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Alapítva 1927-ben

Ballagásra gyülekeztek virágokkal, 
ajándékokkal a nyarat idéző meleg-
ben a Damjanich utcai iskolaépü-
let udvarán a családtagok, roko-
nok, hozzátartozók, meghívottak. 
A Himnusz hangjaival kezdődött a 
Máltai Szeretetszolgálat által mű-
ködtetett középfokú szakképzőben 
a végzősök búcsúztatása. Az ünne-
pélyes hangulat megteremtéséért 
Szabolcsi Erzsébet Forrás című - bő 

útravalót, életfilozófiát tartalma-
zó - versét mondta el Firczi Irma 
tanárnő az ünneplőknek. A sok 
meghívott vendég közül álljon itt 
a nevük azoknak, akik jelenlétük-
kel megtisztelték a napot. Részvé-
telük nem protokolláris volt csak, 
hanem valamiképp részt vállaltak, 
akár közvetetten is, a képzésben 
mindannyian.

Bondor Lajos, a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Egyesület Közép-du-
nántúli Régió vezetője, Bendes 
István, Devecser város jegyzője, 
Bereczky Nóra, a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Devecseri Járási 
Hivatal vezetője, Bakos András, a 
Devecseri Rendőrőrs parancsno-
ka, Lozsiné Rózsás Ildikó, a Veszp-
rém Megyei Idősek Otthonainak 
Egyesített Szociális Intézmény 
Devecseri Részlegének vezetője, 
György Anita, a Devecseri Család 
és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, 
Preininger-Horváth Edina, a Som-
ló-környéki Biztos Kezdet Gyerek-
házak szakmai vezetője és Kovács 
Hajnalka, szintén a Gyerekházból.

Kovács Éva igazgató-osztályfőnök 
vezetésével a végzősök végigbal-
lagtak az ismert termeken, majd 
búcsúzó és búcsúztató intelmek, 
gondolatok hangzottak el a tanulók 
és az igazgatónő részéről is a „Nék-
tek ragyog ma, tiétek az ünnep…” 
mottót szem előtt tartva.

BAllAgás A középiskoláBAn…
„Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep, a szó, a könny, a mosoly s a virág. 
Körétek gyűlik szinte a világ, s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket.” (szonett)

Kányádi Sándor: 
Májusi szellő

Almavirággal 
futkos a szellő, 
akár egy kócos 
semmirekellő. 

Kócosnak kócos, 
de nem mihaszna, 

okot nem ád ő 
soha panaszra. 

Füttyöget olykor, 
mintha ő volna 
a kertek kedves 

sárgarigója. 
Meghintáztatja 
ágon a fészket, 
leszáll a földre: 

fűhegyen lépked. 
Illeg és billeg, 

s ha dolga nincsen, 
elüldögél egy 

kék nefelejcsen.

Városunk kertészetének kiváló mi-
nőségű, gondosan válogatott friss 
alapanyagaiból, szakértő kezek 
munkája által, a magyar konyha 
ízvilágát követve készült Devecser 
város hivatalos termékcsaládja, a 
DEVECSERI PORTÉKA első ele-
me, a savanyított spárga. Kapható 
a készlet erejéig a Devecseri Bel-
városi Piacon, illetve a Deák tér 
2. telephelyen. Hamarosan újabb 
termékekkel bővítjük kínálatunkat.

VálAszD 
A HAzAiT,
VálAszD 
A HElYiT!

FRissET, olCsÓn 
DEVECsERBŐl!

A tavasz elejének egyik napján szo-
katlanul nagy volt a nyüzsgés a kas-
tély túloldalán, a devecseri Idősek 
Otthonában, mert alapítványuk pá-
lyázaton elnyert összegből kibővített 
egészségnapot tarthatott. A pályázat 
megírása, a szervezés sok előzetes 
munkát igényelt az otthon vezetésétől, 
dolgozóitól. Már kora reggel óta gyü-
lekeztek más otthonok lakói is, akiket 
Szőcről, Peremartonból, Külsővatról, 
Pápakovácsiból hoztak el a rendez-
vényre. De nemcsak idősek hallgatták 
az előadásokat, hanem részt vettek a 
programon a helyi Máltai szakközép-
iskola szociális gondozó-ápoló szakos 
tanulói is. A Somló Környéki Többcélú 
Kistérségi Társulás Egészségfejlesztési 
Irodája az egészségnapon vércukor-, 
vérnyomás- és kar-boka index-szel 
érszűkület-mérést végzett. 

Devecser Város 
önkormányzata 
bemutatja: 
DEVECsERi poRTékA

Egészség-
nAp DEVE-
CsERBEn
„Fűben, fában orvosság…”(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon)
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Dr. Dávid Éva a cukorbetegség ismérveiről, a meg-
felelő táplálkozásról, a beteg életminőségének 
optimális fenntartásáról beszélt, s élvezetes előa-
dásában tanácsokat adott az érintett kérdezőknek. 
Minden eset egyedi, s az embert „egészében”, a töb-
bi egészségügyi problémája tekintetében szükséges 
kezelni - hangsúlyozta a doktornő. Ezt követően 
Kisgyörgy Krisztina a cukorbetegek diétájáról 
beszélt, s adott hasznos tanácsokat. Majd többfé-
le, gusztusosan feltálalt – az egészséges életmód 
jegyében készült - ételt, salátákat, gyümölcsféléket 
kóstolhattak a megjelentek. Az ételbemutató célja, 

hogy kedvet csináljon, ötleteket adjon a korszerű 
táplálkozáshoz, az egészség megőrzéséhez. - Az 
ötletes tálalás, a finom ízek hatásosak - mondta 
az egyik ember tányérkával a kezében.

Kovácsné Véber Eszter A gyógyteák szerepe 
idős korban címmel tartott kitűnő szakmai, 
vetítettképes előadást. A szintén élénk érdek-
lődést kiváltó ismertető után kérdéseket tettek 
fel a jelenlévők a teafogyasztással kapcsolatban. 
Az előadás végén mindenki megkóstolhatta a 
gyógyteákat, érezhette az egyes teák sajátos ízét. 
Azt is megtudhatta a hallgatóság, hogy két-há-
romféle teát is „összefőzhet”, s ez nem von le a 
gyógyhatású ital értékéből. 

A délelőtt a testé, a délután a léleké volt. A Sansz 
alapítvány (Segít a Négylábúak Szeretete) állatterá-
piával egybekötött programja elbűvölte a jelenlévő-
ket. A négy remek négylábú – Mese, Éden, Áfonya 
és Alica – osztatlan sikert aratott. Mosolyt, derűt 
csalt a délelőtt még időnként egykedvűen ülő hall-
gatóság arcára. Még azokat is vidámságra derítette, 
akik előtt járókeret állt, jelezve, hogy használója e 
szerkezet biztonságára szorul. Nemcsak a három 
szuka, amik/akik közismerten nyugodtabbak, 
mint a hím egyedek, hanem Mese, a másfél éves 
kan is első utasításra követte gazdája vezényszavait. 
A 3 éves Éden ugyancsak fegyelmezett, emberba-
rát, zsemleszínű labrador. A két koromfekete kutya 
(mudi és belga juhász) is élénk érdeklődést mutat 
az emberek felé. Pedagógus gazdáik (Ramasz Van-
da, Pappné Takács Ágnes és Kissné Laczay Ágnes) 

nem sültek fel velük egy percre sem. A szép kutyák 
kivétel nélkül mindenkinek pacsit adtak, nem 
makrancoskodtak, felnéztek az ember szemébe, 
kontaktust teremtettek. Melegséget varázsoltak 
a szívekbe. Betanított feladataikat is kedvvel, fá-
radhatatlanul végezték. Igazi jó partnerei voltak 
a gazdáiknak, s az egészségnap résztvevőinek is. 
Mint ahogy az emberek temperamentuma, sze-
mélyiségjegyei is eltérőek, a kutyáké is azok. Mese 
még csak másfél éves, de gazdája szerint angyali 
türelme van a gyerekek, felnőttek iránt. Mese eddig 
megcáfolta a (neme és kora szerint) neki tulajdoní-
tott „rossz” tulajdonságokat, az esetleges kajlaság, 
türelmetlenség, szófogadatlanság „kutyaságát” is. 
A húsvét közeledtével megadóan viselte a csokor-
nyakkendőt, a nyuszifüleket, és segített szétosztani 
a kis papír-ajándékot, a tojásból kikelő csirkét.  
Kellemes, hasznos napot mondhatott magáénak 
mindenki a devecseri program után.

