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Alapítva 1927-ben

A devecseri látogatás viszonzása-
ként 2015. augusztus 13-án érkezett 
városunkba Nagypalád és Fertősal-
más küldöttsége: Bíró Vencel pol-
gármester, László József képvise-
lő, a Kárpát-Pack Kft. igazgatója, 
Nagy Csaba, a Kárpát-Pack Kft. 
igazgató-helyettese, Nagy Ágnes 
iskolaigazgató, Diószegi Patrícia 
óvodapedagógus. A küldöttséget az 
önkormányzat, az intézmények, és 
a civil szervezetek vezetői fogadták. 

Ferenczi Gábor, városunk polgár-
mestere köszöntőjében elmondta, 

hogy nagyon fontos esemény ez a 
viszontlátogatás, mert a személyes 
kapcsolatok erősítése a hosszú távú 
együttműködés alapja. Ugyanilyen 
hangsúlyosnak véli az intézmények, 
civil szervezetek közötti baráti vi-
szony kialakítását, megerősítését. 
A Nagypaládon és Fertősalmáson 
töltött napok felejthetetlenek. A 
devecseri delegáció megtapasz-
talhatta a Kárpátalján élő magyar-
ság összetartó erejét, példaértékű 
magyarságtudatát. Bíró Vencel, 
a testvértelepülés polgármestere 

megköszönte a meghívást, amely-
nek örömmel tettek eleget. Hálá-
sak Devecser anyagi segítségéért, 
amelynek 30 %-át intézmények 
kapták, a többivel a rászoruló csa-
ládokat segítették. Ferenczi Gábor 
szerint a segítségre szorulás bár-
mikor változhat. Példa rá a 2010-es 
iszapömlés, amikor a devecseriek is 
tapasztalhatták, mit jelent önzetle-
nül adni, kapni.

A fogadás után a vendégek és kísé-
rőik meglátogatták a Biztos Kezdet 
Gyermekházat, dr. Ferencz Judit 

háziorvos rendelőjét, a Vackor Óvo-
dát, a Kastélykönyvtárat, a járási 
hivatalt, az általános iskolát, és a 
Gárdonyi Emlékkiállítást. Minde-
nütt az első számú vezető mutatta 
be intézményét. Délután Pápán 
ismerkedtek a várossal. 

14-én Devecserben a Húsüzem-
ben Szalai József reggelivel várta 
a vendégeket. Üzembejárás után 
Tapolcára indultak. Ott Dobó 
Zoltán polgármester, Kozma Hen-
rik alpolgármester, és Rig Lajos 
országgyűlési képviselő fogadta 

őket. Délután Badacsonytomajon 
városnézés, kisvasutazás, fürdőzési 
lehetőség szerepelt a programban. 

15-én Meggyeserdőn a használt-
cikk piacon kezdődött a nap, majd 
folytatódott a Vöröskereszt szerve-
zésében megtartott családi napon, 
ahol a rendezvények sokaságából 
lehetett választani. Közben meg-
érkezett a Vajdaságból Csóka te-
lepülés küldöttsége. Délután még 
megtekintették a tűzoltószertárt, 
a Makovecz-kápolnát, és a Rota-
ry-házban az iszapkatasztrófa- em-

lékkiállítást. A vacsorát Németh 
Pálné otthonában fogyasztották el. 

16-án a nap nagy részét a Széki-tavi 
horgász- és főzőverseny foglalta le. 
Főzésben a vendégek is jeleskedtek. 
A délelőtti finom ízeket délután a 
Somlón öblítették le a Tornai Pin-
cészetben.

17-ére is jutott látnivaló a Gallus 
Kft.-nél. Az ebédet már a megye-
székhelyen költötték el, amely után 
Veszprémben városnéző sétát tettek.

Vers
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IsTenAdTA 
sZéP VIdék
Könyvbemutató a 

Tornai Pincészetben

TesTVérTelePülések VIsZonT-
láTogATásA deVecserBen 

Nagypalád-Fertősalmás és Csóka küldöttsége számtalan élménnyel 
gazdagodva tért haza

Gárdonyi Géza:
Szeptember

Elnémult a rigó. 
Az esteli csöndben

az ősz bogár szomorú 
pri-pri dala szól már.

A távoli szőlőkben 
panaszolja szüntelen:
elmúlt, odavan a nyár, 

a meleg nyár!

így változik búsra 
az én hegedűm is:

fejemre az ősz dere, 
az ősz dere száll.

Gazdagon érik a szőlőm, 
telve a csűr is,

De pri-pri: odavan
a nyár, - a nyár...

Augusztus 31-én zsúfolásig meg-
telt a Tornai Pincészet elegáns, 
üvegpanorámás nagyterme az 
érdeklődőkkel, gazdákkal, a Som-
ló-hegy tisztelőivel M. Mester Kata-
lin „Somlóország II.” c. könyvének 
bemutatóján. A számos megjelentet 
a házigazda, Tornai Tamás köszön-
tötte, kiemelve a minőségi somlai 
mellett a betű, az írott könyv, a 
Somló értékeinek könyves megörö-
kítését. Az est során a beszélgető-
társ most is Bándi László volt, mint 
2011-ben az első Somló-kötetnél, a 
patinás budapesti Urániában.

„A Somlóország Istenadta szép vi-
dék nagy, szép, zöld könyv után azt 

(Folytatás a 2. oldalon)(Folytatás a 3. oldalon)
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hittük, nem lesz már ereje folytatni 
a szinte kifogyhatatlan ismerete-
ket rejtő Somló-hegy bemutatását 
Mester Katalinnak. S most belela-
pozhattunk a barna borítású - közel 
450 oldalas új kötetbe…” kezdte 
a bemutatást a beszélgetőtárs. A 
szerző-összeállító sokoldalúságát 
bizonyítja, hogy a borítón a saját, 
Somlót ábrázoló festménye látható. 

A könyv ajánlását most is az Iszkáz-
ról elszármazott Ágh István költő 
és Tornai Tamás a Hegyközségek 

Nemzeti Tanácsa elnöke fogalmazta 
meg. A könyvet a Somló környéki 
polgármesterek „nyilatkozatai” 
indítják a hegyről, a falujukról. 
Izgalmas visszapillantást kapunk 
Szeghalmy Gyula 1937-ben a Du-
nántúli vármegyékről megjelen-
tetett könyvének kivonatából. A 
Somló földrajzi elhelyezkedésének 
részletezésén túl 23 somlói tele-
pülés rövid ismertetőjét is kapjuk 
statisztikai adatokkal, valamint egy 
személyi adattárat azon eleinkről, 
akik a régi könyv elkészítését elő-
mozdították. 

Az Archeológiai Értesítőből a Sü-
megen élő néhai Darnay Kálmán 
által lejegyzett anyagból megfej-
tésre került „a magyar földön lelt 
legrégibb szoborművek egyike”, a 
Séd-víznél szőlőforgatáskor talált 
vízhordó leány bronzszobrocskájá-
nak története. Érdekes adalékokkal 
találkozunk, amikor elolvassuk A 
sümegi Ramasetterek és a Somló /
Ibos Zoltán/, a Pápa és a Somló /

Hamvas Béla és dr. Hermann István 
könyvtárigazgató/ és A Somló Vid 
életében /N. Péntek Zsófia/ írásokat. 
A Somló földtörténeti és vízföldtani 
vázlatát dr. Papp Zoltán Ph.D. okle-
veles bányamérnök-hidrogeológus 
adja, míg A Szent Lázár Lovagrend 
a Somlón történetét dr. Kosza Ida 
és a szerző jegyezte le. 

A maga nemében ritkaságszámba 
megy a Somló és környéke harangjai 
fejezet. A Somló környékének 23 
templomában és 4 kápolnájában 

lévő harangokat, azok méreteit, 
több esetben zenei hangját és ahol 
elérhető volt, a harangok feliratait, 
fényképeit is közlik településenként 
a devecseri ökumenikus-kápolná-
val bezárólag. Az író-szerkesztő-
nek Miklós Márton és Major László 
szolgáltatta a tartalmas fejezetet. 
Nemcsak a tüskeváriaknak jelent-
het ismeretbővítést a Bepillantás 
Házy Alajos plébános feljegyzései-
be c. fejezet. A gyógybor, a nászéj-
szakák bora történetét fogalmazza 
meg Csoma Zsigmond. A Somlói 
emberek fejezetben: Múltidézőben 
(Varga) Gyula bácsinál, Kozarits 
Zoltán író, költőnél, a dobai Papp 
Mihálynál, a volt „toronyőr”-nél és 
Kovács Norbert Cimbi néptáncos, 
koreográfusnál járt jegyzettömbjé-
vel M. Mester Katalin. 

A Somló mai arca fejezetben be-
pillantást kapunk a Somló birtok-
szerkezetének és a telepített szőlő-
fajtáinak változásáról napjainkig, a 
megújuló Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa működéséről, a Nagy-Som-
lói Borvidék Hegyközsége rendtar-
tásáról, a Somlóért Nonprofit Kft. 
munkájáról, a GEMARA vidékfej-
lesztési stratégiájáról és a Somló és 
Környéke Borút Egyesület létezésé-
ről. A könyv közli a somlói híres, de 
1945. március 25. óta nem működő 
taposókút felújítási tervezetét. A 
szerkesztő bemutatja a kiscsőszi Az 
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesü-
letet, a „Csillagot iszom a borral”Ki 
tud többet a szülőföldről? vetélke-
dő kérdéseit, melyet Nagy András, 
Nagy László költő fia állított össze. 

A Keresztmetszet I-II. fejezetben, 
ami közel 200 oldal, szőlő- és bo-
rosgazdákat, pincészeteket mutat 
be fényképekkel a szerző. Nem „vá-
logatta” a gazdákat, csak azokkal 
beszélgetett, akik erre nyitottnak 
mutatkoztak. A nagyobb pincésze-
teket, gazdaságokat nem lehetett 
kihagyni a könyvből sem, mert 
ők változtak a legtöbbet az elmúlt 
közel öt évben. Így került bemu-
tatásra 60 gazdaság és 5 vendég-
látással foglalkozó somlói egység. 
A fotóarchívum múltba tekintő, 
látványos oldalain túl 37, a somla-
is palackokon található borcímke 
színes fényképét és értékelő leírását 
közli M. Mester Katalin. 

A mozgalmas, pergő hangulatú, 
másfélórás könyvbemutatón a fe-
jezetírókat, szereplőket a moderá-
tor megszólalásra bírta, de polgár-
mesterek, gazdák is elmondhatták 
gondolataikat, véleményüket. 

A Veszprém Megyei Honismereti 
Egyesület ezt az ünnepi alkalmat 
megragadva adta át a nyugal-
mazott ajkai technika tanárnak, 
technika-történésznek Vesztróczy 
Lászlónak az elismerő oklevelet a 
honismeretben végzett munkája 
elismeréséül.

Az ünnepélyes könyvbemutató 
után a szerző (saját készítésű) sü-
teményezésre, a Tornai Pincészet 
pedig somlai borocskázásra hívta 
meg a jelenlévőket. A jókedélyű 
zsongásban pohárral, könyvekkel 
a kézben még hosszan beszélgettek 
egymással és a szerzővel a somlói-
ak, a hegyet szeretők.

Bándi László

soMlóorsZág II. IsTenAdTA sZéP VIdék
Könyvbemutató a Tornai Pincészetben (Folytatás a címoldalról)

„TITok-
ZATos éj-
sZAkák” 
foTó-
kIállíTás

Gyurom János fotói 
a falakon

A Magyar Fotográfia Napja alkal-
mából a Pápán élő Gyurom János 
fotóművész munkáinak egy szele-
tét állította ki a Kastélykönyvtár 
az emeleten. Rendhagyó módon 
nem tartottak ünnepélyes meg-
nyitót, hanem csak meghívóval 
jelezték a kiállítást. Ez egyébként 
bevett szokás, hiszen nem mindig 
tart igényt a művész az ünneplés-
re, mert esetleg más elfoglaltsága 
miatt nem tud jelen lenni. Ez nem 
csorbítja a kiállított fényképek kü-
lönlegességét, a fotókat megszem-
lélő néző esztétikai élményét. Az 
éjszakai fotózás, hogy a csillagok, 
bolygók mozgása látható legyen, 
bizonyára igen hosszú expozíciós 
idővel történik a digitális tükör-
reflexes Nikon-technika és szuper 
objektívek használata mellett. 

