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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 világjárvány következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 
hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény 46. § (4) bekezdése értelmében „Veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fő-
városi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a pol-
gármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszünteté-
séről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti.”

A fentiekre tekintettel a veszélyhelyzet fennállásáig a kép-
viselő-testületi ülések nem kerülnek megtartásra, a dönté-
seket a polgármester hozza meg.

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármestere február 
hónapban az alábbi döntéseket hozta:

- A „Dévaványa, Árpád utca KIF kiváltás” projekt kivite-
lezésével a DÉLVILL Kft -t bízta meg, 7.170.036,- Ft ösz-
szegben.

- A „Vízvédelmi fejlesztés Dévaványán” megnevezésű 
projekt megvalósításához a Dévaványa, Belterület 2397, 
2398, 2295, 2296, 2297, 2298, 2301, 2304, 2391, 2393, 
2394, 2395, 2396 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlá-
sáról döntött 5.820.000,- Ft erejéig.

- Az „Önkormányzati tulajdonú ingatlan takarítása” tárgy-
ban indított beszerzési eljárás eredményeként Kiss-Sza-
bó Erika egyéni vállalkozó bruttó 8.835.000,- Ft összegű 
ajánlatát hirdette ki nyertesnek. 

- Döntött arról, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó há-
ziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás (központi 
háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása) vonatkozásában 
együttműködési megállapodást köt Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatával közbeszerzési eljárás együttes lefoly-
tatása érdekében.

- Az „Irodaszer és tisztítószer beszerzése Dévaványán 
2021” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként 
a „GEMMA” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft . irodaszer 
vonatkozásában bruttó 3.178.639,82 - Ft, tisztítószer te-
kintetében bruttó 13.907.775,08 - Ft összegű ajánlatát hir-
dette ki nyertesnek.

- Egyetértett a Gyulai Tankerületi Központ által kialakított, 
a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatá-
raival a 2021/2022. tanév vonatkozásában.

- A „Dévaványa, Árpád u. 1., gyengeáramú fejlesztés” 
projekt kivitelezésével a Csaba Talk Kft -t bízta meg 
6.260.769,- Ft összegben.

- Elfogadta a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 
2021. évi költségvetését, valamint Dévaványa Város Ön-
kormányzat középtávú tervét 2021-2024. évekre.

- A Képviselő-testülettel egyeztetve jóváhagyta a 2021. évre 
vonatkozó szabadságolási ütemtervét.

- Elfogadta a DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár 2020. évi 
szakmai beszámolóját, valamint a 2021. évi munkatervét.

Veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntések…

HIVATALOS KÖZLEMÉNY

Ezúton szeretném tájékoztatni a tisztelt lakosságot, 
miszerint a 2021. március 12-re, az 1848/49-es sza-
badságharc és forradalom eseményeinek tiszteletére 
tervezett városi ünnepi megemlékezés a hatályos jár-
ványügyi előírások értelmében, szervezett formában 
elmarad. Amennyiben a megemlékezés koszorúját el 
kívánja helyezni a kopjafánál kérem, azt egyénileg te-
gye meg.

Tisztelettel:
Valánszki Róbert  polgármester
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DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVI
ÚT FELÚJÍTÁSA

A kezdetektől fogva egyik legfontosabb feladatnak a 
Dévaványa megközelítését szolgáló utak állapotának javítá-
sát tartottam, melyben nagy segítségünkre volt Dankó Béla 
képviselő úr is. Ennek a munkának köszönhető, hogy az el-
múlt pár évben megyei átlag felett sikerült a térségben útfel-
újításokat elvégezni, jelentősen javult városunk megközelít-
hetősége, bár nyilván tökéletes sohasem lesz. Nagyon fontos 
eredménynek tartom az elkészült M44-es utat, ugyanakkor 
számunkra – a megye északi részén fekvő településeknek 
– az M4-es útra való kijutás is kiemelten fontos, hiszen az 
kapcsolhat be leggyorsabban minket az ország „vérkeringé-
sébe”, másrészről pedig Ecsegfalva lakóinak is szüksége van 
arra, hogy településük jól megközelíthető legyen. Képviselő 
úrral azon vagyunk, hogy ezen útszakasz is megújulhasson, 
melyre ez évben reményeim szerint sor kerülhet.

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK

A képviselő-testület februári rendes ülésén tárgyalta 
volna az önkormányzat idei évi fejlesztési elképzeléseit, 
amennyiben a járványhelyzet ezt lehetővé tette volna. A 
fejlesztési elképzelések között az Európai Uniós és hazai 
támogatásból megvalósuló pályázatok, valamint az önerős 
beruházások is szerepelnek. 

Március elején megtörténik az új városháza központi 
épületének műszaki átadás-átvétele, melyet követően elin-
dul a használatbavételi eljárás is. Ezzel párhuzamosan folyik 
a városháza előtti közterület rendbetétele, parkosítása is. A 
közös önkormányzati hivatal, illetve a járási hivatal végle-
ges költözése májusra tehető, az épület ünnepélyes átadását 
nyáron szeretnénk megtartani.

A központi orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületé-
nek felújítása szintén megkezdődött, előreláthatólag nyár 
közepén a védőnői szolgálat készen lesz és az az épületbe 
vissza is költözhet. Az orvosi rendelők és a labor  viszont 
egyelőre maradnak a jelenlegi helyükön, mindaddig míg 
azon épületrészek is el nem készülnek.

2020-2023 időszak egyik legnagyobb projektje a szenny-
víztelep felújítása, mely révén környezetkímélőbb és na-
gyobb, a szükséges kapacitást kielégítő technológia ki-
építése történik meg. Ez a projekt jelenleg a tervezési sza-
kaszában van, de várhatóan ez évben hozzákezdenek a 
kivitelezéshez is.

Szintén folyamatban van az új sportcsarnok tervezése, 
mely terveknek augusztus végéig kell rendelkezésünkre áll-
niuk.

A csapadékvíz elvezető rendszer felújításának támo-
gatását célzó szerződés is hatályba lépett március 2-án. A 
projekt előkészítése elkezdődött, 2021. végére várhatóan a 

közbeszerzés, míg a következő év tavaszán a munkálatok is 
elindulhatnak.

Beadásra került a Kossuth utca, Árpád és Hunyadi utca 
közötti szakaszának felújítását célzó pályázat is, reményeink 
szerint júliusban ez a kérésünk is támogatásra talál.

2021. februárjában megkezdődött a konkrét célokhoz 
kötött tervezési folyamat is, melynek feladata az Európai 
Uniós forrásból a következő ciklusban érkező pénzek fel-
használásának meghatározása. Ennek keretében lehetősé-
ge van Dévaványának is megfogalmaznia, hogy a részére 
rendelkezésre álló keretből, mely EU-s célok megvalósu-
lásához szeretne hozzájárulni. A dévaványai elképzelések 
között első helyen szerepelt a belterületi utak felújítása, a 
most épülő városháza udvarán egy művelődési központ 
létrehozása, téglagyári terület fejlesztése, strandfejlesztés, 
a jelenlegi önkormányzati hivatal közparkká, rendezvény-
térré alakítása, a kerékpárút folytatása a Körösladányi úton, 
valamint az önkormányzati tulajdonú társasházak, épületek 
energetikai felújítása. 

Továbbra is terveink között szerepel a meleg vizes kút és 
környezetének felújítása, melyhez az alaptervek már el is 
készültek, valamint egy csúszda vásárlása a strandfürdőbe.

BOLDOG NŐNAPOT
MINDEN KEDVES HÖLGYNEK!

Március 8. napja a nemzetközi nőnap ünnepe. A köszö-
net napja ez, amikor kifejezzük hálánkat a hölgyeknek, hogy 
mindig mellettünk vannak, megköszönjük a fi gyelmet és az 
odaadást, mellyel gondozzák és nevelik gyermekeinket.

Köszönjük, hogy a munkahely mellett meleg családi ott-
hont teremtenek és támogatnak minket a nehéz döntések-
ben is. Ezúton is kívánok minden kedves hölgynek boldog 
nőnapot!

Valánszki Róbert, polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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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 VÁLTOZÁSÁRÓL

TISZTELT HÖLGYEIM!
Nincs olyan csodája a világnak, mely csupán önmagában 

mutatná meg lényegét, hiszen minden, amit szemlélünk, 
valamihez viszonyítva jeleníti meg igazi értékeit. Az emberi 
lét valódi értékei is eff éle kettősségben bontakozhatnak ki 
igazán, a kettősségben, mely a teremtés bölcsességével nővé 
és férfi vá formálta az embert. Önök, Hölgyeim létükkel 
érthetővé teszik a múltat, szerethetővé a jelent és vágyott 
kinccsé az önmagukban hordozott jövendőt.

Úgy lenne igazságos, ha a mindennapok együtt eltöltött 
pillanatai, dolgos és tanulságos órái mind-mind tükröznék 
mindazt a hálát és csodálatot, amit férfi ként érzünk Önökre 
gondolva. Nap mint nap elmondhatnánk: köszönjük. Kívá-
nom, hogy tapasztalják ezt meg minél gyakrabban egy-egy 
hálás szó, egy szál virág formájában is. 

Dankó Béla, országgyűlési képviselő

Kedves Lányok, Asszonyok,
Anyukák, Nagymamák!

Márai Sándor szavaival szeretnék Önöknek/Nektek 
boldog nőnapot kívánni. „Köszönet a nőknek. Köszönet 
neked, aki megszültél. És neked, aki a feleségem voltál. És 
neked, te harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt, 
gyöngédséget, egy meleg pillantást, az utcán, elmenőben, 
vigasztaltál, mikor magányos voltam, elringattál, mikor a 
haláltól féltem. Köszönet neked, mert szőke voltál. És ne-
ked, mert fehér voltál. És neked, mert a kezed szép volt. 
És neked, mert ostoba és jó voltál. És neked, mert okos és 
jókedvű voltál. (...) Köszönet a nőknek, köszönet.”

Mile Lajos
alpolgármester

A 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
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A KÖZALAPÍTVÁNYRÓL
A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványt 1991-ben 

alapították. Azóta működik a településünkön, immár 30 
éve. A település fejlődését, a lakosság – kicsik és nagyok – 
segítését szem előtt tartva végezzük tevékenységünket.