M. Mester Katalin

„Lovak húzták egykoron” címmel 
STAHL TIBOR hintó-makett kiállí-
tása nyílt a Városi Könyvtárban. Az 
érdeklődőket Szente-Takács Anna az 
intézmény mb. vezetője köszöntöt-
te. A kiállítást Fülöp Zoltán nyitotta 
meg. A látogatók elragadtatással 
szóltak a 10 kis hintó szépségéről, 
pontos kidolgozásáról, eredeti for-
májáról. Az alkotót: Stahl Tibort 
kérdeztem:

- a gyökerekről…

- Devecserben születtem 1948-ban. 
Itt jártam általános iskolában. 4. osz-
tályos koromtól a fúvós zenekarban 
játszottam tenorkürtön. Dicsőség-
nek éreztem, hogy tagja lehettem 
a zenekarnak, akárcsak édesapám, 
akitől nem csak a zene, de a fa szere-
tetét is örököltem. Nagyon érdekelt 
az ács szakma, igyekeztem édes-
apám minden fogását eltanulni. És 

mégis a marós szakmát tanultam 
Ajkán. Svájcban szereztem szer-
számmarós gyakorlatot 1981-ben. 
„Fűztek”, hogy maradjak kinn, mert 
jól ment a munka, de nem vállaltam. 
Megbecsülték itthon is a munkámat.

- a máról…

- 1985 óta bútorkészítő egyéni vál-
lalkozó vagyok. Bútorokat tervezek, 
készítek és építek be reprezentatív 
helyekre, pl. postára, szállodába, 
autószalonba, stb. Valamennyi 
egyedi munka. Szakmai hiúságom 
nem enged másolást. Családom is 
örömét leli a munkámban. Felesé-
gem és két lányom támogatnak. Két 
unokám közül a kisfiú érdeklődést 
is mutat.

- a szenvedélyéről…

- Természetesen a munkámhoz 
kapcsolódik. Napi 3-4 órában hin-

tó-maketteket készítek. Keresek, 
kutatok, utazom, hogy még ere-
detiben meglévő hintót találjak. 
Ha meglelem a megfelelőt, akkor 
mérek, számolok, rajzolok, tervraj-
zot készítek, és kezdem a munkát. 
Egy-egy makett kb. 3-4 hónapig 
készül 1:10-es méretarányban. 
Az apró lámpáktól a küllőkön át a 
kárpitig mindent magam csinálok. 
Hajó-makett készítéssel kezdtem, 
de az nem kötött le igazán. A hintó 

jelent igazi kihívást. 

- a máról és a jövőről…

- Jelenleg az angol királyi udvarban 
fellelt hintó építése ad napi elfog-
laltságot és örömöt kb. egy fél évig. 
Szeretném sok helyen megmutatni 
hintóimat, amelyeket tiszta szívvel 
és szeretettel készítettem és készítek 
a jövőben is.

Váti Ferenc
Kép: Váti Ferenc

EgészségnAp DEVECsERBEn „Fűben, fában orvosság…”
(Folytatás a címoldalról)

CsoDAHinTÓk üVEgBúRA AlATT
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Az intézményvezetés igen átgondolt forgató-
könyvet készített az ünnepély lebonyolítására 
és a tanulókat is megpróbálták pozitív útra-
valóval elindítani a nagybetűs életbe, hiszen 
mindenkinek, - mind a tíz végzősnek kiemel-
ték - valamilyen területen az iskolában tanú-
sított igyekezetét. Bakos Ferenc és Együd Zsolt 
a szakiskolában elért jó tanulmányi eredmé-
nyéért és teljesítményéért, Baranyai Klaudia a 
regionális szakmai tanulmányi versenyen való 
részvételéért, Hercz Patrik a gyakorlati oktatá-
son nyújtott kiváló teljesítményéért, Horváth 

Martin a gyakorlati helyen tanúsított közösségi 
munkájáért, Kalányos Christopher a gyakorlati 
helyen tanúsított szorgalmáért és kitartásáért, 
Kis Antónia a szakma iránt tanúsított jó maga-
tartásáért, és szakmai versenyen való részvéte-
léért, Orsós Anna a feladatok végrehajtásában 
mutatott szorgalmáért, Orsós Ramóna az egyéni 
és csoportos szakmai versenyeken való eredmé-
nyes szerepléséért, valamint Orsós Veronika a 
szakmai gyakorlata során nyújtott teljesítmé-
nyéért kapott elismerő oklevelet.

Még héliummal töltött rózsaszín-piros luftballo-
nokat is engedtek az égnek a fiatalok, szimboli-
zálva az „előttünk az élet” reménységét.

A hozzátartozók az ünnepség végén, a Szózat 
magasztos hangjai után adták át örömmel csok-
raikat az ünnepelteknek, akikre még a vizsgák 
izgalma várt. S valóban elindulnak a fiatalok „az 
élet (útján), mely jutalmaz és büntet, s melyben 
az ember örökké diák.”- szól tovább a szonett…

M. Mester Katalin

BAllAgás A középiskoláBAn…
„Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep” (Folytatás a címoldalról)

A kisváros zeneiskolájában moz-
galmas nap volt április 28-án. Ihász 
Irén zongoratanár meghívására ér-
kezett az intézménybe a Berlinben 
élő harsona művész. A növendékek-
nek konzultációt, majd az iskola 
tanulóinak koncertet adott. 

Ezen hangversenyen lépett fel 
néhány devecseri hangszeres ta-
nuló is, Boldizsár Bíborka, Ughy 
Veronika, Forgács Anna. Kora este 
pedig anyák napi hangversenyen 

köszöntötték a közönség soraiban 
az édesanyákat és a nagymamákat. 
A műsorközlő meleg hangon szólt 
a már hagyománnyá vált rendez-
vényről s szép szavakkal illette a 
családot féltve őrző anyukákat és 
nagyikat: „Milyen csodálatos dolog, 
hogy amikor a természet megújul s 
az év legszebb hónapja van, május 
első vasárnapján mindenhol egyva-
lakit köszöntenek: az édesanyákat 
és a nagymamákat. Hála, szere-
tet, köszönet! E három gyönyörű 

szó melengeti most a drága anyai 
szíveket” - hangzott el a köszöntő 
szavakban. 

Ezután léptek a színpadra a ze-
neiskola alsó évfolyamosai, akik 
nagy szeretettel készültek erre a 
napra s szólaltatták meg a tanult 
dallamokat kedvenc hangszereiken. 
Így köszöntötte szeretteit Lakatos 
Luca (furulya), Pomper Letícia 
(fuvola), Bakos Noémi (klarinét), 
Bakos Réka (fuvola), Orbán Bianka 
(zongora), Tóth Eszter (furulya), 
Lakatos Zsófi (tenorkürt), Marczi 
Adrián (furulya), Marczi Kiara 

(furulya), Doma Zsüsztin (klari-
nét), Kalányos Evelin (furulya), 
Bertalan Zsófia (fuvola), Bognár 
Dávid (tuba), Kelemen Alexand-
ra (klarinét), Balogh Benjamin 
(furulya), Szabó Kristóf (furulya), 
Keringer Nikolett (furulya), Buzás 
Ivett (fuvola), Szabó Márk (trom-
bita), Horváth Rebeka (furulya), 
Venczel Zsófia (fuvola), Leja Linett 
(furulya), Král Szonja (furulya), 
Czuczai Zsóka (furulya), Szabó 
Ágoston (trombita), Varga Noémi 
(klarinét), Dávid Eszter (zongora). 

Devecser, Czeidli József

AnYák nApi konCERT
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Az elmúlt számban búcsúztattuk 
a rovatot, melynek indokaként a 
megváltozott, szokatlan klímát 
jelöltünk meg. Most megint bizo-
nyított a kiszámíthatatlanságával. 
Bár, „ezeréves” már az a közmon-
dás, ami az emberi természetet is 
a „szeszélyes, mint az időjárás” 
hasonlattal jellemzi. Mára beiga-
zolódott ennek teljes igazsága. De 
2016 áprilisa nemcsak szeszélyesen, 
hanem igen gonoszul viselkedett a 
természettel, a szőlő- és földmű-
velők munkájával. 

Devecserben, a Somló környékén, 
a szomszédos megyékben, de még 
az ország számos területén is nagy 
tarolást végzett a rendkívüli, több 
napon át is támadó éjszakai fagy. 
Hiába nézték reménykedve a há-
ziasszonyok a borsó nagyságú, 
szépen fejlődő kajszibarackokat, 
kis bogyósok növekedését, mára 
szertefoszlott a nyári lekvárkészí-
tés, befőzés lehetősége. Sok helyen 
a településeken, a házak között is 
elfagytak a gyümölcsfák, barackok, 
meggy, cseresznye, szilva, dió, de 
még a ribizli is. Meg a szőlők! Ta-
lán a körték, meg néhány almafajta 
megmaradt… Még a hortenzia is 
olyan lett, mint amit leperzseltek.

A Somló- hegy szőlőinek állapotá-
ról Tóth Péter hegybírótól érdeklő-
dött lapunk.

