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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 
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 decem-
ber hónapban az alábbi döntéseket hozta:

- A „Csapadékvíz elvezető átereszek lefektetése” elnevezésű 
helyi beszerzési eljárás eredményeként az IP Tender Kft . 
bruttó 9.113.004,- Ft-os ajánlatát hirdette ki nyertesnek. 

- Elfogadta a Képviselő-testület 2021. évre vonatkozó mun-
katervét. 

- Elfogadta a 2021. évi városi ünnepség- és rendezvénytervet. 

- Elfogadta a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjte-
mény 2021. évre szóló munkatervét.

- Módosította Dévaványa Város Önkormányzatának 2020. 
évi közbeszerzési tervét.

- Döntött arról, hogy kérelmet nyújt be a Belügyminiszté-
rium Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében 
támogatható három Járási Startmunka Mintaprogramra.

- Döntést hozott otthonteremtés helyi támogatásának meg-
állapításáról.

- Jóváhagyta a 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési ter-
vet és döntött az ellenőrzés elvégzésére felkérendő szemé-
lyekről.

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármestere január hó-
napban az alábbi döntéseket hozta:

- Elfogadta a csípő szúnyog gyérítési érdekében létrejött Kö-
rös-völgyi Konzorciummal kötött Konzorciumi Megálla-
podás módosítását.

- Az „Illegális hulladékok felszámolása tevékenység” tárgy-
ban indított beszerzési eljárás eredményeként a DAREH 
Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Zrt. bruttó 1.604.963,- Ft 
összegű ajánlatát hirdette ki nyertesnek.

- „A dévaványai sportcsarnok tervezési és tanulmánykészí-
tési feladatai” tárgyban indított beszerzési eljárás eredmé-
nyeként a Békés-Vill Kft . bruttó 58.420.000,- Ft összegű 
ajánlatát hirdette ki nyertesnek.

- A „Helyi médiaszolgáltatási tevékenység ellátása Dévavá-
nya településen” című beszerzési eljárás eredményeként a 
Vésztői Városfejlesztő Kft . bruttó 336.550,- Ft/hó összegű 
ajánlatát hirdette ki nyertesnek.

- A 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv alapján tör-
ténő belső ellenőrzés elvégzésére indított beszerzési eljárás 
eredményeként Gyurkóné Bondár Anna egyéni vállalkozó 
bruttó 817.880,- Ft összegű ajánlatát hirdette ki nyertesnek

- A DÁMK óvoda nyári zárva tartását 2021. augusztus 9. – 
2021. augusztus 19. napja között határozta meg.

- A DÁMK bölcsőde nyári nyitva tartását 2021. június 1. – 
2021. augusztus 6., valamint 2021. augusztus 23. – 2021. 
augusztus 31. napjáig terjedő időszakban, munkanapokon 
6-17.30-ig határozta meg.

- Jóváhagyta a Dévaványa Város Önkormányzata és az 
Agricola Dévaványa Kft . között létrejövő mezőgazdasági 
gépekre és eszközökre vonatkozó haszonkölcsön-szer-
ződést.

Veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntések…

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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AZ ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA 
MEGKEZDŐDÖTT

Mint bizonyára már többen észrevételezték a Széchenyi utcai 
központi orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületében a bon-
tási munkálatok már megkezdődtek. Az épület teljes egészében 
átalakításra került, a kivitelező átfogó felújítási munkálatokat 
végez. Az elnyert pályázati felhívás alapján előírja megújuló 
energiaforrások alkalmazását, így a felújított épület tetején több 
napelem panel is elhelyezésre kerül. Azonban ahhoz, hogy ezek 
a panelek az előírt teljesítményt produkálni tudják, a Széchenyi 
utca felőli árnyékoló fákat mind ki kell vágni. Ez a helyzet biz-
tos fog némi felháborodást kiváltani, azonban a kivágás nélkül 
a napelemek teljesítménye nem biztosítható, és ugyanakkor azt 
is be kell látnunk, hogy a fák állapotát vizsgálva azok jó része 
megérett a kivágásra. A felújítással párhuzamosan az ingatlan 
udvarát is rendbe szeretnénk tenni, ahol a parkosítás keretében 
új fák is ültetésre kerülnek.

AZ ORVOSI ÜGYELETRŐL

Mint korábban jeleztük, a település ügyeleti ellátásában tör-
téntek olyan változások, melyeket a lakosság – vagy annak egy 
része – fennakadásként értékelhet, de folyamatosan azért dolgo-
zunk, hogy ezeket kiküszöböljük. Ezek a változások – mint az 
orvosi ügyelet ideiglenes megszűnése - rajtunk kívül álló okok-
ból következtek be, hiszen a Covid–19 okozta járvány a teljes 
hazai egészségügyi ellátórendszer működését átalakította, így 
hatással volt a dévaványaira is.

Térségünkben folyamatban van a Dévaványával együtt nyolc 
települést érintő ügyeleti ellátórendszer biztosítására irányuló 
közbeszerzési eljárás, melynek célja, hogy gyomaendrődi köz-
ponttal, orvosokkal, mentőtisztekkel és ápolókkal együtt tudjuk 
szükség esetén kiszolgálni az érintett települések lakosságát. Az 
eljárás reményeink szerint április végéig lezárul, azt követően 
pedig visszaállhat minden az eredeti kerékvágásba.

A településen eddig is sokat értünk már el az egészségügyi 
ellátás területén, hiszen az elmúlt években az alapellátáson 
túli feladatokat is sikerült megoldani, illetve olyan szakorvosi 
ellátások is elérhetőek már helyben, amik addig nem voltak 
Dévaványán. Mindezek mellett elértük, hogy mentési pont lé-
tesüljön a városban, így baj esetén azonnal reagálni tudnak a 
mentőszolgálat munkatársai. Kivívtuk továbbá, hogy megma-
radjon a vérvételi hely, amely csak igen komoly egyeztetéseket 
követően tudott változatlan formában, helyben maradni, de 
megtörtént a gyermekorvosi, és folyamatban van a felnőtt há-
ziorvosi rendelő felújítása is. A fentiek többsége nem kötelező 
önkormányzati feladat, így azokat a megkötött megállapodások 
alapján az állam, vagy – legnagyobb részét – az önkormányzat 
saját fi nanszírozásból működteti, aminek a lakosság által befi ze-
tett kommunális adó csekély hányadát fedezi. Mindenezek mel-
lett jómagam és a Képviselő-testület tagjai is azon dolgoznak, 
hogy a város lakossága számára az elérhető legtöbb szolgáltatást 
biztosítani tudjuk.

AZ ELKÉSZÜLT KERÉKPÁRÚTRÓL

Több jelzés is érkezett önkormányzatunkhoz az elkészült ke-
rékpárúttal kapcsolatban. Ezúton szeretnénk mindenkit meg-
nyugtatni, hogy ez nem teljesen a végleges állapot. A kerékpárút 
jelzései (sávjelölő, gyalogátkelő, stb.) ideiglenes jelleggel lettek 
felfestve, mert a tartós aszfalt festék felhordásához tartósan 5 
fok felett kell lennie a kinti hőmérsékletnek. Mivel a beruházás 
november végén - december elején készült el, ezért ezt a megol-
dást már nem lehetett alkalmazni. A végleges felfestésre április 
hónapban lehet számítani. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy 
a Kossuth utca teljes szakaszán a burkolat felújítására ezután 
szeretnénk újabb pályázatot benyújtani, így nem látjuk értelmét 
most drága felfestésre költeni a pénzt, ha nyertes pályázat esetén 
azt nemsokára egy új aszfaltréteggel eltakarjuk. Reményeink 
szerint a pályázat eredménye május - június hónapban megjele-
nik, akkor tudunk dönteni a további teendőkről. 

TÁMOGATÁST NYERTÜNK
A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ
RENDSZER FEJLESZTÉSÉRE

Az elmúlt 20 évben rendszeresen visszatérő problémává vált, 
hogy az egyszerre lehulló nagy mennyiségű csapadékvizet a kiépí-
tett rendszer nem tudja elvezetni. Az egyre szélsőségesebb időjárás 
miatt pedig a havaria jellegű csapadékhullások száma is emelke-
dik, amit jól mutat, hogy sajnos az elmúlt 3 évben már kétszer is 
volt példa első fokú, azaz legmagasabb készültségi fok elrendelé-
sére. A probléma a város több pontján is fel szokta ütni fejét, így 
jelenleg a legveszélyeztetettebb területek az északi részen a Deák és 
Rákóczi utcák, míg a déli részen a Jéggyár, Köleshalmi, Kert, Nap 
utcai területek. A helyzet csak a csatornahálózat átfogó rekonst-
rukciójával javulhat, amely tervezői becslések szerint is több száz-
millió forintba kerül. Folyamatosan kerestük a lehetőségét annak, 
hogy ezt a pénzt előteremtsük, és 2020 novemberében megnyílt 
egy pályázati ablak, amelyre habozás nélkül jelentkeztünk. 2021. 
február 2-án érkezett az értesítés, miszerint bruttó 600 millió fo-
rintot nyertünk ezen cél megvalósításához. A pályázat keretében 
a város több pontján lesznek beavatkozások. Az északi részen a 
probléma megoldásaként nem csak a levezető csatornák felújítása 
fog megtörténni, hanem a Homokbánya utcában egy záportározó 
kerül kiépítésre, amely a nagy mennyiségű csapadék (elsősorban 
a Deák utcai) ideiglenes befogadására lesz alkalmas. A felújítások 
által érintett szakaszok a tervek szerint a Szeghalmi, a Rákóczi, a 
Köleshalmi, a Széles, Jéggyár, a Sáros, a Hajós, a Villa és a Tövis 
utcákat érintik melyek véglegesítése az ajánlati ár függvénye is.

A tavalyi és az azelőtti év tapasztalataiból kiindulva ezúton 
szeretném kérni a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlanok előtt 
futó csapadékvíz-elvezető rendszer tisztaságáról szíveskedjenek 
gondoskodni. Természetesen az közfoglalkoztatási program ke-
retében folyamatosan takarítjuk a csatornákat, de a csökkenő 
létszám és az önkormányzat leterheltsége miatt lehetetlen, hogy 
minden szakasz végére érjünk. A tavaszi esők közeledtével ké-
rem Önöket, hogy ingatlanjaik, vagyontárgyaik védelme érde-
kében tegyük meg az első lépéseket közösen. 

Valánszki Róbert, polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal adóügyek-
ben az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Adózókat:

Gépjárműadó

A 2021. január 1. napjától kezdődő adókötelezett-
séggel kapcsolatos ügyekben az állami adó- és vám-
hatóság jár el!