2020-ban is ez volt a célunk ebben a járvány sújtotta idő-
ben. A közalapítvány előadást szervezett a civil szerveze-
teknek a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 
munkatársa segítségével a városban, hogy megismerhessék 
a megváltozott pályázati felületet. A Workshop-on részt ve-
vők közül többen is sikeresen pályáztak, most folyik a Tá-
mogató Okirat kiadása. 

Szervezett utak egészségügyi szűrésre – a járvány ügyi 
helyzet miatt jelenleg szünetel a csoportos utazás Szegha-
lomra a tüdőszűrőre. 

Támogatást adtunk különböző programok megvalósítá-
sához:

- íjász verseny a Tüskevár Halastónál,
- DSE nyári gyerektáborai,
- a DSE kisbuszának üzemeltetéséhez,
- a REX Mentőkutyás Egyesület hatékonyabb feladatvég-

zéséhez,
- a városi rendezvény lebonyolításához.

A Közalapítványhoz érkezett SZJA 1 %-ot 2020-ban gyer-
mek programok támogatására használtuk fel.

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány
Tóth Julianna kuratóriumi elnök

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

Pályázat célja:
Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan 
értékesítése egyfordulós pályázat útján.

Pályázat tárgya:
Dévaványa, 1 db önkormányzati tulajdonú bérlakásként
működő ingatlan elidegenítése.

Ajánlatok benyújtásának határideje:  2021. április 12. 10 óra
helye:   Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 

        Igazgatási és Szervezési irodája
módja:  személyesen vagy postai úton (beérkezés)

Az ajánlati kötöttség időtartama: 
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattéte-
li határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől 
számított 60 napig tart, ebből 20 nap az elővásárlási jog jo-
gosultját illeti meg.

Pályázati biztosíték:
Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték adásához 
köti, amelynek összege az induló vételár 10%-a. A biztosí-
ték összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat 
K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 szá-
mú számlájára kell átutalnia az ajánlattételi határidő lejár-

táig. Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók 
részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül vissza-
utalásra kerül, míg a nyertes esetében a szerződés aláírásá-
val egy időben a vételárba beszámításra kerül.
A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási 
és Szervezési Irodájában Ficere Gabriella ügyintézőtől a 
66/483-100/117-es telefonszámon.
Részletes pályázati kiírás átvehető ingyenesen a Dévavá-
nyai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szervezé-
si Irodájában (12-es számú iroda) a pályázati hirdetmény 
megjelenésének napjától 2021. április 9. 1130- óráig.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Az ingatlan adatai:

Sorsz. Hrsz. m2 Cím/hely Komfort fokozat Induló vételár 

1. 623 66,35 5510 Dévaványa, Jéggyár utca 45. „A” jelű lakás komfortos 1.700.000,-  Ft



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

Kérjük, hogy az ügyfélszolgálati iroda látogatása esetén to-
vábbá a hulladék beszállítása során – az Operatív Törzs aján-
lásaira fi gyelemmel – az új típusú koronavírus elleni védeke-
zés érdekében, valamint az Önök és kollégáink egészségének 
és biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintézkedé-
seknek megfelelően szíveskedjenek eljárni:

A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele során az 
ingatlanhasználó köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt 
(védőmaszk, sál, kendő) viselni.

Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot szüksé-
ges betartani, ha a hulladékudvarban egyszerre több ingatlan-
használó tartózkodik. Amennyiben az 1,5 méteres távolság 
nem tartható, a hulladékudvar kezelője jogosult ideiglenesen 
a hulladékudvar kapuját bezárni, az ingatlanhasználóknak 
sorra kerülésükig a kapun kívül kell várakozniuk.

Ügyfélszolgálat nyitva tartása: Dévaványa, Hősök tere 1. 
március 17-én 8-11 óra közötti időpontban (szerdai napo-
kon).

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfelein-
ket, hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus for-
mában, postai úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!

E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft .hu
Telefon: 66/447-150

HULLADÉKÜRÍTÉSI NAPOK
I. körzet

(területe azonos a vegyes hulladék
hétfői napon ürített területével)

Zöldhulladék gyűjtés nincs.
Szelektív hulladék: március 24-én (szerda),

Március 15-én, hétfőn, ünnepnapon szállítjuk
el a kommunális (vegyes) hulladékot.

II. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék

keddi napon ürített területével)
Zöldhulladék gyűjtés nincs.

Szelektív hulladék: március 24-én (szerda).

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

Zöldhulladék gyűjtés nincs. 
Szelektív hulladék: március 24-én (szerda).

IV. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék

csütörtöki napon ürített területével)
Zöldhulladék gyűjtés nincs.

Szelektív hulladék: március 24-én (szerda).

KOMMUNÁLIS TÖBBLETHULLADÉKOT
GYŰJTŐ ZSÁK

A többlethulladékot gyűjtő fekete zsák 120 literes méret-
ben a Dareh dévaványai  ügyfélszolgálatán kapható, a zsák 
ára 219,-Ft amelynek díja magában foglalja a hulladék el-
szállításának és ártalmatlanításának költségét is. A zsákot 
csak magánszemélyek vásárolhatják meg.

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

Farsang az óvodákban

Táncra, táncra kisleányok,

daloljatok fi úk,

itt a farsang, haja-huj,

ne lássunk most szomorút!

(Pálfalvi Nándor:
Farsang, részlet) 

Február 18-án a dévaványai 
óvodások, és az óvó nénik fejük-
be vették, hogy elűzik a hideget, 
a rossz időt, és vidám farsangi 
mulatságok kerekedtek minden 
telephelyen. 

Ilyenkor bizony a szülő is kicsit 
újra gyermek lesz, együtt tervez-
getik, választják ki a maskarákat 
a gyerekekkel, és természetesen 
idén is találkoztunk saját készíté-
sű jelmezekkel is. 

Ez a nap különleges nap, hiszen 
a gyerekek nagyon szeretnek egy 
kicsit más bőrébe bújni, király-

lányként vonulni, vagy éppen vi-
lágot megmenteni, természetesen 
az óvó nénikkel, dajka nénikkel 
együtt. Így hát azon a csütörtöki 
napon Dévaványa óvodásai ösz-
szefogva, mókázva, feladatokat 
teljesítve, fánktól ragacsos kézzel 
végül elzavarták a telet. 

Köszönjük szépen a szülőknek 
a segítségüket, hozzájárulásu-
kat, még szebbé tették a gyerekek 
napját. 

Köszönet

Ezúton szeretnénk megköszön-
ni minden óvodás és bölcsődés 
nevében azt a sok-sok gyümöl-
csöt, melyet ismételten Meizner 
Ivett és párja Kovács Róbert (Kos-
suth utcai zöldséges), felajánlott, 
így  a lakosság által összegyűjtött 
gyümölcsben újra részesülhettek 
a gyerekek.

Bakó Bernadett
intézményvezető

DÁMK BÖLCSŐDEI-ÓVODAI HÍREK

DÖNTSÖN A MI JAVUNKRA!
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A Pénziránytű-BankVelem Utazó Iskola évek óta járja az 
országot, munkatársai minden tanévben iskolánkban is tar-
tanak foglakozásokat, eljuttatva tanulóinknak a pénzügyi 
ismeretek alapjait.

Jelen járványügyi helyzetben digitálisan „utaznak”, a 
mindennapok oktatását megszínesítik izgalmas és játékos 
pénzügyi témákkal. 

2021 februárjában alsósoknak és felsősöknek tíznél több 
online tanórát tartott nekünk a Pénziránytű-BankVelem 
Utazó Iskola.  Az egyik téma a bankjegybiztonság volt, a 
másik az online vásárlás. A gyerekek a foglalkozáson való 
részvételért pontokat kaptak, amiket garantált ajándékok-
ra válthatnak be. A http://bankvelem.hu oldalon történő 
regisztráció után a pontboltban „vásárolható le” a kapott 
pont. De aki még több ajándékot szeretne, annak csak a 
pénzügyi tudatosságot fejlesztő kvíz játékokat kell játsza-
nia, vagy használt elemet, elektronikus kütyüt behoznia az 
iskolába.

A tanulók nagyon élvezték az online foglalkozást, szeretik 
a BankVelem oldal játékait, és márciusban már érkezik az 
első szállítmány ajándék a leglelkesebbeknek.

Köszönjük az Utazó Iskola munkatársainak a hasznos 
és érdekes foglalkozásokat! Iskolánk tanulóit biztatjuk, re-
gisztráljanak a BankVelem oldalon, gyűjtsenek minél több 
pontot, és válogassanak a hasznos ajándékok közül!

Czudorné Bukva Róza

•••••••••
A 2. b osztály „Ég a kisze, lánggal ég” című projektje 

február 22-én, hétfőn lezárult.  A záró programhoz a Kö-
rösladányi úti telephely valamennyi osztálya csatlakozott, 
a 4. b kiszebábot is készített. Közös énekléssel, mondóká-
zással, verseléssel köszöntöttük a tavaszt.

Alsós munkaközösség

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

1929. augusztus 3-án született Magyardiószegen. A 
háború miatt iskoláit nem tudta befejezni, élete is elég 
viszontagságosan alakult. 1947-ben kitelepítették Cseh-

szlovákiából, akkor került Magyarországra. Ba-
ján elvégezte a tanítóképzőt, és 1950. szep-

tember 1-től kezdett tanítani. 11 évet 
töltött tanyasi iskolákban. Az Ő 

nevéhez fűződik az első országos 
tanyasi és általános iskolai kollé-

gium megszervezése. Szeghalmi, to-
mori, eleki, kertészszigeti munkahe-

lyei után 1972-től Dévaványára került, 
beosztása tanító és napközis nevelő. Kez-

dettől fogva munkaközösség-vezetői felada-
tokat is ellátott. Munkája során nagy gondot 

fordított a rábízott tanulók tanulmányi munká-
jának megszervezésére. Nyomon követte diákjai egyéni 
fejlődését, szabadidős tevékenységét, családi körülmé-

nyeit. Jól tudott együttműködni kollégáival is, sokat segí-
tett a fi atal pályakezdő nevelőknek feladatuk ellátásában. 
Munkáját mind munkatársai, mind a szülők igen nagy-
ra értékelték. Pályája során nagy gondot fordított saját 
szakmai továbbképzésére is. 1986-ban kiváló munkájáért 
miniszteri kitüntetésben részesült, 1988-ban pedig Peda-
gógus Szolgálati Emlékérmet kapott. Nyugállományba 
vonulása után feleségével járták a világot, nagyon sokat 
kirándultak. Az iskolai nyugdíjas találkozókon mindig 
szívesen elevenítette fel emlékeit. 2011-ben átvehette 
gyémánt diplomáját. 2012-ben Dévaványa Város Önkor-
mányzatának Képviselő testülete a Dévaványa Kiváló Pe-
dagógusa címet adományozta részére. Hiányozni fognak 
a történetei és örök vidámsága. Az égi katedráról már 
együtt fi gyelnek Bennünket Kati nénivel.

