




Dévaványai Hírlap - 3. oldal

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 
Korm. rendelettel a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyaror-
szág 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 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 körze-
teiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

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

Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere
április  hónapban az alábbi döntéseket hozta:

- Elbírálta a dévaványai civil szervezetek kérelmét. 22 ké-
relem érkezett, amelyeket mindösszesen 6.595.500,- Ft ösz-
szegben támogatott.

- A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testü-
letének az önkormányzat tulajdonában lévő árverés útján 
folyamatos értékesítésre kijelölt ingatlanok tárgyában ho-
zott 33/2020.(I.30.) Dv. Kt. határozatát, az alábbiak szerint 
módosította: az önkormányzat tulajdonában lévő, a hatá-
rozatban felsorolt ingatlanokat pályázat útján folyamatos 
értékesítésre kijelölte.

- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, 
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizott-
ságának az EKR000240572020 számú „Szúnyoggyérítési 
feladatok 2020.” tárgyú közbeszerzési eljárásban hozott 
döntését fi gyelembe véve, mint a Körös-völgyi Konzorcium 
tagtelepülése nyilatkozta, hogy a Körös-völgyi Konzorci-
um által megbízott Gyomaendrőd Város Önkormányzata, 
mint Ajánlatkérő által indított „Szúnyoggyérítési feladatok 
2020.” tárgyú közbeszerzési eljárásban tett legkedvezőbb 
ajánlati ár, azaz bruttó 6.303.645,- Ft fedezete Dévaványa 
Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében ren-
delkezésre áll.

- Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány által beszerezni 
kívánt LP 15 defi brillátor megvásárlását 50.000,- Ft-tal tá-
mogatta.

- Az „Óvodai telephelyek tetőzetének felújítása” elneve-
zésű helyi beszerzési eljárás eredményeként a Ványa-Szolg 
Kft . bruttó 31.579.920,- Ft-os ajánlatát hirdette ki nyertes-
nek. 

- A Református Szociális Gondozási Központ helyiség-
bérleti kérelmének helyt adott és részére az 5510 Dévavá-

nya, Hősök tere 3. szám alatt található helyiségét bérbead-
ta 10.000,- Ft/hóÁfa bérleti díjért, 2020. május 1. napjától 
2020. december 31. napjáig.

- A Bovinus Ver Kft . helyiségbérleti kérelmének helyt 
adott és részére az 5510 Dévaványa, Hősök tere 3. szám alatt 
található helyiségét bérbeadta 10.000,- Ft/hó+Áfa bérleti 
díjért, 2020. május 1. napjától 2020. december 31. napjáig.

- Dévaványa város közigazgatási területén a Dévaványai 
Általános Művelődési Központ által működtetetett bölcső-
dei ellátást nyújtó (Dévaványa, Hunyadi u. 17.), illetve óvo-
dai nevelést biztosító (Dévaványa, Kossuth u. 5., Dévavá-
nya, Eötvös u. 2.) intézmény telephelyein 2020. április 30. 
napjától kezdődően határozatlan időtartamra, jelen intéz-
kedés visszavonásáig, a gyermekek napközbeni felügyeletét 
rendelte el. 

- Zárt határozat keretében otthonteremtés helyi támoga-
tására vonatkozó kérelmet utasított el, valamint döntött a 
Dévaványa Oktatás Ügyéért, a Dévaványa Közszolgálatáért 
és a Dévaványa Egészségügyéért elismerő címekben kitün-
tetendő személyekről.

Veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntések

Tisztelt Dévaványai Lakosok!

A Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány ezúton kéri

a Tisztelt Lakosságot, hogy támogassák
adójuk 1 %-ával az alapítvány működését!

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

A Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram he-
lyi sajátosságokra épülő programelemének keretében 
a Hajós utca 22. szám alatt szövött termékek készül-
nek, amelyek munkaidőben (Hétfőtől-péntekig, 7:00 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, 300-1500 
forint közötti áron.

SZÖVÖTT TERMÉKEK KAPHATÓK
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ÓVODAI TELEPHELYEK
TETŐZETÉNEK FELÚJÍTÁSA

Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázati 
felhívásán 2019-ben 30 millió forint támogatást sikerült 
nyernünk óvodai telephelyek tetőzetének felújítására. A 
helyi beszerzési eljárások lezárultak, melyeknek köszön-
hetően április hónapban megkezdődhetett a munka. 
A sajátos helyzetet kihasználva mielőbb igyekeztünk a 
munkákat megkezdeni, hiszen a tetőcserével nem kí-
vántuk zavarni az oktató-nevelő munkát. Időközben a 
kijárási korlátozás szabályainak enyhítésére került sor, 
így igyekszünk a munkákat a lehető legjobb módon be-
osztani. Az első telephely a Könyves Kálmán utcai óvo-
da, majd ezt követi az Eötvös utcai telephely. Az utolsó 
telephely a Hajós utcai, hiszen ott, akár az épület teljes 
megnyitása esetén is megoldhatók a biztonságos munka-
feltételek és a biztonságos játszóterek kialakítása.

A támogatás segítségével régi probléma oldódhat meg, 
hiszen a beázások sokszor jelentkeznek ezeken a telephe-
lyeken. Az épületek külső hőszigetelése és nyílászáróinak 
cseréje 2013-ban valósulhatott meg, akkor a tető felújí-
tása nem történt meg. Most ezt a problémát is orvosol-
ni tudjuk. A pályázat megvalósításának határideje 2020. 
december 31., a fi zikai munkálatokat azonban igyek-
szünk mielőbb befejezni.

A felújítások sorából azonban a Kossuth utca sem ma-
radhat ki. Az óvoda udvarán az ifj ú versenyzőknek ki-
alakítottunk egy, a nevelőnők elképzelésinek megfelelő-
en kanyargó motoros pályát. Reméljük még sok gyerek 
fogja élvezni az új játékelemet. 

MEGÚJULHAT AZ ÚJ VÁROSHÁZA 
ELŐTTI KÖZTERÜLET IS

2020. március 12-én érkezett az örömteli hír, hogy az új 
városháza előtti tér megújítására közel 10 millió forint tá-
mogatást kaptunk a Vidékfejlesztési Program keretein be-
lül. A Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület működési 
területén meghirdetett Kisléptékű településfejlesztési Ak-
ciók című felhívás (VP6-19.2.1.-55-4-17 kódszámú) célja 
az akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő 
települési önkormányzatok élhetőbb, minőségi kulturáló-
dási és rekreációs lehetőségeket biztosító, helyi identitás-
tudatot erősítő tevékenységeinek, attrakcióinak támogatá-
sa. Ezen lehetőséggel élve nyújtottunk be pályázatot 2018 
februárjában, mely pályázatot most támogatásra érdemes-
nek ítéltek. 

A pályázatból a 410. hrsz. alatt lévő közterület Köleshal-
mi utcától a rendőrségi terjedő szakasza teljesen megújul-
hat. A tervezésben részt vállaló kertészmérnök a parkot 
már felmérte, és sajnos egyes fákat különböző betegségek 
miatt életveszélyesnek nyilvánított. Javaslatait fi gyelembe 
véve, a biztonság előtérbe helyezésével sajnos bizonyos fák 
kivágásától nem tudunk eltekinteni, de igyekszünk a je-
lenlegi állományból minél többet megőrizni. A kivágandó 
fák helyére pedig új fák kerülnek. Szintén pályázatból a tér 
közepére kerül egy túzok szobor, mely városunk egyik leg-
fontosabb jelképe. A szobor a Sterbetz István Látogatóköz-
pont bejáratánál álló túzok kakas párja lesz, szimbolizálva 
a park és a város összefonódását. A szobor elkészíttetésé-
re a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből további 
2.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. 
Reményeink szerint ezen pályázatoknak, valamint a futó 
városháza építkezésnek köszönhetően egy városunkhoz 
méltó központ alakulhat ki Dévaványa szívében.

Valánszki Róbert, polgármester

Polgármesteri tájékoztató

Tisztelt Támogatóink!

Köszönjük, hogy
az adójuk 1 %-ával támogatják a
dévaványai középiskolában folyó

oktató és nevelő munkáját!

Túrér Partja Középiskolai Alapítvány -
adószám: 18387562-1-04

Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma

Barátság 2000 – Eötvös József Alapítványa
a Dévaványai Középiskolásokért -

nagy tisztelettel kéri és megköszöni a 2019. évi SZJA 
1%-nak felajánlását, amelyet eddig is  és a közeljövő-
ben is,  a középiskolás fi ataljaink tanulmányi, nyelvi,
szakmai felkészüléséhez, valamint a szakképzéséhez, 

szakmunkásképzéséhez nyújt támogató segítséget.

A Barátság 2000 – Eötvös József Alapítvány:
adóazonosító száma: 18377219 1 – 04 

   Hálás köszönettel: a Kuratórium elnöksége
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Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

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

Pályázat tárgya:
Dévaványa, 7 db önkormányzati tulajdonú bérlakásként működő ingatlan elidegenítése.

Ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. június 8. 10 óra
helye:   Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 

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

Az ajánlati kötöttség időtartama: 
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattéte-
li határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől 
számított 60 napig tart.

