabrálása, végigdúl-
ása lett volna az országnak, az eltulajdonított karórák és 
kiivott kölnisüvegek ideje, ártatlanul agyonlőtt, család-
jukat védő apák és kétségbeesetten bújtatott „bárisnyák” 
napjai. Azon kevesek, akik még emlékezhetnek erre a 
„felszabadításra”, keserves emlékeket őriznek róla. És 
utána évtizedekig, egészen 1990-ig meg is kellett ün-
nepelni és lelkesen dalolni: „Április négyről szóljon az 
ének…”

Mennyire más az a felszabadulás, amit a szabadító 
Jézus hozott nekünk húsvét hajnalán. A szentírás jog-
gal nevezi őt „megváltónak, messiásnak, szabadítónak”, 
-hisz a megváltás a legnagyobb és legfontosabb dolog, 
ami történhetett az emberrel. Ezért a legnagyobb ünne-
pünk a Húsvét. Sokan félreértik és félremagyarázzák a 
megváltás fogalmát. Úgy gondolják, hogy azzal, hogy Jé-
zus szenvedett, meghalt és feltámadt a mi megváltásun-
kért, azt jelenti, hogy minden ember üdvözülni fog mert 
egy isteni személy vére folyt a lelkünkért. Nos, a meg-
váltás nem azt jelenti, hogy minden ember üdvözülni 

fog, -hanem azt, hogy 
most már nyitott a 
lehetőség számunk-
ra az üdvösségre. Az 
ősbűn, azaz Ádám és 
Éva bűne miatt min-
den ember sorsa a 
kárhozat lett volna, 
ha Isten Fia nem vált 
meg bennünket szen-
vedésével és feltáma-
dásával.

A Hiszekegyben 
erre történik utalás, 
amikor ezt imád-
kozzuk: „...megfe-
szítették, meghalt és 
eltemették. Alászállt 
a poklokra..” Miért 
szállt alá Jézus a pok-
lokra? Mit keresett 
volna Jézus a pokol-
ban?? Nos, Egyhá-
zunk úgy vallotta 
kezdetek óta, hogy 

azok az igazlelkű emberek, akik Jézus előtt, -tehát a meg-
váltás előtt éltek, -megváltás híján nem üdvözülhettek, 
hanem lelkük a Limbusban. vagyis a „pokol tornácán” 
várakozott a szabadulásra. Itt nem szenvedtek ugyan, de 
nem is üdvözülhettek. amikor pedig Jézus meghalt a ke-
reszten, teste a sírban nyugodott, lelke pedig „alászállt a 
poklokra” hogy az ott várakozó igazak lelkeit az üdvös-
ségre vigye. Az ortodox egyház ikonográfi ájában, ami-
kor az ikonokon Jézus feltámadását ábrázolják, mindig 
ezt a „pokolra-szállást” festik meg: Jézus fehér ruhában 
a pokol tornácán kéztől fogva kivezeti onnan Ádámot, 
Évát és más szentírási igazlelkű embereket: Keresztelő 
Jánost, Józsefet, Dávidot, Salamont és más igaz lelkek 
seregét.

Ez hát az igazi „felszabadulás”! Az amit a mi szaba-
dítónk, a feltámadt Jézus ajándékozott nekünk. Ezért a 
legszentebb ünnepünk a Húsvét, ezért kell ilyenkor el-
sősorban Őt, a Feltámadottat ünnepelnünk és hálatelt 
szívvel vallani az őskeresztények húsvéti köszöntésével: 
„”Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!” Ezekkel az 
ünnepi gondolatokkal kívánok minden kedves olvasó-
nak áldott húsvéti ünnepeket és a feltámadt Jézus áldá-
sát életükre, családjukra!

Czank Gábor plébános

FELTÁMADÁS – FELSZABADULÁS…
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Az 1848/49-es szabadságharc
és forradalom eseményeire

emlékeztünk
„Ezredéves történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem 

vagyunk gyermek nemzet; 1848-i történelmünk bizonysá-
gul szolgál, hogy nem vagyunk elaggott nemzet.”

(Kossuth Lajos ceglédi toborzó beszédéből)

2020-ban az első rendezvény, amit el kellett halaszta-
nunk a járvány miatt, az az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc hőseinek tiszteletére való megemlékezés 
volt. Azóta sorra maradtak el a megemlékezések, ren-
dezvények, kulturális programok. Hogy mi a közös az 
1848/49-es események és napjaink eseményei között? A 
jelenlegi helyzetben is a mindennapi hősök, a magyar 
nép, vagyis minden magyar állampolgár a maga szerep-
körében küzd a szabadságáért, a szabadságunkért, ame-
lyet a járvány legyőzése hoz majd el nekünk, miképp az 
1848/49-es események hősei is a magyar nép szabadsá-
gát adták vissza, példát mutatva a felnövekvő generáci-
óknak hitből, bátorságból, hazaszeretetből. Nemzetiszín 
kokárdát tűztünk szívünk fölé március 15-én, simogatta 
a márciusi szél, kokárdánk alatt szívünket dobogtatta a 
szabadság hajnala. 

2021. március 12-én helyezték el a megemlékezés ko-
szorúit Dévaványa Város Önkormányzata nevében Va-
lánszki Róbert polgármester úr és Szarka Andrea aljegy-
ző asszony, továbbá a Fidesz Magyar Polgári Szövetség 
helyi csoportja nevében Kissné Varga Teréz és Kiss Ká-
roly alpolgármester úr, a Dévaványai Általános Művelő-
dési Központ képviseletében Laskainé Kiss Alexandra, a 
Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola, illetve a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium is. 

Bízunk benne, hogy hamarosan újra a gyerekek, fi a-
talok színvonalas műsorait láthatjuk, hallhatjuk a kop-
jafánál. 

„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fi adnak

Hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.”

(Kölcsey Ferenc)

Egységben az erő- Közösségek hete
2021-Felhívás

A DÁMK Művelődési Ház, a Bereczki Imre Helytörté-
neti Gyűjtemény és a Dévaványai Múzeumbarátok Köre 

a 2021. évben is csatlakozott az országos Közösségek 
Hete programhoz, melynek célja, hogy megmutassa a 
közösségekben rejlő lehetőségeket, összetartást és erőt. 
Két témában tervezünk programot megvalósítani: 

• Zöld, zöldebb, mégzöldebb: Fotó-, és alkotópályázat, 
Kertszépítő verseny

• Keressük értékeinket!- Itthon otthon vagyunk: tele-
püléstörténeti kalandjáték

A részletekről az intézmény Facebook oldalán és web-
oldalán adunk hamarosan további tájékoztatást, amelyet 
érdemes lesz fi gyelemmel kísérni, hiszen értékes ajándé-
kokkal jutalmazzuk a legszebb alkotásokat.

Mutassuk meg- ahogyan a korábbi években is- hogy 
mennyire összetartó, aktív és kreatív lakosai vannak vá-
rosunknak!