Kollégái és tanítványai nevében:

Baloghné Berényi Erzsébet

IN MEMORIAM SZALAY SÁNDOR
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
Pincér mellék-szakképesítés 

ágazati vizsga

Bátortalanul indultunk neki a vizsgá-
nak, hisz nem tudtuk milyen is lesz. Ez 
volt az első ilyen komolyabb megmé-
rettetésünk.

Nagyon nagy fi gyelmet fordítottunk 
a gyakorlati vizsga minden feladatára.

A menü kártya készítése nem volt 
ismeretlen számunkra, hiszen sokat 
gyakoroltuk. Különös gondoskodással 
végeztük el az ünnepi asztal alkalom-
hoz illő megterítését. A legérdekesebb 
volt mindannyiunknak a fi nom ételek 
felszolgálása, miközben a vizsgáztató 
tanárok fi gyelték munkánkat.

Mindenki a legjobb tudása szerint al-
kotott. Az elért eredményekkel mind-
annyian meg voltunk elégedve.

Úgy gondolom, ez egy jó tapasztalat-
szerzés volt az érettségi előtt, hisz így 
már el tudjuk képzelni hogyan is lesz 
lebonyolítva.

Nagyon sokat köszönhetünk felké-
szítő tanárainknak. Nem utolsó sor-
ban, szeretnénk megköszönni az Elnök 
Úrnak, valamint a vizsgáztató tanára-
inknak a vizsgán nyújtott munkájukat, 
nagyon sokat tanulhattunk tőlük.

 Büszkék lehetünk magunkra! 

Sevinc Erika, 12. A

PINCÉR mellék-szakképesítés 
vizsga szóbeli vizsgarész

A Gyulai Szakképzési Centrum 
Dévaványai Tagintézményének végzős 
vendéglátós tanulói közül a 10 főből 

heten vállalták a megmérettetést és ad-
hattak számot tudásukról ez év február 
12-én.

Szarvason tettek pincér szakmunkás 
vizsgát, a Székely Mihály Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégiumban, 
Centrumunk másik iskolájában. A 
helyszín nem a diákok megszokott kör-
nyezete volt, mégsem tűnhetett idegen-
nek, hiszen a vizsgát megelőző hetek-
ben betekintést nyerhettek a szarvasi 
tanétterembe, konyhába.

Kiváló szervezés mellett jól teljesí-
tettek tanulóink, szépen számot adtak 
a szóbeli tudásukról a külsős vizsgabi-
zottság előtt.

Témaköreik között szerepeltek töb-
bek között a borvidékek, a különböző 
alapanyagokból készült ételek bemuta-
tása, valamint idegen nyelven is kellett 
menüt és bort ajánlani.

Minden tanulónk sikeresen vizsgá-
zott szóban, így következő héten már 
gyakorlati szituációkban is megméret-
tettek

A vizsgán nyugodt légkört teremtet-
tek a vizsgafelügyelők, és a részt vevő 
pedagógus kollégák.

Molnár Tünde oktató

Ágazati szakmai verseny

2021. február 22-én és 23-án a vet-
tek részt végzős vendéglátós és fodrász 
technikumi tanulóink az ágazati és 
ágazaton belüli specializáció szakmai 
érettségi vizsgatárgyak versenyén, azaz 
az ÁSZÉV-en. A verseny online zaj-
lott az iskolánk informatika termében, 
melyre mindkét szakma tanulóinak 
maximum 90 perc állt rendelkezésé-
re. A feladatok összeállítása nagyon 
komplex volt, mert a négy év szakmai 
anyagából kellett számot adni, melyet 
kitartóan oldottak meg versenyzőink. 
Minden végzős indult a megméretteté-
sen, hiszen ez nagyon jó „szintvizsga” 
volt az érettségi előtt és nagyon nagy 
segítséget ad a további felkészüléshez. 

Az online verseny egyik nagy előnye, 
hogy a versenyeredmények hamarább 
megtekinthetők, így már tanulóink 

február 24-én megismerték előzetes 
eredményeiket. Ezáltal megtudtuk, 
hogy kiemelkedő teljesítményt értek el 
Hajdu Bálint szépészet és Nagy Ákos 
vendéglátóipar ágazatos tanulóink. 

Gratulálunk a fenti eredményeikhez 
és reméljük, hogy a pontszámaik alap-
ján tovább juthatnak diákjaink!

Földi Zoltán

Gombostűre tűzve szépen…
szalagtűzés a dévaványai 

középiskolában

Február 24-én iskolánk szépen fel-
díszített aulájában végre megkaptuk a 
végzősöknek járó szalagot.

Szerettük volna hófehér ruhában el-
táncolni a keringőt, de ezt az élményt 
még tartogatja számunkra az élet. Mi 
vagyunk az a végzős évfolyam, amelynek 
sok mindent át kellett értékelni az utóbbi 
egy évben. 
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Köszönjük, hogy mindig van kihez 
fordulnunk problémáinkkal, gondja-
inkkal, hogy tanáraink kitartó türelem-
mel próbálják formálni tudásunkat, 
személyiségünket. Bizony nem mindig 
könnyű, hiszen a világjárvány közepet-
te kell minket vizsgákra készíteni. Kö-
szönjük szüleinknek, hogy mellettünk 
álltak, bíztattak tanulmányaink során.

Szalagtűző ünnepségünkön Tóth 
Erika igazgatónő köszöntött minket, 
majd osztályfőnökeink, Kardos Erika 
és Váradi Tibor feltűzték a végzősök-
nek kijáró szalagokat. Mi pedig a tanév 
hátralévő napjaiban büszkén viseljük, 
hiszen azt tudatják a világgal, hogy 
kitűzött célunkat, a szakmaszerzést, 
érettségit hamarosan elérjük.

Amíg osztályfőnökeink tűzték a sza-
lagot, elgondolkoztunk a múlton és a 
jövőn:

„Nézz vissza most egy percre, nézz az útra 
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka, 
Nézz vissza… aztán ismét csak előre, 
S indulj tovább az alkotó jövőbe.”

Ez a szalagtűzés más lett, mint a töb-
bi, de nekünk felejthetetlen élmény volt 
ott állni a feldíszített aulában és meg-
kapni a szalagokat. Most már csak a 
sikeres vizsgákra koncentrálunk, hogy 
tanárainkat, szüleinket szép eredmé-
nyekkel örvendeztessük meg.

Hodos Klaudia végzős tanuló

SZALAGTŰZÉS 2021. avagy 
NYÍLT LEVÉL végzős diák-
jainknak és családjaiknak 

tisztelettel...

Tisztelt Szülők, kedves Diákjaink!

A tavalyi évben a virtuális ballagás 
megszervezésekor mindenki sajnálko-
zással tekintett az akkori végzősökre. 
A kialakult járványhelyzet vesztesei-

ként is emlegettük az akkori évfolya-
mot. S lám, az élet mindent felülírva 
olyan helyzetet teremtett, hogy Önök, 
mint a jelenlegi tanév végzősei, hason-
ló helyzetbe kerültek.

Nem akarom a „vesztes” szót használ-
ni, bár minden bizonnyal sok veszteség 
is ér bennünket a mostani szituációban. 
Viszont: az élet azért rengeteg minden-
nel ajándékoz meg bennünket, ami jó, 
ami pozitív, ami más, mint minden ed-
digi, minden eddig megszokott.

Minden elismerésem az Önöké és 
munkatársaimé: mindazért az aka-
raterőért, innovációért, empátiáért, 
amit nap, mint nap megtapasztalha-
tok mind a diákok, mind a kollégák 
részéről.

Az akaraterő, az új kihívásnak való 
megfelelés, olyan tulajdonságok, ame-
lyek a normál tanrend szerinti iskolai 
életben nem kerülnek úgy előtérbe, 
mint most.

Az innováció, az új utak keresése 
és kialakítása szintén olyan készség, 
amelyet napjainkban a munkaerőpiac 
egyik legdominánsabb követelménye-
ként állítanak a munkáltatók.

Az empátia, az egymásra fi gyelés az 
egymás segítése nem csupán a mun-
kahelyeken, hanem személyes terünk-
ben, családokban, baráti körökben is a 
boldogság legfőbb kulcsa.

Mindezen tulajdonságokra gondol-
janak elsősorban, amelyeket az elmúlt 
hónapokban elsajátítottak a nagy iro-
dalmi alkotások megismerése, a ko-
ordináta geometria vagy a szabadság-
harcok történései, illetve a számtalan, 
szakmájukhoz kapcsolódó ismeret 
mellett. Minden bizonnyal sokszor fel 
fogják használni majd életük során az 
itt megszerzett tudásukat.

Legelőször a májusi-júniusi nagy 
megmérettetésen, ami Önök előtt áll. 
Bízom benne, hogy legalább olyan 
sikeresen teljesítik a követelménye-
ket, ahogyan ezt tette vendéglátós 
csoportunk egy része a nemrég lezaj-
lott mellék-szakképesítés vizsgán. Ők 
példát mutattak mindenkinek abból 
az odafi gyelésből, koncentrálásból, a 
szakma iránt érzett alázatból és elkö-
telezettségből, tudásvágyból, amivel a 
vizsgabizottság maximális elismerését 
vívták ki.

Minden végzősünknek kívánok ha-
sonló sikereket, további erőt, kitartást, 
innovációt és empátiát a vizsgákig hát-
ralévő időszakra.

Egy amerikai üzletasszony, média-
szereplő önismereti könyvében megje-
lent szavakat adom útravalóként: 

„A nélkülözés csodás tanítómester.
Aki abba születik, hogy minden köny-

nyen megy, az nem tudja értékelni, amit 
kapott. 

Ha valaki mindig napsütésben él, 
nem tudja, milyen a vágy a borús téli 
időszakban a nap örömére. 