A borvidék történelmi határa szé-
pen kirajzolódik a fagykár nyomán, 
jegyezte meg elsőként a szakember. 
Ahol évszázadok óta ültetvények 
vannak a hegyen, ott bár jelen volt 
a fagy, de nem lett nagyobb kártétel. 
Az üzemi szőlőültetvényekben - 
főként Doba határában –, jelentős 
a kár sok ültetvényben. A hegyen 
körben, az egysávos aszfaltút alatti, 
ahhoz közeli szőlők, melyeket úgy 
40-50 éve telepítettek, jelentős kárt 
szenvedtek, szinte minden zöldhaj-
tás elbarnult.

Arra a kérdésünkre, hogy mi lehet 
a magyarázata ennek az emberem-
lékezet óta igazán rendkívülinek 
nevezhető fagykárnak, tarolásnak, a 
szakember a következőket válaszol-
ta: - Ez a fagyos éjszaka nem olyan 
volt, mint a régen „megszokott” 
hideg, hogy az általánosan ismert 
fagyzugos helyeken támadott, ha-
nem nagy magasságból sarkvidé-
ki, hideg levegő áramlott be erős 
széllel, s szinte lefolyt a hegyen. 
Így tett kárt néhol még a fentebbi 
szőlőkben is, amin még az öregebb 
szőlősgazdák is igen meglepődtek. 
Szeszélyesen, kiszámíthatatlanul 
tarolt a fagy. Láttam olyan öreg 
diófát, aminek a teteje jobban el-
fagyott, mint az alja. Ez a jelenség 
is ritka. A legnagyobb hideget az 
északnyugaton és a délkeleten fekvő 
ültetvények kapták. A rendkívü-
li hideg északnyugati irányából, 
mint a nálunk ismert uralkodó 
szélirányból jött, s szinte lefolyt a 
hegy délkeleti oldalán. De néhány 
ültetvényben még 200 méter felett 
is fagykárt okozott, ami szokatlan 
jelenség. 

- Mit tegyenek a szőlőjükben a 
kárt szenvedett gazdák? Várható e 
termés egyáltalán ilyen pusztítás 
után? – érdeklődünk tovább Tóth 
Péter hegybírótól. 

- Semmiképp ne hagyják cserben 
az ültetvényeiket még a nagy kárt 
szenvedett gazdák sem, hanem 
éppoly gondossággal műveljék, 
mint tették tavaly, a kedvező 
időjárásban. Idén ismét kihajt a 
szőlő, persze annyi termést nem 
hoz, mint tavaly, de még 10 %-os 
(vagy több) termés is lehetséges a 
teljesen elfagyott részeken. Tehát 
a nagy kárt szenvedett ültetvénye-
ket is a legnagyobb tisztességgel, 
gondossággal kell művelni idén is. 
Jövőre így várható csak jó hozam. 
Tudom, hogy minden somlói sző-
lőtulajdonos így is cselekszik, mert 
megszokta a kemény kitartást, azt 
a magatartást, amit szőlőművelés 
megkövetel a gazdától.

M. Mester Katalin

népi mETEoRolÓgiA 
HElYETT…

1. A szakorvosi rendelőben nagyon 
sok beteg kérdezi: Valóban meg-
szüntetik a szakorvosi rendelőt? 
Az ott kezelést kapó betegek zöme 
idős ember. Nehezen tudnak már 
más településre (Ajkára) járni. 
Tehát ellátatlanul maradnának. 
Itt helyben rövid a várakozási idő. 
Ajkán a sokszorosa. A helyi lakosok 
örülnek és elégedettek az ellátással. 
De a környező településekről is De-
vecserbe járnak a szakrendelésekre. 
A megszüntetése kilátástalan hely-
zetbe hozna sok száz beteget. El-
keseredésükben aláírásgyűjtésbe 
kezdtek a megszüntetés ellen. 

Ferenczi Gábor polgármester vála-
sza: A téma felvetése mögött némi 

hátsó szándékot érzek, nem tudom, 
hogy a háttérben milyen erők mű-
ködnek ebben közre, mivel önkor-
mányzatunknál sem napirenden, 
sem gondolati szinten nem szerepelt 
a szakorvosi ellátás megszüntetése, 
melyet egy vállalkozó üzemeltet je-
lenleg. Sőt, 2016. december 31-ig az 
intézmény rezsiköltségeit is 100 %-ig 
állja városunk annak érdekében, hogy 
többet tudjon fordítani az üzemeltető 
technikai- és bérfejlesztésekre. Az 
egészségügyi ellátás biztosítását, és 
színvonalának javítását önkormány-
zatunk egyik alapvető feladatának 
tartom, amelyet minden lehetősé-
günk szerint segíteni kell a jövőben is

Váti Ferenc

kéRDEzTék, jAVAsolják, 
VálAszT VáRnAk

Idén már másodszor került sor váro-
sunk főútját díszítő, a Kastélykönyv-
tár környezetében lévő vadgeszte-
nyefáink (Aesculus hippocastanum) 
permetezésére. A növényvédelmi 
beavatkozást Óvári Márton önkor-
mányzati képviselő kezdeményezte, 
akinek eltökélt szándéka, hogy meg-
menti a közel 100 éves gesztenye-
fákat, melyet őseink hagytak ránk. 
Elmondása szerint az 1990-es évek 
óta jelenlévő aknázómoly (Came-
raria ohridella) elleni védekezés 
eddig nem történt meg. Immár két 
éve, hogy a védekezés folyamatos-
nak tekinthető, így gesztenyefáink 

immunrendszere visszaerősödhet 
arra a szintre, hogy ne kelljen fél-
nünk kipusztulásuktól. A lakosság 
nyugalmát nem zavarva, éjszaka, 
egy permetező ágyúval történik a 
védekezés. A monumentális fákat 
körbejárva egészen a lombkorona 
magasságáig eljuttatják a különböző 
növényvédő szereket. Ezek lakott 
területen belül is biztonsággal hasz-
nálhatók. A permetezést háromszor 
kell megismételni évente. A soron 
következő védekezéskor a növények 
vitalitásának megőrzéséhez Óvári 
Márton lombtrágyát is felajánlott. 

ifj. Kozma György

gEszTEnYEFáink 
VéDElmE
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A Veszprém Megyei Kormányhivatal járási hiva-
talainak foglalkoztatási osztályai az Európai Mun-
káltatói Napok elnevezésű kampány keretében 
(melynek célja a munkáltatók és az Állami Foglal-
koztatási Szolgálatok közötti kapcsolat szorosabbá 
tétele, új együttműködési formák kialakítása, a 
vállalati kapcsolattartás minőségi javítása és a 
kialakított együttműködések, valamint a feltárt 
álláshelyek számának növelése) 2016. március és 
április hónapjában állásbörzéket és munkáltatói fó-
rumokat szervezett a megye valamennyi járásában. 

Az állásbörzék célja olyan álláslehetőségek feltá-
rása és összegyűjtése, amelyeket a munkáltatók 

a regisztrált álláskeresők állományából kívánnak 
feltölteni, a munkáltatók és munkavállalók igé-
nyeink összehangolása, a meghirdetett álláslehe-
tőségek minél gyorsabb, rugalmasabb betöltése. 

A munkáltatói fórumok célja a járások illetékes-
ségi területén lévő munkáltatók tájékoztatása a 
hazai és uniós forrásból finanszírozott támo-
gatási lehetőségekről, valamint a 2016. évben 
induló GINOP programokról. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Deve-
cseri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 2016. 
április 12-én szervezett munkáltatói fórumot 
Devecserben, a Kastélykönyvtárban. A fórumra 

meghívást kaptak a járás gazdasági társaságai, vál-
lalkozói. A fórumon a cégek vezetőit, képviselőit 
Bereczky Nóra járási hivatalvezető köszöntötte. 

A munkáltatói fórum célja, hogy elősegítse fog-
lalkoztatási támogatások, pályázati lehetőségek 
megismerését, és közvetlen konzultációs lehe-
tőséget biztosítson a munkaerő-piacon szereplő 
munkaadók számára. Tekintve, hogy jelen gazda-
sági körülmények között különösen fontos, hogy 
a munkáltatók megfelelő módon tájékozódhas-
sanak arról, miként juthatnak olyan forrásokhoz, 
amelyek segítik fejlesztéseiket, a munkahelytere-
mést és a munkahelyek megőrzését. 

Az „Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel” 
Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesü-
lete május 5-én és 6-án tartotta XXII. országos 
szakmai tanácskozását Agárdon, melynek témája 
pedagógiai munkánk minőségi fejlesztése, illetve 
a reflektív pedagógiai gyakorlat kialakítása volt. 
Az Egyesület 300 óvodát tudhat tagjai között, s 
intézményünket, a Vackor Óvodát érte a megtisz-
telő felkérés, miszerint óvodásaink köszöntsék 
a szakmai konferencia résztvevőit.

Tavaszi ébredő világ címmel Chopin Tavaszi 
keringőjére zenés, kreatív játékot adtunk elő, 

melynek során törekedtünk arra, hogy komplex 
művészeti élményt nyújtsunk.

