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Alapítva 1927-ben

Több hónapos szervezés eredményeként városunkba lá-
togat a Dankó Rádió. A rádióadás felvétele szeptember 
30-án 15 órakor kezdődik meghívott sztárvendégekkel és 
ismert előadókkal. A részvétel ingyenes, de a terem befo-
gadóképessége miatt regisztrációhoz kötött. A jelentkezést 
az alábbi elérhetőségeinken tehetik meg: 
rendezveny@vmhdevecser.hu, +36 20 221- 5880.  
Mindenkit szeretettel várunk!

FZs

A devecseri önkormányzat adománygyűjtés céljára szív alakú kupakgyűjtőt vásárolt az Amatőr Rally Sportegyesület anyagi tá-
mogatásával. A tetszetős edényt Fodor István vállalkozó készítette. A városüzemeltetési Kft. dolgozói el is helyezték az óvoda 
és a buszmegálló közötti gyalogátkelő közelébe. A lakosság szemmel láthatólag örömmel fogadta a kezdeményezést, mert pár 
óra alatt félig megtelt a szív. 

CzJ

DANKÓ RÁDIÓ

ADOMÁNYGYŰJTÉS      
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Igen kellemes nyárvégi idő várta az 
igen kényes témában összehívott lakos-
sági fórum résztvevőit a Nagy László 
u. 26. számú ház előtt. A fórumot Fe-
renczi Gábor polgármester hirdette 
meg, hogy az utcanév változtatásról, 
az új, közigazgatásilag helyes számo-
zásról egyeztessenek. A megbeszé-
lésen jelen volt Vörösné Soós Ágnes 
jegyző asszony is. Egy húszegynéhány 
fős csoport gyűlt össze az utca lakosai 
köréből.  

Azért is érdekes az eset, mert a leg-
több Nagy L. utcai lakosnak, már ed-
dig is, ugyanazon családi házból ki sem 
mozdulva, már két házszámuk is volt az 
elmúlt évtizedekben, az 1980-as évektől 
tekintve. Pl: Göcsi Attiláék régi címe: 
Nagy L. u. 17., új: 
Nagy L. u. 1., né-
hai Nagy Béla és 
családja régi hszá-
ma: Nagy L. u. 3., 
új: 15., Nagy Sán-
dorék régi szá-
ma: Nagy L. u. 6., 
új szám: 10., Polt 
Gergelyék „régen” 
a Nagy. L. u. 7-ben 
laktak, most pe-
dig 11. a házszám. 
Szőke Gábor és 
családja régi hszá-
ma: Nagy L. u. 13., 
új számuk: 5., de 
volt már 18. is a 
házszámunk mond-
ja a tulajdonos. Papp Jánosék is két ház-
szám alatt, a 4-ben és a 12-ben laknak. 
Kiss Józsefné Mariann is elmondta, hogy 
ő a férje halála után, a gépkocsi-átíratá-
sakor, 6 éve szembesült azzal, hogy az 
Okmányiroda rendszere nem találta az 
adott cím alatt, s jelezték neki, hogy az 
új címe, nem az 1-es hszám, hanem a 17-
es. Minden iratát ehhez kellett igazítania: 
lakcímkártyát, jogosítványt, közüzemi 
számlákat, a biztosításait… , s minden 
mást. Talán így érthető, hogy miért ber-
zenkednek az újabb átírás ellen a meg-
jelentek. (A teljesség igénye nélkül, csak 
néhány családot sorolunk – a már így is 

hányattatott, rossz számozás miatt - az 
ügy megértése okán.)

De nézzük a közigazgatás oldaláról is 
a sajnálatos helyzetet.

Ferenczi Gábor polgármester elmond-
ta, a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felhívásban jelezte az ön-
kormányzatnak a Nagy L. utca számozá-
sának, elnevezésének rendezését.

A polgármester hangsúlyozta a megje-
lenteknek, hogy az utca számozása, és a 
később épült utcarész megnevezése, több 
évtizede problémás, mert nem viselhetne 
ugyanazon nevet. Más névvel kell jelölni 
a szakaszokat, utcarészeket. A kialakult 
helyzet szinte négy évtizedre vezethető 

vissza, amikor is a zsákutca másik irá-
nyában felépült új utcarészét is ugyan-
ezen néven, Nagy L. utcának nevezték el.

 A polgármester ismertette továbbá, 
hogy 3-4 évvel ezelőtt kaptak már egy 
felhívást, hogy szükséges rendezni a 
házszámozását. Jelenleg is ugyanezen 
jogszabályi előírások miatt kell a  vég-
legesítés.

A lakosok elsőként egy javaslattal for-
dultak a polgármesterhez. Kérték, ne a 
közösségi médián keresztül hívja össze 
a fórumot, hiszen nincs mindenkinek 
Facebookja, kábel Tv-je. Ez esetben is 

egymást értesítették a meghirdetett idő-
pontról. Javasolták, szórólap formájá-
ban postaládába dobva értesítsék őket 
a továbbiakban. A mai napon, volt, aki 
szabadságot vett ki, hogy részt vehessen 
a megbeszélésen, hiszen zsebbe és húsba-
vágó az ügy a lakosok véleménye szerint. 
A Polgármester elfogadta a javaslatot az 
értesítésre.

Többen felvetették (Varga András és 
Jungwirt Tibor is…), hogy maradjon 
úgy, ahogy évtizedek óta van, hiszen 
rengeteg utánajárás az átírás, s tarta-
nak attól, hogy negatívan befolyásolja az 
adott címre bejegyzett vállalkozásaikat. 
Pl: Varga Andrásék éppen három évtize-
de vásárolták a telket 1991-ben, házszá-

muk most, Nagy L. 
u. 26. Sajnálnák, 
ha megváltozna, 
hiszen vállalkozá-
suk, cégük is ide 
van bejegyezve, 
ezt ismerik ügy-
feleik, számláikat 
erre címre kapják, 
és töltik ki. Több 
vállalkozó a név-
jegykártyáját, szó-
rólapjait a jelenlegi 
házszám szerepel-
tetésével készítette 
el, s fél attól, hogy 
változtatás esetén 
ügyfelei nem talál-
ják meg, így majd 

hátrányt szenved. A 
megjelentek közül a legtöbben ragasz-
kodnak a Nagy László utcanévhez, mert 
kedvelik az iszkázi származású költőt, 
műveit, szívesen viselik a nevét. 

Egyik lakos pedig éppen a házfelújítá-
si kölcsöne elszámolása okán aggódott, 
mert szerinte baj lehet abból, ha a szám-
lák nem ugyanazon házszámra szólnak 
annak ellenére, hogy a munkálatokat 
ugyanazon épületen végzik. 

Devecser város polgármestere mindig 
visszatért ahhoz a tényhez, hogy (előbb-
utóbb) kötelező lesz ezt rendezni a fel-
vetődött kényelmetlenségek ellenére 

LAKOSSÁGI FÓRUM AZ UTCÁN…
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Beck János (1836 – 1921): takarékpénz-
tár igazgató. Devecserben született és itt 
is hunyt el 85 évesen, ez évben éppen 100 
éve. Devecser egyik legmeghatározóbb 
személyisége. A megyebizottság tagja két 
ciklusban. Számos szervezet, egyesület 
tagja, tisztségviselője. Felesége Schandl 
Terézia 1912-ben hunyt el. Gyermekük 
nem lévén, Beck János teljes vagyonát, 
megtakarított pénzét, házát, somlói bir-
tokát a községre hagyja, hogy polgári 
iskolát létesítsenek belőle. 