Ha valaki mindig elért mindent, mert 
a szülei, tanárai segítették, soha nem 
tanul meg harcolni magáért.

Pedig a felnőtté válás nagy kihívás. 
Előbb-utóbb kikerül az ember a burok-
ból, ahol ismeretlen, céltudatos fi atalok-
kal kell versenyeznie.”

Mindenkinek további jó munkát, 
önmagát megerősítő kihívásokat, sike-
res vizsga-felkészülést kívánok.

Tóth Erika, igazgató

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
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Vidám maskarásokkal űztük el a telet
Az idei évben sajnos nem volt lehetőségünk az offl  ine 

térben megrendezni a Városi Farsangi Maskarádé rendez-
vényünket, de igyekeztünk a járvány okozta helyzeten fel-
ül kerekedni, így Online Farsangi Maskarádét hirdettünk. 
Bárki nevezhetett a farsangi versenyre, nem volt más dolga, 
csupán megoldani a furfangos keresztrejtvényünket, majd 
jelmezes fotójával elküldeni a megoldást e-mail címünkre, 
vagy Facebook oldalunkra. A várakozásainkat felülmúlták 
a lelkes jelmezesek, ugyanis 6 alsó tagozatos osztály és több, 
mint 80 gyermek nevezett a játékunkra. Minden résztve-
vő számára készültünk egy 
oklevéllel- ami saját jelmezes 
fotójával lett igazán egyedi-, 
illetve egy-egy könyvjelzővel, 
az osztályoknak pedig külön 
egy kis motivációs plakáttal. 
A farsangi jelmezversenyt élő 
közvetítésben sorsoltuk ki, a 
szerencsés pedig Ládi Janka 
3.a osztályos tanuló lett, aki 
bezsebelhette a mindenféle 
kreatív eszközt rejtő csomag-
ját. Jankának ezúton is szere-
tettel gratulálunk! Szeretnénk 
megköszönni minden kedves 
alsós tanítónéninek és bácsi-
nak a Ványai Ambrus Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskolából, hogy segítettek 

a gyerekeknek eljuttatni hozzánk megfejtéseiket és fotóikat. 
Akik pedig még nem vették át ajándékaikat, megtehetik 
hétköznaponként a DÁMK közművelődésszervező irodájá-
ban (Széchenyi u. 8.- Múzeum). 

Köszönjük, hogy velünk játszottatok, bízunk benne, hogy 
2022-ben már személyesen is találkozhatunk egy fergeteges 
farsangi mulatságon!

Laskainé Kiss Alexandra
DÁMK Művelődési Ház- közművelődésszervező iroda

 DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

KEDVES SZÜLŐK!
Szeretettel hívjuk, várjuk le-

endő esőseinket Szügyi Dániel 
Református Általános Iskolánk 
2021/2022 tanévére, gyermek-
barát elsős közösségébe /maxi-
mum 15 fő/, ahol lehetőségünk 
van minden gyermekkel egyéni-
ségének megfelelően, személyre 
szabottan foglalkozni.

Tanulóink számára helyben 
biztosítottak a logopédiai és a kü-
lönböző tanulást segítő, képesség-
kibontakoztató foglalkozások a 
jól felszerelt, barátságosan kiala-
kított tantermekben, szakember 
segítségével.

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

nyelvvel való korai ismerke-
déshez.

Már alsó tagozaton is lehe-
tőségük van tanulóinknak a 
tehetséggondozó alkalmain-
kon részt venni.

Szívesen járnak furulya és 
énekkari foglalkozásokra, 
ahol szakpedagógus ismer-
teti meg velük a hangszeres 
zene alapjait. 

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

Leendő elsős tanító nénink: Takács Beáta
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Március 5-én megjelent a Kormány 104/2021. (III. 
5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes 
szigorításáról, melynek lényege a könyvtári szolgálta-
tásokra vonatkozóan: könyvtár köteles zárva tartani. 
Ezen rendelkezés értelmében a könyvtár által személyes 
megjelenést igénylő szolgáltatást nyújtani nem lehet, a 
rendelkezések 2021. március 22-ig alkalmazandók, eb-
ben az időszakban tehát kizárólag online szolgáltatás 
nyújtható. Ennek értelmében felfüggesztjük a kölcsön-
zéseket, könyveket nem veszünk vissza, és házhoz szál-
lítást sem vállalunk. 

A kölcsönzéseket és a könyvtári tagság érvényessé-
gét meghosszabbítjuk. Kövessenek minket a facebook 
oldalon, látogassanak el a könyvtár honlapjára. Bízunk 
abban, hogy hamarosan újra találkozhatunk!

Amennyiben kéréseik online teljesíthetők, keresse-
nek minket az alábbi elérhetőségeken:

Telefonon: 06/66/585-090, 06/20/770-7296.
E-mailen: ladanyimihalykonyvtar@gmail.com
Messenger üzenetben.

Közösségi szolgálat a könyvtárban
A Ladányi Mihály Könyvtárban lehetőséged van a 

kötelező 50 órás iskolai közösségi szolgálat teljesítésére 
online formában. Írj rövid könyv-, fi lm-, zene- és/vagy 
társasjáték-ajánlót (max. 1000-1200 karakter terjede-
lemben). Egy ajánlásért 3 órát kaphatsz. Hozzájárulá-
sodat kérjük, hogy az elkészített ajánlókat weblapun-
kon és Facebook-oldalunkon megosszuk.

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

Gyányi Éva könyvajánlója

Dragomán György: máglya 
Mi történik, amikor egy ország felszabadul? Min-

denki megkönnyebbül hirtelen, vagy cipeljük ma-
gunkkal a múltunk súlyát? A diktá-
tort fejbe lőtték, rituálisan elégették 
az elnyomás kellékeit, de a titkokra 
nem derült fény, a régi refl exek pe-
dig működnek tovább. Bármikor ki-
törhet újra az erőszak, mert a teme-
tetlen múlt még fájdalmasan eleven. 
A tizenhárom éves Emma erős lány, 
tele kamaszos vadsággal. Egyszerre 
vesztette el az otthonát és a szüleit, 
de váratlanul felbukkanó nagya-
nyja magához veszi. Új életében 
mindennek tétje van: a gyásznak, a 
barátságnak és az első nagy szere-
lemnek, bármely pillanat magában 
hordja a katarzis lehetőségét. Emma 
a boszorkányos nagymamától ta-
nulja meg a hétköznapok mágiáját 

és a sorsfordító szertartásokat, ám a saját ereje még 
ennél is nagyobb: ő talán képes nemet mondani a tör-
ténelmi bűnre, és kilépni a soha-meg-nem-bocsátás 
véres örvényéből. A regény családtörténet és törté-
nelmi tabló egyszerre. A nyelve sűrű, mégis egyszerű, 
a részletek varázslatos intenzitása sodró és izgalmas 

történetté formálódik, leköti és nem 
hagyja nyugodni, a gyermek min-
dent látó szemével vezeti az olvasót.

A társadalmi-történelmi múlt, 
mint a nagyon lassan kihűlő láva. 
Az égető fájdalom, szégyen, a tragé-
diák csak generációkon átszűrődve 
szelídülhetnek. De akkor is kővé 
dermedve hagyhatjuk csak magunk 
mögött, vagy görgethetjük örök 
akadályként. Mozdíthatatlan emlé-
keink az elmúlásban. 

A szerző további kötetei a könyv-
tárban: A fehér király, A pusztítás 
könyve, Oroszlánkórus, Rendsze-
rújra.

A KÖNYVTÁR HÍREI

••••• KÖNYVAJÁNLÓ •••••
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A Dévaványán élő Papp Erzsébet –Arany Jánoshoz 
hasonlóan, a legszerényebb ember! – költői  hitvallásá-
nak részletében így vall:

„Titokban, hogy senki meg ne tudja, sarokba, 
sutba…”

/Ars poetica/
Most olvassuk el versét, és reménykedve, bizakodva 

gondolkodjunk el életünkön, jövőnkön.

Papp Erzsébet:
Fecskék és kormoránok

Összedőlt egy téli kút, romjain bukdácsol a hajnal.
Útjából félregurulnak Júdás pénzei, bele a pocsolyába.

Vár még az áldás …
Széles vizeken, ha játszik a szél a szántón,

S rátenyerel a nap,
– Ujjai között tocsog a búza sötétje –

Csak pici, lábatlan békák úsznak,

Élik túl a világot,
Ha nagykorukig még tócsába, tóba elviszi őket az Isten.

Vendég sirályok szürke hasához átül a zsombék,
S megmelegíti hűvösre borzolt szárnyukat az este.

Koppan a föld és süpped amott.
Cserebogár lép félve,

Felrepül egyszer, társai közt, a repce fölött, az idő értük 
lelassul.

S míg hisznek örökké tartó báli zenéket,
Fent összeérnek a felhők …

Szürkén-kéken borul az árnyék, futnak a cseppek ..
Tiszta gyöngyök a sárban.

Ide nem jönnek a kárókatonák.
Sodrása van pedig a víznek,

S alkonyatkor ezüst csillámok, mint pikkelyes kis halak 
úsznak.

A hold megnézi magát itt is,
És a mélyebb vizekből kiissza éjjel a tavaszt.

… Itt fecskéket várnak apró kis kacagásokkal a házak,
Mert álmukban ott van a tavalyi csengős madárdal,

S a falakon ott van a tavalyi fészek.
Csiganyálas utak mellett ott van a tavalyi szalmaszál.

… Összeáll majd az élet.
Mire hazaérnek a fecskék, mire eljönnek a szivárványok,

Nagy lesz a part, és csepp a víz,
S egy késői galamb, útban az Ararát felé, leszáll itt.

Az olajágat leteszi egy gyalogbodza mellé …

Szabó Mária vagyok, Dévavá-
nyán születtem és jelenleg is itt élek. 
Gyermekkoromban édesanyámtól 
és nagymamámtól tanultam meg 
kötni, horgolni, hímezni. A csipkék 
érdekelnek a legjobban. Horgolás-
sal, majd frivolitással/ hajó csipke/ 
alkottam, jelenleg a vert csipke ké-
szítését tanulom. Egy a Hagyomá-
nyok Háza által kiírt pályázatra be-
küldött ékszereimből több zsűrizve 
lett. Igyekeztem a népi motívumo-
kat kivitelezni a hajócsipkével, és a 

mai kornak megfelelően használ-
hatóvá tenni. Célom, kreativitásom 
megélése, esztétikai élmény nyújtá-
sa, népi motívumok megismerteté-
se széles körben, a fi atalsággal is.

