Testületi ülésen történt…
A Képviselő-testület 2020. október 29. napján megtartotta soron következő ülését.
A napirendek előtt a polgármester elmondta, hogy
Ambruzs-Szabó József képviselői mandátumáról 2020. október 1. napjával lemondott.
A 2019. október 13-án megtartott önkormányzati képviselő választáson a sorban következő legtöbb szavazatot
(568) Laskainé Kiss Alexandra kapta, aki letette képviselői
esküjét, majd döntöttek a bizottságok összetételéről, amelyek így a következők:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
I. Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:
Elnök: Földi Imre
képviselő
Tagjai: Laskainé Kiss Alexandra képviselő
Kónya Dávid János
képviselő
és Kissné Varga Teréz
nem önkormányzati képviselő
Szilágyi Ferenc
nem önkormányzati képviselő
II. Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság:
Elnök: Purger Ferenc
képviselő
Tagjai: Kónya Dávid János
képviselő
dr. Ágoston Sándor
képviselő
és Varga Istvánné
nem önkormányzati képviselő
Pocsai Istvánné
nem önkormányzati képviselő
III. Szociális és Egészségügyi Bizottság:
Elnök: Nyuzó Marietta
képviselő
Tagjai: Laskainé Kiss Alexandra képviselő
dr. Ágoston Sándor
képviselő
és Dr. Demeter Erzsébet nem önkormányzati képviselő
Kajla Csilla
nem önkormányzati képviselő
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a
testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések
elfogadását követően első napirendként került elfogadásra
a komposztáló telep vagyonkezelésbe adásának és a telep
működésének tapasztalatairól szóló tájékoztató.
Második napirendben a lakossági kommunális szemétgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos tapasztalatokról szóló
tájékoztatót vitatta meg és fogadta el a testület.
Harmadik napirendi pontban elfogadták a Dévaványa
Környezetvédelmi Helyzetéről szóló tájékoztatót.
Negyedik napirend keretében az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet került módosításra.
Ötödik napirendben az önkormányzat gazdálkodásának
2020. szeptember 30-ai pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót fogadta el a testület.

Hatodik napirendi pontban az önkormányzat illetékességi területén bevezetett adónemek esetleges módosításáról
hoztak döntést.
Hetedik napirendi pont keretében a Strandfürdő és Gyógyászat, Ifjúsági tábor strand belépő, wellness szolgáltatás és
szállás árainak emeléséről hoztak döntést.
Nyolcadik napirendben a gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés szolgáltatási díjainak 6%-os emeléséről döntöttek,
mely díjemelést a rezsiköltségbe számítja be a szolgáltató,
így a szülőknek nem jár többletköltséggel.
Kilencedik napirendi pontban döntöttek az Illegális hulladéklerakók felszámolásának „Tisztítsuk meg az országot!”
elnevezésű pályázat benyújtásáról.
Tizedik napirendben a „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” elnevezésű pályázat benyújtásáról
hoztak döntést.
Tizenegyedik napirend keretében a „Dévaványa, Köztemetőben megvalósítandó urnafal építési kivitelezési munkái” című tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Kovács István egyéni vállalkozó bruttó 1.600.000,- Ft
összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Tizenkettedik napirendi pontban úgy döntöttek, hogy az
úttársulási hozzájárulás 85.000,- Ft/ingatlan összegén a Tövis-Villa, Vásárszél és a Sarló utca tekintetében nem kíván
változtatni, valamint a továbbiakban a képviselő-testület
döntése szükséges ahhoz, hogy a lakosok az úttársulat szervezését elkezdjék, továbbá döntöttek arról, hogy 28 millió
forint elkülönítenek a 2021. évi költségvetésben, amely útépítésre fordítható.
Tizenharmadik napirendben engedélyezték a Tartósbetegségben Élők Dévaványai Egyesületének részére a 2020.
évben megítélt támogatás összegének átcsoportosítását.
Tizennegyedik napirendi pontban engedélyezték a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének részére a
2020. évben megítélt támogatás összegének átcsoportosítását.
Tizenötödik napirend keretében engedélyezték E.ON
Tiszántúli Áramhálózati Zrt. javára a Túrkeve-Dévaványa-Túrkeve 22 kV-os távvezeték átépítése kapcsán, hogy a
Dévaványa, külterület 01610/1 helyrajzi számú ingatlanon
4936 m2 biztonsági övezetű, valamint a Dévaványa, külterület 01610/2 helyrajzi számú ingatlanon 5.220 m2 biztonsági övezetű vezetékjogot alapítsanak, valamint elfogadták a
mindösszesen 485.756,- Ft összegű kártalanítási díjat.
Tizenhatodik napirendben elfogadták a Dévaványa Város
Önkormányzata 2019-2023. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2020. évi felülvizsgálattal egységes szerkezetben.
Tizenhetedik napirendi pontban a Margaréta Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által a „Mosodai szolgáltatási feladatok ellátása” című tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Patai József egyéni vállalkozó
A cikk folytatódik ••
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240,- Ft/kg+Áfa összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Tizennyolcadik napirend keretében döntöttek arról, hogy
„Kerékpárral a környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi
hálózat kiépítése Dévaványán 2016” elnevezésű pályázat
megvalósításához bruttó 31.930.617,- Ft értékben költségnövekmény támogatása iránti igénnyel fordulnak a Közreműködő Szervezethez, 958.535,- Ft összegű önerő vállalásával.
Tizenkilencedik napirendben elfogadták a „Dévaványai
szennyvíztisztító telep fejlesztése” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás módosítását.
Huszadik napirendi pontban döntöttek arról, hogy a piacon kereskedelmi és értékesítési tevékenységet folytatókra
és a piac területén tartózkodó magánszemélyekre, vásárlókra 2020. november 6. napjától (péntek) - a piac nyitvatartási, valamint az alkalmi árusítás idejére - kötelező jelleggel
elrendelik a szájat és az orrot teljes egészében elfedő maszk
viselését.
Zárt ülés keretében hoztak döntést: önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbeadása kapcsán, otthonteremtés helyi támogatásának megállapításáról, 2 esetben, mindösszesen 750.000,- Ft összegben, önkormányzati tulajdonú

ingatlanok eladásáról, valamint költségalapú bérlakás bérlőjének kijelöléséről. Egy a testülethez intézett kérelem elfogadásra, egy pedig elutasításra került.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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. törvény 46.
§ (4) bekezdése értelmében „Veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve
a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
Tájékoztatjuk a Lakosokat, hogy a fentiekre tekintettel a
veszélyhelyzet fennállásáig az ülések nem kerülnek megtartásra, a döntéseket a polgármester hozza meg.

Polgármesteri tájékoztató
hívja a háziorvosát. Ne legyünk felelőtlenek, ne szégyelljük hívni az orvost, ezzel nemcsak magunkon
Pontos adatokat nem ismerünk, de biztosra ve- segítünk, de talán elkerüljük, hogy más embereket
hető, hogy varosunkban is - az országos helyzethez is megfertőzzünk.
hasonlóan - egyre nő a koronavírust hordozók és
a pozitív esetek száma. A médiában megjelenő táA jelen cikk megírások még hatályba nem lépő, de
jékoztatások szerint mára elértünk oda, hogy nem várhatóan hamarosan megjelenő legfontosabb szatudhatjuk ki hordozza a vírust.
bályok az alábbiak:

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton is kérünk mindenkit, hogy a maszkviselésre, kellő távolság megtartására és kézfertőtlenítésre
vonatkozó ajánlásokat, a karanténra vonatkozó előírásokat, illetve a kormány által meghatározott korlátozásokat tartsák be! A szabályok megfelelő ismerete
érdekében kérem Önöket, hogy kísérjék figyelemmel
a híreket, illetve honlapunkon is elérhetővé tesszük
a legfontosabb tájékoztatásokat.
Sajnos a tapasztalatok azt igazolják, hogy sokan
még most sem veszik komolyan a helyzetet és annak ellenére, hogy produkálnak tüneteket továbbra
is részt vesznek a közösségi életben. Kérem Önöket,
hogy amennyiben valaki tüneteket észlel magán
– legyen az akár milyen csekély tünet – telefonon

• este 20 és reggel 5 óra között kijárási tilalom lesz.
Felmentést csak a munkába járás és hazajárás,
valamint rendkívüli esetben lehetséges,
• az éttermek bezárnak, csak házhozszállítás lehetséges,
• az üzletek, fodrászatok este 19 órakor bezárnak,
• általános rendezvénytilalom lép életbe, családi
összejövetelen, magánrendezvényen legfeljebb
10-en vehetnek részt,
• esküvő csak lakodalom nélkül lehetséges, a szertartáson csak a szertartás megtartásához szükséges személyek, továbbá a szülők, tanúk, testvérek
vehetnek részt,
A cikk folytatódik ••
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• a temetésen maximum 50 fő vehet részt,

jutott olyan fákhoz, melyeket idén ősszel, valamint
jövő tavasszal lehet elültetni. Dévaványa is a nyer• a sportmérkőzések zárt kapusak lesznek,
tes pályázók közé tartozik, hiszen 5 db ezüsthársat,
• szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, az 5 db hegyi juhart és 5 db amerikai hársfát sikerült
amatőr csapatsport tilos,
igényelnünk, melyek 2021 tavaszán kerülnek elül• a szabadidős létesítményeket - fitneszterem, fe- tetésre az épülő városháza előtti téren, illetve uddett uszoda, múzeumok, színházak, állatkertek varán.
bezárják,
2019. februárjában egy másik pályázatra is je• a felsőoktatás csak online formában működhet,
lentkeztünk, melyet az Innovációs és Technológia
és az összes kollégiumot be kell zárni,
Minisztérium írt ki „A víziközmű rendszereket mű• középiskolákban 8. osztály fölött digitális oktatás ködtető infrastruktúra tekintetében energiatakarélép életbe,
kos eszközök, berendezések beszerzése, technológiák
• bölcsődék óvodák, általános iskolák, 14 év alatti- alkalmazása, továbbá megújuló energetikai beruházásokra, melyek az energiatakarékosság fokozását és
ak számára nyitva maradnak,
• a kórházi dolgozókat, iskolai tanárokat, óvónőket az üvegházhatású gázkibocsátást csökkentését eredés bölcsődei dolgozókat tesztelik, akkor is, ha a ményezik” elnevezéssel. 2019. november 22-én értesültünk a jó hírről, amely szerint önkormányzagyorsteszt csak 50-60 %-os biztonságú.
tunk nettó 4.512.830,- Ft támogatást nyert 50%-os
Ezen intézkedések elfogadása esetén városunk- támogatási intenzitással. Az Alföldvíz Zrt. részleteban is szükség lesz további változások bevezetésére, sen átvizsgálta az önkormányzat tulajdonát képző
melyekről a folyamatosan tájékoztatást adunk.
víziközmű rendszereket, mely alapján Dévaványa
város esetében a Jéggyár utcai és Deák Ferenc utcai
A Közös Önkormányzati Hivatalban az új ügyszennyvízátemelő korszerűsítését javasolta a több
félfogadási rend már életbe lépett, illetve a piacon
mint nettó 9 millió forintos támogatásból. Ezek
is ismételten bevezetésre került a maszkviselési
alapján, az Alföldvíz Zrt. által meghatározott paszabály.
raméterekkel bíró 4 db nagyteljesítményű átemelő
szivattyú került beszerzésre, melyek már meg is érkeztek hozzánk. A szennyvízcsatorna-hálózat műNYERTES PÁLYÁZATAINK
ködtetése az Alföldvíz Zrt. feladatkörébe tartozik,
Dévaványa Város Önkormányzata 2020 júniu- így a beszerzett eszközök üzembe helyezését ők
sában pályázatot nyújtott be az Agrárminisztéri- fogják hamarosan elvégezni.
um „Településfásítási Program 2020” elnevezésű
felhívásra, melyre az érdeklődés hatalmas volt.
A pályázatnak köszönhetően közel 500 település