A Magyar Fotóművészek Világszö-
vetségének tagja rácsodálkoztatja a 
nézőt az éjszakai, az évszakonként 
változó csillagos égbolt csodáira 
úgy, hogy alant az ismerős tájak, 
építmények alszanak. Fotózott a Ba-
konyban, a Kab-hegyen, a Tihanyi 
Apátságnál, Veszprém felett, s csak 
úgy az erdők szélén. Ritkán szakadt 
el a Földtől, mert e bolygó és az 
azt körülvevő csillagos ég egysége 
az emberiség lakhelye, a miénk is. 
E gyönyörű együttállást hívatott 
bemutatni az Arany-diplomás 
természetfotós, művész különle-
ges képeivel.



- 3 -Alapítva 1927-ben

A sűrű, tartalmas program közben is szakított 
időt Bíró Vencel polgármester, hogy válaszoljon 
kérdéseimre.

- Nagypalád-Fertősalmás lakossága hogyan vé-
lekedik a testvértelepülési kapcsolatról? Milyen 
üzenettel küldték a delegációt Devecserbe?

- Március 25-én voltunk először Devecserben. 

Azóta a devecseri küldöttség járt nálunk. Meg-
ismerhették településünket, és a mi lakosságunk 
az Önök városát a delegációjukon keresztül. 
Valamennyien szeretettel fogadtuk a küldöttsé-
get. Mindannyian örülünk, hogy Devecser lett 
a testvértelepülésünk. Nagypalád-Fertőslamás 
közösségének üzenete két szó: köszönet, hála. 
Köszönet az erkölcsi, és anyagi segítségért, hála, 
hogy éppen minket: a szegényebb testvért fogad-
ták be új rokonnak.

- Ön hogyan látja a kapcsolat jövőjét?

- Szeretnénk mindent megvalósítani, amit a 
szerződésben rögzítettünk. Az első lépések az 
intézmények (iskola, óvoda) közötti kapcso-
lat tartalommal való megtöltése. A fő irány az 
együttműködés folyamatossága, a tapasztalat-
szerzés és a segítségnyújtás. Nem egy-két évre 
tervezünk. Nálunk két éve megszűnt a labdarú-
gócsapat, amelynek én is tagja voltam. Bízunk 
egy új létrehozásában, és akkor kiszélesíthetnénk 
a kapcsolatot a sport és kulturális területre is. 

Októberben lesznek nálunk a választások. A 
hírek települések összevonásáról is szólnak. 
Bárhogy is lesz, a testvértelepülési kapcsolatot 
Devecserrel szeretnénk fenntartani. 

- Milyen hírt visz haza Devecserről, az itt eltöltött 
néhány napról?

- Annyi sok szép, csodálatos esemény történt 
velünk, hogy röviden nehéz összefoglalni. 
Mindenképpen elmondom otthon, hogy Deve-
cserben nagyon kedves, barátságos emberekkel 
ismerkedtünk meg. Olyan helyeken járhattunk, 
amelyekről nem is álmodtunk. Kissé fáradtak, 
de nagyon boldogok vagyunk. Köszönjük a de-
vecseriek szeretetét, köszönjük Ferenczi Gábor 
polgármester úr meghívását, kalauzolását, kö-
szönjük Bognár Ferencné, Anikó nagyon kedves 
kíséretét, és mindazoknak a közreműködését, 
akik mindent megtettek azért, hogy jól érezzük 
magunkat Devecserben.

Váti Ferenc
Kép: Váti Ferenc, Kovács Zsolt DVTV

TesTVérTelePülések VIsZonTláTogATásA 
deVecserBen Nagypalád-Fertősalmás és Csóka küldöttsége számtalan 
élménnyel gazdagodva tért haza (Folytatás a címoldalról)

Tisztelt Ferenczi Gábor 
Polgármester Úr!
Isten áldja Önöket (benneteket), kívánok minden Deve-
cseri (Somló térségi) polgárnak, testvérnek erőt, egész-
séget és békességet.

Továbbá engedje meg, hogy hálás köszönetemet tolmá-
csoljam Önök felé azért a szívélyes fogadtatásért, amiben 
részesülhettem jómagam, és küldöttségünk minden tagja. 
Felejthetetlen 5 napot tölthettünk Önöknél (nálatok), 
nagyon sok-sok szép élmény részesei lehettünk, sok ked-
ves emberrel ismerkedhettünk meg, tapasztalatokkal 
gazdagodtunk. Emberi fáradságot nem kímélve, egy 
nagyon jó szervező, csapatmunkával sikerült egy nagyon 
tartalmas programot összeállítaniuk. De Önök a saját 
dolgaikat félre téve, időt szakítva, erőt merítve, és nem 
kevés anyagi hozzájárulással mindazért, hogy mi jól 
érezzük magunkat, megtették, és mindezt sikeresen, 
mi maximális pontszámmal értékeljük ezt a munkát.

Nagyon jól éreztük magunkat Önöknél (nálatok) ami-
ért hálánkat és köszönetünket fejezzük ki, nagyon 
szépen köszönünk mindent !!!

Tisztelettel és baráti szeretettel, a mielőbbi viszontlátás 
reményében Bíró Vencel Nagypalád 

és Fertősalmás Polgármestere 

Röviden egy pár mondatban összefoglalva az eltelt 
csodálatos, tartalmas, élményekben gazdag 5 napról. 

Csütörtök: érkezésünk napján egy nagyon kedves fogad-
tatásban volt részünk, megismerkedtünk az intézmények 
vezetőivel, a rendőrfőnökkel, az önkéntes tűzoltóparancs-
nokkal, a katasztrófa elhárítás vezetőjével, a Vöröskereszt 

és a máltai szeretet szolgálat munkatársaival és sok 
kedves emberrel. A nap folyamán több intézményt is 
sikerült meglátogatni, ahol láthattuk azok rendezettségét, 
szépségét és mindazt, hogy méltóan szolgálják Devecser 
apraját és nagyját.
Késő délután vendéglátóink jóvoltából megismerked-
hettünk Pápa városával és láthattunk a több százéves 
platánfákat. A nap végén pedig elfoglaltuk szálláshe-
lyünket a csodálatos Lucullus fogadóban, ahol finom 
vacsorával vártak bennünket.

Pénteki napunk első állomása a Devecseri Húsüzem 
volt, ahol láthattuk, hogy hogyan működik egy korszerű 
húsüzem, és megízlelhettük az itt készült finomabbnál 
finomabb kész termékeket, mindet nagyon finomnak 
találtuk. A délelőtt folyamán Tapolcán jártunk, ellá-
togattunk a Városházára ahol elfoglaltsága ellenére is 
fogadott bennünket Dobó Zoltán polgármester úr és Rig 
Lajos országgyűlési képviselő úr. Dobó Zoltán közben-
járásának köszönhetően megtekinthettük a csodaszép 
barlangot, miután egy csodálatos élménnyel lettünk 
gazdagabbak, köszönjük.
Vendéglátóink igyekeztek mindenben, és így a délutánt 
Badacsontomajon, a Balatonnál töltöttük, egy tartalmas 
kikapcsolódás részesei lehettünk, nagyon jól éreztük 
magunkat.

Szombaton a kora délelőtti órákban megnéztük a híres 
devecseri használtpiacot, ami érdekes látvány volt. A nap 
további részében részt vettünk a Vöröskereszt által szer-
vezett Családi Napon, ahol megismerkedtünk Délvidékről 
érkezett kedves vendégekkel. A délután folyamán közösen 
ellátogattunk a Devecseri Önkéntes Tűzoltóállomáshoz. 
Itt Varga Tamás tartott bemutatót, feleségével hűsítő 

itallal és süteménnyel kínáltak bennünket, amit nagyon 
szépen köszönünk. Ezek után megtekinthettük a Rotary 
Ház kiállítását, melyben Boldizsár Zsolt önkormányzati 
képviselő úr volt segítségünkre. A 2010-es vörösiszap ka-
tasztrófát mutatja be, ami nagyon megrázó, szívhez szóló 
és az összefogás szükségességét próbálja bemutatni, mert 
egy ilyen nagy bajban csak összefogva, segítve egymáson 
lehet újra kezdeni az életet. Képviselő úrnak köszönjük a 
bemutatót, és mindenkinek ajánlom, hogy ha Devecser 
városába ellátogatnak, ne hagyják ki a Rotary Házat. 
A vacsorát Németh Pálnénál, Erzsike néninél vehettük 
magunkhoz, aki finomabbnál finomabb ételekkel lepet 
meg bennünket, köszönjük Erzsike.

Vasárnap a Lucullus étterem finom reggelije elfogyasz-
tása után a Széki-tónál vehettünk részt a bográcsfőző 
versenyen, amely egy nagyon jó kikapcsolódás volt, s ahol 
már mi is megkínálhattuk vendéglátóinkat, ételünkkel, 
melyet Bornemissza Elemér főszakács készített el. Ez volt 
a bográcsgulyás nagypaládi módra. És mindezt fokozva 
késő délután ellátogattunk a Tornai Pincészetbe. Borkós-
tolóval egybekötve Tornai Tamás úr végig kisérve minden 
helyiségen, bemutatta pincészetét, ahol finomabbnál fi-
nomabb borokat ízlelhettünk. A borkóstolót finom, ízletes 
vacsora követte és mindnyájunkat megajándékozott egy 
palack finom Tornai borral. Köszönjük !!!

Hétfőn a reggeli elfogyasztása után elköszöntünk Szabó 
Péter vállalkozótól, a Lucullus Étterem házigazdájától, 
megköszöntük a kényelmes szálláshelyet, a finom éte-
leket és ajándékokat. Ezek után Szabó István, a Gallus 
Kft. igazgatója fogadott bennünket. Röviden ismertette 
a kft. tevékenységét, bemutatta Gallus Kft. keltetőjét, 

(Folytatás a következő oldalon)
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végigjárhattuk a keltető részlegeket és láthattuk, hogy 
milyen folyamatokon esik át egy tojás, míg csibe lesz 
belőle. Egy nagyon érdekes látvány volt mindez és jó volt 
saját szemmel látni. Szabó István egy kellemes megle-
petést okozott a küldöttség minden tagjának, 500 ezer 
forint pénzadományt nyújtott át, amelyből 200 ezer a 
református egyházakat illeti, 300 ezer Nagypalád Önkor-
mányzatát. Hála és köszönet mindezért. Áldás, békesség.

Mielőtt hazaindultunk volna, még tartogattak megle-
petést vendéglátóink. 

Az önkormányzat épületében mindnyájunkat megaján-
dékoztak, amit nagyon szépen megköszöntünk. Ezek 
után Bognár Ferenczné Anikó önkormányzati képvi-
selő is ajándékcsomagot készített a küldöttség minden 

tagjának. Anikónak, férjének és egész családjának sok 
mindent kell megköszönünk, hiszen az 5 nap folyamán 

mindig velünk voltak és mindenre odafigyeltek, nagyon 
aranyosak voltak. Nagyon szépen köszönünk mindent. 

Mindezek után Ferenczi Gábor polgármester úr és Bognár 
Ferenczné Anikó képviselő asszony, a veszprémi Villa 
Medici Hotel Éttermében vendégelt meg bennünket 
nagyon finom ételekkel. Egy közös fénykép elkészülte 
után elbúcsúztunk kedves vendéglátóinktól.

Biztos vagyok benne, hogy sok minden kimaradt a fenti 
sorokból, de egy biztos, hogy nem, az pedig a hála és a 
köszönet szava, amit nagyon kiérdemelt mindenki, ki 
velünk volt az 5 napon, és kik mindenben hozzájárultak, 
segítették a polgármester munkáját.

Kárpátalja, Nagypalád
2015. augusztus 25.

Testvéri, baráti szeretettel: Bíró Vencel
Nagypalád és Fertősalmás polgármestere

2015. augusztus 13-tól 17-ig látta vendégül Deve-
cser városa testvértelepülésünk, Nagypalád-Fer-
tősalmás küldöttségét, augusztus 15-16-án pe-
dig délvidéki külkapcsolatunk részéről Csóka 
községből tartózkodtak Devecserben határon 
túli barátaink.

Különös tekintettel Devecser Város Önkormány-
zata szűkös anyagi lehetőségére, felértékelődik 
az a segítség, mely önzetlen támogatók részéről 
érkezett a küldöttségek itt tartózkodása idején.