Versről
versre



Dévaványai Hírlap - 15. oldal

A márciusi jeles napok közül a leg-
szebb, legkedvesebb nemzeti ünne-
pünk: március 15-e.

Mi történt március 15-én?

Kora reggel a Pilvaxban gyülekeztek 
az ifj ak Ott volt Petőfi , Jókai, Vasvári, 
Irinyi. Innen elindultak az egyetemek 
felé, hogy összetoborozzák a fi atalsá-
got. Először a leendő orvosokhoz, majd 
a jogászokhoz mentek, Jókai felolvasta 
a Kiáltványt, Petőfi  pedig a Nemzeti dalt 
és a 12 pontot.

Már több százan voltak a szaka-
dó esőben, s egyre többen csatlakoz-
tak hozzájuk. S már ezren is lehettek, 
amikor a menet megérkezett Landerer 
nyomdájához. A nép nevében lefoglal-
ták a sajtót, s azonnal nyomtatni kezd-
ték a 12 pontot és Petőfi  költeményét. A 
nyomtatványokat ezrével osztották szét 
a pesti nép között, s az emberek elgon-
dolkodtak a Nemzeti dalban föltett kér-
désen: „Rabok legyünk, vagy szabadok? 
/ Ez a kérdés válasszatok!”

Délután 3 órára gyűlést  hirdettek a 
Nemzeti Múzeum előtti térre. Az eső 
ellenére tízezer ember gyűlt össze. Ide 
már nemcsak az egyetemi  ifj ak jöttek 
el, jelen voltak polgárok és munkások, 
parasztok és nemesurak, férfi ak és nők. 
Jókai itt is felolvasta a 12 pontot, amely-
ben  összefoglalták, mit kíván a ma-
gyar nemzet. Egresy Gábor elszavalta 
a Nemzeti dalt. A tömeg üdvrivalgással 
fogadta. A múzeum elől a városházára 

indultak, hogy aláírassák és elfogadtas-
sák a 12 pontot a polgármesterrel. Ek-
kor az a hír terjedt el, hogy a helytartó-
tanács katonákat vetett be a forradalmi 
tömeg ellen. Az emberek nem ijedtek 
meg, átvonultak a hídon – 20 ezren vol-
tak már – Budára a helytartótanácshoz, 
élükön Petőfi ,  Vasvári, Irinyi, Jókai, 
Nyáry Pál, Klauzál s Egressy Gábor, a 
híres színész. Benyomultak a fényes 
palotába, s követelték a katonaság visz-
szahívását, Táncsics Mihály börtönajta-
jának kinyitását s mindenbe beleegye-
zett. A nép diadalmasan kiszabadította 
börtönéből Táncsics Mihályt.

Este a Nemzeti Színházban Egressy 
Gábor elszavalta a Nemzeti dalt, amely-
nek refrénjét kórusban mondta utána a 
boldog közönség:

„A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk.”

Március 18.,19.,21.:
Sándor, József, Benedek

A tavaszi munkák megindulása közvet-
lenül nemzeti ünnepünk után következik.

A népi mondás azt tartja: „Sándor, 
József, Benedek, zsákban hozza a me-
leget.”

A népi megfi gyelést a tudomány is 
igazolja. Megfi gyelték, hogy ezeken a 
napokon erőteljes felmelegedés jelzi a 
tavasz jöttét.

Weöres Sándor:
Tavaszköszöntő (részlet)

Sándor napján megszakad a tél,
József napján eltűnik a szél,
Zsákban Benedek
hoz majd meleget,
nincs több fázás, boldog aki él.

„Három meleghozó… jó bortermést ígér”

A három meleghozó névnap a tavaszi 
napéjegyenlőség  idejéreesik, amikor 
megfordul az idő, s így természetesen 
idő- és termésjósló szerepük is van, ki-
vált Józsefnek. József napkor érkeznek 
meg a fecskék és a gólyák, s azt tartják, 
ha piszkos a tolluk, bő termés, ha meg 
fehér: szűk esztendő lesz. Ha véletlenül 
megdördül ilyenkor az ég, tanácsos az 
udvarról egy marék földet a kerítésen át 
a kertbe dobni, hogy sok kapor legyen. 
Ha meg szivárvány tűnne föl az égen, 
benne a széles sárga sáv jó búzatermést, 
a széles piros pedig jó bortermést ígér.

Egy március végi szép női
és virágnév: Hajnalka.

„A kék tölcsérű szulákféle virág 
úgynevezett futónövény, ezért nevezik 
„folyóká”-nak is, de mondják auroravi-
rágnak is, s ez az utóbbi megmagyaráz-
hatja, miért kapta 1973-ban a füvészke-
dő Földi Jánostól, Csokonai barátjától a 
hajnalka elnevezést: az auro ugyanis a 
’hajnal’ neve volt az ókori görögöknél. 
(Maga a kis virág pedig részben hajnal-
szín kelyhéről, részben arról kaphatta a 
nevét, hogy tölcsérkéi a hajnali hűvös-
ben nyílnak ki, míg a nappali melegben 
összezárulnak.)



Dévaványai Hírlap - 16. oldal

Az ember ma az általa lakott városok, falvak, illet-
ve települések egyes részeit külön elnevezésekkel illeti. 
Nem volt ez másként régen sem, azonban akkoriban 
nem csak a települések, hanem azok határának részeit 
is elnevezték. Ezeket az elnevezéseket gyakran az adott 
határrész jellegzetes növényvilágáról – Fűzfás, Bokros 
-, vagy a gazdálkodásban betöltött szerepéről – Ga-
bonás – kapta. Sajnos, ez utóbbi elnevezések már el-
tűnőben vannak és ma már leggyakrabban csupán az 
idősebb korosztály ismeri ezeket a határrész neveket. 
Ennél fogva jelentős szellemi örökséget képviselnek 
ezek az adatok. Fontosak lehetnek ezek a történészek-
nek, néprajzkutatóknak is, hiszen számos kiinduló-
pontot adhatnak egy település történetének megisme-
réséhez.  Jelen cikkünkben megpróbálunk városunk 
jelentősebb határrészeiből néhányat bemutatni, illetve 
az ezekhez köthető, múlt század eleji emlékeket is fel-
idézni. Írásunkban a dévaványai származású Vad Imre 
kereskedőinas visszaemlékezéseit használtuk fel.

Berek és nádas: „A Berekben Pa(t)kós Ferencné (ere-
detileg: Pakós – Sz.B.) szül. Szila(s)i Mária (eredetileg: 
Szilai – Sz.B.)  nagynéném földjén 1893-ban, mint gye-
rek jártam kint a nagynénémmel. Főznivaló tengirit 
hoztunk haza a kiskocsinkkal. 1919. július 10-én tör-
ténelmi nevezetességű eset fordult itt elő számunkra. 
Román katonák kergettek a Vak Papp Lajos tanyájá-
tól a Bere Mihály tanyájáig. Itt Bere Mihály elbujtatott 
minket Endre öcsémmel együtt.” 

Nagygabonás: „A Horthy világ alatt Nagygabonás vi-
téz Lipcsei Márton katonatiszt kezébe került. Nagyga-
bonásból ötszáz holdat kapott, mint tulajdont. Ispánt, 
három-négy kocsist, három-négy bérest, kondást, li-
bapásztort tartott. Jól gazdálkodott, erősen munkálta 
a földet, sokat termelt. Idejében csináltatott mindent. 
Híve volt a korai cséplésnek. Öt nyáron csépeltem nála. 
Kocsiról csépeltünk. Ez így kevesebb munkával jár és 
haladósabb. Aratókat, sommásokat fogadott. A mun-
kásembert jól megfi zette, a trehány, lógó embert nem 
tűrte. Szép kertje és szép gyümölcsöse volt. Disznókat 
külföldről is hozatott, kísérletezett a hizlalással, úgy-
szintén öt-hatszáz libát is tartott. Pulykát, meg egyéb 
baromfi t is sokat nevelt. Mint katonatiszt a kialkudott 
bért nem sajnálta.”

Tarcsán-ér-hát: „Tarcsányéren is volt földje Dr. Vass 
Albertnek. 1930-ban csépeltem itt. Sokat termelt, jól 
gazdálkodott, első osztályú terménye volt, cselédeket 
tartott a birtokán, kocsist, bérest, kondást, libapász-
tort, mert sok jószág volt. Saját háza volt Dévaványán. 
Nagy tudású orvos volt, különösen a nőgyógyászat 
terén. A nagyközönség nem volt hálás vele szemben. 

Józan életű, vallásos, jószívű református úriember volt. 
Felesége 150 hold földet örökölt. Ő is szerzett 150 hol-
dat az orvosi munkájával. Házat is vett. Anyagiakban 
gazdag, takarékos ember volt.”

Nagyréhely: „Nagyréhelyben sok éven át csépeltem 
D. Tóth János gazdánál. Nyers, nyakas gondolkodású 
református ember volt. Ha kezet fogott valakivel, el-
maradhatatlan volt, hogy tenyerét át ne fogja, mint 
valmi erőművész és megszorította. Sokszor kérni kel-
lett, hogy engedje el, ne hogy az illetőnek baja legyen a 
szorításból. Az 1900-ik évben új házat építetett a Vásár 
utcában lévő telkén. Ez most is abban a stílusban van. 
Az asztalos munkát az édesapám csinálta.”

Szöllösi Bálint Róbert
történész

AZ EMBER ÉS A KÖRNYEZET: A DÉVAVÁNYAI HATÁR EMLÉKEZETE

Forrás: III. katonai felmérés (1869-1887) térkép részlet.
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A Kossuth-bankók
és azok nyomólemezei

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetéhez 
szervesen kapcsolódnak a magyar pénztörténet kezdetei is. 
Ugyanis ekkor kezdődött az önálló magyar pénzkiadás, nyom-
tatták az első bankjegyeket és verték az első fémpénzeket. Mi 
most a papírpénzek történetével fogunk foglalkozni, és az 
azok nyomásához szükséges klisékkel.

Mária Terézia uralkodása idején (1740 – 1780) jelentek meg 
hazánkban az első papírpénzek, ezeket Bécsben adták ki. A 
forradalom azonban magával hozta az önálló magyar pénzügy 
és pénzügyminisztérium megteremtését, amelynek az volt a 
feladata, hogy a forradalom vívmányait és persze az országot 
stabil pénzügyi alapra helyezze. Az első felelős pénzügymi-
niszter Kossuth Lajos (1802 – 1894) rendelkezett ezeknek az 
első papírpénzeknek a kiadásáról.