Valánszki Róbert,
polgármester

SZÖVÖTT TERMÉKEK KAPHATÓK
A Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram helyi sajátosságokra épülő programelemének keretében a Hajós utca 22. szám alatt
szövött termékek készülnek, amelyek munkaidőben (hétfőtől-péntekig, 7:00 és 14:30 között)
megtekinthetőek, megvásárolhatóak.
Az alábbi termékek készülnek, akár rendelésre is:
• szőnyeg

•
•
•
•
•
•

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

Ugyanitt cirokseprű is készül, 4 méretben, 3001500 forint közötti áron.
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DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA
Kérjük, hogy az ügyfélszolgálati iroda látogatása esetén továbbá a hulladék beszállítása során – az Operatív Törzs ajánlásaira figyelemmel – az új típusú koronavírus elleni védekezés érdekében, valamint az Önök és kollégáink egészségének
és biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek 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 szükséges betartani, ha a hulladékudvarban egyszerre több ingatlanhasználó 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 nyitvatartása: Dévaványa, Hősök tere 1.
november 18., december 2., 16-án 8.00-11:00 óra közötti időpontban (szerdai napokon)
A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus formában, 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: november 27. (péntek), decemberben nincs.

Szelektív hulladék: november 25. (szerda),
december 9., 30. (szerda)
IV. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék
csütörtöki napon ürített területével)
Zöldhulladék: november 30. (hétfő), decemberben nincs.
Szelektív hulladék: november 25. (szerda),
december 9., 30. (szerda)
Elektronikai hulladékgyűjtés
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal, Hősök tere 1.
udvarán 2020. november 21-22-én (szombat-vasárnap)
8 órától 16 óráig adható át használatra alkalmas vagy alkalmatlan (de nem szétbontott és hiányos) lakosságnál keletkező berendezések.
Kommunális többlethulladékot gyűjtő zsák
A többlethulladékot gyűjtő fekete zsák 120 literes méretben a Dareh dévaványai ügyfélszolgálatán kapható, a zsák
ára 219,-Ft amelynek díja magában foglalja a hulladék elszállításának 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 többlethulladékhoz a DAREH nem forgalmaz külön zsákot.

Szelektív hulladék: november 25. (szerda),
december 9., 30. (szerda)

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

II. körzet

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR

(területe azonos a vegyes hulladék
keddi napon ürített területével)
Zöldhulladék: november 27. (péntek), decemberben nincs.
Szelektív hulladék: november 25. (szerda),
december 9., 30. (szerda)

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 információkról,
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

III. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék
szerdai napon ürített területével)
Zöldhulladék: november 30. (hétfő), decemberben nincs.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

Pályázat tárgya:
Dévaványa, 3 db önkormányzati tulajdonú bérlakásként
működő ingatlan elidegenítése.

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

Ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. november 30. 10 óra
helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatási és Szervezési irodája
módja: személyesen vagy postai úton (beérkezés)

Az ingatlanok adatai:

Sorsz. Hrsz. m2

Cím/hely

Komfort fokozat Induló vételár

1.

623

66,35

5510 Dévaványa, Jéggyár utca 45. „A” jelű lakás

összkomfortos

1.700.000,- Ft

2.

623

38,01

5510 Dévaványa, Jéggyár utca 45. „E” jelű lakás

komfortos

1.600.000,- Ft

3.

2142

102,6

5510 Dévaványa, Hunyadi János utca 126.
számú lakás (volt 110-es számú ingatlan)

komfortos

3.800.000,- Ft

Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi
határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart, ebből 20 nap az elővásárlási jog jogosultját illeti meg az 5510 Dévaványa, Jéggyár utca 45. számú
ingatlan esetében.

táig. Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók
részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül, míg a nyertes esetében a szerződés aláírásával egy időben a vételárba beszámításra kerül.

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási
és Szervezési Irodájában Ficere Gabriella ügyintézőtől a
Pályázati biztosíték:
Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték adásához 66/483-100/117-es telefonszámon.
köti, amelynek összege az induló vételár 10%-a. A biztosí- Részletes pályázati kiírás átvehető ingyenesen a Dévaváték összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat nyai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szervezési
K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 szá- Irodájában (12-es számú iroda) 2020. november 13. 9 órától
mú számlájára kell átutalnia az ajánlattételi határidő lejár- 2020. november 27. 1330 óráig.

ESZKÖZBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK
Továbbra is lehetőség van a Dévaványai Általános
Művelődési Központ tulajdonát képező eszközök
bérlésére. Legyen szó családi, baráti összejövetelekről,
ballagásról, lakodalomról vagy bármilyen más jellegű
rendezvényről.

Bérelhető eszközök és díjai:
Eszköz megnevezése:
1. Kültéri ,,mobil” szék
2. ,,Bankett” asztal (összecsukható)
3. 2x2 méteres sátor
4. 5x5 méteres sátor
5. Mobil hangtechnika

Bérleti díja:
250.-/db
1.000.-/db
5.000.-/db
10.000.-/db
2.000.-/alkalom

Eszköz megnevezése:
6. Projektor
7. Vetítővászon
8. Mikrofon+kábel
9. WiFi-s hangtechnika+mikrofon

Bérleti díja:
5000.-/alkalom
2.000.-/alkalom
1.000.-/alkalom
10.000.-/alkalom

Terem bérlési lehetőség (40m2 alapterület) 2500.-/óra
(Széchenyi u. 8. múzeum)

Az eszközök bérlésére a DÁMK Művelődés Központ
irodájában van lehetőség (Dévaványa, Széchenyi u.
8.), illetve érdeklődni személyesen vagy az alábbi telefonszámon lehet: 66/485-040.
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ZENÉS ISTENTISZTELET DÉVAVÁNYA REFORMÁTUS TEMPLOMÁBAN
2020. október 18-án Dévaványa
református templomában rézfúvós
zenekar koncertje színesítette istentiszteleti alkalmunkat. A Cantores
Ecclesiae rézfúvós együttes Budapestről érkezett Kovács Zalán László
vezetésével.
Az együttes 1998-ban alakult a
Budapest-Külsőjózsefvárosi Református Egyházközségen belül, ekkor
még nem csak rézfúvós hangszereken játszó zeneiskolásokból. A
hosszú évek során több formációban láthatta őket a közönség Európa
számos országában. A zenekar életében fontos esemény volt a 2000ben Naszályon megrendezett rézfúvós tábor, melyet akkor ifj. Márkus
Mihály, most már pápai lelkipásztor
vezetett. A táborban több pesti illetőségű fiatal is részt vett, akik később
elhatározták, hogy ennek mintájára
megszervezik otthoni gyülekezetükben a rezesekből álló zenekart. E
formációnak hosszú éveken át tagja
volt Dévaványa jelenlegi református
lelkipásztora is egészen teológiai tanulmányai elkezdéséig.
A zenekar nevének jelentése latinból fordítva „Gyülekezeti énekesek”
kifejezéssel adható vissza. Ez utal
arra, hogy az egykori alapító tagok a
gyülekezeti énekkar tagjai is voltak,
illetve máig is szorosan kötődik a zenekar a református gyülekezeti hagyományokhoz. Az énekesekből az
évek során konzervatóriumi tanulók, majd zeneakadémiai hallgatók
lettek. Tanulmányaik során profeszszionális jártasságot szereztek hangszeres tudásukban. A zenekar stílusa
erősen kötődik a Németországban
megtalálható Posaunenchor formációkhoz. A Posaunenchor egy nagy
hagyománnyal rendelkező rézfúvós
együttest jelent, amelyek a protestáns gyülekezetekben jöttek létre,
szolgálatukkal kiváltandó az orgona
szerepét elsősorban annak magas
építési költsége miatt. Másképpen

fogalmazva: rézfúvós hangszert viszonylag könnyű olcsón beszerezni
és karbantartani, és ezekből néhány
zenész közreműködésével már szépen hangzó együttest lehet formálni. Ezzel szemben az orgona mind
építési költségeiben, mind fenntartásában drága hangszernek számít,
továbbá nem is olyan könnyen szállítható. Ma hazánkban számos olyan
gyülekezet van, amelyben ugyan látható az orgona, de állapota és anyagi
forráshiány vagy művészhiány miatt
nem szólalhat meg.
A rézfúvós zenekarok elterjedését nagyban elősegítette a 19. században Európában bekövetkező
nemzeti öntudatra ébredés. Ekkor
igény mutatkozott arra, hogy a különböző hivatásos szervek és testületek saját zenekart hozzanak létre.
A szabadságharc csatáinak pedig
ikonikus jelképévé váltak az indulót
játszó zenekarok. A Cantores Ecclesiae együttes a klasszikus rézfúvós
kvintett felállásban játszik, átiratait
is erre a létszámra készítik el. A zenekar a Magyarországi Református
Egyházon belül egy olyan együttes,
mely évtizedek óta folyamatosan
magas színvonalon mutatja be a kü-
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lönböző korszakok zenéit, valamint
képviseli egyházunkat a kisebb és
nagyobb eseményeken, rendezvényeken, és amely tagjai között diplomás, képzett zenészeket tud.
Műsorukban az istentiszteleti énekek kísérése után több klasszikus
melódia is felcsendült. Elhangzott
többek között Charpentier: Preludium a Te Deum műből, Trumpet Voluntary, Purcell: Szvit, Johann Pachelbel: Kánon, AntonioWien bleibt
Wien, Magyar dal és tánc Amerikában – egyveleg Farkas Ferenc művére, When the Saint go marching in,
Szamosmenti induló, A Karib-tenger kalózai filmzene.
A koncerteket a Kulturális Államtitkárság pályázatának köszönhetően szervezhettük meg. A zenekar hat
helyszínen játszott a hétvégén: Ecsegfalván, Dévaványán, Gyomendrődön, Körösladányban, Zsadányban
és Füzesgyarmaton.
A zenekar tagjai: Ambrus Szabolcs és Vass István – trombita; Kasza Mónika – kürt; Kolozsvári Erik
– harsona; Kovács Zalán László –
tuba, művészeti vezető.
Simon Norbert segédlelkész