Pályázati biztosíték:
Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték adásához 
köti, amelynek összege a vételár 10 %-a. A biztosíték ösz-
szegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat K&H 

Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú 
számlájára kell átutalnia az ajánlattételi határidő lejártáig. 
Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók ré-
szére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszauta-
lásra kerül, míg a nyertes esetében a szerződés aláírásával 
egyidőben 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 2020. május 8. 9 órától 2020. június 8. 10 óráig.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Az ingatlanok adatai:

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

1. 411/A/16 48,9 Árpád utca 33.
„B” lépcsőház I. emelet 4. ajtó komfortos 5.600.000,- Ft

2. 411/A/17 54,3 Árpád utca 33.
„B” lépcsőház I. emelet 5. ajtó komfortos 6.100.000,- Ft

3. 411/A/19 48,9 Árpád utca 33.
„B” lépcsőház II. emelet 7. ajtó komfortos 5.800.000,- Ft

4. 411/A/21 54,3 Árpád utca 33.
„B” lépcsőház III. emelet 9. ajtó komfortos 5.800.000,- Ft

5. 1666 64,8 Árpád utca 54. komfortos 4.600.000,- Ft

6. 2142 102,6 Hunyadi János utca 110. összkomfortos 3.800.000,- Ft

7. 1007 68,3 Könyves Kálmán utca 36. komfortos 800.000,- Ft
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A Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal az adóügyek elektronikus ügy-
intézésével kapcsolatban az alábbiakról 
tájékoztatja a Tisztelt Adózókat:

A Miniszterelnökség és a Kormány-
zati Informatikai Fejlesztési Ügynök-
ség között létrejött, KÖFOP-1.0.0-VE-
KOP-15-2016-00008 Az önkormányzati 
ASP rendszer továbbfejlesztése és or-
szágos kiterjesztése (ASP 2.0) projekt-
ben az önkormányzatok részére be-
vezetésre került az ASP Elektronikus 
Fizetési szolgáltatás (ASP e-fi zetés). 

Az ASP e-fi zetés bevezetésével az 
ügyfélnek lehetősége van elektroni-
kusan lekérdezni és befi zetni – in-
terneten keresztül, bankkártyával - az 
önkormányzat által kivetett adókat, 
díjakat, illetéket az E-önkormányzat 
portál (továbbiakban: OHP) webolda-
lon. 

Az OHP a következő címeken érhető el: 

https://ohp.asp.lgov.hu

https://ohp-20.asp.lgov.hu

https://eonkormanyzat.gov.hu

https://e-onkormanyzat.gov.hu

Az ASP Adó e-fi zetés igénybevételé-
nek feltételei:

A szolgáltatás használatával lehető-
ség van arra, hogy az állampolgár saját, 
vagy más nevében a kiválasztott önkor-
mányzati adóhatósághoz tartozó adó-,
díj- és illetékfi zetési kötelezettségét 
elektronikus úton teljesítse. 

A szolgáltatás igénybevétele elektroni-
kus azonosítást követően lehetséges!

Az adófi zetési kötelezettség lekér-
dezéséhez az ügyfélkapus (KAÜ) azo-
nosítás után az OHP a bejelentkezett 
személy saját adóazonosító jelét elő-
tölti. Ha az adóazonosító jel nem jele-
nik meg, azt manuálisan kell rögzíteni. 
Amennyiben képviselőként járnak el, 
akkor a képviselt adózó adóazonosító 
jelével vagy adószámával kell kitölteni a 
lekérdezettre vonatkozó adatmezőt. 

Ahhoz, hogy a képviselő által az 
adózó adófi zetési kötelezettsége elekt-
ronikus úton lekérdezhető legyen, az 
szükséges, hogy a képviselő adatai az 
önkormányzati adóhatóság nyilván-
tartásában a közhiteles nyilvántartá-
sokkal megegyezően szerepeljenek. 
Meghatalmazás esetén az erről szóló 
dokumentumot elektronikus úton vagy 
a meghatalmazó és a meghatalmazott 
által is aláírt eredeti példányként előze-
tesen, postai úton, vagy személyesen az 
önkormányzati adóhatósághoz eljuttat-
ni szükséges!

Kizárólag azon esetekben van lehe-
tőség az elektronikus fi zetésre, amelyek 
az OHP önkormányzat kereső felületén 
megjelennek. 

Csak olyan személy jogosult elektro-
nikus úton adóbevallást teljesíteni, fo-
lyószámla egyenleget lekérdezni, illetve 
elektronikusan befi zetés során adózta-
tás adatokat lekérni, akinek a szemé-
lyes azonosító adatai (név/születési név, 
anyja neve, születési hely, születési idő) 
hiánytalanul és pontosan szerepelnek 
az adónyilvántartásban, mint adózó, 
vagy mint meghatalmazott személy. Az 
önkormányzati ügyintézés során törté-
nő adatkezeléséhez az ügyfél hozzájá-
ruló nyilatkozata is szükséges, ami az 
OHP felületen az első bejelentkezéskor 
tehető meg az Általános szerződési fel-
tételek elfogadásával). 

Ügyfél által indítható elektronikus 
fi zetési tranzakció:

Az alábbiakban az elektronikus fi zetés 
mozzanatait részletezzük lépésről-lé-
pésre, a bejelentkezéstől a tranzakció 
befejezéséig, mellyel remélhetőleg se-
gíthetünk azoknak az adózóknak, akik 
az elektronikus ügyintézést, azon belül 
az elektronikus fi zetést kívánják hasz-
nálni. 

• A felhasználó bejelentkezik az 
E-önkormányzatportál (OHP) felület-
re. Ellenőrzi, a neve alatt megjelenő ön-
kormányzat nevet, amennyiben nem az 
alapértelmezett önkormányzathoz kí-
ván befi zetést teljesíteni, úgy kiválasztja 

a megfelelő önkormányzatot az önkor-
mányzat keresőben.

• Sikeres bejelentkezés esetén az 
Adók, díjak, illetékek befi zetése fel-
iratra kattintva megjelenik az Adók, dí-
jak, illetékek befi zetése felület.

„Képviselt nevében járok el” mező be-
pipálása esetén megjelenik a Lekérde-
zett adószáma/adóazonosító jele plusz 
mező.

• A Befi zetések lekérése nyomógomb-
ra kattintva, amennyiben a lekérdező és 
az adóalany is beazonosítható az Adó 
szakrendszerben, az Adó szakrendszer-
től visszakapott számla és adóegyen-
leg adatok, illetve az OHP felületéről 
korábban indított, folyamatban lévő 
befi zetés adatok információi kerülnek 
megjelenítésre. 

A megjelenített összegek jellemzői: 

1.) Az adózó számláján található fi ze-
tési kötelezettségek, azok fi zetési határ-
idejük szerint minősítve, 3 csoportba 
összegezve kerülhetnek megjelenítésre. 

a) Hátralék: amennyiben az adózó 
számláján a lekérdezés időpontjában 
azonnal fi zetendő kötelezettség talál-
ható. Ebben az esetben a tételek felü-
leten megjelenő fi zetési határideje a 
lekérdezés dátuma.

b) 30 napon belül esedékes: ameny-
nyiben a fi zetési kötelezettségek 
időpontja a lekérdezés időpontjához 
viszonyítva 30 napon belül fi zetendő 

c)  Később esedékes: amennyiben a fi -
zetési kötelezettség időpontja a le-
kérdezés időpontjához viszonyítva 
30 napon túl fi zetendő. 

Az b) és c) esetekben a megjelenített 
fi zetési határidő a csoportba tartozó fi -
zetési kötelezettség tételek legkorábbi 
esedékesség dátumát tartalmazza (ez 
csak irányadó dátum!). 

2.) Az adózó számlájára még le nem 
könyvelt (folyamatban lévő) befi zetések 
összege nem csökkenti a megjelenített 
Fizetendő összeget! Ez az információ 
egy részletes számlaegyenleg lekérésé-

TÁJÉKOZTATÓ HELYI ADÓÜGYBEN

A cikk folytatódik »
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DAREH BÁZIS HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA

A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofi t 
Zrt. tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a koronavírus járvány 
megelőzése és minimalizálása érdekében 2020. márci-
us 17. napjától minden Ügyfélszolgálati irodánkban és 
Ügyfélkapcsolati pontunkon határozatlan időre szüne-
tel az ügyfélfogadás!

2020. március 23. napjától minden hulladékgyűjtő 
udvarunk működése határozatlan időre szünetel.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hulladékudva-
raink zárvatartása alatt hulladékot az udvar elé, a köz-
területre ne helyezzenek! 

Hulladékürítési napok

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

Június 1. Pünkösd (hétfő) helyett
május 29. (péntek) szállítjuk el

a kommunális (vegyes) hulladékot.

Zöldhulladék: május 18. (hétfő), június 2. (kedd),
25. (csütörtök)

Szelektív hulladék: május 13.,27. (szerda),
június 10., 24. (szerda)

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

Zöldhulladék: május 18. (hétfő), június 2. (kedd),
25. (csütörtök)

Szelektív hulladék: május 13.,27. (szerda),
június 10., 24. (szerda)

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

Zöldhulladék: május 19. (kedd), június 3. (szerda), 
26. (péntek)

Szelektív hulladék: május 13.,27. (szerda),
 június 10.,24. (szerda)

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

Zöldhulladék: május 19. (kedd), június 3. (szerda),
26. (péntek)

Szelektív hulladék: május 13.,27. (szerda),
június 10., 24. (szerda)

Kérjük, ügyintézésére az elektronikus vagy telefonos
elérhetőségeinket szíveskedjenek választani!