Laskainé Kiss Alexandra közösségszervező
Dévaványai Általános Művelődési Központ- Művelődési Ház

Tojásfa

2021. március 31-én, húsvétot megelőző nagyhéten dí-
szítettük fel városunk szívében a tojásfát. A közzétett fel-
hívásunkra rengeteg apró kezecske által elkészített tojás, 
nyuszika készült, továbbá a helyi civilszervezetek tagjai, 
óvónénik, szülők és nagyszülők is színes, vidám dísze-
ket készítettek. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult 
ehhez az új, de reméljük hagyományt-teremtő kezdemé-
nyezéshez. Külön köszönjük az önkormányzat technikai 
dolgozóinak a díszítésben való segítséget! 

Akik alkotásaikkal hozzájárultak:

 Eötvös utcai Tündérkert óvoda, Hajós utcai Szivárvány 
óvoda, Kossuth utcai Napsugár óvoda, Könyves Kálmán 
utcai Mesevár óvoda, Hagyományőrző Nők Egyesülete, 
Dévaványai Nagycsaládosok Egyesülete, Elek Dorottya 
és Elek Lacika, Farkas Vanda, Jenei Ajna Mimi, Laskai 
Zorka, Kürti Zsófi a, Simon Zsófi , Szabó Bogáta, Szitás 
Dénes, Szitás Lőrinc és Békési Dani, Nagy Luca, Nagy 
Zétény, ifj .Tóbiás Gábor és Tóbiás Misi.

Reméljük mindenki számára kellemesen teltek el hús-
vét napjai, továbbá bízunk abban, hogy mindenki szá-
mára sikerült egy kis örömöt, vidámságot csempészni a 
tavaszváró, napcsalogató tojásfával!

DÁMK Művelődési Ház, DÁMK Bereczki Imre 
Helytörténeti Gyűjtemény munkatársai

és a Dévaványai Múzeumbarátok Körének tagjai

 DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 
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A március 5-én megjelent, érvényben lévő 104/2021. 
(III. 5.) Korm. rendelete értelmében a könyvtár
kizárólag online szolgáltatást nyújthat. Ezért do-
kumentumokat továbbra sem kölcsönzünk, köny-
veket nem veszünk vissza, és házhoz szállítást sem 
vállalunk. 

A kölcsönzéseket és a könyvtári tagság érvényes-
ségét meghosszabbítjuk. Kövessenek minket a fa-
cebook oldalon, látogassanak el a könyvtár hon-
lapjára. 

Amennyiben kéréseik online teljesíthetők, keres-
senek minket az alábbi elérhetőségeken:

telefonon: 06/66/585-090, 06/20/770-7296
e-mailen: ladanyimihalykonyvtar@gmail.com
messenger üzenetben.

Tisztelt adófi zetők!

A könyvtár ebben az évben is számít
az Önök támogatására.

Rendelkezzen személyi jövedelemadójának 1 %-áról 

a DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár javára. 

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

A könyvtár adószáma: 15583611-2-04

Felajánlását előre is megköszönjük!

Somogyi Erzsébet könyvtárvezető

Edith Eva Eger: A döntés
Holokauszt témában már úgy érezhetjük, hogy ele-

get olvastunk, de Edith Eva Eger nemzetközileg elis-
mert klinikai pszichológus most új irányból próbálja 
megközelíteni a témát.

A regény a hasonló témájú könyvekkel ellentétben 
nem a nyomasztó és lehangoló hangulatot adja visz-
sza, hanem éppen ellenkezőleg, olvasás közben fele-
melő és motiváló érzések fogják hatalmukba keríteni 
az olvasót. Erőt a megbocsájtáshoz, újrakezdéshez, 
az elengedéshez, önmagunk újraépítéséhez. Ezáltal a 
könyv ajánlott azoknak is, akik nem kedvelik a ho-
lokauszt témájú műveket, mivel a regény nagy része 
nem a haláltáborról szól, hanem Edith Auschwitz 
utáni életérő. A döntés egyszerre memoár és útmu-
tató, melynek célja, hogy mindannyiunknak segítsen 
kiszabadulni saját elménk börtönéből. Dr. Eger műve 
reményt és lehetőséget ad mindazoknak, akik meg 
akarnak szabadulni a fájdalomtól és a szenvedéstől. 

Akár rossz házasság, mérgező család vagy gyűlölt 
munkahely börtönében sínylődnek, akár önmagukat 
korlátozó hiedelmek szögesdrótja tartja őket fogva a 
saját elméjükben, ez a könyv arra tanít, hogy a körül-
ményektől függetlenül dönthetünk úgy, hogy az örö-
möt és a szabadságot választjuk.

A mű üzenete, hogy mindenkinek van döntése az 
élete felett: „Nem tudjuk, hová tartunk. Nem tudjuk, 
mi fog történni. Csak arra emlékezz: senki sem veheti 
el tőled azt, ami a lelkedben él.” 

Pesztránszki Zoltán könyvtáros

A KÖNYVTÁR HÍREI

••••••••• KÖNYVAJÁNLÓ •••••••••
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„A vers a szellemiség csúcsa!
Az emberi tudat színvonalát min-

denkor stabilan képes tartani. Fejlett 
szintű fogalomtárat biztosít, minden 
időben tanít, nevel és képes szórakoz-
tatásra.”

(Takács László Imre)

Tisztelt Olvasóink!
Kedves Felnőttek és Gyerekek!

Rovatunkban olyan verseket sze-
retnénk bemutatni, melynek szerzői 
Dévaványához kötődnek: ma is itt él-
nek vagy innen származtak el. Egyút-
tal felhívjuk a versírók fi gyelmét, köz-
lésre szánt alkotásaikat küldjék vagy 
hozzák be a múzeumba, hogy minden 
hónapban egy kiválasztott lírai verssel 
tegyük széppé Olvasóink mindennap-
jait! Érdeklődő kíváncsisággal várjuk a 
verseket! 

a szerkesztők

Tisztelt Olvasók!

Ebben a hónapban Papp Erzsébet 
(Dévaványán élő) és Szarka István 
(dévaványai születésű) versírók alábbi 
költeményeit ajánljuk olvasásra.

Szarka István:
Lepényfa (Krisztustövis)

Érted, ugye? A forró, lisztfi nom
porban, mezítláb, hatévesen
beleléptem. A krisztustövis
áthatolt. Kicsiny ordításomat
nem hallotta volna senki sem,
megszabadultam csöndben tehát,
elbicegtem a kútig, bólintott nagy kolonca,
vályúja csordult-
s rágcsáltam tovább a fa
csörgő magvacskás,
édeskés lepényeit,
s testvériséggel gondoltam rád,
vásári szentkép
fölszögelt koronása.