FENNTARTHATÓSÁGI
TÉMAHÉT

MEGHÍVÓ

Fenntarthatósági Témahét Iskolai Faültetési
Program a Ványai Ambrus Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskolában

„KÖRNYEZET ÉS
EGÉSZSÉG”

A Ványai Ambrus Általános Iskola és AMI minden évben csatlakozik az országos Fenntarthatósági Témahéthez,
amelyet rendszerint tavasszal tartanak meg országszerte
az iskolák. Az idén azonban a COVID-19 helyzet miatt elrendelt digitális tanrend során nem tudott maradéktalanul
megvalósulni. Ezért a 2020. évi Fenntarthatósági Témahét
októberre került át.
Ezen a héten sokféle foglalkozást, tanórát tartottak iskolánk tanulóinak a pedagógusok a fenntarthatóság jegyében.
Részt vettünk a Fenntarthatósági Témahét Iskolai faültetési programjában is, melynek keretében az ötödikesek Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságtól kapott facsemetét
ültették el.

Online előadások
Az előadásokon való részvételhez egy linkre kattintva
lehet csatlakozni, melyet a program előtt email-ben
és Facebook-on osztunk meg. Érdemes pár perccel
korábban belépni az adott felületre.

•••
2020. november 13. (péntek) 18 óra
„Vírusokkal – egészségesen”
Előadó: dr. Victor András
(egyetemi tanár, ELTE TTK)
•••
2020. november 20. (péntek) 18 óra
A COVID 19 emberi viselkedést befolyásoló hatása
környezetpszichológiai szempontból
Előadó: dr. Dúll Andrea
(egyetemi tanár, ELTE PPK Ember-Környezet
Tranzakció Intézet, az MTA doktora)
•••
2020. november 27. (péntek) 18 óra
Hogyan mondjam el neked?
Erőszakmentes kommunikáció
Előadó: Pogány Anikó
(erőszakmentes kommunikáció tréner, mediátor)
DÉVAVÁNYAI KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET.

Kedves Lakostársak!
A 2020-as évben is készülünk az adventi időszakra, bár egy kicsit
másképp, mint ahogyan megszokhattuk. A jelenlegi helyzet miatt
még fontosabbnak tartjuk, hogy apró, kedves gesztusokkal tegyük
még meghittebbé az ünnepi időszakot. Az elmúlt évekhez hasonlóan,
most is feldíszítjük a városi fenyőt, így fenyőfa felajánlásaikat szívesen
vesszük! Felajánlásaikat jelezni a 06/20-770-7295-ös telefonszámon,
vagy személyesen a közművelődésszervező irodán tudják, november
20-ig. (Széchenyi u. 8. Múzeum)
DÁMK Művelődési Ház
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
Képzéseink 2021/2022.
Technikum (5 év)

Szakképző iskola (3 év)

• Kisgyermekgondozó, -nevelő
• Informatikai rendszer- és
alkalmazás-üzemeltető technikus
• Fodrász
• Vendégtéri szaktechnikus

KERESKEDELEM ÁGAZAT
B. Kitti 10.B osztály — kereskedelmi értékesítő

• Kereskedelmi értékesítő
• Festő, mázoló, tapétázó
• Hegesztő
• Pincér-vendégtéria szakember
• Szociális ápoló és gondozó
el tudok majd helyezkedni, minden cégnél fontos a jó
informatikus. Szerintem jól lehet keresni az általam választott szakmával.

Én kereskedelmi értékesítőnek, eladónak tanulok. Nagyon örülök, hogy ezt a szakmát választottam.

•••••
Kilencedikes koromban még csak barátkoztam az
eladó szakmával, ugyanis még nem voltam kint a bolti gyakorlaton. A tanórákon már készültünk a nyári
gyakorlatra, hogy minél könnyebben illeszkedjünk be
a bolti gyakorlati helyeinken. Én a SPAR-ba kerültem,
ahol a dolgozók nagyon kedvesek voltak, megmagyarázták mindig az aktuális feladatokat: rendeztem az árut
a polcokon, ellenőrizem a szavatossági időket. Ösztöndíjat is kaptam, ösztöndíjat év közben is kapunk, ennek
összege a tanulmányi átlagtól függ.

SZOCIÁLIS ÁGAZAT
M. Alexandra 9.A osztály – kisgyermekgondozó-nevelő
Azért választottam ezt a szakmát, mert imádom a
kisgyerekeket, nagyon sok picike unokatestvérem van.
Öröm velük leülni játszani, sok törődést, odafigyelést
igényelnek. Szerintem valamelyik bölcsődébe fogunk
menni gyakorlatra, már nagyon várom! A kisgyermek
gondozók viszonylag jól keresnek. Amíg középiskolások vagyunk és jól tanulunk, ösztöndíjat is kapunk.

Szerintem ezzel a szakmával könnyen elhelyezkedhetek majd, ugyanis szoktam figyelni a hirdetéseket,
mindig keresnek eladókat. Még nem tudom, hogy élelmiszer, vagy műszaki boltba fogok dolgozni, de biztos,
hogy nem leszek munkanélküli.
•••••

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT
V. Levente 9.A osztály – informatika
Azért választottam a dévaványai iskolát, mert ide jár
a nővérem is, és mindig csak jó dolgokat mondott az
iskolai életről, a tanárokról. A szüleim azt javasolták,
Mehettem volna más iskolába, mert gyomai vagyok,
hogy próbáljam meg az informatika ágazatot. Mindig is
de
nem mentem, mert megtetszett az iskola, meg a beérdekeltek a számítógépek. Majd szeretnék megtanulni
járás
is jól megoldható. Szerintem szép szakmát válaszprogramozni, szerelni. Nagyon jó, hogy még ösztöntottam!
díjat is kapok. Ha leérettségizek, gondolom, sikeresen
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KÖZÉPISKOLAI HÍREK
ÉPÍTŐIPAR ÁGAZAT
K. Tamás Gábor 9.B osztály – festő, mázoló, tapétázó
Azért választottam a festő szakmát, mert a nagybátyám sokat mesélt a munkájáról, ő ugyanis szobafestő.
Ha megszerzem a szakmunkás-bizonyítványt és szerzek
elég tapasztalatot, akkor külföldön is ki akarom próbál-

hegesztő szakmát.
Két év alatt nagyon
megszerettem. Sok
pozitív visszajelzést
kaptam, hogy jó a
rálátásom a dolgokra. Családi okok
miatt kellett hazajönnöm,
viszont
nem bántam meg,
jól érzem magam. A
gyakorlati oktatóim
több dolgot is rám
bíznak, és meg vannak elégedve velem. Szinte csak jó
dolgok történnek, amióta hegesztőként a gyakorlatokon
vagyok.
•••••

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT
K. Klaudia 12.A osztály – Vendéglátásszervező
ni magam. Lehet, hogy kint még tanulok is új szakmai
Amikor nyolcadikos voltam, nehezen tudtam eldöndolgokat. Szeretnék megfelelő pénzösszeget gyűjteni,
teni,
hogy hova szeretnék menni továbbtanulni, milyen
hogy el tudjam indítani Magyarországon az éltemet és
szakmát kellene választanom.
a vállalkozásomat.
Azért döntöttem
úgy, hogy a dévaSZÉPÉSZET ÁGAZAT
ványai középiskoM. Dóra 9.A osztály – fodrász
lába jelentkezem,
mert közel van a
Anyával szívesen
lakóhelyemhez és
csinálunk
közös
nem kell korán
programokat, érkelnem. A pincér
dekel a sminkelés,
szakmát azért váfrizurakészítés. Solasztottam, mert
kan dicsértek, hogy
nagyon sok lehetőügyes vagyok, így
séget látok benne,
kaptam kedvet a
megismerkedhetek külföldi kultúrákkal, gasztronómifodrászathoz. Miával. Harmadik éve tanulom ezt a szakmát és az eddigi
vel elég visszahúéveim során nagyon sok új információval, tudással letzódó lány vagyok,
tem gazdagabb. A gyakorlaton is nagyon sok tapasztanem szeretek egyelatot szerezhettem. Betekinthettem a vendéglátás mindül utazni, jól jött,
den részébe, például: árufelvétel, felszolgálás különböző
hogy a dévaványai
rendezvényeken (születésnapok, esküvő, ballagás). A
iskolában az épületen belül van kollégium is. A nyílt napon megtetszett az gyakorlati oktatómtól rengeteget tudtam tanulni, megiskola, eljöttem és beiratkoztam. Már vannak a kollégi- tanította, hogyan legyek határozott, megosztotta velem
a tapasztalatait, beleláthattam a munkafolyamatokba,
umban barátaim, nem bántam meg a választásomat.
ami nekem sokat segített. Eleinte nagyon szokatlan volt
•••••
a pörgés, de ahogy egyre többet voltam a gyakorlati
helyen, annál jobban tudtam alkalmazni a megszerzett
GÉPÉSZET ÁGAZAT
tudásom.
S. Béla Zsolt 11.B osztály – hegesztő
Úgy hiszem: jól választottam szakmát is és iskolát is!
Békéscsabán kezdtem, mint karosszéria lakatos, de
sajnos családi okok miatt haza kellett jönnöm. Így vá- Mindenkit csak bíztatni tudok, hogy válassza a dévaválasztottam a helyi középiskola szakmakínálatából a nyai középiskolát!
•••••
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DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
AZ ARADI
VÉRTANÚKRA
EMLÉKEZTÜNK
A fennálló járványhelyzet miatt
az idei évben a megemlékezéseink
szerény körülmények között zajlot-

az Operatív Törzs ajánlásainak eleget
téve a megemlékezés koszorúinak elhelyezésére egyénileg volt lehetőség.
Így 2020. október 22-én Dévaványa
Város Önkormányzata képviseletében Valánszki Róbert polgármester
úr és Szarka Andrea aljegyző asszony,

fokú Művészeti Iskola, és a Gyulai
Szakképzési Centrum Dévaványai
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium helyezték el a megemlékezés
koszorúit.