A 2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és 
vámhatóság (NAV) számlájára kell megfi zetni, az adó- és 
vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata szerint. 

A 2020. december 31. napjáig megállapított gépjárműadó 
kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság 
köteles eljárni, függetlenül attól, hogy egyes esetekben az 
adókötelezettséggel kapcsolatos fi zetési határidő 2021. évre 
csúszik. 

Az adó kivetése a közúti közlekedési nyilvántartásról szó-
ló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyil-
vántartás adatai alapján történik. A gépjárműadóról szóló 
1991. évi LXXXII. törvény alapján az adó alanya az a sze-
mély, aki járműnyilvántartásban az év első napján elsősor-
ban üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként 
szerepel. Év közbeni forgalomba helyezés esetén az adó ala-
nya az, aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó nap-
ján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Az 
adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő 
hónap első napján kezdődik.

Felhívjuk az adózók fi gyelmét, hogy gépjármű értékesí-
tésekor az eladónak az adásvétel napját követő 8 napon be-
lül, a vevőnek 15 napon belül van bejelentési kötelezettsége 
az okmányiroda felé a tulajdonosváltozás rögzítése végett. 
Amennyiben egyik fél sem tesz eleget bejelentési kötelezett-
ségének előfordulhat az az eset, hogy a gépkocsi a követke-
ző adóévben is a régi tulajdonos nevén kerül adóztatásra. 

Magánszemélyek kommunális adója 

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény 
tulajdonosa, ezért kérjük az adózókat, hogy az ingatlan tu-
lajdonjogában bekövetkezett változásokat (adásvétel, öröklés, 
ajándékozás) - új építésű ingatlanok esetén a használatbavé-
teli, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedése 
után - 15 napon belül jelentsék be az adóirodában. Az in-
gatlanokban történt tulajdonosváltozásokról sem az illetékes 
földhivataltól, sem a közjegyzőtől nem kapunk tájékoztatást, 
és sok esetben maguk az érintettek sem jelzik ezt. 

Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első 
napjától kell fi gyelembe venni. 

Az adó mértéke 2021. évre nem változott, továbbra is 
7.000,- Ft/év/adótárgy.

Adatbejelentési nyomtatvány a devavanya.hu oldalon 
elérhető - ügyfélkapus regisztrációval rendelkező adózók 
esetében kitöltés után be is küldhető - illetve továbbra is be-
nyújtható papír alapon, mely az adóirodában igényelhető. 

A magánszemélyek kommunális adó csekkjeit 2021. feb-
ruárjában az iroda minden adózó részére kipostázza. Ha 
időközben a régi csekk elveszett, vagy megsemmisült új 
készpénzátutalási megbízást az adóirodában lehet igényel-
ni. Banki átutalással történő teljesítés esetén a közlemény 
rovatban elegendő feltüntetni a könyvelési azonosítót

Fizetési határidők 2021-ben:
2021. március 16. 2021. I. félévi magánszemélyek kom-

munális adójának megfi zetése.

2021. március 31. talajterhelési díj bevallása, megfi zetése.

2021. szeptember 15. 2021. II. félévi magánszemélyek 
kommunális adójának megfi zetése.

Iparűzési adó

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 
hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedé-
sekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján, 
a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalko-
zóknak a 2021. évben, az adott előleg-fi zetési időpont-
ban esedékes - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban Htv.) szerint bevallott és a 2021. évben az 
önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel beval-
landó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi 
időpontokban megfi zetni, ha erre vonatkozóan nyilatkoza-
tot tesznek.

A vállalkozóknak legkésőbb 2021. február 25-ig  nyi-
latkozatot kell tenniük, ha élni kívánnak az adófelezés 
lehetőségével, melyet kizárólag az állami adó- és vám-
hatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- 
és vámhatóság (NAV) által rendszeresített elektronikus 
nyomtatványon nyújtható be.

 
A NAV honlapján 2021. január 25-én elérhetővé vált a 

21NYHIPA jelű nyilatkozat, s a hozzá tartozó kitöltési út-
mutató. 

A nyilatkozatot az egyéni vállalkozók, őstermelők is csak 
a fenti nyomtatványon tehetik meg és nyújthatják be elekt-
ronikusan a NAV-hoz, mely továbbítja azt a nyilatkozatot 
tevő vállalkozó székhelye és a bejelentett telephelye(i) sze-
rinti  önkormányzati  adóhatóság(ok) számára. Az az adó-
alany, aki az adókönnyítést igénybe kívánja venni, de nem 
rendelkezik elektronikus kapcsolattartási elérhetőséggel, 
2021. február 25-ig - a nyilatkozat beküldési határidejéig - 
ezt ki kell, hogy alakítsa. 

TÁJÉKOZTATÓ HELYI ADÓÜGYBEN
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TÁJÉKOZTATÓ HELYI ADÓÜGYBEN
A 2021. évben végződő adóévben azon, Htv. szerinti 

vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és közép-
vállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 
évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) sze-
rinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés felté-
teleinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés 
b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérleg-
főösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi 
iparűzési adó mértéke 1 százalék.

Az iparűzési adó 2021. évi változásairól, a benyújtási-, 
befi zetési határidőkről folyamatosan tájékoztatjuk adózóin-
kat a devavanya.hu oldalon. Az iparűzési adó 2021. I. félévi 
csekkjeit a számlanyitásra nem kötelezetteknek az iroda a 
jogszabályváltozások fi gyelembe vételével kipostázza! 

Az adószámla egyenleg továbbra is elérhető a https://ohp-
20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalról (Önkormányzati Hivatali 
Portál) ügyfélkapus bejelentkezés után az „adóegyenleg 
lekérdezése” menüpontban. 

A fi zetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyi-
tására kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi szám-
lájáról történő átutalással, míg más adózónak belföldi 
fi zetési számlájukról átutalással vagy készpénz-átutalási 
megbízással (csekken) kell teljesítenie.

Az adó késedelmes megfi zetése esetén az esedékesség 

napjától a fi zetendő adó összege után az adózó késedel-
mi pótlékot is köteles fi zetni. A késedelmi pótlék mértéke 
minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékes-
ség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének 
háromszázhatvanötöd része.

Túlfi zetés esetén annak visszautalásáról, vagy amennyi-
ben a befi zetés nem a megfelelő számlára került teljesítésre, 
az összeg átutalásáról a hátralékot mutató adószámla javára 
írásban lehet rendelkezni. A rendelkezésről szóló nyom-
tatvány, valamint a különböző bevallási nyomtatványok, 
űrlapok a www.devavanya.hu honlapról az e-ügyintézés/
önkormányzati elektronikus ügyintézés menüpontokkal ér-
hetők el.

A fent leírtakkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal adóirodájától 
kaphatnak a 06-66/483-100/123 melléken.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a személyes ügyintézés 
előzőleg egyeztetett időpont alapján történik.

Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal Gazdálkodási Iroda

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

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

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

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

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

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

Pályázati biztosíték:
Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték adásához köti, 
amelynek összege az induló vételár 10%-a. A biztosíték ösz-
szegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat K&H 
Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú szám-
lájára kell átutalnia az ajánlattételi határidő lejártáig. Az aján-
lati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók részére az ered-

ményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül, míg a 
nyertes esetében a szerződés aláírásával egy időben a vételárba 
beszámításra kerül.

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szerve-
zési Irodájában Ficere Gabriella ügyintézőtől a 66/483-100/117-
es telefonszámon.

Részletes pályázati kiírás átvehető ingyenesen a Dévavá-
nyai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szervezé-
si Irodájában (12-es számú iroda) 2021. február 12. 9 órától
2021. március 9. 1130 óráig.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Az ingatlan adatai:

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

1. 623 38,01 5510 Dévaványa, Jéggyár utca 45.
„E” jelű lakás komfortos 1.600.000,-  Ft
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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 nyitvatartása: Dévaványa, Hősök tere 1. 
február 17., március 3., 17.-én 8.00-11:00 óra közötti idő-
pontban (szerdai napokon).

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

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

HULLADÉKÜRÍTÉSI NAPOK
I. körzet

(területe azonos a vegyes hulladék
hétfői napon ürített területével)

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

március 10., 24-én (szerda).
Március 15-én, hétfőn, ünnepnapon szállítjuk

el a kommunális (vegyes) hulladékot.

II. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék

keddi napon ürített területével)
Zöldhulladék gyűjtés nincs.

Szelektív hulladék: február 24-én (szerda)
március 10., 24-én (szerda).

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

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

március 10., 24-én (szerda).

IV. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék

csütörtöki napon ürített területével)

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

március 10., 24-én (szerda).

KOMMUNÁLIS TÖBBLETHULLADÉKOT GYŰJTŐ ZSÁK

A többlethulladékot gyűjtő fekete zsák 120 literes méretben 
a  Dareh  dévaványai  ügyfélszolgálatán kapható, a zsák ára 
219,-Ft amelynek díja magában foglalja a hulladék elszállítá-
sának és ártalmatlanításának költségét is. A zsákot csak ma-
gánszemélyek 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.
(Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi 
úton).
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig naponta 7-15 óra között és
minden hónap első szombati napján: 8-12 óra között.
Telefonszám: 06-30/163-2639.

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

HASZNÁLT SÜTŐOLAJ ÉS
ZSIRADÉK GYŰJTŐPONT

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

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

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

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

befőttes üveget ajánlunk, amit egyszerűen helyezzen a kijelölt 
gyűjtőedénybe.

A gyűjtőbe helyezésre az alábbi időpontokban van lehetőség:
Hétfő: 8:00-11:30, 12:30-16:30, Kedd: 8:00-11:30,

Péntek: 8:00-11:30, 12:30-14:00.
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Utazás időben, térben projekt - 
élmény alapú nevelés-oktatás a 
Könyves Kálmán utcai Mesevár 

óvodában
,,Minden vagyok, semmi se vagyok

Mese és változás:

Felnézek a holdra s az vagyok,

Szemfényvesztő varázs.”

(Szabó Lőrinc: Kísértetek)

Idén már harmadjára valósult meg a 
januári-februári időszakban az a pro-
jektünk, melynek során a világ külön-
böző országaival, kultúráival ismer-
kednek a gyerekek. Ebben az évben 
rendhagyó módon időutazást tettünk, 
így a négy hét alatt megjártuk az ős-
kort, a középkort-lovagkort, majd egy 
űrutazás során eljutottunk a jövőbe, 
a robotok korába is. Az óceán mélyén 
pedig sellőkel is találkozhattunk, így 
igazán mesebeli négy hetet tudhatunk 
magunk mögött.

