Veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntések…
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)
Korm. rendelettel a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
SARS-Cov-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország
egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében „Veszélyhelyzetben
a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A fentiekre tekintettel a veszélyhelyzet fennállásáig a
képviselő-testületi ülések nem kerülnek megtartásra, a
döntéseket a polgármester hozza meg.
Dévaványa Város Polgármestere május hónapban az
alábbi döntéseket hozta:
- A Dévaványa, Jéggyár utca 45. számú ingatlan
„A” jelű lakást a részletes pályázati kiírás szerinti
feltételekkel értékesítette.
- A Körös-völgyi Konzorcium által megbízott Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Szúnyoggyérítési feladatok 2021.” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban a SZEMP Air
Légiszolgáltató Kft. és az RSZ-COOP LÉGISZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. közös ajánlattevőket hirdette ki nyertesnek.

- Elfogadta a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi működéséről szóló
beszámolót.
- A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló rendőrségi tájékoztatót elfogadta.
- A 2020. évi belső ellenőrzési tervben szereplő közbeszerzési eljárások szabályozottságának ellenőrzéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.
- Jóváhagyta Dévaványa Város Önkormányzatának
2020. évi maradványát.
- A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2020.
évről szóló beszámolóját 11.107 eFt bevétellel,
149.627 eFt intézményfinanszírozással, valamint
148.731 eFt teljesített kiadással és 27 fő statisztikai
létszámmal elfogadta.
- Döntött a Dévaványai Általános Művelődési Központban a 2021/2022. nevelési évben indítható
óvodai csoportok számáról.
- Elfogadta a 2020. évi adóhatósági tevékenységről
szóló beszámolót.
- Döntött az AGRICOLA Dévaványa Kft., valamint
a VÁNYA-SZOLG Kft. 2020. évi egyszerűsített éves
beszámolójának elfogadásáról.

SZÖVÖTT TERMÉKEK KAPHATÓK
A Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram helyi sajátosságokra épülő programelemének keretében
a Hajós utca 22. szám alatt szövött termékek készülnek, amelyek munkaidőben (Hétfőtől-péntekig, 7 és
14.30 között) megtekinthetőek, megvásárolhatóak.

- A VÁNYA-SZOLG Kft. részére 30.000.000,- Ft tagi
kölcsönt biztosított.
- A „Járási Startmunka Mintaprogram – Dévaványa 2021” tárgyban indított beszerzési eljárás
eredményeként a Lőrincz Textiles Műhely Kft.
bruttó 5.334.000,- Ft összegű ajánlatát hirdette ki
nyertesnek.
- Elfogadta a családsegítői-gyermekjóléti, a védőnői
feladatellátásról szóló 2020. évi beszámolókat.
- A Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésről szóló beszámolót elfogadta.

Az alábbi termékek készülnek,
akár rendelésre is:
•
•
•
•
•
•
•

szőnyeg
lábtörlő
fürdőszobai kilépő
tarisznya
asztali futó
falikép (keretezve is)
díszpárna.
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Polgármesteri tájékoztató
rosnapok részét képezi az új városháza hivatalos átadója
is, melyet pénteken délelőtt tervezünk megtartani, illetve ezzel egyidejűleg az érdeklődők megtekinthetik belül
Sokat kellett várni a pillanatra, de a kivitelező végre el- is az épületet.
készült a futókör megépítésével, így a sportolni vágyók
azt már használatba is vehetik. Ezzel pont kerülhetett a
A DIÁKMUNKÁRÓL
Dévaványai Sportpark pályázat megvalósítására, mely
egy igen hosszú folyamat volt. Az önkormányzat 2016
nyarán nyújtotta be a sportpark létrehozását célzó pá2021-ben lényegesen megváltoztak az önkormányzalyázatát, amelynek sikerességéről 2018 novemberében tok által felügyelt diákmunka feltételei, sajnálatos móértesítettek minket. Akkor egy „D” típusú sportparkhoz don kedvezőtlen irányba. A korábbi évekkel ellentétben
és egy 400 m-es futókör megépítéséhez kértünk segítsé- az idén lényegesen csökkent a program finanszírozása,
get. A támogatás szerint a sportpark kivitelezését teljes önerőt igényel. Az előző években foglalkoztatott jelenegészében Magyarország Kormánya finanszírozta, míg tős számú diákot tekintve ez várható az idei évben is,
a futókör esetében a támogatás 50%-os intenzitású volt. mely ilyen feltételekkel nem tervezett többletköltség
A teljes lebonyolítást központi háttérintézmény végezte, jelent az önkormányzat és intézményei számára, mely
így a kivitelezőt is ők választották. A sportpark, amely nem vállalható. A pandémia, valamint annak nyomán
többek között húzódzkodáshoz, tolódzkodáshoz, fek- kialakult gazdasági problémák miatt a költségvetés ezt
vőtámaszhoz, hasizom erősítéshez, hátizom erősítéshez a nehezítést már nem bírja el, így ebben az évben nincs
is megfelelő eszközök tartalmaz, már tavaly nyár végén lehetőség diákmunkára. Amennyiben a lehetőségek engedik, úgy a jövő évtől a diákmunka ismét megtartásra
elkészült, azonban a futókör kivitelezésével több gond
kerülhet.
is adódott, felhívásainkra azokat folyamatosan javítotValánszki Róbert, polgármester
ták. A sportpark üzemeltetését és karbantartását, mely
a Seres István Sporttelep része, idén tavasztól a Dévaványai Sportegyesület végzi. A sportpark bármely naTÁJÉKOZTATÁS
pon és napszakban használatba vehető, a futókör pedig
Dévaványa Város Önkormányzata az alábbi tájékoztaazokban a nyitvatartási órákban használható, amikor
tást
adja a Tisztelt Ügyfelek részére:
futballmeccset nem tartanak, ezzel kapcsolatban toA rászorult kérelmező tüzelőanyag-támogatásra – fa,
vábbi tájékoztatás a sportegyesület internetes felületein
földgáz
– vonatkozó kérelmet terjeszthet elő életviteltalálhatóak. Kérjük, hogy a futókört csak futócipőben
szerűen
lakott ingatlanra június 1. és június 30. napja
és túrabot nélkül használják.

ÁTADÁSRA KERÜLT VÉGRE
A FUTÓKÖR

között egy alkalommal, amennyiben a családban az
egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át
(2021. évben 37.050 Ft), és vagyonnal nem rendelkezik.

VÁROSNAPOK

A kérelmekhez csatolni kell:

2021. július 9-10-én kerülnek megrendezésre a Dévaványai Városnapok, a hatályos jogszabályok és egészségügyi előírások betartásával. Azt, hogy ezek pontosan mit
fognak jelenteni a városnap időpontjában, milyen feltételekkel és részletszabályokkal lehet a rendezvényt megtartani, még nem tudjuk, folyamatosan egyeztetünk a
megfelelő hatóságokkal annak érdekében, hogy a lehető
legmegfelelőbb módon történjen a szervezés. A korábbi
évek hagyományaitól eltérően szerényebb rendezvény
idén csak két napos lesz, de ettől függetlenül színvonalas előadókkal, színpadi műsorokkal sikerült megtölteni
mind a pénteki mind a szombati napot. A programot
megtalálják a város hivatalos facebook oldalán. A Vá-

- amennyiben a tüzelőanyag támogatás gázfogyasztásra irányul, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző gázfogyasztásáról szóló közüzemi elszámoló számlamásolatát
- a családban lévő, a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolásokat.
A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a benyújtási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, valamint a tájékoztatás nem teljes körű!
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DAREH BÁZIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSA
Társaságunk előzetes időpontfoglalással fogadja ügyfeleit a békéscsabai központi ügyfélszolgálatán. Aki teheti e-mailben, postai úton vagy telefonon intézze ügyeit. (A telefonos ügyintézés
során hosszabb várakozási időre kell számítani.)
A járvány terjedésének, valamint a személyes kontaktusok számának csökkentése érdekében hétfőtől előzetes időpontfoglalással lehet ügyet intézni a Békéscsaba Kinizsi utca 4-6. szám alatti
központi ügyfélszolgálati irodában.
Az ügyfélszolgálati irodában csak – a bejárati ajtó mellett elhelyezett – kézfertőtlenítő használatát követően lehet belépni.
Maszk viselése várakozás és ügyintézés során mindenki számára
kötelező!

III. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék szerdai
napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: június 25. (péntek); július 30. (péntek)
Szelektív hulladék: június 23.(szerda); július 7., július 21. (szerda)

IV. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék csütörtöki
napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: június 25. (péntek); július 30. (péntek)
Szelektív hulladék: június 23.(szerda); július 7., július 21. (szerda)

Az ügyféltérben – egyszerre – két ügyfél tartózkodhat. A várakozás az épületen kívül lehetséges.

SZELEKTÍV TÖBBLETHULLADÉK ÁTADÁSA

Központi Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Az ingatlanhasználó átlátszó vagy áttetsző színű zsákban kihelyezheti a többlet szelektív hulladékot. Szelektív többlethulladékhoz 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.

Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Telefon: +36 66/447-150
Hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, információk kezelése (hulladékszállítás rendje, hulladékszállítás áthelyezése, hulladékszállítás elmaradása):

Email: szallitasi-informaciok@grnkft.hu
Lakossági ügyfeleink számára ( pld.: adásvétel bejelentése, szüneteltetési kérelmek, átírási kérelmek) és egyéb, általános információk (pld. fizetési felszólításokkal kapcsolatos adategyeztetés,
egyenleglekérdezés, edényméret változtatás) kezelése:

Email: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Közületi ügyfeleink részére (szerződésekkel, szerződéses feltételekkel, közületi számlákkal, egyenleglekérdezéssel, edényméret
változtatással kapcsolatos kérdések, információk kezelése):

Email: uzletiugyfel@grnkft.hu
Ügyfélfogadás: Dévaványa, Hősök tere 1.
2021. június 16.,
2021. július 7., 21.,
2021. augusztus 4., 18.,
időpont: 8 - 11 óráig.

