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Alapítva 1927-ben

Attila király u. 10. 
Csengetek, de senki nem jön ka-
put nyitni, pedig tárva az ajtó a 
kert felé. Szép, virágos árokpart, 
előtér. Jó nézelődni. Hosszú falá-
dában kőrózsa a híd két oldalán, a 
bástya előtt végig évelő növények, 
bokrok megtervezetten elrendezve. 
Hangosan köszöngetek… No, erre 
már választ kapok a kertből Irén-
ke nénitől, s mondja, csak jöjjek, 
nyitva a kapu. Felteszem a kérdést: 
Hogy vannak? 

„Jaj, jaj, én nem érzem itt jól 
magam. Még mindig pszicholó-
gushoz járok. Az 52 éves fiam az 
iszapömlés előtt halt meg, még ki 
sem hevertük az elvesztését, akkor 
meg jött az ár. Éppen almalekvárt 
főztem azokban az órákban. Jött 
egy zaklatott kis asszonyka, aki 
izgatottan mondta, jön a víz, jön 
az ár. Én meg mondtam, hát nézze, 

milyen szép idő van, mi a fenéből 
jönne az ár, miből esne az eső! A 
fiatalasszony megfordult, elszaladt, 
én meg alig tudtam bemenni már a 
házba a vörös áradattól, pedig csak 
öt métert kellett mennem. Mindent 
bútor eldőlt, nem is tudtunk mire 
fellépni, felülni a férjemmel. Mind-
kettőnk lábát megégette a lúgos lé. 
Az én sebem volt a kisebb, de ez 
gyógyult nehezebben. A férjem lába 
hamarabb behegedt. 18 kilót fogy-
tam azóta. Már nem leszek a régi. 
Huzatos nagyon ez a hely, pedig 
már beépíttettem az előteret, hogy 
védettebb legyen a lakás, a bejá-
rat. Kétmilliót már ráköltöttünk a 
házra. Ha szél van, viszi, dönti az 
udvaron a hordót, vödröt, mindent, 
amit ér. Nagyon szeretem a kertet, 
a növényeket. Már vannak aszpar-
águszaim, leanderjeim is, de nem 
azok a színek, amik régen voltak. 

Olyanokat még nem tudtam besze-
rezni. Azok, mint minden, odavesz-
tek. 20 évig volt szőlőnk a Somlón, 
ott is szerettem dolgozni. Már igen 
beteg a gerincem, de az izomzat 
karbantartására kell a munka. Úgy 
dolgozom, ahogy bírom, lassan. 
Karácsonykor leszünk a férjemmel 
60 éves házasok. De most ő igen 
beteg. Már április végétől ágyban 
fekszik csak. Ellátása sem kis fela-
dat. Úgy etetem. Kapok segítséget 
- hála Istennek - egy szervezettől. 
Segítenek megfürdetni, emelni az 
ágyban. Még szerencsénk, hogy a 
leányom Ajkán lakik, meg a felnőtt 
unokák is látogatnak, segítenek, 
lenyírják a füvet. Két dédunokánk 
is van már. Jaj, csak a régi életünkre 
sokat gondolok. Mindig arra gon-
dolok…”

A Móricz Zs. u. 4. szám alatt állt a 

Tájékoztatom Önöket, hogy Önkor-
mányzatunk felhívására – miszerint 
adományszámlán várjuk az önzet-
len támogatók segítségét a 12 éves 
devecseri daganatos beteg kisfiú, 
Keller Kristóf gyógykezeléséhez – 
kárpátaljai testvértelepüléseink, 
Nagypalád-Fertősalmás közös ön-
kormányzata polgármestere, Bíró 
Vencel Polgármester Úr gyűjtést 
szervezett az általa vezetett telepü-
léseken, melynek eredményeként 
374.500 Ft adományt gyűjtöttek 
össze. Devecser város közössége 
nevében köszönetünket fejezem ki 
ezért a segítségért, mely ma érkezett 
meg határon túli barátainktól.

Különösen nagy súlya van ennek az 
adománynak annak tükrében, hogy 
olyan helyről, és olyan közösségek 
részéről érkezett, akik maguk is 
rászorulók. Különösen megindító 
a segítség abból a szempontból is, 
hogy határokon túl ívelő összefogás 

valósul meg egy beteg kisgyermek 
érdekében. Úgy gondolom, hogy 
esetünkben valóban értelmet nyer a 
magyar nyelvben amúgy is kifejező 
testvértelepülés fogalma.

Hálás szívvel köszönjük Nagypa-
lád és Fertősalmás közösségének, 
a települések intézményeinek, és az 

adományozó magánszemélyeknek 
a devecseri Keller család számára 
nyújtott támogatásukat.

Külön köszönöm Bíró Vencel Pol-
gármester Úr kísérőlevelét, a tele-
pülésünkről írott kedves szavait.

Ferenczi Gábor polgármester
Devecser, 2015. október 21.
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Öt éVe Múlt OktóBer 4-éN… 
Hogy érzik magukat…? – csak erre az egyszerű kérdésre válaszoltak.

testVéri segítség 

Kányádi Sándor: November

Nyugaton, keleten 
vörös az ég alja. 

Régről nem kelepel 
kéményen a gólya. 

Csóka- s varjúsereg 
lepi el a fákat, 

véget a szél se vet 
a nagy csárogásnak. 

Pedig fúj, ahogyan 
fújni tud november, 
birkózik a csupasz 

hegyekkel, vizekkel. 

Bömböl a szél, süvölt, 
dühében már jajgat: 
túlcsárogják dühét 

a csókák és a varjak.

Kondorné Koh Irén tanárnő 1925-
ben beindította a kisvárosban a 
polgári iskolai képzést. Beck János 
a helyi takarékpénztár igazgatója 
végrendeletében vagyonát Deve-
cserre hagyta, amelyből kívánsága 
szerint róla elnevezett polgári isko-
lát kellett volna építeni. Ez azonban 
sajnos elmaradt. Az iskola 1925 és 
1948 között, 23 évig, az államosí-
tásig működött magánjellegű for-
mában. Barták Bélától, Devecser 
város néhány éve elhunyt díszpol-
gárától tudom, hogy a koedukált 
intézmény igen népszerű volt 
azon „polgári”, munkás és paraszt 
szülők körében, akik az általános 
műveltség mellett továbbtanulá-

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Október 27-én du. 4 órakor tartot-
ták a könyvtárban a Magyar Polgár-
mesterek Közössége által szervezett 
rendezvényt, melynek célja a civil 
szerveződések megsegítése volt. Je-
lenleg 20 település tartozik a szer-
vezetbe. Jelen volt Nemes László, az 
Magyar Polgármesterek Közössége 
országos szervezetének elnöke, és 
a közösség titkárságvezetője is. A 
programon képviseltette magát 
minden helyben működő civil 
és közhasznú szervezet. Elsőként 
Ferenczi Gábor polgármester egy 
összefoglaló tájékoztatóban vezette 
fel a városunkban működő, sokféle 

feladatot ellátó szerveződéseket. 
Bemutatta a sokszínűséget, a Pe-
dagógiai Szakszolgálattól kezdve a 
Tűzoltóság működését, a Vöröske-
reszt helyi tevékenységét, a Máltai 
Szeretetszolgálatot, és a nyugdíjas 
klubokat is. Külön kiemelte a Vö-
röskereszt által is támogatott, új 
munkaformát - a hamarosan 2,5 
főt foglalkoztató –, a használt ke-
rékpár-felújító műhely létrehozását, 
a web-áruházas értékesítési lehető-
séget. Baktalórántháza után Deve-
cser lenne a második település az 
országban, aki ilyen jellegű munkát 
és értékesítést végez.

Nemes László elnök tájékoztatta a 
megjelenteket a Magyar Polgármes-
terek Közössége munkájáról, a szer-
vezet részéről való segítségnyújtás 
lehetőségeiről. Az elnök többek 
között elmondta, hogy 2009-től 
kezdődően dolgozik a civil szer-
vezetekért. Segítségüket ajánlot-
ták fel a tavasszal induló pályázati 
időszakban a helyi szervezeteink 
számára a pályázatok megírásához. 

A rendezvény utolsó harmadában 
kötetlen beszélgetés indult a leg-
jobb lehetőségek megtalálására. 
Többek között a három nyugdíjas 

klub fúziójáról úgy, hogy a klubok 
önálló profiljuk megtartása mel-
lett, de bejegyzett egyesületként 
országosan meghirdetett pályáza-
tokon vehetnének részt, s finan-
szírozhatnák egyes programjaikat. 
Dömötöri Melinda aktivitásával és 
hasznos gondolatokkal járult hozzá 
az összejövetel sikeréhez. A folyta-
tás tavasszal várható, a pályázatok 
megjelenésével, az azokon való 
részvétellel.

M. Mester Katalin

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt 
pályázaton elnyert támogatásból 

a Központi Háziorvosi Ügyeletet 
Fenntartó Társulás új Suzuki Vitara 

személygépkocsit vásárolt 5 mil-
lió Ft + ÁFA összegért a devecseri 
járásban, amelyből 5 millió Ft-ot 
támogatásként nyert el térségünk, 
a fennmaradó összeget pedig az 
ellátásban részesülő települések 
lakosságarányosan fedezték. 

Az orvosi ügyeleti szolgálatunk Da-
cia Duster gépjárművét eladásra 
meghirdettük, és 2.930.000 Ft-ért 
eladtuk, amely összeg a társulás 
számláján marad. Reméljük, hogy 
az új Suzuki 4x4 kerékmeghajtású 
gépjármű hozzájárul a lakosság 
színvonalasabb ellátásához. 

Devecser, 2015. október 27. 

Tisztelettel: 
Ferenczi Gábor polgármester, 

a Központi Háziorvosi Ügyeletet 
Fenntartó Társulás elnöke 

Bendes István jegyző, 
Központi Háziorvosi Ügyeletet 

Fenntartó Társulás 
munkaszervezet-vezetője

CiVil tér DeVeCserBeN

új gépjárMű áll szOlgálAtBA

Örömmel tájékoztatom Önöket, 
hogy Devecser Város Önkormány-
zata, a Revita Alapítvány, valamint 
a Magyar Vöröskereszt együtt-
működésében megkezdődött a 
kerékpár-újrahasznosító műhely 

kialakítása városunk Deák tér 2. 
szám alatti telephelyén. 

Amellett, hogy értéket terem-
tünk hulladékból, a Vöröskereszt 
támogatásával megújul egy ön-

kormányzati ingatlan, kezdetben 
már novembertől 2 főnek teljes 
munkaidőben, 1 főnek részmun-
kaidőben, további egy főnek pedig 
a bedolgozásért megbízással bizto-
sít az úgynevezett társadalmi célú 

vállalkozás jövedelmet.