A dramatikus játékok ötvözve az 
ügyességi játékokkal szinte minden ké-
pesség területen pozitív hatást érnek el, 
játszva tanulnak a gyerekek, fejlődnek 
az értelmi képességeik, a mozgáskoor-
dinációjuk. A  történetbe foglalt dra-
matikus játékokat úgy állítottuk ösz-
sze, hogy az ne csak élvezetes legyen a 
gyerekek számára, hanem tanuljanak is 
belőle. 

Az első modul az ősemberek kora 
volt. Átléptünk az időkapun, és egy 
őskori barlangban találtuk magunkat. 
Drámajátékok segítették a kontextus 
megteremtését, a szerepek felvételét, 
majd jött a probléma: hogyan szerez-
zünk élelmet?  A fi úk vadászni indul-
tak, a lányok gyűjtögetni, de előtte 
még barlangrajzokat készítettünk. A 
vadászat és a gyűjtögetés ügyességi já-
tékokkal történt. Visszatérve a barlang-
ba tüzet csiholtunk, és megsütöttük az 
elejtett mamutot. A vacsora után pedig 
ősember táncot jártunk a tűz körül, az 
Iszkiri: Jön a mamut című dalára.

A projekt második modulja rendkí-
vül elvarázsolta a kisfi úkat, kislányokat 
egyaránt, hiszen a lovagkorba utaz-
tunk, vissza a középkorba. Az arany-

rozmaring című mesét motivációként 
felhasználva, és tovább szőve a szálakat 
az volt a gyerekek küldetése, hogy az el-
rabolt királykisasszonyt kiszabadítsák. 
Lovagi játékok segítségével jutottunk 
egyre közelebb a célunkhoz, lándzsát 
törtünk, leütöttük a magas fa tetejéről 
az aranyalmát, megszereztük a kulcsot, 
amely aztán kinyitotta a lakatot, és 
megszabadulhatott a királykisasszony 
a rabságából. Végül minden kisfi út lo-
vaggá ütöttünk, és minden kislányból 
úrhölgy lett, a ceremóniát pedig egy 
hatalmas lakoma koronázta meg. 

Harmadik állomásunk az óceánok 
mélye volt, ismerkedtünk a vizek élővi-
lágával, de bennünket a mesebeli sellők 
izgattak a legjobban, hiszen megtud-
tuk, hogy a Vízikirály sellő leányának 
elvesztek a pikkelyei. Útra keltünk, le-
merültünk, beleugrottunk az örvénybe, 
sikerült túljutnunk a veszélyes cápákkal 
teli szakaszon, megtaláltuk az elveszett 
pikkelyeket, sellőbőrbe bújva ugráltunk 
a medúzák között. A hatalmas bölcs 
kagylóba beleülhettünk, és elmondhat-
tuk legnagyobb félelmünket, amit aztán 
a kagyló feloldozott. A Vízikirály palo-

tájában pedig visszaadtuk a sellőlány-
nak a pikkelyeit. 

A projekt záró modulja egy űrutazás-
sal indult, ami aztán a jövőbe repítette 
a Boribon csoportosokat. Projektoron 
egy rövid fi lmet néztünk meg a boly-
gókról, és a kilövés után egy bolygóközi 
sétát tettünk az űrben. Az egyik boly-
gón hullócsillagokat néztünk, persze a 
kívánságok sem maradtak el. 

Megjártuk a fekete lyukat, majd a 
csillagkapun átlépve a jövőben találtuk 
magunkat, ahol robotokkal táncoltunk. 

A projekt során rengeteg új informá-
ciót kaptak a gyerekek, a megélt játékok 
segítségével maradandó élmény, hasz-
nos tudás épülhetett be a négy hét alatt. 

Köszönjük a technikai segítséget 
Nagy Sándornak, illetve szeretnénk 
megköszönni a Boribon csoportos 
gyermekek szüleinek a támogatásu-
kat, a hozzáállásukat, hiszen ők azok, 
akik már meg sem lepődnek, ha egyik 
nap lovagi lakomát szeretnénk rendez-
ni, máskor meg sellőpikkelyeket nö-
vesztünk a gyerekeikre. Ők azok, akik 
megbíznak bennünk, hiszen igaz, hogy 
belevisszük a gyerekeket az örvénybe, 
átvezetjük őket a csillagkapun, de a ke-
züket nem engedjük közben el.

,,A csodához való viszony alapjaiban 
határozza meg az ember életét. Nem is 
az a kérdés, hogy hisz-e benne, mit gon-
dol róla, hanem az, hogy él-e vele.’’

(Boldizsár Ildikó) 

Giriczné Gyányi Mária és
Bereczki Andrásné óvodapedagógusok

„UTAZÁS IDŐBEN, TÉRBEN” PROJEKT
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Január 3. hetében a Ványai Ambrus 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola felső tagozatán közösség-
építő programokat szerveztünk a ta-
nulóknak. A járványhelyzet miatt nem 
szabad osztályközösségnél nagyobb 
létszámú eseményeket tartanunk, így 
olyan feladatokat eszeltünk ki, amelye-
ket osztálykeretben, az osztálytársak-
nak összefogva, együtt lehetett meg-
valósítani. Az iskola közösségi oldalán 
(https://www.facebook.com/ambru-

siskola/) megtekinthető képek önma-
gukért beszélnek, a gyerekek, de a kol-
légák is, jól érezték magukat. Minden 
napra jutott egy kihívás: egyik napon 
felemás zokniban kellett iskolába jön-
nünk. Egy másik feladatként egy színt 
kellett kiválasztania az osztálynak, 
amely színnek valamelyik ruhadara-
bon, akár csak mintaként, meg kellett 
jelennie. Írtak a gyerekek verset a saját 
osztályukról, amelyeket az iskolará-
dióban felolvastak. Az utolsó kihívás 

tetszett talán a legjobban mindenki-
nek: jelmezben jöttünk iskolába, abban 
ültek és tanultak a gyerekek a padban, 
mi, pedagógusok is szinte kivétel nél-
kül jelmezben tanítottunk.

A játékos programsorozat folytató-
dik, és majd tavasszal tervezünk még 
hasonló, vidámságot, a szürkeséget el-
űző játékos heteket szervezni.

Humán munkaközösség

A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola félévi vizsgabemutatói 

az idén rendhagyó módon zajlottak. Művészeti 
képzésünk jellemzője, hogy nem a négy fal közé 
kell, hogy szoruljon, hanem a hangszeres zene, a 
tánc, a színművészet színpadot és közönséget igé-
nyel, hisz csak így tud eljutni szépsége, lelki fel-
töltése és a velük járó sok-sok öröm másokhoz. A 
kiállítás szépsége, az alkotások mondanivalója is a 
szemeken keresztül, a megtekintés által tud „be-
furakodni” elménkbe, eljutni szíveinkig. Pedagó-
gusaink igyekeztek a legkülönböző módon pótol-

ni a pandémiás helyzet által okozott bezártságot, 
így a gyermekek produkciói, alkotásai mégiscsak 
ki tudtak törni a zárt térből és reméljük célba tud-
tak érni. 

Bízunk benne, hogy a tanév végén már élőben 
is megörvendeztethetnek minket iskolánk művé-
szeti nevelésében résztvevő gyermekek előadása-
ikkal és alkotásaikkal.

Erdeiné Mucsi Márta
Művészeti munkaközösségvezető

„KIHÍVÁSOK HETE” A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

Kedves Szülők!  Kedves Támogatóink!

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

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

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

A kedvezményezett adószáma:

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

„Hétszínvirág” Alapítvány
a Dévaványai Óvodásokért

Köszönjük segítségüket intézményünk
gyermekeinek nevében:

        Bakó Bernadett                      Füzi Anita
   Intézményvezető  Kuratórium elnöke

Helyesbítés
Januári számunkban - a Kazinczy- anyanyelvi verseny díjazottjainak névsorában - elírás történt, amelyért ezúton 

kérünk elnézést! Helyesen a 4. osztályosok között a III. helyezett páros: Varga Lóránt és Dógi Amanda. 

DÖNTSÖN A MI JAVUNKRA!
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Félévet zártunk…

olyat, amilyet eddig  még soha….
De nem csak a digitális oktatás miatt, 

hanem azért is, mert
• a kilencedikesek eddig életük során 

az első középiskolai értékeléseiket 
kapják a héten a kezükbe. Ez lehet 
jobb vagy sajnos rosszabb is, mint 
amire számítottak… Azonban min-
denki számára a legfőbb tanács: „fel 
a fejjel, akár ilyen akár olyan, csak 
előre”!
A javítás érdekében a digitális okta-
tás idején is lehetőség van sok tanári 
egyeztetésre, akár a kontakt órákon, 
akár privát beszélgetésekben, akár 
a belső kiscsoportos gyakorlaton 
személyesen. Nagy fontos, hogy az 
osztályfőnöki vagy szakórán, vagy 
a helybeni eszközhasználat során 
egyeztessenek az oktatókkal, tanu-
lási módszerekről, a napirend ki-
alakításáról és egyéb dolgokról, ami 
csak segíteni fogja a javításokat.

• a felsőbb évesek kitűzött céljukhoz 
már sokkal közelebb járnak,

• míg a végzősök már az abszolút fi -
nisben.

Mindannyian egy cél érdekében 
dolgozunk: hogy minden diák meg-
szerezhesse az általa választott, olyan 
piacképes szakmáját, amivel biztosított 
elhelyezkedése akár helyben, akár a 
környéken, akár távolabb is.

Sok sikert mindenkinek a további 
munkájához! A félév egy jelzés: mi az, 
amit eddig jól csináltam, abban csak 
így tovább; mi az, amiben változtatni 
szeretnék, ahhoz kitartást, erőt!

Szarvasi gyakorlatok

A februári pincér mellék-szakképe-
sítés vizsgára gyakoroltak érettségiző-
ink közül azok, akik vállalták e komoly 
megmérettetést az érettségi felkészülés 
idején.

Az eddig ismeretlen szarvasi tanét-
teremben a megszokott otthoni után 

az elsőre szokatlan újdonságok hamar 
áttekinthetővé váltak a minden étte-
remre vonatkozó általános szabályok 
szerinti elhelyezés miatt. A bemutató 
áttekintést követően aktív saját munka 
következett a terítési és az asztal mel-
letti tevékenységekkel.

Megtapasztaltuk a helyi, éppen gya-
korlaton lévő szakács csoport fi nom 
gyakorlati produktumát: a tejszínha-
bos süteményt, a jól megérdemelt ju-
talmat egy információban, munkában 
gazdag nap után.

Reméljük, a vizsgák is hasonló si-
kerekkel zárulnak majd. Szurkolunk 
minden vizsgázónak, további jó felké-
szülést!

Tóth Erika

Projekt és portfoliókészítés

Az új KÉPZÉSI és KIMENETI KÖ-
VETELMÉNYEK előírják, hogy a ta-
nulók a szakmai vizsga letételéig ké-
szítsék el saját portfóliójukat.