Még nagyobb hálával adózunk a támogatóknak 
azért, hogy a nálunk nehezebb helyzetben lévő 
kárpátaljai és délvidéki testvéreink számára 
szereztek örömteli pillanatokat, segítették elő 
élménydús programok szervezését:

Köszönjük:
- Maros László úrnak, a Rimex Plussz Kft. ügyvezető-
jének a 100.000 Ft-os támogatást a testvértelepülési 
küldöttség programjaira, étkeztetésére,
- Szabó Péter úrnak, a Lucullus Fogadó tulajdonosának 
a kedvezményes szállást, illetve az augusztus 13-án 
ajándékba kapott vacsorát;
- a Nagyalásonyi Táncsics Mezőgazdasági Zrt. Devecse-
ri Húsüzemének, Kozma Sándor vezérigazgató úrnak, 
és Szalai József termelési vezetőnek az augusztus 14-i 

színvonalas üzembejárást és a reggelit;
- Dobó Zoltán polgármester úrnak, Kozma Henrik 
alpolgármester úrnak, és Rig Lajos országgyűlési képvi-
selő úrnak, hogy augusztus 14-én a tapolcai városházán 
fogadták a nagypaládi-fertősalmási testvértelepülési 
küldöttségünket, és polgármester úr leszervezte a Ta-
polcai Tavasbarlangban a látogatásunkat;
- Benkő Ádám úrnak, az Oktogon Rubber&Tyre Kft. 
ügyvezetőjének az augusztus 14-én Badacsonytomajon 
szervezett programokat, és a kedvezményesen bizto-
sított étkezést;
- Gárdos Tamás étteremvezető úrnak, a tapolcai Szent 
György Étteremben augusztus 14-én biztosított kedvez-
ményes étkeztetést;
- A Magyar Vöröskereszt Somló-térségi programszer-
vezőjének, Targubáné Szendrei Julia asszonynak, és a 
Vöröskereszt Veszprém Megyei Igazgatójának, Baráth 
Gábor úrnak, hogy az általuk szervezett augusztus 15-i 
Devecseri Családi Napon fogadták a testvértelepülési 
delegációkat;
- Varga Tamás elnök-parancsnok úrnak, és kedves 
párjának, Borsos Hajnalkának a Devecseri Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület részéről augusztus 15-én való foga-
dást, és vendéglátást;
- Lipka Péter úrnak és családjának, valamint Dömötöri 
Melinda asszonynak és párjának, Sándor László úrnak 
a csókai delegáció augusztus 15-i elszállásolását;
- Augusztus 16-án került megrendezésre a Devecser 
Városi Horgász- és Főzőverseny, mely eseményen a 
testvértelepülési küldöttségek is részt vettek. Devecser 
város közössége nevében köszönjük Peer László úrnak, 
a Bakonyerdő Zrt. Devecseri Erdészet vezetőjének, 
Kozma Sándor úrnak, a Nagyalásonyi Táncsics Mg. 
Zrt. vezérigazgatójának, Pataky Gergely úrnak, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat KDT. Régió titkárnak, 
Preininger-Horváth Edina asszonynak, a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat Somló-környéki Biztos Kezdet 

Gyermekházak szakmai vezetőjének, Laczkó Krisztián 
úrnak, Devecseri Horgászbolt üzemeltetőjének, Rosta 
Zoltán úrnak, a Rosta és Társa Kft. ügyvezetőjének, ifj. 
Kozma György úrnak, a Turulfa Kft. ügyvezetőjének 
a rendezvény támogatását, Varga András úrnak az 
esemény szakmai szervezését és lebonyolítását, díjak 
felajánlását, valamint Óvári Márton képviselő úrnak 
a rendezvény koordinálását;

- Németh Pálné asszonynak, Erzsikének a delegáció 
részére augusztus 15-én készített kiváló vacsorát;
- Tornai Tamás tulajdonos-igazgató úrnak, és Bara-
nyai András cégvezető úrnak a Tornai Pincészetben 
augusztus 16-án szervezett borkóstolót, és vacsorát;
- Szabó István tulajdonos-igazgató úrnak a Gallus Kft-
nél szervezett augusztus 17-i gyárlátogatást.
- Neubauer Sándor úrnak, a veszprémi Villa Medici 
Étteremben biztosított kedvezményes étkezést.
Külön hálásan köszönöm Devecser város közössége 
nevében Szabó István úrnak, a Gallus Kft. tulajdo-
nos-igazgatójának a Nagypalád Önkormányzata 
részére felajánlott és átadott 300.000 Ft támogatást, 
valamint a Nagypaládi Református Gyülekezet részére 
eljuttatott további 200.000 Ft-os önzetlen támogatását.

Devecser, 2015. szeptember 3.

Tisztelettel:
Ferenczi Gábor 

polgármester

kösZönjük TesTVérTelePülésI küldöTT-
ségeInk fogAdásáhoZ A TáMogATásT

(Folytatás az előző oldalról)

A Húsüzemben
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Augusztus 16-án a Széki-tavi víztározó területén 
csapat főzőversenyt, valamint csapat- és egyé-
ni horgászversenyt rendezett Devecser Város 
Önkormányzata. Mindkét verseny fővédnöke 
Ferenczi Gábor polgármester, a főszervező 
pedig Óvári Márton önkormányzati képviselő 
volt. A nagyszerű hangulatú, kitűnően sikerült 
rendezvényt támogatta: Devecser Város Önkor-
mányzata, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a 
Bakonyerdő Zrt., a Nagyalásonyi Táncsics Me-
zőgazdasági Zrt. A díjakat Ferenczi Gábor pol-
gármester, Bendes István jegyző, Óvári Márton 
főszervező és Varga András, a verseny szakmai 
vezetője adta át.

Díjak, helyezések:

Főzőverseny: 
(10 csapat, köztük Nagypalád-Fertősalmás és 
Csóka csapata)

I. SZI SZI (Vargányás vaddisznópörkölt áfo-
nyával, házi sztrapacskával)

II. Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub 
(meggyeserdei madárka)

III. Makovecz Klub
III. Csóka (Csóka sertéspörkölt)

Horgászverseny 
(15 csapat, 60 egyéni induló)
Meghívásos csapatverseny:

I. Fejér Megyei Kormányhivatal Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Főosztálya 
(33,22 kg)

II. Leier (19,06 kg)
III. Csipet Csapat (18,58 kg)

egyéni verseny:

Összesített kategória győztese: 
Molnár Péter (46 db, 12,54 kg)

Különdíjak: 
Legnagyobb halat fogta: 
Sidó Brendon gyermek kat. 
2,65 kg
Legtöbb halat fogta: 
Nagy Zsófia Regina gyermek 
kat. 66 db

Kategória díjak: 

gyermek: 
1. Ferenczi Donát (23 db, 5,35 kg), 
2. Nagy Laura (15 db, 3,74 kg), 
3. Bencze Bálint (7 db, 3,12 kg).

Ifjúsági: 
1. Farkas Marcell (8 db, 3 kg), 
2. Franyó Patrik (5 db, 1,32 kg), 
3. Pataki Bence (1 db, 0,84 kg).

Felnőtt: 
1. Molnár Péter (46 db, 12,54 kg), 
2. Nagy Béla (15 db, 9,78 kg), 
3. Király Lajos (6 db, 7,72 kg).

Ferenczi Gábor polgármester a cikk elején fel-
sorolt támogatókon kívül köszönetet mondott 
még a tombola- és ajándéktárgyak felajánlóinak: 
Varga Andrásnak, Laczkó Krisztiánnak, Rosta 
Zoltánnak, és ifj. Kozma Györgynek. Megköszön-
te Óvári Mártonnak és az önkormányzati hivatal 
munkatársainak kitartó munkáját.

Váti Ferenc
Kép: Kovács Zsolt KVTV

főZő- és horgásZVerseny A sZékI-Tónál

Főzőverseny Nagypalád-Fertősalmás csapata

A polgármester gratulál Nagy Barnabásnak, 
mellettük Bendes István és Óvári Márton

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
is részt vett mozgó játszóterével a 
Széki-tónál megrendezett Deve-
cseri Horgászversenyen. Pataki 
Gergelytől, a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Közép-Dunántúli Ré-
giójának régiótitkárától megtudtuk, 
hogy a mozgó játszótér egy viszony-
lag új intézménye a tatai székhelyű 
intézménynek. Egy jól felszerelt kis-
busszal elsősorban olyan helyekre 
szeretnének eljutni, ahol a gyerekek 
ritkán, vagy egyáltalán nem jutnak 
játéklehetőséghez. Egy felfújható 
ugrálóvárral, játékokkal, játékötle-
tekkel várják a gyerekeket, családo-
kat. Másodsorban olyan küldetése 
is van a mozgó játszótérnek, hogy 
ott, ahol már jelen vannak, a továb-

bi ilyen jellegű szolgáltatásaikkal 
segíteni szeretnék a közösségi terek 
kibővítését, jó hangulatot terem-
teni, megismerni a családokat, 
és megismertetni magukat. Ez a 
mozgó játszótér annyira új, hogy 
a közép-dunántúli régióban, ebben 
a szervezeti egységben most indult 
először. Devecserre azért esett a 
választás, mert itt már rendelkeztek 
kapcsolattal a szakiskola révén. Mi-
vel ez volt az első megmérettetésük, 
kicsit izgatottak voltak a fogadtatás-
tól, ami nagyon jól sikerült látván a 
sok gyereket a különböző kézműves 
foglalkozáson. Hoztak társasjáté-
kokat, készültek csapatjátékokkal, 
arcfestéssel, csillámtetoválással, de 
lehetett pillangót, kis kézi kosár-

labdát is csinálni újrahasznosított 
papírból. A játékokban résztvevő 

gyerekek különböző ajándék CD-
ket is kaptak.

MálTAI jáTsZóháZ A horgásZVersenyen
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Gyerekkoromban magától értetődőnek gondol-
tam, hogy a tűzoltó az tüzet olt, és kész. Aztán 
amikor irigyelni kezdtem a mesés egyenruhában 
vonuló devecseri tűzoltózenekart, és sokadma-
gammal hallgattam nagyszerű indulóikat, akkor 
úgy véltem, hogy a tűzoltók nagyszerű zenészek 
is. Később tovább bővültek ismereteim. Ma már 
tudjuk, mekkora részt vállalnak a katasztrófák 
elhárításában az ország minden táján. De most 
csak a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
munkájáról beszélgetünk a helyi TV kamerája 
előtt Varga Tamással, az egyesület elnökével.

- Mit lehet tudni a Devecseri Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület történetéről és az elődökről?

- 1850. augusztus 13-án hatalmas tűz ütött ki 
Devecserben. 154 lakóház leégett, 210 család 
került katasztrofális helyzetbe. Akkor még nem 
volt tűzvédelem. Az esetből okulva Szikora Albert 
kéményseprőmester vezetésével az országban az 
elsők között alapították meg a Devecseri Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületet. A szertár falán tábla őrzi az 
elődök nevét: 1878 és 1978 között. Alapítók: Beck 
Sándor főparancsnok, Szauer Jakab alparancs-
nok, szakaszvezetők: Csérke Iván hadnagy, Péter 
Ferenc, Szikora Albert, Varga Mihály, Horváth 
László, Kovács Mihály, Veif Károly, Ihász István. 
Parancsnokok voltak: Torma Károly, Dr. Tóth Béla, 
id. Zimits Sándor, Biermann Lajos, Orbán László 
(eddig a tábla). 1973 után: Takács István, Merse 
János, Varga Tamás, Üveges István.

- Hogyan lett önből „lánglovag”?

- 1987-ben az iskolában toboroztak kis tűzoltó-
jelölteket. Jelentkeztem, hisz édesapám is önkén-
tes tűzoltó volt (14 éves fiam is az). Részt vettünk 
néhány versenyen. Megtetszett a tevékenység. Itt 
ragadtam. 2003-tól 2010-ig parancsnok voltam, 
majd elnöknek választottak. Elődöm Poór Zoltán 
volt. Szép feladatnak tekintem, hogy a nap bármely 
szakában segíthetek bajbajutott embereken. Ez a 
hivatásom, mellette gépkocsivezető vagyok. Ebből 
adódik, hogy kevés a szabadidőm, de eddig sikerült 
összeegyeztetni a két feladatot. A nagy havazás idején 
kerültem döntéskényszerbe: autómentes az útszéli 
árokból, vagy a munkahely. A mentést választottam.

- Hogyan lehet valaki tűzoltó?

- A jelentkezőknek egy tanfolyamot kell elvégezni, 
hogy beléphessenek az önkéntesek közé, és kap-
janak egy váll-lapot. Erre kerül aztán öt évenként 
1-1 csillag (összesen 3!). Több továbbképzésen és 
szakmai vetélkedőn veszünk részt, ahol elméleti 
és szituációs gyakorlatokat kell megoldani, pl. 
földrengés, árvíz, vihar, baleset, stb. Jelenleg 15 
felnőtt férfi és 1 nő, valamint 8 általános iskolás az 
egyesület létszáma. Évente 1-2 fiatal csatlakozik 
hozzánk. Szívesen látunk minden jelentkezőt. 
Fizetség természetesen nincs. A kemény mun-
ka, és a siker „jutalma” egy szerény vacsora a 
versenyek után.

- Milyen feltételek közt működnek? Hol mérik fel 
az eredményt?