Szántó Arator István (1541 – 1612): 
hittudós, bibliafordító, író 

Devecserben született, Olmützben 
hunyt el 71 éves korában. Családját az 
éppen erre portyázó törökök elhurcolják, 
nyomuk vész, úgy, mint sok másé is az 
országban. Iskoláit Győrben, Sopronban, 
Nyitrán, Rómában végzi. 1561-ben belép 
a jezsuita rendbe, ami meg is határoz-
za életútját, tevékenységét haláláig. Er-
délybe kerül, ahol bibliafordításba kezd, 
aminek első kéziratát még Káldy György 

használja, de aztán elveszik Szántó Ara-
tor munkája, fordítása. Ennek ellenére az 
„első bibliafordító” címet is kiérdemelte. 
A Bocskai – szabadságarc alatt Olmützbe 
menekül és ott is hal meg. Domborműve 
a devecseri templom főbejárata melletti 
baloldali falrészen található.  (Mindkét 
neves emberről többet tudhat meg a tisz-
telt olvasó a Devecseri életrajzi lexikon-
ból – Tilhof Endre Devecser 2007.)              

MMK

KIKNEK A NEVÉT VISELIK AZ ÚJ KÖZTERÜLETEK…

is, mert meg kell felelni a közigazgatás 
előírásainak, s nincs értelme az eluta-
sításnak. 

Varga Zoltánné Reider Vera, aki jára-
tos a közigazgatási ügyekben vetette fel, 
hogy ne arról beszéljenek már, hogy mi 
volt régen, hanem arról, hogyan lehetne 
a legkevesebb lakos érintésével megolda-
ni a problémát. Kiderült, hogy bármely 
megoldást (névváltozás, számváltozás) 
választják, szinte így is mindenkit érint. 
(A lakosok ezen már annyit törték a fejü-
ket, hogy egyikük megállapította, hogy 
csak egyetlen család „szerencsés” ebben 
az esetben, mert bármely irányból kezdik 
a számozást, csak őket, az ő házszámu-
kat nem érinti.  

Az egyeztetés végül arrafelé tendált, 
hogy elfogadja a lakosok többsége, va-
lóban tegyék már rendbe ezt a lehetetlen 
helyzetet, de kérték a polgármestert, ne 
érje az utcabelieket pénzügyi költség a 
dokumentumok átírása kapcsán, hiszen 
nem ők okozták, idézték elő a jelenlegi 
áldatlan helyzetet. Ha lesz plusz költség, 
azt akkor vállalja fel az önkormányzat.

Ferenci Gábor Polgármester Úr ígéretet 
tett arra, hogy a Járási Hivatal vezetőjé-
vel, Bereczky Nórával egyeztet, hogy az 
Okmányiroda soron kívül és gyorsan, 
térítésmentesen végezze el a dokumen-
tumok végleges aktualizálását. (Polgár-
mester Úr telefonon történő közlése alap-
ján elmondható, hogy az utcafórum óta 
írásban leigazolta a Járási Hivatal a lakók 
felé nyújtandó segítségét.) Továbbá kérte 
a vállalkozókat, hogy speciális eseteiket 

írják össze, küldjék el e-mailben, hogy 
egyeztethessen ezügyben is a hivatalve-
zetővel. Nagy Ádám megjegyezte, hogy 
nyomatékosan kéri, ne csak ígéret legyen 
a segítés megadása, hanem kövesse va-
lóságos cselekedet. Tartsa be szavát a 
polgármester.  

Ferenczi Gábor polgármester jelezte, 
hogy több utcanév javaslatot ajánlanak 
majd, ha a képviselő-testület a névvál-
toztatás mellett dönt. 2021. augusztus 
31-én délelőtt 10 órától rendkívüli ülést 
tartanak a Városházán, s ez a téma is na-
pirendként szerepel. 

A beszélgetés során felvetődött az a 
kérés is, hogy pl. a Nagy L. u. 26. mellett 
beépítetlen (kissé szűk) telken, mint az 
önkormányzati tulajdonon is megtör-
ténhetne a rendszeres fűnyírás. Évtize-
dek óta a mellette lévő lakók gondozzák, 
hogy ne „csúfkodjon” takaros házuk mel-
lett a gyomos terület. (A polgármester 
elmondta – több más telekkel együtt - 
eladásra folyamatosan meghirdették az 
érintett telket.)

A megbeszélésen előkerült még a Cso-
konai utca közlekedési helyzete, elsősor-
ban a bolt és dohánybolt előtti részen. A 
Nagy L. utcaiak, elsősorban a “zsákutca” 
mellett lakók számára nehezíti meg a 
mindennapi életet a sok autó, valamint 
az, hogy az áru kirakodása is ott történik. 
Javaslatként elhangzott, hogy tiltsák itt 
meg a parkolást, s a bolt mögötti terüle-
ten álljanak meg a gépjárművekkel. Az 
ötletet elfogadhatónak, kivitelezhetőnek 
tartotta Ferenczi Gábor polgármester. 

A fórumon döntés nem született az 
utca számozási gondját illetően, de a 
szándékok, a jogszabály elfogadásának 
realizálása közeledtek egymáshoz. A la-
kosság végül konstruktívan gondolkodott 
a közigazgatási kötelezés értelmében. A 
kezdeti vehemensebb hangokat (amit 
teljesen meg lehetett érteni a várható 
utánajárások előrevetülése, a sok idő-
veszteség, esetleges költség miatt), fel-
váltotta a higgadt, megértő együttmű-
ködés szándéka.

Döntés a közterületek ügyében…
Ferenczi Gábor polgármester lapzárta 
előtti rövid szóbeli tájékoztatója alapján 
a következő döntés született a 2021. 
szeptember 7-ikei Képviselőtestüle-
ti-ülésen: a Nagy L. és Szél utca ügyét az 
idei év rövidsége miatt, mivel már nem 
lenne idő teljesen végigvinni, elhalaszt-
ják. A 2022-es év, választási év, így az 
előkészületek csak az év második felére 
koncentrálódhatnak, a realizálás 2023-
ban fog megtörténni. Továbbá Beck Já-
nos köz nevet kapja az Ifjúság u-tól a 
Csokonai u-ig tartő szakasz (Dózsa Gy. 
u. 17. számot érinti csak) Ligetváros 
tér nevet kapja a Hársfa u-tól a Fekete 
A. u-ig tartó szakasz. A Fekete A. u-tól a 
Széchenyi u-ig tartó szakasz pedig Szán-
tó Arator István nevét veszi fel, szavaz-
ta meg a Képviselő-testület. A három új 
közterületet természetesen fel kell venni, 
szerepeltetni kell a városrészi utcajegy-
zékekben – zárta szavait a polgármester.

MMK
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Az Ifjúsági Fúvószenekar a regge-
li órákban zenés ébresztővel járta az 
utcákat. 9 órakor ünnepi szentmise 
következett, melyet Nagy Nándor Ri-
chárd plébános celebrált, és megál-
dotta az új kenyeret. Ezután indult a 
menet a rendezvény térre. 

Az arató koszorú megáldása után Fe-
renczi Gábor mondott ünnepi beszé-
det. Ebben szólt államalapító királyuk 
(I.) Szent István életéről, közigazgatá-
si és egyházszervező tevékenységéről. 
Az ünnepi műsorban közreműködtek: 
Dávid Eszter mezőségi népdalt énekelt, 
Reményik Sándor Eredj, ha tudsz! című 
versét Fuchs(Fuksz) Milán mondta el, 

majd Nyárs Hajnalka előadásában Lich 
Róbert Hazám című versét hallhatták a 
jelenlévők. A település első embere he-
lyezte el az aratókoszorút a mindenki 
kemencéjénél. Az ünnepség befejezé-

seként a tapolcai Batsányi Népdalkör 
mezőföldi arató dalokat énekelt, majd 
nemzeti színű szalaggal díszített kenyér-
kéket osztottak az ünneplőknek.

CzJ

Ünnepélyes tanévnyitót tartott a de-
vecseri általános iskola 2021. augusz-
tus 31-én. 