,,(...)A háromszín-lobogó mellé
tegyetek három esküvést:
sírásból egynek tiszta könnyet,
s a zsarnokság gyűlöletét,
s fogadalmat: te kicsi ország,
el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér.”
/Tamási Lajostak le. Magyarország Kormányának
és az Operatív Törzs ajánlásainak
eleget téve a megemlékezés koszorúinak elhelyezésére egyénileg
volt lehetőség. 2020. október 6-án
Valánszki Róbert polgármester úr
helyezte el a kopjafához a megemlékezés koszorúját Dévaványa Város
Önkormányzatának képviseletében,
fejet hajtva a tizenhárom aradi mártír emléke előtt.

a Dévaványai Általános Művelődési
Központ képviseletében Bakó Bernadett intézményvezető asszony, a
Fidesz- Magyar Polgári Szövetség
Dévaványai Csoportja képviseletében Kiss Károly alpolgármester úr és
Kónya Dávid képviselő úr, a Ványai
Ambrus Általános Iskola és Alap-

AZ 1956-OS
SZABADSÁGHARC
ÉS FORRADALOM
ESEMÉNYEIRE
EMLÉKEZTÜNK
A fennálló járványhelyzet miatt az
idei évben a megemlékezéseink szerény körülmények között zajlottak
le. Magyarország Kormányának és
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Piros vér a pesti utcán-részlet/

Laskainé Kiss Alexandraművelődésszervező
DÁMK Művelődési Ház

‹ ‹ ‹ VISSZATEKINTŐ
Emlékezzünk elődeinkről
Tavaly ilyenkor a város már javában készülődött, hiszen novemberben - már évek óta - nagy
esemény volt a Kádár Ferenc Országos Népzene és Néptáncverseny. Az idén ugyan nem
kerülhet megrendezésre, de megőrzött művészetében ma is közöttünk él, rovatunkban
ezért is emlékezünk most településünk híres szülöttjére.
Kádár Ferenc Dévaványán született és élt 1891-től
haláláig, 1983-ig. Mestere volt a furulya és a pásztorkellékek faragásának, a nádsíp (nádduda) készítésének. 1958-ban elsők között kapta meg a Népművészet
Mestere címet. A náddudán kívül csodálatosan játszott furulyán, klarinéton, tárogatón, hegedűn, citerán, mindemellett gyönyörűen, ízesen énekelt. Megszólaltatta a 1953-ban a Lehel kürtjét a jászberényi
múzeumban. Országos jelentőségű szellemi értékére
az 1950-60-as években figyeltek fel a népzenekutatók
– az első riport 1954-ben jelent meg, 1961-től kezdve
hangfelvételeket készítettek vele, nádsíp- és furulyajátéka, népdaléneklése gyakran elhangzott a rádióban,
vagy filmek kísérőzenéjében. A szellemi örökségét, a
legtöbb hanganyagot, feljegyzést, életével kapcsolatos
dokumentációt a Néprajzi Múzeumban, a MTA Népzene-tudományi Intézetében, a DÁMK Bereczki Imre
Helytörténeti Gyűjteményben, a Munkácsy Mihály
Múzeumban és a Kádár család magángyűjteményében őrzik.
III. Kádár Ferenc sok nótát hallott otthon, hiszen az
ősei mind zenészek voltak. A zene jelentette az életét, alá is rendelt mindent. A furulya volt a kedvence,
lágy hangja és egyszerűsége miatt. 1949-ben, a ványai
táncok filmfelvétele kapcsán történt az első kísérlet több helyi zenész, különböző hangszereken való
együttes játékára. Bereczki Imre azután egyre-másra
szervezte a zenekar fellépéseit. Gyűjtötték a népdalokat, nagyobb lett a repertoár. A zenekar kibővült, már
nemcsak Dévaványán léptek fel, hanem a megyében
is vállaltak szerepléseket. Több TV-felvétel is készült
vele, de a faragással, festéssel sem hagyott fel, a szarut
is ügyesen karcolta. Ez időben kondásként dolgozott,
esténként pedig a kultúrteremben játszott. Tanította
az unokákat is a családi mesterségre, a zenélésre.

- A franc essen bele a tárogatódba, úgy megfáztam az
este. Kimentem, de olyan szépen szólt a tárogató, hogy
nem bírtam bejönni az udvarról.”
Idősebb korában legnagyobb öröme a rádión és a
TV-n kívül a pipa. Az asztalán állandóan ott van a dohány egy dobozban. Nézi a televíziót és pöfékel, vagy
hallgatja a rádiót. Aztán előveszi a furulyát és játszik a
felhangzó zenével.

•••••
A róla elnevezett rendezvény szellemisége fontosnak
tartja, hogy olyan fórumot biztosítson, amely helyt ad
mind a műkedvelőknek, mind pedig a professzionális szinten tanuló versenyzőknek, tiszteletben tartva
egymás munkáját, illetve segíteni az évszázadok alatt
kikristályosodott népművészeti kincsek továbbörökítését, legszebb, legértékesebb elemeinek hagyományhoz hű megőrzését. Ennek szellemében viszik/visszük
tovább Kádár Ferenc „hagyatékát”…
Forrás: A Kádár család története, 2003.

Így emlékszik vissza a régi időkre:
„- Kiültem este a ház elé és elkezdtem tárogatózni.
Félig vót a ház vége közönséggel. Kérdezik, hogy:
- Komám, ezt a nótát tudod e? Fúdd el! Majd elmegyek másnap a piacra, osztán találkozok Váradi Zsigával. Azt mondja:

Kádár Ferenc tárogatón játszik. BIHGY fotótár.
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‹ ‹ ‹ VISSZATEKINTŐ
Ezt olvastuk a
Dévaványai Hírlapban
1996. SZEPTEMBER 27.
Teadélután a vöröskeresztben
Szeptember 5-én déli egy órakor vidám társaság gyűlt
össze az Eötvös úti Nyugdíjas Klub –Vöröskereszt szobáiban, hogy kellemesen töltsenek el néhány órát a Vöröskereszt teadélutánján.
Szabó Gyuláné lelkes vöröskeresztes titkár meghívásának
és fáradságos szervezésének köszönhetően találkozhattak a
dévaványai szervezet régi tagjai, vezetői s könnyes szemekkel emlékeztek a régmúlt időkre, a Vöröskereszt helyi csoportjának megalakulására. Itt nem volt feltűnő az ősz haj,
nehezen mozgó láb, hiszen 40-50 éves tevékeny tagságra
tekinthettek vissza legtöbben. Sokuknak hullott a könnye
visszaemlékezéskor, amikor a sárgult fotókat nézegették s
emlegették a régi vezetőket, U. Nagyné Etukát, Pribelszky
Juditot, Csatáriné Ottiliát. Oly kellemes volt az együttlét, a
sok finom sütemény, hogy fel sem tűnt az idő múlása, így
a búcsúzáskor csak arra gondoltunk, de jó is, hogy kerül
valaki, aki az öreg, nagy részben nyugdíjas, ma már veterán
vöröskereszteseknek ilyen kedves összejövetelt rendezett.
Köszönet érte!

A DÉVAVÁNYAI HÍRLAP 1936. ÉVI
NOVEMBERI SZÁMÁBÓL
A tavasz folyamán kibővítik
a dévaványai pályaudvart
Szó van arról is, hogy ártézi kutat fúrnak az állomás területén. A megnövekedett vasúti forgalom számára a Dévaványai pályaudvar már régen szűknek bizonyult. A vonatok
befogadása és rendezése egyre nagyobb nehézségbe ütközik, ezért elhatározták, hogy a tavasz folyamán kibővítik a
pályaudvart. A kidolgozott tervek szerint mind a négy sínpárt meghosszabbítják 100 méterrel a közraktár felé. Azonkívül szó van arról, hogy a pályaudvar területén ártézi kutat
fúrnak, víztornyot állítanak fel és az átmenő mozdonyokat
itt látják el a szükséges vízzel.

A DÉVAVÁNYAI HÍRLAP 1933. ÉVI
NOVEMBERI SZÁMÁBÓL
Megalakult a
Dévaványai Méhészeti Kör
Régi vágyuk teljesült a Dévaványai méhészeknek: november 22-én vasárnap B Kiss Márton h. főjegyző elnöklete
alatt, az Országos Méhész Egylet kebelében, megalakult a
Dévaványai Méhészkör, mely a méhészek érdekeinek védelmét, a méhészet kiterjesztését és jövedelmezőségének fokozását tűzte ki célul maga elé. A körnek jelenleg 27 tagja van.