- A működési feltételeket az önkormányzat bizto-
sítja, 2015-ben 800 ezer Ft-ot kaptunk. Mellette 
bérmunkát vállalunk (kútszivattyúzás, vízszál-
lítás, stb.), ami növeli bevételünket. Így tudjuk 
biztosítani a fenntartást, utazásokat. Tavaly 
Budapesten megnéztük a Tűzoltó Múzeumot, 
ahol örömmel láttunk két devecseri dokumen-
tumot. A helyi tavaknál készülünk a versenyekre. 
2006 óta járunk újra versenyekre felnőtt férfi, 
és gyermek csapatunkkal. Az iskolások az idén 
két első helyet szereztek megyei vetélkedőn. Az 

iskola is, mi is, és a szülők is büszkék a gyerekek 
teljesítményére. Köszönöm az iskola, és a szülők 
segítő hozzáállását.

- Hány kivonulásuk van éves átlagban? Említsen 
néhány nehezebb esetet!

- Évente 35-40 kivonulásunk van a városban, és 
a vonzókörzetében. Ennek egyharmada tűzeset, 
a többi árvíz, fakidőlés, baleset. Csatlakoztunk a 
járási mentőszervezethez, így az eltűnt személyek 
keresése is feladatunk lett. Ez évben is volt egy 
sikeres keresési akció. A legnehezebb feladatunk 
a Somló tetején fellángolt tűz megfékezése volt 
a nehéz megközelíthetőség miatt. Emlékezetes 
marad a noszlopi úton történt baleset, ahol a gép-
kocsiban lévőket úgy kellett kivágni a járműből.

- Hogyan működik a folyamat a riasztástól az 
oltásig?

- Új rendszer lépett életbe. Aki katasztrófát észlel 
(tűz-, víz-, viharkár, baleset, stb.) hívja a 105-öt, 
ezzel a megyei katasztrófavédelemhez jelez, az 
riasztja a devecseri, és a körzet egységeit. Itt hely-
ben azonnal megtörténik tűzoltóink riasztása, 
amelyet legtöbbször Borsos Hajnalka hajt végre. 
Gyülekezés a szertárnál. Átöltözés után indulásra 
kész az egység. Riasztástól az indulásig nappal 
7-8, éjjel 10 perc telik el. Indulástól visszaérke-
zésig rádión keresztül történik a kommunikáció.

- Melyek a soron következő feladatok?

- Az idei versenyek már lezajlottak. Most a városi 
főzőversenyre készülünk, amely jó kikapcsolódást 
és közös szórakozást jelent a csapatnak. Az éves 
értékelést januárban tartjuk és meghatározzuk 
további feladatainkat.

- Gratulálunk a Megyei Tűzoltó Szövetség külön-
díjához, amelyet ez évben a devecseri tűzoltók 
kapták. 

Váti Ferenc
Kép: Kovács Zsolt DVTV

kATAsZTrófA eseTén híVjA A 105-öT!

Az utcán kis csapat vonul; mama, 
papa, öt gyerek, egy babakocsi, há-
rom szatyor, bennük némi ruha, 
sok nassolnivaló és ötször öt deci 
tisztán – természetesen víz. Apró 
nehézséget jelent a főúton való 
átkelés, de mindenki tudja, hogy 
kinek a keze jelent biztonságot. 

A játszótéren szabad a gazda. Juli, 
a legkisebb – alig múlt egy éves 
- célba veszi a csúszda tetejét, és 
alulról igyekszik megközelíteni. 
Két mászásnyit föl, s ugyanannyit 

vissza, hosszan, türelemmel. Bogi, 
a kavicsrengetegben kincset ke-
res. A formás, színes kövecskéket 
kis vödrébe gyűjti. Ért hozzá, hisz 
most járta ki a kiscsoportot. Az ovit 
ősszel kezdő Kristóf a libikóka egyik 
oldalára pattan és tanácstalanul néz 
körül, várja, hogy honnan érkezik 
a segítség a hinta túloldalára. Az 
azonos súlycsoportba tartozók már 
foglaltak, így aztán mama, papa egy-
mást váltva derékfájásig segítik a 
le-fel mutatványt. A két kisiskolás, 
Borka és Tamás sorra járják az éppen 

szabad játékokat. A kedvenceknél 
hosszabban elidőznek. Borka segít 
szemmel tartani a kisebbeket. A leg-
apróbb tétova mozdulatot is észre-
veszi, és pillanatok alatt ott terem, 
hogy segítsen. Hogy teljes legyen a 
kép, megérkeznek a nagyobb fiúk, 
Barnus és Bence. Ők nem vegyül-
nek az apró néppel, a focilabdával 
barátkoznak. Rúgják addig, míg a 
labda is kiizzad. Az idő múlásával 
ürülnek a csipszes zacskók, lassan 
megtöltik a kis kukát. Kimerülőben 
van a vízkészlet is. Az „iszósabba-

ké” már elfogyott. A spórolósabbak 
egy-egy korttyal mentik a kiszárad-
ni készülőket. De mint minden, az 
ital is elfogy. Nincs mit tenni, mint 
hazamenni. Elhangzik a nagyszü-

kIncsek A köVek köZöTT
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lői parancs, csomagoljunk, siessünk 
haza. Rögtön jönnek az „engedel-
mes” válaszok: - Csak még három 
kincset hadd keressek! Még egyszer 
szeretnék lecsúszni! Nézzétek, mi-

lyen nehezen áll meg a forgó dob! A 
tesómmal még nem is libikókáztam! 
Már csak két gólt kell rúgnom! 

Csattan a nagyszülői szigor: - még 
öt perc. Aztán húsz perc múlva 

hazaindulnak. Otthon már csak 
fürdés, vacsora, meseolvasás. És 
több (sok) mese után alvás. Furcsa 
ez a nagy csend. Mama, papa kissé 
fáradtan egymásra néz, és megál-

lapítják, hogy ma ismét volt egy 
csodaszép, élethosszabbító unokás 
napjuk.

Váti Ferenc
Kép: Tamás, Borka, Bogi

A vörösiszap-katasztrófa idején a naplómban 
a legfontosabb történéseket vetettem papírra, 
2011. március 14-én Múlt, jelen, jövő címmel 
írtam le észrevételeim. 

„A napokban megkezdődött a vörösiszap sújtotta 
lakóépületek elbontása. A katasztrófavédelem 
egyik munkatársa vezetett bennünket képviselő-

ket a múlt utcáin. Borzasztó érzés volt látni az 
eltűnt Móricz Zsigmond-közt, ahol most hatal-
mas erőgépek „falják” a tömérdek törmeléket. 
Az utca végén a még álló házaknál teherautók 
sorakoznak, bútorokat raknak fel a platókra. Az 
ott élők barátsággal invitálnak be bennünket, 
hogy nézzük meg otthonukat, amelyet el kell 

hagyniuk. A szomorúság mellett megcsillan az 
arcukon a remény, amikor arról beszélnek, hogy 
hova költöznek. - A Dankó-telep felé igyekszünk 
– mondják. A máskor gyerek zsivajtól hangos 
térség most csendes, senkit sem látni. A Hunyadi 
utca végén magányosan emelkedik a töredezett 
kereszt, amelyen még láthatóak az őszi áradat 
nyomai. Itt is hamar megállítanak bennünket, 
kérdések sokaságát szegezik felénk. Ez most a 
jelen! A megnyugtató szavak gyógyírként hat-
nak. Régi ismerősöm siet felénk, részvétünket 
nyilvánítjuk édesanyja elhunytával. - Már csak 
egyedül költözök - mondja elcsukló hangon. 
Mire Devecser épülő lakóparkjához érkezünk, 
már melegen süt a Nap, az elénk táruló emelkedő 
házak látványa örömmel tölti el szívünket. Szinte 
egyszerre mondjuk: Ez a jövő! 

Devecser, Czeidli József 
Fotó: Czeidli József 

(Somló, Devecser) A festői szépségű Somló tetején a Szent István király halálának ki-
lencszázadik évében (1938) épült meg a kilátó. Szorgalmazója az a dr. Schandl Károly, 
aki 1926-39 között a Nemzeti Egységpártja programjával a devecseri járás országgyűlési 
képviselője volt. 1937-től a Somlói Nagybizottság társelnöki posztját töltötte be, s lelkes 
híveként a Somlónak úgy is nevezték: a „Somlóvidék atyja”.

A kilátó tervezésével Medgyasszai István építészmérnököt bízták meg. (Ő építette az első 
szecessziós vasbeton színházépületet Veszprémben.) A hegy bazaltköveiből készült torony 
tizenkét méter magas, és ragyogó körpanorámájával csodálatos látvánnyal ajándékozza 
meg mindazokat, akik megmásszák a lépcsőt. Az építkezés 1938. május elején kezdődött 
Fa László vezetésével, és ugyanez év július 31-én tízezer ember előtt adta át a „hűség tor-
nyát” József kir. herceg a devecseri plébánosnak Nováky Lajosnak, a Somlói Nagybizottság 
igazgatójának. A minap került a kezembe egy korabeli Képes Pesti Hírlap (1938. augusztus 
2. kedd) száma, amely fényképes tudósításban számol be az eseményről. A címlapon a 
következő olvasható: „Országos ünnepség keretében avatták föl vasárnap a Somló-hegyen 
a Szent István kilátótornyot. A képen József kir. herceg és Stolpa József államtitkár látható”. 
A kilátónak két neve ismert. Korábban Szent Istvánról, majd később Petőfi Sándorról 

nevezték el. Az 1990-es évek elejétől 
ismét eredeti nevét kapta vissza. Még 
meg kell említeni a néhai Antall József 
miniszterelnök nevét, aki ősei révén 
kötődik a Somlóhoz - innen a toronyból 
figyelte fiatal korában a német csapatok 
mozgását a 8-as műúton. (A kilátó falán 
emlékét tábla őrzi.) 

Fotó: Czeidli József

TAllóZás A nAPlóBAn

A soMlóI kIláTó 
TörTéneTe 

Épül a szárnyas kápolna, Makovecz Imre 
utolsó álma

A bakonyi építészet szépségei a lakóházak

Óriás kereszt és a Szent Istvánt ábrázoló szobor

az október 4-i megemlékezés előzetes programja:
 
19. 00 óra:  Makovecz-lakópark az  Újjászületés 

kápolnája: ökumenikus imaalkalom 
Dr. Fodor János katolikus plébános úr, 
Vajda István evangélikus lelkész úr, 
és Sándor József református lelkész úr 
részvételével 

kb. 19. 30 óra:  Fáklyás menet az emlékparkba a 
Rotary-házhoz

kb. 20. 00 óra:  emlékezés a vörösiszap-katasztrófa 
5. évfordulóján

  Beszédet mondanak: 
 Ferenczi Gábor polgármester, 
 Boldizsár Zsolt önkormányzati képviselő  
 Meghívott előadó továbbá: 
 dr. Kovács Zoltán államtitkár úr.

kb. 20.30 óra:  a megemlékezés fényei - mécses- és 
gyertyagyújtás

  Közreműködik a Devecseri Ifjúsági 
Fúvószenekar

AZ eMlékeZés 
nAPjA 2015. 
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eMBerMesék
Mestersége címere: kőműveskanál, és ami még hozzátartozik

Az iszapkatasztrófa idején együtt szeltük ketté a 
zsömlét, raktuk bele a szalámit meg az uborkát, 
és csomagoltuk szállíthatóvá a szendvicseket. - 
Holnap is jössz? – kérdeztem. 