A felcsendülő fuvolajáték, az édesanya verse, a gyer-
meki ének, a csodálatos zene, valamint a harmóniát 
sugárzó esztétikus megjelenés, és a gyermekek ki-
fejező, megigéző mozdulatainak összhangja elvará-
zsolta és meghatotta a közönséget, akik vastapssal 
jutalmazták óvodásaink játékát. Az ébredő tavaszi 
világot megjelenítették: Bogdány Dzsesszika, Orsós 
Mirella - Bóbita csoportos, Horváth Dzsenifer, 
Sulyok Vivien, Vizi Jázmin – Napsugár csoportos, 
Farkas Norina Zoé, Horváth Jázmin – Katica cso-
portos, László Péter- Csigabiga csoportos, Horváth 
Judit, Nagy Milán, Vasvári Zsófi – Mackó csoportos 
óvodások, Zsófi édesanyja, Vasvári Nikolett, Né-
meth Hanna 1. A. osztályos tanuló, Kókné Nemes 
Ágnes, Fábián Anna óvodapedagógusok. Felemelő 
érzés volt számunkra, s büszkén hallgattuk Sipos 
Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár és 
Nagy Jenőné egyesületi elnök, pedagógiai prog-
ramunk írója, elismerő, méltató gondolatait. A 
Vackor Óvoda köszönetet mond a szülőknek a 
támogatásért és együttműködésért, Vasvári Ni-

kolettnek a gyönyörű versmondásért, a Junpa-Tex 
Bt. Jungwirt Tiborné Andi varrodájának, illetve 
ügyes kezű dajkáinknak, Csenkiné Varga Zitá-
nak, Némethné Horváth Adriennek és nyugdíjas 
óvodapedagógusainknak, Pintér Gyuláné, Katának, 
Cseh Ferencné, Elvirának a gyermekek jelmezeinek 
elkészítéséért. Intézményvezetőként rendkívül 
büszke vagyok valamennyi munkatársamra, akik 
a maguk területén maximálisan hozzájárultak 
ahhoz, hogy egy országos szakmai konferencián 
e kedves köszöntőnkkel méltó módon képviseljük 
Devecser városát, a Vackor Óvodát, és művészeti 
pedagógiai programunkat.

Lennerné Pál Szilvia óvodavezető

munkálTATÓi FÓRum DEVECsERBEn 

oRszágos szAkmAi konFEREnCiáT 
köszönTöTTEk A VACkoR oVisok 

MorgolódásaiM
Mondom a magamét
Egyszer régen volt egy rovat lapunkban a fenti 
címmel. Aztán akaratomon kívül megszűnt, bár 
sokan hiányolták. Mos szükségem lett rá, mert 
észrevételeim nem tiltások, nem feddések, nem 
megfogalmazott kritikák, csupán morgolódá-
sok. Ha úgy tetszik, belső monológok, amelyek 
mégis sok ember véleményével egyeznek. Ezért 
adom közre. Most csupán a hét tagú képvise-
lő-testületet veszem célba. 20 évig voltam ma-
gam is képviselő. Létezett akkor frakció, ellen-
zék, voltak viták, amelyek nem fajultak sohasem 

nyílt személyeskedéssé. Egyfelé toltuk a szekeret.

Az utóbbi időben jó lett volna mérni, hogy a 3-4 
órás ülésekből mennyi időt rabolt el az egyre 
erősebbé váló személyeskedés, az egymás sér-
tegetése, megalázása, a vég nélküli támadások, 
miközben a hallgatóság jól szórakozott, beki-
abálásokkal, tapssal kifejezve véleményüket. 
Néhányan megjegyezték, hogy ezek az ülések 
egyre inkább cirkuszi játékokhoz hasonlítanak, 
mintsem komoly, a városért felelős testületi ülé-
sekhez. Tisztelet a kivételnek! Tudomásul kelle-
ne venni, hogy a lakosság 80-90%-a nem a tes-
tületi üléseken nyilvánít véleményt! Szeretném 
a hét képviselő figyelmébe ajánlani néhány nagy 

gondolkodó bölcs tanácsát: „Hízelgő szavakat 
használ, aki hamis dolgot próbál mondani.” (La-
tin bölcsesség), „A hízelgő beszédnek megvan 
a maga mérge.” (Publius Sirus), „Sokan félnek 
a mások véleményétől, de kevesen a lelkiisme-
rettől.” (Plinius), „Az ellenség leggyűlöletesebb 
fajtája a hízelgő, aki szembe dicsér.” (Pacitus), 
„Nem a jó kezdet, hanem a jó befejezés érde-
mel dicséretet.” (Latin bölcsesség), „A nép java 
legyen a legfőbb törvény!” (Cicero).

Mondtam a magamét.

Falra borsó?!

Váti Ferenc
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Az önkoRmánYzAT HíREi 
  - aMiről a devecserieKNeK tudNi Kell
Nyilvános képviselő-testületi 
ülés 2016. április 25.

Napirend előtt Ferenczi Gábor 
polgármester elmondta, hogy kb. 
másfél évi egyeztetés, levelezés 
után megkezdődött a Torna-pa-
tak mellett a gátépítés mintegy 1,6 
km hosszú szakaszon, kormányzati 
segítséggel. A beruházás értéke 35 
millió Ft+áfa. A másik örömteli hír, 
hogy az országos közúthálózat ré-
szeként megépül 5,5 km belterü-
leti utunk. Több száz méteren az 
aszfaltcsere mellett az út alapját is 
kicserélik. A projektben elkészül 
még 4 buszöböl, 3 gyalogátkelőhely 
(a kastélynál, az óvodánál, a Mako-
vecz-lakóparknál), a mellékutcai 
ívek aszfaltozása, új parkolóhelyek 
kialakítása. Befejezési határidő 
2016. szeptember 30. A polgár-
mester tájékoztatott a Meggyeserdő 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület okozta 
problémákról. (A végleges döntés 
után tájékoztatunk – a szerk.) A 
„Start”-hoz megérkeztek a tenyész-
nyulak és a napos kacsák, rövidesen 
itt lesznek a napos csibék. 

Napirend:

1.  A testület megköszönte a vé-
dőnők munkáját, és elfogadta 
beszámolójukat.

2.  A Városüzemeltetési Non-
profit Kft.-nek „új temető” 
beszámolóját Bognár Ferenc-
né képviselő nem tartotta elég 
részletesnek. Óvári Márton 
képviselő a ravatalozó felújí-
tását szorgalmazta. 5 igen, 1 
nem, 1 tartózkodás mellett 
a testület elfogadta a beszá-
molót és megköszönte az első 
negyedéves munkát.

3.  Támogatásokról döntöttek, 
amely szerint a Meggyeser-
dő Honvéd Nyugdíjas Klub 
50 ezer Ft-ot, az Őszi Fény 
Nyugdíjas Klub 50 ezer Ft-ot, 
Devecser Város Önkéntes Tűz-
oltó Egyesülete 800 ezer Ft-ot, 
az Y-12 Postagalamb Egyesület 
75 ezer Ft-ot kap.

4.  A Kristály-völgy Vadásztársa-
ság kérelmét nem támogatták, 
mert már korábban elfogadták 

a Fekete István Vadásztársaság 
kérelmét.

5.  Elfogadták a rendezvénynap-
tárt, és a rendezvényekre biz-
tosított keretösszeget 2 millió 
Ft-tal megemelték. A polgár-
mester tájékoztatta lapunkat, 
hogy június 24-én kiállítás lesz 
Mozdényi Viktória képeiből, 
25-én autós ügyességi verseny, 
motoros-kutyás-katasztrófa-
védelmi-rendőrségi bemutató 
kerül megrendezésre a vasú-
tállomás és a park környékén. 
26-án a hagyományos város-
nap lesz egész napos program-
mal. 

6. Elfogadták a gazdasági és ügy-
rendi bizottság beszámolóját.

Vegyek ügyek:

a./ döntés született a devecseri és 
noszlopi óvoda szétválásáról.

b./ A Devecser és Térsége Hor-
gász, Íjász és Hagyományőrző 
Egyesület részére 50 ezer Ft 
támogatást szavaztak meg. 

c./ Döntöttek ingatlan értékesíté-
séről (268 hrsz), illetve bérbe-
adásáról (0145/4 hrsz).

d./ Bognár Ferencné alpolgár-
mester jelölésére leadott titkos 
szavazatok: 2 igen, 4 nem, 1 
érvénytelen. A testület nem 
választott alpolgármestert.