A SZENT KORONA ELREJTÉSE
1849-BEN
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc izgalmas epizódja egy igazi kalandregénynek beillő történet.
Főszereplője a Szent Korona és a koronázási jelvények,
amelyek egy 1608-ban készült ládában pihentek, benne
a korona egy önálló, külön dobozban. A szabadságharc
idején többször is ellenőrizték, nem tették-e rá kezüket
a Habsburgok, majd az 1848. december 30-i móri csatavesztés után szekérre rakva Debrecenbe menekítették,
ez volt egyébként a Szent Korona első útja az ekkor még
csak épülőfélben lévő Lánchídon.
A koronázási jelvények 1849. június 5-e körül tértek
csak vissza, de nem sokáig tartózkodtak a budai várban.
Az orosz-osztrák egyesült seregek mind inkább viszszaszorították a magyarokat, ezzel Pest-Buda helyzete
bizonytalanná vált, így július végén az ékszerek ismét
útra keltek. Szemere Bertalan (1812-1869), az első felelős magyar kormány belügyminisztere, majd az ország
második miniszterelnöke volt 1849. május 2-augusztus
11. között. Ő volt az egyetlen, aki vállalta az ékszerek
épségéért való felelősséget, habár ekkor a Habsburg-ház
trónfosztása már megtörtént. De nem akarta hagyni,
hogy az osztrákok kezére kerüljenek azok a szent kincsek, amelyek a magyar főhatalom jelképes hordozóinak
számítottak. Miután a kormány Szegedre tette át székhelyét, a koronázási jelvényeket rejtő nagy ládát is oda,
Szemere szegedi lakásának szobájába vitték.
A miniszterelnök terve az volt, hogy a városban vesz
egy lakást és annak padlójába rejti az ékszereket, de erre
már nem maradt ideje. A hadiesemények megkívánták,
hogy Váradra induljon Görgeihez, és oda is vitte magával a ládát, amelyet a római katolikus püspöki palotában
helyeztek el. Miután a kormány Aradra tette át székhelyét, augusztus 9-én ide vitték a koronázási jelvényeket
és Horváth Lajos miniszterelnöki titkár szobájába helyezték el. Miután ezen a napon zajlott le a temesvári
vesztes ütközet, másnap Kossuth a teljes katonai és politikai hatalmat Görgei Artúr honvédtábornok kezébe
adta és dél felé menekült, mint ahogy sokan mások.
Szemere Bertalan egyedül maradt súlyos terhével.
Otthagyni nem akarta a ládát, elrejteni nem tudta, megsemmisítése szóba sem jöhetett. De menekülnie kellett,
ha nem akart bitófára kerülni, így kénytelen volt mások
társaságában ő is a Török Birodalom felé venni az irányt,
kocsiján a magyar koronázási jelvényeket rejtő ládával,
amelyről a festett jelképet ollóval lekaparta. Aradon
felpróbálta egyébként a Szent Koronát, és amikor viszszatette az ékszereket, olyan szerencsétlenül zárta vissza
a ládát, hogy a pallos hegyét véletlenül letörte.
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A SZENT KORONA ELREJTÉSE 1849-BEN
Szeptember 11-én délután hagyták el Aradot Szeme- az összeesküvőknek, elkérték azokat tőle, mondván, hogy
réék Horváth és Szeivert János belügyminiszteri szolga kipróbálnák. Házmán emlékiratai szerint 20-án reggel
társaságában, majd este Máriaradnára érkeztek. Itt kel- befogták a lovakat a kocsiba, Házmán hajtott, Szemere és
tek át éjfélkor a MaLóródi az utasok szerepét
roson Lippára, 12-én
töltötték be, és Grimmet
hajnalban pedig már
meg ott hagyták egyelőLugoson tartózkodtak.
re a vendéglőben, hogy
Erre menekült a magyar
ne legyen feltűnő, hogy
kormány jó része is, Kosmindenhová egyszerre
suth, Batthyány Kázmér
és együtt mennek. Ő kis
volt külügyminiszter, a
idő elteltével valószínűmagyar hadsereg jelenleg kigyalogolt a várostős része (bár volt, akit
ból, és azon kívül vették
befolyásos atyja Bécsen
a többiek a kocsira. Megát inaslegénynek álcázva
álltak a kiválasztott helymenekített ki). Szemere
nél, az Allion-hegy déli
még Lugoson is megprótövénél, a Cserna dunai
bálkozott állítólag a láda
torkolatától északkeletre
elrejtésével.
800-1000 méterre (amely
egy
1791-es
szerződés
szerint
politikailag
semleges terüAugusztus 14-én Horváth Lajos nélkül továbbindultak,
aznap este már Karánsebesen tartózkodtak. Szemere itt letnek számított), elásták a ládát két fiatal fa közé a Cserna
Fülepp Lipótnak, a bánsági bányavidék kormánybizto- hídjától nem messze, majd befedték növényi szárakkal, a
sának adta a ládát, hogy azt egy bányában rejtse el, de munkaeszközeiket pedig a Cserna iszapos földjébe mélyíő nem tudta, mert a bányamunkások előtt feltűnő lett tették. 24-ig tartózkodtak Orsován, majd Turnu-Severin
ténykedése. Végül követve a Temes folyó és a Cserna pa- felé vették az irányt, átkeltek a Bahna-patakon, és ezzel a
tak völgyében húzódó ősi útvonalat, 15-én érkeztek meg Török Birodalomhoz tartozó Havasalföldre jutottak.
Orsovára, az Al-Duna partján fekvő határátkelőhöz. Szeivert János eddig kísérte őket. Ez volt az utolsó hely, ahol
Szemere „megszabadulhatott” a ládától, és itt mondta el
Batthyánynak, mit rejt a láda, aki csak ennyit mondott:
„… törd össze, vagy vesd a Dunába”.
A menekülők – mint a menekülő magyarok zöme – az
orsovai „Fehér Bárány” vendéglőben szálltak meg. Szemere itt 3 megbízható embert, Lóródi Edét, belügyminiszteri tanácsost, Grimm Vince bankjegytervezőt, és
egy negyedik személyt választott segítségül. Mindegyiküknek azt mondta, állampapírokat tartalmaz a láda. Az
augusztus 17-ről 18-ra virradó éjjel próbálták meg először elrejteni, mégpedig a vendéglőtől távol eső, a harcok
miatt elhagyatottan álló, egy görögkeleti ortodox lelkész
házának éléskamrája padlójában elásva. Velük volt Házmán Ferenc egykori belügyminiszteri tanácsos, aki sejtette, mit ástak el és figyelmeztette utóbb Szemerét, hogy
a helyszín nem megfelelő.
Az augusztus 18-ról 19-ére virradó éjjel ezért visszamentek és kiásták a ládát, Szemere kocsijára tették és
úgy álcázták, mintha az lenne az ülés, majd beállították
a vendéglő udvarára. Itt találkoztak egy Egressy Gábor
nevű férfivel, aki 4 lovat kínált eladásra, ez épp kapóra jött

A császári kormány természetesen tűvé tette az egész
birodalmat azért, hogy a magyar koronázási jelvényeket
megtalálja. Ebben élen járt a Legfelsőbb Rendőrhatóság
vezetője, Johann Kempen báró, a nyomozást Titus Karger
százados-hadbíró vezette. Végül Wargha István besúgó,
korábbi kamarai tisztviselő, minisztériumi titkár szerezte
meg a nyomravezető információt 1853-ban, mégpedig a
londoni emigránsok között, feltehetően Batthyány Kázmértól, akivel Szemere utóbb közölte a kincs rejtekhelyét. Wargháról egyébként 1919-ig nem tudta senki, hogy
az osztrák rendőrségnek dolgozott. Végül 1853. szeptember 8-án, reggel negyed 9-kor az egyik helyi napszámos,
Ion Morofina találta meg a ládát, amelyet azonosítás céljára Pest-Budára szállítottak hajón. A megtalálás helyén
1854-ben kápolna épült, amely 1972 óta a Duna vize alatt
nyugszik.
Illusztráció: M. Nestit (?): Orsova (utólag színezett rézmetszet; XIX. század közepe; http://teleenciclopedia.ro/colectii/
ilustratii?field_shortname_target_id=All&field_subiect_target_id=All&page=1)
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Szalay Ágnes

ÉVFORDULÓS SAROK

NÉPMESE NAPJA

Kedves Olvasóink!

Szeptember 30-a a
Népmese napja. Ebből
az alkalomból a Dévaványai Múzeumbarátok
Köre és a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény rendhagyó játékra invitálta
a gyerekeket. Sajnos az
idén nem jöhettek el
csoportosan a múzeumba, ezért elvittük a feladatokat az iskolákba és
az óvodákba. Az online
mese megtekintése után
3 illetve 7 próba várta a
gyerekeket, amit egyénileg, csoportban, vagy a családdal lehetett megoldani.
Aki mind a 7 próbát teljesítette, könyvjutalomban részesült, illetve próbatételenként 1-1 különdíjat sorsoltunk ki.
Meglepetésünkre nagyon sok mese érkezett. Osztályonként
jutalmaztuk a legjobb meseírókat. Köszönjük Váradi Andrásnénak és Giriczné Gyányi Máriának a mesék elbírálását.
Minden játékos részére mese illusztrációs hűtő mágnest
osztottunk ki. Továbbá a meseírók közül a legötletesebb,
legszebb meséket a helyi újságba tesszük közé, hogy az olvasók is részesei lehessenek a kis „alkotásoknak”.
Köszönjük a pedagógusok, napközis csoportvezetők, óvó
nénik munkáját, hogy segítségünkre voltak a feladatlapok
szétosztásában, rendszerezésében, továbbküldésében! A
játéknak összesen 274 résztvevője volt. Ezek között voltak
óvodás korúak, illetve 1-6 osztályos tanulók, továbbá Ecsegfalváról is hoztak be a kiállításra „meseszőnyeget, kézzel
készült bábokat. Mindezek virtuálisan megtekinthetők az
intézmény /Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény/ facebook oldalán.
Köszönjük az anyagi támogatást a DÁMK vezetőségének,
a Dévaványai Múzeumbarát Körének és mindazoknak, akik
részesei voltak a „játéknak”.

November hónapban a sok híres magyar szülött közül
most Ady Endrét (Érdmindszent 1877. nov. 22.) emeljük ki.
A magyar irodalom egyik legkiválóbb költőjének versével,
versrészletével szeretnénk – e vírusterhelt időben – biztatást, lelkierőt, reményt adni a mindennapok elismeréséhez.
Ady Endre: Adja az Isten
Adja meg az Isten,
Mit adni nem szokott,
Száz bús vasárnap helyett
Sok, víg hétköznapot,
Adja meg az Isten.
Adja meg az Isten,
Sirásaink végét,
Lelkünknek teljességes,
S vágyott békességét,
Adja meg az Isten.
Adja meg az Isten,
Bár furcsa a világ,
Ne játszak, ölő, gyilkos
Cudar komédiát
Adja meg az Isten.
Adja meg az Isten,
Mit adni nem szokott,
Száz bús vasárnap helyett
Sok, víg hétköznapot,
Adja meg az Isten.

Ady Endre: Uram, segíts bennünket
(részlet)

Be szép: a jó,
Hahó, hahó,
Valahol hiba történt,
Valahol, a nyiladozó
Virágokkal.
Olyan jó volt
S most, hogy milyen, mindegy,
Olyan szép volt.
Imádkozzunk:
Uram, segíts bennünket.