Az Osztrák Nemzeti Bank igyekezett megakadályozni ezt a 
folyamatot és sebtében új pénzeket nyomtak, de olyan silány 
minőségben, hogy az nagy felháborodást keltett. Ekkor hatá-
rozott a magyar kormány a bankjegynyomtatás megkezdésé-
ről (korábban kincstárjegyeket adtak ki), amelyet a Magyar 
Kereskedelmi Bank feladatául jelöltek meg, és ehhez Landerer 
Lajos nyomdatulajdonost nyerték meg. Ő Angliából rendelt 
nyomdagépeket, ezeket a Károlyi-kaszárnyában rendezték be, 
és megkezdődött a papírpénzek magyarországi nyomtatása. 
Augusztus 14-én hozták forgalomba ezeket a bankjegyeket, 
amiket Kossuth után „Kossuth-bankónak” nevezünk. 24-e 
után azonban már csak olyanokat nyomtattak, amik mögött 
nem volt nemesfémfedezet, ezért ezekre „államjegy” felirat ke-
rült, ennek 5 forint volt a névértéke.

Az osztrák kormány mindent megtett, hogy ezeket kivonja 
a forgalomból és elégesse. Julius Jacob von Haynau táborszer-
nagy (1786 – 1853) külön kutatott is a nyomda berendezései 
után, amiknek egy része az aradi vár elfoglalása után kezükre 
is jutott, másik részük a világosi fegyverletételt követően az 
oroszok birtokába került. Csakhogy a Kossuth-bankók kliséi 
sehol sem voltak…

A bankjegynyomó klisék olyan fémlapok, amelyekbe bele-
vési a metszőmester a bankjegy mintázatát, külön a hátteret, 
külön lapocskákra a bankjegyen szereplő aláírásokat, és min-
denféle szöveges és rajzos részt is külön. Ezeknek a segítségé-
vel állítják elő a bankjegyeket. A Kossuth-bankók tervét Ty-
roler József (1822 – 1854) réz- és acélmetsző készítette el, a 
litográfi ai és metsző munkákat Grimm Vince (1801 – 1872) 
bankjegytervező végezte, aki 1849-ben mások mellett segéd-
kezett a magyar koronázási ékszerek elrejtésében az Al-Duna 
mentén.

A szóban forgó kis tárgyak kalandos útjáról egyetlen forrás 
ír, mégpedig Nyári József kétrészes cikke a Pécsi Figyelő 1888. 
évfolyamában. A kalandos történet a következőképpen szól: 
Kerschek József újaradi postamester egy kis vegyeskereskedést 
tartott fenn, ő kezelte az állami lottót és a dohánytőzsde is nála 

volt. Miután Kossuth 1849. augusztus 11-én elhagyta Aradot, 
majd bevonultak a városba az oroszok és osztrákok, ezeknek 
a csapatoknak a tagjai több tárgyat is eltulajdonítottak. Au-
gusztus 12-én két osztrák közkatona jelent meg Kerschek ke-
reskedésében, a hátukon kisebb zsákokkal, és az azokban levő 
fémtárgyakat ócskavasként eladásra kínálták. Kerschekné Raj-
csányi Máriának tűnt fel állítólag, hogy ezek a Kossuth-ban-
kók nyomókliséi lennének, így rábírta férjét, hogy azokat 
megvegyék.

A világosi fegyverletételt követően azonban nem volt sze-
rencsés dolog ilyen tárgyakat az embereknek maguknál tarta-
ni, úgyhogy elásták őket a kertben. A család nem akart tőlük 
megválni, de féltek is, ezért kiásták, egy részüket beolvasztot-
ták, egy részüket galsai (Pankota és Világos között fekvő falu, 
a világosi fegyverletétel helyéhez legközelebb eső település) 
présházuk nyitott tűzhelyének lábába ásták el. Kerschek úr 
1869-ben elhunyt, felesége 1876-ban a halálos ágyán feküdt, 
amikor elárulta gyermekeinek a titkot. Ők megtalálták, egy-
más között elosztották, s a legtöbb Kerschek Gyulához került, 
nagyjából 45 darab rézlap, mind kiváló állapotban. Ami ezek-
ből Aradon maradt – a szabadságharc végén használt nyomó-
lapok, törött lapok –, azt az osztrákok beolvasztották. Emezek 
Nyári kutatásai szerint elkerülték az osztrák hadvezetés fi gyel-
mét, így tehette rá a kezét a két közkatona.

Kerschek Gyula idővel Temesvárra költözött, és csak e 
cikkek születésekor hozta nyilvánosságra, mi van a birtoká-
ban. Ezután ismeretlen időben és módon a tárgyak a Csen-
des-nyomdához kerültek, majd a XX. század közepén az akko-
ri nyomdatulajdonos, Csendes Jenő felajánlotta őket a Magyar 
Nemzeti Múzeum számára, akkor már csak 31 darab volt 
belőlük. Az intézmény Éremtárában ma is ott vannak ezek a 
különleges kincsek. A dévaványai Bereczki Imre Helytörténeti 
Gyűjtemény Levéltárában pedig megtalálható egy kiváló álla-
potban megmaradt, a Magyar Kereskedelmi Bank által kiadott 
egyforintos bankjegy, illetve egy 1849. január 1-én kibocsátott 
harminc krajcáros kincstári utalvány. Ezeket a lakosság sokáig 
rejtegette magánál, mert egy letűnt, dicső kor emléke, és a sza-
badság szimbóluma volt számukra, a levéltári tárgyak állapota 
alapján pedig feltehető, hogy egykori tulajdonosainak sokat 
jelentettek és óvták őket.

Szalay Ágnes történész

LEVÉLTÁRI DOBOZAINKBÓL…
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TÁJÉKOZTATÁS
A múzeum és a Dévaványai Múzeumbaratok Köre által minden évben 

megrendezésre kerülő Kazinczy-anyanyelvi verseny a vírus helyzet miatt el-
marad. 

A feloldás, a múzeum látogathatósága után, reméljük még lesz lehetősé-
günk megrendezni. 

Megértéseteket, türelmeteket köszönjük: a szervezők.

Az idén a járványhelyzet miatt 
nem tudjuk megtartani a február-
ban szokásos éves közgyűlésün-
ket, ezért a 2020. évi beszámolót 
online formában a facebook-os 
zárt csoportban, illetve előzetes 
egyeztetés után nyomtatott for-
mában lehet megtekinteni.

A beszámolóval vagy a prog-
ramtervezettel kapcsolatosan 
kérdéseiket, észrevételeiket szí-
vesen fogadjuk. 

A beszámoló elfogadásához a 
tagok aláírása szükséges. Kérjük, 
hogy február végéig a jelenléti 

ívünket és a beszámoló elolvasá-
sát igazoló dokumentumot legye-
nek szívesek aláírni, illetve az éves 
tagdíj befi zetését is módjukban áll 
rendezni. A személyes találkozást 
megoldjuk.

Mindezekre csak előzetes, te-
lefonon vagy üzenetben történő 
egyeztetés után van lehetőség!

Telefon: 06/66-485-040,
06/20-492-10-38.

Üdvözlettel:
Tóbiás Gáborné, a kör elnöke

FARSANG
A Dévaványai Múzeumbarátok 

Köre és a DÁMK Bereczki Imre 
Helytörténeti Gyűjteménye február-
ban meghirdetett farsangi teremde-
korációs versenye lezárult. 

Köszönjük minden iskolai osz-
tálynak és óvodás csoportnak a 
részvételt.

Díjazottjai:

Legtöbb szavazatot összegyűjtötte:

   I. Ványai Ambrus Ált.Iskola 4.a oszt.
  II. Hajós utcai „Szivárvány” óvoda 
III. Szügyi Dániel Rerf. Ált. Isk. 5. oszt.

A zsűri döntése alapján a legkrea-
tívabbak:

   I. Ványai Ambrus Ált. Isk. 2.b. oszt.
  II. Szügyi Dániel Ref. Ált. Isk. 1. oszt.
III. Eötvös utcai „Tündérkert” óvoda

Gratulálunk! 

TISZTELT MÚZEUMBARÁTOK!

Az Adventi jótékonysági sütés után, újra elővettük a 
kelesztőtálakat, hogy ki ne jöjjünk a gyakorlatból.

Előre egyeztetve a Margaréta idősek Otthonával, feb-
ruár 25-én 15 kg lisztből sütöttünk fánkot az otthon 

lakóinak és dolgozóinak. A tejet a sütéshez Barta János 
és családja ajánlotta fel, amit ezúttal is megköszönünk. 

Varga Istvánné

HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK EGYESÜLETE
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LABDARÚGÁS
2021. Február 6. Szombat: 13:00 FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

FÜZESGYARMATI MŰFÜVES PÁLYA
Szeghalmi FC - Dévaványai SE 4 - 0 (1 - 0)

Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Bakos József.
Szeghalmi FC: 1 Kapusi G., - 2 Tatár S., 4 Wéber L., 5 Gedó L., 11 Paulik Á., - 8 

Mészáros M., 17 Cserna R., 10 Seres D., 5 Urbán S., - 16 Tófalvi A., 9 Darányi D. 
Cserék: 3 Vincze L., 7 Kovács I., 12 Takács M., 15 Zsombok K., 14 Réti J. Edző: 
Hajdú Csaba.

Dévaványai SE: 97 Szász D. (1 Sági B. 31’, Elek B. 61’), - 5 Kovács B., 7 Papp K., 
3 Pap Á., 10 Marton L., - 17 Kató B., 9 Feke B., 19 Juhász P. (14 Tóth M. 46’), 15 
Katona I., - 12 Nyíri J. (6 Gál S. 35’), 8 Szabó E. Edző: Bereczki Árpád.

Sérültek és hiányzók: Szalai B., Adamecz I., Molnár J., Gál S., Ernyes R., Kéki 
Cs., Kovács F.

Góllövők: Darányi D. 4’, 80’, Wéber L. 52’, 65’ ill: Szabó E. 62’.
Sárga lap: Feke B. 28’.
Jók: Kapusi G., ill: Az egész csapat.
Bereczki Árpád: A mérkőzés elérte célját, egy jó csapat ellen sikerült felkészülni 

a bajnokságra.