Keretül a Himnusz és a Szózat elhang-
zása szolgált. Bereczky Nóra, a Járási 
Hivatal vezetője szólt a tanulás fontos-

ságáról, külön köszöntötte az elsősöket. 
Mayer Gábor intézményvezető megnyi-
totta az idei, 2021/22 - es tanévet, s re-
ményét fejezte ki, hogy online-mentes 
tanítás lesz az év folyamán. Elköszönt a 
távozó pedagógusoktól, s köszöntötte az 
újonnan érkezőket. Két korábban nyug-

díjba vonult tanár, Eszterhainé Fatalin 
Ilona és Horváthné Fatalin Zsuzsanna 
tanárok kaptak Szolgálati Érdemérmet. 
A nyolcadikos tanulók  az elsősöknek az 
önkormányzat ajándékát nyújtották át.  

CzJ

A képviselő - testület bővítette 
a családok megsegítését, idén 
ősztől elindította az óvodás le-
szek programot.

A városi televízió értesülése 
szerint az önkormányzat Ferenczi 
Gábor polgármester javaslatára 
ovizsákot ajándékozott 45 szü-
lőnek, akiknek kiskorú gyerme-
ke óvodás lett szeptemberben. 
A hasznos dolgokat rejtő cso-
magokra a költségvetésből kü-
lönítettek el pénzbeli forrást. A 
programhoz a művelődési ház-
ban működő Foltvarró Szakkör 
is csatlakozott, Textil zsákokat 
varrtak a gyerekeknek.

CzJ

AUGUSZTUS 20. DEVECSERBEN

ÜNNEPÉLYES TANÉVNYITÓ   

ÓVODÁS LESZEK 
PROGRAM 

Fotó: Kovács Zsolt (DVTV)

Fotó: Kovács Zsolt DVTV    Ferenczi Gábor átadja az ovizsákot az egyik szülőnek
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A Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas 
Klub megalakulásának 15 éves évfor-
dulóját ünnepelte augusztus 17-én a 
volt Berta Kórház épületében. 

A tagokat és a meghívott vendégeket 
az Ifjúsági Fúvószenekar szabadtéri ze-

nélése fogadta. Hekele Fanni karnagy 
vezényletével indulókat játszott. A meg-
jelenteket Puskás Tibor elnök, nyugál-
lományú alezredes köszöntötte. Binder 
Károly vezetőségi tag, nyugállományú  
őrnagy vetített képes előadást tartott 

a klub életéről. Ezután adták át az em-
léklapokat, a felsőbb szintű elismerése-
ket. Meggyeserdőn megtekintették az 
új klubszobát, melynek külső falán lévő 
emléktáblát koszorúzták meg. 

Czeidli József

A Devecseri Kastélygalériában 2021. 
július 29-én Nagy Mária – vagy, ahogy 
ő szereti Marinka - selyem képeiből 
nyílt kiállítás.

Trombitás Veronika megnyitóbeszé-
dében a képek formavilágáról, azok po-
zitív üzeneteiről, az emberiség kezdeté-
től velünk élő ősi szimbólumok egyéni 
megformálásáról beszélt. A részletesen, 
s színekben gazdagon megfestett selyem 
képek mellett, sálak és ásvány fák is ér-

keztek a kiállító térbe. Nagy Mária mű-
vész a képek megfestésével kapcsolatos 
pozitív energiáikról, a szimbólumok gyó-
gyító erejéről és személyes indíttatásáról 
mesélt a közönségnek.  

Füstös Zsuzsanna, igazgató virágcso-
korral köszönte meg Marinkának, hogy 
elhozta a szemet gyönyörködtető alko-
tásait Devecserbe.

Cz

Örömmel tájékoztatom a Devecserieket, hogy a tavasz folyamán a Nemzeti Kulturális Alaphoz beadott pályázataink támo-
gatást nyertek. Az újság kiadásához 500 000 forint összeget nyertünk, a táncház programsorozatot pedig 600 000 forinttal 
segíti a pályázat kiírója. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár közreműködésével az Országos Könyvtári Napok rendezvényeire 
60 000 forintot nyertünk. Köszönjük a pozitív bírálatot.

FZs

Városunkban immár 5-ik alkalommal 
rendezték meg a Nyárbúcsúztató Ke-
mence Party és Rock Fesztivált. Az 
előző évektől eltérően idén a Devecse-
ri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
vállalta fel a szervezés. 

Augusztus 28-án a devecseri piac-, és 
rendezvénytéren gyűltek össze a rock 
zenét kedvelők. A kemencében finom 
langallók sültek a devecseri iskolakony-
hán dolgozó asszonyok keze munkáját 
dicsérve. A szalonnás, lilahagymás, saj-
tos, kemencében sült éteknek senki sem 
tudott ellenállni. 

A színpadon amatőr rock együttesek 
profikat megszégyenítő módon játszot-
tak. A köszöntőben elhangzott, hogy az 
„amatőr” kifejezés nem a színvonalat 
mutatja, hiszen fantasztikus hangú éne-
kesek, kiváló zenészek álltak a színpadon. 

A taps és a vissza-vissza bekiabálások 
magukért beszéltek. A szó csak annyit 
tesz, hogy nem ebből élnek, szabadide-
jükből áldoznak időt a közös zenélésre.

A DuDu – Cipő emlékzenekar – dala-
ikkal Repül a bálna,Ha itt lennél velem, 
Szállj el kismadár…stb, megalapozták a 
hangulatot.  Utánuk a GoodZellA zene-
kar lépett színpadra angol nyelvű saját 
dalaikkal. Énekesnőjük dögös hangja, s 
a zenészek profizmusa érett zenei stílus 
ereményezett. A rock fesztivált a Turmix 

Band magyar blues-rock repertoárja zár-
ta, melyen a közönség szinte az összes 
dalt együtt énekelte a bandával. Mind-
három zenekarnak van devecseri tagja, 
amire mindannyian büszkék vagyunk.

A fesztiválon az Euromedia Digitális 
Hangstúdió stábja biztosította a szín-
padfedést és színpadtechnikát. A ren-
dezvényt a Nemzeti Művelődési Intézet 
támogatta. 

Szilvás Roberta

15 ÉVES ÉVFORDULÓ  

SELYEMKÉP KIÁLLÍTÁS DEVECSERBEN

NYERTES PÁLYÁZATOK

DÜBÖRÖG A ROCK…
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Devecser Város Tűzoltó Egyesüle-
te elismerésben  részesült a július 
elején Sellye környékén bekövetke-
zett viharkárok  helyre állításában 
végzett kiemelkedő segítség nyúj-
tásért. A helyi elismerések  mel-
lett a Devecserieket az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
főigazgatója Góra Zoltán tűzoltó 
altábornagy is emléklapot adomá-
nyozott számukra.    

CzJ

Devecser Város Önkormányzata, az augusztus 2-i ülésén 
határozott kettő civil szervezet támogatásáról. Egyhangú 
döntéssel 250 ezer forint támogatást kapott ismét a Deve-
cseri Sport Egyesület. A teljes képviselő-testület támogatá-
sával a DVTV 2000 Kulturális Egyesület (városi televízió) 
600 ezer forintos összeget kapott a működési költségire. 

MI

A képviselő-testület döntött a vízi-közmű hálózatok átala-
kítására, fejlesztésére kiírt pályázaton történő indulásról. A 
tervezett szerint a Vásárhelyi utca hálózatát kívánják sikeres 
pályázat esetén felújítani. 

A testület döntött, hogy az önkormányzat adja be a pályá-
zatát a testvérvárosi kapcsolatokhoz kapcsolódó programok-
ra, a szociális célú tüzelőanyag vásárlására, illetve a malom 
épületrész felújítására a támogatási kérelmeket. 

MI

A nem rendeltetésszerű használat miatt megszűnt a Dó-
zsa György és az Ifjúság utca sarkán lévő hulladékgyűj-
tő-sziget. A szelektív hulladékgyűjtő konténeretek jelen-
leg a volt járási kórház parkjában (Devecser, Miskei u. 
47.), valamint a Városháza udvarán (Devecser, Deák tér 
1.) találhatóak meg. Az itt megtalálható konténerekbe 
nyitvatartási időben lehet elvinni a műanyag palackokat, 
fémdobozokat és a papírokat. 