Elérhetőségeink:
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.

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

Honlap: www.dareh.hu

Megértésüket köszönjük!

vel vagy a folyamatban lévő befi zetések 
között ellenőrizhető. 

3.) A már lekönyvelt befi zetések 
csökkentik a megjelenített Fizetendő 
összeget, akkor is, ha a fi zetési kötele-
zettség dátuma később esedékes. Ennek 
hatására eltérés lehetséges a Fizetendő 
összeg és az Adóegyenleg lekérdezés 
menüpontban kapott egyenleg infor-
mációk között, ugyanis az Adószámla 
kivonat esetén a befi zetés nem számol-
ható el későbbi kötelezettségre. 

A befi zetni kívánt adószámlákat 
ki kell jelölni. A befi zetni kívánt 
adóösszeg adatok számlánként mó-
dosíthatók. 

• A Fizetés összesítés gombra kattintva 
az OHP megjeleníti a fi zetendő ösz-
szeget.

• A Tovább a fi zetéshez gombra kat-
tintás hatására egy újabb felületen 
megjelennek az Internetes fi zetésre 
vonatkozó információk. A kártya 
adatok megadása, majd a Jóváha-
gyás után megtörténik a fi zetés. 

Sikeres tranzakciót követően a Fizetés 
státusza Feldolgozás alatt státuszból Si-
keres státuszba kerül.

Az elektronikus fi zetés mellett az 
e-Önkormányzati Hivatal Portálon  
keresztül lehetőség van ügykövetésre, 

ügyindításra (helyi adóbevallások, ké-
relmek benyújtására), adóegyenlegek 
lekérdezésére, adóbevallási informáci-
ók megtekintésére.

Ügyindításra az adóügyeken túl le-
hetőség van egyes általános vagy egyéb 
igazgatási ügyek, ipar-kereskedelem, és 
szociális ügyek esetében is.

A fent leírtakkal kapcsolatban bővebb 
felvilágosítást a Dévaványai Közös Ön-
kormányzati Hivatal 8. számú irodájá-
ban kaphatnak. Telefonszám: 66/483-
100/123 mellék.

Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal Gazdálkodási Iroda

TÁJÉKOZTATÓ HELYI ADÓÜGYBEN
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Az év legszebb hónapja talán a 
május. Nem csupán azért, mert a 
természet ilyenkor a legvirágosabb, 
legillatosabb, hanem mert mi, ka-
tolikus keresztények ezt a hónapot 
az Isten szent anyjának, Szűz Mári-
ának szenteljük. Május beköszön-
tével mindig eszembe jut az a szép 
Mária-ének, amit falumban, Pécs-
kán énekelnek az esti májusi vecser-
nyék kezdetén: „Virágos május hó, 
Isten hozott, Szűz Mária magának 
választott!”

Ősi hagyomány ugyanis, hogy a 
májusi estéken ájtatosságra gyűlnek 
össze a hívek, hogy a tavasz legszebb 
virágaival pazarul feldíszített Má-
ria-oltár előtt térdelve köszöntsék 
azt a szent Asszonyt, aki méltó volt 
az Isten Fiát világra hozni. Ilyen-
kor a Lorettói Litániát imádkozzuk, 
melyben szebbnél szebb megszólí-
tásokkal imádkozunk Szűzanyánk 
közbenjárásáért. Íme néhány ezek 
közül: Bölcsesség széke, Örömünk 
oka, Igazság tükre, Mária aranyház, 
Magyarok Nagyasszonya… könyö-
rögj érettünk!

Mi az értelme mindennek? Több 
célja is van. Egyrészt kérni Szűz Má-
ria közbenjárását. Annyi minden 
nyomorgat bennünket, -sokszor 
talán több oldalról is: megélhetési 
gondok, családi viszályok, egész-
ségügyi problémák, kilátástalanság, 
nélkülözés, -és még hosszasan so-
rolhatnánk. Ilyen és ehhez hasonló 
szükséghelyzetekben kérni akarjuk 
Égi Anyánk támogató imádságát. 
Bátorítólag hat ránk a Szent Evan-
géliumban a kánai menyegző törté-
nete: Mária észreveszi a bajbajutott 
család gondját, és máris megy Jé-
zushoz, hogy közbenjárjon értük. 
Jézus előbb úgy tesz, mintha nem 
foglalkoztatná a felmerült problé-
ma, -de Mária unszolására végül 
is megtörténik Jézus első csodája: 
a víz borrá változik, így a lakodal-
mas családnak nem kell a borhi-

ány miatt szégyenkeznie. Amikor 
az orgonaillatú májusi oltárok előtt 
térdelünk, és feltekintve Szűz Mária 
képére, odatesszük anyai kezei közé 
mindennapi gondjainkat, a ben-

nünket nyomasztó terheinket, hisz-
szük, hogy a mi ínségünk iránt sem 
marad szánalom nélkül, és közben 
jár értünk, betegeinkért, családja-
inkért, szeretteinkért épp úgy, mint 
2000 évvel ezelőtt a galileai Káná-
ban.

De ne csak kérni jöjjünk Szűz 
Máriához. Nagy neveletlenség len-
ne részünkről, ha a kapott jókért, a 
kiesdett kegyelmekért elfelejtenénk 
hálát adni Istennek és az Istenszülő 
Szűznek. Ebben megint fi gyelmez-
tető tanítómesterünk a Szent Evan-
gélium: amikor Jézus meggyógyítja 
a tíz leprást, és csak egy, a szama-
ritánus jön vissza megköszönni, Jé-
zus maga is rosszallóan megjegyzi: 
„Nemde tízen gyógyultak meg? Hol 
marad a többi kilenc?” Nem, mi 
nem szeretnénk ilyen hálátlanok 
lenni… Bizonyára sokszor tapasz-
talhattuk már életünkben Szűz Má-
ria közbenjárására Istenünk áldását, 

segítő oltalmát. S ha tudunk buzgón 
kérni, akkor tudnunk kell köszöne-
tet is mondani. Tehát a májusi esté-
ken hálát adni is jövünk Szűz Mária 
oltára elé.

S végül, de nem utolsó sorban ta-
nulni is jövünk hozzá. Megtanulni 
tőle az erényeket: alázatot, Istenre 
fi gyelő lelkületet, Isten akaratába 
való belenyugvást, imádságos lel-
kületet, szeretetteljes, keresztény 
emberhez illő életet. Ezek az eré-
nyek tették szentté, Isten előtt ked-
vessé Szűz Máriát, -és ezek az eré-
nyek juttathatnak el bennünket is 
az életszentségen keresztül elnyer-
hető üdvösségre, ha nyitott szívvel 
szemléljük Égi Édesanyánk életét, 
erényeit, -és befogadókká is válunk 
ezek iránt.

Elkezdjük a májust, Szűz Mária 
szép hónapját. Kérjük együtt Szűza-
nyánk közbenjárását, adjunk há-
lát együtt a kapott jókért, és ami a 
legfontosabb: tanuljunk tőle, hogy 
az Istenszeretőknek megígért örök 
boldogságot elnyerhessük!

Czank Gábor, plébános

SZŰZ MÁRIA HÓNAPJA
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Kedves Szülők!  Kedves Támogatóink!

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

A támogatásra az idén is lesz lehetőség. Kérjük, hogy 
személyi jövedelemadójuk 1 %-át az óvoda „Hétszínvi-
rág” közalapítvány javára ajánlják fel. Nagyon szeretnénk, 
ha gyermekeikre és az intézményünkre gondolva dönte-
nének a befi zetésről. Így bővülhetnének a lehetőségeink a 
játék és egyéb tevékenységhez szükséges eszköz vásárlásá-
hoz, valamint egy-egy nagyobb szervezést igénylő gyer-
mekprogram támogatásához.

Kérjük, hogy így töltse ki az APEH - nyomtatványcso-
magjában található rendelkező nyilatkozatot.

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

A kedvezményezett neve:
„Hétszínvirág” Alapítvány
a Dévaványai Óvodásokért

Köszönjük segítségüket intézményünk
gyermekeinek nevében:

        Bakó Bernadett                  Dékányné Kőszegi Anna
   Intézményvezető     Kuratórium elnöke

DÖNTSÖN A MI JAVUNKRA!

„Amit ma teszünk, döntés arról, hogy milyen 
lesz a világ holnap.”

(Marié von Ebner-Eschenbach)

A Dévaványai Általános Művelődési Központ óvodai 
telephelyei április 1-jétől átálltak az online fejlesztésre. 
Ebben városunk polgármestere, Valánszki Róbert nyújtott 
támogatást, aki azóta is fi gyelemmel kíséri online munkán-
kat, és számunkra külön öröm az, hogy támogatása mellett 
elégedettségét is kifejezte ez iránt. Óvodapedagógusaink 
napi rendszerességgel, kidolgozott tematikus terv alapján 
tevékenységeket, meséket, dalokat ajánlanak a csoportjaik-
ba járó gyermekeknek, illetve szüleiknek. Ezek természe-
tesen nem kötelező jellegű feladatok, de azt tapasztaltuk, 
hogy a gyerekek várják, és örömmel végzik a felkínált te-
vékenységeket.