Papp Erzsébet:
Egy zsoltár hangjai

Isten házában fürtös ősz…
Szőlőszemekből irgalom
csordul a falra, akárki
bejöhet inni.
Isten házában kismadár…
Míg a szárnyára délelőtt
hullott a manna, valahogy
betévedt hinni.
Isten házában zsenge fű…
Szentelt vizekből mindenütt
kinő az áldás, meglehet
simítni bátran.
Isten házában reggeli…
Gránitkockákon gyúl a tűz
alázata, és él a szép
kenyér a tálban.
Isten házában gyertyaláng…
Régi fény dereng az esti
imádságok között, és úgy
segít a Holdnak.
Isten házában tegnapok…
Orgona szól, és zengenek
tisztán egy zsoltár hangjai;
hogy mi lesz holnap…?

Mészár Edit vagyok, születésemtől 
fogva Dévaványán élek.   

Gyerekkoromtól kezdve mindig vala-
milyen kézműves elfoglaltságot keres-
tem. Kezdetben rajzoltam az általános 
iskolában, később következett a kötés, 
horgolás, varrás, papírfonás. 

Már jó ideje foglalkoztatott az  örök-
virágok, örökcsokrok szépsége is. Az 
internet nagyon sokat segített a kreatív 

oldalam továbbfejlesztésében onnan 
merítettem az ötleteket. 

A selyemszalagból készült virágok 
melegsége, maradandósága tetszett 
meg a legjobban. 3 éve egy ballagásra 
készítettem az első selyemvirág csokro-
mat. Nagyon sok próbálkozás , gyakor-
lás után jutottam el a mostani szintre 

de még nagyon sok ötlet, kihívás van a 
számomra ebben a témában. 

A család, az ismerősök, barátok örö-
mére készítem a virágaimat amelyek 
örök emlékek maradnak.

Versről
versre
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A húsvét úgynevezett mozgó 
ünnep: a tavaszi napéjegyelőséget 
(március 21.) követő holdtölte utá-
ni vasárnap tartják. A Hold válto-
zásaival együtt az ünnep időpontja 
is változik, nem mindig ugyanarra 
a napra esik. A húsvéti ünnepkör 
népünk hitvilágában és szokásaiban 
igen jelentős. A hiedelmek egyrészt 
ősi, pogány eredetű tavaszt igéző 
szokások, másrészt egyházi erede-
tűek: Krisztus keresztre feszítéséről 
és feltámadásáról emlékezik meg.

A húsvéti ünnepek előtt negyven 
napig tart a nagyböjt, amely a vallá-
sos emberekben Jézus Krisztus böj-
tölését idézi.

A húsvétot megelőzi a nagyhét, 
amely virágvasárnappal kezdődik. 
Ez a nap Krisztus jeruzsálemi bevo-
nulását idézi. Emlékére a hívők vi-
rágdíszbe öltöztetik a templomokat, 
barkát szentelnek, amelynek gyó-
gyító erőt tulajdonítanak, s amelyet 
megőriznek egész évre.

Nagypénteken a templomok oltá-
rát, a szobrokat és a képeket letakar-
ták, a gyertyákat is eloltották, ezzel 
emlékeztetve a hívőket Krisztus ha-
lálára.

A hagyományos húsvéti sonkát 
már a körmenet után megkezdik. 
Ezzel lezárult a nagyböjt. Húsvét 
vasárnapján a sonka mellé főtt, fes-
tett tojást, reszelt tormát és kalácsot 
fogyasztanak.

A húsvét két legnépszerűbb szo-
kása hazánkban a tojásfestés és a 
locsolkodás. A tojás a termékenység 
jelképe. Ajándékozásával termé-
kenységet kívánnak a megajándé-
kozottnak.

„Szent György-virág ha bőven nő,
bőven terem az esztendő;
s ha szót  ád a fülemüle,
kamrád duplásan lesz tele.”

Az egyik legjelesebb legismer-
tebb férfi név, a görög-latin eredetű 
György, jelentése földműves, gaz-
dálkodó.

Szent György napi szokások:
- A jó idő folytán jószágkiverő 

nap lett.
- A tavasznak, a bőségnek, a sza-

porulatnak a kezdete.

- A György nap éjjelén gyűjtött 
gyógyfüvek különleges erővel gyó-
gyítanak embert, állatot.

- Szent György éjszakáján gyűjtött 
„szentgyörgyharmatban” ha meg-
mosdanak a lányok, asszonyok, ak-
kor szépek és egészségesek lesznek.

- Ahány nappal Szent György 
napja előtt zeng az ég, annyi forint 
lesz abban az évben egy köböl búza.

- A fazekat, amiben szűrik, Szent 
György napja előtt szedett kakukk-
fűvel kell kitörölni, hogy több vajat 
adjon.

- Szent György nap előtt piros pil-
langót látni szerencsét, jót jelent.

- Ha a Szent György napján zen-
dül meg az ég, és egy kis eső is esik, 
akkor a friss fűben meg kell fürdeni, 
ezáltal egész évben elkerül bennün-
ket  a nyilallás, a derékfájás,  a nya-
vatörés.

- És egy nagyon kedvező népszo-
kás: a Szent György nap előtt fogott 
ürge bőréből készített pénzes zacs-
kóból soha nem fogy ki a pénz.

Ilyen pénzes zacskót kívánunk 
minden Olvasónak!

Váradi Andrásné
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A történelem során a kultúrák legkisebb egybefüggő gaz-
dasági és társadalmi egységét a faluk jelentették. Hazánk-
ban sem volt ez másként, gondoljunk csak a török hódolt-
ság előtti időkre, amikor az aprófalvas településhálózat a 
virágkorát élte. Egy település vagy falu múltjának vizsgála-
takor nemcsak a gazdasági, történeti vagy vallási tényező-
ket kell fi gyelembe venni, hanem az ott élő emberek által 
létrehozott szellemi termékeket is. Ezeknek a szellemi ter-
mékeknek az egyik jellegzetes típusa a falucsúfoló történe-
tek. A falucsúfolók frappáns, humoros és gúnyos történetek 
összessége, amelynek központjában az adott település la-
kóinak tájékozatlansága, járatlansága áll. Jelen cikkünkben 
nemcsak városunk, hanem a szomszédos falvak falucsúfo-
lóiból is válogatunk néhányat. A cikkünkben a javított, mo-
dernizált forrást közöljük.

A ványai jégpatkó számla: A községben, akik a község va-
gyonával gazdálkodtak, elköltötték azt a saját céljukra. Hogy 
el tudjanak számolni, kitalálták, hogy csúszós idő van, ami 
veszélyes az emberek a testi épségére, ezért jégpatkót kell 
mindenkinek hordani. Akinek nincs módjában csinálni, az 
az elöljáróságtól kap ingyen. Megrendelték a kovácsolt jég-
patkót. Csinált is valamennyit a kovács, de nagy számlát ál-
lított ki. A jégpatkót nem vitte el csak néhány ember. Evvel 
is csúfolták az elöljárókat.