Ezt a feladatot a képzés megkezdése 
után ajánlatos megkezdeni, hogy be 
lehessen mutatni a fejlődést a kezde-
tektől.

A festőkkel már szeptemberben el-
kezdtük a feladatok ütemezését és vég-
rehajtását.

Havi 1-2 órában foglalkozunk a 
portfólió készítéssel és a projektfelada-
tokkal.

Év elején két projektet tűztünk ki, 
őszi és tavaszi időpontokkal. Sajnos az 

első feladat csak a tervezés szintjéig ju-
tott a „Vírushelyzet” miatt. A megvaló-
sulás későbbre maradt.

A portfóliók szerkesztése, összeállí-
tása elkezdődött és folyamatosan ala-
kulnak.

Digitális formában már minden ta-
nuló dolgozik ezen az önálló projekten.

A befejezés az ágazati alapvizsga 
megkezdése előtt szükséges, bár utána 
is folytatódni fog a szakmai vizsgáig.

Váradi Tibor oktató

Ágazati és ágazaton belüli
specializáció szakmai

érettségi vizsgatárgyak
versenye

Az érettségi vizsga előtt, a mel-
lék-szakképesítés vizsga után zajlik a 
ÁSZTV szakmai verseny. A versenyre 
csak olyan technikumi tanulók jelent-
kezhettek, akik ebben a tanévben tesz-
nek érettségi vizsgát. Az a tanuló, aki 
az országos döntőben be jut az első há-
rom helyezett közé, az az elismerésen 
kívül mentesül a szakmai érettségi alól, 
melynek eredménye jeles lesz.

A verseny sajátossága, hogy az első 
forduló online zajlik az iskolákban az 
előzetes jelentkezés alapján. Végzőse-
ink közül minden tanuló jelentkezett 
az ágazatuknak megfelelő szakmai ver-
senyre, így vendéglátóipari ismeretek-
ből vagy fodrászati ismeretekből adnak 
számot érettségi előtt álló diákjaink. 

Bízunk abban, hogy az digitális ok-
tatás ellenére idén is lesz a döntőbe to-
vábbjutó tanulók.

Földi Zoltán

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
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A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi in-
tézkedések második üteméről szóló 484/2020 (XI.10.) 
Kormányrendelet  megtiltotta  a nyilvános könyvtárak 
látogatását.  A rendelet értelmében a könyvtár épüle-
tébe látogatók nem tartózkodhatnak, de lehetőség van 
olyan szolgáltatások megvalósítására, melynek során 
az olvasók a könyvtár épületén kívül veszik át az általuk 
igényelt könyveket, illetve igény esetén a könyvtár dol-
gozói otthonukba juttatják el a kért dokumentumokat.

Ennek értelmében a  könyvtári tagok számára a köl-
csönzési szolgáltatás igénybe vételére korlátozott kere-
tek között lehetőséget biztosítunk. Igényeiket online, 
illetve telefonon kérhetik. Az előre elkészített doku-
mentumokat a könyvtár kapujában adjuk át. A koráb-
ban kölcsönzött dokumentumokat is visszahozhatják, 
ha nem élnek ezzel a lehetőséggel a könyvek kölcsön-
zési idejét meghosszabbítjuk. A zárva tartás ideje alatt 
a könyvtári tagságokat meghosszabbítjuk, felszólításo-
kat nem küldünk.

A könyvtár dokumentumai között válogathat online, 
a https://damk.hu/konyvtar-fo/sziren-katalogus/ olda-
lon, illetve kérésre tematikus könyvcsomagokat állí-
tunk össze.

Ajánljuk a „Könyvet házhoz” szolgáltatásunkat be-
teg, mozgásukban korlátozott, kimozdulni nem szán-
dékozó időseknek. A szolgáltatás térítésmentes.

Igényeiket kérhetik: 
telefonon: 06/66/585-090, 06/20/770-7296

e-mailen: ladanyimihalykonyvtar@gmail.com
messenger üzenetben.

Látogassanak el a könyvtár honlapjára - damk.hu -, 
kísérjék fi gyelemmel és kedveljék a könyvtár facebook 

oldalát, kapcsolódjanak online játékunkhoz.

Könyvajánló

A könyvtárba a zárva tartás ideje alatt is folyama-
tosan érkeznek az új könyvek.

A sok új könyv közül most Péterfy-Novák Éva no-
velláskötetét ajánljuk.

Az Egyasszony szerzőjének novellái a körülöttünk 
lévő világról szólnak: nőkről és férfi akról, anyákról és 
lányaikról, feleségekről és férjekről, gyerekekről és fel-
nőttekről. Nehéz eldönteni, hogy egy fodrászszékben 
vagy egy pszichológus díványán ülve mesélik-e őket. 
Péterfy-Novák Éva éles szemmel fedezi fel a repedése-

ket a kirakatüvegen, és szókimondóan, ám humorral 
és empátiával tárja azokat az olvasó elé.

Kendőzetlenül mutat rá a hibáinkra, hétköznapi 
eseményekként mesél a tragédiáinkról. Novelláinak 
szereplői megcsalt feleségek és férjek, örök barátságot 
képzelő, illetve szüleiket a maguk esendőségében látó 
gyerekek. Pontos képként rajzolódnak ki az idealizált 
házasságok, majd tűnnek semmivé, eszünkbe juttatva, 
hogy maszkokat nem csak járvány idején hordhat az 
ember, hanem ha megcsalatott, leginkább önmaga által.

 
Tisztelt adófi zetők!

A könyvtár ebben az évben is számít
az Önök támogatására.

Rendelkezzen
személyi jövedelemadójának 1 %-áról 

a DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár javára. 
A befolyt összeget a könyvtár
állományának gyarapítására, 

új könyvek beszerzésére fordítjuk.

A könyvtár adószáma: 15583611-2-04
Felajánlását előre is megköszönjük!

Somogyi Erzsébet könyvtárvezető

KEDVES KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK!
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Környezettudatosság a fókuszban
2021. január 15-19. között a Déva-

ványai Általános Művelődési Központ 
Tündérkert (Eötvös u.) és Napsugár 
(Kossuth u.) óvodáiban valósult meg a 
TOP 2.1.1.-16-BS1-2017-00003 ,,Bar-
namezős terület funkcióbővítése Déva-
ványán” projekt keretében az a SOFT 
program, amely a környezettudatosság-
ra, szelektív hulladékgyűjtésre, környe-
zetkímélésre hívta fel az ovisok fi gyel-
mét, játékos, interaktív keretek között. 

A program elején a gyermekek egy Po-
wer Point bemutató segítségével kaptak 
betekintést a szelektív hulladékgyűjtés, 
a környezettudatosság és az újrahasz-
nosítás témaköreiben. Ezt követően 4 
szelektív szemétgyűjtő edénybe kellett a 
gyerekeknek belehelyezni a különböző 
hulladékokat, mellyel az célunk az volt, 

hogy felismerjék a hulladékgyűjtő edé-
nyeket színeik alapján, hogy melyik tá-
rolóba, milyen szemetet helyezhetnek. 
A hulladékok között elsősorban olyanok 
szerepeltek, amelyekkel a hétköznapjaik 
során is találkozhatnak. A szelektív hul-
ladékválogatást követően pedig vizuális 

foglalkozás keretében színezők segítsé-
gével folytatódott tovább a szemlélet-
formálás. Kiemelten fontosnak tartjuk, 
hogy a gyerekek megismerkedjenek a 
környezettudatossággal, vigyázzanak 
környezetükre, ismerjék meg azok ér-
tékeit, hiszen ha gyermekkorban ez 
válik számukra természetessé, akkor 
nagy valószínűséggel ezt felnőtt korban 
is folytatni fogják. Ebben a fi lozófi ában 

a helyi oktatási intézmények vezetői és 
dolgozói is segítségünkre vannak. A pe-
dagógusok visszajelzése alapján a gye-
rekeknek tetszését elnyerte a program, 
nyitottan és érdeklődően fogadták az új 
ismereteket. Köszönjük a pedagógusok 
együttműködését!

Készültünk további, otthon is megva-
lósítható környezettudatos, újrahaszno-
sított kreatív ötletekkel.

A klasszikus malacperselyt, vagy más 
egyéb állatformájút készíthetünk együtt 
a gyerkőccel, ezzel nem csak a környe-
zettudatosságot, hanem a pénzügyi 
tudatosságot is fejleszthetjük. Nincs is 
szükségünk másra, mint egy PET pa-
lackra és némi kartonra és ragasztóra.

Az elhasznált műanyagpoharakból 
vidám pomponos díszeket alkothatunk, 
amellyel feldobhatjuk otthonunkat. 

PET palackok kiválóan alkalmasak 
újra hasznosítva  virágcserépként. Ha 
fel szeretnénk dobni őket, nincs más 
dolgunk mint festékspray-t vagy kar-
tont beszerezni és indulhat is az újra-
hasznosítás. Határ a csillagos ég!

További ötletek és a képek forrása: 
Pinterest.com

Fő a biztonság-
Biztonságos közlekedés

2021. január 15-19. között a Déva-
ványai Általános Művelődési Központ 
Tündérkert (Eötvös u.) és Napsugár 
(Kossuth u.) óvodáiban valósult meg a 
TOP 2.1.1.-16-BS1-2017-00003 ,,Bar-
namezős terület funkcióbővítése Déva-
ványán” projekt keretében az a SOFT 
program, amely a biztonságos közleke-
désre hívja fel a fi gyelmet. A programot 
interaktív, játékos keretek között valósí-
tottuk meg: az intézmény tulajdonában 
lévő, az eredetivel méretarányosan ki-
csinyített, interaktív jelzőlámpákkal és 
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Farsangi rejtvény Vízszintes
3. A farsang jellegzetes étele
4. Nagyböjt előtti csütörtök
6. A farsang csúcspontja
8. A farsang egyik mozzanata
9. Mohácson a farsangi maskarás neve

Függőleges
1. A farsangot megelőző nap
2. A farsang utolsó napja
5. A farsangot követő időszak
7. A farsang elengedhetetlen kelléke

az eredetivel méretarányosan kicsinyí-
tett KRESZ táblákkal, futóbiciklikkel 
és kismotorokkal gyakorolták a helyes, 
szabályos közlekedést, ismerkedtek meg 
az alapvető KRESZ táblákkal és azok 
jelentésével, alkalmazásával, így a meg-
szerzett tudást azonnal át tudták ültetni 
a gyakorlatba is. Ezt követően pedig a 
rendőrkapitányság közreműködésének 
köszönhetően feladatlapokat és szí-
nezőket tölthettek ki. A pedagógusok 
visszajelzése alapján nagyon sikeresnek 
tartják a programot, a gyerekek nagyon 
élvezték, tetszett nekik, hogy ,,kicsiben” 
is kipróbálhatták a városi közlekedést, 
megismerkedtek azon táblák jelentései-
vel, amelyeket napi szinten látnak, akár 
az óvodába menet. 