Célunk az volt, hogy gyermekeink otthonlétét színesít-
sük, a szülők dolgát megkönnyítsük, s nem titkolt szán-
dékunk az óvodai fejlesztés online felületen történő foly-
tatása. Leginkább videók formájában történik az ismeret 
átadás, a mesélés, verselés, a vizuális tevékenységek, a 
dalolás, a mozgásos ajánlások, hiszen fontosnak tartjuk a 
személyességet: az óvodás gyerekek örülnek, ha látnak, 
hallanak bennünket,  egy kicsit ,,velük vagyunk”. Videó-
inkban benne van a személyiségünk, a gondolataink, amit 
a gyerekek megszoktak, s ez lelki támogatást is jelenthet 
ebben a nehéz időszakban. Nem csak a gyerekeknek, ne-
künk is, hiszen rengeteg visszajelzést kapunk, akár fény-
kép, akár videó formájában, örülnek nekünk, szorgalmasan 
tevékenykednek, s büszkén mutatják be rajzaikat, elkészült 
alkotásaikat.

Óvodapedagógusaink lelkesen készülnek, videóznak, 
szakmai tudásuk legjavát teszik közzé napról napra az óvo-
dák zárt csoportjaiban. Együtt, egy cél érdekében, a gyer-
mekeinkért összefogtunk.

A dévaványai Gólyahír bölcsőde kisgyermeknevelői is 
bekapcsolódtak a programba, rendszeresen küldik a mon-
dókákat, játékos tevékenységeket a csoportjaikba.

,,Sosem tudhatod, milyen eredményei
lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel, 

eredményük sem lesz.”

(Mahatma Gandhi)

eOVI – ÓVODAI, BÖLCSŐDEI 
ONLINE FEJLESZTÉS

A Dévaványai Hírlap
1936. évi májusi számából

A MÁJUSFA. Dévaványán vídám zeneszóval telt el 
május elseje és néhány fi atalember azt a régi szokást is 
megtartotta, hogy „májusfát” többnyire virágos orgona-
ágat tűzött a szerelmese kapufélfájára. Ennek a májusfa 
állításának több évszázados múltja van. Az errevonatko-
zó legrégibb feljegyzést a kézdivásárhelyi statumokból 
ismerjük, 1753-ból. Másutt csak egy közös fát állítanak a 
legények. Egy 1850-es évekbeli feljegyzés szerint „ a vá-
rosokban csak a mészárosok emelnek a tőlük húst hordó 
fehérnép számára” A fát kérik, veszik, vagy ha nem ad-
ják lopják. Dávaványán egyenesen az a fő, hogy lopott 
legyen. A fa sorsa helyenkint igen különböző. Van hely 
ahol este leveszik, míg más vidéken három bapig, sőt egy 
hétig is ott tartják. A májusfa állítás szokását – keresz-
tény ruhába öltöztetve – az egyház is elfogadja.
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BÚCSÚZUNK:

a 11. B osztály hegesztőitől,
eladóitól és szociális gondozóitól

a 12. C osztály vendéglátás-
szervezőitől és fodrászaitól

a 14. évfolyam, érettségi utáni
fodrász tanulóitól.

Kedves Diákok!

Nagy nap számunkra ez a mai…
minden, de minden szempontból…
bármely oldalról és bármilyen szem-
szögből is nézzük.

Mondhatni, olyan nap, ami még 
nem volt az életünkben…. az Önöké-
ben biztosan nem, hiszen sok év tanu-
lás után most érkeztek el középiskolai 
záróvizsgájukig.

Azonban, a mi sokszor 30-40 éve 
tartó tanári munkánk során is egyedül-
álló ez a nap. 

Olyan, amire korábban még csak 
gondolni sem tudtunk, s amit most is 
– legyen szó diákról, tanárról, egyön-
tetűen nehezen értünk, s fogunk fel: 

hogy nem személyesen, virág-dí-
szbe öltözött iskolából ballagunk, 
hanem itt, e fórumon búcsúzunk egy-
mástól. Egyelőre….

Ugyanakkor engem csodálattal és 
hálával is eltölt ez nap. Mert megis-
merhettem az Önök és munkatársaim 
megértését, kitartását, összefogását, 
segítőkészségét…..

Megtapasztaltam az Önök és mun-
katársaim kreativitását, magas fokú 
probléma-megoldó készségüket. 

Megerősödtem abban, hogy egy-
mást segítve, egymásra odafi gyelve 
a legnehezebb helyzetben is előre 
tudunk lépni, az adott helyzetből a
maximumot tudjuk kihozni.

….mert egy csapat vagyunk… s egy 
helyre tartozunk….. egymáshoz 

tartozunk.

Ballagási búcsúdalként idézni sze-
retném a nagy hírű Pál utcai fi úk Víg-
színházi előadást….ahogyan ott a „Mi 
vagyunk a grund” szavai csendülnek: 

Ha közel a vész, nem remeg a szánk… 
Le fogjuk győzni...
nekünk ez a hazánk

Ez a pad, ez a fal, ez a ház…

ezek a szavak az idei évben rendkí-
vüli aktualitással bírnak.

Önök példát mutattak, mi együtt 
példát adtunk abból, hogyan tudunk 
közösen dolgozni, …. legyen bármi-
lyen nehéz is a helyzet, bármilyen vá-
ratlan is a feladat.

Kedves Diákok!
Kívánom, életük során emlékezze-

nek mindig erre, kísérje Önöket végig 
ez a kitartás, fegyelmezettség, meg-
fontoltság, komolyság, segítőkészség, 
egymásra fi gyelés…. és így biztosak 
lehetnek benne, hogy sikeres és bol-
dog felnőttekké válnak.

Tisztelt Szülők!

Köszönetet mondok Önöknek is, 
akik gyermekeiket iskolánkba íratva 
lehetővé tették, hogy megtapasztal-
hassuk ezen nagyszerű érzést, az egy-
máshoz-tartozás érzését, hogy egy kis, 
de összetartó, megértő és egymásért 
összefogó közösség tagjaivá válhat-
tunk mi, diákok és tanárok…

Köszönöm Önöknek azt is, hogy se-
gítették és támogatták gyermekeiket a 
sokszor nem egyszerű kamaszkorban, 
elkísérték őket a fi atalkor küszöbéig, 
velünk együtt tettek érte, hogy egy jó, 
biztos szakmát sajátíthassanak el és 
így induljanak a nagybetűs életbe.

Kedves Munkatársaim, tisztelt 
Centrum és Város-Vezetés!

Köszönöm munkátokat, a fenntar-
tói gondoskodást, támogatást, mely

lehetővé tette, hogy Észak-Békés e kis 
szegletében ilyen modern, igényes és 
jól felszerelt környezetben juthatnak 
el diákjaink a középiskolai fi nish-ig. 

Hálás vagyok tanártársaim türelmé-
ért, megértéséért, azért a rengeteg sze-
retetért és odaadásért, amellyel diák-
jaikat végig-kísérték az érettségi vagy 
szakma-szerzés sokszor rögös útján.

Végül, de nem utolsó sorban újra 
visszatérve a mai nap főszereplőihez 
a Végzősökhöz.

Egy, a jelen helyzethez különösen 
illő idézettel kívánok mindannyiuk-
nak nyugodt, sikeres vizsgázást. 

Szívleljék meg a megtanult isme-
retek mellett az utóbbi két hónap leg-
főbb okítását is: azt, hogy egymásra 
számítva, egymást segítve minden ne-
hézség után csak erősebbek leszünk, s 
itt most Önök így léphetnek ki a nagy-
betűs életbe.

Kívánom, hogy életútjuk során ta-
lálják meg önmagukat, leljenek rá 
arra, ahol legtöbbet segíthetnek, arra, 
amit és akit igazán szerethetnek. 

Útravalóul idézem korunk egy fi a-
tal gondolkodójának J.F. Morettinek a 
szavait: 

„Az út nem egyenes vonal 

és az élet nem fut töretlenül egy 
irányba. 

Elágazik és váratlanul erre vagy arra 
kényszeríti az embert. 

De egy dolog mindig bizonyos:

hogy az ember 

minden úton önmaga felé halad.” 

Kívánom, hogy keressék, találják 
meg és járják saját útjukat, gazdagít-
sák önmagukat.

Tóth Erika,
igazgató

BÚCSÚZUNK AZ IDEI TANÉV VÉGZŐSEITŐL
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Kedves Szülők,
Hozzátartozók, kedves Diákok!

Nagy örömmel várjuk mindig ezt a napot, 
hisz itt elérkezünk egy újabb mérföldkőhöz, 
mely számotokra egy újabb megmérettetés, 
ugyanakkor ki-ki tanulmányaihoz és hozzá-
állásához mérten valamilyen elismerésben 
részesül.

Ebben a tanévben rendhagyó a jutalma-
zás is, akárcsak a tanév befejezése. Ettől 
függetlenül a tantestület megtalálta azokat 
a diákokat, akik a Farkas Ildikó díjra érde-
mesek. 