Váti Ferenc

Fórum a Meggyesen

A megjelent használtcikk-kereske-
dőket Ferenczi Gábor polgármester 
tájékoztatta. Elmondta többek kö-
zött, hogy a devecseri képviselő-tes-
tületnek hatályos szerződése van 
a Meggyeserdői Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülettel, amely ez év december 
közepén jár le. Orbán János üze-
meltető állítása, hogy azért emeli 
a díjakat, mert az önkormányzat 
megemelte az ő bérleti díját, csúsz-
tatás, mivel a korábbi szerződés-
ben rögzítették, hogy a 2015-ös évi 
bérleti díj meg lesz emelve, tehát 
tudta mindezt, amikor vállalta a 
2 évet. Kedvezményes bérleti díjat 

fizetett 2015-ben, amelyet 2016-
ban valamelyest megemelte az 
önkormányzat. Több pályázó is 
volt, de a képviselő-testület neki 
szavazott bizalmat. 2015-ben havi 
1 millió 200 ezer Ft-ot, 2016-ban 
havi 1 millió 350 ezer Ft-ot fizet 
a bérleményért. Tehát tudta előre, 
mennyit kell fizetni, tudott előre 
kalkulálni. De nem élt a kapott bi-
zalommal, mert nagyon rossz kö-
rülményeket teremtett a területen. 
Az árusok részéről is nagyon sok a 
panasz. A baloldal működtetésével 
is gond van. Olyan tevékenységet is 
végez, amelyhez az önkormányzat 
nem adott semmiféle hozzájárulást, 
például: állattartás, autószerelő mű-
hely üzemeltetése. A hulladékégetés 
pedig kimondottan káros, és tör-
vénybe ütköző tevékenység. A hatá-
rozat szerint április 28-án át kellett 
volna adni a baloldali területet, de 
Orbán János ezt nem tette meg a 
testületi határozat ellenére. - Azt 
szeretném, ha a meggyesi terület 
a város érdekét szolgálná! – fejezte 
be tájékoztatóját a polgármester. 

A hozzászólók közül – egy kivéte-
lével – valamennyien az üzemel-
tető tevékenységét kifogásolták, 
megerősítve azt egyéni példákkal, 
panaszáradatot elindítva. Ke-
ményen, indulatosan mondták 
el gondjaikat. Részletek néhány 
véleményből: „Devecseri létemre 
nem jöhetek be.” „Csak 3 óráig van 
nyitva a piac, pedig egész napra 
bérelem. Nem enged be 3 óra után.” 
„Az Orbánnal nem lehet beszélni. 
Ő itt az atyaúristen! Nem hallgat 
meg bennünket.” „Kipakoltatta a 
lányom hangárját, mert tartozik 20 
ezer Ft-tal. Hiába mondtuk, hogy 
kifizetjük a pénzt. Azóta nem érjük 
el telefonon.” „Megfenyegettek ben-
nünket, aki ma itt van, a hét végén 
nem jöhet be.” „A polgármester úr 
nem tud beszélni ezzel az ember-
rel. Heten vannak a testületben. 
Nem tudnak ezzel az egy ember-
rel szembeszállni?” „Az Orbán úr 
csak a pénzt hajszolja. Rengeteg 
már itt a napijegyes árus a piac 
elején, aki hátul van szerződéses, 
alig árul valamit.” „Nincs tartozá-
som, mégis föl akarja mondani a 
szerződésem, mert följelentettem 

azt, aki lopott tőlem.” „Kit képvisel 
az öt képviselő?” „Az Orbán Jánost 
el kell küldeni. Az üzemeltetést ve-
gye át az önkormányzat!” Az Orbán 
nem veheti ki az emberek szájából 
a kenyeret. Rettegésben tartja az 
árusokat.” „30-50 ezer Ft-os elma-
radás miatt nem lehet eltiltani az 
árusokat. Megalázó, amit művel-
nek velünk.” „Ha átkerülne a piac 
az önkormányzathoz, legalább a 
devecserieket kérdezzék meg a 
döntéshozatal előtt.”

A polgármester bejelentette, hogy 
a felvetéseket (önkormányzati üze-
meltetés, esetleges népszavazás) a 
képviselő-testület elé terjeszti. 

Váti Ferenc

Felhívás vörösiszap károsultak 
részére

Az egyéb ingóságok tekintetében 
az ÖKUCS által megállapított és 
a károsult által is elismert egyéb 
kár mértékének kárenyhítésére a 
civil humanitárius koordinációs 
központ keretében együttműkö-
dő segélyszervezetek a befolyt 
adományok erejéig vállalták a kár 
megtérítését.

Kérjük a még mindig nem ren-
dezett ingóság vonatkozásában 
fennálló kárigény közös igénylése 
érdekében a devecseri közös ön-
kormányzati hivatalba nyújtsa be 
kárigényét, ehhez csatolja az ezzel 
kapcsolatban keletkezett igazoló 
iratokat. 

Devecser, 2016. május 13.
Ferenczi Gábor polgármester

Dr. Németh Ákos 
városunk ügyvédje

Újból teszedd! akció

Idén ismét csatlakozott városunk 
a TESzedd! Önkéntesen a Tiszta 
Magyarországért elnevezésű köz-
tisztasági programhoz. Reggel 8 
órakor az önkormányzat épülete 
előtt gyülekeztek az önkéntesek, 
akiket Óvári Márton, a program 
helyi koordinátora és Ferenczi 
Gábor polgármester köszöntött, 
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majd mindenkinek kiosztották a 
gyűjtéshez szükséges eszközöket. 
Az akcióban részt vett a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Szakisko-
lája, a Magyar Vöröskereszt, az Őszi 
Fény Nyugdíjas Klub a Makovecz 
klub, a Meggyeserdő Honvéd Nyug-
díjas Klub és Devecser Város Ön-
kormányzata Start-munkaprogram 
illegális hulladékfelszámoló cso-
portja. Az önkéntesek szállításában 
segítséget nyújtott a Devecser SE is 
azzal, hogy rendelkezésre bocsátot-
ta az egyesület buszát.

Lapunk Óvári Mártont, az akció 
helyi koordinátorát kérdezte ese-
ményekről:

- Mennyire elégedett az összegyűjtött 
hulladék mennyiségével, az esemény 
látogatottságával?

- A megcélzott 600 zsák egyedülálló 
Veszprém megyében, de megkoc-

káztatom, hogy az országban is. 
Sajnos a fiatalság részéről többen is 
részt vehettek volna a gyűjtésben, 
de több önkéntes is hozzájárult a si-
kerhez, kiemelendő Magvas András 
és Soós Anita. Külön elismerés illeti 
Varga Ferencet a Start-munkaprog-
ram illegális hulladék felszámoló 
csapatának vezetőjét és csapatának 
munkáját.

- Mely területeken végezték a gyűj-
tést? 

- Idén a külterületi utakra, erdő-
szélekre összpontosítottunk. Sajnos 
látható, hogy a környéken jellemző 
„lomis” szemét teszi ki az illegális 
hulladék nagy részét. 

- Mi lesz összegyűjtött hulladékkal?

- A főszervező, a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Igazgatóság bonyolítja 
le ezt a folyamatot. A kijelölt pon-
tokra összegyűjtött és ledepózott 

hulladékot természetesen teljesen 
ingyen elszállítják egy közeli hul-
ladéklerakóba.

- Minek örülne jobban, ha üresek 
lennének a zsákok, vagy ha tele?

- Személy szerint annak, hogyha 
nem kellene megszerveznünk ezt 
az egész akciót. Sajnálattal veszem 
tudomásul, hogy a mi életünkben, 
amíg vannak olyan fejlettségi szin-
tet mutató polgártársaink, akiknek 

nem számít, hogy külterületen, er-
dőkben, árokparton dobálják el a 
szemetet, erre nem sok esélyt látok. 
Az önkormányzatnak a jövőben 
legalább akkora hangsúlyt kellene 
fektetni a belterületi ingatlanokon 
elhelyezett „lomis” hulladékra is, 
mint ahogyan azt a Meggyeserdőn 
teszi.

Köszönjük a koordinálást, reméljük 
jövőre nem lesz rá szükség!

- Mikor alakult a VMP Szakszol-
gálata, s kiket hívatott ellátni? 
– kérdezem az intézményvezető 
Somogyi-Perger Zitát, aki Pápáról 
jár naponta hozzánk.

- Munkánk első, minden nap szem 
előtt tartott gondolata, ars poetikája, 
hogy minden szülő számára gyer-
meke fejlődése a legfontosabb. Így a 
mi tevékenységünket is ez a szellem 
hatja át. Pedagógiai szakszolgála-
tunk a Veszprém Megyei Pedagógi-
ai Szakszolgálat tagintézményeként 
2014-ben alakult meg Devecserben. 
Munkánk középpontjában Deve-
cserben és a járás településein élő 
gyermekek és fiatalok ellátása áll. 

Létrejöttünkkel a szülőknek, peda-
gógusoknak lehetőségük nyílt arra, 
hogy felkeressék szakembereinket, 
ha a gyermek fejlődésében eltérést, 
lassabb fejlődést tapasztalnak. Ezek 
lehetnek pszichés természetű problé-
mák, tanulási, magatartási nehézségek, 
beszédhibák, vagy éppen a gyermek 
mozgásában jelentkező elmaradások. 

- Mi a szakszolgálat tevékenységi 
köre, miféle feladatokat látnak el?

