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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 tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése értelmében „Veszélyhelyzetben a telepü-
lési 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 át-
szervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzete-
iről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

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

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármestere novem-
ber hónapban az alábbi döntéseket hozta:
- a „Központi orvosi rendelő felújítása” tárgyú uniós ér-

tékhatár alatti eljárásrendben indított közbeszerzési 
eljárás eredményeként BÓLEM Építőipari Kft . nettó 
113.233.348,- Ft ajánlatát hirdette ki nyertesnek.

- módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 16/2014.
(V.30.) önkormányzati rendeletet.

- a „Tisztítsuk meg az országot” elnevezésű pályázati felhí-
vásra pályázat benyújtásáról döntött a Dévaványa 0516/2, 
01285/4, 01301/2, 01648 hrsz-ú területek tekintetében. 

- a „Vízvédelmi fejlesztések Dévaványán - Tervezés” tárgyú 
feltételes helyi beszerzési eljárás eredményeként BER-
PROMER Mérnöki és Szolgáltató Kft . nettó 14.895.000,- 
Ft ajánlatát hirdette ki nyertesnek.

- a „Vízvédelmi fejlesztések Dévaványán - Tanulmányok” 
tárgyú feltételes helyi beszerzési eljárás eredményeként 
az Agricola Dévaványa Kft . nettó 7.657.000,- Ft ajánlatát 
hirdette ki nyertesnek.

- javaslatot tett a KBC Nonprofi t Kft . Felügyelő Bizottsá-
gának elnökének és tagjainak személyére, továbbá a Kft . 
Társasági Szerződésének egyes pontjainak módosítására.

- helyt adott a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete, va-
lamint a Dévaványai Sportegyesület kérelmének, amely-
ben az idei évben kapott támogatás átcsoportosítását 
kérték.

- hozzájárult, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzata 
2020. november 17. napjával csatlakozzon a Békés-Me-
dical Egészségügyi Szolgáltató Kereskedelmi Kft . által 
biztosított központi orvosi ügyelet ellátási területéhez.

Az adventi időszak alatt, a karácsony közeled-
tével szeretnénk ismét segíteni azon 65 év feletti 
lakosoknak, akik vállalják, hogy egészségük védel-
mének érdekében A VESZÉLYHELYZET IDEJE 
ALATT OTTHON MARADNAK, valamint azon 
karanténban lévő személyeknek, akik családtag, 
ismerős segítségével nem tudják megoldani a be-
vásárlást és gyógyszerkiváltást.

Ezen személyek kérem, jelezzék az onkormany-
zat@devavanya.hu e-mail címen, a 66/483-
100/119-es telefonszámon vagy a Dévaványa 
Város Hivatalos Facebook oldalának írt üzenet-
ben igényüket, amely élelmiszer bevásárlására és 
gyógyszer kiváltására vonatkozik.

Kérjük a 65 év feletti korosztályt, amennyiben 
továbbra is maguk intézik a bevásárlást, úgy töre-
kedjenek a védett idősávban történő bevásárlásra.

Veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntések…

TISZTELT LAKOSSÁG!

Január 21.                                         Július 15.                                      
Február 18.                                      Augusztus 12.                                     
Március 18.                                     Szeptember 16.                                  
Április 22.                                       Október 21.                                           
Május 20.                                        November 18.                                           
Június 17.                                        December 16.

Szabadság: 2021.08.16 - 08.27-ig.

2021. évi utolsó vérvételi nap: december 21.

Vérvétel: kedd, csütörtök 4:30-7:30-ig
a Családsegítő épületében.

-------------------------------------

2020. évi utolsó vérvételi nap: december 22.,
melynek csak januárba lesz eredménye.

2020. évi utolsó otthoni vérvételi nap december 17.

Szűcsné Török Erzsébet

2021. ÉV OTTHONI
VÉRVÉTEL IDŐPONTJÁRÓL
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SPORTCSARNOK ÉPÍTÉS
ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

A Dévaványai Sportcsarnok építés az elmúlt 20 év min-
den képviselő-testületének egyik legfontosabb célja volt. Az 
évek során megfogalmazódott vélemények is azt mutatták, 
hogy a lakosságnak igénye van egy olyan komplexum meg-
építésére, ahol időjárási körülményektől függetlenül lehet 
sporteseményeket, rendezvényeket tartani. Igyekeztünk 
minden lehetőséget megragadni, annak érdekében, hogy 
ehhez megfelelő forrást szerezzünk, és úgy néz ki, hogy ez 
az igyekezet most gyümölcsözik, melyhez kellett az is, hogy 
korábban már az engedélyes tervek elkészültek. A novem-
berben megjelent 1762/2020. (XI.11.) Kormány határozat, 
melynek értelmében törekvésünket a kormány 46.000.000,- 
Ft-tal támogatja (a rendeletben megjelent további 23.000,- 
Ft a kincstári kezelés költségét fedezi). Ez az összeg azon-
ban még nem jelenti azt, hogy 2021-ben már el is kezdik a 
csarnok építését. Ez az összeg csak és kizárólag a részletes 
kiviteli tervek, költségbecslés és a megalapozó tanulmá-
nyok elkészítését fedezi, melynek 2021. augusztus 31-ig kell 
elkészülniük. Eddig a pontig van „beleszólásunk” a törté-
nésekbe, a rendelet szerint ezt követően a lebonyolítást a 
Beruházási Ügynökség veszi át, aki a jogosult a kivitelező 
kiválasztására és az építés megrendelésére, kifi zetésre. Jogos 
kérdésként merülhet fel a lakosság részéről, hogy ilyen gaz-
daságilag nehéz évben, megszorítások közepette épp most 
kell nekünk egy csarnok. Szeretnék mindenkit megnyugtat-
ni, hogy a sportcsarnok előkészítéséhez az önkormányzat-
nak nem kell önerővel hozzájárulnia, azt teljes egészében a 
kormány fi zeti, így ez a mi költségvetésünket, pénzügyein-
ket nem befolyásolja. 

Az építendő sportcsarnok bruttó alapterülete 2129,06 m2, 
mely két szintből áll. A tervezett játéktér mérete 20*40 m, 
a védőtávolságokkal együtt 968,37 m2, melyhez 4, a sporto-
lók kiszolgálására alkalmas szociális blokk és öltöző rész-
leg kapcsolódik. Ezen túl a játékvezetők részére további két 
öltőző helyiség kerül kialakításra. Az épület földszintjén 
kap szintén helyet a látogatók/szurkolók kiszolgálására al-
kalmas szociális blokkok, váró, ruhatár, valamint a sérül-
tek ellátásra alkalmas orvosi szoba. Az emeleten egy lelátó 
kerül elhelyezésre, a szükséges szociális blokkok, irodák és 
egy tárgyaló, valamint az épület funkcióit bővítő kiállítótér.
A sportcsarnok környezetében, telken belül 39 db személy-
gépkocsi parkoló (ebből 1 db akadálymentes parkoló) va-
lamint 2 db buszparkoló kerülne megépítésre. Az építke-
zés kezdete, amennyiben a kormány támogatja, várhatóan 
2022-re tehető.

 

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
KEDVES DÉVAVÁNYAI LAKOSOK!

Azt hiszem, mindannyiunk nevében beszélek, amikor azt 
állítom 2020 egy különösen nehéz év volt, amely minden 

egyént, családot, vállalkozót és intézményt kihívások sora 
elé állított. Tavaly ilyenkor már szállingóztak a hírek egy tá-
voli ország távoli városában megjelent idegen vírusról, de 
senki, köztük én sem hittem, hogy ez a hír a későbbiekben 
gyökeresen felfordítja az életünket. Olyan szituációba kerül-
tünk, amit talán még csak a régről emlegetett nagyszüleink, 
dédszüleink tapasztalhattak meg korábban. Megszokott 
szabadságunk korlátozásra került, szeretett időseink élete 
pedig veszélybe. Korábban sokszor a gyermekeink szemé-
re vetettük, hogy folyton a telefont, számítógépet bújják, és 
most volt, hogy ez az egyetlen eszköz révén tudtuk tartani a 
kapcsolatot a „külvilággal”. 

2020 családtagokat, barátokat vett el tőlünk. Kihívás elé 
állította mind a családok, mind a vállalatok, mind az önkor-
mányzat költségvetését. Sajnos 2021-et nézve sem jobbak a 
kilátásaink, számos nehéz és kemény döntést kell meghoz-
nunk, de reménykedünk, hogy hamarosan megoldódik a 
helyzet. A bajok árnyékában még inkább szükséges, hogy 
fi gyeljünk egymásra, megértően és türelmesen forduljunk 
egymás irányába. Hallgassuk meg egymást, törekedjünk a 
kompromisszumra. 

Sok mindent megtanított ez az év az összefogásról is, em-
lékezzünk csak a júliusi eső okozta problémák megoldására 
vagy arra, hogy az első hullám idején a maszkokat az intéz-
ményi dolgozók, közfoglalkoztatottak és lakosok is varrták 
és szállították ki az azt igénylők részére. 

Büszke vagyok a nevelésben-oktatásban dolgozókra, akik 
mindent megtettek azért, hogy gyermekeink zökkenőmen-
tesen élhessék meg a hétköznapokat, munkatársaimra, akik 
az időseknek vásároltak be. Hálás vagyok az egészségügyi és 
szociális dolgozóinknak, orvosainknak és köszönöm Önök-
nek, hogy rugalmasan kellő türelemmel és fegyelmezettség-
gel viselték a helyzetet.

Mi mást kívánhatnék Önöknek, minthogy legyen a kará-
csonyuk boldog, meghitt és családias, 2021 pedig a felszaba-
dult öröm és egészség éve legyen, hogy kerüljék el Önöket a 
bajok és a megpróbáltatások! 

Valánszki Róbert, 
polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a cso-
dában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az em-
beriség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, 
mert nem lehet a csoda nélkül élni.” Márai Sándor fenti 
gondolatai számomra három szóban csúcsosodnak ki: 
hit, csoda, ünnep.

A karácsonyhoz, a szenteste varázsához közeledve 
őket keressük már az adventi várakozás egyre növek-
vő fényében, keressük önmagunkban és a körülöttünk 
kavargó világban, egy-egy mosolyban, gesztusban…

Hiszem, hogy ahogy nincs két egyforma pillanat, 
nincs két egyforma ünnep sem. A múló idő évről-év-
re gazdagítja emlékeink, tapasztalataink tárházát, így 
minden karácsonnyal valami újjal, valami eddig meg 
nem tapasztalt többlettel állunk meg a feldíszített 
fenyők fényében. Az ily módon megélt szeretet, re-
ménység és optimizmus érzése ölt testet a szilveszteréj 
időtlen csodájában, a továbblépés és a visszatekintés 
kettősségében is.

A mögöttünk gyarapodó karácsonyesték és óévek 
sora önnön munkánk mellett az őseink által reánk ha-
gyott örökséget is magában rejti, míg a lehetőségekkel 
teli újév esély arra, hogy mi is méltó módon adhassuk 
tovább mindezt. Ehhez boldog emberként, boldog és 
sikeres családokként kell helytállnunk.

Szeretném, ha ezt a boldogságot és az ehhez szük-
séges hitet vinnénk hát magunkkal 2021-be is, célok, 
álmok, tervek formájában. 

Ehhez kívánok Dévaványa város minden lakójának 
áldott, békés karácsonyi ünnepet és sikerekben, egész-
ségben gazdag boldog újesztendőt!

Dankó Béla, országgyűlési képviselő

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója lezárult.

A pályázatokat 2020. november 5. napjáig lehetett 
papír alapon benyújtani a Dévaványai Közös Önkor-
mányzati Hivatal Igazgatási és Szervezési Irodájába.