A „Túrér Partja” Középiskolai Alapítvá-
nyunk része a Farkas Ildikó díj, melyet min-
den évben a ballagási ünnepségen adunk át 
egy olyan diáknak, aki az itt eltöltött évek 
alatt magatartásában, az emberekhez való 
viszonyában, közösségformálásában őrzi 
szeretett kolléganőnk, Farkas Ildikó szelle-
miségét.

És, hogy ki is volt Farkas Ildikó?  
Farkas Ildikó (1979–2009) 2004-től 

2009–ig a dévaványai középiskola németta-
nárnője volt. Fiatalságával lendületet vitt a 
diákok életébe. Osztályával állandó szerep-
lője volt az iskolai alapítványi esteknek, a 
gólyaavatóknak és a szalagavatóknak. Sok 
versenyt, tanulmányi és osztálykirándulást 
szervezett. Mosolyával, varázslatos sze-
mélyiségével magával ragadott mindenkit. 
Farkas Ildikó szülei anyagi felajánlásával a 
Túrér Partja Középiskolai Alapítvány ku-
ratóriuma Ildikó emlékének ajánlva 2011 
márciusában megalapította a Farkas Ildikó 
díjat.

Farkas Ildikó - díjban az a diák része-
sülhet, aki a következő  szempontoknak 
megfelel:

- minimálisan 3 éve az Iskola diákja,
- tanulmányi munkája jó vagy kiváló,
- iskolai versenyeken elért eredményei,
- közösségben végzett tevékenysége,
- iskolai sportteljesítménye.

A tanév is rendkívüli volt, de a díjazás 
is, hisz ebben a tanévben két tanuló is úgy 
teljesített, hogy egyértelmű volt mindketten 
megérdemlik ezt a kitüntetést. 

Földi Csilla 2016 óta iskolánk diákja. 
Középiskolai tanulmányait nálunk kezd-
te, és az érettségi után fodrászként fogja 
azt befejezni. Szerénysége mellett tehetsé-
ge hamar megmutatkozott, így szakokta-
tói hamar elindították a versenyzés útján. 
2017-ben Nyíregyházán estélyi fonás kate-
góriában ezüstérmet kapott. Innen szakmai 
fejlődése felfelé ívelt.

További eredményei:
2017: Balmazújváros, estélyi fonás 4. he-

lyezett
2019: Miskolc, Kézműves Kupa, Marcell 

hullám bronzérem
2019: Békéscsaba, Kós Kupa 5. helyezés
2020: Budapest Open Cup Európa Kupa, 

Holland fonás, arany érem.

Minden versenyére nagy szakmai alázat-
tal készült. Oktatóival mindig jó kapcsolata 
volt, így könnyen tanították őt, és ő is köny-
nyen fogadta az instrukciókat. Mindig, min-
dent megtett a siker érdekében.

Ám Csilla nem csak szakmájában telje-
sített kiválóan. Tanulmányi eredményével 
már 9.-es korában magasra tette a mércét. 
Tudatosan, szorgalmasan teljesített az el-
múlt négy évben, így minden tanév végén 
méltón vehette át szinte jeles bizonyítvá-
nyát.

Tanulmányai megkoronázásaként a múlt 
héten szerezhetett tudomást arról, hogy 
írásbeli munkája alapján bejutott az Ágaza-
ti Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjébe, 
megyei legmagasabb pontszámmal.

A közösségi életben kellett neki egy rövid 
kis idő, mire feloldódott zárkózottságából, 
de társainak köszönhetően ezen is átlendült, 
és oszlopos tagja lett beiskolázási program-
jainknak, a roadshowknak, iskolai rendez-
vényeknek.

Csendes, szorgalmas lányból tudatos 
nővé érett a szemünk előtt. Kívánjuk, hogy 
maradjon meg ilyen tiszta szívűnek, szak-
mája iránt alázatosnak, embertársai felé se-
gítőkésznek.

Gratulálunk Csilla!

Kovács Viktória 2016 óta iskolánk diák-
ja. Középiskolai tanulmányait nálunk kezd-
te, és az érettségi után vendéglátásszervező-
ként fogja azt befejezni. Az első pillanattól 
kezdve alázattal és nagy szorgalommal állt 
választott szakmájához. Alapos és egyenle-
tes munkájának jutalmaként, akkori oktató-
ja biztatására, több osztálytársával együtt 
megmérettette magát egy országos ven-
déglátós tanulóknak hirdetett versenyen, az 
Illyés Gasztro Kupán, Kisújszálláson, ahol 
bronz minősítést kapott kategóriájában.

Évről évre bizonyította rátermettségét. 
Minden beiskolázási, pályaválasztási és 
egyéb rendezvényen magabiztosan képvi-
selte szakmáját és iskoláját. Közösségi szol-
gálatát a városban azután is folytatta, amikor 
már nem kellett neki a kötelező óraszám, 
ebben is megmutatkozik, mennyire lelkes 
és hasznos tagja volt közösségünknek. Nem 
utasított vissza egyetlen kérést sem tanára-
itól, osztályfőnökétől, diáktársai is fordul-
hattak hozzá bármikor, ha segítségre volt 
szükségük. 

Tanulmányait a négy év alatt a megingat-
hatatlan szorgalom jellemezte. Így bátran 
pályázhatott a Dévaványai Önkormányzat 
által meghirdetett ösztöndíjra, melyet tanul-
mányai végéig meg is kapott.

Őszinteségét és önzetlenségét reméljük, 
örök barátságok fogják bizonyítani, melyek 
itt köttettek, iskolánk falai között.

Kívánjuk, hogy ebből a szeretetteljes 
lányból magabiztos nő legyen, aki ahogy 
eddig is, mindig tudni fogja, merre vezet az 
útja.

Gratulálunk, Viki!

FARKAS ILDIKÓ-DÍJBAN RÉSZESÜLT TANULÓINK
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Mielőtt elköszönünk, álljunk meg egy pillanatra! Gon-
doljuk végig mit jelentettek, s jelentenek számunkra ezek 
az évek? Tudjuk- e kamatoztatni azt, amit itt kaptunk a 
négy év során? Olyan emberekké váltunk-e akikre méltán 
lehetnek büszkék szüleik és tanáraik? Felkészültünk-e az 
egyre önállóbbá váló életünkre, meg tudunk- e felelni a ki-
hívásoknak?

Ezekre a kérdésekre a válaszokat az élet már meg is adta, 
hiszen másfél hónapja kamatoztatjuk a négy év során szer-
zett tapasztalatainkat, és igyekeztünk úgy átállni a digitá-
lis oktatásra, hogy sikerüljön befejezni tanulmányainkat a 
Dévaványai Középiskolában.

Búcsúzó Diáktársaim, Kedves Tanáraink!

Valami véget ért, de minden most kezdődik el. Minden 
nap születik valami, amiért érdemes élni és küzdeni, de 
megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik. Igen. 
Ezzel a nappal megszűnnek gondtalan diákéveink. Hétfő-
től vár ránk a nagy megmérettetés, az érettségi, és egyúttal 
egy új fejezet, ahol magunknak kell boldogulnunk. A jö-
vőnk lassan elkezdődik. Azt hittük, hogy a vizsgák után 

távozunk iskolánk óvó falai közül. Sajnos idén ez hama-
rabb bekövetkezett. Az élet úgy hozta, hogy a végső fel-
készülést már itthonról végezzük el tanárainkkal, és csak a 
számítógép monitorján találkozunk egymással, ami egy új 
élethelyzetet hozott, annak minden előnyével és hátrányá-
val. Nagyon hálásak vagyunk minden pedagógusnak, hogy 
mindannyian a mi érdekeinket tartották és tartják szem 
előtt. Köszönöm a fegyelmezett munkát diáktársaimnak 
és a támogatást szüleinknek, nagyszüleinknek. Hiszem, 
hogy együtt sikerülni fog, és megmutatjuk, hogy nincs az 
a helyzet a világban, ami eltántoríthat bennünket a sikeres 
befejezéstől.

Indulunk tovább, e szép idézettel a tarisznyánkban:

„De bármilyen akadályt 
Gördítsen eléd az élet 

Megfontoltan, okosan tedd azt helyre.”

/Sándor Viola végzős tanuló/

BÚCSÚ A KÖZÉPISKOLÁTÓL

A Beszélgető kör vendége volt 2020. február 27-én Kond-
ra József, Erdélyi születésű, Csíkszépvizi spirituális gyó-
gyító, tanító a Dévaványai Civilházban, Kónya András 
meghívására. Kondra József közismert előadó, előadásai a 
YouTube-bon megtalálható.

 Kondra József előadásának címe A Magyar nép spiritu-
ális szerepe jelen világunkban, valamint a magyar nemzet-
tudat titkai.

Előadásában a magyarok, a magyar néplélek világban be-
töltött helyzetéről, szerepéről, feladatáról beszélt. Kondra 
József beszélt az egyenlőszárú és a latin kereszt misztériu-
máról, a belső tanúról, Jézusról, Krisztusról, az ellenségké-
pek kialakításának csapdájáról, a Magyarok Istenéről, Nim-
ródról. A Táltosokról, a belső minőségről, a szeretetről, a 
világ csapdáiról és félremagyarázott misztériumairól. Neale 
Donald Walsch: Beszélgetések Istennel című könyvéből, 
A kicsi lélekről és az ő nagy vállalásáról. Elmondása sze-
rint tanításának alapja Vass Albert Hagyaték című műve és 
Dombi Ferenc A hang evangéliuma. 