Továbbra is van lehetőség az úgynevezett sárga kukák 
igénylésére, illetve azokat a Városüzemeltetési Kft. el is 
szállítja a telephelyére. Ott van lehetőség ezek átvételére 
is. A sárga kukák igénylése ingyenes. 

MI

Testületi ülést tartott a város önkor-
mányzata augusztus 2-án délelőtt. A 
napirenden az úgynevezett “gumiügy” 
is szerepelt. 

A képviselők öt napirenden belül tár-
gyalták a megoldási lehetőségeket, ami 
során Holczinger László képviselő ré-
széről felmerült a felelősség kérdése is, 
hogy miként kerülhetett önkormányzati 

területre, az Oktogonnal kötött bérleti 
szerződésen felül ennyi gumi és egyéb 
hulladék. 

Bajók Józsefné képviselőasszony, va-
lamint Vörös Tibor külsős bizottsági tag 
részéről is elhangzott: van arra lehetőség 
a katasztrófavédelem segítségével, hogy 
drón felvételekkel megállapítsák a hul-
ladék nagyságát. 

Ferenczi Gábor polgármester és Nyárs 
Hajnalka alpolgármester asszony is a 
megoldást helyezték az ülésen előtérbe, 
hogy minél előbb el lehessen kezdeni a 
hulladék elszállítását, és egy ütemtervet 
tudjanak felmutatni az ellenőrző ható-
ságok felé. 

A testület Bajók Józsefné és Holczinger 
László nem szavazatával, illetve Mayer 

A pandémia miatt több okmány érvényességének a végét 
meghosszabbították, ezzel is csökkentve a kormányablakok 
ügyfélfogalmát. Azért érdemes ellenőriznie mindenkinek ok-
mányai érvényességét!

Ha lejárt, vagy éppen lejárat közelében van, akkor a kormá-
nyablakokat időpontfoglalás nélkül is felkeresheti, ugyanakkor 
érdemes előzetesen időpontot foglalni a www.magyarorszag.
hu -n vagy a 1818-as telefonszámon.

MI

ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK CIVIL SZERVEZETEK 
TÁMOGATÁSA

PÁLYÁZATOKAT ADTAK BE

MEGVÁLTOZOTT 
A SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTÉS

TESTÜLETI ÜLÉS: A CÉL A MEGOLDÁS

ELLENŐRIZZE OKMÁNYAIT!

Fotó: Kovács Zsolt 
(DVTV)

Szelektív hulladékgyűjtő-sziget a kórház parkjában. 
Fotó: Marácz István
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AZ ÖN INGATLANÁT IS ELADJUK!

MINDEN ÓRÁBAN ELADUNK 
EGY INGATLANT.*

HÍVJON MINKET 06 70 454 51 13 Teljes oldal (1/1):   35 000 Ft
Fél oldal (½):   18 000 Ft

Negyed oldal (¼):   9 500 Ft
Nyolcad oldal (1/8):   5 000 Ft

Tizenhatod oldal (1/16):   2 600 Ft
4 x 4-es területű:   1 400 Ft

Apróhirdetés (20 szóig):   600 Ft

HIRDESSEN NÁLUNK!
Hirdetések, köszönetnyilvánítások, jókívánságok díjai:

A hirdetési szöveget a könyvtár információs 
pultjánál lehet leadni.

Hangos zaj riasztotta fel augusztus 6-án, 
péntek délután a volt járási kórház kör-
nyékén lakókat.  A korábbi, megszokott 
helyére akart leszállni a mentőhelikopter, 
de nem tudott, mivel ott most parkoló 
lett építve, illetve azt lezárandó, tuják-
kal lett az egyik oldalán, a tér közepén 
díszítve.

A mentőhelikopter zajára már sokan 
megálltak az autójukkal az út szélén, 

egyrészt kíváncsiságból, másrészt meg-
várva, hogy érkezik-e hozzá eset kocsi? 
Az utcák lakói, mintha valami rendez-
vény lenne, kimentek az utcára. A heli-
kopter ekkor megpróbálkozott a temető 
felé menni, gondolva, hogy hátha ott le 
tud szállni, de végül a Virágzó utca zöld 
területe lett a végcél. 

A közel tíz percig tartó “mutatvány” 
végén érkezett meg a mentőkocsi a hely-

színre, akinek a sofőrje hirtelen nem 
tudta, hogy hova is kell mennie, mivel 
annyian voltak az utcán. Szerencsére, az 
eset, ami miatt kiérkeztek nagy erővel a 
mentőszolgálat munkatársai, az előzetes 
bejelentése ellenére nem tette szükséges-
sé a helikopteres szállítást. De tegyük 
hozzá a történtekhez, akár minden perc 
számíthat!

MI

NEM TUDOTT LESZÁLLNI A HELIKOPTER

Gábor tartózkodásával elfogadta, hogy a területet átadja a 
Városüzemeltetési Kft-nek. A további szavazások során dön-
töttek, hogy a város százszázalékos tulajdonában lévő cégnek, 
havonta kettő millió forintot biztosít a gumik elszállítására. 

Így tíz kamion tudja elhagyni a meggyeserdei területet Du-

nakeszi és Marcali irányába minden hónapban.

MI
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Zene – Bor – Mulatság  

A Zene Világnapja (október 1.) alkalmából Fúvós 
Találkozót és szüreti felvonulást szervezünk ok-
tóber 2-ára, szombatra. 

Arra kérem Devecser lakosságát, hogy a szüreti 
hangulatot megidézve kapcsolódjanak be a fel-
vonulásba, vagy a lakóhelyükhöz legközelebbi 
megálló helyekre jöjjenek ki megnézni a felvo-
nulók műsorát! 

Akinek kedve van, sütivel, itallal is megkínálhatja 
a fellépőket, vagy különleges járgánnyal bekapcso-
lódhat (előzetesen egyeztessen a Művelődési Ház 
dolgozóival!). A szüreti menet a piac-, és rendez-
vénytérről indul, és oda is fog visszaérkezni, ahol 
a fúvószenekarok és a népdalkörök bemutatkozása 
után a Deresedő Wild Gerlicék koncertje zárja az 
estét. Jöjjenek el és hozzák magukkal családjukat, 
barátaikat!

FZs
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A nyár elején mutatta be Szőke Melin-
da „Hazájának igaz fia, családjának 
boldogsága” című könyvét a várkastély 
udvarán nagyszámú közönség előtt.

A kötet megjelenését öt év lelkes és ala-
pos levéltári kutatómunka előzte meg. A 
szerző így vall magáról: „Szerencsésnek 
mondhatom magamat, mivel szülőfalum 
Tüskevár helytörténeti kutatásra érdemes 
múlttal rendelkezik…”. A Somló – és 
környékének szépsége a XIX. század má-
sodik felében néhány itt élő földbirtokos 
főurat is elkápráztatott. A tanúhegy ko-
szorújában lévő települések közül Somló-
jenőn Zichy Istvánt, Devecserben Ester-
házy Ferencet, Dobán Erdődy Sándort, 
Somlószőlősön Zichy Ferraris Lagost. 

Az ötletet a könyv megírásához a Som-
lójenő határában lévő magányos sír adta. 

Ki lehet vajon az az ember, aki itt alussza 
örök álmát? – tette fel a kérdést magának 
Szőke Melinda történelem tanár. Ennek 
nyomába eredt, s igen érdekes ismere-
tekre tett szert. Nekünk, Devecserieknek 
különösen értékesek mindazok az infor-
mációk, amit megtudhatunk gróf Ester-
házy Ferencről és családjáról.  – A vaskos 
könyv hiánypótló, hiszen még e témában 
nem született ilyen mélységű tanulmány. 
Az író egyben felhívja az olvasó figyelmét 
a „Somló ország” kulturális -, és turisz-
tikai értékeire és érdekességeire.  