– Hát persze, amíg csak kell! – hangzott a 
magától értetődő válasz. Így aztán többször 
találkoztunk, és jókat beszélgettünk. Később 
kissé meglepve láttam a színpadon a nyugdíjas 
énekkar soraiban, lelkesen énekelve. Most nála 
jártam. Bámulatos rend, tisztaság mindenhol, a 
pincelejárattól a konyhán, szobán át az udvarig, 
a kertig. Mindez a gondos rend- és tisztaság-
szerető ember keze nyomát jelzi. Hogy ebben 
nincs semmi rendkívüli? Az lehet. Ha csak az 
nem, hogy a lakó özvegy ember: Kurdi István.

 gyerekkor mezőn, tarlón, állatok között

Pista harmadik gyermekként 1935-ben született 
Devecserben. Bátyja, nővére már nem él. Két 
öccse, Sanyi és Gyuri igen. Hárman őrzik szüleik 
és gyerekkoruk emlékeit. Édesapjuk fadepós 
volt az erdészetnél, édesanyjuk – József Atti-
lával szólva: mosta a város minden szennyesét 
– mosást vállalt az uraknál. Pista, hogy kímélje 
a kisebbeket, vállalta az állatok körüli munkát. 
Őrizte két tehenüket, 10-15 libát hajtott a tarlóra. 
Közben jutott idő kevéske játékra: bilickéztek, 
labdáztak, meséltek egymásnak, és titokban 
elszívtak egy-egy napraforgólevélből sodort 

„cigit”. Nyáron Mikóék 10-15 marháját őrizte. 
Gyerekkora szomorú élménye, hogy a fronton 
meghalt a sógor bácsi.

vizeskorsótól a kéménytetőig

Pista 1949-ben vízhordónak ment Ajkára a gyár-
építő céghez. Volt ideje alaposan megfigyelni a 
mesterek munkáját. Egy év után igazibb mun-
kára vágyott. Az ajkai üveggyárban üvegfúvó 
segédnek állt. 1953-ban bányász katonának vit-
ték Ózdra. A mélyből hamar a felszínre került, 
ahol kőművesekkel dolgozott. Hét hónap után 
leszerelt. A zsoldjából vette meg Devecserben 
a házhelyet, amelyre később felépítette  családi 
házát. 1954-ben a Tatarozóhoz szegődött culá-
gernek, de besegített a kőműves mesternek, mert 
otthon már végzett apróbb kőműves munkát, 
amelyet a Györkös-testvérektől „lesett el”. Két év 
múlva elméleti és gyakorlati kőműves vizsgát tett 
Marton Sándorral és Fábián Imrével együtt. Már 
kőművesként Oszkó Istvánnal és Oszkó Ferenc-
cel alakítottak brigádot. Rövid ideig dolgozott 
az osztályozón, az ÁG-nál, a tsz-ben, 1963-tól 
1974-ig a TÖVÁL-nál. Brigáddal járta a járást. 
Építettek tsz istállókat, pajtákat, gépszíneket, 
Tósokon az erdőben a százas istállót. Szilától 
(Wéber Lajos) megtanult palát rakni. Ezután már 
tetőn is dolgozott. 1974-től az ajkai városgazdál-
kodásnál volt állásban. Innen ment nyugdíjba 

1992-ben. Fölépítette a fia házát, és a Somlón is 
néhány pincét. Ő rakta fel Devecserben először 
a hajlított kéménytetőt. 

Házasság, család, tragédiák

Az ajkai Horváth Erzsébettel egy kohászbálon 
ismerkedett meg. Megtetszettek egymásnak. 
1959-ben volt az esküvő. Három fiuk született: 
Pityu 1960-ban, Tamás 1963-ban, Tibor 1966-
ban. A családot lesújtó első tragédia - amelynél 
fájdalmasabb szülőt nem érhet – akkor követ-
kezett be, amikor három és fél éves korában 
meghalt fiuk, Tamás. A második tragédia, a 
pótolhatatlan veszteség a feleség és édesanya 
halála 2010-ben. A férj iszonyú időt élt át. Egy 
évig szinte sehova sem járt. Ez alatt megtervezte 
és elkészíttette felesége síremlékét.

Megnyugvás, örömök a családban

Pista az idő múlásával lassan belenyugodott 
a megváltoztathatatlanba. Örömét leli három 
unokájában és két szép nevű (Virág, Dóra) dédu-
nokájában. Gyakran találkoznak. Pityu minden 
nap benéz. Mindig akad tennivaló a ház körül, 
ott az udvar, a nagy kert. A klubfoglalkozásokat 
a világért sem hagyná ki. Kedvelik őt ott.

Váti FerencEsküvő Első gyermekükkel

Szeretett klubtársaival (ül István) (Jobbról) Pista, felesége, menyük, Pityu fiúk, unokájuk

Főzőversenyen Fülöpné Piroskával
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Ferenczi Gábor polgármester napi-
rend előtt megköszönte mindazok 
munkáját, akik segítették a Nagypa-
lád-Fertősalmás, és Csóka községek 
küldöttségei programjának megva-
lósulását. Külön kiemelve Maros 
László, Tornai Tamás, Szabó István, 
Lipkáné Oszkó Ágnes, Németh Pál-
né és a Vöröskereszt segítségét. A 
polgármester köszöntötte az ülésen 
megjelent Rig Lajos országgyűlési 
képviselőt és dr. Németh Ákos Pál 
ügyvédet, aki az ülésen tanácsko-
zási joggal vett részt.

Napirend:

1. A testület állásfoglalást fogadott 
el, amely kimondja: migránsok 
nem vehetnek részt a közfoglal-
koztatásban.

2. Az önkormányzat adminisztrá-
ciós kötelezettségének tett eleget a 
16/2013. (IV.30.) számú rendelet 
módosításával.

3. Meghatározták a talajterhelési díj 
alapjául szolgáló átalány víz meny-
nyiségét (ez arra vonatkozik, aki a 
közcsatornára nem köt rá).

4. Díszpolgári címet legfeljebb két 
fő kaphat, hozzá a juttatás válto-
zatlan.

5. A 2015. évi költségvetés módo-
sítása a 2015-ben elnyert pályázati 
források, normatív állami hozzájá-
rulás, valamint egyéb saját módosí-
tások miatt vált szükségessé.

6. 2015. 05.20-án rendkívüli ön-
kormányzati támogatási kérelmet 
nyújtottak be. Ez ideig nem érkezett 
támogatás. A működési hiányt át-
menetileg a felhalmozási pénzesz-
közökből fedezik. 

7. Kurányi Jenő közterület-felügye-
lő beszámolóját elfogadták. (Mun-
kájáról a későbbiekben külön cikk-
ben kívánunk tájékoztatót adni.)

8. Dombi István és Eszenyi István 
mezőőrök beszámolóját elfogadták, 
javaslataikat megvalósítják: hirde-
tőtáblát helyeznek ki a Tikhegy két 
bejáratánál; festéket biztosítanak a 
tikhegyi kereszt lefestéséhez.

9. A Startmunka program jelenlegi 

állásáról Molnár András Kadocsa 
vezető számolt be. A program négy 
elemmel működik: a) növényterm-
esztés és állattenyésztés 33 fővel; b) 
energianövény termesztés 36 fővel; 
c) illegális hulladék lerakóhelyek 
felszámolása 20 fővel; d) betonelem 
gyártás és lerakás 15 fővel. Évente 
egyre több bevételük képződik a 
megtermelt terményekből. Szava-
zás: 4 igen, 1 tartózkodás.

10. Bognár Balázs városgondnok 
beszámolt az ingatlan-felújítások-
ról. Megvalósult: 11 hirdetőtábla 
és 5 kerékpártároló kihelyezése, 
a Meggyeserdő bal oldalán hid-
rofor-ház, zagyszivattyú-ház, kút 
víztározó, almérők kiépítése, Szent 
Imre u. 17-ben ajtócsere, falazás, 
földkábel lerakása, vízbekötés, a 
buszmegálló mögötti területen el-
kezdődött a termelői piac helyének 
kialakítása, a művelődési házban 
vízvezeték-csere. Folyamatban: 
Damjanich u. 7. felújítása, 30 db 
kézi hulladékgyűjtő gyártása, sa-
vanyító helyiség kialakítása. A 
tervezett felújításokról, azok kez-
detekor beszámolunk. A testület a 
beszámolót 3 igen, 2 tartózkodás 
mellett elfogadta.

11. Farkas Róbert karbantartó 
közölte, hogy az iskolában miden 
kész, kezdődhet a tanítás. 

12. Megrendelték az iskolánál a 
lépcső és a kerítés felújítását.

13. Társadalmi összefogással vá-
sárolnak az iskolának egy 3 részes 
sütőfalat.

14. A testület bérbe adja a Megy-
gyeserdő jobb oldalán lévő 2000 
négyzetméternyi földterületet, és 
egy 35 négyzetméteres épületet az 
Oktogon Rubber&Tyre Kft-nek, 
amely köteles az önkormányzat 
közigazgatási területén összegyűj-
tött gumiabroncsot a bérelt terü-
leten tárolni. A szerződés aláírása 
előtt tárgyalni kell a HM VERGA 
Zrt.-vel.

15. A védőnői szolgálat eszközök 
felhasználásáról szóló beszámolóját 
Dukán Gabriella aljegyző egészítet-
te ki, amely szerint a 20 db fogam-

zásgátló eszközből mindössze 1 ke-
rült felhasználásra, a kölcsönzésre 
beszerzett eszközökből egyet sem 
kölcsönöztek ki. A polgármester 
felhívta a figyelmet, hogy segíteni 
kell a rászoruló családokat, erősí-
teni kell a felvilágosító munkát, pl.: 
gyerek ne szüljön gyereket.

16. Hivatalból eljárás indult a Deve-
cseri Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzőjénél több ingatlanon az ud-
varban felhalmozott hulladékkal, 
egy ingatlanon az árnyékszék hasz-
nálatával kapcsolatban. Hat helyszí-
nen történt hatósági bejárás. Több 
ingatlannál a háztartási hulladék 
gyűjtése az udvaron, vagy a mellé-
képületben történik. Amennyiben 
a felszólításnak nem tesznek eleget 
határidőn belül, hulladékgazdálko-
dási bírság kerül kiszabásra. Egy 
esetben kiskorú veszélyeztetése 
miatt feljelentést tett a Devecseri 
Rendőrőrs felé. Dr. Németh Ákos 
Pál felhívta a figyelmet, ha kis-
korú-veszélyeztetést észlelnek, a 
szakhatóságoknak el kell járniuk. 
Hivatalból feljelentést kell tenni. 
Bendes István jegyző elmondta, 
hogy januárban változás történik 
a gyámügy területén. A közpon-
tosítás megkönnyítheti a munkát. 
Kiskorú-veszélyeztetés esetén az 
egyik megoldás a családból való 
kiemelés, ami nagy körültekintést 
igényel.

17. A testület megbízta a polgár-
mestert, hogy az illetékes ható-
ságoknál járjon el a Torna-patak 
partja koronamagasságának hely-
reállítása érdekében. 

18. Bendes István jegyző kronoló-
giai sorrendben ismertette a kórház 
történetét, sorsát az alapkőletétel-
től a mai napig. (Az eseményekről 
később számolunk be. a szerk.) 
Rig Lajos országgyűlési képviselő 
kifejtette, hogy a vagyonvesztésért 
felelősek a képviselő-testületek. 
Hasonló cipőben járnak, mint a 
tapolcai kórház. Felajánlotta se-
gítségét az ügy „felgöngyölítésére”. 
Megállapította, hogy jól működik 
a gyámügy, de az illetékesek nem 
merik felvállalni a nehéz ügyeket, 
csak körbeírják, pedig mindenki 

tudja, hogy a cigányságról van 
szó. Városunk polgármesterének 
reakciója:

- Ki merjük mondani, amit kell, 
de mi nem etnikai alapon ítélünk. 
Mint polgármester, az egész De-
vecserért dolgozom, nem etnikai, 
vagy pártálláshoz igazodva – fogal-
mazott Ferenczi Gábor. Rig Lajos 
megkövette a polgármestert. Egyet-
ért vele, hogy azzal kell dolgozni 
együtt, akik a közösséget építik. A 
kórház ügyében a polgármester, a 
jegyző, és a jogi képviselő egyetér-
tettek abban, hogy a tisztánlátás ér-
dekében – a városi mendemondák 
helyett – a korábbi jegyzőkönyvek 
alapján jelenjen meg az igazság a 
Devecseri Ujságban.

19. A „Területi együttműködés segí-
tése a Devecseri Járásban” pályáza-
tuk 34 millió Ft-ot nyert, amelynek 
100%-át az Európai Szociális Alap 
finanszírozza. A „Gyermekélelmez-
tetés feltételeit javító fejlesztések” 
támogatására benyújtott pályázatuk 
tartaléklistára került. Az önkor-
mányzati hivatal tetőfelújítására, 
az iskolai műfüves sportpályára 
benyújtott pályázat befogadásra 
került.

20. Az önkormányzat 42.734.620 
Ft európai uniós vissza nem térí-
tendő támogatást nyert a várkerti 
iskola, az óvoda, és a művelődési 
ház napelemmel való ellátására. 
A napelemek telepítése elkészült.

21. Elkészült a „szalmaház” érték-
becslése, hogy a csereszerződést 
megköthessék.

22. Elkészült a 20×40 méteres 
műfüves pálya. A sportegyesület 
pályázatot nyújtott be az MLSZ-
hez, amelyhez az önrészt az önkor-
mányzat (16.967.253 Ft) a 2016-os 
költségvetéséből tudja biztosítani. 

23. A világháborús emlékmű ki-
vitelezéséhez határidő hosszabbí-
tást kértek, és kaptak az alkotók. 
(A szerződést 2014. július 8-án 
kötötték.)

AZ önkorMányZAT híreI 
  - amiről a deveCserieKNeK TudNi Kell

Nyilvános képviselő-testületi ülés 2015. augusztus 26.