„Mindennek, ami bennetek lezajlik, megvan a szerepe az 
életetekben. Az Isten nem teremtett semmit ok nélkül. Ha 
van harag, szégyen, bűntudat, öntörvényűség a világban, 
akkor bennetek is kell, legyen. Aki azt hiszi, hogy benne 
ezek nincsenek meg, ő már legyőzte, az téved. Mert ezeket 
nem lehet legyőzni. Ezeken nem lehet túllépni, ezeket meg 
kell ismerni. Ha el nyomod és azt mondod, nem méltó hoz-
zád, se a fájdalom, se a harag, se a szégyen, se a féltékenység, 
vagy a megfelelni akarás, akkor te nem ismered, mert ki-
zárod a tudatodból. Ők azért vannak, hogy megismerd. És 
egyszer meglátod. Nem én vagyok a mester, nem is a táltos, 
a jógi - hanem ők a te tanító mestereid. A büszkeségről is 
mondhatnánk, hogy negatív...” /Kondra József/

Az előadás nagy érdeklődés keltett.  Az előadó szélesebb 
szemszögből, minél bővebben igyekezett kifejteni az előa-
dás témáját. A közönség soraiból, bátran lehetett kérdezni 
és kimerítő választ kapott. 

T.M.É.

KONDRA JÓZSEF ELŐADÁSA

Ezúton is nagy tisztelettel tájékoztatom a Dévaványai Lakostársakat - tekintettel
a korona-vírus járványra, a korábban minden hónap első hétfői napjára: 16-17 óra közötti időpontra

meghirdetett képviselői fogadóórámat a - járvány országos feloldásáig szüneteltetem.
Szíves megértésüket megköszönve - kérem Önöket, egyetérteve az országos felhívással:

„Mindenki maradjon otthon”! Tisztelettel: dr. Ágoston Sándor városi képviselő
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A történelem során a városok vagy 
települések lakossága igen összetett-
nek mondható, ezért nemcsak az 
esetleges országrészekből vagy orszá-
gokból történő vándorlással kell szá-
molnunk, hanem nagyon gyakran a 
különböző felekezetek jelenlétével is. 
Nem volt ez másképpen hazánkban 
sem, hiszen jól tudjuk, hogy egy na-
gyobb háború után bizonyos tájegysé-
gek elnéptelenedtek, így szükség volt a 
környező tájegységekből, országokból 
történő áttelepítésekre (gondoljunk itt 
például a svábokra vagy a rácokra). 
Ebben a cikkünkben megpróbáljuk 
röviden bemutatni városunk betele-
pülésének főbb mozzanatait, illetve a 
felekezeti megoszlást is, azok hatását a 
város arculatára. 

Dévaványa lakosságának száma ma  
7,363 fő. Azonban meglepődnénk, ha 
tudnánk, hogy kevesebb, mint száz 
évvel ezelőtt. Az 1930-as és 1940-es 
években mintegy duplája, 14,655 fő, 
más forrásaink szerint pedig 15,290 
személy lakott városunkban, illetve 
annak határában. De hogyan érhette 
el városunk ezt a lélekszámot akkori-
ban? Nos, ezt leginkább három ese-
ményre vezethetjük vissza: az 1700-as 
évektől meginduló Habsburgok által 
vezényelt telepítési hullámokra, a Má-
ria Terézia és utódai által elrendelt fo-
lyószabályozásokra és az 1836-os év-
től megkezdődő tagosításra. Ez utóbbi 
főként a mezőgazdaság fokozatos 
kibontakozásához járult hozzá, ezzel 
párhuzamosan pedig a természetes 
szaporulat növekedéséhez is. A váro-
sunkba érkező és letelepedő családok 
főként katolikus „matyó” summáscsa-
ládok voltak, de ezen kívül forrásaink 
szerint 1732-ben mintegy száz család 
érkezik városunkba, társadalmi rang-
jukat tekintve nemesek.  A fent emlí-
tett „matyó” családok nagyon gyakran 
egy-egy tömbben csoportosultak, pél-
dául ilyen volt  a Deák Ferenc, a Zrínyi 
és a Rákóczi utca is. A XVIII. század-
ban pedig több olyan család tagjai köl-
töznek be, amelyek tagjai még máig 
is a településen laknak, ide sorolhat-

A MÚZEUMI ARCHÍVUMBÓL:
AZ EMBER ÉS A LAKÓHELY: A DÉVAVÁNYAI BETELEPÜLÉSEK

Május 1. felvonulás (A múzeum fotóarchívumából.)

juk például: a Nemes, Váradi, Kürti, 
Tarsoly, Berczi, Szűcs, Bere, Szabó, 
Gyányi, Vida családokat. Városunk 
lakossága ebben az időben döntően
református volt, őket követik a katoli-
kus felekezetűek majd  a zsidó hitköz-
ség tagjai. A településen élők három 
nagy foglalkozási körben osztódtak 
meg az 1930-as években. Dévaványa 
lakossága főként mezőgazdálkodással 
foglalkozott – keresők és eltartottak -, 
a községhez mérten nagy az iparosok 
száma, de jelentős volt még a házicse-
lédek és tisztviselők aránya is.  Sokan 
laktak és dolgoztak a város határában 
fekvő tanyákon, illetve uradalmak-
ban.

Azonban a nagy lélekszám mel-
lett igen magas volt a halálozás is. A 
legtöbb haláleset ekkor a tbc miatt 
történt, amely a szegényes, helytelen 
táplálkozás, illetve a túlzsúfolt lakó-
helyek miatt történt. Forrásaink sze-
rint ez leginkább a Háromrózsa utcá-
ban, illetve a Vass –, Oncsa -  és Bogya 
- telepen fordult elő. Újabb problémát 
jelentett a spanyolnátha, továbbá a 
csecsemőhalandóság is, amely ellen 
az első világháború után megalakult 
gyermekvédő szervezetek sem tudtak 
eredményesen fellépni, kivételt képez 
ez alól 1948-ban megnyílt szülőott-
hon, amely ekkoriban közkedvelt volt. 
A járványok megfékezésére járvány-

kórház alakult, illetve az 1800-as évek 
közepétől pedig két állandó községi 
orvos is volt, akik ádáz harcot vívtak 
a rossz higiéniás körülmények és a 
babonák ellen. Fontos kiemelnünk, 
hogy ekkoriban virágzott a hitélet is. 
A hívők megnövekedett száma nem-
csak a templomépítést ösztönözte, 
hanem az egyházi iskolák elterjedését 
is. Az iskolákat a református és kato-
likus egyház építette, ekkoriban még 
külön fi ú és lány iskolák voltak. Nem 
elhanyagolhatóak voltak az oktatás 
kibontakozásában a múlt század első 
felében Dévaványa határában is jelen-
lévő tanyasi iskolák sem.

A fentieket összefoglalva elmondha-
tó, hogy a XVIII. században átalakuló 
gazdasági folyamatokkal párhuzamo-
san városunk lélekszáma is rohamosan 
gyarapodott a fentiekben kifejtett ne-
hézségek ellenére is. A helyi lakosság 
szorgalmának és elkötelezettségének 
hála, a múlt század első felére egy igen 
pezsgő szellemi és kulturális öröksé-
get alakítottak ki, illetve hagytak ránk. 
Ez számunkra példaértékű kell, hogy 
legyen és megőrzendő az itt élő és a 
majd születendő dévaványai lakosság 
számára.

Szöllösi Bálint Róbert,
történész
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Pünkösd
Dv. Hírlap 2005. május 6.

Pünkösd neve a görög pentekosztész (ötvenedik) szóból 
származik, ugyanis ez az ünnep a húsvétot követő ötvene-
dik napon kezdődik. Mozgó ünnep, a húsvét után május 10. 
és június 13. között. A zsidó vallásból ered, ahol a pészach 
utáni ötvenedik napon az aratás, az első gyümölcsök, majd 
a tíz parancsolat adományozásának ünnepét ülték. A ke-
resztény egyház annak emlékére tartja, hogy tanai szerint 
Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az aposto-
lokra. A magyar pünkösdi szokások a keresztény ünnephez 
kapcsolódnak, bár vannak tiltó rendelkezések is, amelyek a 
király választáshoz, pünkösdi királynéjáráshoz, tánchoz és 
játékok tiltásához kötődnek.

Rövid, mint a pünkösdi királyság. Így szól a közmondás. 
De tévedés azt hinni, hogy ez csak aff éle üres hatalom volt. 
Először is: ügyességi verseny alapján választották ki – tehát 
dicsőséget szerzett. Másodszor: a hatalma egy teljes évre 
szólt. Ezzel jártak privilégiumok: minden lakodalomba, ün-
nepélyre, mulatságra hivatalos volt, amit elfogyasztott, azt a 
helység fi zette, lovát, marháját ingyen legeltették, ha rosszat 
cselekedett, testi fenyítés nem érhette.