A Szőke Melinda könyvét a szerzőn 
kívül Zichy Pál, a Magyar Történelmi 
Családok Egyesületének elnöke mutat-
ta be a közönségnek, aki a hozzá érke-
ző kérdésre válaszolva beszélt a nemesi 
identitás, a történelmi magyar család-

ba születés XXI. századi megéléséről.  
Közreműködött Bíróné Bognár Ágnes 
és Vajda Ivett.

CzJ

A Gárdonyi Géza Emléktársaság örömmel ismerteti meg 
ismét az ősz beköszöntével a tisztelt Olvasókat, a költő 
Gárdonyi Géza 1903-ban született, leíró jellegű, medita-
tív versével. 

Íme, egy gyöngyszem ismét. A madarak, a rovarok, az őszi 
gyümölcsök érése, a betakarítás, a szőlőszüret jelzik, hogy 
visszavonhatatlanul „odavan a nyár, a meleg nyár”. Nincs 
költő, ember, aki nem kapcsolja össze e természeti rendet az 
ember életkorával… Olvassuk figyelemmel e rövid, szép verset. 

Gárdonyi Gézának a borhoz  fűződő 
történetei kevésbé ismertek.  Keller 
Péter az író dédunokája, Gárdonyi ku-
tató tanulmányában élményszerűen 
ír erről. 

Devecseri tanítóskodása idején (1882 
- 83)  bizonyára eljutott a közeli Somló-
ra, s megízlelhette a hegy tüzes levét, a 
„nászéjszakák borát”.  Feszty Árpádnak 
a Komáromhoz közeli  kingyesi tanyá-
jának mestergerendájának néhány  fel-
irata (vendégkönyv) arról tanúskodik, 

hogy Gárdonyi és képzeletbeli  alakja a 
lepéndi bíró, Göre Gábor nem vetette 
meg a jó bort, szívesen poharazgatott. 
Itt  jegyzem meg, hogy  Gárdonyi a híres 
Dankó Pistával, Pósa Lajos meseíróval és 
Lányi Géza cimbalmossal  többször ven-
dégeskedett Feszty Árpádnál. Ilyenkor 
napokig tartott a zenés  mulatozás. Egri 
élete során örömmel gondozta gyümölcs-
kertjét, gondozta szőlő birtokát. Pincéje 
hangulatos társasági élet színtere volt. 
Legismertebb színművét: A bort 1901. 

március 29-én mutatta be a Nemzeti 
Színház. A vidéki élet ihlette az Én falum  
című novellájának dramatizált változa-
tát. A premier előadás érdekessége volt, 
hogy Gárdonyi is szerepelt a darabban.  
1910 decemberében századszor játszot-
ták.  - A neves író születésének 158. év-
fordulóján  (1863. augusztus 3.)  ürítsük 
borospoharainkat nagyra becsülésünk 
jeléül, emléke előtt tisztelegvén.  

CzJ

„HAZÁJÁNAK IGAZ FIA, CSALÁDJÁNAK BOLDOGSÁGA”    

VERSAJÁNLÓ

GÁRDONYI GÉZA ÉS A BOR       

SZEPTEMBER.
Elnémult a rigó. Az esteli csöndben

az őszi bogár szomorú pri-pri dala szól már.
A távoli szőlőkben panaszolja szünetlen:

Elmúlt, odavan a nyár, a meleg nyár!
Igy változik búsra az én hegedűm is:
fejemre az ősz dere, az ősz dere száll.

Gazdagon érik a szőlőm, a csűröm se üres,
de pri-pri: odavan a nyár, - a nyár...

Gyűjtötte: MMK
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Itt a szüret időszaka, amely most is a 
gyerekkoromba repít vissza. Én is, mint 
minden háborús gyerek ma is szeretem a 
gyümölcsöt. Aligha véletlen, hisz az ín-
séges időkben, ha kevés 
volt a kenyér, kitoldot-
tuk néhány szem gyü-
mölccsel. Bármilyennel, 
ami éppen akkor érett. 
Minden parasztház ud-
varán állt egy-egy fa, 
amelynek a terméséből 
néhány fillérért lehetett 
vásárolni. Én még dol-
goztam is érte. Gazdag, 
zsugori rokonom tehe-
nét kellett őriznem. Fi-
zetségként este szed-
hettem néhány lehullott 
körtét. „Hősi” munkám 
nem volt hosszú életű, 
mert legeltető társaim 
néhány nap „próbaidő” 
után ökrésszé avattak, de 
előfeltétele volt, hogy a „kutyák” elől 
egy kabátból álló bokorba meneküljek. 
Futottam, ugrottam – bele egy tehén 
pottyantotta „bokorba.” Sírva hajtottam 
haza a jószágomat. Otthon a rokon orrát 
befogva körbemosolygott és megenged-
te, hogy a fáról is szedjek néhány körtét. 
De soha többet nem hajtottam ki, még 

egy egész körtefáért sem. De gyümölcs 
kellett. A jó szomszédoknál, ismerősök-
nél – pásztorkodás nélkül is – mindig 
akadt. Édesapámék cséplőcsapatát mi 

gyerekek kis falkákban kísértük a há-
zakhoz. Úgy gondoltuk, hogy mi is „ban-
datagok” vagyunk. És amíg a felnőttek a 
szérűn csépelték a gabonát, mi örömmel 
fogadtuk a gazdától kapott gyümölcsöt. 
De a Somlón is, a Tikhegyben is a tulaj-
donos jó szívvel adott a terményéből. Ha 
nagyritkán dinnyéhez jutottunk, a ke-

rekes kútba engedtük le hűlni, mert kút 
volt, hűtőszekrény természetesen nem. 
Aztán jöttek a szőlőszüretek, amelyekre 
rokonokból, barátokból, ismerősökből 

állt össze a szedőcsapat. 
Természetesen fizetség 
nélkül. Külön hangula-
ta volt mindig a som-
lói, tikhegyi szüretnek. 
Hangos lett a hegy a 
kacagástól, nótázástól, 
ugratásoktól. A gulyás 
vagy a pörkölt illata je-
lezte, hogy ebédre hív a 
gazdaasszony. Az asztal 
megrakva minden jóval: 
a diós és mákos kalács 
nem maradhatott el. 
Mesés napok voltak…

Ma már egyre több 
helyen napszámosok 
szedik a szőlőt. Csen-
desednek a szüretek, 
drágulnak a gyümölcsök 

(pl. alma kilója 500-800 Ft, körte 600-900 
Ft, kajszibarack 600-1200 Ft, cseresz-
nye 1000-1800 Ft) Marad a propaganda: 
Együnk sok gyümölcsöt, mert…! „De 
mibül?” – kérdezné az egykori kedves 
színész Benedek Tibor.

VF

A közlekedési eszközök bővülése ma 
is gondot jelent a mindennapi közle-
kedésben. A századfordulón csak lo-
vas szekerek jelentek meg az utakon, 
utazni máshogyan csak vonattal lehe-
tett. Ma már szinte elhagyhatatlanok 
a gépjárművek az életünkben. 

A legnagyobb gond sokszor, hogy a 
gépkocsit vezető személyek nem minden 
esetben tartják be a KRESZ szabályait, 
vagy éppen gyorsabban mennek a meg-
engedettnél. A lovas szekerek világában 
is ez utóbbi okozott gondot elsősorban a 
mezőváros lakóinak.

A Somlyóvidéki Hírlap tudósításaiból 
tudjuk, hogy az 1900-as években nem 

voltak ritkák az ittas állapot és gyorshaj-
tás miatt bekövetkezett balesetek. 