Köszönjük a pedagógusok együttmű-
ködését!

Online Maszkabál 2021. 
Az idei évben a farsangi közössé-

gi programunk a járványügyi helyzet 
miatt elmarad, ám online formában 
számítunk a kreatív ötletekre! Online 
jelmezversenyünk plakátját a hírlapban 
és az oktatási intézményekben is közzé 
tesszük, így várjuk a fotókat az ötletes 
jelmezekről. 2021. február 26-án pedig 

15 órától élő bejelentkezésben sorsol-
juk ki kreatív csomagunk nyertesét! A 
beérkezett fotókból pedig videót készí-
tünk, amelyben minden nevező felbuk-
kan majd. A jelmezversenyhez játékos 
farsangi keresztrejtvény is tartozik, 
amelyhez segítséget adunk a DÁMK 
Művelődési Ház Facebook oldalán, to-
vábbá farsangi receptekkel, kézműves 
ötletekkel is készülünk.

Mentovics Éva: Vígság legyen!

Farsang van most, ne feledd el.
Maskarádat fürgén vedd fel!
Szól a duda, szedd a lábad,
perdülj, fordulj, fürgén járjad!
Libbenjen a pörgős szoknya,
a nadrág is vígan ropja!

(részlet)

Segítségnyújtás online
regisztrációban

A DÁMK Művelődési Ház művelő-
désszervező irodájában (Széchenyi u. 
8.- múzeum) lehetőség van a Covid-19 
vírus elleni vakcina online regisztráció-
jára. Az online felület használatában és 
a regisztráció folyamatában segítünk. 

Amennyiben igénybe kívánja venni a 
díjmentes szolgáltatást, megteheti azt 

• hétköznaponként 9:00-11:00
és 13:00-15:00 óráig, 

• vagy más egyéb időpontban telefonos 
egyeztetés alapján

(Tel.: 06/20-770-7295)

A regisztráció alkalmával kérjük a
járványügyi előírások betartását

 (maszk és kihelyezett kézfertőtlenítő 
használata), továbbá hozza magával 

TAJ számát!

Az 1848/49-es szabadságharc
és forradalom tiszteletére,

2021. március 15-re tervezett városi 
megemlékezés a hatályos kormány-

rendeletek értelmében elmarad.
Kérjük mindazon lakostársainkat, 

akik el kívánják helyezni a
megemlékezés koszorúit,
azt egyénileg tegyék meg.

Laskainé Kiss Alexandra
művelődésszervező



A kitöltött rejtvényt
küld el nekünk e-mailben
amkmuvhaz@gmail.com

vagy töltsd fel
Facebook oldalunkra.



Dévaványai Hírlap - 14. oldal

„Egy délután a Sárrét néprajztudósánál”
Ezzel a címmel jelent meg terjedelmes cikk a Békés 

Megyei Népújságban 1957-ben, Sass Ervin tollából. Egy 
olyan korszakban találkozott a történész-néprajzkutató 
és az orosházi születésű újságíró, színikritikus, amely még 
mindig nehezen hagyott lélegezni 1956 után. De éltek, 
dolgoztak, s igyekeztek minél több értéket bemutatni az 
őket körülvevő világból az őket körülvevő embereknek. 
Majd megszületett ez a páratlanul értékes cikk, mintegy 
pillanatfelvétel, s mi, az utókor nem győzünk elég hálás-
nak lenni, hogy az egyik elmondta, a másik pedig leírta 
és közkinccsé tette ezt a betűkből font képet. Az ebből a 
cikkből közreadott részletekkel emlékezünk az 1912. feb-
ruár 11-én született Bereczki Imrére, és hajtunk fejet Sass 
Ervin újságírói munkássága előtt.

„Kevesen ismerik dr. Bereczki Imrét, a néprajzi tudo-
mányok doktorát és egyik lelkes művelőjét, aki Dévavá-
nyán munkálkodik… Odakünn a ház falán szerény táb-
lán ezt a szót olvashatjuk: múzeum. Odabenn, a hosszú 
folyosó két ajtaján is ez a szó áll, és az ajtók mögött Be-
reczki Imre birodalma, a 22 éve önszorgalomból és anya-
gi áldozatokból összeállított kéttermes, apró múzeum. 
(…)

(…)
A múzeum belső szobájában beszélgetünk, letelep-

szünk egy öreg lócára, melyen még most is jól olvasható 
a fi gyelmeztető írás: «Nemes Takács Gergely uram őke-
gyelme lócája, 1795.»

… Bereczki Imre szavai nyomán mi is emlékezünk. Év-
századokat suhanunk át könnyűszerrel, amikor sorra be-
mutatja múzeumának anyagát (…), a múzeum néprajzi 
szobáját pedig minden ványainak látni kellene.

Többezres lemeztár 1900-tól. Nem néztem végig, be-
vallom. Annyi időm nem volt, de azt azonnal megállapí-
tottam, hogy kincs ez a lemeztár. Bereczki Imre nem ér 
rá feldolgozni, kevés idejét leköti a nagysárréti gyűjtés, a 
múzeum állandó rendezése. A fényképlemezek nagy ré-
sze néprajzi jellegű. (…)

Miről beszél a múzeum vendégkönyve? Nincs sok 
bejegyzés. Évek óta 15 – 20 oldal csupán. … fi lmesek, 
múzeumbarátok, egyszerű ványai emberek [tettek itt lá-
togatást – Sz. Á.], akik nemcsak a nevüket jegyezték fel 
a könyvben, hanem néhány szót is írtak… A fi lmhíradó 
munkatársai 1955-ben jártak ott, és bejegyezték tapasz-
talataikat: «Nagyon meglepett bennünket Bereczki tanár 
önzetlen munkájának nagyszerű eredménye. Csodálko-
zunk, hogy fontos munkájában nem kap nagyobb támo-
gatást államunktól…»

(…)

Sokoldalú az a munka, amit Bereczki tanár végez. Mú-
zeumi évkönyvet gépelt, sokszorosított, a napokban ké-
szült el legújabb munkájával: «Sárrétkutatásunk néprajzi 
eredményei és további tennivalói» címmel. A múzeum-
barátok kicsiny köre most állítja össze «Dévaványa és 
népe», «A dévaványai parasztok haj- és bajuszviselete», 
«Babonás történetek» című munkákat. (…)

Ezek a történelmi famíliák: – sorolja Bereczki Imre, 
amikor a ványai emberek múltjáról, szokásairól beszél-
getünk.

– A Szarka-família, a Vad-família, a Dékány-család 400 
éve élt itt, a Sélleiek 300 éve! (…)

Dévaványa múltja nagyon érdekes, tanulságos, és nem 
mindegy számunkra az, hogy segítjük-e azokat, akik sze-
rényen, önszorgalomból, minden tudásukat néprajzi ku-
tatásainak gazdagítására fordítják.

Most már joggal mondhatjuk, hogy felfedeztük a vá-
nyai múzeumot, és Bereczki tanár munkásságát, és ez a 
riport is bizonyítja, hogy nagyra értékeljük.”

Idézet: Sass Ervin, Egy délután a Sárrét néprajztudó-
sánál. Nyomtatásban megjelent: Békés Megyei Népújság, 
II. évf. 213. sz. (1957. szeptember 12.) p. 7. Digitalizálva: 
Library Hungaricana.

Szalay Ágnes
történész

BERECZKI IMRE SZÜLETÉSNAPJÁRA

Egy, a dr. Bereczki Imre lakóházában
(ma Emlékház, Kossuth. u. 34.) lévő - még

a Tanár úr életében megnyílt kiállítás. - BIHGY fotótára
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A laxenburgi kiáltvány
Az iskolában nagy jelentőségű ese-

ményekről tanulunk, azokról, amelyek 
hatással voltak a világtörténelemre, 
vagy országunkéra. De arról sosem 
beszélünk, hogy a világtörténelem 
egyes eseményei hogyan csapódtak le 
egy kisebb közösség életében. Konkrét 
példára gondolva: tanultunk arról, ho-
gyan jött létre az egységes Olaszország. 
Ennek lépéseiről, állomásairól, fontos 
politikai és katonai vezetőiről. De az 
nem kerül szóba, hogy mindez hogyan 
jelent meg a hétköznapi ember életé-
ben. Vagy akár a dévaványai közösség 
életében.

Az újságokból, vagy szóbeszédből is 
tudomást szerezhetett a ványai ember 
a világ és Európa dolgairól. És tudo-
mást szerezhetett akkor is, amikor egy 
eseményt közhírré tettek, kidoboltak, 
kihirdettek. Egy ilyen kihirdetésnek a 
különleges emléke található a Bereczki 
Imre Helytörténeti Gyűjtemény Le-
véltárában, egy olyané, amelynek sok 
köze van az iskolában tanultakhoz, és 
így valamelyest a világtörténelemhez. 
Ez pedig a laxenburgi kiáltvány egy 
eredeti, nyomtatott példánya 1859-ből.

Ez a név elsőre valószínűleg semmit 
nem mond a tisztelt olvasónak. Mert 
hát hol is van az a Laxenburg? Ez a 
kicsi, még 3000 főt sem elérő lakos-
ságú település Bécstől 17 km-re dél-
re található, és egykor a Habsburgok 
nyári rezidenciájaként volt ismeretes a 
schönbrunni kastély mellett, tehát egy 
igen fontos uralkodói központnak szá-
mított. Tulajdonképpen egy kastély-
együttes épült ide, melyek közül a Kék 
Udvarnak (Blauer Hof) nevezett épü-
let szolgált Ferenc József és családja 
lakhelyéül, sőt, 1858-ban itt is született 
Rudolf trónörökös.

Aztán itt van ez a „kiáltvány” szó, 
amelynek szintén fontos szerep ju-
tott. Egy kiáltvány nem más, mint egy 
olyan, politikai tartalmú írás, amely a 
nagyközönségnek, a nyilvánosságnak 
szólt. Benne valamilyen politikai tar-
talmú információt, tényt, vagy politi-

kai programot adott közre a szerzője. 
Ma is születnek kiáltványok, sőt, a 
Marx-Engels szerzőpáros által írt és 
1848-ban kiadott „Kommunista kiált-
vány” szintén e kategóriába tartozik. 
Akkor hát esetünkben valami politi-
kai tény közreadásáról lehet szó a la-
xenburgi kiáltványt tekintve, amelyet 
innen tett közhírré a császár, Ferenc 
József.