Devecser, 2015. november 11.
Tisztelettel:

Ferenczi Gábor polgármester

kerékpár-újrAHAszNOsító MűHelY iNDUl 
DeVeCserBeN 
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házuk. Elmondta Németh Istvánné 
Irénke szül: 1939-ben, férje N. Ist-
ván szül:1931-ben.

Esterházy u. 10.
„Megvagyunk valahogy! Voltunk 
jobban is. A társaság nagyon hi-
ányzik. Ha az udvarra kimentünk, 
már találkoztunk valakivel. Az ABC 
is közel volt, csak átfutottunk, ha 
valami kellett, itt meg az az egy bolt 
is bezárt már, s Ajkára meg be a 
városba kell mennünk mindenért. 
A feleségem most is ott van, egy 
ismerőssel elmentek vásárolni. A 
szomszédom itt is az, aki a régi 
háznál volt. Ez jó, meg az is, hogy 
csütörtökönként a Vöröskereszt 
épületében nyugdíjas klubnapot 
tartunk. Szívesen megyek ezekre 
az összejövetelekre. A hétvégére 
is tervezünk egy kis bankettet. Az 
utcában szinte mindenki idős, be-
húzódnak, bezárkóznak. Jó hogy 
a másik utcában van néhány fiatal 
család is. A ház bejárata meg az 
udvar igen huzatos. A feleségem 
nehezebben bírja az állandó sze-
let, mint én. Fáj a feje tőle. Hogy 
megfogjuk a szelet, körbeültettük 
tujával az udvart, de sok növény 
elszáradt, hiába öntöztük. Nem 
szereti a tuja ezt a talajt. Most az-
tán szőlőlugassal is próbálkozunk a 
hátsó részen, hogy ne legyen olyan 
nyitott, meg árnyékosabb lesz tán 
a forró nyarakon. Ha meg eső van, 
a ház felé folyik az összes víz, mert 
erre lejt az egész telek. Már kitalál-
tunk néhány vízelvezetési megol-
dást. Néhol leválik a szélcsempe, 
nézze itt a lépcsőnél is, de majd 
visszaragasztom. 
Szóval a társaság, a régi, megszo-
kott élet, környezet, az hiányzik 
még mindig…”
A házuk a posta mellett, az Árpád 
u. 7. szám alatt állt. Elmondta: Ta-
kács István szül:1946. felesége Irén-
ke szül: 1950. Fiúk István nemrég 
töltötte be a 30. életévét.

Erkel Ferenc. u. 30.
„Nincs más választás, mi lassan 
megszokjuk már ezt a helyzetet. 
Próbáljuk itt kialakítani hosszútáv-
ra az életünket. Pincét, kazánházat 
csináltunk a nyáron, fölé teraszt. 
Az anyukám, aki az egész életét a 
Füzesben élte, nehezebben szokta 

meg, de neki is segítség, hogy to-
vábbra is együtt vagyunk. Most ép-
pen beteg, de már sokat javult, egy 
enyhébb agyvérzést kapott. Ötünk 
közül, hármunknak lett lábsebe, 
ami 2-3 hónap alatt begyógyult. A 
lelki sebet anyukám nehezebben 
dolgozza fel. A gyerekeink közben 
megnőttek. Alex fiunk 18 éves 
múlt, kollégista Zalaegerszegen. 
Évike már 25 éves, az unokatestvé-
rével kimentek Németországba dol-
gozni. Ulm és München környékén 
van az a kisváros ahol dolgoznak 
egy Mc Donald’s-ban. Továbbra 
is abban a Szent Imre utcai ABC-
ben dolgozom én, mint iszapömlés 
előtt, s ez az állandó pont is jó a 
szívemnek, mert kicsi maradt a 
múltból. Igaz, eleinte szinte sok-
kolt a látvány, amikor lenéztem 
a vasút felé és láttam a nagy-nagy 
ürességet. Mára megszoktam már 
a pusztaság látványát.”
A házuk a Füzes u. 9. szám alatt 
állt. Elmondta Kemény Évike 
szül: 1971., férje Kálmán Tamás 
szül:1968., Kemény Károlyné Gom-
bos Éva szül: 1946.

Kodály Zoltán u. 20.
Végre 2014 augusztusában beköl-
tözhettünk az ökoházunkba. Mi 
csak előre nézünk, igyekszünk nem 
a múlton rágódni. A két fiunk – Ba-
lázs 11 éves, Milán 9 éves – adott 
annyi feladatot, örömet, hogy a 
jelenre, a jövőre gondoltunk min-
dig. Azóta megszületett Flóra is, aki 
már 1 éves nagylányka. Persze az 
első idő nehéz volt, de mi egy hetet 
sem töltöttünk a házba iszapömlés 
után, mert a villanyt zárlat miatt ki 
kellett kapcsolni. A cégemtől, a Le 
Belier-től kaptunk lakást. Hálásak 
voltunk akkor is, most is a lehetősé-
gért, a gyors segítségért. 2 évet meg 
a helyi önkormányzati lakásban 
a Simon István utcában laktunk. 
A rezsit kellett csak fizetnünk, 
bérleti díjat nem. Lassan készült a 
ház, ill. egy időben leállt a munka, 
mert egy konkurens cég beleszólt 
az építési folyamatba. Közben, az 
idő múlásával a felajánlók egy ré-
sze „elveszett”, így az önkormány-
zat segítségével fejezhettük be a 
munkákat. Végül tehát rendeződ-
tek a viszonyok, s rövid (hosszú) 

4 év után itt lehetünk a végleges 
házunkban. Az ökoház (a miénk 
szalmaház) sajátossága éppen az, 
hogy üzemeltetése igen takarékos. 
Nem függ központi energiától. Pl. 
ökoházba gázt sosem vezetnek be. 
Eddig minden másnap fűtöttünk 
be a cserépkályhába, természe-
tesen fával, s igen jól tartja a ház 
a meleget. Nyáron a legnagyobb 
hőségben sem mutatott a hőmérő 
26-27 foknál többet, míg a téglahá-
zakban 3-4 fokkal is melegebb volt. 
Jól szigetelnek a speciális szalma-
falak, nekünk nem kell légkondi 
ebbe a konstrukcióba. A szellőzést 
szellőztető-berendezés végzi. (Per-
sze ez árammal működik.) Nem is 
kellene ablakot nyitnunk. Szeretjük 
a lakás látványát is, a bézsszínű, 
szép cserépkályhát, a gerendás pla-
font, az épület jó, belső elosztását, 
a helyiségek megfelelő méretét. A 
legfontosabb, legnagyobb ablakok 
délre és nyugatra néznek. Kitűnő 
ez a tájolás. Napkollektorok ad-
ják a meleg vizet, de ha szükséges, 
akkor elindítjuk az elektromos 
rásegítést. A fúrt kút hiányzik 
még, mert az is hozzátartozna az 
ökoházak technológiájához. A kert 
öntözéséhez jó lenne az önellátás, 
mert igen élvezzük, hogy itt kitűnő 
talaj van, gazdag, feketeföld. Még 
itt sem laktunk, de elkezdtük az 
udvar parkosítását, fákat, bokro-
kat ültettünk, s konyhakertet ala-

kítottunk ki. Élvezzük a növények 
fejlődését nézni, s fogyasztani a 
saját munkánkból származó ter-
mést. A mi szemléletünk is öko-
szemlélet a feleségemmel együtt, 
s remélem a gyerekek is ezt viszik 
tovább, a természet szeretetét, a 
természetességet az életmódban 
is. A fiúk Ajkára járnak iskolába, 
mert az iszapömlés után ott lettek 
óvodások, s az óvodás társaikkal 
együtt kerültek iskolába is. Nem 
akarjuk kiszakítani őket ebből a 
megszokott osztályközösségből. Az 
utcabeli gyerekekkel nagyon jó ba-
rátságban vannak, sokat játszottak 
a nyáron is velük. Mi előre nézünk, 
nem hátra. Ebben sokat segítenek 
nekünk a gyerekeink, a nagyfiúk 
éppúgy, mint a kicsi Flóra.”
A házuk a Vadvirág u. 22. szám 
alatt állt. Elmondta Soós Lász-
ló szül: 1977. és felesége Pásztor 
Georgina szül: 1978.

Megjegyzés: A „Devecseri Ujság” 
2015.októberi számában – 2. oldal 
első hasáb – már a Soós nagyszülők 
szóltak Laci fiuk ökoházáról. Az 
újságkészítés során egy javító-prog-
ram nem ismerve a kifejezést, „ko-
hász” szóra alakította az „ökoház” 
kifejezést, s ezzel értelmetlenné 
tette a szöveget. Az érintettek és 
az olvasók szíves elnézését kérjük. 

Folytatása következik…

M. Mester Katalin

Öt éVe Múlt OktóBer 4-éN… 
Hogy érzik magukat…? – csak erre az egyszerű kérdésre válaszoltak. (Folytatás a címoldalról)

Soós László és felesége Georgina. Gyermekeik, Balázs és Milán. 
Az egy éves Flóra pedig éppen alszik
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si lehetőséget akartak biztosítani 
gyermekeiknek. A szomszédos te-
lepülésekről is sok tanuló járt ide. 
Mivel az iskolát magánszemély 

működtette, ezért komoly tárgyi 
és személyi nehézségekkel küsz-
ködött. A világháború alatt nem 
volt állandó tantestülete. Egyes ta-

nárok, tanítók kénytelenek voltak 
így olyan tantárgyakat is tanítani, 
amik messze álltak képzettségük-
től. Az infláció ideje alatt a tandí-
jat természetben is lehetett fizetni. 
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. 
decemberi határozata kötelezővé 
tette az általános iskola nyolc osz-
tályának elvégzését, s ezzel a polgári 
iskolák automatikusan megszűntek. 
A devecseri polgári iskola utolsó 
végzős osztálya 1948-ban búcsúzott 
harmincöt fővel. A közelmúltban 
elhunyt Asbóth Józsefné, Betti néni, 
az iskola tanulója az intézmény hát-
ramaradt, féltve őrzött hagyatékát 
a könyvtárnak ajándékozta. Ezen 
felbecsülhetetlen értékű tárgyi em-

lékek, dokumentumok, fényképek 
egyben forrásul szolgáltak Tölgyesi 
József: A devecseri polgári iskola 
története (1925-1948) című, 2000-
ben megjelent könyvéhez. A polgári 
iskola még napjainkban is élénken 
él a város lakóinak emlékezetében, 
amit bizonyít az is, hogy tíz évvel 
ezelőtt emléktáblát avattak annál 
a háznál, ahol öt tanteremnek bé-
reltek helyet. Kondorné Koh Irén 
igazgató férjével, aki iskolaorvos és 
óraadó tanár volt, az Ótemetőben 
nyugszik. Halottak napján sírjukon 
mécsesek sokasága ég, a szeretet és 
a tisztelet jeleként.