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR
Helye: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz.
(Dévaványáról Körösladány felé, jobbra a szennyvíztelepi úton).
Nyitva tartás: Kedd és péntek naponta: 8-17 óra között és minden hónap első szombati napján: 8-16 óra között.
Telefonszám: 06-30/163-2639.
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról,
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 Biofilter Zrt.-vel, amely
gondoskodik az edényzetek ürítéséről, tartalmának újrahasznosításáról.

HULLADÉKÜRÍTÉSI NAPOK
I. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék hétfői
napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: június 24. (csütörtök); július 29. (csütörtök).
Szelektív hulladék: június 23.(szerda); július 7., július 21. (szerda)

II. körzet
(területe azonos a vegyes hulladék keddi
napon ürített területével.)
Zöldhulladék gyűjtés: június 24. (csütörtök); július 29. (csütörtök)
Szelektív hulladék: június 23.(szerda); július 7., július 21. (szerda)

A sütőolaj és a zsiradékok nem megfelelő kezelése rendkívül
veszélyes környezetünkre, tehát:
• Ne öntsük a WC-be!
• Ne tüzeljük el a kályhába!
• Ne öntsük a talajra!
• Ne öntsük a vegyes hulladékot tartalmazó kukába!
Visszagyűjtésre az eredeti csomagolóanyagot, vagy egy zárt befőttes üveget ajánlunk, amit egyszerűen helyezzen a kijelölt 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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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320

A gyógynövénygyűjtést
tanítják a közfoglalkoztatottaknak
Dévaványán
A helyi közfoglalkoztatottak számára
szervezett gyógynövénygyűjtő tanfolyamot a kormányhivatal és a dévaványai
önkormányzat a Startmunka mintaprogram keretében. A május 10-én debütált 335 órás képzés a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP) keretében valósul meg, a tanfolyamon 12 közfoglalkoztatott sajátítja el a gyógynövények termesztésével,
gyűjtésével, szakszerű feldolgozásával
kapcsolatos ismereteket. A dévaványai
önkormányzat a Startmunka mintaprogram mezőgazdasági alprogramja

keretében már évek óta foglalkozik
gyógynövénytermesztéssel is. Idén máriatövist, koriandert és körömvirágot
termesztenek. A képzésben résztvevő

FELHÍVÁS A VADÁSZATI JOG
BÉRLETI DÍJ KIFIZETÉSÉRE
A Dévaványai Földtulajdonosi Közösség értesíti a
földtulajdonosokat, hogy a vadászat jog bérleti díj
kifizetését 2021. június 15-én megkezdi.
A Dévaványai Vadásztársaság területe nem fedi
le Dévaványa település területét.
Kifizetés: minden kedden és pénteken (piaci napokon) 9-12 óráig.
Utolsó kifizetési nap:
2021. július 16. (péntek)
Helye: Dévaványa, Kossuth u. 30.
Vadászház.
Várjuk a Tisztelt Földtulajdonosokat, mert az előző évben az egészségügyi korlátozások miatt nem
volt kifizetés. A bérleti díjat, aki nem vette fel, 5 évre
visszamenőleg lehet kérni.

közfoglalkoztatottak egy helyben működő gazdasági társaság telephelyén és
a város kertészetében teljesítik a gyakorlati foglalkoztatásokat.

A DÉVAVÁNYAI VADÁSZTÁRSASÁG
KÖZLEMÉNYE
A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési
Program keretén belül meghirdetett
TFC-M-1-1-2-2020 kódszámú Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – magánszálláshelyek és egyéb
szálláshelyek fejlesztése című felhívása alapján a Dévaványai Vadásztársaság pályázatot nyújtott be. A benyújtott pályázat elbírálásra került, így a
maximális összeget, 7.000.000 Forint összegű vissza nem
térítendő támogatást ítéltek meg részünkre.
Vadásztársaságunk az elnyert összeget a 7 vendégszoba
felújítására fordította. Az egyik legfontosabb eredmény
számunkra, hogy már klimatizált szobákkal várhatjuk
kedves vendégeinket. A szobákhoz tartozó vizesblokkok is
bővítésre, valamint felújításra kerültek, esztétikus zuhanykabinokkal lettek felszerelve, a kényelem és komfortérzet
további növelésére. A felső szint ablakai, tetőablakai az
idő elteltével elavulttá váltak, így most lehetőség nyílott
az új ablakok cseréjére is.
Úgy gondoljuk, hogy az új belső megjelenéssel bíró
szálláshelyünk nemcsak részünkre öröm, hanem pozitív
hatással van Dévaványa lakosságára nézve is. Városunkban a szálláshelyek korlátozott számban vannak jelen, de
nálunk lehetőség nyílik a távolról érkező családtagok, rokonok, barátok elszállásolására egy kulturált, színvonalas
környezetben.

Tisztelettelt: Kecse Tibor
Földtulajdonosi Közös Képviselő
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Dévaványai Vadásztársaság, Illin József elnök
Dévaványa, 2021. május 25.

TOVÁBB FOLYTATÓDIK AZ M44-ES ÉPÍTÉSE
Tovább folytatódik az M44-es építése – tájékoztatott Dankó Béla országgyűlési képviselő miután egyeztetett a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) szakembereivel.
Dankó Béla elmondta, a NIF Zrt. tájékoztatása szerint az
M44-es Lakitelek - Tiszakürt szakaszán, a főpályán - a műtárgyak kivételével - már végig aszfalt kötőréteg van, folyamatban van a kopóréteg terítése. A 4625 j. úti csomópont
körforgalmú alcsomópontjai elkészültek, a terelés megszűnt. A 4515 j. út 1,9 km-es tiszakürti bekötő szakaszát
az M44 feletti híddal együtt várhatóan júliusban átadják a
forgalom számára.
A Tisza-hídnál az alépítményi munkálatok elkészültek.
A hullámtéri hidak előregyártott vasbeton hídgerendáinak
beemelése megtörtént, a vasbeton pályalemez és a szegélyek
alatti szigetelés elkészült. A jobb parti hullámtéri hídon a
szegélyek, hídfő elkészült, a bal parti hídon ez folyamatban van. A mederhidat tartó vasbeton pilonok elkészültek.
A mederhíd acélszerkezete a kétoldali tolási fázisok után
2020. novemberében összekapcsolódott, a hídszerkezet folyamatos. A mederhídon a vasbeton pályalemez zsaluzása,
vasszerelése folyik, valamint megkezdődött a feszítőkábelek
behúzása és feszítése, pilononként 4-4 pár elkészült, folyik a
pályalemez betonozása. A szakaszon a Tisza hídon kívül 6
kisebb műtárgy is épül.
A Lakitelki Mérnökségi telepnél az iroda és a műhelyépület építése befejeződött. A használatba vételi engedélyt
2020. december 21-én kiadták. A többi épület – sótáróló,
hidegraktár, elemes tároló - szerkezetileg kész, a befejező
munkálatok folynak. A telepen belüli közművezetékek, térburkolatok elkészültek. A telepet körbevevő kerítés építési
munkái, tereprendezés növénytelepítés van folyamatban.
Az országgyűlési képviselő beszámolt arról, hogy a Szentkirály- Lakitelek szakaszon, az M44 nyomvonalán fakivágás, bozótirtás, lőszermentesítés megtörtént. A töltésalapozás és töltésépítés folyamatos. A műtárgyaknál zajlik a
konszolidáció.

Az M44 Kecskemét (5 sz. főút) - Szentkirály szakaszon
a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
megindítása várhatóan 2021. június elején megtörténik. A
projekt által mindösszesen 519 ingatlan érintett területszerzéssel. Az előmunkálati engedélyek rendelkezésre állnak, a
régészeti próbafeltárások lezárultak, a teljes felületű feltárások hamarosan megkezdődnek.
A szükséges ingatlanok megszerzése elindult, a vételi
ajánlatok kiküldésre kerültek. 198 ingatlan esetében megkötötték az adásvételi szerződéseket, 241 ingatlan esetében
már folyamatban van a kisajátítási eljárás, 13 ingatlan esetében megszületett a kisajátítási határozat.

Dankó Béla országgyűlési képviselő

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Vendégeink!

A medencefürdő kezelés kivételével, védettségi igazolvány nélkül igénybe vehetők a kezelések.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. június 12-én, szombaton a Strandfürdő és az Ifjúsági tábor megnyitja kapuit.
A beléptetés a hatályos jogszabályoknak megfelelően zajlik, tehát a tábort és a stradfürdőt a védettségi igazolvány
valamint személyigazolvány vagy útlevél együttes felmutatásával tudják igénybe venni.
A 18 év alatti személy abban az esetben ha nincs védettségi igazolványa, csak és kizárólag olyan nagykorú felügyeletével veheti igénybe szolgáltatásainkat aki rendelkezik védettségi igazolvánnyal.
Gyógyászati részleg:
A gyógyulni vágyók 2021. június 14-től a vizes kezeléseinket is igénybe tudják venni.