Na de mivel állt kapcsolatban ez a 
fontos történelmi irat? Vissza kell ka-
nyarodnunk az egységes Olaszország 
létrejöttéhez. Az 1848-ban Európán 
végigsöprő forradalmi hullám a szétta-
golt Itália kisebb-nagyobb államainak 
nagyvárosaiban is éreztette hatását, és 
habár ekkor még nem sikerült az olasz 
egységet megvalósítani, de azt nem ad-
ták fel soha. A krími háború 1856-os 
befejezését követően a Szárd-Piemon-
ti Királyság karolta fel ezt a politikai 
ügyet, s előbb Észak-Itália egységét 
kívánta megteremteni. Ehhez minden 
segítség jól jött, hiszen a szomszédos 
Lombardiát az erős Habsburg Biroda-
lom tudta magáénak.

A kirobbant szárd-francia-osztrák 
háborúban az osztrák haderő jelen-
tős veszteséget szenvedett a francia és 

szárd egyesült csapatoktól, és a július 
11-én megkötött villafrancai fegyver-
szünetet követően kivonult Lombar-
diából, ami az első fontos lépés volt az 
olasz egység megteremtésének irányá-
ba. Ez az esemény egyébként hozzá-
járult ahhoz is, hogy enyhüljön a ma-
gyarországi Habsburg önkényuralmi 
politika, és megnyíljon az út a későbbi 
kiegyezés felé.

Az 1859. július 15-én kiadott la-
xenburgi kiáltványt a fegyverszünet 
megkötése után pár nappal írta Ferenc 
József a Habsburgok nyári rezidenci-
áján. A politikai nyilatkozattételben 
megköszöni a birodalom népeinek ál-
dozatvállalását a háborúban, s egyúttal 
közli Lombardia elvesztésének tényét. 
Ezt az iratot magyar nyelvre fordítva, 
nyomtatásban szétküldték a biroda-
lom helységeibe, kihirdetésre. Így ju-
tott el Dévaványára is – amely szintúgy 
a Habsburg Birodalom része volt –, a 
nyomtatott, ma gyűrött szélű, vízfoltos 
íven ott van az acél nyomófelületű bé-
lyegző által hagyott jelzés: „D.VÁNYA”. 
Egy darabka európai történelem egy 
apró kis városban, és a lenti fotón.

Szalay Ágnes
történész

LEVÉLTÁRI DOBOZAINKBÓL…
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„A vers a szellemiség csúcsa!
Az emberi tudat színvonalát min-

denkor stabilan képes tartani. Fej-
lett szintű fogalomtárat biztosít, 
minden időben tanít, nevel és képes 
szórakoztatásra.”

 (Takács László Imre)

Szarka István
a lírikus költő, orvos

A Budapesten élő költő itt született 
Dévaványán 1941 nyarán. Ha vissza-
tért falujába, mindig hazajött.

Az édesapja a háború után a DSE 
kiváló labdarúgója, az anyai nagyap-
ja ott van az FMSZ (fölműves-szö-
vetkezet) alakulásánál. 

A tartalmas családi könyvtár 
nyújtja az első irodalmi élményeit a 
korai gyermekkorban, aztán a közsé-
gi könyvtár.

„Első iskolám katolikus, / kántor-
tanító jó tanító, …”; „Második osz-
tály, csepegőskúti állami, / Kajó taní-
tó, jó tanító…” – írja egyik versében.

Szereti a természetet, anyai nagya-
nyja kertjének illata, kenyerének, 
rétesének íze, a polihisztor anyai 
nagyapa példája évtizedek múltán 
is eleven. A klarinétozó nagyapja 
tanította „furulyálni”, a zene átfonja 
életét. 

1952-ben írta első verseit, 1957-től 
költőnek tartja magát. Az általános 
iskolát már Tatabányán fejezte be.

A ványai és a tatabányai évek mér-
tékadó élményei megtartó erejűek 
maradtak az élet változó helyzetei-
ben, a költővé érlelődés, a sport - ma-
gasugrás – kiváló művelése közben.

Ha végigolvassuk a lírai életrajzi 

ciklus darabjait – Minden versem 
című kötet - ,megjelennek a szülő-
hely tárgyi és emberi világának képei: 
a Túrér, a falusi béke, az első iskolai 
élmények, a Vadkacsa, a templomi 
orgona és harang szava, az üzletek, a 
műhelyek, a rokonok, Ecseg, Gabo-
náspuszta.

Tóth Istvánné

Ajánlás

Költőd se légyen? – Én is lehetnék…
Enyhülne két hiánybetegség.
Ezredvég jő, dúlt arcokat hoz.
Üljünk le már, és végy magadhoz.

Ez tán, amit már nem is keresel.
Amit éltél, tán vélem felesel.
Ha megszeretsz, hát az se nagy baj.
Sajgó űrök telnek be azzal.

(...) 
1988

Korzó

A Grünfeld-sarkon, a szülőhelyi korzó
fordulóján, a Gálfi - műhely előtt, a
vasárnap délután
ragyogásában kuncogó leánycsapat
s fölserdült fi úk dürgése közt

vásottan ott cikáztunk,
a műhely föllocsolva,
mester s legénye ünneplőben,
remek borotvák, bajuszvágók,
szelíd konyhai kések, álomi bicskák
csinos kis kirakatban-aztán
a hatvan év,
a vályogrom halomvidékén
föllebegő vers-

Honlap

Ez az a föld. A térörvény fölismer.
Ez csak a táj, mely belőled vetül,
véled rezeg, léptékedhez méri
léptékeit. Ekkora ég sehol.

Az édes vizek megvárnak ismerős 
medreikkel, fészekrakó helyet 
hasonlót nem lelsz másfelé.
Itt értenek, e kívül nincs bocsánat.

Ez az a föld. Ebből vagy. Ő a jósors,
rokon géniusz, lágy erő, benti béke,
meghitt szolgálat kuckóhelye, hol 
nagy baj nem érhet; benne elalhatsz 
végre.

Embertelen tágasság lök idáig.
Itt szeretnek; és csak ez, ami számít.

Versről
versre

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

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

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

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

Mindezekre előzetes, telefonon 
vagy üzenetben történő egyeztetés 
után van lehetőség.

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

Üdvözlettel:
Tóbiás Gáborné, a kör elnöke

TISZTELT MÚZEUMBARÁTOK!
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Februári hónapban Simon Krisztinát 
és alkotásait mutatjuk be. „Számomra 
a grafi ka csak egy szép hobbi. Gyerek-
ként is nagyon érdekelt a rajzolás, jó 
időtöltés volt, de más úton mentem 

tovább. Sok év kimaradt, de mikor a 
kislányom megszületett újra kedvet 
kaptam az alkotáshoz. Önmagamat fej-
lesztem, de sajnos időm nem sok van 
erre.”

Február 2. – Gyertyaszentelő
Február 2-a a tavaszkezdő ünnep volt 

a régi görögöknél. Ott – mivel tőlünk 
délebbre éltek – korábban kezdődött 
a tavasz. De már februárban nálunk is 
hosszabbodtak a napok, a fény legyőzi 
a sötétséget. Néhány száz évvel ezelőtt 
nálunk úgy ünnepelték meg a fény győ-
zelmét, hogy a kioltott tűzhelyek lángját 
ezen a napon gyertyalánggal élesztették 
újjá. Ebből a szokásból származik a név: 
gyertyaszentelő.

Ehhez a naphoz fűződik az a hiedelem 
is, hogy a téli álmából felébredt medve 
viselkedéséből lehet következtetni az idő-
járás változásra. De a népi megfi gyelések, 
tapasztalatok is megőrizték e nap időjárás 
jósló szerepét: Hogyha fénylik gyertya-
szentelő, az íziket (kukorica szál amelyről 
a tehén lerágta a levelet) vedd elő!

Egyik máig divatos női nevünk, febru-
ár 19-ére jegyzett: Zsuzsanna. Jelentése: 
liliom, liliomszál. Zsuzsannát – akiről 

az Ószövetségben olvashatunk, és a rá-
galmazások ellenére is kiderült ártatlan, 
erényes – sok művészi alkotás: vers, fest-
mény megörökítette, így vált népszerűvé. 
Mivel február 19-e már a tél vége felé van, 
a néphit azt tartja, hogy Zsuzsanna elvi-
szi a havat, a pacsirtákat pedig megszó-
laltatja.

Februári férfi neveink közül napjaink-
ban a Bálint név az egyik legkedveltebb 
Az itáliai Bálint püspökről fennmaradt 
legenda szerint: egy pogány fejedelem ki-
jelentette, hogy hinni fog a püspök tanítá-
sainak, ha a vak leányának visszaadja sze-
me világát. A püspök imádságától a lány 
meggyógyult és újra látott. Ezért Bálintot 
gyógyító szentként tisztelik. A név jelen-
tése: erős, egészséges, és latin alakjának 
(Valentinus) rövidülésével keletkezett a 
mai Bálint név.

Csokonai Vitéz Mihály 1798-ban Ko-
máromban írt Bálint napi köszöntő ver-
sének részlete így hangzik.

„Egy illy örömnappal örömképpen bánjunk,
A mi Bálintunknak minden jót kívánjunk.
Ontsunk ezer áldást zengő tisztelettel,
Szórjunk rá vivátot tücettel,
A vígasság minden ábrázatban üljön,
A jókedv a boros kancsókba kerüljön.”

A népszokásokban – mivel február 
14-én kezd a természet éledezni, az idő 
jobbra fordulni – úgy maradt fenn: a ve-
rebek ilyenkor tartják a menyegzőjüket, 
a vadgalambok pedig pedig visszatérnek, 
azaz a madarak párt választanak. Angol 
nyelvterületen ezért a szerelmesek nap-
jának tartják, és megünneplik ajándék-
kal, virággal. Néhány éve nálunk is kezd 
elterjedni ez a szép szokás. Jó lenne, ha 
nem csak ezen az egy  napon, hanem az 
év minden napján a szeretet vezérelne 
bennünket, mint slágerünkben is hall-
hatjuk: „Szeressük egymást gyerekek…” 
A szeretet érzése  járja át szívünket, 
lelkünket, mert mint Pál apostol írta:
„A szeretet soha el nem fogy”.
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A Nagycsaládosok Dévaványai Egye-
sülete 2020-ra tervezett programjai csak 
részben, többször is kompromisszumok 
árán valósulhatott meg.