Szöveg, fotó: Czeidli József

90 éVe AlApítOtták A pOlgári iskOlát 
(Folytatás a címoldalról)

Tölgyesi József könyve a polgári iskola történetéről

Mind a mezőváros, mind a devecseri 
járás növekvő lakossága szükségessé 
tette egy városi-járási kórház építé-
sét. Ennek gondolata már 1856-ban 
felmerült Sey László cs. kir. járási 
szolgabíró részéről. Kérelmet adott 
be a helytartótanácshoz, hogy a de-
vecseri járás területén befolyt pénz-
ből kórházalapot létesítsen. Az en-
gedélyt megkapta és a pénz gyűjtése 
megkezdődött, ami 1908-ig tartott. 
Kolossváry József alispánsága alatt 
1899-ben a devecseri lövészegylet 
vagyonát is a kórházalaphoz csatol-
ták, amit gróf Esterházy Ferenc saját 
adományával 6 ezer koronáról 12 
ezer koronára egészített ki. Devecser 
területén 2400 négyszögöl telket és 
400 ezer darab téglát ajánlott fel. A 
helyi Vöröskereszt Egyleti Fiók 1263 
korona és 35 fillérnyi vagyonát is a 
kórházalaphoz csatolták, s ugyanezt 
növelte a Gőgicz-féle, 1869-ben tett 
alapítvány 1086 koronás vagyona is. 
Az 1856-tól a vármegyéhez befize-
tett kórházalapítvány pénze 1898. 
január 1-jére 23564 forint 84 kraj-
cárt tett ki.

A kórház ügyében a helyi sajtó – a 
Somlyóvidéki Hírlap – is jelentős 
tevékenységet fejtett ki.

1903-ban a vármegye közölte, 
hogy a devecseri kórház építésé-

hez hamarosan hozzáfognak. Ezt 
a kijelentést követően 4-5 évig a 
kórházról szó sem esett.

Az 1909. év viszont súlyos sze-
rencsétlenséggel kezdődött, ami 
rendkívüli módon szükségessé tet-
te a kórház megépítését. Ugyanis 
1909. január 14-én csütörtökön 
reggel 8 órakor súlyos bányasze-
rencsétlenség történt az ajkai kő-
szénbányában. (A katasztrófa 56 
halottat és 17 sebesültet követelt) 
Ez az esemény sürgetően hatott a 
kórház már-már teljesen elakadt 
ügyére. 1909. február 17-én meg-
beszélésre hívták meg a devecseri 
Berta Kórház építtető bizottsá-
gát (Barcza Béla, Beck János, dr. 
Magyar Károly, Raák Gyula, Dr. 
Győrffy Géza, dr. Vadnay Szilárd, 
Molterer János, Huszár József, dr. 
Pollák József). Az ülés a veszprémi 
vármegyeháza kistermében zajlott 
le. Koller Sándor alispán itt bejelen-
tette, hogy az elkészített terveket és 
a költségvetést a Belügyminiszté-
rium elfogadta. Egyúttal közölte, 
hogy a devecseri járási kórházi alap 
számláján pontosan 78432 forint 38 
fillér van. (Folytatás következik.)

Czeidli József

 (Forrás Veress D. Csaba: 
Devecser évszázadai)

Az 1902-ben a Devecseri Hegyközség 
által felállított, kovácsoltvas kerítés-
sel szegélyezett feszületet Sági Gyula 
vezetésével Dani Ferencné Andrea, 
Varga Ferencné Anna, és Kovács 
Tiborné Eta közreműködésével tisz-
tították meg és festették újra, vissza-
állítva az eredeti állapotába mind a 
kő, mind pedig a fém részeket. 

Ferenczi Gábor polgármester arról 
tájékoztatta lapunkat, hogy Sági 
Gyula az önkormányzat felkérésére 
ez év júniusában vállalta el - mintegy 
közös képviselőként - a Tikhegy in-
gatlantulajdonosainak képviseletét, 
a terület szervezését, a lakosság és 
az önkormányzat közötti kapcsolat-
tartást, melynek folyományaként a 
városban működő START-mun-
kaprogram illegális hulladékkeze-
lő munkacsoportjának, és Bognár 
Balázs településgondnoknak a se-
gítségével, önkéntesek bevonásával 
megtisztították a 8-as főúttól induló, 
a Tikhegyre bevezető útszakaszt.
Az önkormányzat célja, hogy a ko-
rábban elhanyagolt külterületek is 
minél hamarabb megtisztuljanak a 
szeméttől, és rendezett környezetet 
biztosítsanak mind az ott élőknek, 

mint pedig a látogatóknak. A jövőbe-
ni tervekkel kapcsolatban a polgár-
mester elmondta, hogy a Tikhegyen 
az önkormányzat vállalja jövő ta-
vasszal két hirdetőtábla kihelyezését 
a terület két bekötő útja mellett – a 
Szentkútnál és a 8-as felőli oldalon. 
Emellett támogatja a helyiek azon 
elképzelését, hogy az ingatlanokat 
összekötő utak nevet kapjanak, így 
veszélyhelyzetben könnyebben és 
gyorsabban érkezhet majd a segítség.

(a szerk.)

A DeVeCseri kórHáz 
tÖrtéNete 1. rész

ÖNkéNtes MUNká-
VAl MegújUlt A 
tikHegYeN A HegY-
kÖzségi eMlékMű

További képek: devecser.hu
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A kórházi szobák tereit tágítja 
megható találkozások során a 
telekommunikációs vállalat és a 
Csodalámpa Alapítvány

Budaörs, 2015. november 6.

Igazi kis hercegnőhöz illő rózsaszín 
ágy, bútorok, hófehér mobiltelefon 
vagy laptop és nagyteljesítményű 
asztali számítógép. Csak néhány, 
hétköznapinak tűnő tárgy, ame-
lyek jelenleg egyenesen a világot 
jelentik olyan súlyos, az élettel ösz-
szeegyeztethetetlen betegségben 
szenvedő gyermekek számára, akik 
pár hónappal ezelőtt papírra vetet-
ték kívánságukat. Az Invitel és a 
Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kíván-
ságteljesítő Alapítvány Tegyünk 
egy kis csodát együtt! elnevezésű 
kezdeményezésének lezárultával 
a vállalat összesen négymillió fo-
rintot adományozott a szervezet-
nek, hogy beteg gyermekek álmait 
váltsa valóra. Az elmúlt időszakban 
immáron tíz kisgyermek élhette 
át azt a csodát, hogy teljesülhetett 
kívánsága.

A támogatási összegből az Invitel 
szolgáltatási területén található, 
érintett húsz város közül ezúttal 
egy devecseri óhajt teljesített az ala-
pítvány. Az Invitel és a Csodalámpa 
képviselői közösen látogattak el a 
tizenkét éves Kristófhoz.A kiska-
masz imádja a száguldást: nagyon 
szeret rollerezni, kerékpározni és 
szimulációs autóversenyekkel ját-
szani. A kezelések miatt jelenleg 
magántanulóként sajátítja el az 
iskolai anyagot, ezért Kristóf egy 
olyan laptopra vágyott, amely a 
kórházban töltött idő alatt a fel-
szabadító rally játékok mellett, a 

tanulmányaiban is segítséget nyújt.

„Köztudomású, hogy a jókedv 
és az öröm rendkívül kedvezően 
befolyásolja a gyógyulás folya-
matát, az együttműködés során 
mindvégig ez a gondolat vezetett 
bennünket. Magam is részt vettem 
egy-egy ajándék átadásán, ami igen 
megindító élmény. Felemelő érzés 
látni, mekkora örömöt okozunk a 
gyermekeknek. Ha ily módon egy 
kicsit is hozzájárulhatunk mielőbbi 
felépülésükhöz, akkor már megér-
te belevágni. Valódi kis hősökről 
van szó, akiknek az arcán egyér-
telműen látszik: csodával határos 
élményként élik meg kívánságuk 
teljesülését. Elismerés és köszönet 
illeti a húsz település lakóit és az 
alapítvány odaadó munkatársait, 
az ő közreműködésükkel válhat-
nak valóra a gyermekek álmai” – 
fogalmazott Iski István, az Invitel 
marketingigazgatója.

A gyermekálmok teljesítésében 
élen járó Csodalámpa Alapítvány 
az elmúlt tizenkét esztendőben már 

több mint kettőezer-hétszáz gyer-
meknek okozott örömöt, amely 
nehezen sikerülhetett volna olyan 
partnerek segítsége nélkül, mint 
az Invitel. „Nagyon örülünk, hogy 
a közös kezdeményezésnek és az 
összegyűlt négymillió forintnak kö-
szönhetően még több kisgyermek 
álmát válthatjuk valóra. Bizonyára 
mindnyájunkkal előfordult már, 
hogy egy-egy olyan apróságnak 
tűnő gesztus, mint hogy ránk 
mosolyogtak az utcán, vagy elő-
zékenyek voltak velünk a boltban, 
jobb kedvre derített bennünket. 
Ezek a beteg gyermekek ponto-
san ugyanezt élik meg a megható 
ajándékátadások során az alapítvá-
nyunknak és partnereinknek, mint 
most az Invitel munkatársainak 
köszönhetően. Többségük a gyó-
gyulásukat követően évek múltán 
is örömmel gondol vissza a megle-
petésre, amiről korábban álmodni 
sem mert volna”– mondta Felkai 
Márta, a Csodalámpa Óhaj-Sóhaj 
Kívánságteljesítő Alapítvány kom-
munikációs vezetője.

Az Invitelről

Az Invitel a magyar telekommuni-
kációs piac egyik meghatározó szol-
gáltatójaként széles körű portfolióval 
áll lakossági és üzleti ügyfelei ren-
delkezésére. Lakossági kínálatában 
megtalálható számos szórakoztató 
és multimédiás szolgáltatás, az in-
teraktív, digitális és HD televízió 
éppúgy, mint a gyors internet és a 
telefonszolgáltatás. A vállalati pia-
cokon a legmodernebb informatikai 
és felhőalapú IT-megoldásokon felül 
hang- és adatszolgáltatásokat nyújt 
partnereinek országos optikai kábel-
hálózatán keresztül. Az Invitel szá-
mos ügyfélszolgálati ponttal várja 
előfizetőit országszerte, székhelye 
Budaörsön található.