Takácshalom: Mikor a kövesutat csinálták, földet töltöt-
ték alá. Sok föld kellett, és T. nem szerette a halmot a föld-
jén felajánlotta: ezért hordják el azt. 6 méter magas volt az 
a halom. Itt volt a kaszinó a Hajós utcában, a Tarsoly ház.
A Tömöri István épülete volt ez. Hordták a földet és ösz-
szebeszéltek a többiek. Mondták, hogy kincs szokott lenni 
a halomba. Estefele azt mondja az egyik: - Halljátok, hogy 
a kaszinóban az a hír, hogy arany van a halomban. A kaszi-
nóba eljárt B. Zs. bácsi, a Hajós utcai Kovács, D. Á. apósa, 
P. F., V. F. és sánta P. L. suszter. Összebeszéltek és elterjedt 
a hír, hogy arany van halomban. Na, egy vászonfazekat

telemerítettek ürülékkel, és B. Zs. leásták a halomba. Egy-
szer megkoccan az ásó: itt az arany. B. L. és B. I. is ott voltak. 
Kiemelték és kiabálták, hogy „nekem is nekem is”.

Nagy baj lett, mert akkor elmentek a körbe. A fuvarosok 
a körben kérdezték, hogy mi van az arannyal. A sértett be-
jelentette, hogy mit csináltak. Fel is vették a jegyzőkönyvet. 
De a gödinyvadászat miatt ültek törvényt, de ennek nem 
ülnek törvényt.

Bika felhúzása a toronyba: A bikával is viccelték a ványa-
iakat. Kinőtt a fű a toronyban, és kitalálták, hogy lelegelte-
tik a falu bikájával. Felhúzták csigával, oszt mikor nyújtotta 
a nyelvét, mondták: - Nézzétek, már sodorja befele, mán 
nyújtja a nyelvét.

A békési madzagosok eredete: Mikor a harangot elkészítet-
ték, hogy a másik szomszédba ne halljon át, körülkerítették 
madzaggal a falut. Ezt a békési emberek mondták.

A bocskorlövő ladányiak: Ezelőtt még voltak bocskorlövő 
ladányiak. A Körösön elriasztottak egy pár bocskort. Azt 
hitték, hogy vadkacsa és lőtték.

Láthatjuk ebből a rövid összefoglalónkból is, hogy mi-
lyen bőséges forrása a falucsúfolóknak a régiónk. Sajnos, 
mint ahogy a legtöbb néprajzi témájú szellemi termékeink 
többsége, ez a műfaj is eltűnőben van. Ezért ezeknek a fa-
lucsúfolóknak a gyűjtése, megőrzése és továbbadása a jelen 
és az elkövetkező generációknak lesz a feladata. Cikkünk is 
ebben a szellemben született meg.

Szöllösi Bálint Róbert
történész

AZ EMBER ÉS A HUMOR: FALUCSÚFOLÓK DÉVAVÁNYÁN ÉS A SÁRRÉTEN

Csuba Ferenc táltos a 
sárkánnyal (Népies rajz 
a 19. sz. második feléből, 
Szűcs Sándor nyomán) 
Magyar Néprajzi Lexikon
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Hová, hová, esküdt uram? - 
Bizonylatok az 1832. évből

Olyan korban élünk, amelyben bizonyos dolgok természetesek 
számunkra, például rögtön értesülünk a világ eseményeiről, gyor-
san és könnyen utazunk, telefonálunk. Déd- és ükapáink korában 
ezek nem voltak magától értetődő dolgok, de a vásárlásaik után 
bizonylatot régen is kiállított a kereskedő, éppen úgy, ahogyan a 
települési elöljáróság.

A nyugtatványok, bizonylatok és számlák kiállítása tulajdonkép-
pen egyidős az írásbeliség megjelenésével, de az első valódi számla 
csak a XII. században került kiállításra. Segítségükkel a kereskedő 
(szállító) és a vevő bizonyította, hogy mit, mennyit és hová szállí-
tott, adott el vagy vett meg. A bizonylatok kiállítása a XIX. századi 
német gyakorlat után vált rendszerezetté és pontosabbá, mert ek-
kor jelent meg az éves elszámolás. Azt pedig bizonylatokkal, mint 
az egyes gazdasági esemény (bevétel vagy kiadás) megtörténtét hi-
telt érdemlően igazoló okmányokkal lehetett pontosan elkészíteni.

A boltos mellett az elöljáróság, így a ványai hivatal is adott ki 
bizonylatokat. Ugyanúgy gazdálkodott a saját vagyonát képező 
földeken, mint a jó gazda, a telkeit adhatta-vehette, ezeken gabo-
nát termesztett, állatot tartott, nádat vágatott, ellátta egyéb kötele-
zettségeit, amelyeket a vármegye megkövetelt, adózott, valamint 
a saját szükségleteit is kielégítette, eszközeit karbantartotta. Ezek 
közben bevételek és kiadások képződtek, amelyek mindegyikéről 
bizonylatot állított ki.

A bizonylatokat a település jegyzője írta meg, előbb latinul, majd 
az 1820-as évek végétől inkább magyarul, az 1830-as évektől te-
lepülésünkön csak magyarul, kéziratos formában, egy előre meg-
határozott formula szerint. Nagyjából az 1810-es évekig előfordul 
rajtuk hitelesítő viaszpecsét, de inkább csak elvétve. Ezek a gazda-
sági eseményeket igazoló bizonylatok voltak az éves elszámolások 
alapjai, amelyeket szintén a jegyző írt össze és később egy szám-
vizsgáló felülvizsgálta.

Ilyen éves elszámolások (számadások) a dévaványai Bereczki 
Imre Helytörténeti Gyűjtemény Levéltárában is megmaradtak, de 
még több bizonylat, amelyek hordozták magukban az éves elszá-
molásokhoz szükséges adatokat. De nem csak gazdasági jellegű 
vonatkozásban fontosak, hanem egy csomó másodlagos informá-
cióval is szolgálnak. Megtudhatjuk belőlük a település elöljáróinak 
a neveit. Megismerhetjük, hogy időben és térben merre utaztak, 
milyen volt a kapcsolatrendszerük. Megismerhetjük, mikor és mit 
végeztek, és hogy ki tudott közülük írni-olvasni. E havi írásunkban 
a dévaványai elöljáróság munkájába pillantunk bele az 1832. esz-
tendőben képződött bizonylatok segítségével.

1832-ben a többi évhez képest sok, 97 db bizonylat képződött, 
amelyeket Szabó István jegyző állított ki. Ezek között 66 db a pénz-
kiadási, 12 db a pénzbevételi, de búza, árpa és zab kiadási és bevé-
teli bizonylatok is szerepelnek. Ezekből mérleget vonva 5494 forint 
25 krajcár pénzbevétel és 370 forint 40 krajcár pénzkiadás olvasha-
tó ki. Ennek egy része adó formájában távozott, míg a gabonából a 
kocsis és a jegyző fi zetésébe is került, valamint ebből látták el a más 
települések fogatainak lovait.