2020. március 7-én Nőnap alkalmából 
süteménnyel és virággal köszöntötték 
egyesületünk hölgy tagjait a férfi tagok.  
A rendezvényt a Civil Házban tartottuk 
meg. Virágot mindenki kapott, kislánytól 
a nagymamáig bezárólag. Ezt az progra-
mot még terv szerint meg tudtuk tartani, 
a COVID járványnak köszönhetően az 
ezt követő programjainkat az országos 
rendeletnek megfelelően nem tarthattuk 
meg. Így elmaradt a Tavaszköszöntő, a 
Húsvéti kézműves foglalkozás, a Retro 
majális, az Anyák napja, a Városi gye-
reknap, Kihívás Napja, Dél-alföldi Ré-
giós Nap Kondoroson, Családi nap a 
helyi Strandfürdőben és a tervezett ki-
rándulás. 

Időközben nyert a NEA-TF-20-
O-V-0664 számú működési pályázatunk. 
A szakmai programok megvalósítása 
2021-re tevődik át, a fenntartó 2021. szep-
tember 30-ig meghosszabbította a megva-
lósítási időszakot, és 2021. október 30-ig 
kell elszámolni az elnyert összeggel. 

Az idő előrehaladtával bíztunk benne, 
hogy enyhülnek a szigorítások, amelyek 
részben változtak, de az érvényben lévő 
előírások biztosítását nem minden szer-
vező tudta vállalni. Ezért elmaradt az 
Autómentes Nap megszervezése is. Két 
városi program került megrendezésre, 
amelyeknek aktív résztvevői voltunk. Az 
augusztus 20-i program az Autós csár-
dánál és a két napos Betakarítási ünnep, 
amely most a „Füst és Tűz” – Dévaványai 
Bográcsétel-, Grill & BBQ Smoker Fesz-
tivál nevet viselte.

Sajnos kora ősszel még nehezebbé vált 
a helyzet, ami a mai napig tart. Le kellett 
mondanunk a NOE Balatonfüredi Or-

szágos Találkozóján való részvételt, az 
utazásra nyert pénzt vissza kellett fi zet-
nünk. Továbbá elmaradt a Szüreti bál és 
a Szilveszteri buli a Vadászházban. Az 
Adventi kézműves foglalkozást rendha-
gyó módon szerveztük meg. Az egyesü-
letnél a netes csoporton keresztül lehetett 
jelentkezni és igényelni alapcsomagot a 
koszorúkhoz, az elkészítéshez szükséges 
ragasztópisztolyt kölcsön kapták a csa-
ládok. Sokan éltek a lehetőséggel, és sok 
szép darab készült, amikről a képek a Fa-
cebook oldalra kerültek fel.

Mikulás és fenyőünnepség hagyomá-
nyos módja nélkülözve lett, de minden 
gyermek megkapta a csomagot. Mivel 
kirándulni nem tudtunk elmenti, az arra 
kért összeggel kapcsolatban kérelemmel 
fordultunk a polgármester úrhoz. En-
nek köszönhetően ezt az összeget tartós 
élelmiszerre fordíthattuk, ami az ünne-
pek előtt minden családnak jól jött. A 
csomagok osztására a Családsegítő előtti 
parkolóban kaptunk helyet, mert a szék-
házunkba nem engedtek be a járványügyi 
korlátozások miatt. Szerencsére szép idő 
volt. Gyorsan, zökkenőmentesen, minden 
szabályt betartva bonyolítottuk le a cso-
magok átadását.

A karácsony közeledtével az egyesület 
tagjaival folytatott beszélgetések a csökke-
nő bevételekről, és a várható adományok-
ról való érdeklődésre terelődött a szó. 
Érezhetővé vált az idei év tavaszi, majd 
ószi-téli járványhelyzete miatt tagcsalád-
jaink nehéz helyzetbe kerültek. Többen 
munkanélküliek lettek, és a kialakult pan-
démia miatt az új munkahely lehetősége 
nehézségekbe ütközik. 

A többgyermekes családok anyagi hely-
zete napról-napra rosszabb lett. A meg-
csappant bevételek (munkabér kiesés mi-
att a gyerekek után járó adókedvezmény 
is a veszteséglistába került) a családok 
megélhetése is komoly problémákkal jár. 
A megemelkedett élelmiszer és gyümölcs 
árak, a szinte megfi zethetetlen fertőtlení-
tőszerek beszerzése komoly feladat elé ál-
lítja a családokat. Sok esetben rangsorolni 
kellett a kiadások fontossági sorrendjét. 
Tapasztalatból tudjuk, hogy az emberek 
az utóbbiakon spórolnak, hiszen enni 
kell, még ha csak egyszerű ételeket is.

Karácsony előtt egyesületünk is csatla-
kozott a cipősdoboz akcióhoz.

A kialakult helyzet arra késztette az 
egyesület vezetőit, hogy próbáljanak 
adományt szerezni az egyesület tagcsa-
ládjainak. Ezért kérelmet küldtünk több 
cégnek, nagyvállalkozónak. Öten álltak 
mellénk: Henkel Magyarország Kft .; 
Szerencsejáték Zrt.; Boschung EJT Kft .; 
AgroDéva Kft .; Szűcs Tibor szállítmá-
nyozó. Nekik köszönhetően tisztítószer 
csomagot, szaloncukrot is kapott minden 
tagunk. Az anyagi forrás felhasználásával 
2021. július 31-ig kell elszámolnunk az 
adományozó felé. Köszönjük támogatásu-
kat! Továbbá köszönjük Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szakmai programjaink megvalósításához 
nyújtott támogatását. 

Decemberben nemcsak a tagok kaptak 
ajándékot, de az egyesület is. A Nagy-
családosok Országos Egyesületétől Bu-
dapesten befőző automatát vehetett át 
egyesületünk elnöke, ezzel gyarapodott 
eszközparkunk.

A 2020-as év nem úgy alakult, ahogy 
terveztük, de ez nem a mi hibánk. A meg-
valósult programokon volt móka és ka-
cagás. A főzőversenyen oklevél és kupa. 
A csapatok körbejártak kínálós táljukkal 
és örültek, hogy kint lehetnek a parkban 
egymás társaságában. A járványügyi hely-
zet még mindig fennáll, melyhez alkal-
mazkodnunk kell. Bízunk benne, hogy a 
tavasz enyhülést hoz. 

Dékányné Szalai Katalin

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

a Nagycsaládosok Dévaványai
Egyesületének működését!

Adószám: 18380046-1-04

NAGYCSALÁDOSOK DÉVAVÁNYAI EGYESÜLETE 2020.
– ÉLET A COVID ÁRNYÉKÁBAN
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2021. január 8-án átadásra került a Dévaványai Sporte-
gyesület birkózói által használt Dévaványa, Kossuth utca 
11. szám alatti edzőterem öltöző együttese. 

Az átadáson a város képviseletében Valánszki Róbert pol-
gármester, míg az egyesület részéről Kovács Zsolt edző, és 
dr. Szitás László elnök vett részt.

A Magyar Birkózó Szövetség által kiírt pályázat kereté-
ben, 15 millió Forintos támogatási forrásból a Satis Mobil 
Projekt Kft . kivitelezésében készült el a mai igényeknek tel-
jes mértékben megfelelő férfi  és női öltöző, önálló vizesb-
lokkokkal. A beruházás eredményeként a sportolók kultu-
rált körülmények között készülhetnek az edzéseken Kovács 
Zsolt edző vezetésével.

A sikeres felkészüléshez, versenyzéshez kívánunk sok ki-
tartást, elszántságot, egészséget!

A téli időszakban sorozatos mérkőzéseket játszik, női fut-
sal csapatunk, az MLSZ által kiírt NBII-es futsal bajnokság 
Keleti csoportjában.

2021. január 17. a Csorvás Sk csapatával játszottak a DSE 
női focistái. A mérkőzés végig ványai fölényben telt, tet-
szetős játékkal alakították ki a ványai lányok a helyzeteket, 
melyből négyet sikerül gólra váltani az első félidőben. A 
második félidő is hasonló fölénnyel telt, ványai szempont-
ból, viszont a helyzetek már rendre kimaradtak. A győze-
lem így sem forgott veszélyben, és végül 4:2-es idegenbeli 
sikernek örülhettek a lányok.

Csorvási SK - Dévaványai SE: 2:4
Békéscsaba, zárt kapu:

DSE: Szabó Anikó – Balogh Blanka, Nagy Zita, Kurai Ni-
kolett, Furka Júlia – pályára lépett:

Beinscróth Kitti, Kovács Kitti, Szabó Tünde Imola, Mol-
nár Kitti, Mucsi Bianka, Zeller Anita, Séllei Zsanett, Kasz-
nár Annamária.

Gólszerző: Nagy Zita, Kurai Nikolett, Molnár Kitti,
Kovács Kitti

•••••••

A 2021. január 24. napján a Mezei-Vill Berettyóújfalu 
csapatát fogadták a lányok, Gyomaendrődön. A presztízs 
jelentőséggel bíró mérkőzésén az edzői tanácsokat megfo-
gadva és a csapatmunkának köszönhetően szintén 4:2-es 
győzelmet ünnepelhettek a lányok. A megszerzett újabb 
3 pont stabilizálta a csapat első helyezését a tabellán! Ha-
sonló folytatással komoly esély nyílhat arra, hogy az első 
hely megszerzésére a bajnokság végig reális esély maradjon. 
Hajrás DSE!

Dévaványai SE – Mezei Vill Berettyóújfalu: 4:2
Gyomaendrőd, zárt kapu:

DSE: Szabó Anikó – Balogh Blanka, Nagy Zita, Kurai Ni-
kolett, Furka Júlia – pályára lépett:

Tóth Noémi, Kovács Kitti, Szabó Tünde Imola, Molnár 
Kitti, Mucsi Bianka, Zeller Anita, Séllei Zsanett, Kasznár 
Annamária.

Gólszerző: Molnár Kitti, Kurai Nikolett (2), Balogh Blanka 

DSE női csapata

Felső sor: Szabó Beatrix, Mucsi Bianka,
Beinschróth Kitti, Kasznár Annamária,

Szabó Tünde Imola, Kovács Kitti, Kurai Nikoletta,
Séllei Zsanett, Tanács Zoltán - edző.

Alsó sor: Takács Erika, Bereczki Dorina, Nagy Zita, 
Zeller Anita, Szabó Anikó és a Manó, Furka Júlia,

Molnár Kitti, Balogh Blanka.

Hiányzó: Tóth Noémi.

Juhász Zoltán és Mészár Mariann Csilla fi a Noel Máté,
Liker István és Erdősy Kinga fi a István,
Szijjártó Lajos Tibor és Oros Alexandra lánya Jetta,
Czakó Tünde és Nácsa Miklós fi a Miklós Máté,
Hegymegi Roland és Csegezy Csilla Vivien lánya Regina.