Összeállította:
Váradi Andrásné

A járványügyi helyzetre való tekintettel idén
novemberben elmarad a Dévaványai Múzeumbarátok Köre hagyományos születésnapi rendezvénye, a Batyus bál. Sajnáljuk
hogy nem találkozhatunk, le
kell mondanunk a vidám hangulatú estről, de amint mód
nyílik rá ezt pótolni fogjuk.
Vezetőség
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MESÉK
Ahogy az a népmese napi felhívásunkban szerepelt, az értékelés során
a legjobb, vagyis legötletesebb, legszebb, legvarázslatosabb, legfurfangosabb
meséket megjelentetjük az újságban.
Első alkalommal az egyéni kategóriában kiemelt,
alábbi két mesét olvashatják.
Szűcs Boglárka 4.c

Pocsai Krisztián 2.c

A csodaegér

Hollókirály

Egyszer volt, hol nem volt, az Üveghegyen is túl, volt egy
szegény ember. Nem is volt annak mása csak egy öreg ládája. Abban lakott az egere. Egyszer felkereste a szegény
embert a holló. Hírül adta, hogy a király annak adja fele
királyságát, aki legyőzi az őt fenyegető óriást.

Egyszer volt, hol nem volt az Üveghegyen is túl élt egyszer
egy szegény ember. Nem volt annak mása, csak egy öreg ládája amire sok kicsi piros apró tulipán volt festve. Ez a láda
egy varázslatos palástot rejtett magában. A palást képes volt
arra, hogy aki csak magára öltötte bármilyen állattá képes
volt átváltozni. Történt egyszer, hogy a király lányát egy gonosz óriás elrabolta, hogy ez által megszerezze a királyságot.
A király nagy bánatában és kétségbeesésében elhatározta,
hogy lovagi tornát rendez. A lovagi torna győztese szabadíthatja ki a király lányát. A király ezért jutalomként felajánlotta a lánya kezét és fele királyságát. A szegény ember hallván
a kihívást ládikájából elővette a varázslatos palástot és felkerekedett, hogy szerencsét próbáljon a király udvarában.
Az első próbán egy daliás vitézzel kellett neki megküzdenie.
A küzdelem kezdetekor a szegény ember elkiáltotta magát.
Varázslatos palást tégy engem oroszlánná és csodák-csodája a szegény emberből egy szempillantás alatt hatalmas
oroszlán lett, melynek láttán nem csak a vele vívni készülő
vitéz, hanem az összes többi jelentkező is megfutamodott.
Mivel a szegény ember a lovagi tornán egyedül maradt,
végül így szólt hozzá a király: – Remélem eme varázslatos
tudásodat a lányom kiszabadításánál is tudod hasznosítani,
járj szerencsével. Ezek után a szegény ember felkerekedett
az óriás várához, amely heted hét határon is túl volt. Az óriás várához érve a kaput zárva találta, de a kulcslyuk igen
termetesnek tűnt ezért így szólt a szegény ember varázslatos palásthoz: – Tégy engem kisegérré, majd láss csodát egy
apró kis egér lett belőle. Felmászott a kapun a kulcslyukig és
bemászott rajta. A szegény ember kisegér alakjában bejárta
az óriás várának minden zegzugát. A szegény ember rá is
talált a királylányra a vár toronyszobájában. A szegény ember gyorsan visszaváltozott emberi alakjában, mert a királylány nagyon megijedt a kisegértől. A királylány és a szegény
ember gondolkodtak mi tévők legyenek, hogyan tudnának
innen elmenekülni. Legvégül a szegény embernek eszébe
jutott a varázs palást. Elkiáltotta magát: – Palást tégy engem
a hollók királyává, aki a hollók között a legnagyobb! Láss
csodát, hatalmas fekete holló lett belőle. A királylány felült
a holló hátára, aki gyors szárnycsapásokkal hazarepítette a
királylányt az édesapjához. A szegény ember visszaváltozott
ember alakjába, aki ezután megkapta a fele királyságot és
a királylány kezét. Így heted hét országra szóló lakodalmat
csaptak és boldogan éltek amíg meg nem haltak.

De hát ez számomra lehetetlen! Nincs nekem másom,
csak egy rossz ládám meg egy egerem! –mondta a szegény.
– Majd én meg segítelek, mert látom, hogy jó ember vagy.
– Na idefigyelj! Van nekem egy csodapalástom. Add oda az
egerednek, s meglásd varázsereje lesz! – mondta a holló és
elrepült. A szegény ember hitte is meg nem is. Másnap jött
a holló a palásttal. A szegény odaadta az egérnek, bár nem
hitt a szerencsében.
Másnap az egér elindult
a palásttal. Erdőn, mezőn
átment. Egyszer csak elérkezett a tulipánok mezejére.
Ott aztán a főtulipán ráuszította a seregét. Az egér először menekülni próbált, de
aztán eszébe jutott a palást.
Belemormogott valamit, és
közben azt kívánta: Bárcsak
átrepülhetnék a tulipánmező
felett! S láss csodát, valóban
átrepült fölötte. Megköszönte a segítséget a palástnak, és
ment tovább. Egyszer csak megszólal az egér: - Olyan ismerős szagot érzek, és a környék sem tűnik idegennek. Várj
csak, hiszen ez Egérfalva! De, hogy jutunk át a falut körbevevő folyón? – Kapaszkodj fel rám, és átlebegünk a vízen
– mondta a palást. Az egérke szót fogadott neki. Átkeltek a
folyón, és mentek tovább. Odaértek az óriás barlangjához.
A barlang előtt tüskés bozót fogadta őket. Az egérnek még
sikerült átjutnia egy résen, de amikor meglátta az óriást,
megrémült. Azt kívánta a palásttól, hogy legyen varázsereje.
Ekkor valami bizsergést érzett. – Biztos megjött a varázserő
– gondolta. Azt szerette volna, hogy az óriás összetöpörödjön. Kívánsága teljesült is, mert az óriás akkora lett, mint ő.
Megküzdöttek, és az egér győzedelmeskedett. A palást hátán repült haza. Az egér boldogan mesélte otthon a szegény
embernek, hogy legyőzte az óriást. Ezután szeretetben és
gazdagságban éltek tovább életük végéig.
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A MÚZEUMI ARCHÍVUMBÓL AZ EMBER ÉS AZ EGÉSZSÉG: A DÉVAVÁNYAI NÉPI GYÓGYMÓDOK
A betegségek már az ősember ideje óta szerves részei
az emberek hétköznapjainak és társadalmának. A betegségek sújthatnak természetesen egy embert is, de amióta
kialakultak - az idő előrehaladtával - a nagyobb emberi
közösségek (család, falu, város), időszerűvé vált a nagyobb
járványok elleni védekezés is. A betegségek legyőzésére
- azok megjelenésével párhuzamosan - az emberek már
megpróbálták a gyógyírt is megkeresni. Ezt tekinthetjük
a mai orvoslás előfutárának. A gyógymódok és gyógyító
eszközök a korai szakaszban a mai szemmel nézve igen
kezdetlegesnek, sőt némelyek pusztán kuruzslásnak tűnhetnek. Ennek ellenére mégis mindegyik rendelkezik két
közös elemmel, amely számunkra fontos, illetve megfontolandónak kell, hogy legyenek, ez pedig a kísérletezés
és a néphit. Jelen cikkünkben mindkét esetre szeretnénk
példákat hozni. Szeretnénk azt is hangoztatni, hogy az
egyes itt leírt „gyógymódok” többsége eléggé megkérdőjelezhető hatásúak, így jelen esetben a célunk csupán az
ismeretterjesztés, a gyanús gyógymódokat ne próbálják ki
olvasóink otthon.

Láthatjuk tehát, hogy milyen módszerekkel és milyen
eszközökkel próbálták meggyógyítani elődeink az egyes
betegségek tüneteit. Azt is láthattuk, hogy ezeknek a gyógymódoknak a többsége csak minimális, vagy semmilyen
gyógyhatással nem rendelkezett. Természetesen voltak a
felsoroltak között olyan gyógymódok is, amelyek az egyszerűbb tünetek kezelésére alkalmasak lehettek. Ezeknek
a többsége - nem véletlen - még máig él a köztudatban,
hiszen alkalmasabbak lehettek, mint a pusztán babonára épülő gyógymódok (bénaság, hideglelés). Azt is fontos megjegyeznünk cikkünk végén, hogy a hatástalan
gyógymódoknak is megvolt a kettős szerepük, egyrészt
megmutatják, hogy elődeink miért is hagyták el ezeket a
gyógymódokat. Másrészt pedig pontos képet kaphatunk
arról, hogy egy adott korban az egyes egyén vagy társadalmi csoport hogyan viszonyul a környezetéhez. Ezalatt azt
értjük, hogy az emberek milyen hiedelmeket társítanak az
egyes növényi és állati összetevőkhöz, illetve miképpen
jelenik meg mindez a közösség hagyományaiban az évszázadok során.

Hideglelés, félénkség gyógyítása: A hideglelés elleni
gyógymódok egyik állandó eleme a pálinka, illetve annak megitatása a beteggel. Ehhez persze nagyon gyakran
egyéb „hatóanyagot” is adtak, ennek választéka elég széles.
Itt a csak a legfontosabbakat soroljuk fel: vörös hasú békát
raktak a szeszbe, az állat ettől elpusztult, ezután kivették a
békát és a pálinkát elfogyasztotta a beteg. Használtak még
szárított, porított lóherét, illetve kifehéredett kutyatrágyát
is. Félénkség gyógyítására is pálinkát használtak, jóllehet
itt egy megfőzött és porított emberkoponyát tettek a pálinkába.

Jelen cikkünk időszerűségét az adja, hogy most súlyos,
járványos időszakban élünk. Ma már képzett orvosok, tudósok igyekeznek gyógyító kezelésekkel, gyógyszerekkel,
segíteni, de a régi észszerű és hatásos népi gyógymódok,
gyógyító anyagok (méz, citrom, gyömbér, cékla, szíkfű,
kamilla és alma), is erősítik a szervezetünket. Ügyeljünk
egészségünk megőrzésére, vigyázzunk a magunk és mások életére!
Szöllösi Bálint Róbert, történész

Bénaság gyógyítása: Szent György napja előtt (április 24.), kilenc sírról kellett füvet szedni, földdel együtt.
Figyelni kellett, hogy a halottak nevei megegyezzenek a
beteg nevével. A füvet aztán megszárították a padláson.
A szárított fűből aztán főzetet kellett főzni, azt pedig megitatni a beteggel. Egyes változatok szerint speciális fürdő is
gyógyította a bénaságot. A fürdőhöz szükséges volt, hogy
elkészítésekor kilenc kút vizét is felhasználják az erősebb
hatás érdekében.
Pálinka: A pálinkát ma is előszeretettel használják az
emberek a házi patika keretein belül, ugyanis az elterjedt
nézet szerint alkalmas az enyhébb tünetek kezelésére, illetve a fájdalomcsillapításra, fertőtlenítésre. A pálinka
hatékonysága természetesen vitatott, azonban a pálinkát
nemcsak manapság tekintették egyesek gyógyszernek, hanem még a múlt században is élénken élt ez az elképzelés.
A pálinkával történő „gyógyításra” láthattunk példákat
már a fentiekben, azonban ezeken kívül is voltak gyógymódok. A pálinka alkalmas volt még: a sebek fertőtlenítésére, fogfájásra, köszvényre, gyomorfájásra.