A Támogatáskezelő által meghatározott határidőig 
12 pályázat érkezett be. A pályázók mindannyian az 
„A” típusú támogatásra nyújtottak be pályázatot, „B” 
típusú pályázat nem érkezett. 10 pályázó nyert támo-
gatást, illetve 2 fő került elutasításra. 

A Bírálati Szabályzat alapján az ösztöndíj alapössze-
ge 9.000,- Ft. A 2021. évi fordulóban az összes megítélt 
támogatás összege 900.000,- Ft.

TISZTELT LAKOSSÁG!

TISZTELT ÜNNEPRE
KÉSZÜLŐ DÉVAVÁNYAIAK!

„A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
őszintén szeretni, és bízni a jóban.”

Szeretetteljes, áldott karácsonyt, sikerekben 
bővelkedő új évet és jó egészséget kívánok!

Mile Lajos alpolgármester

Bursa Hungarica
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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.  
december 16-án 8-11 óra közötti időpontban (szerdai na-
pokon).

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 december hónapban nincs,
fenyőfa gyűjtés január 13., 27. (szerda).

Szelektív hulladék: december 30. (szerda),
január 6., 20. (szerda).

II. körzet

(területe azonos a vegyes hulladék
keddi napon ürített területével)

Zöldhulladék gyűjtés december hónapban nincs,
fenyőfa gyűjtés január 13., 27. (szerda).

Szelektív hulladék: december 30. (szerda),
január 6., 20. (szerda).

III. körzet

(területe azonos a vegyes hulladék
szerdai napon ürített területével)

Zöldhulladék gyűjtés december hónapban nincs,
fenyőfa gyűjtés január 13., 27. (szerda).

Szelektív hulladék: december 30. (szerda),
január 6., 20. (szerda).

IV. körzet

(területe azonos a vegyes hulladék
csütörtöki napon ürített területével)

December 24-én csütörtökön (munkaszüneti napon)
illetve 31-én (szilveszter napja) lesz a kommunális

(vegyes) hulladék szállítás.

Zöldhulladék gyűjtés december hónapban nincs,
fenyőfagyűjtés január 13., 27. (szerda).

Szelektív hulladék: december 30. (szerda),
január 6., 20. (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 elszál-
lításának 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 többlet-
hulladékhoz a DAREH nem forgalmaz külön zsákot.

A zsákban elhelyezett kommunális (vegyes) vagy szelektív 
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. (Dévavá-
nyáról 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.
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HASZNÁLT SÜTŐOLAJ ÉS
ZSIRADÉK GYŰJTŐPONT

Az ünnepek előtt különösen aktuális lehet, hogy az önkor-
mányzat udvarán lehetővé vált a háztartásokban keletkező el-
használt sütőolaj és zsiradék átadásának lehetősége.

Az önkormányzat szerződést kötött a Biofi lter Zrt.-vel, aki 
gondoskodik az edényzetek ürítéséről, tartalmának újrahaszno-
sításáról.

A sütőolaj és a zsiradékok nem megfelelő kezelése rendkívül 
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 
gyűjtő edénybe.

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.

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

Pályázat célja:
Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingat-
lanok értékesítése egyfordulós pályázat útján.

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

Ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. január 11. 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 ajánlattételi 
határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől szá-
mított 60 napig tart, ebből 20 nap az elővásárlási jog jogo-
sultját illeti meg az 5510 Dévaványa, Jéggyár utca 45. számú 
ingatlanon található lakások esetében

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 Szervezési 
Irodájában (12-es számú iroda) 2020. december 11. 9 órától
2021. január 8. 1330 óráig.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

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

A Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram he-
lyi sajátosságokra épülő programelemének keretében a 
Hajós utca 22. szám alatt szövött termékek készülnek, 
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

Ugyanitt cirokseprű is készül, 4 méretben, 400-
2000 forint közötti áron.

SZÖVÖTT TERMÉKEK KAPHATÓK
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Létezik egy jelenet, amit a mai Ma-
gyarországon mindenki ismer, függet-
lenül attól, hogy tartozik-e egyházhoz 
vagy sem. Karácsonyra való készü-
lődését ugyanis mindenki kifejezi 
valahogy, és ennek legközismertebb 
jelképe az útszélekre felállított jászol 
– jelenet. Falvakon vagy városokon 
haladunk keresztül, és főtereken vagy 
templomok tövében látjuk a kisebb – 
nagyobb méretű alkotásokat: a szent 
családot általában a pásztorok, a nap-
keleti bölcsek és néhány jószág ve-
szi körül. Idilli kép. És hogy mennyit 
látunk bele ebbe a képbe, kezdve egy 
család újszülött felett való örömétől 
egészen a küldetéssel érkezett Krisztus 
képéig, csupán attól függ, mennyire 
járunk előrébb vagy hátrébb a hit út-
ján. E jelenetben pedig, bármennyire is 
furcsának tűnik, a kulcsszó a „járunk”. 
Ugyanis amikor találkozunk ezzel a 
jelenettel, akkor általában valamerre 
éppen megyünk. Vagy autót vezetve 
pillantunk rá egy ilyen jelenetre épp 
csak futólag, vagy otthonról kimozdul-
va, hogy például együtt énekelhessünk 
másokkal előtte egy adventi vasárnap 
már besötétedett délutánján. 

De nem csak mi „járunk” ebben a je-
lenetben. A szent család Augustus csá-
szár parancsát követi, a Római Biroda-
lom minden lakójának összeírásra kell 
jelentkezni születési helyén. Hosszú és 
mozgalmas az út egy szülés előtt álló 
kismamának, az örömteli eseményhez 
az istálló szentélye mégis melegséget és 
megnyugvást ad. A Máténál található 
(napkeleti) bölcsek kifejezés kapcsán 
talán nem is az az első gondolatunk, 
hogy melyik ország lakói is lehetnek ők 
pontosan, hanem hogy nagyon mesz-
sziről jöhetnek. Tudják, hogy jönniük 
kell, és ezért a hosszú utat teljesítik. 
Ajándékaikkal hódolnak a megszüle-
tett gyermek előtt, kifejezik tiszteletü-
ket. Velük együtt szintén útra kelnek a 
pásztorok, akik az akkori társadalom 
talán legnehezebb munkáját végezték. 
Ahogy az evangélium is megjegyzi, 
éjszakáztak a nyáj mellett. A sötétben 
vadállatok vagy bármilyen más veszély 
fenyegette őket. A felragyogó angyali 
fényesség is inkább zavart okozott szá-
mukra. Mégis, engedve a szónak, félve 

– kíváncsian indulnak útnak, hogy lát-
hassák a megszületett gyermeket. 

Lukács leírja, hogy akiknek a pász-
torok elmondják, mit hallottak erről a 
gyermekről, mind elcsodálkoztak ezen. 
Az az érzésünk, hogy itt nem csak a 
bölcsek és a pásztorok a közönség. 
Mindenki ott van. De ha nem is lenne, 
a bölcsek és a pásztorok a korabeli tár-
sadalom két szélsőségét testesítik meg. 
Gazdagok és tudósok, képzett művelt 
emberek, szemben, de inkább együtt a 
szegényekkel, a munkás, dolgos arcok-
kal. Mindenki jelen van abban a jele-
netben. Az a csodálatos itt, hogy a sok 
mozgalmas érzés helyett ez a kép mégis 
csontig hatoló és felemelő nyugalmat 
áraszt. Körben azok, akik hosszú úttal 
a hátuk mögött vágynak a békére, és 
talán erre is mondhatná Jézus, hogy 
jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok. Középen pedig az fek-
szik a jászolban, aki a legnagyobb utat 
tette meg a mennyből e világért.

Jó látni ezt a jelenetet. Jó tudni, hogy 
az ember régen is képes volt elindulni, 
kimozdulni otthonról. Ma sem vagyunk 
másképpen. Egész évben tisztességesen 
megyünk egyik helyről a másikra. El-
indulunk otthonról, ki dolgozni, ki ta-
nulni, ki csak úgy, más célokat keresve. 
Utunk során a megpillantott jászolra 
rácsodálkozunk, és mi is ott vagyunk 
a jelenetben. Akár csak annak örülve, 
hogy egy gyermek megszületett, meg-
érkezett kilenc hónap után e világra. 
Nem kell ahhoz különösebben vallá-
sosnak lenni, hogy felismerjük ennek 
a jelenetnek a békéjét. Ahhoz viszont 
igen, hogy a jelentőségét meglássuk, és 
egészen a mienké lehessen.

Lukács úgy ír a pásztorokról, mint 
akik, miután látták a gyermeket, visz-
szamentek a nyájhoz. Nem tűnik hosz-
szú útnak. Ennyi időre egyedül lehet 
hagyni egy nyájat, vigyáznak a juhokra 
a kutyák. Jézus egy jászolban, vala-
miféle istállóban érkezik e világra. A 
mai istállókban a bent lakó jószágok 
meleget lehelnek a levegőbe, és a he-
lyiségben enyhe langyosság keletkezik. 
Amikor a pásztorok a nyájjal a mezőn 
éjszakáznak, azt sejthetjük, hogy az 
istálló üres, csak a szent család van 
bent. Az állatok melege sem védi őket 
az éjszaka hűvösétől. Viszont érkeznek 
bölcsek, pásztorok, mindenki. Ők, az 
emberek lehelik be azt a helyiséget. 

Véletlenül se essünk romantikus 
képzavarba. De ez az embernek min-
denkor lehetősége: követni a csodá-
latra méltó dolgokat, és részt venni 
azokban. A mozgalmas hónapok után 
megáll a világ, decemberben a család-
tagok összejönnek, ki közelebbről, ki 
távolabbról. A jelenlét válik fontossá. 
Ott vagyunk egymásnak. Ez nem vál-
tozott az eltelt idő alatt. Régen is az 
volt a fontos, hogy ki van jelen ebben 
a családi jelenetben, mert ahogy írja az 
Írás, mindenki jelen lehet benne. Ka-
rácsonyt elhagyva, emlékeinkben nem 
fenyőfák, ajándékok vagy fi nom illatok 
lesznek, hanem csak az érzés, hogy ott, 
december végén együtt lehettünk. És 
ha ebben megtaláljuk Jézust, akkor a 
kép immár fi lmmé válik, mely egész 
életünkben, minden évközi mozgá-
sunkban elkísér.

Ez évi adventünk a vírus képezte le-
hetőségek miatt kevesebb mozgással 
telik. Arra törekszünk, hogy minél ha-
marabb elvégezzük dolgainkat, a hosz-
szabb utakat mellőzzük. Valószínűleg 
karácsonyunk is találkozások tekin-
tetében szerényebben fog telni. Ott-
honainkban gondolatainkban tudunk 
mozogni. Átértékelhetünk évet, életet, 
mi a fontos, mi a haszontalan. Az em-
ber év végére elcsendesedik, viszont 
Isten mozog. Dolgozik értünk Krisz-
tusban, hogy ne csak egy kétezer éves 
történet részeként papíron szülessen 
meg, hanem mai életekben is.

Simon Norbert segédlelkész

GONDOLATOK A JÁSZOLNÁL
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TISZTELT TÁMOGATÓINK, KEDVES DÉVAVÁNYAIAK!
Ez az év másképpen telik, sajnos a vírus helyzetre való 

tekintettel a Hétszínvirág Alapítvány nem tudja meg-
rendezni a minden évben esedékes alapítványi bálját. 
Nagy szomorúság, hiszen kollégáimmal, mindig izgatot-
tan készülünk erre az alkalomra, ahol támogatóinkkal 
együtt jó hangulatban elköltött vacsora és tánc mellett 
jól érezzük magunkat és nemes cél érdekében gyűjtünk 
pénzt az alapítvány számára.