Szakrendelések:
Reumatológiai szakrendelés ismételten elérhető, a megszokott időben, minden héten kedden 12-16 óráig.
Időpont egyeztetéssel kapcsolatban a 66/483-127-es
telefonszámon érdeklődni szíveskedjenek.
A bőrgyógyászat, nőgyógyászat, szemészet átmenetileg
még szünetel.
Megértésüket köszönjük!
Rózsa Andrea
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ÓVODAI HÍREI
Búcsúznak a nagyok
„Kicsik voltunk, nagyok leszünk,
Hívogat az iskola,
De téged, szép óvodánk,
Nem felejtünk el soha.”
/Csanádi Imre/
Búcsúznak a nagyok... Kinőtték a székeket, kicsi lett az
ovis ágy, óvó néni ölében is alig férnek már. A szekrényen
lassan a felső polcról is leveszik a játékot, és a villanyt felkapcsolni reggelente sem olyan elérhetetlen már. Nézzük
őket, ahogyan önállósodnak: megnőttek.
Már betűket ,,rajzolnak” és kérdezik: mit írtam? Segítenek a kicsiknek kinyitni az ajtót, vagy éppen megtanítják
nekik hogyan kell legóból házat építeni. Megnőttek.

Hallottak már regéket a becsöngetésről, a piros pontokról, és valami negyvenöt percről is... És tudják, hogy az
alvókákat is fel kell készíteni: ezentúl csak este lesz közös
alvás. Megnőttek.
Várja őket az iskola, az ismeretlen de szép világ. S mi csak
remélni tudjuk, hogy szavaink még sokáig ott csengenek a
fülükben, a mesék alatt megélt kalandok elkísérik őket, és
az öleléseinkre évek múltán is emlékezni fognak.
Búcsúzunk tőlük mi, óvó nénik, a dajka nénik, az itt maradt kispajtások, a sok színes játék. Kezüket ezentúl a tanító
nénik fogják majd, ők vezetgetik, ők vigasztalják, de az óvodás emlékek örökre velük maradnak.
Az óvoda összes dolgozója nevében:
Bakó Bernadett intézményvezető

A DÁMK egyik intézményegysége a Hajós utcai Szivárvány óvoda megújuláson ment
keresztül az utóbbi időben, melynek célja az,
hogy vidámságot csempésszünk a gyermekek
és szülők hétköznapjaiba. Hiszen tudjuk, ahol
jól érzi magát a gyermek, ott fejlődhet csak igazán. A kerítés új külsőt kapott, színes figurái
elvarázsolják a gyermekeket, így az álmos kora
reggelek is boldogan indulhatnak. Köszönünk
minden segítséget, hiszen ez csak összefogással
valósulhatott meg.
Füzi Anita telephelyi koordinátor
és az óvoda valamennyi dolgozója

ÓVODAI NYÁRI ÜGYELET
KEDVES SZÜLŐK!

Ezen a héten minden Óvoda a saját oda járó gyermekeit
és a beszoktatós gyermekeket is fogadja.

Az óvodai szorgalmi idő vége 2021. június 11. péntek.

A nyári ügyelet:

Amennyiben bármely változás állna fent, azt kellő időben
az óvodai telephelyen közzé tesszük az érintettek számára.

2021. június 14. hétfőtől - július 9. péntekig

Nagyon szép és tartalmas nyarat kívánunk mindenkinek!

az Eötvös utcai és a Kossuth utcai
óvoda tart ügyeletet.

Bakó Bernadett intézmény igazgató
és az óvoda-bölcsőde valamennyi dolgozója nevében

2021. július 12. hétfőtől - augusztus 6-ig

péntekig a Könyves K. utcai és a Hajós utcai
óvoda tart ügyeletet.

2021. augusztus 9-től 19-ig
MINDEN ÓVODAI TELEPHELY egységesen
és a BÖLCSŐDE is ZÁRVA TART!
2021. augusztus 23. hétfőtől minden óvodai telephely
egységesen nyitva lesz (továbbra is ügyeletben)!
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A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA HÍREI
KUTYATERÁPIA
Hagyományteremtő céllal, már második alkalommal üdvözölhettük körünkben Gulyás Biankát az AURA
Segítő Kutya Alapítvány gyógypedagógusát. Két kutyájával, HOPPÁval és
REPETÁval varázsoltak el bennünket,
viselkedési és együttélési szabályokat
mutattak meg a gyerekeknek.

tünk Ványai Ambrusról, a kopjafát
készítő volt kollégánkról, Rosza Pálról,
valamint arról, miért fontos a hagyományok áplása.
A gyerekek ezen a héten sokféle
délutáni program közül választhattak. Sportversenyek, természettudományos, idegen nelvi és anyanyelvi
foglalkozások, vetélkedők, és a hagyományos, Ványai Ambrus életét feldolgozó történelmi verseny várta az
érdeklődő gyerekeket. A programok
jó hangulatához az is hozzájárult,
hogy a járványhelyzet után hónapok
óta végre szabadabban, kötetlenebbül
találkozhattunk egymással, tanulók és
tanárok.
Czudorné Bukva Róza

FELFEDEZTÜK A VÁROSHÁZÁT

Ezeket játékos, vidám, oldott hangulatban gyakoroltuk a kutyusokkal
együtt, így szerezve kölcsönösen csodás pillanatokat egymásnak!
Köszönjük a 2.b és 4.c osztály szülői
közösségének támogatását kezdeményezésünk megvalósításához! Köszönjük a múzeumnak, hogy helyet biztosítottak nekünk!
Ernyesné Vass Róza
és Szabóné Szilágyi Edit

VÁNYAI AMBRUS NAPOK
2021. MÁJUS 25-28.
A Ványai Ambrus Általános Iskola
évtizedekre visszanyúló hagyományos
rendezvénye a Ványai Ambrus Napok
programsorozat. Ezt minden tanévben
a tavaszi szünet környékén szoktuk
megszervezni, azonban a járványhelyzet miatt ez most május utolsó hetére
tolódott el.
A hagyományokhoz híven az iskolaépület előtti kopjafánál megemlékez-

Örömmel fedeztük fel a Városháza
új épületét. Szíves vendéglátóként kalauzoltak végig bennünket a hivatal
minden szintjén. Kipróbálhattuk a liftet, kezünkbe foghattuk a város kulcsát,
megcsodáltuk a kilátást az erkélyről.

Köszönjük Polgármester úrnak, hogy
a kíváncsi gyerekek és felnőttek kívánságát teljesítette!
Ernyesné Vass Róza
és Szabóné Szilágyi Edit

SZITAKÖTŐ OKTATÁSI
PROGRAM A VÁNYAI AMBRUS
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Iskolánk negyedik éve nyert támogatást és vesz részt a Szitakötő folyóirat oktatási programjában. A program
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részeként negyedévente színvonalas,
igényesen kiállított folyóiratot kap az
iskola, amely az általános iskolásoknak
szól, irodalmi, ökológiai, környezettudatossággal kapcsolatos színvonalas
meséket, cikkeket tartalmaz.
Az oktatási program része ingyenes
pedagógusképzéseken való részvétel
lehetősége, valamint gyermekfoglalkozások elismert előadók közerműködésével. Az idei évben a járványhelyzet
miatt csak online képzések és foglalkozások valósultak meg, legutóbb június
4-én az 5.a osztály a Szitakötő nyári
lapszámát is felhasználva vett részt
onine foglalkozáson.
Czudorné Bukva Róza

VÉGRE KIRÁNDULHATUNK!
A járványhelyzet idején a digitális tanítás alatt sajnos nagyon megcsappant
azoknak a közösségi programoknak a
lehetősége, ahol a gyerekek egymással, kötetlenül beszélgethettek, kikapcsolódhattak. Személyes találkozásról
egyáltalán nem lehetett szó, erre csak
az online tanórákon adódott lehetőség.
A szigorítások enyhítésekor azonban
engedélyezték az osztálykirándulások
megszervezését is, amelyet nagy örömmel fogadtunk, pedagógusok és diákok
egyaránt. Júniusban hétvégén, illetve

a kirándulásra kijelölt napon minden
osztály szervez magának valamilyen
programot, amelyet együtt, egymás
társasában eltöltve valósítanak meg.
A kirándulásokon sok fotó készült
amelyeket a közösségi oldalunkon osztunk meg.
Czudorné Bukva Róza

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
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DÁMK MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
A Dévaványai Általános Művelődési Központ művelődésszervező irodája ELKÖLTÖZÖTT a Városháza II.
emeletére. (5510 Dévaványa, Árpád u. 1.)

Elérhetőségeink:
Telefon: 66/483-100/ 304-es mellék
Mobil: 0620/770-7295
E-mail: amkmuvhaz@gmail.com
Várjuk szeretettel, változatlan szolgáltatásainkkal!

Digitális Médiaműveltség
Szülőknek és Nagyszülőknek
Szeretettel várjuk a szülőket és nagyszülőket egy kötetlen előadásra, amely a digitális világ veszélyeibe és
előnyeibe ad betekintést.
Gyermekeink, unokáink otthonosan mozognak
az internet világában, ám sokszor nehéz velük tartanunk a ritmust, nem mindig egyértelműek és világosak számunkra a fogalmak, applikációk, amelyeket
használnak. Az előadás során az általános és személyes
helyzeteket, problémákat beszéljük meg, találunk rá Az előadások helyszíne: DÁMK Bereczki Imre Helymegoldást, illetve megismerkedünk azokkal az alkal- történeti Gyűjtemény- Előadóterem.
mazásokkal, kifejezésekkel, amelyeket a fiatalabb geneJelentkezni telefonon a
rációk használnak.
Művelődjünk a média területén együtt! Várjuk szeretettel az alábbi alkalmak valamelyikére:

06/20-770-7295-ös
telefonszámon lehet 2021.06.15-ig!