Pünkösd hétfőn zajlott a legénnyé avatás. Minden 18 évet 
betöltött legénynek be kellett kereszteltetnie magát a legé-
nyek közé. Ezt általában a választott „keresztapa” végezte 
úgy, hogy leöntötte borral. A legény fi zetett 5-10 liter bort. 
Aki nem kérte a „keresztelést” az még járhatott kocsmába.

A pünkösdi királyné dísze volt a pünkösdi napoknak, 
házról házra jártak, őt körbefogták, énekelve és adományo-
kat gyűjtve:

Elhozta az Isten, piros pünkösd napját,

Mi is meghordozzuk királynéasszonykát…

Öreg embereknek csutora borocskát,

Öreg asszonyoknak kemence kalácsot.

Ifj ú leányoknak rózsakoszorúját,

Ifj ú legényeknek szegfűbokrétáját.

Kisebb gyerekeknek porba való játszást.

Az ének  végén háromszor felemelték a királynét, kiabál-
va: Ekkorra legyen a kendtek kendere! A kosaras pedig ösz-
szegyűjtötte az énekekért járó kalácsot, tojást, cukrot.

MM

• • • • •
A Dévaványai Hírlap 1935. évi májusi számából

Elismerés a dévaványai tűzoltóknak. A Dévaványai Ön-
kéntes Tűzoltótestület házivizsgáját május 19-én vasárnap 
tartották meg nagy érdeklődés mellett. A vizsga úgy elméle-
ti, mint a gyakorlati részből kitűen sikerült. Szüts Pál községi 
mérnök, tűzoltóparancsnok ebből az alkalomból parancsot 
intézett a testülethez és a parancsban a legnagyobb dícséret 
hangján emlékezik meg a testület működéséről. 

• • • • •
A Dévaványai Hírlap 1937. évi májusi számából

Régészeti lelet. Eddig negyven sírt tártak fel a most felfe-
dezett köleshalmi avar és kelta temetőkben. Szüts Pál községi 
mérnök köleshalmi tanyáján egy körülbelül 2300 éves kelta 
temetőre és egy körülbelül 1200 éves avar temetőre bukkan-
tak. A temetők feltárása most van folyamatban. Eddig közel 
negyven sírt bontottak fel, köztük több avar lovassírt, me-
lyekben a lovas és a lova együtt „pihentek” egymás mellett. 
Azonkivül több művészettörténeti szempontból is értékes 
dísztárgy. A temetők feltárását folytatják. 

• • • • •
Kibővítették a dévaványai pályaudvart. Az átmenő for-

galom szükségessé tette a pályudvar kibővítését. A gyomai 
és körösladányi kijárat irányába 100 méterrel meghosszab-
bították a sínpárokat és ezzel lehetővé tették a nagyobb for-
galom lebonyolítását, Értesülésünk szerint a páyaudvar ki-
bővítését jövőre kútépítés és víztorony építése fogja követni. 

‹ ‹ ‹ VISSZATEKINTŐ

Diákok csoportja a Vásártéri cédulaháznál, 1963.
(A múzeum fotóarchívumából.)
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Emlékezzünk elődeinkről

Májusi számunkban városunk 
egyik jeles személyére, Frenyó Pál 

községi orvosra emlékezünk. 

Dévaványa 1886-ban megszer-
vezte a második számú községi or-
vosi állást is.

Erre Dr. Frenyó Pált nevezték ki, 
a több jelentkező közül. Őt már is-
merték, mert az 1872-73-as kole-
rajárvány ideje alatt, mint szigorló 
orvos, koleraorvosnak volt kiren-
delve a községbe. Később pedig 
1878-ban fél évig az öreg Geszt-
ner doktort segítette ki.

Abban az időben még nem volt 
orvosi továbbképzés és Frenyó 
dr.az „Orvosi Hetilap”-ból igye-
kezett lépést tartani a haladó tu-
dománnyal. Mindig nagyon sze-
rette a gyermekeket és így érthető, 
hogy a gyermekbetegségek prob-
lémáival foglalkozott a legtöbbet.

A gyermekhalálozásra vonat-
kozó adatokat évekig gyűjtögette: 
életkor, fejlettség, nem, halálozás 
oka, (számba vette a jelentősebb, 
a betegségek lefolyását irányító 
tényezőket, pl. táplálkozás, lakás, 

szoc. viszonyok, stb.). Mindezeket 
nagyméretű grafikonon ábrázolta, 
s magyarázattal látta el. Munkájá-
val az 1896. évi ezredévi jubileu-
mi kiállításra készült el.Felküld-
te Budapestre, ott kiállították, s 
Frenyó doktort dicsérő oklevéllel 
és bronzéremmel tüntették ki. 
Bár az elismerés jólesett neki, de 
nem ez volt a szándéka, hanem 
hogy az illetékesek figyelmét fel-
hívja az alföldi gyermekhalálozás 
feltűnő méreteire, s igyekezett a 
probléma megoldására irányel-
veket adni, amelyeket a lakosság 
élelmezés-, lakás-, hygiéniás és 
általában minden szociális viszo-
nyainak a megváltoztatásával, ill. 
emelésével gondolt elérni. 

Frenyó doktor mintája volt az 
igazi, népével együtt érző, fele-
melkedését elősegítő orvosoknak. 
Nemcsak orvosi munkáját látta 
el lelkiismeretesen, hanem részt 
vállalt a község minden megmoz-
dulásában. Sürgette a gazdasági 
iskolánál a faiskola létesítését, az 
utcák fásítását, a nép szórakozását 
szolgáló sétatér kijelölését, fákkal 
bokrokkal való beültetését.

Magára vállalta, hogy társadal-
mi munkában ellenőrzi az így 
beindított faiskola beosztását, te-
lepítését, továbbfejlesztését és ke-
zelését. Ő ismertette meg a ványa-
iakkal a paradicsomot, mutatott 
példát annak termesztésére.

Az országban időrendben el-
sők között alapította meg a Vá-
nyai Méhész Egyesületet. A ta-
gokat a régi vágású méhészekből 
és újoncokból verbuválta össze. 
A Bánomkertben közös méhest 
rendeztek be, annak kezelője 
Domján István lett. Munkássága 
elismeréséül az Országos Méhész 
Egyesület választmányi tagjává 
választotta.

Sokoldalú érdeklődése révén is-
merte meg a régészeti kutatásokat és 

az antropológiát, így került barát-
ságba az Európa-hírű Török Aurél 
professzorral, aki a környéken 
végzett ásatások kapcsán kike-
rült csontleletek értékelésére jött 
Ványára. A 6-os számú őrháznál 
lévő domb átvágásánál a vasút-
építés kapcsán, a Pocos és Tókert 
alján majd a református temp-
lom alapozásánál előkerült régi 
csontmaradványok nagy része 
ily révén kerültkésőbb a Nemze-
ti Múzeumba, és később Török 
Aurél antropológiai intézetébe. 
Ma is ott vannak egy ládában be-
csomagolva. A századfordulón itt 
járt Herman Ottó természettu-
dós, s Frenyó doktorral együtt az 
ún.”Csörsz árkát” kutatták Ványa 
határában kis Köleshalom hatá-
rában, de az ott levő mélyedés 
valószínű eredetét és okát csak 
költséges ásatásokkal lehetett 
volna megállapítani, s így ezek a 
kísérletek abbamaradtak.

Frenyó doktor minden orvosi és 
elébb felsorolt elfoglaltsága miatt 
nagy szeretettel vett részt a község 
kulturális életében is. Ő ismertet-
te meg és szerettette meg a ványa-
iakkal a műkedvelő előadást. A 
nőegyletben, a vöröskeresztben, 
az iparos olvasókörben, az isko-
lákban és a kaszinókban tartott is-
meretterjesztő előadásai élmény-
számba mentek. Időt szakított arra 
is, hogy Kremán kántorral együtt 
műkedvelő zenekart alakítson, s 
abban tevőlegesen részt vegyen.

/Dévaványa nagyközség története/

Bár a leszármazottak elkerültek 
távoli városokba, mégis a mai napig 
kötődnek Dévaványához - legyen 
szó aktuális hírek megbeszélésé-
ről, vagy helytörténeti kiállításhoz 
családi dokumentumok átadásáról. 
Az egykori szülői ház környékének 
látogatása, egy csendes temetőbeli 
séta felidézi a múltat, hiszen a gyö-
kerek mindig itt lesznek…

‹ ‹ ‹ VISSZATEKINTŐ
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Kazai Lukács és Kertmegi Zsuzsanna lánya Dorka Bíborka,
Juhász Sándor és Tóth Csilla, fi a Máté,
Tímár Attila és Bak Edit lánya Anna,
Kazai Mihály Tamás és Szarka Natália lánya Fruzsina.

Születések:

ÉVFORDULÓS SAROK
Kedves Olvasóink!

Ebben a hónapban Lázár Ervinre emlékezünk, aki 1936. 
május 5-én Budapesten született. 

„Gyereklelkű író volt, a felnőttek világát is gyerekszemmel 
nézte. Nincs ennél szebb és érzékenyebb nézőpont. Ezért 
szól minden írása egyszerre a gyerekeknek és a felnőtteknek”
– írta róla Csukás István

Most olvassuk el kedves kis meséjét:

A Kék meg a Sárga

Egyszer két festékpötty – egy kék meg egy sárga – egymás 
mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért.