A régi papírok őrzik emellett majdnem a teljes elöljáróság név-
sorát és betöltött szerepkörét az adott évből. A bíró Budai Sándor 
volt, az ő aláírása ezeken az iratokon nem szerepel, csak a neve, 

mint olyannak, akinek megbízásából történtek a gazdasági ügy-
letek. A jegyző – mint már említettük - Szabó István volt, kife-
jezetten szép kézírással rendelkezett. A hadnagyok Bogya Lajos, 
Lovász Pál, Borsi Sándor és Molnár István voltak, a település 
biztonságáért felelős választott elöljárók, ők nem voltak birtoká-
ban az írás képességének. A törvénybíró Lovász Albert volt, míg 
Szőllősi János a borbíró, közülük csak utóbbi tudott írni. Biztosan 
tudható, hogy 4 kisbírónak volt helye az elöljáróság soraiban, de 
az évből ezen iratok alapján csak Mészár Sándor neve ismert, ő 
sem tudott írni.

Az esküdtek közül azonosítható Adamik Márton, Tóth Gergely, 
Galgótzi József, Bogya András, Csaba Mátyás és Jámbor Erdős Já-
nos neve, mellettük Bertzi János és Kis István esküdtek, akik is-
merték közülük a betűvetés fortélyait, valamint ifj . Bogya Mihály 
neve bukkan még fel, akiről csak feltételezzük, de nem tudjuk biz-
tosan, hogy esküdt volt. Az ő feladatuk volt egy-egy kiadott feladat 
elvégzésének a felügyelete, ellenőrzése. És a legtöbb bizonylaton 
szereplő név: Olasz Mihály kocsis, aki a maga kezével kanyarította 
oda neve szabálytalan alakú betűit a lapok aljára.

Többször tettek hivatali utat Egerbe, a vármegyei központba, és 
egyszer Tiszaroff ra, a főszolgabíróhoz. E településekre csak hivata-
los ügyben mentek, másért nem. Amit tudtak, megpróbálták hely-
ben megvásárolni, mert akkor nem képződött útiköltség. Például 
Dévaványán vették meg a csizmákat a kisbíróknak, a helyi piacon a 
boronát és a meszet is, de olyan is akadt, amikor egy vándorcigány 
árustól vásároltak a helység részére meszelőt. Rendkívül sokszor 
fordultak meg a helység földjein, így Gyengeszigeten, a Fűzfásnál 
(itt kaszáltak), a Kenderföldeken vagy Csudaballán, az itt folyó 
munkákat felügyelni.

Gyakran tettek meg olyan utakat, amelyeket egy nap alatt meg 
tudtak járni, rendszerint a települések piacait keresték fel. Így Gyu-
lán, ahol szánt vettek, Csökmőn koncvesszőt (ezekkel duggatták a 
helység épületeinek tetejét, például a helységházáét is), Gyomán 
egy mázsa vasat, kisebb vasáruért pedig a békési vásárba jártak, 
például hordóabroncsért, vasvilláért. Mezőtúrra hivatalos ügyben 
(a szolgabíróhoz) és vásárolni (pl. kötőféket a helység lovainak) 
is elutaztak, míg Hortra az útcsinálást felügyelni. A leghosszabb 
útjuk Pestre vezetett, ahonnan mérőserpenyőket hoztak a helység 
részére. Főként az esküdteket jelölték ki ilyen feladatra, volt, hogy 
a kocsist, és volt, hogy többen utaztak attól függően, hová mentek 
és miért. Az így képződött útiköltségről, napidíjról és egyéb kiadá-
sokról pedig mindig állítottak ki bizonylatot.

Szalay Ágnes történész

LEVÉLTÁRI DOBOZAINKBÓL…

Bizonylat 1832-ből.
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Előnevelt csirke 4-5 hetes
és vágó vegyes hasznosítású
pirosak előjegyzését megkezdtem!

Telefon: 30/448-0805

BARNA TOJÓTYÚK
egyéves jól tojó 650.- Ft/db,
15 db-tól ingyen szállítással

megrendelhető.
Telefon: 30/860-2627

PECSENYE KACSA
6 hetes fehér kb. 3 kg: 2000.- Ft/db.
3 hetes fehér: 1300.- Ft/db.
MULARD 9 hetes kb. 4,3 kg: 3800.- Ft/db.
10 db-tól ingyen szállítással megrendelhető.
Telefon: 30/860-2627.

PULYKA
6 hetes fehér: 2800.- Ft/db. 5 db-tól
ingyenes szállítással megrendelhető.
Telefon: 30/835-1121.

Rózsa Kitti lánya Izabella,
Nagy Patrik és Somogyi Nikoletta fi a Patrik,
Herczeg Róbert és Kalmár Mária lánya Lilla,
Tóth István és Varju Mária lánya Hella Mária,
Cserven Csaba és Oszlánczi Ilona lánya Zselyke,
Tóth Zoltán és Túri Kitti fi a Zsombor,
Papp Roland és Tóth Gabriella fi a Benett,
Durján László és Biri Anita fi a Dávid,
Takács Csaba és Botos Ibolya Éva lánya Szófi a.

Születések:

- 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.

• kertrendezést, parkosítást, fűnyírást • előtető, kerti kiülő építést, 
• redőny készítést, régi redőnyök javítást

• szúnyoghálós ablak  és ajtókészítést, • ajtó  és ablakcserét,
• egyéb javítási munkálatokat vállal.

A TOBZOL KERT Kft.
Elérhetőségünk Dévaványa

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

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

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

ERDŐSNÉ CMARKÓ ILONA, GYÓGYMASSZŐR,
TELEFON: 06-20/402-2458.

A hét minden napján, kora reggeltől a késői órákban is,
előzetes egyeztetéssel, szeretettel várom!
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Gránit, márvány,  műkő síremlékek
R   , ,  ,

, , ,
    .

Kész gránit síremlékeket a Hajós u. 17. sz. alatti
telephelyen is lehet választani.

Telefon: 06-66/484-306
Kovács Szabolcs műkőkészítő 

Dévaványa, Hajós u. 17.
Tel.: 06-20/7707-284

Hozzátartozói mély fajdalommal 
tudatják: Dr. Kovács Éva Etelka

életének 70. évében súlyos betegség 
következtében, ugyanakkor mégis 

tragikus hirtelenséggel
2021. március 20-án elhunyt.

Búcsúztatása 2021. április 17-én 12 órakor
a Dévaványai Köztemetőben lesz.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,

akik Csontos Gyula temetésén megjelentek,
részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

•••••
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

id. Egri István temetésén megjelentek, részvétükkel, 
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család
•••••

Hálás szívvel mondunk köszönetet Dévaványa Város 
Önkormányzatának, a rokonoknak, barátoknak, volt 

munkatársaknak, szomszédoknak, mindazoknak
a megtisztelőknek, akik Pap Tibor temetésén megjelen-

tek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Megemlékezés

Tiszta szívvel emlékezünk Papp Béla
halálának 14. évfordulójára.