Laskainé Kiss Alexandra
művelődésszervező
DÁMK Művelődési Ház

• 2021.06.16. 14:00 óra
• 2021.06.18. 16:30 óra
• 2021.06.28. 14:00 óra
Pedagógus nap alkalmából köszöntjük az óvónéniket, dajka néniket, tanító és tanár néniket és
bácsikat, pedagógus asszisztenseket, és mindenkit, akik munkájukat segítik! Köszönjük, hogy nap
mint nap türelemmel és szeretettel fordulnak gyermekeink felé.

„A gyerekek többet tanulnak el Tőled,
mint amennyit Te valaha szeretnél megtanítani!”

Köszönjük, hogy az elmúlt nehéz időszakban is a
szülők segítségére voltak.

Laskainé Kiss Alexandra
művelődésszervező DÁMK Művelődési Ház

Köszönjük, hogy óvják, tanítják legféltettebb kincseinket!

/ismeretlen/
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A KÖNYVTÁR HÍREI
Kedves Könyvtárlátogatók!
A Ladányi Mihály Könyvtár teljes szolgáltatással, a megszokott nyitva tartási időben várja látogatóit!
A koronavírus ellen védett 16 éven felüli személy – védettségi igazolványának és személyi igazolványának felmutatása után – a könyvtár olvasói tereit helyben is használhatja.
A 18 év alatti védettségi igazolvánnyal nem rendelkező
olvasók védettségi igazolvánnyal rendelkező kísérővel látogathatják könyvtárunkat.
A védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők a könyvtár
épületében nem tartózkodhatnak. Annak érdekében, hogy
szolgáltatásainkat (kölcsönzés, nyomtatás, fénymásolás, stb)
mégis igénybe tudják venni, az ajtóra kihelyezett csengőn
kell jelezniük. Az ajtóban elvesszük a visszahozott dokumentumokat, és újabb kölcsönzésre is van lehetőség.
Várjuk vissza a kölcsönzött könyveket!
Kérünk mindenkit, hogy a lejárt határidejű kölcsönzött könyveket hozza vissza!
A könyvtár állománya folyamatosan bővül. Izgalmas, érdekes, szórakoztató új könyvekkel várjuk olvasóinkat. Válogassanak legújabb, jobbnál jobb könyveinkből!
Látogassanak el a honlapunkra: https://damk.hu/konyvtar-fo/, kövessenek minket a facebookon!

•••• KÖNYVAJÁNLÓ ••••

35 kiló remény
A kicsinek megtetszett a könyvborító.
- Mi a címe ennek a könyvnek?
- 35 kiló remény
- Az fura. Ki írta?
- Anna Gavalda.
Csodálkozó, nagy szemekkel nézett rám.
- Varázsló?

Szeretettel várunk mindenkit!
Somogyi Erzsébet könyvtárvezető

Igen. Azt hiszem varázsló. Mint ahogyan minden jó író az,
nem csupán az, akinek a neve egy varázsigévé olvad. Mint
egy jól fordított bűbáj neve a Harry Potterben.
A 35 kiló remény egy ifjúsági regény, természetesen felnőtteknek is. Hétköznapi történetet mesél el rólad vagy a
szomszéd fiúról, egy családról, ahol mindig van tennivaló,
elfogadásról és elutasításról, és arról, hogy gyerekként sem
könnyű az élet.
Egy francia kiskamasz története, akinek remek a kézügyessége, hatalmas a szíve, de iskolába járni nagyon nem
szeret, hiszen nem igazán tud megfelelni az ottani követelményeknek. Grégoire bármit megszerel, szívesen segít barkácsolni imádott nagypapájának, de a matekkal és a szüleivel hadilábon áll. A helyzet napról napra romlik, kicsapják
az iskolából, és senkinek sincs ötlete, hogyan tovább…
Ekkor jön a „varázslat”.
Gyányi Éva gyermekkönyvtáros

Dévaványai Hírlap - 13. oldal

Június, Szent Iván hava

margarétához, a Margitvirághoz, aminek jelentése: gyöngy, igazgyöngy.

,,Ha szólal a kakukk
Szent Iván nap előtt,
jövendöl a nyárra
bőtermő jó időt.”
Június jeles napokban és a hozzájuk
kapcsolódó népszokásokban bővelkedik.

A görög eredetű Margit név az Árpádkor óta használatos és népszerű
hazánkban. A Margit-naphoz több
népszokás is fűződik, pl: a tyúkültetés
napja. Margit napon nem szabad kinyitni az ablakot, mert akkor sok légy
lesz a szobában.

Június 1. Tünde
Ezt a szép, népszerű női nevet Vörösmarty Mihály alkotta a tündér szóból Csongor és Tünde című mesejátékában.

Június első vasárnapja:
Pedagógusnap
Tanítóinkat, tanárainkat, valamint
minden gyermekkel foglalkozó pedagógust M. Csikai Miklósné Takács Piroska ,,Tanítóimhoz” című versrészletével köszöntünk:
Én sokkal többet kaptam, mint nevelést,
Küzdelmes életre bátor felkészítést,
Harcolni mindig az igazért, a jóért,
Hitet meríteni, ha bánat, ha baj ér.
Tanítóim és eszményképeim voltak,
Sok szépre, bölcsre és jóra tanítottak.
Szeretném most nekik szívből megköszönni,
Szeretetem, hálám végre kifejezni.
De nincs a magyar szótárnak annyi kincse,
Hogy a szeretetem, hálám kifejezze.
Csak azt kérem: Isten áldása kísérje
A tanítóimat egész életükben.

Június 8. Medárd
Híres időjárás jelző nap. Német eredetű, jelentése: hatalmas + erős. Van
is hatalma a nyári időjárásra: a népi
jóslat – ha Medárd napján esik, akkor
utána negyven napig meg sem áll az
eső – rendszerint beválik. De ha nem
esik az eső, akkor negyven napig szárazság lesz. Ezért a Szeged melletti Algyő településen az öregasszonyok kakast fürdetnek, hogy zápor legyen.

Június 10. Margit
A Margit nevet könnyen kapcsolja képzeletünk a tisztaságot jelképező

Június 12. Villő
Igen szép, egyre népszerűbbé váló
női név, jelentése: a telet kiűző tavasztündér. A színes szalagokkal, kendőkkel feldíszített fűzfaágból, a villőágból
a gazdaasszony letört egy vesszőt, s
azzal veregette meg a kislibákat, mikor
először hajtotta ki őket, hogy egészségesek legyenek.

Június 24. Iván, Szent Iván napja
A János névből alakul ki. Ez a nap
a nyári napforduló is. Ezen a napon
legrövidebb a nyári éjszaka. A magyar
népünnepléskor, a Szent Iván-i tűzgyújtáskor, a tűzugrástól, a tűzkarika
hányástól az az eladó lányok férjhez
menésére szoktak jósolni. A Szent
Iván-i tűzön gyakran illatos virágokat
füstölnek, amit később gyógyításra
használtak.

Június 27. László
Szláv eredetű, a Vladiszláv névszó
szerint annyit jelent: hatalom és dicsőség. A László név nálunk Szent László
királyunk tiszteletére terjedt el. Ő volt
a legnépszerűbb Árpád-házi magyar
szent, nevét azóta is sok magyar férfi
viseli. Mivel László napkor már igen
nagy nyári meleg van, s az emberek is
hamarabb elfáradnak, lomhává válnak,
ezért olvashatjuk Arany János Toldi
című művében a lusta emberekre vonatkozóan: ,,De felült Lackó a béresek
nyakára, Nincs ki vizet merjen hosszú
csatornára…”

Június 29. Péter-Pál
Péter-Pál napján ,,megroppant a
búza töve”, ez volt az aratás kezdete.
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Miért rövid a búzakalász?
Bőség addig volt a földön, amíg az
Úristen kegyelme megadta. Régen
mannával éltek az emberek. Akkor
még nem is igen dolgoztak. Minek
tették volna? Korán felkeltek, napkelte
előtt, vittek fazekakat, s szedtek mannát. Aki nem kelt korán, annak persze
nem jutott, mert napkelte utánra elolvadt a manna. A mannának pedig
mindenki olyan ízét érezte, aki a szájába vette, amilyen ízét megkívánta.
Csak hát annál jobban elkapatták magukat, s a sok zúgolódás miatt az Úristen megszüntette a manna adományát.
De azért még, azt beszélik a régiek, a
búza sokáig a tövétől a hegyéig kalászt
hozott.
Ekkoriban Jézus szent Péterrel a földön járt. Megéheztek, bementek egy
paraszthoz, s kértek tőle kenyeret. Volt
kenyér bőven a háznál, de a paraszt
lusta volt felkelni, hogy egy karéjt vágjon a vándoroknak.
- No, Péter fiam – mondta Jézus
Krisztus, ahogy korgó gyomorral továbbmentek-, markold csak meg a búzát a hegyénél, s a többi magot a tövéig
húzd le róla!
Szent Péter lehúzta a búza száráról
a magot – azóta csak negyede a kalász
a réginek, s négyszer annyit vet be,
négyannyit izzad a földművelő a kenyeréért.
(Népmonda)
Június közepe táján vége van az iskolai tanévnek. Ezzel a kis verssel kívánunk minden tanulónak, pedagógusnak vidám szünidőt.
T. Horváth Imre:
Mit kívánjak nyárra?
Homokvárhoz: kupacot,
horgászoknak: kukacot,
hegymászóknak: nagy hegyet,
hűs fagyihoz: friss jeget,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt – száz napot!