Tevékenységünk sokrétű: vizsgálunk, 

terápiákat, fejlesztő foglalkozásokat 
tartunk, pszichológiai, gyógypeda-
gógiai nevelési tanácsadást nyújtunk. 
A szakértői vizsgálatot a szülő kér-
heti, de az óvoda és iskola is kezde-
ményezheti. A vizsgálatot a jelzett 
probléma függvényében gyógype-
dagógus, logopédus, pszichológus, 
esetleg mindhárom szakember végzi. 

- A gyermekek nem izgulnak, nem 
teljesítenek alul a sok idegen peda-
gógussal körülvéve?

- A gyermek nem egyedül érkezik 
el hozzánk. A szülők megjelené-
se a vizsgálaton elengedhetetlen, 
ugyanis a gyermek fejlettségi szint-
jének felmérését minden esetben 
megelőzi egy részletes beszélgetés, 
majd a vizsgálat végeztével tájé-
koztatást adunk a szülők számára. 

- Mi a következő lépés az ellátásban?

- Vizsgálatainkat követően szakvé-
leményben foglaljuk össze a kapott 
eredményt, s jelezzük, hogy a gyer-
mek problémája igényel-e különle-
ges bánásmódot. Amennyiben igen, 
szakértői javaslatunk tartalmazza, 
hogy milyen irányú megsegítés ja-
vasolt a fejlesztés érdekében. Ezek 

alapján kaphatják meg az óvodában, 
iskolában, a tagintézményben a gye-
rekek azt a speciális, plusz-foglalko-
zást, aminek hatására csökkenhetnek 
az addigi kudarcaik és gyorsabban 
fejlődhetnek. Minél előbb kerül erre 
sor, annál kevesebb sikertelenséget él 
meg a gyermek, és annál nagyobb az 
esélye a fejlődésre, a felzárkózásra is. 

- Hogyan veszi észre a szülő, óvoda-
pedagógus, hogy szakemberre lesz 
szüksége a kisgyereknek?

- Nagy a felelősség a felnőtteken, szü-
lőn, pedagóguson! Ha a gyermek 
mozgása ügyetlen vagy túl sokat 
izeg-mozog, nehezen illeszkedik be 
a közösségbe, a társai közé, netán 
nehézségei vannak a tanulással vagy 
nehezen érthető a beszéde, kérjenek 
segítséget. Ezen problémák kezelésé-
re irányulnak a pszichológiai, gyógy-
pedagógiai és logopédiai terápiáink, 
amik minden esetben - többet, keve-
sebbet - segítenek a gyermeknek a 
megfelelő fejlettségi szint elérésében. 

- A szülőnek a vizsgálaton jelen kell 
lennie mindenképpen, s utána lép 
akcióba a pedagógus a gyermekkel?

- Kiemelkedően fontos a továbbiak-

ban is a pedagógus és a szülő folya-
matos részvétele, kapcsolata, együtt-
működése a szakemberrel, mert csak 
közösen érhető el igazán jó eredmény. 
Például a logopédus gyakran ad ott-
honra is gyakorlatokat, ezt látnia, hal-
lania kell a szülőnek, hogy ő otthon 
játékosan, míg teszi a házimunkát, 
pl. mosogat, port töröl, együtt gya-
koroljon, gyakoroltassa a gyermekét 
úgy, ahogy a logopédus tette. Mert ha 
elmarad az otthoni jókedvű, játékos 
gyakorlás, hangoztatás vagy bármi 
más, akkor bizony sokkal lassúbb 
lesz a javulás a kritikus területen. Ez 
pedig olyan negatív következménnyel 
jár, ami a tanulásban sajnálatosan 
problémaként jelentkezik.

- Hogyan lehet elérni az intézményt?

- E lap hasábjain szeretnénk meg-
osztani elérhetőségünket az érin-
tettekkel, azokkal, akik úgy vélik, 
szükség van a szakértelmünkre 
gyermekük fejlődése érdekében.

Elérhetőségeink és egyéb fontos 
információk, mint például a vizsgá-
lati kérelemhez csatolandó forma-
nyomtatvány a http://www.mpisz.
hu/vmpisz/ujhonlap/Devecser ol-
dalon találhatóak meg.

BEmuTATkozik A VEszpRém mEgYEi 
pEDAgÓgiAi szAkszolgálAT DEVECsERi 
TAginTézménYE Mottó: Kudarcok helyett, különleges bánásmód
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Soós Ferenc és Horváth Margit előző számunk-
ban még egyéni ösvényeiken jártak. A keskeny 
kis utak most összefutnak, eggyé szélesednek, 
amelyen egy család közösen járja hol keserves, 
hol boldog útját. 

Közös élet sok nehézséggel, elveszett fiatalsággal

Margit is, Feri is Ajkán dolgozott. A vonaton ta-
lálkozott össze a tekintetük. Hogy ki volt a kez-
deményező, arra már nem emlékeznek, de Feri 
egyre gyakrabban járt Borszörcsökre rokonokhoz, 
búcsúba, bálokba. Egy év udvarlás után 1972-ben 
összekötötték az életüket. Devecserbe költöztek 
a Hunyadi (Hosszú) utca végén lakó Szücs Ká-
rolyékhoz, Feri nevelőszüleihez egy átalakított 
konyhába. A leányfalui nászút után szinte véget 
ért a fiatalság. Kemény munka következett. A 
fiatalasszony átvette a háztartást, gondját viselte 
a két idős, beteges rokonnak, közben folyamatos 

műszakra járt. Az ifjú férj dolgozott az üvegy-
gyárban, művelte a Somlót, focizott, amíg nem 
kezdtek el építkezni. 1974-ben megszületett Feri. 
A régi ház bontását 1976-ban kezdték el. Ebben 
az évben meghalt Károly bácsi, felesége hosszas 
ágyhoz kötött betegség után két év múlva hunyt 

el. 1977-ben Laci, 1978-ban István született. 
Mindeközben folyt az építkezés. Csak rendkívül 
szoros időbeosztással lehetett ezt a „sűrű” életet 
élni. Közben lassan elmúlt az ifjúság.

Felépült, majd romba dőlt több élet munkája

Mint egy kis madárfészekben, két fióka és a 
gondoskodó szülőpár, úgy épült fel a Soós szülők 
mellé, és mögé két fiuk: Feri és Laci családi háza. 
Mindannyian boldogok voltak. Örültek a szép 
házaknak, a kertben nyíló virágoknak, a növe-
kedő fáknak. Aztán 2010. október 4. minden-
nek véget vetett. Margit emlékezik: „A férjem a 
Somlón kapált, a zöldségfélét tisztítottam, István 
fiam halat hozott. Kérte, hogy ebéd után vigyem 
vissza a munkahelyére, Nemesvámosra. Fél egy 
körül indultunk. Beugrottunk a vasboltba, fiam 
még vásárolni akart a benzinkúttal szembe-
ni pecaboltban, de sietni kellett munkába. A 

8-ason a Széki dombnál szembetalálkoztunk 
száguldó, szirénázó mentő-, tűzoltó- és ren-
dőrautókkal. Visszafelé Kolontárnál mondták, 
hogy kiszabadult a gát. Visszafordultam Ajkára, 
ahol megtudtam, hogy nagy a baj. A 8-ason 
jöttem haza, de nem engedtek be Devecserbe, 
Somlóvásárhelynél ugyanúgy jártam. Fölmen-
tem a Somlóra a férjemért, innen együtt men-
tünk Ajkára, mert megtudtuk, hogy Feri fiunk 
a kórházban van, mert égési sérülései vannak. 
Rettenetes volt látni. Amint ellátták a sebeit, 
hazahoztuk”.  Margit hangja elcsuklik, elfordul, 
nem akar gyengének látszani. Feri fia veszi át a 
szót: „Délelőtt füvet nyírtam, délben lepihentem. 
Orbán Gyula ébresztett nagy zörgetéssel. Az 

ablakból láttam, hogy közelít az iszap. Lacihoz 
rohantam, hogy együtt meneküljünk. Abban 
a pillanatban betörte az ár a kaput, amelyen 
Buzás László és párja kapaszkodott. Segítettünk 
nekik, majd a kutyámat ölbe kapva a derékig érő 
iszapban a szüleim házába menekültünk, majd 
később – miután lezuhanyoztuk magunkról az 
iszapot – egy rakodógép kanalában kimentet-
tek bennünket.” (Feri három ember mentéséért 
miniszteri dicséretet kapott. – a szerk.) Margit 
sérülteket vitt Ajkára. A visszaúton karambo-
lozott. Egyik bajból a másikba. Néhány napig 
Feri sógornőjénél laktak, majd a kitakarított 
házukban, később a Somlón.  A három ház ma 
már csak képeken és az emlékezetben létezik.