Születések:

DÉVAVÁNYAI SPORTEGYESÜLET JANUÁRI ESEMÉNYEI
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LABDARÚGÁS
2021. január 30. szombat: 13:30

/Füzesgyarmati műfű/ edző mérkőzés
DÉVAVÁNYAI SE - GYOMAENDRŐDI FC 

7 - 1 (1 - 0)
 
Játékvezető: Bakos József.
Dévaványai SE: 1 Ifj : Végh T., - 15 Katona 

I. (6 Gál S. 56’), 7 Papp K., 3 Pap Á. (13 Szalai 
B. 56’), 10 Marton L., - 9 Kéki Cs., 11 Horváth 
B. (14 Feke B 71’) 14 Feke B (4 Nagy Z 56’), 17 
Kató B, - 8 Szabó E., 20 Ernyes R. (19 Kovács 
F. 56’). Edző: Bereczki Árpád.

Gyomaendrődi FC: 1 Vastagh Zs., - Bartik 
M., Szabó P., Miklavicz Á., Szlancsik B., - For-
gács G., Molnár T., Hunya K., Kun Cs., - Hanea 
M., Barna V., Csereként még játszottak: Soczó 
Sz., Dávid J., Szilágyi B-, Cselei T., Sebők M. 
Edző: Kovács Gyula.

Sérültek és hiányzók: Szász D., Elek B., Sági 
B., Gubucz V., Tóth M., Furka Zs., Nyíri J., 
Nyíri A., Panyik F.

Góllövők: Marton L. 24’ (11-es ből), Kovács 
F. 58’, 78’, Kéki Cs. 63’, Horváth B. 68’, Feke B. 
72’, Kató B. 85’, ill: Sebők M. 88’.

Sárga lap: Feke B. 22’.

NŐI FUTSAL:

2021. január 9. szombat 10:00.
Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés 

Bátonyterenyei Sportcsarnok
Reklámpress BTC - Dévaványai SE

3 - 1 (2 - 0)

Zárt kapus mérkőzés, játékvezetők: Strehó 
Erik, Lucián János, Dajkó Tamás.

Reklámpress BTC: 18 Cseh-Rusz Bianka, 
- 2 Mészáros Zsófi a Ilona, 6 Molnár Anett, 8 
Takács Dorina, 11 Tóth Friderika, Cserék: 4 
Baksa Barbara, 7 Angyal Angyalka Diána, 10 
Almási Virág.

Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 4 Szabó 
Tünde Imola, 6 Nagy Zita, 7 Kurai Nikolett, 
10 Furka Júliai. Cserék: 3 Beinschróth Kitti, 
5 Zeller Anita,9 Bereczki Dorina, 11 Molnár 
Kitti, 14 Kasznár Annamária, 77 Kovács Kitti, 
Edző: Tanács Zoltán.

Góllövők: Takács Dorina 13’, Molnár Anett 
15’, 31’,  ill: Kurai Nikolett 21’.

Sárga lap: Almási Virág 28’, ill: Szabó Tünde 
Imola 29’.

2021. január 17. vasárnap 18:30.
Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés

Békéscsabai Evangélikus Sportcsarnok
Csorvási SK - Dévaványai SE 2 - 4 (1 - 4)

Zártkapus mérkőzés, játékvezetők: Gyuga 
Zsolt, Szigeti Gábor, Gyebrovszki György.

Csorvási SK: 1 Kis Krisztina Éva, - 6 Zvo-
lenszki Vivien, 7 Németh Viktória, 11 Kis 
Vivien Kitti, 17 Sánta Julianna, Cserék: 4 
Volent Lili, 15 Hoff mann Renáta Erzsébet, 
21 Balikó Stella, 22 Farkas Veronika. Edző: 
Melich Viktor.

Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 2 Balogh 
Blanka, 6 Nagy Zita, 7 Kurai Nikolett, 10 Fur-
ka Júlia, Cserék: 1 Takács Erika, 3 Beinschróth 
Kitti, 4 Szabó Tünde Imola, 5 Zeller Anita, 8 
Séllei Zsanett, 11 Molnár Kitti, 13 Mucsi Bi-
anka, 14 Kasznár Annamária, 77 Kovács Kitti, 
Edző: Tanács Zoltán.

Góllövők: Zvolenszki Vivien 19’. 30’, ill: 
Nagy Zita 12’, Kurai Nikolett 12’, Molnár Kitti, 
13’, Kovács Kitti 14’.

2021. január 24. vasárnap 17:00.
Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés 

Gyomaendrődi Sportcsarnok
Dévaványai SE - MVFC Berettyóújfalu

4 - 2 (2 - 1)

Zártkapus mérkőzés, játékvezetők: Gyuga 
Zsolt, Telek András, Zsótér Róbert.

Dévaványai SE: 69 Szabó Anikó, - 2 Balogh 
Blanka, 6 Nagy Zita, 7 Kurai Nikolett, 10 Fur-
ka Júlia, Cserék:  4 Szabó Tünde Imola, 5 Zeller 
Anita, 9 Bereczki Dorina, 11 Molnár Kitti, 13 
Tóth Noémi, 14 Kasznár Annamária, 15 Mucsi 
Bianka, 77 Kovács Kitti. Edző: Tanács Zoltán.

MVFC Berettyóújfalu: 22 Pozsgai Melin-
da, - 11 Erős Zsanett, 14 Tóth Alexandra, 95 
Balogh Erika, 99 Petrik Szilvia. Cserék: 3 Vá-
mos-Bíró Nóra, 7 Balla Anikó, 17 Pozsgai Kit-
ti, 19 Madzin Dóra, 20 Lengyelné Abdai Eme-
se, 25 Mága Alexandra. Edző: Ugrai Csilla.

Góllövők: Molnár Kitti 9’, Balogh Blanka20’, 
Kurai Nikolett 25’, 37’,  ill: Balla Anikó 11’, 28’.

Sárga lap: Kurai Nikolett 32’.

 
FELNŐTT CSAPAT PROGRAMJA:

Február 6. szombat: 13:00 /Füzesgyarmati műfű/
DÉVAVÁNYAI SE - SZEGHALMI FC Edző mérkőzés

Február 13. szombat: 14:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS
DÉVAVÁNYAI SE - KÉTEGYHÁZI SE

Február 20. szombat: 14:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS
DÉVAVÁNYAI SE - GYULAI TERMÁL SE

Február 27. szombat: 14:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS
BÉKÉSCSABAI ELŐRE II. - DÉVAVÁNYAI SE 

Március 6. szombat: 14:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS
DÉVAVÁNYAI SE - MEZŐKOVÁCSHÁZI TE 

vagy MEZŐHEGYESI SE
Március 13. szombat: 14:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS

SZARVASI FC - DÉVAVÁNYAI SE 

NŐI CSAPAT BAJNOKI
MÉRKŐZÉSEK PROGRAMJA: 

Február 14. vasárnap: 18:00 /Berettyóújfalui sportcsarnok/
MVFC BERETTYÓÚJFALU - DÉVAVÁNYAI SE  

 Február 20. szombat: 15:00 /Miskolci Városi sportcsarnok/
MISKOLCI VÉNUSZ - DÉVAVÁNYAI SE

Február 28. vasárnap: 18:00 /Gyomaendrődi sportcsarnok/
DÉVAVÁNYAI SE - CSORVÁSI SK

Március 7. vasárnap: 18:00 /Gyomaendrődi sportcsarnok/ 
DÉVAVÁNYAI SE - MVFC BERETTYÓÚJFALU

 (U19) IFI CSAPAT PROGRAMJA:

Február 28. vasárnap: 11:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS
BATTONYAI SE - DÉVAVÁNYAI SE 

Március 7. vasárnap: 14:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS
DÉVAVÁNYAI SE - SZABADKÍGYÓSI SZSC

Március 14. vasárnap: 14:00 BAJNOKI MÉRKŐZÉS
DÉVAVÁNYAI SE - SZEGHALMI FC

Honlap címünk: www.devavanyaise.hu

NŐI FUTSAL NB. 2.
Hely. Csapat M GY D V LG KG GK P

1. DÉVAVÁNYAI SE 8 6 0 2 34 16 +18 18
2. MISKOLCI VÉNUSZ 7 4 0 3 29 23 +6 12
3. SK TÓALMÁS 8 5 0 3 30 25 +5 11
4. REKLÁMPRESS - BTC 7 3 1 3 20 24 -4 10
5. MVFC BERETTYÓÚJFALU 5 2 1 2 13 17 -4 7
6. CSORVÁSI SK 7 0 0 7 14 35 -21 0
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,

akik Lovász Istvánné temetésén megjelentek,
részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek.  
Gyászoló család

• • • • • • • •

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Szarka János temetésén megjelentek,

részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk özv. Miklovicz Ferencné
halálának 1. évfordulójára. 

Gyermekei, menyei, unokái

„,Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,
hiába szólítunk nem halljuk már hangod.
Egy jaj szó,nem sok annyit nem mondtál, 
Csak elmentél a halál hosszú útján!
Szíved már nem fáj, a miénk vérzik 
a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik.”

§
Dr. Kiss László

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése, jogi tanácsadás.

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

Dr. Kiss László ügyvéd
Tel.: 06-70/369-24-32

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

Telefon: 06/70-234-42-75

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

Horváth Lajos - Polgári búcsúztató

Telefon: 06/30-484-8211

A VAS-MŰSZAKI BOLT 
MEGSZŰNÉSE MIATT

VÉGKIÁRUSÍTÁS!
Nagy Ferenc, Dévaványa

Telefon: 20/9520-237

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!

BARNA TOJÓTYÚK
egyéves jól tojó 650 FT/db,

15 db-tól ingyen szállítással
megrendelhető.

Tel.: 30/860-2627
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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. MÁRCIUS 1., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2021. március 1-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: Március 12.  A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

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

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

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

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

Tel.: 06/70-401-2894

                                              

E-LEARNING TÁVOKTATÁS!
Időnkénti konzultáció lehetséges. 

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

Tájékoztató megbeszélés: 2021. február 19. (péntek) 16:30
Helyszín: Múzeum, Dévaványa, Széchenyi u. 8.

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

„B” (személygépkocsi) 
„A” (motorkerékpárok)

„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

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

javítása OKJ-s végzettséggel.
VÉDŐFÖLDELÉS VERÉSE

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

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

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

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

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

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

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

Bővítettük választékunkat fagyasztott termékekkel:
- fagyasztott zöldségek, - nudlik - gombócok - félkész 

leveles tészták - halak - levesbetétek - pacal - velő.
Belek széles választékban kaphatók! 

Kolbászhúsra megrendelést felveszünk!
A helyzetre való tekintettel kiszállítást

egyeztetés után vállalunk!

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

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

• Eboltás
• mikrochipes  
   megjelölés
• gyógyítás