Váradi Andrásné

Tóth Jessica vagyok, Mezőtúron szüSajnos a tavalyi év arról szólt, hogy aki
lettem, dévaványai lakos vagyok. Már teheti maradjon otthon, így nekikezdáltalános iskolában kezdtem érdeklődni tem a horgolásnak, hasznos időtöltésa kreatív dolgok iránt.
ként.
Gimnáziumban a tantermi díszítesekben is aktívan részt vettem, lehetett az
téli, vagy nyári díszlet.

Sokat foglalkoztam sálak illetve karkötők készítésével, szövőkereten szőnyegeket szőttem.
2020 decemberében felfigyeltem a
horgolás titkaira, és drága nagymamám
segített az első lépésekben.

Sok idő és kellő türelem után nekem
is sikerült. Szeretném még tovább gyarapítani a tudásom. Az új cél a szőnyegek
horgolása lesz.
Nagyon jó látni az örömöt az emberek
arcán, mikor meglátják az általam készített termékeket, amit szívesen használnak
a hétköznapokban és lakás dekorban is.
A horgolás kikapcsol, eltereli a gondolataimat, szeretem csinálni.
Köszönöm a lehetőséget a bemutatkozásra!

Első sorban mindig is tetszettek a
horgolt táskák, tároló kosárkák. Úgy
éreztem, hogy nem szabad annyiban
hagynom és elkezdtem leskelődni az interneten. Mindig is csodáltam, aki ilyen
szépségeket készít!

Versről versre

„A vers a szellemiség csúcsa!
Az emberi tudat színvonalát mindenkor stabilan képes
tartani. Fejlett szintű fogalomtárat biztosít, minden időben tanít, nevel és képes szórakoztatásra.”
(Takács László Imre)

Tisztelt Olvasóink!
Kedves Felnőttek és Gyerekek!
E hónapban a dévaványai Nagy Ilona: Szívem zenéje
című kötetéből választottunk egy biztató, reményt keltő
verset, és további olvasásra ajánljuk a kötet többi költeményét is.

Nagy Ilona: Énekelj!
Énekelj lélek!
Mond ajkam a dalt!
Emberek szívében ébressz diadalt!
Szóljon az ének, gyúljanak ki fények,
Szabaduljon fel az emberi lélek!
Énekelj lélek!
Szárnyalj a dallamok hátán,
Vidd hírül a virágzó réteken,
Erdei ösvényeken…
Itt a nyár…!
Vidd hírül, legyen boldog a Világ!
Énekelj lélek!
Legyen harsányabb életünk,
Hogy szívünk teljes melegével énekeljünk,
Mert a dal felvidít, s felszabadít!
Énekelj lélek, énekeld ajkam a dalt!
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FÉL ÉV UTÁN ISMÉT NYITVA A TEMPLOM
2021. május 2-án nyithattak ki a
református templomok. Gyülekezetünkben hosszú idő után, mintegy
félév szünet után ismét tarthattunk
istentiszteletet. A járvány mutatói
ekkor tették lehetővé, hogy ismét
közösségi alkalmakat tarthassunk.
Ezzel párhuzamosan pedig az élet
más területein is lazultak a korlátozó intézkedések. Az üzletek lassan
kinyithattak, a szolgáltatások ismét
megkezdték munkájukat, az otthoni munkavégzés visszatérhetett
a munkahelyre. Vegyes érzésekkel,
nehéz felhangokkal dúsan indult
újra az élet.
Beszédes a dátum és a hozzá
ilyen módon köthető nyitás is.
Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük. Bennük nem
csak a gyermeki dac elviselésére
fókuszáló személyt, az alapvető
szükségletek ellátására szakosodott embert látjuk. Az édesanya az,
aki a gyermeke számára továbbadja az élet lehetőségét. Templomainkban úgy mondjuk, hogy Isten
megadta számára az élet adásának
csodáját. Az Isten teremtő rendjében mi is részt vehetünk, az új élet
megalkotásában ezáltal az embert
is társsá teszi, a gyermek gondozásában pedig lehetőséget ad érzéseink, döntéseink és személyiségünk
fejlődéséhez és kiteljesedéséhez.
Hosszú évek óta gyakorlat, hogy
ilyenkor a gyermek egy-egy szál
virággal köszönti édesanyját,
nagymamáját, keresztanyját. A
virág szintén az élet szimbóluma.
A tavasz napsugarai a kis növényben ugyanazt az életerőt jelenítik
meg, mint amit az édesanyák mindennapi önfeláldozó munkájukon
keresztül. A virág a növény óriási
munkája, de egyben dísze is a világ
felé az életről, erőről és szeretetről
egyaránt.

Abban az örömben lehetett részünk, hogy ezen a napon a Szügyi
Dániel Református Általános Iskola
második és harmadik osztályos tanulói ünnepi műsort adtak templomunkban, ezzel is színesebbé és
ünnepibbé tették az életért adott
hálaadó alkalmunkat. Műsorukban
anyák napjához kapcsolódó verseket és énekeket adtak elő, majd az
istentisztelet végén egy-egy szál
virággal köszöntötték a jelenlévő
édesanyákat.
Május 30-án az istentiszteletre
érkezők rövid koncertet is hallhattak templomunkban. Nem idegen
a zene az egyházi eseményektől, hiszen a korábbi évszázadokban rengeteg olyan zeneszerzőről tudunk,
aki mély vallásosságából fakadóan
komponálta meg műveit. A zene
mindamellett, hogy szép és tetszetős
lehet a hallgató számára, alkalmas
arra is, hogy érzéseket, érzelmeket
jelenítsen meg. A zene megírása,
eljátszása, de hallgatása is egy olyan
művészet, amely képes az embert elszakítani a földi világtól. Luther azt
mondja, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Egy kutatás bebiDévaványai Hírlap - 16. oldal

zonyította, hogy aki énekel, az nem
képes azzal párhuzamosan félni.
Ezért nyugszanak meg a kisbabák
édesanyjuk hangjára, éneklésére. A
zene mindemellett képes tükrözni adott lelkiállapotot, hangulatot,
egyes zeneszerzők még képeket is le
tudtak írni vele. Éppen ezért alkalmas a jól megválasztott zene arra,
hogy templomban játsszák el. A zenemű ekkor nem csak hangok sorozata, hanem embert az egekig emelő,
Istenről szóló koncertélmény. Ebben
egyesül az alkotó tehetsége, a zenész
adottsága és a hallgatóság zenére
nyitott füle is. A koncerten elhangzott Haydn: G-dúr hegedűverseny
I. tétel, Ismeretlen szerző: Barokk
szonáta két hegedűre, Csajkovszkij:
Hattyúk tava, Rieding: G-dúr koncert; a műveket hegedűn előadták:
Erdei Boglárka, Chen Siyuan, Ignácz Dóra és Erdeiné Mucsi Márta
hegedűn, felkészítő tanáruk Erdeiné
Mucsi Márta volt, zongorán kísért:
Rudokász Diána. Ezúton is köszönjük szolgálatukat, további zenei tanulmányaikhoz, munkájukhoz Isten
áldását kívánjuk.
Simon Norbert segédlelkész

LEVÉLTÁRI DOBOZAINKBÓL…
Főzés régen és ma: egy rózsafánk recept 1940-ből
Ahány ház, annyi szokás, ahány ember,
annyi étel, és ahány alkalom, annyi recept.
Talán így lehetne összefoglalni a főzés tudományának egyik legnagyobb titkát. Nincsenek jó vagy rossz ételek, mert mindegyik jó. Hiszen azért készítette el őket
valaki, hogy megegyék és ez nyilván meg is
történik mindig.
Régen is így volt ez, annyi különbséggel,
hogy a társadalom elitjének ételeiről külön
személyzet gondoskodott. Persze ez sem
általános kitétel, erről árulkodnak Horváth
Lajos belügyminisztériumi fogalmazó majd
elnöki titkár visszaemlékezései. Ő maga
Szemere Bertalannak, az első felelős magyar kormány belügyminiszterének, utóbb
a második magyar kormány miniszterelnökének volt közvetlen munkatársa, és abban
is segítségére volt, hogy a Szent Koronát és
más koronázási jelvényeket Orsovára menekítsenek.
Aradtól utazott a menekülőkkel Horváth
titkár, aki legtöbbször a kocsis szerepét vállalta. Amikor 1849. augusztus 12-én Lugosra
értek, ezt írta: „Lugosra érve Szemere gróf
Batthyány Kázmérral s annak nejével és velem a város végén egy csinos házban szállott
meg. Enni nem volt mit. A temesvári csatában megvert, demoralizált hadsereg ide
vonult, s mindent mihamar fölemésztett. Én
hízelegtem ki egy özvegy magyar nőtől, gondolom Papházynétól, egypár kappant, melyet a padláson az eresz alá rejtett. Nem lévén
szállásunkon se gazda, se cseléd, a két kappant gróf Batthyányné készítette el.” („Aki
még a királyon kívül viselte a Szent István
koronáját” (1880). In: Jókai Mór: A históriai tarokkparti. (Más hátrahagyott írásokkal)
Unikornis Kiadó, Budapest, 1996.)
A polgárság leginkább étterembe járt vagy
az otthoni cseléd készítette az ételt. A legtöbben azonban maguk főztek, s leginkább
a paraszti világ volt az, ahol az igazi háziaszszony nem csak gondosan és szorgalmasan
tartotta takaros rendben a házat, de az ételt
is elkészítette. A paraszti konyha egyszerűsé-