Menekülés előre

2011. július 27-től laknak a lakótelepi új házban. 
Mindketten nyugdíjasok. Szépítik az udvart, ker-
tet. Az egykori kertből hozott birs szépen zöldell. 
A régi ház helyén most is nyílik a fehérorgona, a 
petúnia, él a meggyfa. A múltból egy darabka, 
de előrenézve folytatják az életüket. Szeretnék az 
„ajándék” éveket szépen megnyugodva élni. Eh-
hez segítség, hogy a gyerekeik rendezett körül-
mények között élnek. Mindhárom érettségizett 
és jó szakmát szerzett, megbízható munkahelyük 
van. Külön öröm Laciéknál a három unoka. 
Margit és Feri nem panaszkodik. Most már jól 
érzik magukat, köszönhetően a két kezükkel 
kialakított környezetnek: a kertben, az udvaron 
erősödnek a fák, bokrok, nyílnak a virágok. Itt 
tervezgetik a jövőt, hogy ne kelljen hátranézni.

Váti Ferenc

EmBERmEsék
Együtt jóban, rosszban – régiben, újban

1972. Esküvő

Családi házuk az iszapban

Feri ballagásán: (balról) Soós Laci, S.Berni, 
S.Anita, S.Feri, anya, apa, Harkai István, 
Margit édesanyja

István, Feri, Margit, ölében Balázs unoka

Margit és Feri 1988-ban

A Soós család: (balról) Laci felesége Georgina, 
ölében Flóra, Laci, Milán, Margit, Feri, Balázs 
és Feri
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Szép eredményekkel tért haza a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és AMI diákjai által alkotott 
csapat a Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete 
által rendezett 45. felmenő rendszerű elsősegély-
nyújtó verseny megyei fordulójáról. 

A rangos megmérettetést Várpalotán rendezték 
2016. május 6-án a Thury várnál. A csapat tagjai 
Brunner Barbara, Csibertics Nikolett, Szövérfi 
Kitti, Forgács Anna, Kozma Adrián és Horváth 
Dávid (póttag), komoly feladatokkal szembe-
sültek az egyes állomásokon. Artériás vérzés, 
orrtörés, nyílvesszővel átszúrt felkar, alkartö-
rés, horzsolás, fáról leesett személy mentése, 
újraélesztés szerepelt a feladatok között, melyek 
megoldását a helyszíneken szereplő „zavaró” 
imitátorok jelenléte nehezített. Nagy élményt 

jelentett a versenyzőknek, de egyben komoly 
problémát is okozott az „ittas szemüvegben” 
történő, bóják közti mozgás. 

Ügyesen oldották meg a különböző totókat, rejt-
vényeket, melyeket a katasztrófavédelem és a 

rendőrség munkatársai állítottak össze erre az 
alkalomra. Devecser, Inota, Veszprém, Pápa, Ta-
polca, Balatonfüred, Várpalota csapatai közül a 
devecseri diákok bizonyultak a legjobbnak, így 
ők képviselhetik Veszprém megyét az országos 
versenyen, melynek idén Veszprém ad helyet. 

A csapat tagjai köszönetüket fejezik ki Rába 
Jánosné védőnőnek a felkészítésért, a Magyar 
Vöröskereszt Programnak és Targubáné Szendrei 
Júliának, hogy biztosították az eszközöket és a 
helyszínt a felkészülésre.

Gratulálunk a csapatnak, további jó felkészülést, 
és sok sikert kívánunk az országos versenyen!

Nyárs Hajnalka

2016. május 7-8-án került megren-
dezésre a VI. Forgórózsa Fesztivál 
és a IV. Gyermek- és Ifjúsági Nép-
művészeti KI MIT TUD? Tatabá-
nyán. Az eseményeknek a Vértes 
Agorája adott otthont, ahol népmű-
vészeti kirakodóvásárral, népzenei 
koncerttel, nyitott népművészeti 
műhelyekkel, hagyományőrzők be-
mutatóival, gyermekprogramok-
kal és még sok más színes folklór 
eseménnyel várták az érdeklődő 
közönséget. A nagyszabású meg-

mérettetésen elindult a városunk-
ban élő Dávid Eszter harmadik 
osztályos tanuló, akinek hangját 
már hallhattuk több közelmúltbeli 
rendezvény keretein belül. A tata-
bányai versenyen a zsűri döntése 
alapján, népdal kategóriában be-
mutatott produkciójáért, kiemelt 
fokozatú arany minősítést kapott. 

A verseny után Esztert kérdeztem:
- Mikor szoktál énekelni? 
- Amikor kedvem van, vagy ha 
megkérnek rá. Többször kaptam 
már felkérést Devecserben, hogy 
különböző rendezvényeken szere-
peljek.
- Van kedvenc dalod? 
- Kimondottan kedvenc dalom 
nincs, de a népdalokat nagyon sze-
retem, közel állnak hozzám.
- Hogyan derült ki, hogy tehetsé-
ges vagy? 
- Egyszer, mikor ovis voltam, volt 
egy karácsonyi műsor, ahol éne-
kelhettem. Utána nagyon sokan 

megdicsértek, mondták, hogy te-
hetséges vagyok.
- Van példaképed? Kinek a dalait 
szereted legjobban énekelni? 
- Példaképem, Seregély Kriszti 
néni, akinek a legszebb hangja van 
a világon. Ő volt régen a zongorata-
nárom. Kedvenc énekesem nincs.
- Kinek véleményére hallgatsz leg-
inkább? 
- Anya és Adél néni véleménye a 
legfontosabb nekem.
- Kinek az ötlete volt, hogy indulj a 
Forgórózsa Fesztiválon? 
- Az egészet apa találta ki. 
- Ki, és hogyan segített neked a fel-
készülésben? 
- Adél néni ellátott jó tanácsokkal 
az énekléssel kapcsolatban, Haj-
ni néni segített dalokat választani, 
anyával meg nagyon sokat gyako-
roltunk.
- Milyen dalokat adtál elő?
- A versenyre kalotaszegi népvise-
letben mentem, így ehhez illően 

kalotaszegi népdalokat énekeltem.
- Hogy érezted magad a színpadon? 
- Egy picit izgultam, de nagyon jó 
volt ott szerepelni.
- Milyen érzés volt, mikor átvetted 
a díjat? 
- Nagyon boldog voltam.
- Mit érzel most?
- Nagy megkönnyebbülést, mert 
már túl vagyunk ezen a versenyen 
is, mostantól csak az iskolai dol-
gokra kell koncentrálnom.
- Ha lehetőséged adódna rá, melyik 
hírességgel énekelnél közösen? 
- Berta Alexandrával, aki Junior 
Príma Díjas citerás, népdalénekes, 
és a Zeneakadémia Népzene Tan-
székének óraadó citera tanára.
- Milyen további terveid vannak a 
jövőre nézve? 
- Szeretnék én is olyan jó énekes 
lenni, mint Seregély Kriszti néni, 
persze ha egyszer híres leszek, azt 
se fogom bánni.
További sok sikert, jó időtöltést a 
népdalok világában!

Nyárs Hajnalka

A veszprémi Módszertani Bölcsődében rendez-
ték meg a megyei csecsemőgondozói versenyt. A 
devecseri gyerekek szépen szerepeltek, második 
helyezettek lettek. A résztvevő tanulókat (Orsós 
Alexandra 7. a, Orsós Vanessza Szilvia 7. a, Szil-
vási Antónia 7. b) Simonné Boros Adrienn és 
Jáger Csilla, a Devecseri Védőnői Szakszolgálat 
munkatársai készítették fel. A feladatok változa-

tosak voltak, a teszt kitöltése mellett gyakorlati 
feladatokban is (babafürdetés, betegség-felis-
merés, plakátkészítés...) bizonyítaniuk kellett 
felkészültségüket. A verseny győztese a tapolcai 
Batsányi János Általános Iskola háromfős csa-
pata képviseli megyénket az országos versenyen

Fotó: Simonné Boros Adrienn

gáRDonYis sikEREk A mEgYEi FoRDulÓn

A DEVECsERi DAlos pACsiRTA

CsECsEmŐgonDozÓi VERsEnY

A második helyezést elért devecseri háromfős 
csapat. Balról jobbra: Szilvási Antónia, Orsós 
Vanessza Szilvia, Orsós Alexandra 
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Ha valaki rendszeresen olvassa a megyei na-
pilapot, a Naplót, gyakran találkozik városunk 
közismert és kedvelt pedagógusa: Czeidli József 
nevével. A tanár úr rendszeresen írja tudósítá-
sait városunk eseményeiről, amellyel hozzájárul 
Devecser ismertebbé tételéhez. Ő a lap egyik 
legtöbbet publikáló civil tudósítója. Tevékeny-
ségét „Aranytoll civiltudósító” díjjal ismerte el 
a Pannon Lapok Társasága. Ez adott jó alkalmat 
egy kis beszélgetésre.

- Hány éves munkát ismer el a díj? Milyen elvá-
rásokat támaszt?

- Nagy megtiszteltetés a díj, amellyel a szerkesz-

tőség 38 éves munkámat ismerte el. A mélta-
tásban kiemelték, hogy hiteles, fontos, érdekes 
tudósításokkal gazdagítom a lapot. Külön figye-
lemre méltónak találták a történelmi és kulturális 
témájú írásaimat, képriportjaimat. A díj azt je-
lenti, hogy ugyanezt a színvonalat folytatni kell, 
sőt még jobban – ugyanis a díj kötelez!