(Folytatás a következő oldalon)
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Ferenczi Gábor, Devecser város 
polgármestere augusztus 18-án fel-
hívással fordult a Somló-környéki 
Önkormányzatok polgármeste-
reihez azzal kapcsolatban, hogy 
a kormány megváltoztatta a köz-
foglalkoztatás támogatásáról szóló 
kérelmet, melyet a tervek szerint 
úgy lehet a jövőben benyújtani, ha a 
polgármester vállalja az „elismerést 
kérő, a kijelölt tartózkodási helyen 
élő harmadik országbeli állampol-
gár” foglalkoztatását. Városunk pol-
gármestere a településvezetőkhöz 
intézett levelében hangsúlyozta, 
hogy véleménye szerint a Devecseri 
Kistérség települései nem tudják 
vállalni migránsok foglalkoztatását 
a közmunkaprogramban, hiszen a 
térség nem véletlenül kapta meg 
korábban a leghátrányosabb hely-
zetű minősítést.

A kistérségi társulás elnökségének 
négy tagja reagált Devecser város 
polgármestere levelére. Mint írják, 
az általa javasolt tiltakozó testületi 
határozat elfogadása véleményük 
szerint pártpolitikai indíttatású 
lenne, és veszélyeztetné a jelenlegi 

start- és közmunkaprogram létét 
és folytatását. Szerintük a polgár-
mesterek által benyújtandó közfog-
lalkoztatási kérelem csak azokat a 
településeket érinti, melyek a mig-
rációs útvonalon fekszenek...

Városunk polgármestere ismételt 
felhívással fordult a Somló-kör-
nyéki Önkormányzatok polgár-
mestereihez, reagálva egyben a 
Somló-környéki Többcélú Kistér-
ségi Társulás elnökségének többségi 
álláspontjára:

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Augusztus 18-án kelt levelemben a 
migránsok tervezett közfoglalkoz-
tatásával kapcsolatban kértem Önt, 
hogy az Ön által vezetett település 
következő képviselő-testületi ülé-
sén vegye napirendre az „elismerést 
kérő, a kijelölt tartózkodási helyen 
élő harmadik országbeli állam-
polgár” tervezett foglalkoztatását. 
Bizonyára Ön is olvasta a Kistérsé-
gi Társulás elnökségének többségi 
véleményét, melyet Burján Ernő 
elnök úr, Horváth Zoltán alelnök 
úr, valamint Tili Károly és Csöngei 

24-27. A testület ingatlanügyekről 
döntött.

28. A rendőrőrs 2 db autós kamerát 
visszaadott az önkormányzatnak, 
mert a szolgálati gépkocsikba – egy 
kivételével - fix kamerákat szerel-
tek.

29. A viziközmű vagyon értékelé-
sére az új véghatáridőhöz igazodva 
egy egységes közbeszerzési eljárást 
indít az önkormányzat.

30. Heves vitát váltott ki a csarno-
képítés befejezésére kért határidő 
hosszabbítási kérelem. Döntés: 
szeptember 17-ig meg kell történ-
nie a szerződés szerinti műszaki 
átadás-átvételnek, a Sebestyén Géza 
építész által készített tervrajz, és a 
megjelölt anyagok felhasználását 
figyelembe véve. Bognár Ferencné 
képviselő szó szerinti jegyzőköny-
vet kért.

Vegyes ügyek:

- Holczinger László bizottsági elnök 

bejelentette, hogy a Veszprémber 
Zrt. szeptember közepén elvégzi 
a Makovecz-lakópark házainál a 
javításokat.

- A sportegyesület autóbusz fenn-
tartási költségéhez ez évben nem 
tud hozzájárulni a testület.

- Az önkormányzat átvállalja a nem 
a beiskolázási körzethez tartozó öt 
tanuló bejárási költségét.

- Hozzájárultak, hogy Brunner Fe-
renc saját költségén kerékpártárolót 
állítson fel a boltja közelében.

A testületi ülés több mint 6 órás 
munka után ért véget.

Nyilvános képviselő-testületi 
ülés 
2015. szeptember 9.

Napirend előtt Ferenczi Gábor pol-
gármester ismertette a szeptember 
7-én tartott rendkívüli testületi ülés 
tartalmát. Röviden: Hozzájárultak 
az önkormányzat és a befektető 
közötti terület vásárlására vonat-

kozó szerződéskötéshez. Még van 
szabad terület! A Meggyeserdőn 
megvásárolt tartályokat még nem 
fizették ki a vásárlók, határidőt 
kaptak a fizetésre. A csarnoképí-
tést nem fejezte be a vállalkozó a 
többször módosított határidőre, 
ezért szeptember 1-jétől kötbért 
kell fizetnie. Augusztus 31-re el-
készült az új műfüves pálya és a 
nagypályához a lelátó. Október 
4-én a Makovecz-parkban lesz a 
megemlékezés, mise után fáklyás 
vonulás lesz az Emlékparkba. Meg-
erősítették az előző ülésen elfoga-
dott állásfoglalást a migránsokkal 
kapcsolatban.

Napirend:

1. A Gazdasági Bizottság támogatá-
sával jóváhagyták Devecser integ-
rált településfejlesztési stratégiáját. 
(Bővebben júniusi számainkban.) 

2. A testület csatlakozik a hátrá-
nyos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, ill. felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Ösz-

töndíjpályázat 2016. évi pályázati 
fordulójához. A pályázó családjá-
ban az egy főre jutó jövedelemhatár 
a 2016. évi fordulóban az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 250 %-a, azaz 71.250 Ft 
lehet.

3. Az Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület a tavalyihoz hasonló tá-
mogatást kap a létszámhoz alakítva.

4. Az Y12 Postagalamb Egyesület 
75.000 Ft támogatást kap.

Vegyes ügyek: - Az új lakóparkban 
az utcákban elkészültek a nyílt csa-
padékvíz árkok, de azok a csapa-
dékvíz további elfolyását nem biz-
tosították, ezért az önkormányzat 
vásárol a lakópark vonalában egy 5 
méter széles, 330 méter hosszú, kb. 
1650 négyzetméter nagyságú sávot, 
ahol kialakításra kerül egy árok. 
– Az önkormányzat tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásra pályázatot nyújt be 320 
köbméter szociális célú tűzifára. 

Váti Ferenc

(Folytatás az előző oldalról)

A MIgránsokról
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Gábor elnökségi tagok írtak alá, és 
melyben arról tájékoztatnak, hogy 
véleményük szerint egy tiltakozó 
testületi határozat elfogadása ve-
szélyeztetné településeinken a köz-
munkaprogram létét és folytatását.

Csodálkozom az elnökség többségi 
álláspontján, hiszen valamennyien 
a közösségeinkért felelős településve-
zetők vagyunk, és a polgármesternek 
kell vállalnia a felelősségét annak, ha 
vállalja, hogy a közfoglalkoztatásba 
bangladesi, szír, afgán, vagy más, 
ún. harmadik országbeli migrán-
sokat von be. Az általam hivatko-
zott, a közelmúltban megváltozott, 
a polgármester által benyújtandó 
közfoglalkoztatási kérelem nyilat-
kozat-tételi részét ajánlom szíves 

figyelmébe, mely a 2. oldalon, a 13. 
pontban tartalmazza a véleményem 
szerint településeinkre nézve kétség-
beejtő módosítást, amivel kapcsolat-
ban kértem, hogy közösen emeljük 
fel szavunkat, illetve településeinken 
ennek veszélyeiről tájékoztassuk a 
lakosságot, és amennyiben a helyi 
képviselő-testület egyetért, kü-
lön-külön is hozzunk elutasító ha-
tározatot ezzel kapcsolatban. Mint 
ahogy látható a hivatkozott szöveg-
részben, a  polgármesternek nincsen 
lehetősége arra, hogy a migránsok 
foglalkoztatására vonatkozólag el-
utasító válasszal nyújtsa be – mint 
kérelmező – a kérelmet, hiszen nem 
ajánlanak fel választási lehetősé-
get. Másrészt sehol sem szerepel az, 

amit a négy polgármester kolléga 
jelzett, hogy a közfoglalkoztatási 
támogatási kérelem aggályos pasz-
szusa csak a „migrációs útvonalakon 
fekvő, kijelölt települések befogadó 
területére” vonatkozna, hiszen az 
ország mintegy 3200 településén 
ugyanezt a kérelmet kell benyúj-
tania minden polgármesternek.

Felhívom arra is a tisztelt figyelmét, 
hogy sem a Zala megyei Sormás, 
sem pedig a Baranya megyei Mar-
tonfa települések – ahol a közelmúlt-
ban hatalmas felháborodást váltott 
ki a menekülttáborok tervezett lé-
tesítése – nem a migrációs útvonal 
mentén fekszenek.

Előző levelemben is hangsúlyoztam, 

hogy településeinknek nagy szük-
sége van a közmunkaprogramra. 
Viszont véleményem szerint nem 
azzal veszélyeztetjük a programot, 
ha a kérelem aggályos részére felhív-
juk a figyelmet, hanem éppen azzal, 
ha vállaljuk harmadik országbeli 
menekültek foglalkoztatását.

Tisztelettel kérem az általam leírtak 
megfontolását. Csatolom Devecser 
Önkormányzata augusztus 26-i 
határozatát, melyben elutasítjuk 
a migránsok tervezett foglalkozta-
tását.

Devecser, 2015. augusztus 28.

Tisztelettel:
Ferenczi Gábor

 polgármester

A fotó illusztráció.
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Devecseri Járási Hivatala

TájékoZTATás
Veszprém Megyei Kormányhivatal Devecseri Járási Hivatala 

tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a 

kormányablak osztályon 2015. október 15-én 
(csütörtökön) az operációs rendszer átállítása miatt 

az ügyfélfogadás szünetel.

Ezen a napon az elkészült okmányok átvételére sincs lehetőség.

Megértésüket köszönjük!

Devecser, 2015. szeptember 14.

Tisztelettel: 
Bereczky Nóra s.k.
járási hivatalvezető

8460 Devecser, Petőfi tér 1.
telefon: 88/512-570, fax: 88/512-578

e-mail: hivatal@devecser.vemkh.gov.hu

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

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

Értesítjük Tisztelt Vásárlóinkat, hogy Devecser, 
Vasút u. 37. sz. alatti telephelyünkön 

az alábbi nyitvatartási időben:
hétfő – Péntek: 700 – 1500-ig

gáZolAj érTékesíTésI AkcIó!
2015. június 22-től 2015. augusztus 31-ig

Azonnali fizetés esetén és 80 liter vásárlása felett
 8 Ft/l árengedményt adunk!

Vállaljuk szemes termények szárítását, tisztítását 
és tárolását. 

A betakarított terményeket 
gyors fizetéssel megvásároljuk

saját- és külső telephelyeken.

Információ: Puskás Szabolcs
 tel.: 06-70-3383-896

Várjuk szíves érdeklődésüket!
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A gumifüstölő
Borbély Kornélt legutóbb az em-
lékparkban megrendezett Vörös-
kereszt Családi Napon láthattuk 
fellépni motoros kaszkadőr bemu-
tatójával.  A  mit csinál ez a gyerek?! 
kérdést jó páran feltették aznap 
magukban, hüledezve a látottakon. 
Most a Devecseri Ujság is megtette 
ugyanezt: a somlóvásárhelyi fia-
talembert kérdeztük gumigyilkos 
hobbijáról.

- Mit csinálsz?

 - A sport neve most stuntriding, 
magyarul motoros kaszkadőrnek 
hívják. Ezelőtt pár évvel még streetfi-
ghternek nevezték, de a MAMS 
stuntriding-ként jegyezte be.

- Mióta foglalkozol ezzel?

 - Egészen kiskorom óta motoro-
zom. Tudtommal konkrétan 4 éves 
korom óta. Ezt a sportot 2008-ban 
kezdtem el, először hobbinak in-
dult, majd jöttek a felkérések és 
építettem egy motort. 2013-ban 
indultam a magyar bajnokságon 
divízió 2 kategóriába, melyen ösz-
szesített 1. helyen végeztem. Mivel 
így kategóriát váltottam és a profik 
közé kerültem, a divízió 1-ben már 
nem indultam, mert oda sokkal 
komolyabb felkészülés kell. Arra 

már nem volt időm a munka mel-
lett, ezért újra a bemutatóké lett a 
főszerep.

- Milyen motorokkal szoktál fellépni?

- Van egy Kawasaki zx6 636-om. 
Ez egy 2004-es évjáratú, teljesen 
egyedi motor. Minden alkatrésze 
az én személyes elképzelésemre 
lett átalakítva, méretezve. Ezt a 
motort az ügyességi feladatokra, 
trükkökre építettem. A másik egy 
2007-es évjáratú Honda cbr1000rr. 