Szerető családja

„Álmodtál egy jövőt, jót és szépet,
de a halál kegyetlen volt, mindent összetépett.
Ha Rád gondolunk szemünk tele könnyel,
amíg élünk, soha nem feledünk el!
Örök az arcod, nem száll a szavad,
Minden mosolyod, a szívünkben marad!”

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
Papp Imre halálának 11. évfordulójára.

Szerető családja

„Lelked remélem békére talált
S Te már a mennyből vigyázol Ránk!
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk.
Rád örökkön-örökké emlékezünk!”

Horváth Lajos - Polgári búcsúztató
Telefon: 06/30-484-8211

§
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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LABDARÚGÁS
2021. április 3. szombat: 15:30 Bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Dévaványai SE - Orosházi MTK-ULE 1913 0 - 5 (0 - 2)
Zártkapus mérkőzés, Játékvezető: Barta Tibor
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 13 Szalai B., 3 Pap Á., 7 Papp K. (5 Végh T. 65’), 15 Katona I., - 

10 Marton L., 2 Nagy Z., 11 Horváth B. (17 Szarka Sz. 60’), 9 Kéki Cs. (14 Ignácz T. 46’), - 8 Szabó 
E., 4 Nyíri A. (16 Pelyva Z. 46’). Cserék: 20 Ernyes R., 19 Feke Bence. Edző: Bereczki Árpád.

Sérültek és hiányzók: Tóth M., Sági B., Molnár J., Kovács B., Ernyes R., Adamecz I., Panyik 
F., Nyíri J., Gubucz V.

Góllövők: Miszlai L. 9’, 50’, 82’, Péli T. 12’, 56’.
Jók: Szabó E., Papp K., ill: Miszlai L., Péli T., Kasuba D.
Bereczki Árpád: Rosszul kezdtük a meccset, a vendégek első két lehetőségéből gól született. 

Amikor volt lehetőségünk, hogy vissza jöjjünk a mérkőzésbe, hibáztunk több alkalommal. A 
csapatom hozzáállása ma jó volt, megyünk tovább!

2021. március 27. szombat: 14:00 Bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Mezőkovácsházi TE - Dévaványai SE 5 - 0 (3 - 0)

Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Hajdú Dávid.
Dévaványai SE: 1 Juhász Zs., - 11 Horváth B., 6 Bereczki Á., 4 Nagy Z., 15 Katona I., - 7 

Ignácz T., 14 Feke B., 3 Séllei Z. (2 Ifj .Végh T. 67’), 10 Marton L., - 14 Nyíri A., 8 Szabó E. Edző: 
Bereczki Árpád.

Sérültek és hiányzók: Szalai B., Elek B., Sági B., Tóth M., Adamecz I., Molnár J., Gál S., Panyik 
F., Ernyes R., Kéki Cs., Pap Á., Papp K., Szász D., Juhász P., Gál S., Kovács F., Kovács B.

Góllövők: Varga G. 11’, 27’, Túri T. 14’, Mittnacht T. 68’, Kapócs K. 78’, ill: Kéki Cs. 75’.
Sárga lap: Katona I. 44’.
Jók: Varga G., Kopócs K., Matúz T., Mittnacht T., ill: Az egész csapat.
Bereczki Árpád: A nagyon sok hiányzó ellenére próbáltunk helytállni. Mindent meg tettünk 

amit csak lehetett, ezért dicséret azoknak akik eljöttek. Gratulálok a hazai csapatnak.

2021. március 20. szombat: 15:00 Bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Dévaványai SE - Békéscsabai MÁV SE 0 - 3 (0 - 1)

Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Bálint Attila.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 2 Nagy Z., 3 Pap Á., 7 Papp K., 15 Katona I., - 8 Juhász P. (16 

Gál S. 46’), 14 Feke B., 11 Horváth B., 9 Kéki Cs., - 8 Szabó E., 17 Kovács F. (4 Nyíri A 67’). Csere: 
18 Elek B. Edző: Bereczki Árpád.

Sérültek és hiányzók: Szalai B., Tóth M., Sági B., Molnár J., Kovács B., Ernyes R., Adamecz I., 
Panyik F., Nyíri J., Gubucz V.

Góllövők: Mazán Zs. 12’, Takács K. 53’, Tóth G. 63’.
Sárga lap: Feke B. 10’, Pap Á. 18’, Gál S. 78’, ill: Lévai Z. 20’, Turcsek Sz. 49’.
Jók: Takács K., Mazán Zs., Tóth G., Szarka Z (a mezőny legjobbja).
Bereczki Árpád: Megérdemelt vendég győzelem.

2021. március 6. szombat: 14:30 Bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Dévaványai SE - Mezőhegyesi SE 0 - 3 (0 - 1)

Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Jakab József.
Dévaványai SE: 1 Sági B., - 4 Gál S. (13 Szalai B. 69’), 7 Papp K., 18 Adamecz I. (5 Séllei Z. 

75’), 10 Marton L., - 6 Ignácz T., 9 Feke B., 8 Szabó E., 17 Kató B., - 16 Juhász P. (14 Nyíri A. 57’, 
2 Nagy Z. 75’), 20 Ernyes R., Edző: Bereczki Árpád.

Sérültek és hiányzók: Horváth B., Tóth M., Szász D., Molnár J., Kovács B., Pap Á., Kéki Cs., 
Panyik F., Elek B., Gubucz V.

Góllövők: Papp M. 41’, 71’, Szlovák N. 84’.
Sárga lap: Ernyes R. 40’, Nyíri A. 65’, Marton L. 68’, Kató B. 82’, ill: Belák I. 25’, Isaszegi B. 37’, 

Varga P. 60’.
Jók: Sági B., Papp K., ill: Papp M., Szlovák N., Balogh D., Karancsi N.
Bereczki Árpád: Az első félidőben jól játszottunk, az első gól megzavart bennünket, ezután a 

vendégek végig uralták a mérkőzést, és megérdemelten nyertek.

NŐI FUTSAL
2021. április 2. péntek 12:00. Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés!

Bátonyterenyei Sportcsarnok, Reklámpress BTC - Dévaványai SE 2 - 2 (0 - 0)
Zárt kapus mérkőzés, játékvezetők: Lucián János, Varga László, Horváth Marianna.
Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 4 Szabó Tünde Imola, 6 Nagy Zita, 7 Kurai Nikolett, 10 

Furka Júlia. Cserék: 3 Beinschróth Kitti, 5 Zeller Anita, 9 Bereczki Dorina, 11 Molnár Kitti, 14 
Kasznár Annamária, 15 Mucsi Bianka. Edző: Tanács Zoltán.

Góllövők: Almási Virág 31’, Molnár Kitti 38’ (öngól), ill: Molnár Kitti 26’, Kasznár Annamária 
36’.

2020. március 20. szombat 17:30. Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés!
Tóalmási Sportcsarnok, SK Tóalmás - Dévaványai SE 4 - 2 (3 - 1)

Játékvezetők: Leibhardt András, Szűcs István, Szabados Tibor.
Dévaványai SE: 87 Szűcs Beatrix, - 2 Balogh Blanka, 6 Nagy Zita, 10 Furka Júlia, 14 Kasznár 

Annamária. Cserék: 4 Szabó Tünde Imola, 5 Zeller Anita, 9 Bereczki Dorina, 11 Molnár Kitti, 77 
Kovács Kitti. Edző: Tanács Zoltán.