1900. május 27-i újsághír szerint a Sü-
megi utcán gyorsulási verseny zajlott ket-
tő borszörcsöki fiatalember között, akik 
a vásárról mentek hazafelé. A fuvarosok 
kocsija az úton összeért, és az egyik kocsi 
emiatt felborult, a rajta ülő hajtó, illetve 
a vele utazó kolontári utas megsérült. 

A gyorshajtások megfékezésére az új-
ság 50 korona pénzbírságot javasolt a sza-
bályok be nem tartóira a főszolgabírónak. 
Azt, hogy hogyan mérték a gyorshajtást? 
Kaptak-e bírságot? Ma már nem tudjuk. 

Ugyancsak gyorshajtásos balesetről 

adott hírt az újság 1901. július 7-én. A 
hónap első napján az esti órákban a Deák 
téren történt egy kisebb katasztrófa. A 
cikk szerint “egy egylovasos kocsi nyargalt 
erősen a városon keresztül és a rajta ülők, 
kik lehettek vagy heten, élénk, hangos 
dallozást és ordítozást vittek véghez.” A 
gyorshajtásnak csakhamar vége lett, mivel 
a szürke ló, a hír szerint megbosszulta az 
ostorcsapkodást, és a “Szagmeiszter-féle 
ház előtt, az úgynevezett „Ördög-árok” 
felett lévő „felesleges” fa-kőhídon felborí-
totta őket.” A szemtanúk állítása szerint 
a ló “alattomban röhögött jól sikerült csi-
nyje felett.”

MI

AZ ÉN GYÜMÖLCSEIM, SZÜRETEIM

NE MENJ GYORSAN! 

„Az időseknek, hogy emlékezzenek, a fiataloknak, hogy megismerjék elődeik korát.”

Fotó: ifj. Váti Ferenc
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Kedves somlói bort kedvelő Barátaim!   
A cukrot érlelő nyári melegben beérett 
a szőlő. Lassan itt a szüret, a legvidá-
mabb családi, baráti esemény. Az egykori 
Somlói Hegytörvény Teréz (október 15.) 
napjától engedélyezte a hegyen a szüret 
kezdetét. Ma már jóval előbb népesül be 
a „szőlő tolvajoktól” a vulkáni kúp. Szá-
mos népdal és magyar nóta zeng róla, 
így az Érik a szőlő… vagy a Badacsonyi 
szüreten…  

A mézédes, az aranysárga must, a gon-
dos gazda megérdemelt jutalma a hor-
dókba kerülhet, s benne fortyoghat a „ba-
zalttej” Szent Márton napjáig (november 
11.).  Errefelé azt mondják: 

„Vajúdik a hegy”
Kedves olvasmányom Mikszáth Kál-

mán: Noszty fiú esete Tóth Marival című 
regény, melynek  egy epizódja a Somlón 
játszódik. A hozományvadász  ott ismer-
kedik meg a szüreti bálon az amerikás 
pék lányával. - A nemes ital, a bor is ihle-
tője költőknek, íróknak, festőművészek-
nek, zeneszerzőknek. Vörösmarty Mihály 
mellett Hamvas Béla és Márai Sándor is 
pompázatosan ír a „nászéjszakák borá-
ról’. Szüret táján pedig gyakran felcsen-
dül a pincék mélyéről a Somló tető, de 
széles… kezdetű dal is.  Feljegyezték a 
somlói borról, hogy az 1700-as években 
Zircen a patikában gyógyszerként árusí-

tották. Erre utalhat a Hogy ha bor sem 
volna…  kezdetű magyar nóta. 

Jómagam, a Somlói Borrend lovagja-
ként kötelességem a somlói bor jó hírét 
hangoztatni. Így tettem most is kedves 
somlói bort kedvelő Barátaim.

CzJ  

LEVÉL A SZÜRETRŐL    

Illusztráció: Fazekas Anna: Szüret    

ÉVFORDULÓK A NAGYVILÁGBÓL…     

1720 éve (301 - ben) egy Marino nevű remete kőfaragó kolostort alapított, s ezzel megszületett San Marino állam, a 
világ legrégebbi köztársasága. 
40 éve rendezte meg a Kinizsi Természetbarát Egyesület a Kinizsi Százat az első magyarországi  teljesítménytúrát.   

Cz J  
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Az ember úton-útfélen olyan dolgokba 
botlik, amelyek kérdés feltevésére ösz-
tönzik, melyek legtöbbször válasz nélkül 
maradnak.
Városhatáron innen
1. Bővíthető-e a helytörténeti kiállítás?
- Örömmel értesültem, hogy 
megnyitották a helytörténeti ki-
állítást. Hála a kedves könyvtá-
rosoknak, meg is nézhettem. 
Ezt is, mint sok mást (pl. De-
vecseri Ujsag, piactér) hosszú, 
nagyon hosszú vajúdás előzött 
meg. Hogyan is kezdődött? 
Majdnem 30 éve testületi ülé-
sen (többször is) felvetődött egy 
helytörténeti múzeum létreho-
zásának szükségessége. Egyet-
értés mindig volt, csak helyiség 
nem. Néhány év változatlanság 
ellenére is úgy döntöttünk, hogy 
elkezdjük a gyűjtő munkát. Cze-
idli József, a megyei múzeum 
egy munkatársa és jómagam. 
Abban bíztunk, ha együtt lesz 
az anyag, lesz helyiség is. Utcá-
ról utcára, házról házra jártunk 
„kéregetni.” Másztunk padlás-
ra, mentünk pincébe, kutakod-
tunk udvaron, ólban, istállóban, 
pajtában. Aztán leszedtük ma-
gunkról a pókhálót, leráztuk a 
port és mentünk tovább több 
napon keresztül. Nem volt csa-
lád, ahol ne kaptunk volna va-
lamilyen értékes tárgyat. Oláh 
Antalné pl. vászon kelengyéjét – amely 
soha nem volt rajta – adta oda, más az 
egykori ünneplő csizmáját, megint má-
sok a mezőgazdaságban használt esz-

közeiket, naponta kézbevett használati 
tárgyaikat adták oda. Csodás emberek 
voltak, akik a településnek ajándékoz-
ták a tárgyakkal együtt az emlékeiket. 
Össze is gyűlt egy múzeumra való anyag 
(több teherautónyi). Helyiség még sehol. 
Tárolták a sok becses értéket az iskola 

pincéjében (kazánházban), a „Bazsó-
cég” helyiségeiben, majd a Meggyesen. 
Az adakozók gyakran kérdezték, mikor 
láthatják adományaikat kiállítva. Eleinte 

biztató válaszokat adtam, mert hittem, 
hogy lesz múzeum! Aztán a kérdések el-
maradtak, a kérdezők többsége meghalt. 
Hogy mi maradt meg az összegyűjtött 
anyagokból? Nem tudom! De minden 
egyes megsemmisült darabot – már csak 

kegyeleti okokból is – sajná-
lok. A megmaradtakkal (ha van 
ilyen) bővíteni lehetne a hely-
történeti kiállítást.
2. Ki, hol, milyen zenét szeret 
hallgatni?
- Nyilvánvaló, hogy mi idősek 
(öregek) a szelídebb, halkabb 
dallamokat kedveljük. Otthon 
a lakásban pihenés közben, 
esetleg az udvaron, a kertben 
hallgatjuk, dúdoljuk. A fiatalok 
természetesen a „vadabb”, han-
gosabb zene hívei. Koncerteken 
csápolnak, magyar és – főleg – 
külföldi együtteseket hallgatnak 
különböző helyeken: utcákon, 
tereken, meg amerre járnak. Ha 
a mellettem elhúzó lehúzott ab-
lakú kocsiból rám zúdul a böm-
bölés, csak összerezzenek, de 
megdöbbenéssel tapasztaltam 
már többször is, hogy a teme-
tő kapuja előtt álló autó nyitott 
ajtaján kiáramló dübörgés az 
egész belvárost megremegteti. 
Ezt talán mégsem kellene!
3. Látták?