géről és takarékosságáról volt ismert, tésztát,
krumplit, lisztet, kenyeret, zsírt használtak
legfőképpen, valamint idényzöldségeket, fűszerpaprikát, sót, borsot. Bizonyos ételek egy
adott tájegységet jellemeztek – és ez ma is
így van —, például Nagykanizsa környékén
mindenki készít és fogyaszt dödöllét vagy
zúzamártást, a békéscsabai ember viszont
nem ismeri ezeket, ő jóféle csabai kolbászt
tölt, de olyat nem készít, mint a ványai asszonyok, akik az anyáktól örökölt cirokszáron
sütik a finom ványai kürtöst. A sort pedig
még hosszan lehetne folytatni.
Talán a süteményrecepteknél érdemes is
megállnunk. Ez is csak olyan, mint a kolbász: mindenki úgy alakít egy receptet, hogy
az neki jó legyen, ezért nincs jobb vagy roszszabb a másiknál. Ugyanez igaz lehet a rózsafánkra is. Ebből is van persze több fajta.
E sorok szerzője gyermekkorában evett ilyet
utoljára, az pedig egy palacsintatésztára hasonlító masszából készült, rózsaformájú sütővas segítségével. Aztán ott van a gömöri
rózsafánk, amihez tojás és rétesliszt kell.
Egy kicsit másféleképpen készül az, aminek régi receptjével mi is találkoztunk. Ma
is ismert rózsafánk recept, de csak kevesen
készítik, pedig a tésztája nagyon hasonlít a
népszerű csörögefánkéra. Ebbe ma már tesznek valamilyen zsiradékot, legtöbbször vajat,
margarint, de találhatunk olyan receptet,
ahol olívaolajat dolgozott bele a háziasszony.
Ma legtöbbször tojássárgáját, tejfölt és sütőport is adnak hozzá. Van, aki a tejfölt tejszínnel helyettesíti, és van, aki citromlevet, más
citromhéjat tesz hozzá, régen ilyet nem forgattak a tésztájába, mert ez elérhetetlen volt
a paraszti konyhában. Ma van, aki egy kevés
élesztővel készíti, de ez a változat ma nagyon
ritka. Többen pihentetik a tésztát, de ez nem
általános.
Közös jellemzőjük, hogy megadják a liszt
pontos mennyiségét, de a régi receptek ezt
nem mindenhol közölték, mert a leány az
édesanyja vagy anyósa mellett megtanulta
a konyhai fortélyokat, és tudta, mi az, hogy
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„annyi lisztet, amennyit a tészta felvesz”.
A hozzávalók egymáshoz viszonyított aránya sem ugyanaz, de ezt mindig az adott
tűzhelyhez igazítjuk és alakították régen is,
amikor nyitott kéményes tűzhelynél főztek.
A receptet Vas megyében is ismerik és farsangkor készítik is.
Mi a rózsafánk receptjét nem mástól, mint
dr. Bereczki Imre későbbi feleségétől, Erzsike nénitől adjuk közre, amely attól is különleges, hogy 1940-ben írta le és küldte Tanár
Úrnak Fülöpszállásra Dévaványáról, vagyis
81 éve. Akkor még nem voltak házasok, csak
leveleztek.

Rózsafánk
(Szabó Erzsébet által leírt recept)
„Hozzávalók: 2 tojás, 2 kávéskanál rum, 2
kávéskanál porcukor, csipet só. A tojásokat
felverjük, hozzáadjuk a rumot, cukrot, sót,
és annyi lisztet, hogy gyenge tésztát kapjunk.
Jól meglisztezett gyúródeszkán 1 mm vastagságúra nyújtjuk és háromféle nagyságú
pohárral kiszúrjuk, széleit beirdaljuk, közepét tojásfehérjével megkenjük és hármat
összenyomunk (vigyázzunk, hogy csak a közepe ragadjon össze). Forró zsírban pirosra
sütjük, vaníliás cukorral meghintjük.
Palacsintához hasonló tésztából hólabdát
szoktam csinálni, csakhogy annál a lisztet
megfőzzük. Sokféle rózsafánkot tudok, és
nem tudom, hogy melyiket kérte, mert az
igazi az, amit most küldök.”
(Szabó Erzsébet levele Bereczki Imrének.
(mellékelve a rózsafánk receptje) Dévaványa, 1940. március 11. (post.) Modernizált
helyesírással. BIHGy Leltározatlan.)
Az egyszerű, nem túl sok és nem túl drága
hozzávalókat magába foglaló recept alapján
formás finomság készülhet, úgyhogy mi
magunk is nyújtófát ragadtunk a fenti sorok
után. Legalábbis nem a hagyományos módszerekkel igyekezett egy történész utánajárni
annak, hogy egy régi, általa nem ismert recept hogyan működhet a gyakorlatban. Igaz,
mi a modern változatot készítettük el (erre
az interneten bárki rákereshet), azaz csak tojássárgájával dolgoztunk, a kimaradt fehérjét
használtuk viszont „ragasztóként”, ahogy az
eredeti receptben is áll. Zsiradékot tettünk
bele, azaz margarint, tejfölt, a rumot pedig
kihagytuk (a szerző az ízét nem szereti), illetve olajban sütöttük ki. De lényegében ez
az a fajta rózsafánk, amit Erzsike néni leírt,
önmagában egy teljesen semleges ízű tészta,
amivel könnyű dolgozni. Az eredeti változat
minden bizonnyal ropogósabb. De ki hogy
szereti!
Szalay Ágnes történész

Születések:
Sárkány János és Lovas Mónika Lánya Izabella,
Kiss Bence és Papp Judit Fia Bence,
Stranszki Lajos és Pengő Erika fia Denisz.

Szántóföldet,
legelőt vásárolnék
Dévaványa térségében,
Érdeklődni:
Szilágyi Tibor:+36/20-429-3039

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

- Gépjárművek javítása, karbantartása
- Ózonos klímatisztítás
- Diagnosztikai vizsgálat
- Műszaki vizsgára való felkészítés

Nevem: Kovács Hanna.
Születtem: 2021. 05.23. 13:54 perckor.
Édesanyám neve: Berndt Mónika.
Édesapám neve: Kovács Imre.
Gratulálunk!

KEDVES MÚZEUMBARÁTOK!
A hagyománnyá vált, zenés-táncos
Múzeumkerti estünk idén is elmarad.
A rendezők a fenn álló kormányrendelet
és a múzeum nyitva tartására vonatkozó
szabályok miatt hozták meg döntésüket.
Sajnáljuk, hogy le kell mondanunk e vidám hangulatú
estről, de amint tovább enyhülnek a szabályozások pótolni fogjuk.
Vezetőség

- Gumiabroncs szerelése, javítása

Telefon: 06/70-234-42-75
Erdősné Cmarkó Ilona, Gyógymasszőr, Telefon: 06-20/402-2458.
Kinesio-tape szakszerű felhelyezése:
- akut és krónikus izom és izületi sérülésekre, Svédmasszázs: izomlazító, fájdalomcsillapító.
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testtekercseléssel.
- duzzanatokra, ödémákra,
Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére.
- kopásokra, húzódásokra, zúzódásokra,
izomgörcsökre, rándulásokra,
- hegekre, véraláfutásokra.

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

BARNA TOJÓTYÚK

A TOBZOL KERT Kft.

egyéves jól tojó 650.- Ft/db,
15 db-tól ingyen szállítással
megrendelhető.

Elérhetőségünk Dévaványa
Tóbiás Gábor: 06/20-332-7418,
Berczi Zoltán: 06/30-792-4466.

• kertrendezést, parkosítást, fűnyírást • előtető, kerti kiülő építést,
• redőny készítést, régi redőnyök javítást
• szúnyoghálós ablak és ajtókészítést, • ajtó és ablakcserét,
• egyéb javítási munkálatokat vállal.

Telefon: 30/860-2627
PECSENYE KACSA
6 hetes fehér kb. 3 kg: 2000.- Ft/db.
3 hetes fehér: 1300.- Ft/db.
MULARD 9 hetes kb. 4,3 kg: 3800.- Ft/db.
10 db-tól ingyen szállítással megrendelhető.

Telefon: 30/860-2627.

Előnevelt csirke 4-5 hetes

PULYKA

és vágó vegyes hasznosítású
pirosak előjegyzését megkezdtem!

6 hetes fehér: 2800.- Ft/db. 5 db-tól
ingyenes szállítással megrendelhető.

Telefon: 30/835-1121.

Telefon: 30/448-0805
Dévaványai Hírlap - 18. oldal

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

,,Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak,
álmok évek.”
(Juhász Gyula)

Ezúton köszönjük meg mindazoknak,
akik Mészár Sándor temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek és akik együttérzésükkel fájdalmunkban, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Soha nem szűnő fájdalommal emlékezünk
édesanyánk Bucsi Gyuláné
halálának 25. évfordulójára.
Ha még velünk lehetnél június 4-én tölthetnéd
be 100. évedet. Nyugodj békében. Kívánja fiad
Gyula, lányaid Margit, Aranka és az ők családjaik.

Megemlékezés

Gránit, márvány, műkő síremlékek
R

,
,

,

,

,

,
.

Kész gránit síremlékeket a Hajós u. 17. sz. alatti
telephelyen is lehet választani.

„Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel Őt már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem feledünk.”
Fájó szívvel emlékezünk Kovács István
halálának 1. évfordulójára.
Felesége és gyermekei

Telefon: 06-66/484-306
Kovács Szabolcs műkőkészítő
Dévaványa, Hajós u. 17.
Tel.: 06-20/7707-284

Dr. Kiss László

Horváth Lajos - Polgári búcsúztató

Telefon: 06/30-484-8211

§

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.
Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése, jogi tanácsadás.

BÚZA FELVÁSÁRLÁS
betakarításkor, napi áron a rizshántolóban.