2021. február 13. szombat: 17:00 BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS
BÉKÉSCSABA, HONVÉD ÚTI MŰFÜVES PÁLYA

Dévaványai SE - Kétegyházi SE 2 - 1 (2 - 0)

Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Telek András.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 10 Marton L., 7 Papp K., 3 Pap Á., 15 Katona I. (6 

Gál S. 69’), - 17 Kató B., 5 Tóth M. (14 Feke B. 60’), 11 Horváth B. (2 Nagy Z. 77’), 
9 Kéki Cs., - 8 Szabó E. (6 Tóth M. 67’), 20 Ernyes R. (11 Juhász P. 74’). Csere: 1 
Végh T. Edző: Bereczki Árpád.

Kétegyházi SE: 48 Farkas Zs., - 2 Veder M., 4 Dehelán G., 5 Fettik N., 7 Bukor 
L., - 9 Grósz Á., 11 Igricz J., 16 Tóth V., 18 Gulyás G., - 13 Radnóti L., 19 Piti L. 
Edző: Árgyelán Demeter.

Sérültek és hiányzók: Panyik F., Elek B., Szalai B., Nyíri J., Adamecz I., Molnár 
J., Kovács F., Sági B.

Góllövők: Kéki Cs. 10’, Szabó E. 42’, ill: Radnóti L. 73’.
Sárga lap: Gál S. 90’, ill: Fettik N. 63’.
Jók: Az egész csapat, ill: Benyovszki J., Olej T., Zsíros P., Fazekas M.
Az őszről bepótolt mérkőzést játszott csapatunk a Békéscsabai 4-es honvéd ut-

cai műfüves pályán, a csütörtökön lesett 10 centiméter hó miatt kellett a mérkő-
zést el vinni Békéscsabára, mivel ott volt legközelebb szabad pálya.

A mérkőzés 17 órakor kezdődött Telek András játékvezető sípszavára. A mér-
kőzést a ványai csapat kezdte lendületesebben, a vendég Kétegyháziak a megszer-
zett labdával a két elől lévő csatárukat, Piti Lászlót és Radnóti Lászlót próbálták 
meg helyzetbe hozni.

4.perc a Kétegyházi Dehelán Gergő 30 méteres lövése a felső lécről pattant visz-
sza a mezőnybe.

7.perc Szabó Erik 20 méteres lövése csattant a felső lécen, ami szintén vissza 
pattant a mezőnybe.

10.perc Horváth Bence 11-es pontra bepasszolt labdáját Kéki Csabi futtából lőt-
te a kapu hosszú sarkába, 1 – 0 Dévaványának.

14.perc egy kiugratást követően Kató Benedek vette át hosszan a labdát, így a 
Kétegyházi kapus Farkas Zsolt megszerezte a labdát, oda lett a nagy helyzet.

19.perc egy kiugratásnak szánt labdát Farkas Zsolt kapus szerzett meg, amit 
pontatlanul a 45 méterre álló Kató Benedekhez rúgott, aki a labda átvétele után 
40 méterről egyből vissza emelt a kint álló kapus felett, de a labda a jobb oldali 
kapufáról a mezőnybe pattant vissza, így Kétegyháziak felszabadítottak.

27.perc Horváth Bence 16 méterről takarásból leadott lövését Farkas Zsolt ka-
pus nagy bravúrral szögletre tolta. 32.perc a Ványai 16-oson belül Piti László ke-
rült a fűre, de a játékvezető intett hogy mehet tovább a játék, amit a Kétegyháziak 
nehezményeztek Piti Lászlóval az élen.

35.perc Gulyás Gergő lőtt 20 méterről, de a nem túl erős lövése a kapu közepén 
álló Szász Dávid kezében kötött ki. 38.perc Szabó Erik 16 méteres lövése 20-30 
centivel a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret.

42.perc jobb oldali beadás után a rövid ötösön álló Szabó Erik a rövid kapufa 
belső éle mellé lőtte a labdát 2 -0 Dévaványának.

Második félidő: 46.perc egy Kétegyházi helyzettel kezdődött, amit Szász Dávid védett.
55.perc 20 méterről Marton Lajos elvégzett szabadrúgása ment kapu fölé.
62.perc ismét szabadrúgáshoz jutottunk 22 méterre a kaputól, amit ezúttal Papp 

Krisztián csavart el a sorfal fölött, de a rövid felső sarokba tartó lövését Farkas 
Zsolt kapus nagy bravúrral szögletre ütötte.

66.perc bal oldali beadást Ernyes Róbert lőtt kapura, amit Farkas Zsolt kapus védett, 
a kipattanó labdát Kató Benedek lőtte el egyből, de nem sokkal kapu mellé ment.

73.perc a Kétegyházi Radnóti Lászlót ugratták ki, aki a labda átvétele után, a 16 
méteres lövése a Dévaványai kapuban kötött ki. 2 – 1.

76.perc Kéki Csaba jobb oldali beadását a hosszú oldalon érkező Kató Benedek 
lőtt kapufára.

78.perc egy újabb kiugratás után Radnóti László 18 méterről lőtt el keresztbe a 
kapu előtt centiméterekkel.

82.perc Kéki Csaba ugratta ki a csereként beálló Juhász Pétert, aki éles szögből 
leadott rövid felső sarkos lövését Farkas Zsolt kapus tolta szögletre.

86.perc egy bal oldali Marton Lajos beadást Kéki Csaba lőtt el 8 méterről egy-
ből, ami Farkas Zsolt kapus kezében kötött ki. 

88.perc egy bal oldali Kétegyházi szabadrúgást követően Piti László fejesét véd-
te Szász Dávid.

90.perc egy vendég szögletet követően, a közepére belőtt labdát követően szaba-
dítottak fel a Dévaványai védők.

92.perc egy rossz talajt fogást követően szenvedett bal boka sérülést a Kétegyhá-
zi Veder Márk akit a mérkőzést követően mentő vitt el.

Bereczki Árpád: A mérkőzés 70. Percéig nagyon jól játszottunk sok helyzetet 
kidolgoztunk, a vendéggól megzavarta csapatomat és az utolsó 10 percen benne 
volt a mérkőzésben hogy a jól küzdő vendég csapat ki tud egyenlíteni! Mielőbbi 
gyógyulást kívánok a vendégek súlyos sérülést szenvedő játékosának!

2021. február 20. szombat: 14:00 BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS 
Dévaványai SE - Gyulai Termál FC 0 - 3 (0 - 3)

Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Zahorán Jánosj
Dévaványai SE: 1 Sági B., - 6 Kovács B., 7 Papp K., 10 Marton L., Katona I., - 17 

Ignácz T., 9 Feke B. (2 Séllei Z. 64’), 11 Horváth B. (5 Adamecz I. 64’) 16 Juhász P. (17 
Kovács F. 58’), - 8 Szabó E., 20 Ernyes R. Csere: 99 Ifj :Végh T. Edző: Bereczki Árpád.

Gyulai Termál FC: 1 Kajári J., - 2 Nagy S., 6 Szabó Cs., 7 Kukla Zs., 13 Repisky D. 
(17 Bartalos D. 46’), - 20 Pilán R. (22 Jimoh D. 46’), 10 Bagyinszki A. (16 Kovács 
Zs. 46’), 9 Nagy G., 99 Radics S., - 14 Zsömbörgi M. (19 Bondár A. 60’), 88 Bozsó 
M. (15 Bojtos A. 60’). Csere: 23 Boncza B. Edző: Szentléleki Béla.

Sérültek és hiányzók: Szalai B., Tóth M., Szász D., Molnár J., Gál S., Pap Á., Kéki 
Cs., Panyik F.

Góllövők: Zsömbörgi M. 19’, Nagy G. 34’, Bozsó M. 44’.
Jók: Feke B., Papp K., Ignácz T., Ernyes R., ill: Zsömbörgi M., Nagy G., Kukla Zs.
Bereczki Árpád: Csütörtökön még úgy nézett ki, hogy nem tudunk kiállni, mert 

nyolc játékosomra nem tudtam számítani. A pályára lépő játékosaim mindent 
megtettek a mai napon, de a gyulai csapat ma ennyivel jobb volt.

Szentléleki Béla: Hoztuk a kötelezőt egy sportszerűen és végig lelkesen játszó 
hazai csapat ellen.

2021. február 27. szombat: 15:30 BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS
Békéscsabai Előre II. - Dévaványai SE 3 - 1 (1 - 0) 

Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Gyuga Zsolt.
Békéscsabai Előre II: 1 Czinanó A., - 3 Czvalinga Á., 11 Balog Zs., 17 Oláh Á., 20 

Csicsely J., - 42 Lászik M. 6 Nyéki B. (2 Trescsula M. 63’), 8 Varga M., 19 Bónusz 
M. - 9 Farkas J. (88 Czvalinga M. 80’), 69 Szabó Zs. (21 Répási M. 69’). Cserék: 7 
Bukor Z., 13 Körömi Z. Edző: Brlázs István Gábor.

Dévaványai SE: 97 Szász D., - 17 Kató B., 7 Papp K., 10 Marton L., 15 Katona 
I., - 9 Kéki Cs., 14 Feke B., 11 Horváth B. (2 Ifj :Végh T. 87’), 16 Juhász P. (5 Nyíri 
A. 71’), - 8 Szabó E., 20 Ernyes R. Edző: Bereczki Árpád.

Sérültek és hiányzók: Szalai B., Elek B., Sági B., Gubucz V., Tóth M., Adamecz 
I., Molnár J., Gál S., Panyik F.

Góllövők: Bónusz M. 39’, Szabó Zs. 49’ (11 - es ből), 64’ ill: Kéki Cs. 75’.
Jók: Szabó Zs., Csicsely J., ill: Az egész csapat.
Blázs István Gábor: A játékunk nem volt megfelelő, kényelmesen járattuk a lab-

dát, a befejezéseknél nem koncentráltunk eléggé, de magabiztosan nyertünk.
Bereczki Árpád: A mai napi jó teljesítményünk, csak a tisztes helytállásra volt 

elég. Gratulálok a csapatomnak.