- Megszépült köztereinkhez csat-
lakozott a vasútállomás is. Gondozott 
virágaiban gyönyörködhet az átutazó és 
mi Devecseriek is.

Váti Ferenc

KÉRDEZHETEK?

Fotó: Váti Ferenc

Helyreigazítás: Előző lapszámunk 16. oldalán (alul) hibásan jelent meg az írás címe.
Helyesen: „Külön EGE volt a zsidóknak és külön EGE a nem zsidóknak”.

Ugyanebben  a cikkben Vadász Imréné a helyes megnevezés.
 Elnézést kérünk Olvasóinktól.



- 13 -Alapítva 1927-ben Közélet

Nemcsak a zenei felállás címe ragadott 
meg, hanem a zenéjük is, mikor több 
mint tíz éve, azt ígértem Csordás Jó-
zsefnek, a Pulzus zenekar vezetőjének, 
hogy írok róluk lapunkban. Még a vö-
rösiszap-ömlés előtt beszéltünk erről. 
Mindig nyomasztott a be nem váltott 
szó. Most jött el az idő a beszélgetésre. 

Megtudtam, hogy az RTL-klub 4 év óta 
keresi őket, hogy az X - Faktorban lépje-
nek fel. Láttam Csordás József telefonjá-
ban a hívásokat. Kérdésemre, miért nem 
fogadják el a meghívást, azt felelte: „Mi 
nem akarjuk, azt a művilágot. Mi nem 
szeretnénk azon a „műfüves pályán” vé-
gigmenni, amit félévente mindig mások 
taposnak...”
- Mikor alakult az együttes? 
Az évet egészen pontosan meg sem tu-
dom határozni, de úgy 35 éve, a ’80-as 
évek végén 5-6 fővel - Pápáról, Veszprém-
ből, Ajkáról voltak a zenészek - mikor, ki 
ért rá, elkezdtünk játszani, afféle öröm-
zenélést. (dob, szólógitár, basszusgitár, 
szintetizátor…) A második felállás 2000-
től datálódik, immár 21 éve: jómagam 
szintetizátoron játszom, amely hangszer 
egy „zenekart megidéz”, és Kápli Katalin 
énekessel alkotjuk a Pulzus zenekart. 
- Mi volt a lehetőségük a vírus előtt? 
A Covid megjelenése előtt jártuk az or-
szágot. Szűkebb környezetünkben nem 

annyira keresnek bennünket, itt elég le-
fedett a terület, de Győrtől, Pécsig, Sze-
ged, Miskolc… sok helyen felléptünk 
már. A Balaton partot végigjátszottuk, 
és egy balatonfüredi fellépés alkalmával 
Hollandiában élő magyarok hallottak 
bennünket, s meghívtak magukhoz a 
kinti Magyar Napokra fellépni. Ezután 
10 éven át jártunk ki hozzájuk zenélni. 
- Mikor, hogyan került kapcsolatba a ze-
nével, és mit jelent önnek napjainkban?
A tatai bentlakásos katonai gimnázium-
ban tanultam, itt kerültem már közelebbi 
kapcsolatba a zenével. Aztán építőtábo-
rokban a „polbit” dalokkal is megismer-
kedtem, és Kápli Katival, aki remekül 
énekelt, és már a táborban összebarát-

koztunk. Ennek már éppen 40 éve. Azt 
tényleg nem lehet ránk mondani, hogy 
ide-oda kapkodunk, hogy nincs kitar-
tásunk. A hangszeres zene, és mellette 
még az ének, olyan kifejezési mód, ami 
lehetőséget ad arra, hogy örömet sze-
rezzünk másoknak, a hallgatóságnak. 
Zenével, dallal meg lehet vigasztalni az 
embereket. S kinek nincs búja, baja? A 
zenétől feltöltődik a lélek. A zenésznek 
pedig felemelő élmény, amikor látja a 
közönsége arcán a boldogságot, a felol-
dódást, a hálát, hogy megérti a zenénket.
- Milyen stílust játszanak? Mi a legkere-
settebb a Pulzustól?
Több területen széles repertoárral tud-
juk kínálni magunkat a közönségnek. 
Gyermekműsorunk is van. Karácsonyi 
összeállítással is léptünk már fel temp-
lomokban, itt Devecserben is. Nosztalgia 
műsorral szerepeltünk sok helyen, egy 
városnapon, szintén itthon. (Videóink 
vannak fenn a neten minden stílusból.) 
Mindenféle tánczenét tudunk a ’60-as 
évektől napjainkig. Operettben is jók 
vagyunk, és magyar nótában. Katinak 
ez igen „fekszik”. Ő is régóta minősített 
énekes. Hívtak, hívnak bennünket lag-
ziba, bálba. De ugye ezek a vírus miatt 
szinte elakadtak. 
- Vannak emlékezetes szerepléseik, amiket 
nem felejtenek? 
Természetesen, nem is egy. A legutolsó 
mindig hat, de vannak felejthetetlenek. 
Nagyon szeretem a nosztalgia fellépése-
ket, mert a közönség is igen élvezi. Ha a 

PULZUS…
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Motorzajtól és gumik csikorgásától 
volt hangos augusztus utolsó szom-
batján a vasútállomás és környéke. Az 
Amatőr Rally Sportegyesület szervezé-
sében ismét megrendezték az extrém 
autós napot és jótékonysági élménya-
utóztatást.  

A szlalom autó bemutatóra heten re-
gisztráltak előzetesen, a gépjárművek 
közt BMW, Suzuki és Audi is volt.  A 
szervezők gondoltak a különlegesebb 
járművek bemutatására, és az off-road 
pálya is elkészült, ahol autók mellett qua-
dok is száguldoztak augusztus 28-án. A 

gyermekeket ingyenes légvár várta, de 
a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
gépjárművét is megtekinthették ezen a 
napon. Bár a nézőket, legyen az fiatal 
vagy idősebb, inkább az autók bemuta-
tója bűvölte el. 

Számunkra talán a program jótékony-
sági része volt a legfontosabb, hiszen 24 
rallyautó várta azokat, akik városunk 
tűzoltóságát vagy éppen a kupakgyűjtő 
felállítását akarták támogatni. Százhú-
szan gondolták azt, hogy ilyen módon 
jótékonykodnak. A rendezvény lebonyo-
lításában egy külön támogató is részt 

vett. Így az eredetileg 180 ezer forint 
támogatást az Amatőr Rally Sportegye-
sület bővíteni tudta. Így a kupakgyűjtő 
szív megvásárlására összejött a 90 ezer 
forint, illetve az önkéntes tűzoltóink 260 
ezer forintos támogatást kaptak.  

A jótékonysági nap nemcsak a szer-
vezők érdeme, hanem megannyi segítő 
munkájának és a rendezvényre kilátogató 
közönségnek köszönhető. Közös a siker. 

MI

Az eljárás adatai szerint ismeretlen sze-
mély 2021. május 21. és augusztus 7. 
között egy devecseri telephelyre több 
alkalommal bement, majd az ott parkoló 
járművek - lakattal lezárt - üzemanyag-
tartályából több tízezer forint értékben 
gázolajat tulajdonított el. A lakatok le-
vágásával rongálási kára is keletkezett a 
sértettnek. A rendőrség széleskörű adat-

gyűjtést végzett, amelynek eredménye-
ként látókörükbe került a feltételezett 
elkövető, egy 45 éves férfi. 

A devecseri járőrök 2021. augusztus 
7-én éjszaka Devecserben elfogták a 
somlóvásárhelyi elkövetőt, aki éppen 
a telephelyen lakat levágást követően 
üzemanyagot szívott le egy járműből. A 

férfit előállították a Devecseri Rendőr-
őrsre, majd a nyomozók gyanúsítottként 
kihallgatták. Ellene az Ajkai Rendőrka-
pitányság folytat büntetőeljárást lopás 
bűntett elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt.