További információ: 
www.invitel.hu

Kapcsolat:
Gombkötő Zoltán
PR menedzser
Invitel Zrt.
telefon: +36 20 310 4797
e-mail: gombkotoz@invitel.co.hu
www.invitel.hu

Nemes Ágnes 
vezető tanácsadó
Morpho Communications
telefon: +36 30 468 2551
e-mail: nemes.agnes@morpho.hu
www.morpho.hu

Felkai Márta
Kommunikációs vezető
Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánság-
teljesítő Alapítvány
telefon: +36 20-519-1652
e-mail: felkaim@t-online.hu
www.csodalampa.hu

Az iNVitel és A CsODAláMpA AlApítVáNY 
isMét kÖzÖseN teljesített egY 
kíVáNságOt – ezúttAl DeVeCsereN

Etzenhauser Konrád Úrnak Devecser Város Önkormányzata, valamint az Őszi Fény Nyugdíjas Klub és a Devecseri Sportegyesület 
nevében hálásan köszönjük nagyvonalú segítségét, hogy szeptember 23-án önköltségi áron, mindössze 50.000 Ft-ért hazaszállították az 

ópusztaszeri kirándulásra indulókat Soltról, ahol meghibásodott a sportegyesületünk busza.
tiszta szívvel ajánljuk mindenkinek etzenhauser konrád egyéni vállalkozó 

(kalocsa, radnóti út 51.) autóbuszos személyszállítási szolgáltatásait.
A magyar piacon ritka az ilyen nagylelkű és önzetlen hozzáállás, amikor bajbajutott emberek megsegítéséről van szó. 

Köszönettel:
 Ferenczi Gábor Havasi Sándorné Kocsy Miklós 
 Devecser város polgármestere Őszi Fény Nyugdíjas Klub vezetője Devecser SE elnöke 
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szAkiskOlA
(szakmai bizonyítványt adó képzések)

(2016. szeptember 1-jétől a szakiskola elnevezés szakközépiskolára módosul, a képzés nem változik.)

Nem tartunk felvételi vizsgát, az általános iskolai eredmények és a jelentkezés sorrendje alapján töltjük be a 
keretszámokat.

Amit nyújtani tudunk:
•  hegesztő tanulóink már a 9. évfolyamtól tanulószerződéssel a devecseri DGA Kft. tanműhelyében sajátít-

hatják el szakmájukat,

•  hegesztő szimulátor segítségével a hegesztési folyamatok precíz elsajátítása valósulhat meg a legmodernebb 
technika segítségével,

•  szociális gondozó és ápoló tanulóink új, korszerű eszközökkel felszerelt demonstrációs szaktanteremben 
ismerkedhetnek szakmájuk alapjaival,

• villanyszerelőink korszerű ismeretek megszerzésével sajátíthatják el rohamosan fejlődő szakmájuk alapjait.

• az ERASMUS+ keretein belül 1 hónapos külföldi szakmai gyakorlat lehetősége,

• változatos program, sokszínű diákélet, sportolási lehetőség,

• kiváló szakmai és tanulmányi sikerek esélye.

pályaválasztási rendezvényeink időpontjai (nyílt napok):

2015. november 19. 820 óra
2015. november 26. 820 óra

Előzetes egyeztetés alapján intézményünket bármikor látogathatják akár tanulócsoportok is!

cím: 8460 Devecser, Damjanich utca 1.  •  mobil: 06-30/328-6731  •  OM: 202518
e-mail: szakiskola.devecser@maltai.hu  •  web:www.maltaiszakiskola-devecser.hu

keDVes 8. OsztálYOsOk! keDVes szülők! 
Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk iskolánk 2016/17-os tanévben induló képzéseiről!

tagozatkód Okj Megnevezés képzési idő

01. OKJ 34 521 06 hegesztő 3 év

03. OKJ 34 762 01 szociális gondozó és ápoló 3 év

04. OKJ 34 522 04 villanyszerelő 3 év
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A szépemlékű oroszi postás, Kóka bácsi szokta 
dalolni: „Noszlop-Bogdány, igaz-e babám, az 
oroszi postás mindig odajár”. Itt született 1956-
ban Ölbei Zoltán.

Kis településen összetartó közösség

Nagybogdány az 50-60 házával apró településnek 
számított. Itt mindenki mindenkinek segített. 
Jobban figyeltek egymásra az emberek, mint a 
városokban. Az Ölbei családban három gyermek 
született. Mély gyász költözött a házba, amikor 
a legkisebb 9 hónapos korában meghalt. Zoltán 
még ma is látja a kicsi arcát. A bogdányi 20-25 

gyerek Noszlopra járt iskolába. Télen előfordult, 
hogy csak a kőhídig jutottak, mert a hó a szőlő-
karó tetejéig ért. Vissza kellett fordulni, pedig a 
tanárok: Kovács Béla igazgató, Zsigmond Gyula 

tanító, és Dezső Sándor tanár várta őket. Zoli 
itt járta ki a 8 általánost. Iskolatársaival részt 
vettek az új iskola építésében.

Az akaraterő átsegít a bajokon

Zoli 1970-ben a pápai Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakközépiskola tanulója lett. Itt tej- és 
húsipari képzés folyt. A 2. évtől csak húsipari 
gyakorlat volt. Egy tanulót egy szakmunkás 
mellé tettek. Zoltán 3. osztályban egy marha-
combbal a vállán elesett, kifordult egy csigolyája. 
Két napot töltött a kórházban, majd visszament 
az iskolába. Egyre rosszabbul lett, ezért az ajkai 

kórházba, onnan pedig a budapesti Ortopédiai 
Klinikára szállították. 17 éves volt. Egy hónapig 
nyújtották a gerincét, márciustól augusztusig 
gipszágyban feküdt. A klinikáról mankókkal 
jött ki. Az iskolába már nem tudott visszamenni. 
Három év elveszett az életéből. 1973-tól 1976-
ig Csingerben tanult, általános vegyész szakon 
végzett. Tanulmányait a Veszprémi Vegyipari 
Szakközépiskolában folytatta (1976-1980) leve-
lező szakon. 1976-ban az ajkai timföldgyárban 
szakmunkási minősítéssel kezdte a „szamár-
létra” alsó fokán tartályfeltöltéssel. 3 év múlva 
csoportvezető, majd a kísérleti galliumüzem 
helyettes vezetője lett. Először higannyal, majd 
orosz technológiát átvéve higany nélkül nyerték 
ki a galliumot. Csoportjában 17-en dolgoztak. 
Közben végezte a levelezőt és fuvarozott. Ő volt 

„a piros ARO-s fuvaros”. Naponta kockára tette 
az életét, hiszen az üzem C típusú fokozottan 
robbanásveszélyes minősítésű volt. A higany 
és a lúggőz megtámadta a csontokat és a lég-
zőszerveket. Zoltán érezte a bajt, de folytatta 
a munkát a kísérleti jellegű homokszerű hid-
rát-gyártásban, majd a könnyűfém öntödében, 
ahol könnyű és formatartó felniket kísérleteztek 
ki. Mindkét helyen csoportvezető volt. 1989-re 
megfáradt. Két évet töltött a farkasgyepűi tüdő-
szanatóriumban. 1993-ban már vagyonvédelmi 
őrző céget alapított 70 alkalmazottal. Rengeteg 
objektumot védtek. 1996-ban biztonságszervező 
és  szakértő vizsgát tett (1 éves tanfolyam után). 
Ez évig fuvarozó céget is vezetett. Riasztóköz-
pontot alakított ki Ajkán, a Városházán. Most 
Devecserben szeretné ugyanezt megszervezni.

Társ a bajban

Az özvegy Buzás Margit és az elvált Ölbei Zoltán 
1998-ban egymásra talált. Margit lányának, 
Melindának egy 1 éves kislánya van: Boglárka, 
másik lányának, Zsuzsannának egy 4 és féléves 
kisfia Milán, és egy hónap múlva egy kisfia: 
Ádám fog születni. Zoltán fiának, Balázsnak 3 
éves a lánya és 10 hónapos a fia. 2008-ban Zolin 
életmentő műtétet hajtottak végre Szombathe-
lyen. 2009-ben Bécsben tüdőátültetést végeztek 
(7 órás műtét). 2011-ben a jobb oldali tüdejét el 

kellett távolítani. Az iszapömlés után vérében 
az összes nehézfémet kimutatták. Most jól érzi 
magát. Kész segíteni, szakmai tanácsot adni 
(biztonságtechnikából) bárkinek, aki kéri. 

Ennyi megpróbáltatás után csodálom derűjét, 
tenni akarását, segítőkészségét. 

Váti Ferenc

eMBerMesék
Tele ötlettel, segítő szándékkal, jóakarattal

Zoli szüleivel

Margit, Boglárka, Zoli

Zoli, Margit, Zsuzsa, Melinda (hátul)

Zoli és Margit

Zoli és a kutyák

Bécs – műtét után
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Nyilvános képviselő-testületi 
ülés 2015. október 28.

Napirend: 

1. Szociális célú tűzifajuttatás: Az 
önkormányzat 2.133.600 Ft ösz-
szegű egyszeri vissza nem téríten-
dő támogatásban részesül, ame-
lyet 120 erdei m3 keménylombos 
tűzifa vásárlására használhat fel. 
A támogatás feltétele 1.000 Ft/er-
dei m3 + ÁFA önrész vállalása. A 
rendeletben a jogosultsági feltéte-
lek megállapítását arra tekintettel 
határozták meg, hogy lehetőség 
szerint a szociálisan legrászorul-
tabbak részesüljenek az ingyenes 
tűzifajuttatásban.

2. Az általános iskola régi körzetha-
tára megszűnt. A Veszprém Megyei 
Kormányhivatal tervezetét elfogad-
va az új körzethatár csak Devecser.

3. Lakossági panaszra válasz, hogy 
a jövő évi költségvetésből igyekez-
nek megoldani a Hársfa utcai csa-
padékvíz elvezetését. A városban 
sok utcában gondot jelent ugyanez 
a probléma. Terv, hogy 2016-ban a 
STARTmunka-program keretében 
egy 15 fős csoport fog foglalkozni 
a belvíz és a veszélyes fák okozta 
gondokkal. 

4. Jóváhagyták a belső ellenőrzési 
tervet a 2016-os évre.

5. A „kórház” ügyénél Vörös Ti-
bor bizottsági tag jelezte, hogy a 
kórház történetének közlését a 
Devecseri Ujság még nem kezdte 
meg. A novemberi számban várja 
a kezdést. Kételyek merültek fel a 
zárt ülésekkel kapcsolatban. 