A dévaványai gyógyszertár belseje 1900-as évek.
BIHGY fotótár.
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Születések:
Kocsis Zoltán és Suha Brigitta fia Dénes, Denisz,
Porumb Béla és Feke Dorottya lánya Léna,
Adamecz István és Ladányi Viktória fia Noé.

Késélezést
vállalok:

Lada 2105-S, fehér színű,
1995. évj. 160 e km,
friss műszakival eladó.

Telefon:
06/30-964-5647

Irányár: 220.000,-Ft.
Érdeklődni: 66/485-183
telefonon.

Dévaványán a Deák F. utcában 92. sz.
alatt, építési telek eladó.
Érdeklődni: 06/70-411-49-90

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

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

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

Telefon: 06/70-234-42-75
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LABDARÚGÁS
FELNŐTT
2020. október 17. szombat: 14:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Mezőberényi LE 3 - 1 (2 - 0)
100 néző, játékvezető: Krajcsovicz Zsolt.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 7 Papp K. (16 Gubucz V.
84’), 3 Pap Á., 5 Furka Zs., 2 Gál S. (11 Horváth B 54’), - 9
Kéki Cs., - 4 Bányai R., 10 Marton L., 17 Kató B. (15 Katona
I 64’), - 8 Szabó E. (6 Tóth M. 67’), 20 Ernyes R. (14 Feke B.
78’). Cserék: 1 Sági B., 19 Nyíri A. Edző: Bereczki Árpád.
Sérültek és hiányzók: Panyik F., Elek B., Szalai B., Nyíri J.,
Adamecz I., Molnár J.
Góllövők: Szabó E. 28’, 38’, Papp K. 84’, ill: Zsíros P. 89’.
Sárga lap: Kéki Cs. 74’, Horváth B. 77’, ill: Olej T. 86’.
Piros lap: ---, ill: Pálfi R. (szövegelésért) 92’.
Jók: Az egész csapat, ill: Benyovszki J., Olej T., Zsíros P.,
Fazekas M.
Marton Lajos a DSE játékosa: Szervezett játék, a jobb
helyzetkihasználás döntött. A rossz idő ellenére köszönjük
a szurkolók biztatását.
Benyovszki Róbert: Itt már lehet csak a piócás ember segíthet. A „kabalánkat” innentől csak az ellenfeleinkhez küldjük, akkor hátha nyerünk.

2020. október 10. szombat: 15:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Sarkadi Kinizsi LE 5 - 4 (5 - 2)
130 néző, játékvezető: Kiss Tibor.
Dévaványai SE: 1 Elek B., - 13 Szalai B. (15 Katona I. 69’),
3 Pap Á., 5 Furka Zs., 2 Gál S. (14 Feke B. 46’), - 9 Kéki Cs.,
4 Bányai R., 10 Marton L., 17 Kató B. (12 Nyíri J. 85’), - 8
Szabó E. (21 Panyik F. 60’), 20 Ernyes R. (19 Nyíri A. 77’),
Edző: Bereczki Árpád.
Sérültek és hiányzók: Papp K., Szász D., Sági B., Gubucz
V., Tóth M., Adamecz I., Molnár J.
Góllövők: Kató B. 4’, 8’, 10’, Marton L. 11’, Szabó E. 23’ ill:
Fazekas J. 5’, 37’, Tokaji Zs. 51’, 56’.
Sárga lap: Marton L. 91’, ill: Szalazsán A. 42’, Jánki I. 88’.
Jók: Kató B., Kéki Cs., Marton L., Szabó E., Furka Zs., ill:
Tokaji Zs., Fazekas J., Erdei I.
Bereczki Árpád: Az első tizenöt percben kijött a lépés, és
ekkor el is döntöttük a mérkőzést. Az őszinte támadójátékot
majdnem megbüntették a jól kontrázó Sarkadiak. Köszönjük
a szurkolóink biztatását.
Bali István: Az első tíz percben eldőlt a mérkőzés, az
erőnkből csak a szépítésre futotta. A sok egyéni hiba miatt
nem érdemeltünk pontot.

2020. október 4. vasárnap: 15:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Csabacsűdi GYLSE - Dévaványai SE 1 - 1 (0 - 0)
150 néző, játékvezető: Fekete Zoltán.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 14 Szalai B., 3 Pap Á., 5
Furka Zs., 17 Kató B., - 9 Kéki Cs., 4 Bányai R., 10 Marton
L., 11 Horváth B. (6 Bereczki Á. 83’), - 8 Szabó E. (20 Juhász
Zs. 74’), 19 Nyíri A. (21 Panyik F. 56’). Edző: Bereczki Árpád.
Sérültek és hiányzók: Papp K., Elek B., Sági B., Gubucz V.,
Tóth M., Adamecz I., Molnár J., Gál S.
Góllövők: Viszkok D. 85’ ill: Pap Á. 86’.
Sárga lap: Viszkok Cs. 15’, Sovány P. 88’, Tasi N. 91’, ill:
Kéki Cs. 31’.
Jók: Viszkok D., Kasik M., ill: Furka Zs., Pap Á., Bányai R.,
Szalai B., Marton L.
Kondacs János: A kialakított helyzeteinket nem sikerült
gólra váltani, ezért nem érdemeltünk meg a győzelmet.
Bereczki Árpád: Jelen helyzetünkben minden pontot meg
kell becsülni. A mérkőzésen a küzdelem dominált, egyik csapat sem érdemelt győzelmet.

2020. szeptember 30. szerda: 15:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Szeghalmi FC 0 - 3 (0 - 1)
100 néző, játékvezető: Barta Tibor.
Dévaványai SE: 1 Sági B., - 15 Katona I., 7 Papp K., 10 Marton L., 2 Gál S., - 17 Kató B., 6 Horváth B. (3 Séllei Z. 84’),
18 Adamecz I., 14 Feke B., - 11 Papp D. (19 Nyíri A. 67’), - 8
Szabó E. Csere: 16 Bereczki Á. Edző: Bereczki Árpád.
Sérültek és hiányzók: Papp K., Szász D., Sági B., Gubucz
V., Tóth M., Adamecz I., Molnár J.
Góllövők: ---, ill: Tatár S. 35’, Baksai Zs. 76’, Urbán S. 91’,

Sárga lap: Szabó E. 20’, Horváth B. 22’, Marton L. 54’, Nyíri
A. 91’, ill: Wéber L. 25’, Nagy M. 36’, Gedó L. 46’, Seres D. 85’,
Piros lap: ---, ill: Darányi D. (szövegelésért) 42’.
Jók: Az egész csapat, ill: Vincze L., Tatár S., Paulik Á.
Bereczki Árpád: A sok hiányzónk ellenére, fiatal játékosaink nagyon jó játékkal rukkoltak ki. Ha a befejezéseknél
pontosabbak vagyunk meglepetést okozhattunk volna. Ezen
az úton megyünk tovább.
Hajdú Csaba: Kiválló minőségű pályán, jó csapaton sikerült felül kerekednünk. Kár a sok színes lapért, nem volt
benne a mérkőzésben!

NŐI FUTSAL NB:2
2020. október 11. vasárnap 11:00.
MAGYAR KUPA, FUTSAL LABDARÚGÓ
MÉRKŐZÉS A PAKSI SPORTCSARNOKBAN!
Atomerőmű SE - Dévaványai SE 6 - 4 (2 - 0)
80 néző, játékvezetők: Pekoli Dániel, Álló Tibor, Mihálovics Lajos.
Atomerőmű SE: 1 Blesz Nikoletta, - 7 Klézli Szandra, 11
Fritz Fanni, 13 Sajabó Boglárka, 19 Trapp Enikő, Cserék: 5
Debreceni Kata, 6 Vass Virág, 9 Ruff Fanni Kinga, 10 Éberling Anett, 15 Maláti Gréta. Edző: Horváth György.
Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 6 Nagy Zita, 7 Kurai Nikolett, 10 Furka Júlia, 77 Kovács Kitti. Cserék: 3 Beinschróth
Kitti, 4 Szabó Tünde Imola, 5 Zeller Anita, 11 Molnár Kitti,
13 Tóth Noémi. Edző: Tanács Zoltán.
Góllövők: Klézli Szandra 15’, 24’, 35’, Sajabó Boglárka 25’,
Maláti Gréta 26’, Trapp Enikő 30’ ill: Kurai Nikolett 18’, 29’,
32’, Molnár Kitti 28’.
Sárga lap: ---, ill: Kurai Nikolett 29’, Molnár Kitti 32’.

69’, Papp K. 18’, 41’, 56’, 75’, Papp D. 24’, 51’, Katona I. 84’,
Séllei Z. 89’.
Sárga lap: Héder A. 13’, ill: Séllei Z. 30’.
Jók: Az egész csapat.

2020. október 23. péntek: 10:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Békési FC (U19) - Dévaványai SE (U19) 4 - 6 (3 - 3)
30 néző, játékvezető: Nemczov Márk.
Dévaványai SE (U19): 1 Szabó E., - 2 Feke Bence, 8 Séllei
Z., 5 Szarka Sz., 6 Végh T., - 8 Gódi R., 7 Kató B., 11 Katona
I.,13 Nagy R. (3 Pap Á. 46’), - 14 Hraskó D., 10 Papp K. Edző:
Tagai Attila.
Góllövők: Feke Bence 15’ (Öngól), Kovács Z. 30’, Szűcs V.
44’ (11-es ből), Malatyinszki D. 73’, ill: Papp K. 17’, 89’ (11es ből), Feke Bence 20’, Hraskó D. 41’, Kató B. 58’, 76’.