Ez a motor a dinamikus elemekre 
épült, mint például drift, gumifüst. 
Csak „csapatósnak” hívom, egy iga-
zi adrenalinfokozó. A két motorra 
azért van szükségem, mert egy 
motort nehéz mindkét funkcióra 
megépíteni, plusz a bemutató idő-

tartamát egy motor, főleg 35 fokos 
melegben nehezen bírná.

- Voltak már komolyabb sérüléseid?

- Szerencsés gyereknek mondom 
magam ezen a téren. Törésem nem, 
de számtalan zúzódás, szalagsza-
kadás, ficam, égési sérülés az volt. 
Most pont két hete egyik bemuta-
tómon egy eltúlzott farolásból sike-
rült úgy elesnem, hogy a motorom 
működésképtelenné tört és nekem 
a bokaszalagjaim szakadtak el. A 
magas adrenalin szinttől, ami ilyen-

kor bennem van, nem is éreztem és 
egy gyors motorváltás után befejez-
tem a bemutatót. Természetesen a 
bemutató végén -  mondanom sem 
kell - a bokám a háromszorosára 
dagadt.  Sajnos technika hibák is 
előfordulnak, hiszen ez egy tech-
nikai sport, ebből kifolyólag is sok 
baleset ért. Biztonsági szempontból 
ezért minden bemutató előtt a mo-
torokat átnézzük, a fontos csavaro-
kat ellenőrizzük, hogy amennyire 
lehet minden lehetőségét kizárjuk 
az ilyen hibáknak.

- Hol szoktál fellépni?

- Elég színesek a felkéréseim, de 
többségében azt mondhatom, hogy 
falu- és városnapokon szerepelek a 
legtöbbet, de természetesen moto-
ros találkozókon, születésnapokon, 
esküvőkön is elő-előfordulok. A 
helyszínek is változók: főleg bel-
föld, de idén például Horvátország, 
Ausztria és Szlovákia is szerepelt a 
listán. Éves szinten 20-25 bemuta-
tóra van felkérésem.

- Köszönöm az interjút, és további bal-
esetmentes gumigyilkolást kívánok!

Elkészült Az új 
műfüvEs pályA és 
lElátó DEvEcsErbEn
Augusztus 31-én került sor az új mű-
füves focipálya műszaki átadására. 
Az időközben megújult gyepszőnye-
get kapott nagypálya mellé pedig egy 
300 fős lelátó került. Városunk sport-
központja területén a tereprendezést 
és a kerítésépítést önkormányzatunk 
végezte, Bognár Balázs és Ács Attila 
irányításával. Hamarosan hivatalos 
átadó ünnepségre invitáljuk váro-
sunk apraját-nagyját.

kovács mArcEll és A 
fEkEtEöv
Devecseri karatékánk, Kovács Mar-
cell újabb sikert ért el, most a feke-
teöv-vizsgán teljesített kiválóan. 

- Hogy zajlott a nyári szünidő?

- Igazából nyáron dolgoztam. Ver-
seny sem volt , de azért edzésekre 
eljártam.

- Milyen volt a vizsga? Mit kellett 
csinálnod? 

- A vizsga nagyon nehéz és fárasztó 
volt.  Először a kihon volt (meg-
határozott gyakorlatokat kellett 
bemutatni), aztán 3 katát (forma-
gyakorlat) és egy kata értelmezést 
kellett bemutatni, ahol a kata moz-
dulatait kellet átvinni küzdelembe, 
és egy ellenféllel kellett bemutatni, 
hogy hogyan alkalmaznánk. Végül 
a kumite (küzdelem) következett, 
ahol 8x2 percig kellett folyamato-
san, váltott ellenfelekkel küzdeni.

- Hogyan és mennyit készültél rá? 

- Voltak külön felkészítő edzések, 
amikor a nem ajkai karatésokkal 
készültünk. Ez havonta egyszer 
volt márciustól, meg persze a saját 
edzéseinken július óta külön foglal-
koztunk vele heti négy alkalommal.

- Volt valami elméleti dolog is? 
Írásban, vagy szóban elmondani 
valamit?

- 1 danra vagyis feketeöv-vizsgára 
ez még nem, de a nagyobb dan fo-
kozatokra már követelmény.

- Mikor lesz a következő versenyed?

- Ha minden igaz, október 12-től 
18-ig lesz az első UWK világbajnok-
ság Szlovéniában, és oda megyünk. 
Ez az United World Karate egy új 
világszövetség, ami egybefoglalja 
a kontakt (kyokushinkai)-, a ver-
seny-, a tradicionális karatét, és 
egyben szervezi meg a vb-jüket.

- Köszönöm az interjút! További 
sérülésmentes felkészülést, és sok 
szerencsét kívánunk a folytatáshoz!

mEgújult A játszó-
tér A mAkovEcz-
lAkópArkbAn
2015.08.25-én önkéntes munká-
val megújult a lakópark játszótere. 
Bognár Balázs városgondnok szer-
vezésében a felújítási munkálatok-
ban részt vett: id. Takács István, 
Szövérfi Gellért, Magyar Károly, 
Fekete Tibor, Fábián Ferenc és 
Varga Ferenc. A város, valamint az 
önkormányzat nevében szeretném 
megköszönni munkájukat!

Ferenczi Gábor polgármester

deVecser sPorTjA



- 14 - Alapítva 1927-ben

bAlEsEti körkép
Az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi terü-
letén 2015. augusztus 24. és 2015. augusztus 30. 
között összesen hat baleset - három sérülés nélkül, 
kettő könnyű sérüléssel végződő - és egy vadelütés 
történt. A baleset többsége miatt szabálysértési 
eljárás indult az Ajkai Rendőrkapitányságon.

Az ajkai járás területén, Úrkúton 2015. augusztus 
30-án éjszaka ezidáig ismeretlen személy tolatása 
során megrongált egy gázcsonkot, majd elhajtott 
a helyszínről. Személyi sérülés nem történt, a jár-
mű vezetőjével szemben közúti baleset okozása 
miatt szabálysértési eljárás indult.

Nem történt személyi sérülés a vadelütés során 
sem, amely 2015. augusztus 30-án késő este 
történt az Öcs és Ajka-Padragkút közötti út-
szakaszon. A jármű vezetője részéről jogsértés 
nem merült fel.

A devecseri járás területén sérülés nélküli baleset 
történt 2015. augusztus 28-án reggel, amikor 
az Ajka és Devecser közötti útszakaszon a Szé-
ki-tóhoz két lekanyarodni szándékozó járművet 
egy harmadik, mögöttük haladó jármű vezetője 
későn észlelt. A hátul haladó jármű nekiütközött 
a középen lévő járműnek, amely emiatt bele-
csúszott az első járműbe. A rendőrök helyszíni 
bírságot szabtak ki a balesetet okozóval szemben.

Somlójenő és Tüskevár között a 8. számú főút és 
az Iszkáz felé vezető mellékút kereszteződésénél 
2015. augusztus 29-én reggel könnyű sérüléssel 
járó baleset történt. Egy, a mellékútra lekanyarodó 
autóbusz mögött két személygépkocsi közlekedett, 
mindketten rosszul mérték fel járművük sebessé-
gét, így a kanyarodó jármű mögött megállni már 
nem tudtak volna. Mindketten úgy próbálták 
az ütközést elkerülni, hogy a baloldali forgalmi 
sávba áttérve igyekezték megelőzni a kanyarodó 
autóbuszt. Ennek a következménye az lett, hogy 
kis híján egymással ütköztek. A hátul haladó sze-
mélygépkocsi vezetője vészfékezett és a bal oldali 

útárokba hajtva tudta csak elkerülni az ütközést. 

Mindkét járművezető ellen a követési távolság be 
nem tartása miatt szabálysértési eljárás indult.

A Borcsörcsök és Doba közötti, a Somló lábánál 
húzódó hegyi úton 2015. augusztus 29-én kora 
délután motorkerékpáros egy kerékpárost utol-
érve a baleset elkerülése érdekében hirtelen az 
első fékkel fékezett, emiatt elesett és az útpadkára 
csúszott. Könnyű sérülést szenvedett. Vele szem-
ben - mivel nem az út és forgalmi viszonyoknak 
megfelelően vezette járművét – szabálysértési 
eljárást kezdeményeztek a rendőrök.

Sérülés nélkül megúszta a balesetet az az okozó 
és a baleset másik résztvevője is, akik 2015. au-
gusztus 29-én kora este ütköztek a 8. számú főút 
somlójenői elágazójánál. Az elágazónál lekanya-
rodni szándékozó jármű vezetője nem adta meg 
az elsőbbséget a szemből jövő járműnek, és beka-
nyarodott elé. Az okozóval szemben az elsőbbségi 
szabályok megsértése miatt indult eljárás.

Az elmúlt hét tapasztalati azt mutatják, hogy a 
balesetek nagy része a követési távolság be nem tar-
tása, a sebesség nem megfelelő választása, valamint 
elsőbbség meg nem adása miatt következett be. 

Ezek a szabályszegések tragédiához is vezethetnek, 
ezért felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy 
figyelmesen közlekedjenek, a forgalom más részt-
vevőit nem veszélyeztessék szabályszegésükkel. 
A követési távolságot úgy válasszák meg, hogy 
az előttük haladó jármű mögött annak hirtelen 
fékezése esetén is biztonságosan meg tudjanak 
állni! A sebesség megválasztásánál vegyék fi-
gyelembe a forgalom nagyságát, az időjárási- és 
útviszonyokat, járművük állapotát!

Csak az üljön autóba, aki biztonságos vezetésre 
képes! Hosszabb utazás során tartson szünetet, 
szánjon időt a pihenésre!

Balesetmentes közlekedést kíván:
Az Ajkai Rendőrkapitányság

Diákok látogAtásA A 
DEvEcsEri rEnDőrőrsön
A közelmúltban a Káptalanfai Pusztai Ferenc 
Általános iskola tanulói látogattak Devecserbe.

Az iskolakezdés alkalmával a Devecser Rendőrőr-
sön Gőczéné Nagy Barbara r. törzsőrmester körze-
ti megbízott iskolarendőr 2015. szeptember 8-án 
délután négy órától előadást tartott a Káptalanfai 
Pusztai Ferenc Általános iskola 20 diákjának és 
két kísérőjüknek, Bakos-Jáger Vivien és Czeiner 
Zoltánné pedagógusoknak.

Az iskolarendőr előadásában a kerékpáros és a 
gyalogos közlekedés szabályaira, a közlekedés 
biztonságára hívta fel a figyelmet, de olyan egyéb 
témákat is érintett, mint a vízben tartózkodás 
szabályai és vizeink védelme. Az előadás után a 
gyermekek megtekintették a Devecseri Rendő-
rőrs épületét, valamint gépjárműveit, technikai 
felszerelését. A diákoknak a rendőrőrs előállító 
helyisége és az tetszett a legjobban, hogy egy igazi 
rendőrautóban ülhettek. 

A rendőrség híreI

Augusztus 15-én a Magyar Vöröskereszt nagysza-
bású, egész napos családi rendezvényt tartott az 
Emlékparkban. A nap rendezéséről, eseményeiről, 
feladatairól a főszervezőt, Targubáné Szendrei 
Júliát kérdeztem:

- Mi a rendezvény célja?

- A fő cél, hogy a térségben élő embereket össze-
hozzuk közösségfejlesztés céljából. Szeretnénk, ha 
jobban megismernénk egymást azáltal is, hogy 
fellépési lehetőséget biztosítunk a térségben mű-
ködő művészeti csoportoknak. Az idei a második 
rendezvény. Szeretnénk hagyományt teremteni. 
Nagy súlyt fektetünk arra, hogy a térség a fejlődés 

útjára lépjen. A szándékot bizonyítja, hogy az 
egész országból érkeztek vöröskeresztes aktivisták, 
és itt van a megyei vezetőség is.

- Kik az anyagi, erkölcsi támogatók?

- Anyagi támogatást a térségben élő sok vállalkozó, 
és a Vöröskereszt biztosított. Erkölcsi támogatóink 
a 28 önkormányzat, és azok polgármesterei, a Vö-
röskereszt járási, megyei vezetői, de  támogatóink 
között tudhatjuk a devecseri önkormányzatot, a 
Somló-környéki Kistérségi Társulást, az Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesületet is. 

- Kik vettek részt a szervezésben, a lebonyolításban?

VöröskeresZTes csAládI nAP
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Koczor Ágota devecseri születésű és a kisvárosban 
élő tanár - idegenvezető idén nyáron nem utazott 
egzotikus országba, s nem kalauzolt turistákat. A 
Fertő-tónál lévő kerékpárutat karikázta végig a 
minap barátaival.

Otthonában beszélgetünk a srí-lankai hangu-
latot megidéző nappalijában, s ízes ceyloni teát 
kortyolunk közben. A féltve őrzött kincsesládája 
mélyéből fényképek és szuvenír tárgyak, főleg 
szobrok kerülnek elő, amelyek mindegyikéről 
hosszasan nagy szenvedéllyel mesél. A mostani 
nyarat pihenéssel, feltöltődéssel tölti. 