Az idei bál bevételét az óvodáink egyik hiányosságot 
mutató területére fordítottuk volna, ez a tehetséggondo-
zás. Óvodánkba járó gyermekeinknek szeretnénk azt a 
lehetőséget megadni, hogy tehetségüket kamatoztassák 
már egészen kis korban. Különböző tehetségműhelyek 
alakításával, fejleszthetnénk gyermekeink képességeit. 
Ezek a műhelyek már nevet is kaptak pedagógusainktól: 
„mesÉlek” alkotó kreatív drámaműhely Giriczné Gyá-
nyi Mária vezetésével. A drámajátékok által komplex 
személyiség fejlesztés valósulhat meg, a „mintha” világ-
ban való mozgás lehetőséget teremt a visszahúzódóbbak 
számára is a szerepbe lépésre, csiszolódik ez által kom-
munikációjuk, önértéklésük, önkifejezésük, probléma-
megoldó gondolkodásuk, részképességeik fejlődnek. A 
tehetségműhelyben az egyszerű gyakorlatoktól a drama-
tikus játékokon át eljutunk a tanítási drámáig, mindezt 
mesei közegben.  „Szösz-mösz kuckó” Sándor Angéla 
vezetésével. A SZÖSZMÖSZÖLŐ egy téribeli-vizuá-
lis területen szervezett műhely, melynek profi lja lehet a 
képalkotás, a kézművesség, a barkácsolás, a téralakítás 
vagy akár ezek ötvözete is, adott csoportba beválogatott, 
e területen, tehetségígéretes gyermekek igényeire szab-
va. „Jóga- móka” játékos jóga gyakorlatok melyek célja 
a mozgásfejlesztés és az érzelmek kapcsolata. Felgyorsult 

világunk ritmusára ad választ a gyerekjóga, mellyel meg-
tanulják elengedni a feldolgozhatatlanul sokat. Hang-
zavarból csendbe érkezni, mozgásból a mozdulatlanba. 
Jóga ország kapuján keresztül csodás kalandokban vehet-
nek részt a gyerekek Czebe Nikolett vezetésével.  „Zene-
manók” táncos zenés tehetségműhely, ahol a közös él-
mények, a jó hangulat során, ki alakul a tánc iránt érzett 
szeretet.  A játékélményen keresztül jutnak el a gyerekek 
ahhoz, hogy a tánc valódi, örömteli formáját át tudják 
élni Molnárné Tóth Kinga vezetésével.  Az óvodapedagó-
gusaink közül többen már képzésben vesznek részt, hogy 
ezeket a műhelyeket legjobb tudásuk szerint vezethessék. 
Az alapítványhoz tartozik a Gólyahír bölcsőde is ahol az 
apróságok mindennapjai vidáman telnek. Számukra is 
segítséget tudna nyújtani az alapítvány és a támogatók, 
igaz a picik még nem tehetség műhelyben, de mindenna-
pi életük során sok eszközzel és technikával ismerkednek 
meg a gondozó nénik jóvoltából. Ezen eszközök beszer-
zésére is fordítanánk pénzt a befolyó összegből.

E cél megvalósításában kérnénk támogatóink segítsé-
gét, hogy a tehetség műhelyek eszköz és anyag igényeit 
tudjuk az alapítvány segítségével fi nanszírozni. Minden 
gyermeknek lehetőséget nyújtana a kibontakozásra, 
egyéni tehetségük megismerésére és a saját tehetségmű-
helybe való bekerülésbe.

Felajánlásaikat az alábbi számlaszámra utalhatják:
11733106-20015697

Támogatásukat köszönjük!

Tisztelettel az alapítvány kuratóriuma

„Béke szálljon minden házra,

Kis családra, nagy családra!

Karácsonyfa fenyőága,

Hintsél békét a világra”
(gyermekdal) 

Idén minden kicsit más volt, s talán mindannyiunk 
fejében megfogalmazódott már az IGAZI karácsonyi 
jókívánság. A DÁMK dolgozóinak nevében kívánunk 
mindenkinek boldog, békés ünnepeket, sok nevetést, 
ölelést, s a csomagok bontogatása közben, a gyertya-
viasz illatú estéken végül valódi ajándékra lelhetünk 
szeretteink között.

Az óvodai és a bölcsőde dolgozói

Kellemes
ünnepeket
kívánunk!

• • • • • • • •  • • • • • • • •  • • • • • • • •
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Mozdulj a klímáért! 2020 – Klímakiskövetek
Ebben a tanévben az Éghajlatvédelmi Szövetség felhívásához 

már az iskola 3 osztálya és 6 pedagógusa csatlakozott: a 2. b 
(Szabóné Szilágyi Edit és Nagy Szilvia osztálya); 1.c -2. c (Milé-
né Antós Gabriella és Purgel Tünde) 3. c – 4. d (Sándor Tünde 
és Forgács Lászlóné)

Kampányidőszak: 2020. szeptember 9. -25.
Összegyűjtött zöld mérföldek: 1569 zöld mérföld
Feladatok:
Környezetbarát utazás: autó helyett kerékpárral vagy gyalog 

járni iskolába. 
Akciók: 

• Hulladékgyűjtés - iskolai témanap keretében 
• Kirándulás a beporzók nyomában – környezettudatos ki-

rándulás, séta
• Komplex óra (matematika – környezetismeret)
• A virág élet! – rajzok, fotók készítése mezei virágokról
• Méhlegelő az iskola udvarán 
• Legédesebb méhecske – méhecske készítése szabadon vá-

lasztott technikával
• Rovarhotel készítése – téli menedék készítése a beporzók-

nak
• Életvirág – élőkép 

A feladatok egy részét minden osztály megoldotta (hulla-
dékgyűjtés, élőkép, környezettudatos utazás). A 2. b osztály a 
program során környezettudatos kirándulást tett a településen, 
ahol a fákat, a virágokat és a beporzókat fi gyelték meg. Részt 
vettek egy komplex tanítási órán, ahol a méhek fontosságáról, 
a beporzásról, a virágos növény részeiről tanultak. Szakköri 
foglalkozás keretében méhecskéket készítettek. Magaságyást 

készítettek, amelyet folyamatosan gondoznak.
Az ecsegi tanulók megfi gyelték az iskola udvarán kialakított 

méhlegelőn előforduló virágokat, rovarokat. Erről többen raj-
zot készítettek, illetve a megfi gyeltek alapján otthon fotókat 
készítettek mezei virágokról és rovarokról. Közösen rovarho-
telt készítettek, hogy segítsék a beporzók áttelelését. A kam-
pányidőszak során otthoni faültetésre is sor került. 

A program zárásaként mindkét telephelyen megalkottuk az 
Életvirágot. Ez közösen megbeszélt, kitalált egységes forma 
volt. Sajnos a járvány miatt nem volt megoldható, hogy a há-
rom osztály közös élőképet készítsen. A zárónapon az erős szél 
picit megnehezítette mindenki dolgát. A gyerekekét is, és a fo-
tósokét is. A fotókat Czifrák Gábornak és Oszlánczi Ignácnak 
köszönjük!

A programban már második éve veszünk részt. A 2019. év 
egyik feladata volt a Mozdulj a klímáért! – Helyi küldetések 
tervezése 2020 tavaszára. 

Az Ecsegfalvai telephely Tavaszi küldetéstervét beválogatták 
abba a 6 programba, amit a Magyarországi Éghajlatvédelmi 
Szövetség anyagilag is támogatott. 

Sajnos tavasszal a vírushelyzet miatt a megvalósítás elma-
radt. Lehetőséget kaptunk azonban a tervezett programok 
őszi pótlására. A kialakult helyzet miatt minden olyan prog-
ramot, amit szülők vagy külső segítők bevonásával terveztünk 
újra kellett gondolni. Szerencsére így is tartalmas heteket tud-
hatunk magunk mögött. 

Szeptember 9-én részt vettünk a szokásos iskolai vas- és pa-
pírgyűjtésen. 

Október 10-én Cserebere börzét tartottunk az iskolában. 
Ide a gyerekek a már megunt, vagy nem használt, de még jó 
állapotban lévő játékaikat, könyveiket, társasjátékokaikat hoz-
ták be. A program célja az volt, hogy a tanulók megtapasztal-
ják, hogy ami náluk már csak „kacat” az másnak még igazi 
kincs lehet. Nagyon jól sikerült a rendezvény, a nap végén 
mindenki elégedetten és boldogan távozott az új kincsivel.

November 6-án az iskola előtti virágtartókba ültettünk el 28 
tő árvácskát és 22 tő erikát. Az utóbbi virágokat a dévaványai 

Papp kertészet ajánlotta fel számunkra. Az iskola udvarára 
pedig 3 szilfa csemetét ültettünk el. Reményeink szerint ha-
mar megnőnek, és árnyékot adnak az udvar legforgalmasabb 
részein.

November 10-18. Válaszd a hazait! Ebben az időszakban 
sokat beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogy miért fontos a 
hazai/helyi termék vásárlása, választása. Miért járul ez hozzá 
környezetünk védelméhez. A program plakátok készítésével 
zárult. 

November 18. Kerékpártúra a Hortobágy – Berettyó folyó-
hoz. A kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére viszonylag 
sokan és lelkesen vágtunk neki a túrának. A kirándulás célja a 
vízpart növényvilágának megfi gyelése volt, valamint az, hogy 
milyen változásokat hoz az ősz a növények és állatok életében.  
Természetesen jutott időnk arra is, hogy egy nagyobb sétát te-
gyünk a gáton, valamint játékra is. 

A rendezvények sikeréhez nagyban hozzájárultak az iskola 
ecsegfalvi dolgozói. Külön köszönet illeti Marika nénit és Józsi 
bácsit, akik a virágok és fák ültetésében nyújtottak szakszerű 
és türelmes segítséget, és a rendezvényeket támogató szülőket, 
valamint az iskola vezetőségét, akik az első perctől segítették 
munkánkat.

Miléné Antos Gabriella

KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS A VÁNYAI AMBRUS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

• • • • • • • • • • • • • • •
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GYULAI SZC
DÉVAVÁNYAI TECHNIKUM,

SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS 
KOLLÉGIUM

Technikum (5 év)

Ágazatkód / ágazati képzés
0400 – Szociális ágazat
(Kisgyermekgondozó, -nevelő)
0401 – Informatika és távközlés ágazat
(Informatikai rendszer- és alkalma-
zás-üzemeltető technikus)
0402 – Szépészet ágazat (Fodrász)
0403 – Turizmus-vendéglátás ágazat
(Vendégtéri szaktechnikus)
5 éves képzés, az érettségi vizsga mellett 
szakképesítést is ad.

Szakképző iskola (3 év)

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

3 éves képzés, amely szakmai vizsgá-
val zárul.

Felvételi eljárás

Felvételi vizsgát nem tartunk. A fel-
vételi rangsor az általános iskola 7. év 
végi és 8. év félévi tanulmányi ered-
mények fi gyelembevételével történik.

Kollégium

Minden tanuló számára kollégiumi 
elhelyezést biztosítunk. 3-4 ágyas ké-
nyelmes, jól felszerelt szobákban pi-
henhetnek a diákok.

Színes szabadidős tevékenységek, 
sport rendezvények szolgálják a kol-
légisták délutáni, esti kikapcsolódását.

Elérhetőségeink:

5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2.

OK: 203069/030

honlap: www.dvki.edu.hu

E-mail: devavanya.gyszc@gmail.com

Facebook: Dévaványai Középiskola

Tel.: 66/585-110, 20/293-2983

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2021/2022.