Telefon: 06-30/326-8226

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

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

PÉNZKERESET
OTTHONI MUNKÁVAL!
Különféle termékek csomagolása
és egyebek elérhetőségei.
Érdeklődni: 06/20-910-4517,
www.audiopresshungary.oldalunk.hu
Dévaványai Hírlap - 19. oldal

LABDARÚGÁS
2021. május 29. szombat: 17:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Békéscsabai Jamina SE 1 - 1 (1 - 0)

Bereczki Árpád: A mai meccsen 11 felnőtt korú játékossal álltunk fel, aminek meg is lett az eredménye. Gratulálok a csapatomnak.

60 néző, játékvezető: Sechna Gábor.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 5 Szarka Sz., 3 Pap Á.,
13 Szalai B., 11 Horváth B., - 14 Juhász P. (6 Séllei Z. 50’),
10 Marton L., 9 Feke B., 15 Katona I. (16 Hőgye B. 88’),
- 8 Szabó E. (2 Végh T. 82’), 7 Papp K. Csere: 4 Nyíri A.
Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Szabó E. 37’, ill: Szalai B. 77’ (Öngól).
Sárga lap: Juhász P. 38’, Pap Á. 41’, Séllei Z. 78’, Szabó
E. 82’, ill: Murvai D. 69’.
Jók: Az egész csapat.
Bereczki Árpád: Új csapat épült tavasszal, és az elmúlt
hetek eredményei mutatják, hogy erre a csapatra lehet
számítani a jövőben! Gratulálok minden játékosomnak.

2021. május 13. csütörtök: 17:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Békéscsabai MÁV SE - Dévaványai SE 3 - 0 (2 - 0)

2021. május 27. csütörtök: 17:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Nagyszénás SE - Dévaványai SE 0 - 0 (0 - 0)
120 néző, játékvezető: Hajdú Dávid.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 5 Szarka Sz., 3 Pap Á.,
13 Szalai B., 11 Horváth B., - 15 Katona I. (14 Pelyva Z.
78’), 10 Marton L., 9 Feke B., 8 Szabó E. (2 Végh T. 83’),
- 7 Papp K., 4 Nyíri A. (6 Séllei Z. 6’, (16 Hőgye B. 75’).
Játékos edző: Bereczki Árpád.
Sérültek és hiányzók: Tóth M., Sági B., Molnár J., Kovács B., Ernyes R., Adamecz I., Panyik F., Nyíri J., Gubucz V., Kéki Cs., Kovács F.
Sárga lap: Vili M. 36’, Márk Á. 53’, Libor G. 90’, ill: Feke
B. 53’, Horváth B. 88’, Szász D. 92’.
Jók: Mazán N., Simon L., Vili T., ill: Az egész csapat.
Bereczki Árpád: Az első félidőben mi, a második félidőben a hazaiak játszottak jobban, így reális a döntetlen. Gratulálok a csapatomnak.

2021. május 22. szombat: 18:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Orosházi MTK-ULE 1913 - Dévaványai SE
5 - 0 (3 - 0)
50 néző, játékvezető: Szántó Simon Péter.
Dévaványai SE: 97 Szász D,. - 2 Végh T., 3 Pap Á., 6
Bereczki Á., 15 Katona I., - 11 Pelyva Z., 10 Marton L.,
9 Feke B., 8 Szabó E., - 7 Papp K., 14 Hőgye B. (4 Elek B.
72’)Játékos edző: Bereczki Árpád.
Sérültek és hiányzók: Tóth M., Sági B., Molnár J., Kovács B., Ernyes R., Adamecz I., Panyik F., Nyíri J., Gubucz V., Szalai B., Kéki Cs., Kovács F.
Góllövők: Péli T. 8’, 40’, Harangozó K. 45’, Fehér B. 55’,
Miszlai L. 76’.
Sárga lap: Kovács D. 72’, ill: Pap Á. 41’, Marton L. 51’,
Papp K. 58’, Bereczki Á 64’.
Jók: Az egész csapat, ill: Szász D., Marton L., Szabó
E., Papp K.,
Bereczki Árpád: Megérdemelt Orosházi győzelem
született.

2021. május 15. szombat: 17:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Mezőkovácsházi TE 4 - 3 (2 - 1)
55 néző, játékvezető: Bán János.
Dévaványai SE: 97 Szász D. - 15 Katona I. (14 Pelyva
Z. 84’), 3 Pap Á., 13 Szalai B., 11 Horváth B., - 5 Juhász
P., 10 Marton L., 4 Nyíri A. (6 Séllei Z. 46’), 8 Szabó E.,
- 9 Kovács F. (2 Végh T. 88’), 9 Papp K. Edző: Bereczki
Árpád.
Sérültek és hiányzók: Tóth M., Sági B., Molnár J., Kovács B., Ernyes R., Adamecz I., Panyik F., Nyíri J., Gubucz V., Kéki Cs., Szalai B., Papp K.
Góllövők: Papp K. 8’, Szabó E. 29’, Kovács F. 55’, Katona I. 59’, ill: Matúz T. 34’ (11-es ből), Varga G. 48’, Patyi
J. 93’,
Sárga lap: Marton L. 33’, Nyíri A. 42’, Szabó E. 43’, 66
Juhász P. 66’, Kovács F. 88’, ill: Mittnacht T. 42’.
Jók: Az egész csapat, ill: Mag R., Matúz T.

35 néző, játékvezető: Fekete Zoltán.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 11 Horváth B., 5 Szarka
Sz., 10 Marton L., 6 Séllei Z. (2 Végh T. 75’), - 8 Szabó E.
(13 Pelyva Z. 30’), 9 Feke Balázs, 4 Nyíri A., 15 Katona
I., - 11 Ignácz T., 7 Papp K. Csere: 16 Feke Bence, 17
Bereczki Á. Játékos edző: Bereczki Árpád.
Sérültek és hiányzók: Pap Á., Sági B., Tóth M., Kató B.,
Molnár J., Kovács B., Papp K., Szalai B., Panyik F., Elek
B., Gubucz V.
Góllövők: Tóth G. 5’, Turcsek Sz. 23’, 66’.
Sárga lap: Mihályi Zs. 37’, ill: Nyíri A. 54’, Horváth B.
75’,
Jók: Takács K., Bánlaki L., Turcsek Sz., Tóth G., Zsömbörgi R., ill: Szász D.
Bereczki Árpád: Gratulálok a hazaiaknak a megérdemelt győzelemhez.

2021. május 8. szombat: 17:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Szarvasi FC 1 - 6 (0 - 2)
70 néző, játékvezető: Zahorán János.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 15 Katona I., 3 Pap Á.,
10 Marton L., 11 Horváth B., - 9 Kéki Cs. (13 Pelyva Z.
20’), 14 Feke B., 8 Szabó E., 6 Juhász P. (5 Szarka Sz. 66’)
- 7 Papp K., 4 Nyíri A. (16 Végh T. 76’). Csere: 1 Elek B.
Edző: Bereczki Árpád.
Sérültek és hiányzók: Tóth M., Sági B., Molnár J., Kovács B., Ernyes R., Adamecz I., Panyik F., Nyíri J., Gubucz V., Szalai B.
Góllövők: Marton L. 78’, ill: Polonszki P. 10’, Sindel R.
30’, 55’, Bozsó L. 49’, Furár R. 59’, Mojzsis M. 77’.
Jók: Az egész csapat, ill: Sindel R., Szikora M., Bakró
G., Polonszki P., Bozsó L.
Bereczki Árpád: Sajnálom a mai mérkőzést, több volt
benne. Maximálisan elégedett vagyok a csapatommal.
A vendégek nagyon rutinosak, megérdemelten nyertek.
Gratulálok nekik.

2021. május 1. szombat: 17:00
BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS!
Mezőhegyesi SE - Dévaványai SE 7 - 2 (5 - 1)
Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Hajdú Dávid.
Dévaványai SE: 97 Szász D., - 8 Szabó E., 6 Bereczki
Á. (2 Végh T. 75’), 5 Séllei Z., - 11 Pelyva Z., 10 Marton
L., 4 Nyíri A., 14 Feke B., 15 Katona I., - 7 Kovács F., 9
Kéki Cs. Csere: 3 Pap Á. Edző: Bereczki Árpád.
Sérültek és hiányzók: Horváth B., Tóth M., Sági B.,
Kató B., Molnár J., Kovács B., Nagy Z., Papp K., Szalai B.,
Panyik F., Elek B., Gubucz V.
Góllövők: Zsilák M. 6’, Lukács L. 14’, 29’, 34’, Papp M.
43’, Belák I. 58’, Boros B. 66’, ill: Marton L. 17’, Végh T. 88’.
Sárga lap: Nyíri A. 39’.
Jók: Sági B., Papp K., ill: Papp M., Szlovák N., Balogh
D., Karancsi N.
Bereczki Árpád: Az első félidőben elment a mérkőzés,
gratulálok a hazaiaknak.

NŐI FUTSAL NB. II
2020. május 9. vasárnap: 18:00.
Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés!
Gyomaendrődi Sportcsarnok
Dévaványai SE - SK Tóalmás 3 - 5 (1 - 1)
80 néző, játékvezetők: Szigeti Gánor, Gyebrovszki
György, Zsótér Róbert.
Dévaványai SE: 69 Szabü Anikó, - 6 Nagy Zita, 7 Kurai Nikolett, 10 Furka Júlia, 15 Vágó Anikó. Cserék: 2
Balogh Blanka, 3 Beinschróh Kitti,, 4 Szabó Tünde Imo-
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la, 5 Zeller Anita, 9 Bereczki Dorina, 11 Molnár Kitti,
13 Tóth Noémi, 14 Kasznár Annamária, 77 Kovács Kitti.
Edző: Tanács Zoltán.
Góllövők: Vágó Anikó 2’, 39’, Szabó Tünde Imola
31’, ill: Pálházi Boglárka Ágnes 16’, Kiss Anett 21’, 24’,
Lőrincz Bettina Dóra 23’, Stefkó Dominika 37’.