- Rám fér, hiszen nehéz tanévet tudhatok magam 
mögött – mondja. Ezért nem vállalt idegenveze-
tést. Magántanárként oktatott angolt, többnyire 
vállalatok, intézmények szervezett csoportjainak, 
de voltak egyéni tanulói is. A biciklitúra, ahonnan 
a napokban tért haza, felüdülést jelentett számára.

- Már régóta készültem rá, jó fizikai erőben va-
gyok, s szellemileg is felfrissített - magyarázza 
óriási lendülettel. A figyelmemet ébren tartva 
folytatja tovább.

- Csodálatos volt az út, pazar kilátással a tóra, s 
szerencsénkre a kitűzött távot is sikerült teljesíte-
nünk, annak ellenére, hogy a forróságot, s egy kicsi 
szakaszon a ránk lecsapó jégesőt is el kellett visel-

nünk. Amikor arról kérdezem, hogy a könnycsepp 
alakú sziget nem hiányzik-e, őszintén válaszol:

- Bevallom, néha-néha eszembe jut. Felvillannak 
emlékképek, örömteli pillanatok, emberi barátsá-
gok, közösen megélt élmények. No meg a tíz évvel 
ezelőtti cunami, akkor is ott voltam. Azt a szörnyű-
séget elfelejteni nem lehet! Rémálom volt, akárcsak 
a mi vörösiszap-katasztrófánk – mondja. Az áprilisi 
útját idézi fel, amikor arról beszél, hogy Ajkáról 
és környékéről jelentkezett utasai voltak zömmel 
a srí-lankai országjáráson. A további tervek utáni 
érdeklődésemre egy teljes indiai programot vesz 
elő, s izgalommal mutatja meg, amely ez év novem-
ber végén indulna az ő idegenvezetésével, érintve 
Delhit, Jaipurt és Agrában a „paloták koronáját”, 
a Tádzs Mahalt a Jamuna folyó partján.

Devecser, Czeidli József 
A fotó Koczor Ágota albumából való

Augusztus 28-án 19 órára így invitálta a közönsé-
get a két fiatal előadó: „Sok szeretettel meghívjuk 
minden kedves ismerősünket és barátunkat első 
közös koncertünkre, mely a Devecseri Páduai 
Szent Antal Templomban kerül megrendezésre!”

Az orgonánál játszó Balatoni Sándor szinte megjárta az 
egész világot. Az elmúlt két évben fellépett az USA-beli 
New Yorkban, Pennsylvaniában, az izraeli Jeruzsálem-
ben, Olaszországban, Franciaországban. Hazánkban 
hallhatták többek közt Keszthelyen, Pécsett, Budapes-
ten a Müpában, és a Balaton környékén is.

A devecseri származású 22 éves, 2. évfolyamos, 
ének-művésztanár tanszakos szoprán énekesnővel 

Shultz Jennyferrel most szerepeltek először. Szlová-
kiában egy énekversenyen hozta őket össze a sors, és 
több tervük van már a közös szereplésre. A templom 
is megtelt, hogy hallhassa a közönség a szép orgona-
muzsikát, és a kis énekesnőt, akinek gyermekkora 
óta a zene, a tánc, az ének éltetőelemévé vált. E hár-
mas egységben Jenny mindig, már egészen kislány 
korától igen agilis, temperamentumos, aktív életet 
mutatott fel. Zongora tanszakot végzett, az éneklés 
mellett ez a hangszer ma is része a mindennapjainak. 
Monekné Marika – a nagymama is igen büszke mind 
a kilenc unokájára, de a harmadikként született 
Jennyfer (szülei: Monek Mariann és Schutz Attila) 
most különösen megmelengette a szívét.

Az előadott műsorban szerepelt: Bach: d-moll tok-
káta és fúga, Bach: Bist du bei mir, Bach: Seufzer, 
Tränen, Walther: h-moll concerto, P. Esterházy: 
Amoris flammula, és szintén Esterházytól Tri-
umphate, sancte hierarchie. Majd következett J. 
Pachelbel: D-dúr kánon, Mozart: Exultate, jubilate, 
Rachmaninov: cisz-moll prelűd, C. Franck: Panis 
angelicus, Widor: Tokkáta az 5. orgonaszimfóniából.

A veszprémi Dohnányi Ernő Zeneművészeti 
Szakközépiskolából Pécsre került Jennyfert és 
orgonista párját, Balatoni Sándort– úgy hallottuk – 
karácsony környékén ismét üdvözölhetjük itthon.

M. Mester Katalin

kocZor ágoTA A srí-lAnkAI könnycsePP IsMerője 

schulTZ jennyfer és BAlATonI sándor koncerTje

- A Magyar Vöröskereszt megyei dolgozói és a 
térségben lévő önkéntesek, de térségen kívül élő 
segítők is, pl. Raposkáról és a megyéből sokan. 

- Milyen részekre tagozódik a rendezvény? Mi lehet 
a hozadéka?

- A gyerekeknek játékszigetet rendeztünk be má-
szófallal, rodeó bikával, vízi golyóval, stb. Arcfestők, 
lufibohócok is fogadták a kicsiket, de lovaskocsikáz-
hattak is. A felnőtteket egészségfelméréssel, katonai, 

rendőrségi, katasztrófavédelmi, és motoros bemu-
tatóval várjuk (A nap folyamán 55-en adtak vért - a 
szerk.). A színpadon egész nap váltják egymást a 
csoportok. Utcabál és tűzijáték zárja a napot. Bí-
zunk abban, hogy a jelenlévők jobban megismerik 
egymást és közelebb kerülnek egymáshoz. Ha így 
van, elértük célunkat. A rendezvény büszkesége 
egész szervezetünknek – fogalmazott a szervező.

Ferenczi Gábor, Devecser polgármestere délután 
köszöntötte a résztvevőket: 

- Nagy megtiszteltetés Devecser számára, hogy a 
Magyar Vöröskereszt ezt a hatalmas rendezvényt 
a mi kis városunkba rendezi meg. Devecser szűkös 
költségvetéséből nem jutna ilyen színvonalas napra. 
Hálásak vagyunk. Bár a Vöröskereszt régóta jelen 
van településünkön, különösen a 2010-es iszap-
katasztrófa óta erősödött meg az aktivitásuk. A 
katasztrófa után rengeteg adományt juttattak el a 
rászorulóknak. Az azóta eltelt években is megad-

tak minden segítséget a lakosságnak. A szervezet 
legfontosabb tevékenysége a közösség szervezése. És 
itt összetalálkozik az önkormányzat szándékával. A 
közös érdek az itt élők egységes közösségbe szervezé-
se. A mai rendezvény jó alkalmat kínál erre. Nagy 
megtiszteltetés, hogy itt köszönthetem Devecser város 
két újdonsült testvértelepülésének küldöttségét. Nagy-
palád-Fertősalmás, Csóka küldöttsége: Komáromi 
László önkormányzati képviselő, az önkéntes tűz-
oltóság elnöke, Kiss Laura irodavezető, az önkéntes 
tűzoltóság titkára, Urbán Róbert önkormányzati 
képviselő, Guba Károly az önkéntes tűzoltóság tb. 
Elnöke – mondta városunk polgármestere.

Befejezésül Ferenczi Gábor külön köszönetet 
mondott a főszervező Targubáné Szendrei Júli-
ának, Baráth Gábornak a Magyar Vöröskereszt 
megyei igazgatójának és az országos elnökségnek. 

Váti Ferenc
Képek:  Kovács Zsolt DVTV

Srí-lankai buddha-szerzetesek 
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Egy ember beviszi az autóját a szervizbe, s mondja:
- Ha túllépem a 200 km/óra sebességet, kopog valami a motorban.
A szererelő elgondolkodik, majd válaszol:
- Bizonyára az őrangyala, uram.

***
A mozi pénztárárnál a falusi bácsi bosszankodik.
- Tessék ideadni a panaszkönyvet, meg még egy belépőjegyet!
- De bácsi, maga már a negyedik jegyet vásárolja!
- Hát éppen ez a panaszom, ahányszor bemennék vele a terembe, ott áll 

egy nő és mindig összetépi!

Ha Kisasszonykor (8.) esik, nem lesz jó idő a vetésre. Ha Tekla (23.) borús, 
esős idejére rossz ősz jön, „befagy” a krumpli. Mihály napján (29.) hogyha 
dördül, jó ősz után nagy tél gördül! Ha Szent Mihály után a gólyák, fecskék 
hamar elmennek, hagynak az embernek korai hideget. (Rövid megjegy-
zésként álljon itt, hogy sajnos úgy 5-6 éve eltűnt a gólyapár a paplakról, 
pedig hosszú évtizedek óta minden évben voltak lakói a fészeknek. Minden 
évben 2-3 fiókát is felnevelt a gólyapár. Gyakran figyeltük a gyerekekkel 
a kisgólyák első, rövid röptét. A fecskék száma is igen megfogyatkozott 
környékünkön, az országban, de talán még Európában is. Ornitológusok 
keresik a magyarázatot a jelenségre. Hogy a növényi vegyszerezés, az 
állattartás átalakulása mennyiben járult hozzá a kedves kismadarak 
megritkulásához, erre a vizsgálódások talán majd megadják a választ.)

Sokak kedvence ez a harang alakú gyümölcs, ráncos és bőrszerű külseje 
ellenére is. Formája, mérete és színe is különböző lehet, létezik fehér, 
fekete és vörös füge is. Legnépszerűbb változatai a fekete, az adriai füge, 
a barna török füge. Az egészséges füge létfontosságú ásványi anyagokat és 
számos vitamint tartalmaz – van benne A, B1- és B2 vitamin, különböző 
antioxidánsok és Omega-zsírsavak. A fügefogyasztásnak rengeteg előnye 
van. 2-3 fügelevél elrágcsálásával, gargalizálással le lehet győzni a rossz 
leheletet és gyógyítja a szájfekélyt is.

MosolyPercek

néPI MeTeorológIA

A füge

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.

Devecseri Ujság – a település közéleti lapja. Kiadja: Devecseri 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház Devecser, Petőfi tér 5. 
nyomdai munka: AlphaPress Nyomda és Kreatív Grafikai Stúdió 
Székesfehérvár, Homoksor 7. www.alphapress.hu Megjelenik 
3500 példányban, Devecser, 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: Bolbos Gábor, Czeidli József, ifj. Kozma 
György, M. Mester Katalin, Váti Ferenc

vÍzszInTes: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: Á, A, R, 
L, H, L, T) 11./ Levegő angolul 12./ Vonaton utazó 13./ Kezével jelez 14./ 
Van ilyen pók is 16./ Az irodalom három nagy műnemének egyike 18./ 
Hogyan oroszul 19./ Fényben úszó 20./ Hosszú morzejel 21./ Van ilyen 
lap is! 23./ Kalcium-oxid (CaO) 24./ Másol 25./ Zeke eleje! 26./ .... Tamás 
(Zongoraművész) 29./ Nátrium vegyjele 30./ Pagony 32./ ... Miklós 
(Építész) 34./ Heveny 35./ Mutató névmás 37./ Római egy és ötven 39./ 
Pöszméte 43./ Klór és Kén vegyjele 45./ ....karnáció (Lélekvándorlás) 
47./ Évad, szezon 49./ .., a csodák csodája

FÜggőLeges: 2./ Függő zár 3./ Erkölcsileg silány, könnyelmű 4./ ...gya (A 
talaj termékenységét fenntartó szerves anyag) 5./ A madarak gyomrának 
jellegzetes része 6./ Egyiptom autójele 7./ Lajos becézve 8./ Tátong 9./ ... 
Appia (A Római Birodalom legfontosabb útja) 10./ Úgynevezett rövidítése! 
14./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk: M, H, T, N, T) 15./ 
Sav szélei! 17./ Olaszország fővárosa 20./ Termelőszövetkezet rövidítése! 
22./ Operai dalbetét 24./ Idős rövidítése! 27./ Fogoly 28./ ..... Ferenc 
(Zeneszerző) 30./ Előadó rövidítése! 31./ Kis autó becézve (Kettőzve!) 33./ 
Igekötő 36./ Muzsika 38./ Farmernadrág márka 40./ Grill közepe! 41./ Tell-
er ... (Atomfizikus) 42./ Veszprém patakja 43./ ...on (Intelligens robot) 44./ 
Ételízesítő 46./ Film közepe! 48./ Fejlődik 50./ Kettőzve: édesség

A rejtvény beküldésének határideje: 2015. szeptember 30. A rejtvény 
beküldhető postai levelezőlapon, leadható személyesen a könyvtárban 
vagy a művelődési házban 
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