‹ ‹ ‹ VISSZATEKINTŐ

Ezt olvastuk a
Dévaványai Hírlapban

1933. ÉVI DECEMBERI
SZÁMOKBÓL

 Hull a hó
Mint nyáridőben az akácszirom. Las-

san hermelinpalástot terít elénk szim-
bólumnak. Alóla nem látszik a bűn, a 
festék és az élet zaja, ez a vásott kölyök 
is lábhegyen inal. Imádságos a csend, 
suhanva jár az ember és elámul a játszi 
pelyhek imbolygásán. Olyan tiszták és 

olyan szépek, mint boldog ifj ú pár, ha 
andalog.

Hull a hó, mint nyáridőben az akác-
szirom. Vajon ki érti meg? (.)

•••••

Megnyílt a jégpálya

A gazdasági iskolával szemben levő 
jégpálya megnyílt. Egyszeri korcsolyá-
zás 20 fi llér. Bérletjegy az egész szezon-
ra 3 pengő.

••••• 
Madarak

A szibériai tél elhagyott kis prole-
tárjai naphosszat éhesen szálldosnak a 
behavazott falu felett.

Kérni nem tudnak, de kérés nélkül 
is adni kell nekik, mert alig van vi-
gasztalanabb dolog a világon, mint a 
madárdaltalan határ. Ha most éhen 
pusztulnak, néma és imádságtalan lesz 
a mező.

Emberek! segítsetek a szibériai tél el-
hagyott kis proletárjain.



Dévaványai Hírlap - 12. oldal

VÁROSUNK LEGIDŐSEBB 
LAKÓJÁT KÖSZÖNTÖTTÜK 

- PAPP ZSIGMONDNÉ
MARCSA LENKE NÉNI

100 ÉVES LETT
2020. december 3-án köszöntötte Va-

lánszki Róbert polgármester úr Lenke 
nénit otthonában 100. születésnapja al-
kalmából, illetve csatlakozott Tóbiás Gá-
borné is, aki a Múzeumbarátok Körének 
nevében köszöntötte legidősebb tagját. 

Papp Zsigmondné Marcsa Lenke 
1920.12.03-án született Dévaványán. 
Édesapja gazdálkodó volt, édesanyja a 
háztartást vezette, gyermekeket nevelte, 
őrizte az otthon melegét és varrt. Lenke 
néninek két testvére született: öccse Ele-
mér és húga Aranka. Lenke néni elsős 
kora óta szerette a betűvetést, olvasást, 
amit Simon Zoltán tanárúrtól tanult, 
majd két éves gazdasági képzőbe ment. 
Fiatal lányként a mezőgazdasági munka 
végzése mellett tánciskolába járt, varrni 
tanult édesanyjától, sőt még citerázni is 
megtanult nagybátyjától. 19 évesen is-
merkedett meg egy lakodalomban L. Papp 
Zsigmonddal, akivel 1940-ben házasságöt 
kötöttek.  Gazdálkodtak, jószágot nevel-
tek, Zsiga bácsit pedig behívták katoná-
nak. 1952-ben Lenke néni úgy határozott, 
hogy tovább tanul. Állategészségügyi 
szakiskolába ment, majd állást kapott ál-
latorvos segédként, id. dr. Pallaghy Sándor 
körzetében. Lenke néni a gyerekeket min-
dig rajongással szerette, így érzete, hogy 
ez lesz a hivatása, így a Szarvasi Főiskolán 
elvégezte az óvónőképzőt levelező tago-
zaton. Mindeközben megszülettek gyer-
mekei is: lánya Lenke, fi ai Zsigmond és 
Emil. Az idő elteltével megszülettek uno-
kái és dédunokái is, aminek nagyon örül, 
hiszen mindig nagy családra vágyott. Az 
óvónői pályán 50 évet töltött el, minden 
gyermekre szeretettel emlékezik vissza, 
akiknek tudást és szeretetet adott és ka-
pott is tőlük. Az elmúlt évtizedekben több 
helyi civil szervezetnek aktív tagja volt 
(pl.: Vöröskereszt, Nőtanács, Múzeumba-
rátok Köre). Kedvenc tevékenysége volt a 
novellaírás, amelyek közül több  kiadvá-
nyokban is megjelent, illetve kirándulni 
is nagyon szeretett. Mindennapjait rádi-
óhallgatással, beszélgetéssel tölti, illetve a 
kertben is szívesen pihen, tesz-vesz. 

Kívánunk Lenke néninek további jó 
egészséget, szerettei körében eltöltött 
hosszú éveket. 

A SZOCIÁLIS MUNKA 
NAPJÁT ÜNNEPELTÜK

2020. november 12-én a társadalom 
megbecsülésének jeleként ünneplik vi-
lágszerte a szociális munka napját. A 
társadalmi és szociális együttérzés, az 
egymásra fi gyelés egyidős az emberrel. 
Az elesettek, az idősek, a betegek támo-
gatása széles körű társadalmi összefogást 
igényel, az ő támogatásuk, felkarolásuk 
mindannyiunk közös felelőssége. 

Jelen időszak mutatja igazán azt, hogy 
ehhez a szakmához nem csak szakami tu-
dás, hanem empátia, szociális és emberi 
érzékenység, elhivatottság és áldozatválla-
lás is szükséges, hiszen minden szociális 
szférában dolgozó nap mint nap erején 
felül teljesítve állja a sarat, gondoskodik 
elesett embertársairól.

Hálával és köszönettel tartozunk min-
den szociális területen dolgozónak, kö-
szönjük áldozatkész munkájukat!

Ugyan ezen a napon, került átadásra a 
,,Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerő 
cím is, melyet Mile Lajos alpolgármester 
úr adott át a kitüntetett részére.

Dévaványa Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének 2/2014.(I.31.) önkor-
mányzati rendelete alapján az elismerő 
cím olyan személy részére adományozha-
tó kétévente, aki a település szociális in-
tézményeiben legalább 15 éven keresztül 
aktívan dolgozott, vagy aki kiemelkedő 
szakmai felkészültségével, teljesítményé-
vel, valamint lelkiismeretes munkájával 
jelentős mértékben segítette az intéz-
ményben folyó szociális szakmai tevé-
kenységet, az intézményi célok eredmé-
nyes megvalósítását. 

A fenti rendelet értelmében 2020-ban a 
,,Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerő 
címet Tóth Sándornénak ítélte oda a kép-
viselő-testület.

Tóth Sándorné Dévaványán született 
1955.06.12-én, születése óta városunk-
ban él. 45 éve házasok férjével, Tóth 
Sándorral, aki sokat segíti munkáját. 
Általános iskolai tanulmányait köve-
tően Szeghalmon tett érettségit, majd 
1986-ig gyermekgondozóként dolgozott 
a dévaványai bölcsődében és óvodában. 

1986-ban- a vele született betegsége mi-
att- mozgásában korlátozottá vált. 1989 
óta vezeti a helyi mozgáskorlátozottak 
csoportját. Egyesületüktől kapott elis-
merést 30 év közszolgálat után. Jelenleg 
is aktívan folytatja megbízatását, segíti 
az egyesületi tagok munkáját, bármilyen 
problémával fordulnak hozzá, mindig
odaadóan és lelkiismeretesen végzi a rá bí-
zott feladatokat.  Szabadidejét a családdal 
és az unokáival tölti, szeret kertészkedni. 

Tóth Sándornénak ezúton is szeretettel 
gratulálunk, kívánunk neki további aktív, 
boldog éveket és jó egészséget!

KEZDETÉT VETTE
AZ ADVENTI IDŐSZAK 
2020. november 29-én elkezdődött az 

idei adventi időszak. Sajnos a járványügyi 
helyzet miatt a közösen eltöltött vasár-
nap estéket, a gyerekek vidám, hangulatos 
műsorát, a meleg teát és pogácsát az idén 
mellőznünk kell a városi adventi koszorú-
nál. Épp ezért még fontosabb, hogy most 
szeretteink körében, otthonainkban készül-
jünk az ünnepre, a várakozás idejében ün-
neplőbe öltöztessük lelkünket. 

Az első adventi alkalommal Czank Gá-
bor katolikus plébános úr áldotta meg a ko-
szorút, majd Valánszki Róbert polgármes-
ter úrral gyújtották meg az első gyertyát. 

Továbbá köszönettel tartozunk Székács 
Sándorné Julika néninek (Zrínyi u.) és 
Juhász Józsefnek (Széles u.) akik az idén 
felajánlották fenyőfáikat, hogy ünneplőbe 
öltöztetve váljon belőlük városi karácsony-
fa és adventi koszorú. Köszönöm a karban-
tartóink munkáját és Diós Imre közremű-
ködését, hogy az idei évben is főterünket 
díszítheti a karácsonyfa és koszorú. 

„Az angyalok Isten legtisztább gondolatai, 
amelyek az igazság és a szeretet szárnyán 
szállnak.” 

(Mary Baker Eddy)

Laskainé Kiss Alexandra művelődésszervező

Dévaványai Általános Művelődési Központ

Minden kedves dévaványai lakostár-
snak kívánok szeretetteljes, meghitt, 
családi körben eltöltött Karácsonyi 
Ünnepeket és egészségben bővelkedő, 
sikeres Újesztendőt!

Laskainé Kiss Alexandra képviselő

 DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 
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A Dévaványai Horgász Egyesület 2014-
ben alakult azzal a céllal, hogy a tagjai és a 
helyi lakosság és vendégek részére horgá-
szati lehetőséget biztosítson.

Az elmúlt években folyamatosan alakí-
tottuk a tavat és környékét, több munka 
kevesebb szórakozás és horgászás jutott 
tagtársainknak. Egyesületünk folyamato-
san fejlődik, mely tagtársaink befi zetései-
nek és munkájának köszönhető. 

A 2020-as év, mint mindenkinek, egye-
sületünknek is más volt mint az eddigi. Az 
év elején készülve a tavaszi szezonra a tag-
társak nádat vágtak a tó felületéről, majd 
az időjárás okozta sok eső következtében 
a tó környékének folyamatos gondozására 
volt szükség – fűnyírás.

Ismételten megtörtént a haltelepítés, fő-
leg ponty és kárász került a tóba. Fogható 
pontyot vásároltunk 1,5-kg-tól 3-kg-ig. A 
kifogott halak az mutatták, hogy az elmúlt 
évek telepítése meghozta az eredményt, 
több már a tóban született és nevelkedett 
hal került a szákba. 

Az idei szezonban a járvány miatt leg-
többet tagtársaink horgásztak, vendéghor-
gászat most kevesebb volt. 

A sikeres pályázatoknak köszönhetően 
eszközbeszerzésre volt lehetőségünk, így 
több berendezést vásároltunk, mely a tó 
vizének mozgatását teszi lehetővé, így aka-
dályozva a meg a tó gázosodását. Az ön-
kormányzattól is igényeltünk és kaptunk 
támogatást, melynek összegét halasításra 
fordítottuk.  Az AGRO-DÉVA Kft . jóvol-
tából egy mobil garázzsal gazdagodtunk.

A környezet gazdagságának köszön-

hetően a tóra látogatók közül akik nem 
csak a horgászat kedvéért látogatják meg 
a tavat hanem egy délutáni séta vagy pi-
henés okán, kivételes élményekben lehet 
részük, mivel a tavat több vízimadár is 
látogatja, pl. hattyú, kárókatona, vízityúk, 
sirály, vadkacsa, vadliba, énekes madarak, 
de állatállománya is gazdag sokféle bogár, 
rovar bújik meg a fák bokrok környezeté-
ben és a  nádasban, illetve találkozhatunk 
vízisiklóval, teknősbékával. 

Úgy gondolom, aki vette a fáradságot és 
kisétált vagy kibiciklizett a tóhoz kellemes 
órákat tudott ott eltölteni. Örülünk annak, 
hogy egyre többen a helyi lakosság közül 
is szívesen jönnek a tóhoz és töltik el a sza-
badidejüket.