2021. május 2. vasárnap: 17:00.
Női NB:2 Futsal labdarúgó mérkőzés!
Berettyóújfalui Sportcsarnok
MVFC Berettyóújfalu - Dévaványai SE 0 - 1 (0 - 1)
Zártkapus mérkőzés, játékvezetők: Takács István,
László János, Vasziliu Tamás.
Dévaványai SE: 87 Szűcs Beatrix, - 6 Nagy Zita, 10
Furka Júlia, 11 Molnár Kitti, 15 Vágó Anikó, Cserék: 69
Szabó Anikó, 3 Beinschróth Kitti, 4 Szabó Tünde Imola, 5 Zeller Anita, 9 Bereczki Dorina, 13 Tóth Noémi,
14 Kasznár Annamária, 77 Kovács Kitti. Edző: Tanács
Zoltán.
Góllövők: Vágó Anikó 18’.
Sárga lap: Lengyelné Abdi Emese 18’, ill: Molnár Kitti.

IFI Kupa :
2021. május 6. csütörtök: 17:00
U19 Kupa labdarúgó mérkőzés!
Dévaványai SE (U19) - Békési FC (U19)
7 - 0 (2 - 0)
Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Hajdú Dávid.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 2 Végh T., Pap Á.
(13 Kulcsár D. 69’), 4 Feke Bence, 5 Szarka Sz., - 10 Ignácz T. (15 Nagy R. 72’), 8 Katona I., 9 Feke Balázs, - 7 Papp
K., 18 Papp D. (14 Polasek L. 69’). Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Papp D. 19’, 30’, 49’, Papp K. 59’, 62’, 63’, 74’.
Sárga lap: Pap Á. 26’.

2021. május 19. szerda: 17:00
U19 kupa Elődöntő labdarúgó mérkőzés!
Gyomaendrődi FC (U19) - Dévaványai SE (U19)
6 - 1 (0 - 1)
40 néző, játékvezető: Kovács Antal.
Dévaványai SE (U19): 1 Sági B., - 4 Feke Bence (15
Kulcsár D. 37’, (14 Kató E. 70’), 3 Pap Á., 5 Szarka Sz,
6 Séllei Z., - 11 Ignácz T., 9 Feke Balázs, 10 Juhász P., 8
Katona I.,- 2 Végh T., 7 Papp K. Cserék: 12 Szabó E., 13
Nagy R. Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Egri V. 57’, Forgács G. 64’, 76’, Tímár O. 66’,
Barna V. 80’, Szilágyi B. 86’, ill: Papp K. 46.
Sárga lap: Katona I. 54’.
Piros lap: Séllei Z. 70’.

2021. május 9. vasárnap: 14:00
Kiemelt U19 bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Dévaványai SE (U19) - Battonyai TK (U19)
6 - 3 (3 - 1)
Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Barta Tibor.
Dévaványai SE (U19): 1 Szabó E., - 13 Kulcsár D., 3
Pap Á., 4 Feke Bence, 5 Szarka Sz.,- 11 Kató E. (14 Nagy
R. 65’), 2 Végh T., 8 Katona I., 9 Feke Balázs, - 7 Papp K.,
10 Juhász P. Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Papp K. 6’, 31’, 38’, 69’, 81’, Juhász P. 55’, ill:
Miholka R. 19’, Ivanov Sz. 67’, Végh T. (ongól) 77’.

2021. május 16. csütörtök: 16:00
Kiemelt U19 bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Szabadkígyósi SZSC (U19) - Dévaványai SE (U19)
7 - 2 (4 - 1)
Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Zahorán János.
Dévaványai SE (U19): 1 Szabó E., - 11 Kató E., 4 Feke
Bence, 5 Szarka Sz., 6 Séllei Z., - 2 Végh T., 8 Katona I.,
9 Feke Bakázs, 10 Juhász P., - 14 Nagy R., 15 Erdős N.
Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Ökrös D. 10’, 21’, 23’, 67’, 75’, Sebestyén M.
11’, 68’, ill: Végh T. 3, Feke Balázs 37’.

LABDARÚGÁS
Sárga lap: Börcsök M. 28’, Benkó G. 29’.
Piros lap: Kató E. 61’.

2021. május 23. vasárnap: 11:00
Kiemelt U19 bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Szeghalmi FC (U19) - Dévaványai SE (U19)
4 - 4 (3 - 3)
Zártkapus mérkőzés, játékvezető: Juhász Levente.
Dévaványai SE (U19): 1 Végh T., - 6 Hőgye B., 3 Pap
Á, 4 Feke Bence, 5 Szarka Sz., - 9 Hraskó D., 8 Katona I,
13 Erdős N., 10 Juhász P., - 16 Papp D., 7 Papp K. Edző:
Bereczki Árpád.
Góllövők: László L. 20’, Hajdú Zs. 24’, Barna G. 41’, 87’,
ill: Papp K. 7’ (11-es ből), 55’, Juhász P. 19’, Pap Á. 45’.
Sárga lap: Czigla F. 45’, Vincze L. 54’, Gajda T. 88’, ill:
Hraskó D. 80’, Feke Bence 89’.
Piros lap: Gál László (Edző).

2021. május 30. vasárnap: 17:00
U19 Kiemelt bajnoki labdarúgó mérkőzés!
Dévaványai SE (U19) - Gyomaendrődi FC
(U19) 2 - 5 (2 - 3)
40 néző, játékvezető: Tóth Imre.
Dévaványai SE (U19): 1 Szabó E., - 10 Hőgye B., 4
Feke Bence, 5 Szarka Sz., 2 Végh T., - 8 Katona I., 6 Séllei
Z., 8 Katonai I., 7 Ignácz T. - 13 Erdős N. (14 Nagy R. 68’,
18 Papp D. Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Papp D. 27’ (11-es ből), 32’, ill: Barna V. 9’,
Hanea 28’, 83’, Hunya K. 45’, 89’,
Sárga lap: Feke Bence 3’, Végh T. 22’, Séllei Z. 82’, Nagy
R. 83’, ill: Hanea M. 26’, Forgács G. 67’.

SERDÜLŐ (U17)
2021. május 7. péntek: 17:00
SZARVASI FC - DÉVAVÁNYAI SE 8 – 0 (5 – 0)

2021. május 21. péntek: 17:00
DÉVAVÁNYAI SE – GYOMAENDRŐDI FC 0 – 12 (0 – 6)
2021. május 28. péntek: 17:00
DÉVAVÁNYAI SE – BÉKÉSCSABAI MÁV SE 3 – 2 (1 – 2)
Gólszerzők: Hraskó D., Végh T., Kovács E.

IFI:(U19) BAJNOKI LABDARÚGÓ
MÉRKŐZÉSEK:
2021. június 13. szombat: 16:00
DÉVAVÁNYAI SE – SZARVASI FC
2021. június 19. szombat: 11:00
BÉKÉSCSABA ELŐRE U19 „B” – DÉVAVÁNYAI SE
2021. június 20. vasárnap: 17:00
DÉVAVÁNYAI SE – MEZŐHEGYESI SE

Honlap címünk: www.devavanyaise.hu

XI. VÁROSNAPI KISPÁLYÁS MŰFÜVES LABDARÚGÓ KUPA,
III. DIÓS KRISTÓF EMLÉKTORNA

2021. július 10.
szombat: 8:30 – kb 16:00-ig.

DÍJAZÁS:
Minden csapat oklevelet kap,
az 1.-3. helyezettek pedig kupát.

NEVEZÉSI DÍJ: 15.000.- Ft
(Amiért csapatonként 12 adag étel és
egy zsugor víz jár.)

KÜLÖNDÍJAK:
- legjobb mezőnyjátékos
- legjobb kapus
- gólkirály

Csapatonként legfeljebb 12 fő nevezhető!
Maximum 8 csapat nevezését
tudjuk elfogadni!
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NEVEZNI PAPP SÁNDORNÁL LEHET,
TELEFONSZÁM: 06/30-5021-480.

TÁNCZOS HÚSBOLT

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

Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.

Telefon: 06/20-268-15-35
Bővítettük kínálatunkat grill kolbásszal, illetve
pácolt húsokkal. Várjuk a sütögetni vágyókat.

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.
A helyzetre való tekintettel kiszállítást
egyeztetés után vállalunk!

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

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
E-LEARNING TÁVOKTATÁS!
Időnkénti konzultáció lehetséges.
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 40 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés: 2021. június 18. (péntek) 16:30

Helyszín: Múzeum, Dévaványa, Széchenyi u. 8.
Telefon: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

Nagy Olivér autószerelő
Dévaványa, Bartók Béla u. 15.

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

Tel.: 06/70-401-2894

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

Csordás Györgyi

• Eboltás
• mikrochipes
megjelölés
• gyógyítás

vagy messenger üzenetben!
Dv. Hunyadi J. u. 60.

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.

Kozmetikus

Bejelentkezés telefonon:

06/20-390-4846

Szolgáltatásaim:
• Arckezelések
• Elektokozmetikai kezelések
• Gyantázás
• Tartós festés (szemöldök, szempilla)
• Műszempillaépítés 1D-5D-ig
• Smink
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FIGYELEM! LAPZÁRTA 2021. JÚNIUS 28., 16 ÓRA!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő
betartásával! Csak a 2021. június 28-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: Július 9. A hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu
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