Góllövők: Márton Dóra 3’, 14’, 27’, Képes Vanda 20’, ill: Szabó Tünde Imola 9’, 24’.

2020. március 11. csütörtök 18:30. Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés!
Gyomaendrődi Sportcsarnok

Dévaványai SE - SK Tóalmás 2 - 1 (1 - 1)
Játékvezetők: Szigeti Gánor, Takács János Szabolcs, Gyebrovszki György.
Dévaványai SE: 87 Szűcs Beatrix, - 6 Nagy Zita, 12 Kurai Nikolett, 10 Furka Júlia, 14 Kasznár 

Annamária. Cserék: 2 Molnár Kitti, 3 Beinschróh Kitti, 4 Szabó Tünde Imola, 5 Zeller Anita, 8 
Mucsi Bianka, 9 Bereczki Dorina, 13 Tóth Noémi, Edző: Tanács Zoltán.

Góllövők: Kurai Nikolett 18’, Szabó Tünde Imola 37’, ill: Lőrincz Bettina Dóra 13’.

2021. március 7. vasárnap 18:00. Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés!
Gyomaendrődi Sportcsarnok

Dévaványai SE - MVFC Berettyóújfalu 4 - 5 (0 - 3)
Zártkapus mérkőzés, játékvezetők: Korbely Péter Szabolcs, Sechna Gábor, Takács János Szabolcs.
Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 6 Nagy Zita, 7 Kurai Nikolett, 10 Furka Júlia, 14 Kasznár 

Annamária. Cserék: 87 Szűcs Beatrix, 3 Beinschroth Kitti, 4 Szabó Tünde Imola, 5 Zeller Anita, 
9 Bereczki Dorina, 11 Molnár Kitti, 13 Tóth Noémi. Edző: Tanács Zoltán.

Góllövők: Kasznár Annamária 21’, Molnár Kitti 24’, Furka Julia34’, Kurai Nikolett 36’, ill: Ba-
logh Erika 1’, 6’, 30’, Erős Zsanett 11’, Lengyelné Abdai Emese 40’.

2021. március 4. csütörtök 18:30. Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés!
Gyomaendrődi Sportcsarnok

Dévaványai SE - Reklámpress BTC 5 - 2 (3 - 2)
Zárt kapus mérkőzés, játékvezetők: Szigeti Gábor, Gyebrovszki György, Takács János Szabolcs.
Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 6 Nagy Zita, 7 Balogh Bianka, 10 Furka Júliai, 14 Kasznár 

Annamária. Cserék: 2 Molnár Kitti, 3 Beinschróth Kitti, 4 Szabó Tünde Imola, 5 Zeller Anita,9 
Bereczki Dorina, 12 Kurai Nikolett, 13 Tóth Noémi, 77 Kovács Kitti. Edző: Tanács Zoltán.

Góllövők: Furka Júlia 1’, 13’, Szabó Tünde Imola 11’, Kurai Nikolett 33’, Kovács Kitti 37’, ill: 
Molnár Anett 6’, Mészáros Zsófi a Ilona 15’.

Sárga lap: Molnár Kitti 32’.

IFI (U19)
2021. április 4. vasárnap 11:00 U19 kiemelt bajnoki labdarúgó mérkőzés

Szarvasi FC (U19) - Dévaványai SE (U19) 2 - 5 (1 - 1)
Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Kiss Tibor.
Dévaványai SE (U19): 1 Szabó E., - 2 Kató E., 3 Pap Á., 5 Szarka Sz., 4 Végh T., - 9 Feke Balázs, 

6 Séllei Z., 10 Kató B. (14 Feke Bence 31’), 8 Katona I.,- 11 Ignácz T., 7 Papp K. Edző: Bereczki 
Árpád.

Góllövők: Bány B. 33’, Benyó M. 47’, ill: Papp K. 36’, 58’, 76’, Ignácz T. 87’, Feke Balázs 89’.
Sárga lap: Sztancsik M 38’, ill: Papp K 68’.

2021. március 28. vasárnap: 15:00 Kiemelt U19 bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Dévaványai SE (U19) - Berényi Gyermek FC (U19) 0 - 2 (0 - 1)

Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Láza András
Dévaványai SE (U19): 1 Szabó E., - 2 Feke Bence, 5 Szarka Sz., 4 Végh T., 8 Katona I., - 7 

Ignácz T., 9 Feke Balázs, 6 Séllei Z., 10 Juhász P., - 11 Papp D., 16 Polasek L. (15 Nagy R. 64’). 
Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Burai Zs. 18’, Olej B. 61’.
Sárga lap: Juhász P. 58’, Katona I. 65’.

2021. március 21. vasárnap: 15:00 Kiemelt U19 bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Gyomaendrődi FC (U19) - Dévaványai SE (U19) 7 - 1 (3 - 1)

Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Sándor Imre
Dévaványai SE (U19): 1 Szabó E., - 2 Feke Bence, 5 Séllei Z., 3 Végh T., 6 Kovács B., - 15 Gódi 

R. (16 Polasek L. 65’), 4 Gál S., 8 Katona I., 10 Juhász P., - 11 Papp D. (17 Nagy R.. 75’), 7 Papp 
K. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Egri K. 38’, Dávid J. 41’, Barna V. 45’, Forgács G. 61’, 72’, Hunya K. 68, Kapa P. 81’, 
ill: Végh T. 11’.

Piros lap: ill: Gál S. 54’ (második sárga lap után).

2021. március 14. vasárnap: 15:00 Kiemelt U19 bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Dévaványai SE (U19) - Szeghalmi FC (U19) 2 - 3 (1 - 2)

Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Láza Andrásj
Dévaványai SE (U19): 1 Szabó E., - 2 Feke Bence, 3 Pap Á., 5 Szarka Sz., 6 Végh T., - 8 Katona 

I. (16 Polasek L. 87’), 9 Feke Balázs, 10 Séllei Z., 4 Gál S., - 11 Papp D., 7 Juhász P. Cserék: 12 Nagy 
R., 15 Erdős N. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Feke Balázs 28’, Papp D. 48’, ill: Vad Z. 1’, 90’, Turi M. 27.
Sárga lap: Feke Balázs 24’, Feke Bence 37’, Végh T. 69’, ill: László L. 84’.

SERDÜLŐ: (U17)
2021. március 27. szombat: 10:00 U17 bajnoki labdarúgó mérkőzés!