Az egyesületünk tagjaival tudjuk azt, 
hogy  a „Lógató” nem vetekedhet egy fo-
lyóparton történő horgászat élményével, 
de lemondhatjuk, hogy a tó egyenetlen-
sége illetve a tóban lévő akadók, miatt és 
a víz mélysége okán itt nehezebb a horgá-
szat és esetenként nagyobb rutint igényel 
a sikeres fogás.

A tó és környéke egész napos programot 
tud nyújtani mindenki számára, hiszen 
akár bográcsolni, sétálni, állatokat megfi -
gyelni lehet.

Köszönjük település lakosságának a biz-
tató szavakat és elismerést, hogy munkánk 
nem hiábavaló és elmondhatjuk, hogy 
szükséges.

Egyesületünk is szeretne hozzájárulni 
a karácsonyi készülődéshez, ezért Sza-
lai Gyula horgásztársunk ponty halászlé
receptjét osztjuk meg Önökkel. 

Hozzávalók: 8-10 főre

2 db 2 kg-os élő ponty
4 db nagy vöröshagyma
4 púpos evőkanál színes paprika
2 db paradicsom, paprika
só, víz - kb. 5 liter,

Elkészítése:

A halat megpucoljuk, kifi lézzük, utána 
beirdaljuk sűrűn, majd feldaraboljuk. Be-
sózzuk, majd félretesszük 5-6 órát.

A halcsontot a fazékba vagy bográcsba 
tesszük. A hagymát felvágjuk, nem kell 
nagyon apróra. A paradicsomot félbe vág-
juk, a paprikát úgyszintén. Felfőzzük az 
egészet 5 liter vízzel. 

Nagy lángon, erős tűzön 1,5-2 órát főz-
zük. Kiszedjük a halcsontokat, hagyjuk 
hűlni, majd a csontról leszedjük a halhúst, 
összedolgozzuk, a levét átpasszírozzuk és 
visszaöntjük a fazékba.

Forráskor beletesszük a fi lézett, összevá-
gott halat. 

Közvetlen utána 4 púpos evőkanál szí-
nes paprikát hozzáteszünk. Tovább főzzük 
kb. 15-20 percet, közben ha kell utána só-
zunk. 

Engedjék meg, hogy Egyesületünk ne-
vében békés boldog karácsonyi ünnepeket 
kívánjak! Önöknek!

Nyuzó Marietta,
egyesületi tag

A Dévaványai Sportegyesület rajzpá-
lyázatot hirdetett a DSE címer újrater-
vezése témájában. A pályázat célja volt, 
hogy olyan átfogó címer készüljön, ami 
az egyesület minden szakosztálya által 
használható lehet.

A benyújtott alkotások zsűriztetése so-
rán kettő pályázó munkája kapott olyan 
minősítést, mely szerint, a pályázati 
anyag alkalmas lehet az új DSE címer 
alapjának. A kiválasztott két rajz alapján 
Győrfi  Erzsébet grafi kus elkészítette az 
új címerek terveit. A Dévaványai Sport-
egyesület Facebook oldalán indított sza-
vazás keretein belül a legtöbb voksot 
kapott alkotás lehet az új, hivatalos cí-
merünk, amennyiben a veszélyhelyzet 
miatti korlátozások feloldása után az 

egyesület küldöttgyűlése is elfogadja azt.
Nem várt mennyiségű szavazat mellett 

Kovács Csaba Elek, túzok motívumos 
rajza kapta a legtöbb voksot. Második 
helyezett Nemes Alíz lett, a modernizá-
ció jegyében készült munkájával.

A beérkezett pályázatokból további 
három munka különdíjra lett kijelölve, 
amelyeket szintén a közösségi oldalon 
tettünk közzé. A legtöbb szavazatott 
kapó alkotást Lipcsei Larissza készítette, 
aki így a pályázati kiírásban megjelölt 
III. helyezetti díjazásban részesült. Alig 
pár szavazattal maradtak le Kéki Natá-
lia és Tóth Kitti rajzai. A különdíjra je-
lölt munkák szép és igényes alkotások, 
azonban összetettségük miatt sportfel-
szereléseken, ajándéktárgyakon való 

megjelenítésük nem kivitelezhető meg-
felelő minőségben. 

A Dévaványai Sportegyesület ezúton 
is köszöni Tóth Istvánné Seres Etelka, 
Marton Anikó, Juhász Sándor, Laskai 
Tibor, Valánszki Róbert zsűritagoknak 
aktív közreműködését, támogató észre-
vételeiket. Minden pályázónak szívből 
gratulálunk, köszönjük a pályázatok el-
készítésére szánt időt, energiát.

     
Dr. Szitás László, Marton Anikó

•••••
A Dévaványai Sportegyesület 

mély fájdalommal búcsúzik törzs-
szurkolóitól Katona Istvántól és 

Szitás Dani bácsitól!

A DÉVAVÁNYAI HORGÁSZ EGYESÜLETÜNKRŐL

DÉVAVÁNYAI SPORTEGYESÜLET RAJZPÁLYÁZAT
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Decemberi számunkban ismét településünk egy jeles szemé-
lyiségének, Seres Istvánnak az életútját ismerhetjük meg.

SERES ISTVÁN -
A MUNKA

ÉS A SPORT 
MEGSZÁLLOTTJA

1912. június 2-án született Kon-
doroson. Apja: Seres István, anyja: 
Bánki Mária. Elemi iskoláját Kon-
doroson végezte, a család 1924-ig 
ott élt. 1924-ben elköltöztek Bán-

kút László majorba, József főherceg birtokára. 1926-ban ke-
reskedőtanuló lett Medgyesegyházán Engel Lajos kereskedő 
üzletében. 1927-ben már Dévaványán folytatta tanulmánya-
it az iparos tanonciskolában és Cs. Szabó Árpád üzletében. 
1930-ban jeles tanulmányi eredménnyel végzett, és mint segéd 
dolgozott ott, ahol gyakorlaton volt.

Már 1931-ben az Iparos Ifj úsági Kör ellenőre, az Iparos és 
Kereskedő Olvasókör, a Sportegyesület, a Tőkerészi Olvasókör 
tagja. Édesapja hozzájárulásával az árvaszék nagykorúsította, 
így az önálló üzlet nyitásához szükséges iparigazolványt meg-
kapta, 1932-ben az ipartestület tagja lett. 1934-ben édesapja 
halála után ő lett a családfenntartó, özvegy édesanyja és kisko-
rú öccsei támasza. Legidősebb öccse, Seres Mihály, aki szintén 
kereskedő végzettséggel bírt, segítette munkájában. Kevés saját 
tőkével és nagyon sok kölcsön felvételével tudta csak megnyit-
ni saját üzletét, ezért 1937-ben kénytelen volt megszüntetni. 
1937-39 között a Hangya Szövetkezet boltjában volt üzletveze-
tő és kereskedelmi ügynök. 1939-ben házasságot kötött Juhász 
Etelkával, Pestre költöztek, a Müller Divatházban dolgozott 
1944 őszéig. A háború miatt gyermekeit és feleségét Dévavá-
nyára menekítette, ő pedig miniszteri engedéllyel a MÁV-nál 
dolgozott, majd 1945-46-ban ő is hazatért családjához és al-
kalmi munkából tartotta el magukat. 1947-ben a régi buda-
pesti munkahelye visszavette, az államosítás után a szolnoki 
Del-Ka Áruház vezetője lett. Ingázott Dévaványa és Szolnok 
között. Budapesten 1947-ben labdarúgó játékvezetői vizsgát 
tett, és mint a Népsport tudósítója igazolvány tulajdonosa tu-
dósított is. Minden hétvégén, az ünnepek alkalmával itthon 
tevékeny részese volt a ványai sportéletnek, a labdarúgásnak. 
Szervezte a vidéki meccseket. Feke Kálmán MATEOSZ kocsi-
ja szállította ingyen a közlekedésügyi miniszter engedélyével a 
focistákat, a hűséges drukkereket. A mezek házilag készültek, 
a felesége varrta.

1953 szeptemberében az ÁFÉSZ dolgozója lett, 1957-től 
ügyvezető elnöke nyugdíjazásáig, 1975-ig. Így minden szabad-
idejét a labdarúgásnak szentelhette. Nem vállalt játékvezetői 
feladatot csak itthon, csak barátságos mérkőzéseken. A csa-
patot nem hagyta, hiszen már 1936-tól támogatta, munkájá-
val segítette az akkor megalakult futball szakosztályt. Képvi-

selte az egyesületet a szabálysértési ügyekben is. 1957-ben a
MEDOSZ Sportegyesület elnökévé választották, ezt a tiszt-
séget évtizedekig viselte, majd a „Dévaványai Sportegyesület 
örökös tiszteletbeli elnöke” megtisztelő címet kapta. Haláláig 
lelkiismeretesen intézte a labdarúgók egyre több gonddal járó 
ügyes-bajos dolgait: igazolások, utaztatások, szabálysérté-
sek, fegyelmik, adminisztrációk stb. A helyi lapnak pontosan 
„szállította” a labdarúgás híreit. Szívügyének tartotta az után-
pótlást, az ifi t. Ha a fi úk között lehetett, minden más gondját 
elfelejtette.

1958-ban megszervezte Dévaványán a Takarékszövetkeze-
tet. Fontos társadalmi tevékenységei közé tartozott a tanács-
tagi munka. Elismeréseket, kitüntetéseket kapott társadalmi 
és földművesszövetkezeti munkájáért. Közben folyamatosan 
tanult, képezte magát, így 1964-ben Makón levelező tagoza-
ton szakirányú érettségi bizonyítványt szerzett, az 1967-68-as 
tanévben pedig a dévaványai gimnázium szakoktatója is volt. 
Igazgatása alatt kiépült a szövetkezeti bolthálózat, felavatták a 
Vidám presszót. Haláláig a dévaványai közélet meghatározó 
alakja volt. 1976-ban kormánykitüntetésben részesült, a „Mun-
ka Érdemrend” bronz fokozatát, majd 1996. augusztus 20-án, 
halála után, posztumusz kapta a „Dévaványáért” kitüntetést.

2010-ben a dévaványai önkormányzat képviselő-testületé-
nek szavazata alapján az ő nevét viseli a dévaványai sporttelep 
és ott a hagyatékából állandó kiállítás látható a Bereczki Imre 
Helytörténeti Gyűjtemény rendezésében.

Tóth Veronika

‹ ‹ ‹ VISSZATEKINTŐ

Emlékezzünk elődeinkről



Dévaványai Hírlap - 15. oldal

Sok ismert karácsonyi dal van, de az egyik legnépszerűbb a 
„Csendes éj” kezdetű. A szöveg szerzője Joseph Franz Mohr 
(1792 – 1848) salzburgi születésű lelkész volt. Már az a tény 
önmagában kuriózumnak számít, hogy a gyermek keresztapja 
Franz Joseph Wohlmut salzburgi hóhér volt. Mohr ugyanis há-
zasságon kívül született, és Wohlmut – hogy negatív hírnevét 
ellensúlyozza – ilyen, törvénytelen gyermekek keresztapaságát 
vállalta el. Az külön érdekesség, hogy Salzburg utolsó hóhéra 
volt, és fontos kortörténeti forrásokat hagyott hátra.