NŐI FUTSAL:

2021. február 14. vasárnap 17:00. Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés
BERETTYÓÚJFALUI SPORTCSARNOK

MVFC Berettyóújfalu - Dévaványai SE 2 - 2 (1 - 1)

Zártkapus mérkőzés, játékvezetők: Varga György, Szabó Péter, Vadon Tamás.
MVFC Berettyóújfalu: 22 Pozsgai Melinda, - 11 Erős Zsanett, 19 Madzin Dóra, 

20 Lengyelné Abdai Emese, 95 Balogh Erika. Cserék: 4 Nagy Anna, 14 Tóth Ale-
xandra, 21 Hetrovics Emese, 99 Petrik Szilvia. Edző: Ugrai Csilla.

Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 2 Balogh Blanka, 6 Nagy Zita, 10 Furka Júlia, 
11 Molnár Kitti, Cserék: 4 Szabó Tünde Imola, 5 Zeller Anita, 9 Bereczki Dorina, 
13 Tóth Noémi, 14 Kasznár Annamária. Edző: Tanács Zoltán.

Góllövők: Balogh Erika 2’, 33’, ill: Balogh Blanka 2’, Petrik Szilvia (Öngól) 39’.
Sárga lap: Tóth Alexandra 36’, ill: Kasznár Annamária 31’, Molnár Kitti 36’.
Talán a bajnokságban nyújtott legvisszafogottabb teljesítmény mellett, az utolsó 

percekben mutatott akarattal sikerült a pontszerzés!



2021. február 20. szombat 15:00. Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés
MISKOLCI SPORTCSARNOK

Miskolci Vénusz SE - Dlvaványai SE 3 - 0 (2 - 0)

Zártkapus mérkőzés, játékvezetők: Kátai Gábor, Skarupa Tamás, DR:Vígh Tünde.
Miskolci Vénusz SE: 12 Putnoky Zita, - 8 Végh Katalin Angéla, 11 Kovács Aliz, 

16 Szunyogh Nikoletta, 42 Gyarmathy Fanni Ágnes, Cserék: 4 Galambvári Gréta, 
6 Varga Eszter Veronika, 7 Váradi Cintia, 9 Visnyánszki Dalma, 10 Varga Noémi, 
13 Vámos Laura, 14 Lamos Lotti, 17 Zékány Szabina, 23 Kovács Anikó. Edző: 
Volodymyr Kolok.

Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 2 Balogh Blanka, 6 Nagy Zita, 7 Kurai Ni-
kolett, 10 Furka Júlia. Cserék: 4 Szabó Tünde Imola, 5 Zeller Anita, 9 Bereczki 
Dorina, 11 Molnár Kitti, 13 Tóth Noémi, 14 Kasznár Annamária, 77 Kovács Kitti. 
Edző: Tanács Zoltán.

Góllövők: Nagy Zita (Öngól) 3’, Varga Noémi 13’, Kovács Aliz 32’.
Sárga lap: Szabó Tünde Imola 31’.
Balszerencsés kezdést követően csak mezőnyben sikerült valamelyest megnehe-

zíteni a hazaiak dolgát. A kapu előtt hiányzott a határozottság. 

2021. február 28. vasárnap 18:00. Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés
GYOMAENDRŐDI SPORTCSARNOK

Dévaványai SE - Csorvási SK 10 - 0 (5 - 0)

Zártkapus mérkőzés, játékvezetők: Krajcsovicz Zsolt, Sechna Gábor, Korbely 
Péter Szabolcs.

Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 6 Nagy Zita, 7 Balogh Blanka, 10 Furka Júlia, 
14 Kasznár Annamária, Cserék: 1 Takács Erika, 2 Molnár Kitti, 4 Szabó Tünde 
Imola, 5 Zeller Anita, 9 Bereczki Dorina, 13 Tóth Noémi, 77 Kovács Kitti, Edző: 
Tanács Zoltán.

Csorvási SK: 1 Kis Krisztina Éva, - 6 Zvolenszki Vivien,17 Sánta Júlia, 21 Balikó 
Stella, 22 Farkas Veronika, Cserék: 4 Volent Lili, 10 Jávorka Eliza, 11 Kis Vivien 
Kitti, 31 Hoff mann Renáta Erzsébet, Edző: Melich Viktor.

Góllövők: Furka Júlia 2’, 28’, Nagy Zita 7’, 9’, Szabó Tünde Imola 13’, 23’, Tóth 
Noémi 17’, 26’, Molnár Kitti 36’, 38’.

Felszabadult, lelkes, kreatív játék, látványos gólokkal, megoldásokkal.

IFI (U19):

2021. február 28. vasárnap: 11:00
KIEMELT U19 BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS
Battonyai TK (U19) - Dévaványai SE (U19) 0 - 1 (0 - 0)

Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Füri Imre.
Battonyai TK (U19): 1 Szűcs G., - 2 Lenti D. (14 Habalik M. 12’), 3 Talpai T., 

4 Kiss D., 5 Mákos B., - 6 Suhajda M., 7 Miholka R., 8 Ivanov Sz., 9 Káló K., - 10 
Hargitai G., 11 Simon C. Csere: 17 Nádasdi L. Edző: Kovács Zoltán.

Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 2 Feke Bence, 5 Szarka Sz., 6 Végh T., 4 Kató 
E., - 10 Ignácz T., 9 Feke Balázs, 3 Séllei Z. (13 Erdős N. 87’), 8 Katona I.,- 14 Hras-
kó D. (12 Szabó E. 80’), 7 Papp K. Edző: Bereczki Árpád.

Góllövők: Séllei Z. 67’.
Sárga lap: Ivanov Sz. 74’, ill: Séllei Z. 42’, Kató E. 64’.

FELNŐTT CSAPAT PROGRAMJA
2021. március 6. szombat: 14:30 BAJNOKI MÉRKŐZÉS

DÉVAVÁNYAI SE – MEZŐHEGYESI SE
2021. március 13. szombat: 15:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS

SZARVASI FC – DÉVAVÁNYAI SE
2021. március 20. szombat: 15:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS

DÉVAVÁNYAI SE – BÉKÉSCSABAI MÁV SE
2021. március 27. szombat: 15:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS

MEZŐKOVÁCSHÁZI TE – DÉVAVÁNYAI SE
2021. április 3. szombat: 16:30 BAJNOKI MÉRKŐZÉS

DÉVAVÁNYAI SE – OROSHÁZI MTK-ULE 1913
2021. április 10. szombat: 16:30 BAJNOKI MÉRKŐZÉS

DÉVAVÁNYAI SE – NAGYSZÉNÁS SE

NŐI CSAPAT BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK PROGRAMJA:
2021. március 7. vasárnap: 18:00 /Gyomaendrődi sportcsarnok/

DÉVAVÁNYAI SE – MVFC BERETTYÓÚJFALU
2021. március 11. csütörtök: 18:30 /Gyomaendrődi sportcsarnok/

DÉVAVÁNYAI SE – SK TÓALMÁS

2021. március 20. szombat: 17:30 /Tóalmási sportcsarnok/
SK TÓALMÁS – DÉVAVÁNYAI SE

2021. március 27. szombat: 12:00 /Bátonyterenyei sportcsarnok/
REKLÁMPRESS BTC – DÉVAVÁNYAI SE 

2021. április 11. vasárnap: 18:00 / Gyomaendrődi sportcsarnok/
DÉVAVÁNYAI SE – MISKOLCI VÉNUSZ 

IFI (U19) BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK PROGRAMJA:
2021. március 14. vasárnap: 15:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS

DÉVAVÁNYAI SE – SZEGHALMI FC 
2021. március 21. vasárnap: 15:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS

GYOMAENDRŐDI FC - DÉVAVÁNYAI SE
2021. március 28. vasárnap: 15:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS

DÉVAVÁNYAI SE – BERÉNYI GYERMEK FC
2021. április 4. vasárnap: 11:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS

SZARVASI FC - DÉVAVÁNYAI SE
2021. április 11. vasárnap: 15:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS

DÉVAVÁNYAI SE – BÉKÉSCSABA ELŐRE U19 „B”

HONLAP CÍMÜNK: www.devavanyaise.hu

Dévaványai Hírlap - 20. oldal

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

LABDARÚGÁS

Nevem: Nagy Lara. Születtem: 2021. február 17-én.
Édesanyám neve: Bogya Andrea.

Édesapám neve: Nagy Zoltán.
Gratulálunk!

Mezei Mátyás és Burai Ramóna fi a Armandó.

Születés:



Dévaványai Hírlap - 21. oldal

Köszönetnyilvánítás
,,Sohasem halványul szívünkben emléked,

sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik édesanyánk özv. Pető Ferencné temetésén

megjelentek,együttérzésükkel, részvétükkel
velünk voltak. Fájdalommal őrizzük emléked.

A gyászoló család

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Dóra István
halálának 1. évfordulójára

Keresztanyád és családja, valamint nagynánéd

„Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod
Találjál odafenn örök boldogságot
Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva
Melyet türelemmel viseltél magadban
De az emlékeddel szívünkben maradtál
Számunkra Te soha meg nem haltál.”

Megemlékezés

Fájó szívvel  emlékezünk
Papp Imre halálának 1. évfordulójára.

Szerető családja

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

§
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

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

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

Horváth Lajos - Polgári búcsúztató

Telefon: 06/30-484-8211

BARNA TOJÓTYÚK
egyéves jól tojó 650 FT/db,

15 db-tól ingyen szállítással
megrendelhető.

Tel.: 30/860-2627
• 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!



Dévaványai Hírlap - 22. oldal

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. MÁRCIUS 25., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2021. március 25-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő

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

KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Április 9.  A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

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

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

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

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. március 19. (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

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

HÚSVÉTI AJÁNLATUNK:
(hagyományos készítésű füstölt termékeink)

• sonkák • csülök • füstölt darabos bőrös húsok
• füstölt darabolt színhúsok • combsonka

• paraszt lapocka • oldalas • kolozsvári szalonna
• köröm, farok, fül • ványai vékony füstöltkolbász

• ványai vastag szalámi • szarvas szalámi • kocsonya csomag

A helyzetre való tekintettel kiszállítást
egyeztetés után vállalunk!

Nyitva tartásunk változatlan!

--- Húsvéti nyitva tarásunk: ---
április 2. Nagypéntek: 8-12.

április 3. szombat: 7-12.
április 4-5. vasárnap-Húsvét Hétfő: Zárva

április 6-7-8. kedd-szerda-csütörtök: Zárva
Nyitás: április 9. péntek

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

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

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

• Eboltás
• mikrochipes  
   megjelölés
• gyógyítás