Berényi Gyermek FC (U17) - Dévaványai SE (U17) 12 - 0 (6 - 0)
Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Los Raul Csaba.
Dévaványai SE (U17): 1 Szíjjártó Á., - 2 Feke Bence, 4 Erdős N., 8 Kun B., 10 Kulcsár D. (14 



Dévaványai Hírlap - 21. oldal

LABDARÚGÁS
Csontos B. 60’), - 15 Borsos T. (17 Lovász L. 78’), 6 Polasek L., 5 Gódi R. (9 Szarka Sz. 46’), 11 
Nagy R., - 13 Ungi D., 7 Hraskó D. Edzők: Barna Sándor, Tagai Attila.

Góllövők: Gschwindt T. 8’, 9’, Fekete Cs. 22’, Hoff mann P. 32’, 40’, 56’, 88’, Forrás M. 45’, Kis G. 
54’, 58’, Tóth P. 60’, Prekopa P. 73’.

FELNŐTT CSAPAT PROGRAMJA
2021. április 10. szombat: 16:30 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

DÉVAVÁNYAI SE – NAGYSZÉNÁS SE
2021. április 17. szombat: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

BÉKÉSCSABAI JAMINA SE - DÉVAVÁNYAI SE 
2021. április 24. szombat: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

DÉVAVÁNYAI SE – BÉKÉSCSABAI ELŐRE II
2021. május 1. szombat: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

MEZŐHEGYESI SE - DÉVAVÁNYAI SE
2021. május 8. szombat: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

DÉVAVÁNYAI SE – SZARVASI FC

NŐI CSAPAT BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK PROGRAMJA:
2021. április 11. vasárnap: 18:00 Gyomaendrődi sportcsarnok

DÉVAVÁNYAI SE - MISKOLCI VÉNUSZ SE
2021. május 2.Vasárnap: 17:00 Berettyóújfalui sportcsarnok

MVFC BERETTYÓÚJFALU - DÉVAVÁNYAI SE
2021. május 9.Vasárnap: 18:00 Gyomaendrődi sportcsarnok

DÉVAVÁNYAI SE – SK TÓALMÁS

IFI (U19) BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK PROGRAMJA:
2021. április 11. vasárnap: 15:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

DÉVAVÁNYAI SE – BÉKÉSCSABAI ELŐRE U19 „B”
2021. április 15. csütörtök: 17:00 KUPA MÉRKŐZÉS!

DÉVAVÁNYAI SE – SZEGHALMI FC
2021. április 18. vasárnap: 11:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

MEZŐHEGYESI SE - DÉVAVÁNYAI SE
2021. április 25. vasárnap: 11:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

MEZŐKOVÁCSHÁZI TE - DÉVAVÁNYAI SE

2021. május 9. vasárnap: 15:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
DÉVAVÁNYAI SE – BATTONYAI TK

SERDÜLŐ (U17) BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK PROGRAMJA:
2021. április 9. péntek: 16:30 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

DÉVAVÁNYAI SE – SZEGHALMI FC
2021. április 16. péntek: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

SARKADI KINIZSI LE - DÉVAVÁNYAI SE
2021. április 23. péntek: 16:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

DÉVAVÁNYAI SE – KÖRÖSLADÁNYI MSK
2021. május 7. péntek: 17:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS!

SZARVASI FC - DÉVAVÁNYAI SE

HONLAP CÍMÜNK: www.devavanyaise.hu

FIGYELEM!

Humán és állategészségügyi okból, továbbá a va-
don elő állatvilág védelme és a vadgazdálkodás ha-
tékonyságának érdekében a vadászterületen a vad 
védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadá-
szatról szóló 1996. évi LV. törvénnyel összhangban 
(Vtv. 67.§(3)) szelektív ölőcsapdák kerültek kihe-
lyezésre a róka, aranysakál és borz állomány gyérí-
tése érdekében! 

Az eszközökhöz hozzányúlni, továbbá kutyát 
póráz nélkül sétáltatni VESZÉLYES és TILOS!
Aki a felügyelete alatt álló kutyát természeti és vé-

dett területen, vagy vadászterületen póráz nélkül el-
engedi, vagy kóborolni hagyja szabálysértést követ el 
(a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. tv 193.§).

Aki a kihelyezett csapdát eltulajdonítja, szabály-
sértést követ el!

VIGYÁZAT! VESZETTSÉG ELLENI
OLTÁSI TERÜLET!

A piros plakáttal megjelölt a területeken csalétek-
be rejtett, veszettség elleni oltóanyagot helyeztek ki, 
amely a rókák szájon át történő védőoltását szolgálja.

Az ebzárlat és legeltetési tilalom időtartama:
2021. március 27 - április 17-ig.

KÉRJÜK, HOGY: 

• Ne nyúljon a kihelye-
zett csalétekhez! Ha az 
oltóanyagot tartalmazó 
csalétekkel mégis érint-
kezésbe kerül, haladékta-
lanul forduljon orvoshoz!

• Kutyáját ne engedje szabadon és tartsa távol a 
csalétektől!

• Gyermekeit is fi gyelmeztesse a fentiekre!

A Dévaványai Vadásztársaság felhívja a fi gyelmet, hogy a város külterületén róka immunizáció folyik, 
valamint ölőcsapdák kerülnek kihelyezésre a túlságosan felszaporodott, a vadállományba és a védett 

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

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2021. MÁJUS 3., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő

betartásával! Csak a 2021. május 3-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő
lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük! Minden hirdetés leadható
a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).

KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Május 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.

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

Tel.: 06/70-401-2894

                                              

E-LEARNING TÁVOKTATÁS!
Időnkénti konzultáció lehetséges. 

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

Tájékoztató megbeszélés: 2021. április 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

Várom régi és új ügyfeleimet. Hűtők, fagyasztók, 
valamint gáz készülékek karbantartása,

javítása OKJ-s végzettséggel.
VÉDŐFÖLDELÉS VERÉSE

Hajdú Imre, Tel.: 66/484-190, 70/600-0975

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

• Eboltás
• mikrochipes  
   megjelölés
• gyógyítás

TÁNCZOS HÚSBOLT
Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.
Telefon: 06/20-268-15-35

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
- sertés, marha, birka, szarvas hús (pörköltnek, sültnek), ill. 

szárnyas húsok,
- saját készítésű füstölt termékek (kolbász, szalámi,

szarvasszalámi, húsok, disznósajt), 
- saját készítésű friss termékek (sütnivaló hurka,

kolbász, májas, abált szalonna, tepertő),
- zsírok (sertés, mangalica, kacsa, liba), 
- főtt füstölt termékek (Erdélyi szalonna, császárszalonna, 

bordaporc), 
- Megyeri féle 6-8 tojásos száraztészták,
- fűszerek, ételízesítők, pácok, 
- savanyúságok, 
- körösladányi hagyományos érlelésű savanyú káposzta.

Bővítettük választékunkat fagyasztott termékekkel:

- fagyasztott zöldségek, - nudlik - gombócok - félkész 
leveles tészták - halak - levesbetétek - pacal - velő.

Kolbászhúsra megrendelést felveszünk!
A helyzetre való tekintettel kiszállítást

egyeztetés után vállalunk!

Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz-CS-P: 8-12, 14-17, 
Szo: 7-12, V: 7-10.