Az ifj ú Joseph Mohr hamar kitűnt tehetségével, papi szemi-
náriumba lépett, majd hamarosan első szolgálati helyére ke-
rült, Mariapfarrba. Ekkor és itt, 1816-ban írta Mohr híres, 6 
versszakos költeményét „Stille Nacht…” címen. A kutatások 
szerint a község XII. századi román (a XV. században gótikus-
sá alakított), „Miasszonyunk Szűz Mária” tiszteletére emelt 
templomában nyert ihletet a vershez. A főoltárt ugyanis egy, 
1500 körül, ismeretlen stájer mester által, fatáblákra készített 
gótikus műremek alkotja, amelyen Mária életéből vett jelene-
teket ábrázolt. Számos képe közül kiemelkedik az, amelyen a 
Szűzanya egyik karjával a dús, szőke fürtökkel ábrázolt Jézust 
tartja, miközben fogadja a háromkirályok hódolatát. Ez a kép 
lehetett az, amely az ismert sort ihlette: „Holder Knab’ im 

lockigten Haar”, magyarul kb. „Karjában tartja göndörfürtű 
gyermekét”, a hivatalos fordítás szerint ez felel meg a „Várja, 
gyermeke alszik-e már…” sornak.

Mohr tiszteletest nem sokkal később Oberndorf bei Salz-
burgba helyezték át, ahol barátságot kötött Franz Xaver
Gruber tanár, orgonista és karnaggyal (1787 – 1863), aki a kö-
zeli Arnsdorfb ól járt át Oberndorfb a az egyházközség mun-
kájában segédkezni. Az 1818. év szentestéjét megelőző napon 
kérte meg Mohr barátját, hogy komponáljon sebtében egy dal-
lamot az általa szerzett vershez, így adták elő ők maguk ketten, 
karácsony estéjén férfi duettben, Mohr gitárkíséretével a Sankt 
Nikolaus-templomban. (A templom már nem áll.) Ez volt az 
első alkalom, hogy a dalt előadták, és hogy egyáltalán énekelve 
tették mindezt.

Mohrnak még számos szolgálati helye volt, főleg Salzburg 
tartományban, később Wagrainban töltötte utolsó éveit, ahol 
iskolát építtetett, és a szegény gyermekek támogatására alapít-
ványt fektetett le. Igen fi atalon hunyt el 1848. december 4-én a 
„szegények papja”.

A dal Oberndorfb ól indult világhódító útjára. Körülbelül 
320 nyelvre és nyelvjárásra fordították le, többek között japán, 
kongói és fríz nyelvekre is. Oberndorf bei Salzburgban 1924-
ben emlékkápolnát emeltek a dal tiszteletére, amely muzsika 
2011 óta az UNESCO Kulturális Világörökség része.

Szalay Ágnes

A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

Levéltára kellemes karácsonyi ünnepeket kíván!

Kép: Mariapfarr im Lungau (Salzburg tartomány, Auszt-
ria). Fekete-fehér képeslap. Nr. 149-10. Verlag: K. Giantschnigg, 
Graz. Postázás dátuma: 1962. július 30.

(Digitalizálva: https://picclick.de/AK-Mariapfarr-im-
Lungau-gel-1962-von-202646148238.html, 2020-11-23)

CSENDES ÉJ… EGY KARÁCSONYI DAL SZÜLETÉSE

Mint ahogy azt a kedves Testvérek is észrevették, nagy 
munka folyik a katolikus templom körül. Isten kegyelméből 
és egy jószándékú adakozónak köszönhetően elvégezhetjük a 
már rég esedékes felújítási munkálatokat. Első körben a tető 
felújítását végezzük el. A faszerkezet károsodott, sérült ele-
mei cserélve lesznek, illetve a régi pala helyett cserépfedést 
kap. A továbbiakban szeretnénk  falátvágásos technológiával 
szigeteltetni a templomot, hogy a templom és  berendezése 
ne romoljon tovább. Ha a korábban benyújtott pályázatunk 
pozitív elbírálást kap, a templom igen rossz állapotban lévő 
tornyának felújítása is elérhető közelségbe kerül.

Jakus Tamás

Ha bárki szeretne adományával hozzájárulni a felújítá-
sokhoz az alábbi bankszámlaszámon megteheti:

Takarék Bank: 54000038-10001428
Nagylelkű adományaikat előre is köszönjük!

MEGÚJUL A SZENT ANNA TEMPLOM
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Kedves Olvasóink!

Ebben a járványveszélyes időszakban 
sokszor gondolunk az orvosokra, akik 
minden korban azon fáradoztak, hogy 
ki – és meggyógyítsák beteg embertár-
saikat.

December hónapban (1828. decem-
ber 10-én) született az egyik leghíresebb 
magyar orvos báró Korányi Frigyes. 
A márciusi Ifj ak egyike volt, aki 1848. 
március 15-én Jókai Mór, Vasvári Pál 
és Egressy Gábor mellett, egyetemi 
hallgatóként szónoklatot tartott a pesti 
egyetem orvosi karán. Az 1948-49-es 
szabadságharcot mint honvédorvos 
küzdötte végig. A szabadságharc leve-
rése után hosszabb időre  Nagykállóba 
–szülőhelyére- kellett költöznie. Csak 
1866-ban kerülhetett fel a pesti egye-
tem belgyógyászati tanszékének élére. 
Ő fejlesztette nemzetközi hírűvé a ma-
gyar belgyógyászati iskolát és megala-
pozta a tuberkulózis elleni hazai küz-
delmet, az emberek gyógyítását.

Szerencsére ma is akadnak ilyen ki-
váló orvostudósok, akik tudásuk min-
den erejével arra törekednek, hogy a 
betegeket meggyógyítsák a járványokat 
megszüntessék. Bízzunk bennük!

Lassan közeledik a karácsony ünne-
pe. E rövid kis összeállítás olvasásával 
szeretnénk reményteljes, megható han-
gulatú, de a lelket is felvidító írásokkal 
kedves Olvasóinkat megörvendeztetni.

 Juhász Gyula: Karácsony felé
 

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
 
...Bizalmas szívvel járom a világot
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
 
...És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak s higgyünk rendületlen
S ne csak így decemberben.

 

Utassy József: Karácsonyfa

Kis szobámba varázsolva
áll egy fényes karácsonyfa.
Tetejében ezüsttorony,
hol maga az Isten honol.
A fa alatt három király:
Gáspár, Menyhért meg Boldizsár
lesik ámuldozva hosszan:
ki tündököl a jászolban?
S virraszt ama csillag fénye
immáron kétezer éve.

Tóth Bálint: Egy kisfi ú születése

A lucfenyőn rigó fütyült,
a hegyen pásztorcsillag ült,
s három nagyfülű csöpp szamár
hátán jött a háromkirály.
A villamos szépen megállt,
a rendőr hármat szalutált,
néztük a furcsa menetet,
a kalauz is nevetett.
A buszról kucsmád, nagysubás,
fehérszakállú vén juhász
zökkent le, nyakában a kos,
övében fényes rézfokos,
bojtárja báránykát hozott,
és senki nem csodálkozott:
- Induljunk - mondták -, emberek,
látni a boldog kisdedet.
A küszöbön egy angyal ült.
- Még nem lehet! - szólt, s elrepült.

Fénylett helye, míg visszaszállt,
kaput, ajtót szélesre tárt,
s mentünk, hogy végre lássuk őt,
ki mindőnk örömére jött.
Testén fehérlő pólya volt,
jászol helyett csöpp ágya volt,
lehelte boci meg szamár,
- álltunk, mint ki csodára vár -
s hogy felmutatta Mária,
sírt, akár más emberfi a.

•••••

Szent Péter meg a tök

Kukoricaföldön keresztül vitt Jézus és 
Szent Péter útja. Barázda közt volt a gya-
logút, átkúszott a tökinda a gyalogúton. 
Nagy tökök voltak az indán, s ahogy Jé-
zus az úton ballagott, Péter meg koco-
gott utána, lába elakadt a tökindában, s ő 
orra bukott. Igaz, a tökinda is elszakadt.

- Ej – csattant fel Péter -, hát így kellett 
ezt ide teremteni? Nem elég, hogy elte-
rültem, most aztán a tök is elszárad.

- Hagyjad, Péter fi am! – csitította Jé-
zus. – Van oka annak, hogy így lett te-
remtve, s tudta, aki teremtette, miért 
teszi. Péter hallgatott, de meg volt győ-
ződve az igazáról. Dehogy káromolná ő 
a Teremtőt, de hát van e olyan a terem-
tésben, ami ne lehetne tökéletesebb? Itt 
van ő maga is, a gyarló ember…Közben 
baktattak tovább. Ahogy egy terebélyes 
diófa árnyékába értek, Péter már éppen 
meg akart szólalni, mert igazát egyszer-
re fényesen bizonyítva látta: hát holmi 
indánál nem százszorta jobban elbírnák 
a vastag ágak odafönt akármekkora tök-
nek a súlyát! Éppen akkor egy dió kop-
pant az orrán úgy, hogy belesajdult az 
orra, s a szeme könnybe lábadt.

- Látod, fi am, Péter – korholta Jézus -, 
ha ez a dió akkora lett volna, mint egy 
jókora tök, agyon is csaphatott volna. 
Fölérhet e hát a teremtett ember esze a 
teremtéssel?

/népmonda/

Mindenkinek békés, áldott, szeretet-
ben és egészségben eltöltött karácsonyi 
ünnepeket kíván a cikk írója: Váradi 
Andrásné.

ÉVFORDULÓS SAROK
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Ács Noémi és Bere Gréta 5.b

Az egér és az óriás
Egyszer volt, hol nem volt, az Üveghegyen is túl, élt egy-

szer egy szegény ember. Nem volt annak mása, csak egy 
öreg ládája. Egy éjszaka a szegény ember arra ébredt, hogy 
kopogtatnak az ajtón. - Ki lehet az ilyenkor? – gondolta 
magában. Gyorsan ajtót nyitott, de senkit sem látott. Ekkor 
hallja, hogy valaki kiabál. - Segítség! Egy kisegér állt előtte. – 
Segíts nekem szegény ember, mert üldöz az óriás!  - mondta 
az egérke és gyorsan beszaladt a házba. Nem telt el egy óra 
sem, hallották az óriás lépteit. Még a ház is beleremegett. – 
Bújj be gyorsan a ládikámba! – mondta a szegény ember  a 
kisegérnek. Egyszer csak nagy dörömbölésre lettek fi gyel-
mesek. – Engedjen be! Tudom, hogy itt rejtőzik a kisegér! 
– kiabálta az óriás. A szegény ember ajtót nyitott, és mondta 
az óriásnak, hogy nyugodtan nézzen szét, ő nem rejteget 
senkit. Az óriás belenézett a ládába, és ahogy felnyitotta, 
egy holló repült ki belőle. A ládában volt egy palást, amit 
ha felvesz valaki, olyan állattá válik, amilyen csak szeretne. 
A kisegér felvette, és hollóként messzire repült. Az óriás 
nem találta az egeret, és keservesen sírni kezdett. A szegény 
embert furdalta a kíváncsiság, hogy miért keresi ennyire a 
kisegeret az óriás. Megkérdezte a hatalmas teremtményt, 
mire ő elmondta, hogy Óriás ország bajban van. A kisegér 
valójában egy gonosz varázsló, aki elvarázsolta Óriás or-
szág királynőjét. Abban a pillanatban kisegérré változott, és 
varázserejét is elvesztette. A szegény ember megsajnálta az 
óriást és elmondta neki, hogy az üveghegyen van egy tuli-
pán, ami varázserővel bír. Ha napkeltéig odaér, és elmond-
ja a tulipánnak, hogy a szegény ember küldte segítségért, a 
virág visszaforgatja az idő kerekét. – De nagyon siess, nap-
nyugtáig vissza kell érni, mielőtt az egér ideér! – mondta 
a szegény ember. Az óriásnak sikerült  visszaérnie időben, 
és elrejtőzni a kunyhó mögött. Csendben várták, mikor ko-
pogtat a kisegér. Rövid időn belül meg is érkezett, s ekkor 
hirtelen előugrott az óriás és elkapta, beletette a tarisznyájá-
ba. Megköszönte a szegény embernek a segítségét, s elindult 
Óriás ország felé. A szegény ember boldog volt, hogy tudott 
segíteni az óriásnak, de szomorú volt, hogy először a kise-
gérnek segített. Most már megtanulta, hogy nem kinézet 
alapján fog ítélkezni, mert egy ártatlannak tűnő kisegér is 
lehet egy gonosz varázsló.