6. A város környezeti állapotáról 
szóló beszámolóhoz többen hoz-
zászóltak: Ferenczi Gábor polgár-
mester: A légszennyezettséget újra 
mérni kellene (Ajkán és Kolontá-
ron is). Óvári Márton képviselő: 
Elégedetlenséget tapasztalt a levegő 
állapotával kapcsolatban. Szükség 
van a mérésre. A Szentkút vize 
ivóvízként történő hasznosítása 
KIFOGÁSOLHATÓ, NEM JAVA-
SOLT (Az ÁNTSZ már nem végez 
mérést.). Az illegális hulladéklera-
kás felszámolásánál vannak ered-
mények. Bognár Ferencné képvise-

lő: Örül, hogy néha van cukor- és 
vérnyomásmérés. Komoly szűrő-
vizsgálatokra van szükség, mert 
megnőtt a daganatos betegek szá-
ma, és sok a rendellenességgel szü-
letett gyermekek száma is. Mayer 
Gábor képviselő: A Torna-patak 
öntött ki nagy kárt okozva, de a 
pályázat része a Malomárok volt. 
Bendes István jegyző: Komplett 
terv kell a belvíz és a Torna-patak 
okozta gondok megoldására, hogy 
az esetleges katasztrófát el lehessen 
kerülni. Önerőből ezt nem lehet 
megoldani (A Malomárok kiszé-
lesítése 1,5 milliárd Ft-ba került.).

7. A Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ram felülvizsgálati időpontját 2015. 
szeptember 30-ról 2015. december 
15-re módosították.

8. A Timber-Metal Kft.-ügyről 
Bendes István jegyző részletes 
tájékoztatót készített a csarnok-
építéssel foglalkozó eddigi képvi-
selő-testületi és bizottsági ülésekről 
2015. február 25-től 2015. október 
20-ig. A rendkívül éles és hosszú 
vitából: Bognár Ferencné képviselő: 
Még nem kapott választ a témával 
kapcsolatos kérdéseire. Hova lettek 
a tartályok? Tettek-e feljelentést? 
Németh Ákos Pál ügyvéd: Tanul-
ságos az előterjesztés. Probléma, 
hogy a tartályok eltűntek fizetség 
nélkül. Ki adta oda a tartályokat? Ki 
a felelős? A tartályt, vagy az ellenér-
tékét meg kell kapni. Ha nem, fel-
jelentést kell tenni. Kozma György 
alpolgármester: Ő nem adta oda a 
tartályokat. A Timber-Metal Kft.-
től kell megkérdezni. Ami történt, a 
polgármesterrel egyetértésben tet-
te. Mayer Gábor képviselő: Ne pár-
beszéd legyen. A polgármester adja 
meg és vegye el a szót! Tegyünk-e 
büntető feljelentést, vagy várjunk 
vele? Ferenczi Gábor polgármester: 
Több információ kell. A testület 
már döntött a büntető feljelen-
tésről. Meg kell vizsgálni, hogy az 
önkormányzatot éri-e valamilyen 
kár. A tartályok ára levonható az 
elkészült csarnok árából?! Vörös 
Tibor bizottsági tag: A 8 millió Ft 
egy új acélszerkezet felállítása, nem 
a régi felhasználása. A tartályokat 
áron alul értékelték. Hulladékként 

is többet ér. Az elvitele bűncselek-
mény. Ferenczi Gábor polgármes-
ter: Az önkormányzatnak vannak 
szakemberei, jogásza. Ők eldöntik, 
mi a helyes. Németh Pál Ákos ügy-
véd: a Timber-Metal Kft. kényszer-
törlés alatt állt, ezért nem lehetett 
megindítani a peres eljárást. Jelen 
pillanatban a csarnok ügyében nem 
kell pereskedni, a tartályok ügyé-
ben meg kell indítani a büntető el-
járást. Bendes István jegyző: Le kell 
ülni tárgyalni a vállalkozóval, mert 
kicsúsznak az időből. Eljárást kell 
indítani ismeretlen tettes ellen a 
tartályok ügyében. Javasolja, hogy a 
testület bízza meg Németh Ákos Pál 
ügyvédet, tegye meg a feljelentést 
ismeretlen tettes ellen vagyon elleni 
bűncselekmény ügyében. 

9. Több gond (lakossági panasz is) 
merült fel a Meggyeserdő üzemelte-
tésével kapcsolatban. Írásban érte-
sítették minderről az üzemeltetőt.

Vegyes ügyek: - Szabó Kinga pénz-
ügyi vezető tájékoztatót adott a 
város pénzügyi helyzetéről.  – Kö-
zös pályázatot adott be az önkor-
mányzat, a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat, az iskola és az óvoda, 
valamint az önkormányzat és a 
Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat. – Bognár Ferencné képviselő 
szólt a Deák tér 2. sz. építkezésének 
ügyében tett feljelentésről, és ar-
ról, hogy több hivatali dolgozó pa-
naszkodott, hogy sokszor zavarják 
a munkájukat. Kérte a jegyzőt, hogy 
adjon tájékoztatást a képviselők 
feladatáról. A jegyző válaszában 
közölte, hogy erről éjfélig lehetne 
beszélni, de az alapokirat mindezt 
pontosan meghatározza. Ferenczi 
Gábor polgármester kiegészítése: 
Nem várható el, hogy a képvi-
selők egész napjukat a képviselői 
munkával töltsék. Nincs előírás, 
hogy ki hány órát dolgozzon. Az 
alpolgármesternek heti 4 órát kell a 
hivatalban tölteni. A polgármester 
helyett nem intézkedhet. Kozma 
György alpolgármester bejelentet-
te, hogy függetlenként kívánja ezu-
tán folytatni a munkáját. Németh 
Ákos Pál ügyvéd figyelmeztetett, 
hogy a köz nevében ne tegyen senki 
magánfeljelentést. Scheily Józsefné 

örömét fejezte ki, hogy nincs sok 
érdeklődő az ülésen, mert nem kell 
élőben látni az ülésen történt elfo-
gadhatatlan viselkedéseket. Rossz 
hírét keltik a településnek, hisz a 
médián keresztül nagyon sok néző 
lehet tanúja az ülésen történteknek. 

Rendkívüli képviselő-testületi 
ülés 2015. november 4. 

Napirend: 1. Holczinger László bi-
zottsági elnök emlékeztetett, hogy a 
testület egy korábbi ülésen döntött, 
hogy feljelentést tesz a Deák tér 
2. sz. alatti ingatlanon tapasztalt 
hiányosságok miatt. A rendőrség 
most megszüntette a nyomozást. 
A képviselő elmondta, hogy ő nem 
értett egyet a feljelentési üggyel. Az 
önkormányzat nem él panasszal a 
döntés ellen. Bognár Ferencné kép-
viselő: Ő nem értett egyet a feljelen-
téssel. Le kell vonni a tanulságot. 
Mayer Gábor képviselő felolvasott 
a határozatból és elmondta, hogy 
az előző testület is hibázhatott, de 
nézzük meg az eredményeit is, pl. 
iskola felújítás, Rotary-ház, stb. A 
kivitelező hibázhatott, de nem a 
rendőrségre kell azonnal menni, 
hanem a garanciális javításokat 
kell elvégeztetni. Kozma György 
alpolgármester:  Hibás teljesítést 
látott. A feljelentés miatt egy kép-
viselő sem hibáztatható. Németh 
Ákos Pál ügyvéd: A hibás teljesí-
tést, a magas árat szakemberrel kell 
megvizsgáltatni. A jogi képviselő 
nem mehet el a jelzések mellett. 
Tisztázni kell az ügyet, rendet kell 
tenni. Értékelhető szakértőt polgári 
peres ügyben lehet kérni. A nyomo-
zás a tényállás tisztázására indult. 
Kozma György alpolgármester: A 
kivitelezés hiányosságainak látható 
jelei vannak a Deák tér 2-ben és a 
Kastélykönyvtárban. Ferenczi Gá-
bor polgármester: A testület nem él 
panasszal a nyomozás megszünte-
téséről (egyhangúlag).

Az ülés rendhagyó módon vegyes 
ügyekkel folytatódott:

- Megoldódott a pedagógiai szak-
szolgálat teremigénye. - A 39 tele-
pülést ellátó könyvtári szolgáltató 
rendszer változásáról következő 
számunkban számolunk be. – Fe-

Az ÖNkOrMáNYzAt Hírei 
  - amiRől a devecseRiekNek tudNi kell
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renczi Gábor polgármester elmondta, hogy béké-
re és nyugalomra van szükség, és ez csak úgy biz-
tosítható, ha a polgármester és az alpolgármester 
együtt tud dolgozni. A testület szavazását kéri, 
hogy maradjon-e az alpolgármester vagy ne. 
Bendes István jegyző felhívta a figyelmet, hogy 
az első lépés: vissza akarja-e hívni tisztségéből 
a polgármester az alpolgármestert, utána pedig 
titkos szavazással kell döntést hozni. A titkos 
szavazás eredményeként 4 igen, 3 nem szava-
zattal Kozma Györgyöt alpolgármesteri tisztsé-
géből felmentették. Kozma György megjegyezte, 
hogy tisztességesen igyekezett munkáját végezni. 

Mostantól képviselőként tevékenykedik. 

Az ülés a 2. napirenddel folytatódott: A Magyar 
Vöröskereszt Országos Igazgatósága Devecser 
Város Önkormányzatával, és a debreceni Revita 
Alapítvánnyal együttműködve egy társadalmi 
vállalkozás megalapozását kezdte meg. A De-
vecserben kialakítandó vállalkozás fő profilja 
kerékpárok felújítása és újra használatba he-
lyezése lesz. A Deák tér 2. sz. alatti ingatlanban 
lévő melléképület belső felújítása tárgyában 
kerékpár összeszerelő üzem céljára kiírásra 
került beszerzési eljárás nyertese a Noszlopi 

és Fia Kft. – mint a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot: 
bruttó 3.743.980 Ft – nyújtotta be. Fedezetét A 
Magyar Vöröskereszt 4.100.000 Ft-ból biztosítja. 

3. A Sarok ABC részére biztosítják a parkolóhe-
lyet a Petőfi téren (áruszállítás céljára). 

4. Egy vállalkozó területet igényel napelemes 
üvegház építésére. Már két vállalkozó szeretne 
foglalkozni napelemmel. Mindkét jelentkezőtől 
projektet kérnek be a beruházásról. 

Váti Ferenc

1. „Tisztelt Ferenczi Gábor Polgármester Úr !