2020. október 18. vasárnap: 11:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Sarkadi Kinizsi LE (U19) - Dévaványai SE (U19)
2 - 2 (1 - 1)
30 néző, játékvezető: Rubás Zoltán.
Dévaványai SE (U19): 1 Szabó E., - 4 Kató E., 2 Feke
Bence, 5 Szarka Sz., 6 Végh T., - 8 Séllei Z., 9 Feke Balázs,
10 Katona I., 13 Nagy R., - 14 Hraskó D., 11 Papp K. Edző:
Tagai Attila.
Góllövők: Stók Zs. 5’, Diósi K. 55’ (11-es ből), ill: Hraskó
D. 26’, Feke Balázs 65’.
Sárga lap: Urbán A. 44’, ill: Katona I. 75’.

(U17) SERDÜLŐ MÉRKŐZÉS EREDMÉNYEK:

2020. október 3. szombat 14:00.
Női NB:2 FUTSAL LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS
A MISKOLCI SPORTCSARNOKBAN!
Miskolci Vénusz SE - Dévaványai SE 4 - 2 (2 - 0)

2020. október 10.
DÉVAVÁNYAI SE - SZARVASI FC 4 – 6
Gólszerző: Hraskó Dávid 4.

70 néző, játékvezetők: Kátai Gábor, Dr. Vígh Tünde, Skarupa Tamás József.
Miskolci Vénusz SE: 12 Puznoky Zita, 4 Gyarmathy Fanni
Ágnesi, 9 Visnyánszki Dalma, 10 Varga Noémi, 11 Kovács
Aliz, Cserék: 7 Zékány Szabina, 8 Végh Katalin Angéla, 16
Varga Eszter Veronika, 21 Lamos Lotti, 23 Gáspár Fanni, 26
Sallai Alexandra. Edző: Galambvári Tamás.
Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 2 Balogh Blanka, 4 Szabó Tünde Imola, 6 Nagy Zita, 13 Toth Noémi. Cserék: 11
Molnár Kitti, 10 Furka Júlia, 5 Zeller Anita, 87 Szűcs Beatrix,
Edző: Tanács Zoltán.
Góllövők: Visnyánszki Dalma 13’, Végh Katalin Angéla 17’,
39’, Gyarmathy Fanni Ágnes 30’, ill: Furka Júlia 24’, Molnár
Kitti 32’.
Sárga lap: ---, ill: Tanács Zoltán 34’.
Piros lap: ---, ill: Molnár Kitti 34’.

2020. október 24.
KÖRÖSLADÁNYI MSK - DÉVAVÁNYAI SE 13 - 0

IFI (U19)
2020. november 1. vasárnap: 14:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE (U19) - Mezőkovácsházi TE (U19)
1 - 5 (1 - 2)
40 néző, játékvezető: Mihalik Pál.
Dévaványai SE (U19): 1 Szabó E., - 4 Kató E., 2 Feke
Bence, 3 Pap Á., 5 Szarka Sz., 6 Végh T. (15 Gódi R. 53’), - 8
Séllei Z., 9 Feke Balázs, 10 Katona I.,- 14 Hraskó D., 7 Juhász
P. Csere: 13 Nagy R. Edző: Tagai Attila.
Góllövők: Séllei Z. 16’, ill: Györgyi Z. 21’, 63’, Mag R. 27’,
79’, 83’.
Sárga lap: Séllei Z. 78’, ill: Szabó N. 30’.

2020. október 25. vasárnap: 10:00
IFI KUPA, LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Békésszentandrási HMSE (U19) - Dévaványai SE (U19)
2 - 11 (1 - 4)
20 néző, játékvezető: Kiss Tibor.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 3 Gál S., 2 Feke Bence, 4
Pap Á., 5 Szarka Sz., 6 Végh T., - 8 Séllei Z., 7 Katona I.,- 11
Papp D., 14 Hraskó D. (13 Nagy R. 70’), 10 Papp K., Csere:
99 Szabó E. Edző: Tagai Attila.
Góllövők: Tasi K. 40’, Sztricskó B. 62’, ill: Hraskó D. 3’, 64’,
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2020. október 30.
GYOMAENDRŐDI FC - DÉVAVÁNYAI SE 4 – 1
Gólszerző: Hraskó Dávid.

FELNŐTT CSAPAT PROGRAMJA:
2020. november 14. szombat:13:00
DÉVAVÁNYAI SE – GYULAI TERMÁL FC
2020. november 21. szombat: 13:00
DÉVAVÁNYAI SE – KÉTEGYHÁZI SE
2020. november 28. szombat: 13:00
??? – DÉVAVÁNYAI SE – ???? /Sorsolás később/
2020. december 5. szombat: 13:00
??? - DÉVAVÁNYAI SE – ???? /Sorsolás később/

NŐI FUTSAL CSAPAT PROGRAMJA:
2020. november 15. vasárnap: 18:00
DÉVAVÁNYAI SE - CSORVÁSI SK
2020. november 28. szombat: 10:00
REKLÁMPRESS BTC - DÉVAVÁNYAI SE
2020. december 6. vasárnap: 17:00
DÉVAVÁNYAI SE - MISKOLCI VÉNUSZ SE
2020. december 10. csütörtök: 18:00
DÉVAVÁNYAI SE - MVFC BERETTYÓÚJFALU

IFI (U19) PROGRAMJA:
2020. november 15. vasárnap: 13:00
DÉVAVÁNYAI SE - SZABADKÍGYÓSI SE
2020. november 22. vasárnap: 13:00
DÉVAVÁNYAI SE - SZEGHALMI FC
2020. november 29. vasárnap: 13:00
GYOMAENDRŐDI FC - DÉVAVÁNYAI SE

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

,,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.”
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Sallai Károly temetésén megjelentek. Részvétükkel,
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

„Te a jóságodat két marokkal szórtad,
önzetlenül adtál a rossznak és a jónak.
Mindig egy célod volt, a családért élni,
ezt a halál tudta csak széjjeltépni.”

Fájó szívvel emlékezünk
Borsós Ferenc halálának 6. évfordulójára.
Felesége, lánya, fia, menye, unokája Lali

Gyászoló család

Megemlékezés

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

„Az arcod örök marad,
nem száll el szavad.
Minden mosolyod
szívünkben marad.”

valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok,
kerítéskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-20/921-6648

Fájó szívvel emlékezünk
Ungi Ferencné Kollárik Mária
halálának 12. évfordulójára.
Családja

IM MEMORIAM HORVÁTH SÁNDOR (1940-2020)
„Adj Uram örök nyugodalmat neki,
és az örök világosság fényeskedjék neki.”
2020. szeptember 22-én Egyházunk szentségeivel megerősítve Horvát Sándor nyugalmazott plébános életének
81., papságának 55. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Sándor atya 2002-ben lett a dévaványai Szent Anna
Plébánia plébánosa. Víg kedélyű közvetlen ember volt.
Ideérkezése után hamar jó ismeretségekre tett szert, jó
kapcsolatot ápolt a város lakóival, elöljáróival és református lelkészével is. Az egyháztanáccsal közösen szervezték,
alakították az Egyházközség életét. Plébánosságának első
éveiben, hathatós munkájának köszönhetően felújításra
került a plébánia. Az Önkormányzattal közösen helyreállítatták a temetői és az útszéli feszületeket. A szűkös
anyagi források ellenére, igyekezett a templom állapotát
szinten tartani. Gyakran a saját pénzéből vett virágokkal
díszítették a templomot a vasárnapi szentmisékre. A hitéletet is igyekezett fenntartani, fejleszteni. Elsőáldozási,
bérmálkozási felkészítőket tartott. Béres János tiszteletes
úrral szervezték az ökumenikus imahetet. Rendszeresen
részt vett a városi rendezvényeken, megemlékezéseken.
Általában fel is szólalt ezeken. A templomban helyet adott
koncerteknek, hangversenyeknek. Egy súlyos betegségből való felgyógyulás után, tovább folytatta munkáját a

dévaványai hívekért. Sándor atyát 75 éves korában nyugállományba helyezték. Utolsó éveti, az újkígyósi Szent
Erzsébet idősek otthonában töltötte. Örök nyugalomra
szülőfalujában Kiszomboron helyezték.
Az Örök Főpap adja meg neki az örök nyugodalmat!
Sándor atya papi életútja és papi pályája:
Horváth Sándor Szegeden született, 1940. február 7-én.
Teológiai tanulmányait is itt végezte 1961-től 1966-ig.
1966. április 11-én szentelték pappá Szegeden.
Felszentelése után káplánként szolgált 1966 és 1970 között Szatymazon, 1970–1972-ben Csanádapácán, 1972től 1974-ig Kunágotán; lelkészként 1974 és 1980 között
Füzesgyarmaton, 1980–1982-ben Furtán – oldallagosan
ellátva Mezőpeterdet. Elsőként Tiszaszigeten volt plébános 1982 és 1988 között – oldallagosan 1986-tól Újszentivánt is ellátva; 1988–89-ben Mezőhegyesen, 1989-től
1992-ig Öttömösön, 1992 és 1994 között Csanádapácán
– oldallagosan ellátva Pusztaföldvárt; 1994 és 2002 között
Mesterszálláson és Mezőhéken, 2002-től 2015-ig pedig
Dévaványán – oldallagosan Körösladányt is ellátva.
2015-ben nyugdíjba vonult.
2020 szeptember 22-én az Égi hazába költözött.
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Jakus Tamás

TÁNCZOS HÚSBOLT

„B” (személygépkocsi)
„A” (motorkerékpárok)
„M” (segédmotoros-kerékpár)

Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.

Telefon: 06/20-268-15-35

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
- sertés, marha, birka ill. szárnyas húsok,
- saját készítésű füstölt termékek (kolbász, szalámi,
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.

Belek széles választékban kaphatók!
Kolbászhúsra megrendelést felveszünk!

Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz-CS-P: 8-12, 14-17.30,
Szo: 7-12, V: 7-10.

Helyszín: múzeum (Dévaványa, Széchenyi u. 8.)
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 40 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
(E-learning távoktatási lehetőség!)
Tájékoztató megbeszélés:
2020. november 20. (péntek) 16:30 óra

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

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

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

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

- hegekre, véraláfutásokra.

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

A hét minden napján, kora reggeltől a késői órákban is,
előzetes egyeztetéssel, szeretettel várom!

Tel.: 06/70-401-2894
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.

Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata,
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999.
szerkesztőség: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8., Tel.: 06-66/485040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.com, onkormanyzat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu Ildikó.
Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik:
havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-30/263-9948. Kiadványszerkesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiadványszerkesztő: Csatári István.

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2020. NOVEMBER 30., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2020. november 30-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: December 11. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu
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