Oszlánczi Gergely 4.d és Dikó Márió 3.d

Csali mese
Egyszer volt, hol nem volt, az Üveghe-

gyen is túl, élt egyszer egy szegény ember. Nem 
volt annak mása, csak egy öreg ládája, ami-
re egy piros tulipán volt felfestve. A csalafi nta kis-
egér egyszer úgy megijedt amikor egy fekete holló bere-
pült a kunyhó ablakán, hogy meg se állt az erdőközepé-
ig. Majd az erdő közepén találkozott egy óriással. – Te 
ugye nem akarsz engem bántani? – Dehogy akarlak. Ne 
félj kisegér! – mondta az óriás. Varázspalástom, azt oda-
adom. Az hiszed ez nekem jó? Bízzál bennem, az min-
denkit elvarázsol. – Induljunk vissza a kiskunyhóhoz. 
Útközben elmondom, hogy  működik. Az óriás letette 
a küszöbre a kisegeret, majd ráterítette a vállára, és el-
mondta a varázsigét: - Abraka dabra, csiribá, pukk! A 
kisegér egyből ott termett az óriások világában. Ott lát-
ta, hogy amilyen nagyok, annál kedvesebbek. Ezek után 
örök barátságot  fogadtak, és így látogatták egymást. Aki 
nem hiszi, járjon utána. Itt a vége, fuss el véle!

Ahogy az a népmese napi felhívásunkban szerepelt, az értékelés során
a legjobb, vagyis legötletesebb, legszebb, legvarázslatosabb, legfurfangosabb

meséket megjelentetjük az újságban.

Az alábbiakban újabb két mesét olvashatnak.

MESÉK
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A MÚZEUMI ARCHÍVUMBÓL -
AZ EMBER ÉS A KÖRNYEZET: DÉVAVÁNYA VÁROS TERÜLETÉNEK ÁTALAKULÁSA

A történelem során rengeteg kisebb-nagyobb emberi tele-
pülés keletkezett, nem ritkán ezek a települések egymásra 
épültek, természetesen jó néhány évtized vagy évszázad 
elteltével. Ez utóbbit több tényező is befolyásolta, ezek 
közé sorolhatjuk talán a legfontosabbat: az ideális termé-
szeti környezetet. Itt elsősorban az utak, folyók természe-
tes találkozási pontjait, illetve a védhető dombokat értjük. 
Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a település élethosszát 
ezeken felül azok természeti kincsei – ásványok, mezőgaz-
daságra alkalmas terültek, vadvilág stb. - is befolyásolták. 
A felsoroltakat fi gyelembe véve és a történelem régiónkra 
ható eseményeit ismerve, a régésznek vagy történésznek 
nincs egyszerű dolga, hogy egy-egy város ősmagvának 
helyét pontosan meghatározza. Jelen cikkünkben megpró-
báljuk Dévaványa ősmagvát megkeresni, illetve behatárol-
ni, és a népesedés tükrében pedig a város területi növeke-
désének irányait meghatározni. A cikkünk elkészítésekor 
nemcsak Bereczki Imre a város történetére vonatkozó ré-
gészeti munkáit használtuk fel, hanem a rendelkezésünkre 
álló levéltári forrásainkat is.

A mai Dévaványa központjának számít a református és 
katolikus templom, a park illetve a városháza által beha-
tárolt terület. A régi Ványa idejében sem volt ez máskép-
pen. Bereczki Imre kutatása nyomán megtudhatjuk, hogy 
városunk ősmagvának számított a mai Hunyadi, Kossuth, 
Árpád és Síp utcák által bezárt terület. Később ez a terület 
a lakosság számának növekedésével kiért egészen a Bem, 
Gyöngy, Tompa, Dobó és a Sarló utcáig is. Az 1810-es 
években a Hajós utcának csak az északi része volt lakott. 
A mai református templom helyén állt kisebb-nagyobb el-
téréssel a régi templom, amelyet 1882-ben bontottak le, és 
ezután építették a fel a jelenlegit. A régi templom kertjé-
ben egészen 1780-ig temetkeztek. Forrásaink szerint a sír-
kert észak felé is kinyúlt, egészen a mai Kisfaludy utcáig. 
Szélességét tekintve ez a temető feltehetően a Vörösmarty 
és a Bem utca között terült el. A Kisfaludy utcában egyéb-
ként korábbi korok leletei is megtalálhatóak voltak – töb-
bek között török kori – ez bizonyítja, hogy akkoriban is 
lakott volt ez a terület, kiterjedéséről azonban csak keveset 
tudunk.

Azonban a fentebb behatárolt területet mint temetkezési 
helyet 1780-ban feladták, és új temetőt nyitottak, az akkor 
a falu szélének számító – a mai Kossuth, Árpád, Hunyadi 
és Asztalos Sándor utca – helyén. Régészeti bizonyítéka-
ink az esetleges letelepedésre nincsenek, tehát az a rész 
korábban sem volt lakott. A temető előtt ez a terület le-
gelő és szántóföld volt, később a temető bezárása után – a 
kolera járvány után 1832-ben - itt létesítették a Csepegős 
kúti iskolát (1905). A város nyugati határát tehát addig az 
időpontig ez jelentette, a keletit pedig az Akasztóhalmi 
halom, amely a városon kívül állt, ez a mai Hajnal utca 

végén, a Szérűskert utcán túl terült el. A helyét római ka-
tolikus temető is jelölte, ez ma már sajnos szántóföld.

A rövid összefoglalónkból is láthatjuk, hogy hogyan fej-
lődött városunk képe az elmúlt bő kétszázötven év alatt. 
A városunk képének ilyen mértékben történő átalakulása 
több szempontból érdekes és fontos számunkra, amelyek 
szervesen kapcsolódnak a modern kor tudományaihoz. 
Egyrészt nemcsak azt mutatja meg, hogy városunk mely 
részét tekinthetjük egykori központjának, hanem azt is, 
hogy mely részeit csatolták hozzá az egyre növekvő város 
lakosai a településhez. Másrészt a demográfi ai változáso-
kat is nyomon követhetjük ez által, legyen az természe-
tes szaporulat vagy belső migráció, utóbbi esetében újabb 
kérdést jelent, hogy a betelepülők milyen hatást gyakorol-
nak az őslakosságra. Szintén sürgető kérdéssé válik a nö-
vekvő népesség egészségügyi szükséglete is. Mindezeket 
fi gyelembe véve elmondható, hogy rendkívül kecsegtető 
lehet egy bátor kutatónak egy-egy város, esetleg a saját 
szülővárosa történetének vizsgálata. Azonban nem szabad 
elfeledkeznie – ahogyan nekünk olvasóknak sem -, hogy 
a múlt megismerése során elengedhetetlen a kor szocio-
gráfi ai, földrajzi, néprajzi és történeti, régészeti ismerete 
is, hiszen csupán csak így ismerhetjük meg teljesen az 
adott kor egészét.

Szöllösi Bálint Róbert, történész

Áldott, békés karácsonyt és szerencsés
új esztendőt kívánnak a Dévaványai

Múzeumbarátok Köre tagjai, vezetősége,
és a múzeum munkatársai!

„Az  ünnep örömét kívánom,
Minden jót tenéked.
Az ünnep nyugalmát kívánom,
Zárd békében az évet.
Az ünnep reményét kívánom,
Az vidítsa lelked.
Hívő szívet, hogy új napod,
Boldogan köszöntsed.”

Ismeretlen szerző: Karácsonyi jókívánság
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- 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.

ifj . Pólya Dániel és Gyöngyösi Letícia fi a Dániel Adonisz,
Kiszely Tünde fi a Bence Benett.

Születések:

Víz, gáz, központi fűtés,
napkollektor szerelése, betonmag
furás- beton alapok, lábazatok,

födémek vizes fúrása 225 mm-ig. 
-----------------------------

Hajdú Lajos T.: 06/30-475-7498

Koncz Zoltán EV. T.: 06/30-336-5946

Fenyőfa
vásár!

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy
kertészetünkbe megérkeztek a fenyők! 
Nordmann, luc, ezüst töves és vágott 

fenyőfák egyaránt, nagy választékban!

Ingyenes házhozszállítást vállalunk!

Címünk:
Papp Kertészet

Dévaványa, Eötvös u. vége
Nyitva tartás: H-V. 8-18 óráig.

Telefon:
06-20/97-19-454
vagy
06-20/26-12-845.

Várunk
mindenkit
szeretettel:

Papp Kertészet

§
Dr. Kiss László

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése, jogi tanácsadás.

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

Dr. Kiss László ügyvéd
Tel.: 06-70/369-24-32
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LABDARÚGÁS
FELNŐTT CSAPAT 2020-AS ÉVE

A 2020-21-es szezon nehezen kezdődött a 
felnőtt csapatunk számára, kezdte értékelését 
Bereczki Árpád edző! Több játékosunk jelezte, 
hogy játékára nem számíthatunk a későbbiek-
ben, illetve a bajnokság kiírása is nagyon ne-
hezen akart megtörténni a szövetség részéről, 
ezért csak pár héttel a bajnokság előtt tudtuk 
meg, hogy milyen osztályban és milyen ellen-
felekkel kerülünk egy csoportba a következő 
szezonban! Szerencsére a távozó játékosainkat 
sikerült pótolni, több saját nevelésű játékosunk 
döntött úgy, hogy újra DSE szerelést húz, illetve 
az U-19-es csapatunkból többen előre léptek!

A bajnokság gyengén indult csapatunknak! A 
gyenge kezdésnek több oka is volt:

- a meghatározó játékosok távozása
- a sok sérült, beteg

   - a munka miatt hiányzó játékosok
a csoportunkban szereplő, a megszűnés hatá-

rán lévő 2 csapat, akik miatt előfordult, hogy 2 
mérkőzésünk között 3 hét is eltelt játék nélkül.

A bajnokság „komolyságára” sajnos jellemző 
volt, hogy a 6 eddigi hazai meccsünkből 2 alka-
lommal csak csapatunk játékosai, a szurkolóink 
és a játékvezetők voltak jelen a mérkőzés kezde-
tén. Ellenfeleink nem jöttek el, és erről bennün-
ket „elfelejtettek” értesíteni előre…

Rávilágít a szezonunk első részének gondjaira, 
a Szeghalom elleni hazai mérkőzésünk, ami a 
negyedik megállapított időpontban, egy szer-
dán került lejátszásra. Ez természetesen maga-
sabb szinten biztos nem probléma, de nálunk az 
volt, és ezért nem kevesebb mint 10 játékosom 
nem állt a rendelkezésemre azon a mérkőzésen!

Az eddig lejátszott 10 mérkőzésünket két rész-
re osztanám. Az első hat mérkőzés a fent leírt 
sok probléma miatt gyengére sikeredett. Ekkor 
3 döntetlent értünk el, és 3 alkalommal veresé-
get szenvedtünk! Különösen az első két mecs-
csen (3-3 és 5-5) elért két döntetlenünk fájó, 
mert azokat a meccseket könnyen meg is nyer-
hettük volna! Az utolsó 4 mérkőzésünk már 
sokkal jobban sikerült, hiszen két győzelem és 
két döntetlen volt a „termés”! Sajnos az élet újra 
közbeszólt, és a világjárvány erősödése miatt az 
alapszakaszból hátralévő két mérkőzést nem 
tudtuk lejátszani 2020-ban!