Devecser város ivóvízhálózatán előforduló kló-
rszagú és ízű ivóvíz problémával kapcsolatos 
levelükre az alábbiakat tudjuk válaszolni.

Devecser város vízellátása egyrészt a DRV Zrt.-től 
átvett ivóvízzel (Nyirádi karsztvíz), másrészt a 
településen található helyi vízbázisból (1. sz. és 
2. sz. kút) van megoldva.

A DRV Zrt.-től átvett ivóvíz jó minőségű karsztvíz, 
biztonsági fertőtlenítését a DRV Zrt. végzi, társa-
ságunk az átvett vízen további kezelést nem végez. 
Devecser város saját vízbázisainak nyersvize vas- 
és mangántartalom szempontjából meghaladják a 
201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben előírt határ-
értékeket, ezért vas- és mangántalanító berendezé-
sen kezelve, majd biztonsági nátrium-hipoklorid 
adagolás után vezetjük az ivóvízhálózatba.

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az elle-
nőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. 
rendelet az ivóvízhálózatban előforduló kötött 
aktív klórtartalomra 3 mg/l határértéket állapít 
meg, azzal a megjegyzéssel, hogy törekedni kell 
minél kisebb érték elérésére anélkül, hogy a fer-
tőtlenítés biztonsága csökkenne.

Társaságunk Devecser ivóvízellátó hálózatán 
<0,05 mg/l kötött klór értéket szokott mérni, ez az 
érték alsó mérés határ alatti, panaszt nem okozhat.

Veszprém, 2015. október 15.
Kugler Gyula sk.

vezérigazgató”

2. A képviselő-testület 2015. október 28-án 
megtartott nyilvános ülésén elhangzott, hogy 
a tikhegyi Szentkút vize jelenleg kifogásolható, 
ivásra nem ajánlott.

kérDezik, jAVAsOlják, VálAszt 
VárNAk ii.

1. Dr. Belső László, az I. körzet háziorvosa: Mikor 
javítják meg az Ifjúság utca elején a sok kátyútól 
balesetveszélyessé vált utat? A Devecseri Ujság 
májusi számában megjelent, hogy az önkor-
mányzat saját erőből próbálja kijavíttatni a ve-
szélyes útszakaszt. Közeleg a tél. A kátyúk még 
nagyobbak lesznek, a balesetveszély is megnő.

2. Gyerekek, unokák: Mi lesz a tavaknál élő há-
rom hattyú sorsa? Devecser kedves színfoltjává 
váltak a gyönyörű madarak. Jön a tél. Mit fognak 
enni, hol fognak lakni?

3. Véber Tamás és barátai: A kis játszótéren 
(Ifjúság u.) mikor teszik vissza a két csúszdát? 
A játszótér csúszda nélkül kevesebbet ér.

Váti Ferenc

kérDezték – VálAszt kApNAk

 Az 1956-os forradalom-és szabadságharc 59. 
évfordulójára emlékeztek a művelődési ház 
színháztermében. 

Ünnepi beszédet mondott Ferenczi Gábor 
polgármester és Mayer Gábor önkormányzati 
képviselő. Az általános iskola felső tagozatos ta-
nulói a Horváth Csabáné Treiber Ildikó tanárnő 
szerkesztette vetítettképes irodalmi műsorral 
idézték fel október 23-a eseményeit. 

A rendezvény díszvendégei voltak: Világosi 
György ügyvéd, Devecser város díszpolgára, 
56’-os szabadságharcos és Vaczkó László tanár, 
az 56’-os eszmék őrzője, egykori politikai elítélt, 
valamint Varga Gyula. Az önkormányzat dí-
szoklevélben részesítette őket. Az ünnepély után 
indult a menet a Deák-téri 56’-os emlékműhöz, 
ahol koszorúztak és mécseseket helyeztek el. 

Közreműködött az ünnepségen az Ifjúsági Fúvó-
szenekar Ormándlaky Péter karnagy vezetésével.

Szöveg, fotó: Czeidli József 

56’-rA eMlékeztek

Mécses gyújtással emlékeztek 56’ hőseire 
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- Minden bizonnyal sok devecseri 
lakos többet szeretne tudni pol-
gármestere magánéletéről. Kérem, 
beszéljen róla!

- 1977-ben születtem Ajkán, ott 
is nőttem fel. Szüleim egyszerű, 
tisztességes emberek. Édesanyám 
dajka volt az ajkai óvodában, de 
egészségi állapota miatt rokkant-
nyugdíjas lett. Édesapám szer-
számkészítő egy veszprémi cégnél. 
Öcsémnek szakács a végzettsége, 
közel két évtizeden keresztül a 
vendéglátásban dolgozott, jelenleg 
egy kis divatáru üzletet üzemeltet. 
Ajkán a Veres Pálné Általános Isko-
lába jártam (ezt 2008-ban lebontot-
ták). Középiskolai tanulmányaimat 
az ajkai Bródy Imre Gimnázium 
német nyelvi tagozatán végez-
tem. A német identitást nagyon 
fontosnak tartom. Német felme-
nőim vannak édesanyám révén. 
Nyolcéves koromban kezdtem el 
tanulni a német nyelvet. Gyerekeim 
óvodában és iskolában is tanulják a 

németet. Érettségi után Budapesten 
az ELTE Tanárképző Főiskolai Ka-
rának magyar-német szakán tanul-
tam. Egy 3. szakot párhuzamosan 
végeztem. A művelődésszervező 
szakot – dékáni engedéllyel – egy 
év alatt teljesítettem a két év he-
lyett. 1999-ben az első, 2000-ben 
a második diplomámat szereztem 
meg. Közben tanítani kezdtem dé-
káni engedéllyel Budapesten egy 
egészségügyi szakiskolában, félál-
lásban a tanulás mellett. Óraadást 
vállaltam a Petrik Soma Vegyipari 
Szakközépiskolában. A következő 
évben a Csepeli Műszaki Szakkö-
zépiskolában tanítottam németet. 

Négy félévet jártam a Külkereske-
delmi Főiskola nemzetközi marke-
ting és minőségfejlesztés szakára is. 
Nem fejeztem be, mert Kislődön 
állásajánlatot kaptam, ahol aztán 
magyart, németet tanítottam, osz-
tályfőnök lettem, és vezettem a Mű-
velődési Házat, szerveztem az ifjú-
sági programokat. Hívtak az Ajkai 

Bercsényi Miklós Szakiskolához. A 
szakképzéstől a technikusképzésig 
minden szinten tanítottam, főként 
németet.  Itt dolgoztam 2010-ig. 
Közben 2002-ben leendő felesé-
gemmel vállalkozást indítottunk, 
amely nyelvoktatással, fordítással, 
tolmácsolással foglalkozott. 2006-
ban megnősültem. Feleségem a 
Veszprémi Pannon Egyetem böl-
csész karán végzett. Ebben az évben 
kezdtem az aktív politizálást. Az 
őszi események elgondolkoztattak, 
hogy milyen jövő vár ránk, ahol a 
kormányellenes tüntetésen gumi-
lövedékkel lőnek a tömegre. Sárba 
tiporják a demokráciát, alapvető 
jogokat nem biztosítanak. 

Nehéz volt a 2007-es év. Apósomnál 
tavasszal daganatos megbetegedést 
diagnosztizáltak. Sajnos nem sike-
rült megmenteni az életét, néhány 
hét leforgása alatt tragikus hirte-
lenséggel elvitte a gyógyíthatatlan 
kór. Feleségem közben bekerült a 
tapolcai szülészet bezárása miatt 
túlzsúfolt ajkai kórház szülészeti 
osztályára. Apósom halála után 2 
nappal, június 20-án megszületett 
Donát kisfiunk. Az orvosok taná-
csára csak a szülés utáni napon kö-
zöltük feleségemmel, hogy elhunyt 
az édesapja. 

2007 augusztusában jelentkeztem 
a Magyar Gárdába. Túljelentkezés 
miatt nem nyertem felvételt. 2008. 
március 29-én a Hősök terén több 
ezer hazaszerető ember előtt esküt 
tettem a Szent Korona másolata 
előtt, hogy életem végéig a magyar 
nemzet szolgálatában tevékenyke-
dem. Hatalmas felelősséget jelent 
ez számomra. 2008. május 17-én 
megalapítottuk a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom Ajkai Szerve-
zetét. Tudtuk, hogy olyan erőre van 
szükség, amely a gyökeres társadal-
mi változásokat tűzi zászlajára. A 
nemzeti radikalizmusnak Veszp-
rém megyében nem volt szervezett 
bázisa. Feladatunkká vált a szerve-
zés. A Jobbik szervezőjévé neveztek 
ki. Sorra alakultak a helyi csopor-
tok: Pápa, Nemesvámos, Tapol-
ca, Sümeg, Várpalota, Veszprém, 
Balatonfüred. 2008 decemberében 
a Veszprém Megyei Választmány 
elnökének választottak. Ezt a tiszt-

séget 2014-ig töltöttem be.

 2009. március 22-én megszületett 
kislányunk, Zselyke. Ugyanebben 
az évben az Országos Választmány 
egyik alelnöke lettem. Kevesen hit-
tek akkor a párt sikerében. Erre cá-
folt rá Ajkán egy időközi választás, 
ahol közel 19 %-ot értem el. 

2010 után fizetés nélküli szabad-
ságon voltam a Bercsényi Miklós 
Szakiskolában, tekintettel a közfel-
adataim ellátására. Amikor minden 
eszközzel igyekeztem megakadá-
lyozni, hogy a szakképző intézmény 
a Hit Gyülekezete fenntartásába 
kerüljön, a munkaviszonyom meg-
szűnt. 