Forrás: Veszprém Megyei 
Rendőrkapitányság Sajtóosztálya

ÉLMÉNYEK ÉS JÓTÉKONYSÁG MOTORZAJ MELLETT 

GÁZOLAJAT LOPOTT EGY DEVECSERI TELEPRŐL…

Fotók: Marácz István 

„Honfoglalás…” c. dalt énekeljük, szem 
nem marad szárazon. Látjuk, hogy meg-
hatódnak, sírnak az emberek. Velünk 
énekelnek elcsukló hangon. Gyertyát 
gyújtanak, telefont, öngyújtót tartanak 
a magasba. Ez inspiráló visszajelzés ne-
künk, ami előre visz mindnyájunkat. 
- Úgy tudom, Ön énekel, szintetizátoron 
játszik, és dobolni is tud…
Valóban, de van egy új szerelem, gitáro-
zom is már. Rendszeresen gyakorolok 
minden hangszeren, mostanában gitá-
ron. Heti háromszor, négyszer otthon 

is zenélek sok-sok év óta, mind a mai 
napig. Elég sokat költök új hangszerre, 
technikára. Belső lelkesedésből haladok. 
A feleségemnek és lányomnak mindig 
megköszönöm, hogy bírják a gyakorlá-
saimat, és nem tesznek szemrehányást 
a vásárlásaim miatt. 
- Tapasztalata szerint hogyan változott 
a közönség igénye, változott-e maga a 
közönség?
Sokszor el is gondolkodtam ezen, a vírus 
idején főként. Úgy érzem, kissé bezár-
kózott a közönség, az a generáció külö-

nösen, akiknek sokat zenéltünk. Valaha 
a falusi búcsúkra kiöltöztek, ünneplőt 
vettek fel az emberek. Mi szeretjük az 
igényes zenét, ha együtt van velünk a 
kulturált falunépe. Még a szomszéd te-
lepülésekről a rokonok, barátok, ismerő-
sök, is csinos öltözettel tisztelték meg a 
napot, a fellépőket, önmagukat.  Együtt 
hallgattak bennünket. Nem csak az öl-
tözködésben, de sokat változott minden. 
Csak meg kell nézni…, lefelé mentünk, 
mintha eligénytelenedett volna a világ. 
De ne legyünk pesszimisták! 

M. M. K.



- 15 -Alapítva 1927-ben Rövid Hírek

A mezei zsurló magyar népnyelvi el-
nevezései: kannamosófű, bábaguzsaly, 
cindrót, békarokka, sikárlófű, ólomsi-
mítófű, békaláb, surlófű, vesefű. 

A mezei zsurló első elnevezését arról 
kaphatta, hogy magas kovasav tartalma 
miatt tapintása kemény és érdes, ezért a 
rómaiak régen ónedények súrolására, fé-
nyesítésére, fák csiszolására használták. 

Sokan nem is tudják, szerény külse-
je ellenére milyen sokoldalú növényről 
van szó.

A mezei zsurló képes a vízben oldott 
aranyat felszívni, 1 tonna friss szárban 
kb. 100 gramm aranyat képes abszorbe-
álni. Ezt a tulajdonságát érdekessé teszi 
az a tény, hogy az orvosok reumás ízületi 
gyulladásra gyakran írnak fel aranyat tar-
talmazó készítményeket. Az ügyeskedők 
évszázadokkal ezelőtt meggazdagodhat-
tak vele. A mezei zsurló aranytartalmá-
ból egy csésze teába természetesen csak 
nagyon kevés jut, de a reumaszerű ízületi 

gyulladásra kis mennyiségeket használ-
nak. (Ugye hallották már: aranyinjekció 
gyógyította meg) A népi gyógyászatban 
a mezei zsurlót már a régebbi korokban 
is nagy becsben tartották, elsősorban 
vérzéscsillapító hatása miatt. Ajánlott 
azonban még vese és hólyagproblémák, 
légúti problémák, ideggyengeség, de-
presszió esetén, és nem is gondolnánk, 
de ezek mellett a mezei zsurlónak még 

számos jótékony hatása ismert: vizelet-
hajtó, izzasztó, helyreállítja az emész-
tést, vértisztító, salaktalanító, gyógyítja 
a sebeket, gargalizálva segít leküzdeni a 
mandulagyulladás, száj nyálkahártyájá-
nak gyulladása, fogínyvérzés-, és gyulla-
dás tüneteit, segíti a vesemedence-gyul-
ladás gyógyulását.

Kigyűjtötte: MMK

A kvíz kérdésekre adott helyes válaszok meghatározott számú betűit fentről lefelé összeolvasva egy ismert vers címét kapja  
megfejtésül. 
K V Í Z  KÉ R D É S E K: 1./Kicsi a ...., de erős.  (4. betű)  2./  .......  éjszaka meséi (2. betű)  3./  Várát Dobó István védte 1552 
- ben. (3. beű)  4./ Lima a  fővárosa.  (1. betű)  5./ A  vizek városa. (3. betű)  6./ Folyékony ételízesítő. (3. betű)  7./ A hagy-
ma fővárosa. (1. betű)  8./ Pápai születésű költő, ... Zsuzsa. (3. betű)  9./  London folyója (2. betű)  10./ Csizmadia, cipész. (3. 
betű)  11./ Miskolc hegye. (2. betű)  12./Öreg. (2. betű)  13./ ..... Margit nótaénekes. (4. betű) 14./ Lángol. (1. betű) 15./ Zola 
mű. (3. betű)   
- Ki a költő? Válassza ki a három kép közül!  Készítette: Czeidli József         
KÉPEK:   A   B   C

A MEZEI ZSURLÓ

JÁTSSZON VELÜNK! 

A
B

C
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Kikapcsolódás

MOSOLYPERCEK
Ajándék
A férj alig tudja már kitalálni, milyen ajándékkal lepje meg a feleségét a 38. 
házassági évfordulón. Beugrik a kitűnő ötlet, s vásárol egy beszélő papagájt 
az asszonynak. Ez majd szóval tartja, ha ő elmegy otthonról horgászni, meg 
ide-oda. Másnap betér a kisállat-kereskedésbe, ahol kiválaszt egy beszélő arara 
papagájt. Nagy örömmel adja át a meghatódott feleségnek a szép kalitkában 
hintázgató madarat. Eltelik egy nap, kettő, s még a harmadik napon sem szólal 
meg a papagáj. Mérgelődik a felesége, és kéri, vigye vissza ezt a kuka papagájt, 
kérje vissza az árát…
- Uram! Visszahoztam a madarat a feleségem kívánságára, mert még egy hangot 
sem adott ki, nemhogy még beszélne…
- Hány éves a kedves felesége?
- Három napja töltötte be a 65. életévét.
- S tudja maga, hogy hány éves ez a papagáj?
- Nem tudom uram. Honnan tudnám?
- Ez a madár csak 7 éves, s egyelőre talán nincs közös témája a kedves 
feleségével…

FONTOS TELEFONSZÁMOK:
Rendőrség: +36 88/502-770 vagy 107
Polgárőr Egyesület: +36 70/584-5660

Tanyagondnok: +36 70/287-4533
Idősek Klubja: +36 88/224-081

Devecseri Könyvtár: +36 20/285-7714
Önk. Tűzoltó Egyesület: +36 30/902-0101

Mezőőrök: +36 20/346-6988, +36 20/346-7476

Szeretettel köszöntjük Devecser legifjabb lakóit:

Böröczky Hunor   2021.08.28. 
édesanyja: Böröczkyné Veiszmajer Kitti, 
édesapja: Böröczky Péter 

Orsós Melani   2021.08.09.
édesanyja: Orsósné Molnár Renáta,
édesapja: Orsós Dávid.

Németh Blanka  2021.08.08. 
édesanyja: Németh - Fazekas Alexandra, 
édesapja: Német Ádám

Sok örömet és jó egészséget kívánunk a 
családoknak!

GÓLYAHÍR