– Nem menne kicsit távolabb? – mondta ingerülten a Kék.
– Menjen maga – válaszolta a Sárga –, s különben is, talán 

köszönne!
Ezzel hátat is fordított volna, mert a Kéket parasztos szín-

nek tartotta – csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert 
sem odébb menni, sem hátat fordítani nemigen tudnak.

– Még hogy én köszönjek?! Egy Sárgának! – morgott fi ty-
mállóan a Kék, és bizonyára lebiggyesztette volna a szája 
szélét, ha lett volna neki.

– Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kelle-
ne előre köszönnöm?

– De azt. Ha nem látná, én a Kék vagyok!
– Engedje meg, hogy fölkacagjak – mondta gúnyosan a 

Sárga –, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon, 
nem is lehet egy napon említeni velem… és legyen szíves, 
ne könyököljön az oldalamba.

– Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor 
pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb 
virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a leg-
szebbek. Képzeljen el egy sárga szemű embert… brr… vagy 
sárga vizet! Egyáltalán, hogy mer megszólalni mellettem!

– Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy 
ennyire! Mégiscsak túlzás! Még hogy a kék virágok a leg-
szebbek! Látott már maga kankalint? Meg őszi erdőt? Maga 
túl mohó. Beszínezi az egész eget meg a tengert, csupa kék 
mindenütt. Unalmas. Én mértéktartó vagyok, sohasem

válok unalmassá… Kérem, ez mégiscsak disznóság, most 
már egészen belém mászik… Árnyalatokban rejtőzöm, kis 
foltokban jelenek meg. S egyébként is, ha nem tudná, én az 
Okker családból származom.

– Okker?! Erre vág fel! Az is egy család? Az én őseim 
sokkal előkelőbbek, például sohasem lenne közülük senki 
olyan tolakodó, mint maga! Tudja meg, hogy én Ultramarin 
vagyok.

– Hah! – kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a Sár-
ga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty, de 
nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfi ú, akinek 
az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt:

– Ni csak, milyen szép zöld pötty!„

„

E járványveszélyes helyzetben biztatásul
olvassuk el ezt a szívünkhöz,

 lelkünkhöz szóló négy soros idézetet:

Csodákra várunk

„...de csodás egy fénylő szem,
egy meleg kézfogás,

egy halk mosoly, egy jó szó,
mely a fáradt lélekre hull, és elűzi az árnyat.”

Füle Lajos

A Dévaványai Hírlap 1935. évi
májusi számából

Az akácvirág. Fehér szirmai a szívünkbe sóha-
jtanak, mint a hold képe belereszket a vizek 
mélyébe. Buja illatában ránk hajol a boldog 
mámorok titka, mint harmatos mezőkre a

napfelkelte. Valami örült, valami sárgul bennünk
és megértjük, hogy csak a lélek magasában élő 

embereknek lehet mámorosan és mégis fehéren, 
bűnösen és mégis tisztán élni boldogan.
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Korrekt áron szántóföldet
vásárolnék vagy bérelnék
Dévaványa külterületén.

TELEFON: +36-30/413-9875

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.

Köszönetnyilvánítás
„Emlékek varázsa melegíti lelkem

Szívemben őrzöm Őt, soha nem felejtem
Álmok, emlékek, szép szavak, 

Ez minden, ami a múltból megmaradt. 
Tátongó űr, lelkemben hiány,

Néha kicsit csendesül, de örökké fáj.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a roko-
noknak, barátoknak, volt munkatársaknak, illetve azok-
nak a volt munaktársainak, kik díszegyenruhába öltözve 

tisztelegtek előtte, szomszédoknak, ismerősöknek, és 
valamennyi megjelentnek akik Hermeczi József temetésén 
megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétük-

kel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család

••••••••••
„Egy szív megpihent…”

Kedves Családtagok, Rokonok és Ismerősök!
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Hajas Elek temetésén megjelentek, illetve

mindazoknak, akik kérésünkre - a jelenlegi járványügyi 
helyzetre való tekintettel - otthonukban gyertyát gyújtva 

emlékeztek és osztoztak fájdalmunkban.

A gyászoló család

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Papp Józsefné
halálának 10. évfordulóján.

                                                   Szerető családja

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

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Oros Tamás
halálának 1. évfordulójára.

                                                   Felesége, lánya

„Valaki végleg elmehet,
őrízd meg emlékét és el ne feledd,

így majd veled lesz mindíg, lelke szabadon száll,
vár a túlsó parton, hol nincs határ.”

Dr. Körömi István
állatorvos

Rendelési idő: 7-8 óráig, 1230-1330-ig
Kutyák veszettség elleni oltását és

mikrochipes megjelölését vállalom!

Tel.: 06-30/518-9097
Kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim rendelkezésére!
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Május 10.: Madarak és fák napja

A veszélyhelyzet enyhítésével, s feloldását követően is 
bekapcsolódhatnak a tanulók egyedül, vagy néhány barát-
jukkal, esetleg a családdal a „Tavaszi madárles” programba. 
Fontos, hogy a természetjárás, a természetmegfi gyelés en-
nek a nehéz időszaknak része legyen. 

A madárvédelmi szervezetek világszövetsége (BirdLife 
International) 2006-ban indított Tavaszi madárles (angolul 
SpringAlive) programja jó lehetőség arra, hogy a gyerekek 
és pedagógusaik Európa-szerte azonos időben és azonos 
módszertannal nyomon kövessék a tavaszi vonuló madarak 
érkezését.

A Tavaszi madárles (SpringAlive) program honlapjára a 
résztvevő nemzetek megfi gyelői anyanyelvükön tudnak be-
lépni: http://www.springalive.net/

A Tavaszi madárles program néhány közismert vonuló 
madárfajra összpontosító, játékos madármegfi gyelési akció 
gyerekek, családok, iskolai közösségek számára. A feladat: 
június 1-ig öt madár (a fehér gólya, a kakukk, a gyurgyalag, 
a füsti fecske és a sarlósfecske) évi első megfi gyelését kell 
feljegyezni, majd feltölteni a Tavaszi madárles www.sprin-
galive.net oldalra.

Forrás: MME
Mit tehetünk beporzóink védelmében?

A Beporzók napját 2018. márc. 10-én ünnepeltük meg 
először Magyarországon. Ez a jeles nap az idén már elmúlt, 
de a beporzók védelmében még a koronavírus miatti ka-
rantén idején is több dolgot tehetünk kint és bent egyaránt. 

Mik azok a beporzók, miért kell őket ünnepelni? 
• A beporzók napja különbözik a méhek napjától (április 

30.) és a méhek világnapjától (május 20.), hiszen nem-
csak a háziméhre, a méhalkatúakra koncentrál, hanem 
minden beporzóra, hazánkban elsősorban rovarokra. A 
világon azonban sok madár és denevér által megporzott 
virág, illetve növény létezik, őrájuk is kiterjed a fi gyelem. 
Ezeknek is szerepe van abban, hogy Magyarországon 
trópusi dísznövények, déligyümölcsök, egzotikus fűsze-
rek kaphatók. Általánosságban a termesztett növények 
kétharmadát, élelmiszereink egyharmadát köszönhet-
jük nekik. (Forrás: Wikipédia)

• Európában mintegy 250 termesztett növényfajt tartanak 
számon, ezek kétharmada rovarbeporzású. A minden-
napi ételünk mintegy harmadához kellenek a beporzók. 

• Évi 46 000 milliárd forintra becsülték a Földön a bepor-
zók által elvégzett éves munkát.

• Az elmúlt években méhek tömege tűnt el a Föld színé-
ről. Lényegesen kisebb ott a terméshozam, ahol a vadon 
élő beporzó rovarok is megfogyatkoztak, a házi méh 
nem pótolja őket.

• Egy kiló mézért méhecskék félmillió alkalommal repül-
nek ki a kaptárból, és amennyit repülnek, azzal 7-szer 
körülrepülhetnék a Földet. 

• A Harvard Egyetemen beporzásra alkalmas parányi ro-
botrepülőkkel kísérleteznek; sikerült drónnal pollent át-
vinni egyik növényről a másikra. Ez lenne a megoldás? 

(Forrás: Magyar Rovartani Társaság)

Május 20-án a legfontosabb beporzóink ünnepe, a „mé-
hek világnapja” lesz. Néhány javaslat:

• Nagyítóval vagy sztereomikroszkóppal pollenszállító 
szőrzet, rajtuk virágporszemek, pollencsomók megfi -
gyelése.

• Versek keresése méhekről, darazsakról. 
• Virágok, fák, cserjék ültetése, gondozása.
• Udvar, kert átalakítása rovarbarát kertté.
• Rovarszálló készítése.
• Virágzáskor rovarlátogatók fi gyelése, szabad szemmel, 

távcsővel, ablaküveg mögül.
• A kertben 1-2 m2-es terület elkerítése, amit nem nyírunk 

le, és ahol hosszabb időn át megfi gyelhető, hogy mi tör-
ténik, fajszámot számolhatunk stb. 

            
Képek forrása:
1. https://utakerthez.hu/blog/rovarhotel/;
2. http://www.iskolakertprogram.hu/

Összeállította: Saly Erika

ZÖLD SAROK