2013. május 20-án nagyon nagy 
lelki trauma ért, részese lettem 
egy közlekedési balesetnek. Az Or-
szággyűlés ülésére indultam, Ajkán 
a vasútállomásra mentem az Alkot-
mány utcában, amikor egy 94 éves 
asszony kerékpárjával a gépkocsim 
előtt feltűnt. Azonnal fékeztem, el-
rántottam a kormányt, de az ütkö-
zést nem tudtam elkerülni. Bár csak 
a jobb első fényszóró érte el a höl-
gyet, sajnos a sérüléseibe belehalt. 
Politikusként is és családapaként is 
erőt kellett vennem magamon az el-
múlt években, de lelkileg valószínű 
egész életemben nem fogom tudni 
feldolgozni az akkor történteket. 
A sajtó is gondoskodott róla, hogy 
napi szinten foglalkozzam ezzel a 
személyes tragédiával. Némi lelki 
megnyugvást ad, hogy az áldozat 
lánya kijelentette, hogy a családja 
nem tart felelősnek a történtekért. 
Az Ajkai Járásbíróságon a tárgya-
láson a vita az igazságügyi szakér-
tők között főként amiatt alakult 
ki, hogy az úttest szélétől, vagy a 
parkoló autók sávjától kell-e szá-
mítani a gyalogos behaladását. A 
bíróság úgy ítélte meg, hogy bár 
állandóan parkolnak autók az út 
mellett a kijelölt parkolóhelyeken, 
ennek ellenére az úttest szélétől 
kell számítani a reakcióidőt, emiatt 
1,7 másodperc késedelmet róttak 
fel a terhemre. A bíróság ítélete: 1 
év szabadságvesztés 2 évre felfüg-
gesztve. A szeptember 30-i 1. fokú 
ítéletet megfellebbeztem, felmen-
tést kérve.

tABUk Nélkül
- a városról, a közügyekről, a magánéletről – interjú Ferenczi Gáborral, devecser város polgármesterével
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Közben városi legendák terjedtek 
arról is, hogy a közügyektől el fog-
nak tiltani, pedig véletlen közleke-
dési balesetnél erre még nem volt 
precedens.

- Országgyűlési képviselőből ho-
gyan lett polgármester, és miért 
épp Devecserben?

- A családunk apai ágról Devecser-
ből származik. Szüleim itt szület-
tek. Apai nagyapám itt volt hentes a 
húsüzemben. Nagyapám: Ferenczi 
Antal, nagyanyám: Nyoma Teréz. 
Dédnagyapám Ferenczi Antal, test-
vére Ferenczi Lajos, akit 1919-ben 
végeztek ki a vörös terror idején. 
(Az eseményről bővebben előző 
számainkban olvashattak olvasó-
ink - a szerk.) Gimnáziumi éveim 
alatt a devecseri könyvtárba jártam 
tanulni, könyveket kölcsönözni. 
Megfogott a gyönyörű környezet. 

2010-ben az Ajka-Devecseri válasz-
tókerületben a Jobbik jelöltjeként a 
párt megyei listájának első helyéről 

bekerültem az Országgyűlésbe. Az 
Oktatási-Tudományos-Kutatási Bi-
zottság tagja lettem. Munkaszerető 
ember vagyok, az egyik legaktívabb 
parlamenti képviselő voltam. A 4 
éves ciklusban több mint 240-szer 
szólaltam fel, és hasonló nagyság-
rendű önálló indítványom, írásbeli 
kérdésem volt. A megnyilatkozá-
saim legnagyobb része Devecserre 
és a térségére irányult. A 2010-es 
iszapkatasztrófa után a Parlament 
vizsgáló bizottságában is tevékeny-
kedtem. Rendszeresen vetettem fel, 
hogy a károsultak jussanak minél 
előbb hozzá az őket megillető kárté-
rítéshez, a valós felelősöket vonják 
felelősségre. Firtattam a Kármentő 
Alapban összegyűlt pénz felhaszná-
lását, és például azt is, hogy miért 
nem a helyi téglagyárból vásárol-
ták a téglát a Makovecz-lakópark 
építéséhez. Rengeteg alkalommal 
tartottam Devecserben lakossági 
fórumot, ill. fogadóórát, mert a 
képviselőség klasszikus értelmé-

ben hiszek: az embereket csak úgy 
lehet képviselni, ha minél többször 
találkozom velük, meghallgatom 
panaszukat, és keresem rájuk a 
megoldást.

2014-ben az országgyűlési választá-
son több mint 10 ezer szavazattal a 
2. lettem a választókörzetben, De-
vecser egyik körzetében 1. A lakos-
sági felkérések mellett a Jobbik he-
lyi szervezete is úgy döntött, hogy 
én legyek a polgármesterjelölt. 

- Minek tulajdonítja a győzelmét? 
Cselekvési programjában milyen 
„hívószavakat” tartott legfonto-
sabbnak?

- 2014-ben példátlan szavazatszám-
mal választottak polgármesterré. 
Ez hatalmas bizalmat, de hatal-

mas felelősséget is jelent, amely-
lyel nem szeretnék visszaélni. A 
polgármesterséget küldetésnek 
tekintem. Hiszek az eleve elren-
delésben, mindennek megvan az 
oka és sorsszerűsége.  

Programom fő célkitűzése, hogy 
Devecser rendezett, tiszta, nyu-
godt, biztonságos kisváros legyen. 
Nem csak a „kirakatban”, hanem a 
külterületeken is, ahol jó élni, aho-
vá jó hazajönni, és ahonnan nem 
érdemes elmenni. Az elmúlt egy 
évben ebbe az irányba igyekeztünk 
elmozdulni. 

(Folytatás a következő lapszámban 
– Évértékelés és jövőbeni tervek 
témákban)

Váti Ferenc

A képen bal oldalon Nyárs Dezső, jobb oldalon elől Ferenczi Antal, 
a nagypapa, mellette Csongrádi Lajos és Boldizsár Zsolt 1983-ban a 
Devecseri Húsüzemben
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Gárdonyi Géza halálának évfordulóján a róla elnevezett általános iskola 
hagyományos Gárdonyi-napot rendezett. A kisiskola előtti téren lévő Gárdo-
nyi-szobornál kezdődött az ünnepség. A 7.c osztály tanulói irodalmi műsorral 
idézték fel Ziegler Géza devecseri tanítóskodásának éveit, majd koszorút és 
mécsest helyeztek el a mellszobránál és az iskola falán lévő, 1936-ban felava-
tott, őt ábrázoló domborműnél. Mayer Gábor igazgató szeretettel köszöntötte 
az elsősöket, akiknek a végzős diákok tűzték fel az iskolajelvényt. Ezután a 
művelődési házban tartották meg az 56’-os forradalom – és szabadságharc 
59. évfordulójának tiszteletére tartott iskolai ünnepséget. A vetítettképes 
előadást szerkesztette és betanította Horváth Csabáné Treiber Ildikó tanár-
nő az 5.b, 7.a, 8.a, 8.b osztály tanulóinak. A továbbiakban osztálykeretben 
Gárdonyival kapcsolatos feladatokat oldottak meg és megtekintették az 
Egri csillagok című filmet. Délután sportjátékok várták a gyerekeket. A nap 

talán legizgalma-
sabb eseménye a 
Gárdonyi-gála 
volt, ahol jelene-
tekkel, tánccal, 
verssel, énekkel, 
zenével varázsol-
ták el a fellépők a 
hálás közönséget.

Szöveg, fotó: 
Czeidli József

gárDONYi gézárA és 
Az 56' -Os fOrrADAlOM-
rA eMlékeztek

Koszorút és mécsest helyeztek el Gárdonyi szobránál 

8460 Devecser, Vasút u. 37.
Tel.: (88)224-052 ∙ Fax: (88) 502-512

www.devagro.hu
e-mail: agrokemia@devagro.hu

Továbbra is vállaljuk szemes termények 
szárítását, tisztítását és tárolását. 

A kUkOriCát 
és egYéB terMéNYeket 

gYOrs fizetéssel 
MegVásárOljUk

saját- és külső telephelyeken 
történő átvétellel.

információ: puskás szabolcs
tel.: 06-70-3383-896

Várjuk szíves érdeklődésüket!

Az akció 2015. 12. 31-ig tart!
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Kovács Marcell 
szerbiai 
világbajnoKsága
Szabadka adott otthont az SKDUN 
világbajnokságnak, ahol devecseri 
versenyzőnk is remekül teljesített

Marcell elmondása szerint ez egy 
„stílus” világbajnokság volt, ahol 
csak a shotokan karatét űzők ver-
senyeztek. Előtte már szerepeltek 
egy Európa Bajnokságon ugyanitt, 
és most is hasonlóan magas szín-
vonalon rendezték meg a versenyt, 
ahol szintén kiválóan felkészült 
versenyzőkkel találkozott, és két 
bronzérmet is begyűjtött.  - Na-
gyon jó, jól felkészült versenyzők-
kel találkoztam, de nem sikerült 
megtalálnom a formám. Az egyéni 
kumitével (küzdelem) kezdtem va-
sárnap. A döntőbe jutásért a későb-
bi világbajnoktól kaptam ki, kisebb 
segítséggel a bíróktól – mosolyog 
Marcell, majd folytatja. - Délután 
pedig csapat küzdelmekkel folytat-
tuk, ott sikerült meccset nyernem 
és harmadik helyre értünk fel. A 
kissé csalódott fiatalember telje-
sítményéről edzője, Takács Miklós 
így nyilatkozott: - Nem volt kiugró 

formában, de a kötelezőket így is 
hozta: kumitében harmadik helye-
zett lett, és a felnőtt férfiakkal is a 
bronzos helyet birtokolják. Nagy-
szerű szereplés a korához képest.

Marcell! A világbajnoki bronzod-
hoz szívből gratulálunk, és további 
sikeres szereplést kívánunk!

ifj. Kozma György

Futball
2015. október 11. Devecser 
SE-Csetény 1:1 (0:0) Megyei I. fel-
nőtt férfi labdarúgó mérkőzés. A 
végig fölényben játszó hazai csapat-
nak nem sikerült megtörnie  Cse-
tényt . A második félidő derekán 

esett vendég találatra még éppen 
időben jött válasz Takács Attilától, 
így megmaradt az egy pont. 

Jók: Takács, Szélessy, illetve Vince, 
Kovács, Fenyvesi M.

2015. október 25. Devecser 
SE-Úrkút SK 3:0 (1:0) A megyei 
első osztály két legrutinosabb já-
tékosállományával rendelkező 
csapata mérkőzött meg Devecser-
ben. A nézők jó iramú, változatos 
összecsapást láthattak, mely igazi 
rangadó volt. Megérdemelt győzel-
met aratott a Devecser SE a tavalyi 
bajnokság győztese ellen.

 Jók: Hauser T, Lang, Takács, Orbán 
A., ill. senki. Tudósított: Heizler 
Gábor

ifj.  Kozma György

ÖregFiúK MeccseK
Herend-Devecser 6:4 (1:3)

Október 24-én a herendi nagy pá-
lyán vendégeskedett a Devecseri 
Öregfiúk. Sajnos sok volt a hiányzó, 
betegségek nehezítették a csapat 
dolgát. A baráti hangulatú meccset 

jellemzi, hogy egy játékost a hazai-
ak adtak „kölcsön”, aki ráadásul az 
első devecseri gól szerzője is volt. 

Devecser- Kolontár 9:3 (4:2)

Október 31-én a Városi Sportte-
lepen lévő új műfüves pályán fo-
gadták a Kolontári Öregfiúkat. A 
jó iramú, sportszerű meccsen, a 
most már több cserével is rendel-
kező hazaiak nyertek. 