A pandémia miatt félbeszakadt bajnokságban 
a tíz lejátszott mérkőzésből két győzelem, öt 
döntetlen, és három vereség, így 11 megszerzett 
pont az eredményünk, ami az 5. helyhez elég 
(jelen pillanatban)! A kvalifi kációs bajnokság 
első négy helyezettje, a tavaszi idényt a Megye 
1-ben folytatja! Figyelembe véve a jelenlegi erő-
viszonyokat, az alapszakaszból hátra lévő két 
mérkőzésen nagy esélyünk van arra, hogy a 4. 
helyet megszerezzük!

Itt szeretném megköszönni a szurkolóink biz-
tatását, akik sokszor elkísértek bennünket az 
idegenbeli meccseinkre is! Megköszönném még 
a vezetőségnek, illetve azoknak, akit segítsége 
nélkül nem működhetne ilyen szinten klubunk! 
Természetesen köszönöm játékosaim egész éves 
munkáját! Remélem jövőre magunk mögött 
hagyhatjuk a járványt, és sok jó mérkőzéssel 
tudjuk feledtetni ezt a viszontagságos 1 évet!

Alább a csapat kapitánya írja le gondolatait a 
mögöttünk hagyott „fél” szezonról!

Kéki Csaba: A bajnokság elején sajnos a sorso-
lás és külső tényezők miatt (az ellenfelek ki nem 
állása) nem indult jól a bajnokság számunkra! 
Az első nyolc fordulóban hétvégén csak egy 
hazai mérkőzésünk került lejátszásra és az sem 
úgy sikerült, ahogy azt elterveztük. A bajnokság 
első felében a játékkal és a hozzáállással is akad-
tak problémák, amit a csabacsűdi döntetlen 
tört meg. Ettől a mérkőzéstől kezdve jött rend-
be minden, és ezután jöttek is az eredmények. 
Az őszi bajnokság végére lendült bele a csapat. 
Számunkra sajnos kár, hogy pont most szakadt 
meg a bajnokság a járvány miatt. Voltak mér-
kőzések amiket sajnálhatunk, hogy nem sike-
rült megnyerni, illetve volt, amikor szerencsénk 
volt. Összességében a célunk az első négy hely 
valamelyike lenne, amit az elmaradt meccsek 
pótlásával sikerülhet is elérni!

2020. november 7. szombat 14:30
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Szeghalmi FC - Dévaványai SE  1 - 1  (0 - 0)  
150 néző, játékvezető: Mihalik Pál.
Szeghalmi FC: 27 Kapusi G., - 2 Tatár S., 17 

Wéber L., 3 Vincze L., 5 Cserna R. (10 Baksai 
Zs. 64’), - 6 Nagy M., 7 Seres D., 11 Paulik Á. 
(16 Tófalvi A. 82’), 21 Takács, - 9 Darányi D., 19 
Urbán S. (20 Balogh R. 80’). Cserék: 18 Zsila P., 
14 Czigla F., 8 Zsombok K. Edző: Hajdú Csaba.

Dévaványai SE: 97 Szász D., - 7 Papp K., 3 Pap 
Á., 5 Furka Zs., 10 Marton L., - 9 Kéki Cs. (19 
Nyíri A. 76’), 4 Bányai R., 14 Feke B. (6 Séllei Z. 
86’), 17 Kató B. (15 Katona I. 70’), - 8 Szabó E. 
(20 Ernyes R. (12 Nyíri J. 81’). 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: Wéber L. 60’ ill: Szabó E. 62’.
Sárga lap: Paulik Á. 16’, Nagy M. 22’, ill: Papp 

K. 28’, Kéki Cs. 40’, Szabó E. 79’.
Jók: Kapusi G., ill: Az egész csapat.
Hajdú Csaba: Nagyon elszomorít, hogy ilyen 

mértékben hullajtjuk a megszerezhető pontokat
Bereczki Árpád: Dicséret illeti a csapatot a 

játékért. Jobb helyzetkihasználással a három 
pontot is megszerezhettük is volna. Köszönjük 
a szurkolóink támogatását!

NŐI FUTSAL

2020. november 21. szombat 17:30.
NŐI NB:2  FUTSAL LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!

Tóalmási  Sportcsarnokban
SK Tóalmás - Dévaványai SE  1 - 8  (1 - 3)

Játékvezetők: Kovács Bence, Krózser András 
József, Antal Melinda Ágnes.

SK Tóalmás: 1 Rádi Orsolya, - 2 Lőrincz Betti-
na Dóra, 10 Pálházi Boglárka Ágnes, 14 Márton 
Dóra, 17 Képes Vanda. Csere: 16 Borók Fatime, 
Edző: Pintér Roland.

Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 6 Nagy 
Zita, 7 Kurai Nikolett, 10 Furka Júlia, 13 Balogh 

Blanka, Cserék: 3 Beinschróh Kitti, 4 Szabó 
Tünde Imola, 5 Zeller Anita, 14 Kasznár Anna-
mária, 77 Kovács Kitti. Edző: Tanács Zoltán.

 Góllövők: Márton Dóra 18’,  ill:  Furka Júlia 5’, 
27’, Kurai Nikolett 7’, 26’ 28’, Szabó Tünde Imola 
10’, Balogh Blanka 24’, 33’.

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.

 Mezőkovácsházi TE (U19): 88 Takács B., - 4 
Szabó N. (14 Tar G. 81’), 7 Németh F., 13 Andrej 
B. (9 Bessenyei E. 46’), 15 Tóth B. (3 Gulyás F. 
70’), - 8 Almási Á. (6 Kolasovszki L. 87’), 17 Sze-
les G. (5 Kanász P. 75’)12 Fenyves M., 18 Tóth 
B., - 10 Mag R., 11 Györgyi Z. Cserék: 2 Ondos 
J., 16 Móricz I. Edző: Kovalcsik Pál Mihály.

Góllövők: Séllei Z. 16’, ill: Györgyi Z. 21’, 63’, 
Mag R. 27’, 79’, 83’.

Sárga lap: Séllei Z. 78’, ill: Szabó N. 30’.

2021. TAVASZI PROGRAM
FELNŐTT:

2021. FEBRUÁR 6. SZOMBAT
SZEGHALMI FC – DÉVAVÁNYAI SE

/EDZŐ MÉRKŐZÉS FÜZESGYARMATON!/

2021. FEBRUÁR 13. SZOMBAT 14:00
DÉVAVÁNYAI SE – KÉTEGYHÁZI SE

2021. FEBRUÁR 20. SZOMBAT 14:00
DÉVAVÁNYAI SE – GYULAI TERMÁL SE

2021. FEBRUÁR 27. SZOMBAT 14:00
???? - DÉVAVÁNYAI SE – ???? 

SORSOLÁS KÉSŐBB!!!

IFI: (U19)

2021. FEBRUÁR 28. VASÁRNAP 11:00
BATTONYA I SE – DÉVAVÁNYAI SE 

2021. MÁRCIUS 7. VASÁRNAP 14:00
DÉVAVÁNYAI SE – SZABADKÍGYÓSI SZSC 

2021. MÁRCIUS 14. VASÁRNAP 14:00
DÉVAVÁNYAI SE – SZEGHALMI FC

NŐI FUTSAL:

2020. DECEMBER 19. SZOMBAT 14:00
DÉVAVÁNYAI SE – CSORVÁSI SK

2021. JANUÁR 17. VASÁRNAP  16:00
CSORVÁSI SK – DÉVAVÁNYAI SE 

2021. JANUÁR 24. VASÁRNAP 17:00
MVFC BERETTYÓUJFALU – DÉVAVÁNYAI SE

2021. JANUÁR 31. VASÁRNAP 17:00
DÉVAVÁNYAI SE – SK TÓALMÁS
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Szitás Ferenc temetésén megjelentek,
illetve rá emlékeztek.

Családja

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Szenczi Viktor József temetésén
megjelentek, részvétükkel, virágaikkal

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
A gyászoló család

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik a tragikusan elhunyt Remeczki András 

temetésén megjelentek illetve gondolatba
velünk voltak. 

Gyászoló család

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Hirtelen halálod megtörte szívünket,
Örökké őrízzük drága emléked.
Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk,
De a szíved emléke örökre itt marad közöttünk!

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Katona István temetésén megjelentek, 

részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család

Megemlékezés
„Elmenten tőletek, nem tudtam búcsúzni,

Nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.”

Fájó szívvel emlékezünk
id. Papp Béla halálának 2. évfordulójára.

Szerető családja

Megemlékezés
,,Mindazokért kiket nem láttunk már régen,
Akik velünk együtt ünnepelnek az égben,
Kiknek őrizgetjük szellemét,
Mindazokért egy-egy gyertya égjen...”

Fájó szívvel emlékezünk
Tóth Sándor halálának 20. évfordulójára.

Szerető családja

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
id. Kónya István halálának 3. évfordulóján. 

Felesége, gyermekei, unokái

In memoriam
Nagy Zsigmondné Szarka Julianna (1943-2020)

 
„…szemek azok, megholt emberek szemei, kik visszatekintenek 

arra, ami kedves volt nekik ebben az életben. S valahányszor egy 
ember meghal idelent, egy csillaggal több gyúl ki odafönt, s vala-
hányszor egy ember születik, egy csillag elszalad a földre. Látni 
lehet azt sokszor.”

 /Wass Albert/

Szarka Julianna a család legkisebb gyermekeként korán mun-
kába állt, támasza volt idős szüleinek. 1962-ben ment férjhez 
Nagy Zsigmondhoz, három gyermeknek adott életet. 1973-ban 
kezdte meg munkáját szociális gondozóként, közben megsze-
rezte szakirányú végzettségeit, hogy szakmáját a legjobb tu-
dással láthassa el. A városunkban 1981-ben megnyílt az idősek 
napközbeni ellátását biztosító intézmény, melynek vezető gon-

dozója lett. A lakók száma gyarapodott, az igények, elvárások 
nőttek, s ezeknek mindig igyekezett megfelelni. 2010 novem-
berében odaadó munkája elismeréseként Dévaványa Szociá-
lis Ügyéért elismerő címben, majd minisztériumi dicséretben 
részesült. 1990-től rokkantnyugdíjasként élt szerető családja és 
unokái körében. 2014-től, férje halála után legidősebb gyerme-
kével élt, vezetette a háztartást.

2019 novemberében beköltözött az általa megálmodott intéz-
ménybe ahol a napjait a kortársaival és egykori munkatársaival 
töltötte. Itt sem feledkezett meg korábbi hivatásáról, ahol tudott 
segített a többi ellátott életében apró fi gyelmességekkel, gon-
doskodással. Aktívan részt vett minden programban, ha tudta, 
segítette a dolgozók munkáját is. 2020 november elején állapota 
hirtelen romlásnak indult, melyet a gondos ellátás sem tudott 
a gyógyulás irányába terelni. 2020 november 13-án elhunyt.
Emlékét megőrízzük!
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Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tá-
jékoztató lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata, 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999. 
szerkesztőség: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűj-
temény 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8., Tel.: 06-66/485-
040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.com, onkormany-
zat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu Ildikó. 
Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik: 
havonta. Készült: Kovács Zsolt 06-30/263-9948. Kiadvány-
szerkesztés: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjte-
mény. Kiadványszerkesztő: Csatári István.

FIGYELEM! LAPZÁRTA 2021. JANUÁR 4., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő

betartásával! Csak a 2021. január 4-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: Január 15.  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.

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

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!
A helyzetre való tekintettel kiszállítást

egyeztetés után vállalunk!
Békés Boldog Karácsonyt és

Boldog Újévet Kívánunk! - Tánczosék -

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

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:
2020. december 18. (péntek) 16:30 óra

Tel.: 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

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!

Késélezést
 vállalok:

Telefon:
06/30-964-5647

Varrást
és takarítást

vállalok.
Tel.: 06-70-541-6826