November elején Ölbő csapatával 
idegenben játszanak nagy pályán, 
majd egy évzáró eseményt szer-
veznek.

Nyoma László „Cuci” elmondása 
szerint, aki a Devecseri Tömegsport 
szakosztály, és Devecseri Öregfiúk 
vezetője, nagy szerencse, hogy egy-
re több fiatal keresi meg, és szeretne 
csapatukhoz csatlakozni. Ezúton 
tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, 
hogy péntekente, előzetes egyezte-
tés után a Nagyiskola tornatermé-
ben tudnak edzeni az Öregfiúkkal. 
Köszönjük Cuci bácsinak a szerve-
zést, mellyel sokat segít a focizni 
vágyóknak!

ifj. Kozma György

DeVeCser spOrtjA

Elhozta az ősz sokszínűsége a termé-
szet varázslatos pompáját,a rozsdál-
ló, aranyba öltözött fákat, bokrokat, 
bordó, barna, sárga levélszőnyeget.

„Kinézek az ablakon, falevél egy 
nagy halom. 
Már a földet takarja, a szél össze-
kavarja!”

Énekelgettük kedvenc dalunkat, 
miközben egy napsütéses őszi dé-
lelőttön Vackor Óvodánk Nyuszi 
csoportjába kedves vendégek ko-
pogtattak be. Ellátogatott hozzánk 
városunk FOLTVARRÓ köre, 
ügyes kezű, szorgos, varró nénik, 
asszonyok, nagymamák. Bodnár 
Mihályné Erzsike, Mázár Ferencné 
Marika, Monek Józsefné Marika, 
Papp Lászlóné Rózsika, Szücsné 
Kecse Anna, Zabó Anett, Zabóné 
Zsuzsa és  csoportvezetőjük Harczi 
Ilona.  Megörvendeztettek bennün-
ket saját készítésű ajándékaikkal. 

A pachwork technikával készült 
takarókban, párnákban a horgolt, 
kötött alvókákban, játékos kígyók-
ban, Vackor Óvoda feliratú hímzett 
képben visszaköszönt számunkra az 
ősz sokszínűsége. Nagy örömmel 
fogadták gyermekeink a sok-sok 
meglepetést, boldogan hancúroztak 
a takarókon, párnákon, szeretgették 
az alvókákat, játékokat. Melegszívű 
ajándékozóink kedvességét, önzet-
lenségét kedvenc őszi dalainkból, 
verseinkből felfűzött őszi csokorral 
köszöntük meg. Örömteli délelőttöt 
töltöttünk együtt, ahol velünk volt 
óvodavezetőnk Lennerné Pál Szil-
via, és Ferenczi Gábor polgármester. 
Vendégeinkkel egy kötetlen beszél-
getés, teázás, vitaminos finomságok 
ropogtatása közben még jobban 
megismerkedtünk, felidéződtek régi 
óvodai emlékek, élmények.

Búcsúzóul Ica néniéket megkértük, 
sétáljanak át Nyuszi csoportunk 

„Szeretethídján”, ahol megérez-
hették gyermekeink szívmelenge-
tő simogatását. Igazán lélekemelő 
pillanat részesei lehettünk, amely 
szavakba öntve annyit jelentett: 
KÖSZÖNJÜK!!!

„Ha kapsz, megtelik a kezed, ha 
adsz, megtelik a szíved!!!”

Ui: „Nálunk már járt a Jézuska!-új-
ságolta egy kislány társának az ud-
varon!”

A Nyuszi csoport apraja nagyja 
nevében:

Radován Péterné Zsuzsa, 
Hóborné Nemes Márta 

óvodapedagógusok

„sOkAt tUD Az éN kezeM, sOkAt tUD Az UjjAM!”
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Anton Windisch és Schmalzl János Urak 
ismét adománnyal érkeztek városunkba, 

melyet immár sokadszor a devecseri 
Vackor Óvodának adtak át. 

A Nyuszi csoport énekkel köszönte meg az ajándékot.

Köszönjük az önzetlen támogatást nekik 
és a Gabriel családnak is, 

akik 300 eurót küldtek városunknak, 
melyet esélyegyenlőségi programokra 

fordíthatunk.
Tisztelettel:  

Ferenczi Gábor 
polgármester

H.L Konvergál Zrt
Ajkai Iroda | Horváth Dávid
Email: iroda@hlkonvergal.hu

Tel: +36-30/620-3626

Váltani szeretne? 
keresi a legkedvezőbb ajánlatot?

Nézesse át szerződéseit!
Válassza díjmentes szolgáltatásainkat!

23 Biztosító ajánlata egy helyen!

Kiemelt szolgáltatásaink:
• Kötelező gépjármű felelősség biztosítás
• Casco
• Lakás biztosítás
• Vagyon- felelősség biztosítás
• Utas biztosítás
• Életbiztosítás
• Nyugdíj kiegészítő biztosítás

Teljes körű ügyintézés, szerződéskezelés, 
káresemény esetén közreműködés
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Néhány humoros részlet iskolai dolgozatokból:
- IV. Béla a tatárjárás után a kihalt nép pótlásáról személyesen gondos-

kodott…
- II. Rákóczi Ferenc úgy halt meg, hogy belefulladt a Rodostóba..
- Arany János a walesi bárdokkal sújtott le a Habsburg házra…
- Petőfi Sándor egy szegény cselédlány és a magyar nép fia…
- A víz oxigénből és folyadékból áll…
- Szemünk közepén van egy nyílás, ami mindenkinek fekete, mert a 

fejünkben belül sötétség van…

***
Egy szakadék felett a gyenge fahídra egyszerre lép rá a bolha és az elefánt. 
A súly alatt a híd leszakad, s az állatok a mélybe zuhannak. Lent, miután 
elcsitul a zaj, fájdalmasan megszólal az elefánt.
- Nem megmondtam bolha pajtás, hogy egyenként menjünk át rajta!

Ha Mindenszentek napja (1.) nedves, enyhe lesz a tél, ha száraz, zord 
idő várható. Ha Márton napján (11.) a lúd jégre áll, karácsonykor sárban 
botorkál. Szent Erzsébet napja (19.) tél erejét szabja. (Amilyen az idő 
ezen a napon, olyan lesz a december.) Erzsébet rend szerint megrázza a 
pendelyét, havazik. Katalin (25.) locsog, karácsony kopog, Katalin kopog, 
karácsony locsog. András (30.) nem olyan ember, mint más, hideg e napon 
minden szélfúvás.

Megvásárolom régi papír- és fémpénzeit, egyéb régiségeit.
Németh Ferenc
tel.: 06-30/9465367
e-mail cím: www.numizmata.eu

MOsOlYperCek

Népi MeteOrOlógiA
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6000 példányban Devecser, Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, 
Dabrony, Doba, Egeralja, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, 
Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Nemeshany, Noszlop, 
Oroszi, Pusztamiske, Somlóvásárhely, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvecse, 
Tüskevár, Vid, Nagypalád-Fertősalmás, és Csóka településeken.ISSN 2062-6878. 
Hirdetésfelvétel: a könyvtárban nyitva tartási idő alatt. E-mail: devecseriujsag@
gmail.com. Levélcím: Devecser Városi Könyvtár és Művelődési Ház, 8460 Devecser, 
Jókai utca 3. Tel: 88/224-125. Felelős szerkesztő: Nagy Imre. Szerkesztő-bizottság: 
Czeidli József, ifj. Kozma György, M. Mester Katalin, Váti Ferenc

VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: L, U, 
Z, A, Á,V, S) 10./ Libahang 11./ ..... Tivadar (Néhai színművész) 12./ 
Siló közepe! 13./ Cukorrépa feldolgozásának mellékterméke 15./ Nem 
érdekli a szóban forgó dolog 16./ Tézis 17./ Másol 18./ Einsteinium vegy-
jele 19./ Ügyirat 21./ Egyféle más szóval (Rövidítve!) 22./ Kicsinyítő kép-
ző 23./ Szolmizációs hang 25./ ...-fúl (Mérgesen morog) 27./ Fasor 28./ 
Amerikai filmcím 30./ Fejlődik 31./ Észak-atlanti Szerződés Szervezete 
(Rövidítve!) 33./ Mutató névmás 34./ Termelőszövetkezet (Rövidítve!) 
35./ ..hó öcsi (Magyar filmcím) 36./ .. a csodák csodája (A Vígszínház 
legújabb előadása) 38./ Ital egynemű betűi! 40./ Erbium vegyjele 41./ 
Forróság 44./ Lángol 45./ ... írás (Ogam) 47./ .... a csodaszarvasról (Ara-
ny János) 48./ Erre - ....49./ Alumínium vegyjele
FÜGGŐLEGES: 2./ Várát Dobó István védte 3./ Pató ... úr (Petőfi Sándor) 
4./ .... halunk meg (Koltai Róbert filmje) 5./ Ta.. (Övesállat) 6./ Mezo-
potámiai város 7./ Pengetős hangszer 8./ Batyu része! 9./ Szutyejev meséje 
13./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk: N, B, Z, L, É) 14./ 
A filmérzékenységnek mértékegysége 20./ .....forint (Károly Róbert) 22./ 
Kambodzsa és Luxemburg autójele 24./ Létező 26./ Út - és hídépítő katona 
29./ Téli csapadék 32./ Tíz szélei! 33./ Előadó (Rövidítve!) 35./ ..hotázás 
(Nevetés) 37./ Argon vegyjele 38./ Valós 39./ Fürdőjéről híres település 40./ 
Izomban rejlik! 41./ Bátor 42./ Szeged része! 43./ Ipari növény 44./ Történ-
elmi korszak 45./ .. vára (Marseille melletti szigeten) 47./ Arad párosai!
Az októberi számban megjelent rejtvény helyes megfejtése: “Az öregnek 
aszúbor jár, a gyereknek must csordogál” Nyertesek: Horváth Balázs, 
Doba - Baráth Mária, Devecser - Ivány Gyuláné, Devecser
A novemberi rejtvény megfejtésének beküldési határideje: december 5.
Készítette: Czeidli József
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HirDesseN
NálUNk!

Hirdetések, köszönetnyilvánítások,
jókívánságok díjai:

Teljes oldal (1/1): 35 000 Ft
Fél oldal (½): 18 000 Ft
Negyed oldal (¼): 9500 Ft
Nyolcad oldal (1/8): 5000 Ft
Tizenhatod oldal (1/16): 2600 Ft
4 x 4-es területű: 1400 Ft
Apróhirdetés (20 szóig): 600 Ft

A hirdetési szöveget a könyvtár
információs pultjánál lehet leadni.