- Beszéljük az indulásról! Mikor, miért kezdte?

- 1978-ban lettem a Napló tudósítója. Az akkori 
könyvtár igazgatója: Kovács Emil ösztönzött az 
írásra, s javaslatára kerültem a Naplóhoz. Érde-
keltek a településen történtek, jó feladat volt az 
ezekről szóló tudósításaim megírása, s ma is az. 
A helybeliek szeretik, ha róluk van szó, főleg, ha 
az  pozitív tartalmú!

- Mit jelent ennyi év után ma ez a munka? Kész-
tetés, szórakozás, nyűg?

- Még ma is nagy örömmel végzem ezt a mun-
kát. Hajt, űz valami! Elsőként tudtul adni a hírt, 
megjelentetni az olvasókat érdeklő eseményt, 
eseményeket. A tanítás mellett szórakoztat is, 
kikapcsol. Szívesen gyűjtöm egybe a korábbi 
írásaimat, témájuk szerint rendszerezem.

- Van-e anyagi vonzata?

- Valaha fizettek érte minimális honoráriumot. 
Ma inkább a dicsőség a díj értéke, és az elisme-
rés. Hisz az ember szeret sikeres és eredményes 
lenni. A közösséget kívánom szolgálni a képes-
ségeimmel és bízom, hogy helyt tudok állni.

- Milyenek (vannak-e) visszajelzések a megyéből, 
Devecserből, máshonnan?

- Jól esik, ha egyes írásaimra reagálnak, még 
akkor is, ha az elmarasztaló. Sok visszajelzést 
kapok. Nemcsak a devecseriek, de a megyéből is, 
főleg a Devecserből elszármazottak kísérik nagy 
figyelemmel megjelent írásaimat. Sokan innen 
értesülnek az itt történtekről. Úgy is vélekednek, 
hogy még több jelenhetne meg Devecserről. Ars 
poetikám: Deák Ferenc gondolatait magam is 
vallom: a tudósításnak igaznak, a valóságot hűen 
tükrözőnek kell lennie!

- Az elismeréshez lapunk is csatlakozik, hisz Cze-
idli József egyik kezdeményezője és alapítója volt 
1994-ben a Devecseri Ujság „újraélesztésének”.

Váti Ferenc

RAngos ElismERés TuDÓsíTÓi munkáéRT

1. Ha találkozna egy jó tündérrel, mi 
lenne a három kívánsága? 

(Farkas Róbertné, az előző szám-
ban bemutatott óvodapedagógus 
kérdése)

Ha találkoznék egy jó tündérrel, 
csak egyetlen kérésem lenne ¬- a 
többit meghagynám másoknak -,  
ami pedig az, hogy minden kíván-
ságom váljon valóra.

2. Élete melyik pillanata felejthetet-
len az Ön számára?

Az egész élet egy felejthetetlen uta-
zás, jó és rossz tapasztalatokkal, 
melyek felejthetetlenek, és alakítják 
életszemléletünket, hozzá tesznek 
jellemünk fejlődéséhez. Sok em-
lékezetes pillanat van az életem-
ben, de mivel két gyermek büszke 
édesapja vagyok, így az ő születé-
sük életem legmeghatározóbb, leg-
boldogabb és legfelejthetetlenebb 
pillanata.

3. Mit csinál akkor, amikor nem kell 
csinálnia semmit?

Ritka pillanatok egyike, ilyenkor 
1-2 órával megnyújtom az éjsza-
kai pihenést! Mivel imádok bar-

kácsolni, ezért munka után otthon 
javítok, szerelek. Már több mint 10 
éve megszerettem a fából készült 
tárgyakat, így ami abból készíthe-
tő, azt lassan megpróbálom meg-
valósítani. 

4. Ha nem itt, akkor hol lenne most 
és miért?

Nagyon jól érzem magam és szere-
tek Devecserben élni. Munkámból 
adódóan iskoláim és a feladatok 
végzése miatt sok helyen jártam 
az országban, de meg kellett álla-
pítanom, hogy mindenhol jó, de 
legjobb itthon. Azért Budapestben 
látok lehetőséget egy szükséges vál-
tozás esetén.

5. Miért hálás az életben?

Hálás vagyok a sorsnak, hogy 
olyan munkát végezhetek, amit 
szívvel-lélekkel tudok csinálni, hi-
szen ez a mai világban sajnos nem 
sok embernek adatik meg. Éppen 
ezért nagyon köszönöm a szüleim 
és családom támogatását, hiszen 
segítségük nélkül nem juthattam 
volna el idáig.

6. Van olyan téma, melybe  ön sze-
rint nem fér bele a vicc? Miért?

Magamat vidám embernek tartom, 
éppen ezért úgy gondolom, hogy 
bizonyos helyzetekben szükséges 
és jó feszültségoldó lehet egy jól 
irányzott vicc. Tapasztalatom sze-
rint azt követően jobb ötletek és 
tervek születnek. 

Munkámat tekintve nagyon kötött 
szabályok között lehet dolgozni, 
ezért oda nem fér bele a tréfa. 

7. Melyik az az emberi tulajdonság, 
ami kifejezetten taszítja, és melyik 
az, amelyiket nagyra becsül?

Nem tudom elfogadni, ha valaki 
kétszínű és ellenségeskedő. Ebből 
adódóan becsülöm azokat, akik a 
másik szemébe mondják problé-
májukat, és be tudják ismerni, ha 
hibáztak.

8. Ha bárkit a világon meghívhatna 
vacsorára, ki lenne az? Miért pont ő?

Olyan embert hívnék meg egy va-
csorára, akinek egy baráti beszélge-
tés, pár jó szó, egy finom meleg étel 
az életet jelentheti, mert önhibáján 
kívül nem teheti ezt meg.

9. Ha más hivatást választhatott 
volna, mi lett volna?

A most rendőrnek felszerelő fiatal 
generációt tekintve nem kezdtem 

korán, mivel 28 éves koromban vá-
lasztottam a rendőri hivatást.  Egy-
általán nem bántam meg a dön-
tésem, és úgy érzem, hogy ismét 
szívesen választanám ezt a munkát, 
hiszen nehézségei ellenére sok le-
hetőséget biztosít.

+ 1 

Minden embernek az életére vonat-
kozóan van egy nagy igazsága, akár 
közmondás, akár szólásmondás for-
májában. Az öné mi, és mit üzen 
ezzel a világnak?

Nyárs Hajnalka

muTAsD mAgAD!

Gerecs István rendőr alezredes, 
a Devecseri Rendőrőrs 
parancsnokhelyettese



- 11 -Alapítva 1927-ben

Jól szeretne keresni egy igényes munkahelyen? 

Nincs munkája? Vagy többet szeretne keresni?

Esetleg biztos állásra vágyik, ahol mindent kifizetnek?

 

Ha IGEN a válasza, legyen nálunk GÉPKEZELŐ, 
hiszen itt kapja a környék legjobb fizetését! 
 

Ennek bizonyítására két példa: 
 

→ Nálunk a tisztatérben egy 1 gyermekes, folyamatos 
munkarendben dolgozó kolléganő nettó 143.000 – 
148.000 Ft-ot keres. 

 
→ A szerelvénycső területen egy 2 gyermekes, folyamatos 

műszakban dolgozó kolléga nettó 163.000 – 168.000 Ft-
ot keres.  

 
 

Dolgozzon velünk és nálunk megtalálja a 
számítását! 
 

• Kiemelt alapbér: Bruttó 135.000-140.000 Ft 
• Munkaidőben melegétkezés 12.500 Ft értékben 
• Törvényen felüli pótlék (éjszakai pótlék 40%,  

folyamatos pótlék 25%) 
• Teljesítmény bónusz (maximum 20%) 
• Cafeteria (Erzsébet kártya, SZÉP kártya…) 
• Karácsonyi jutalom 
• Saját állományban alkalmazás (nem kölcsönzés) 
• Európai szintű munkakörülmények 
• Azonnali kezdés 
• Céges buszjárat és bérlettámogatás

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal, bizonyítvány másolatokkal a következő címre kérjük küldeni: 
Poppe + Potthoff Hungária Kft. 

8400 Ajka, Új Atlantisz Ipari Park 
allas@poppe-potthoff.com 

Csatlakozzon most! / Érdemes váltani! / Legyen a munkatársunk! / Ragadja meg a lehetőséget és várjuk csapatunkba! 
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MAjális ArAdszkyVAl
A városi majális délután kezdődött a várkastély 
mellett felállított óriás méretű sátornál. A ren-
dezvényt az önkormányzat szervezte s a könyvtár 
és művelődési ház bonyolította le. A büfésátrak 
ételt, italt kínáltak, míg a Máltai Szeretetszolgálat 
kézműves foglalkozással és ingyenes légvárral 
várta a gyerekeket. Akinek pedig kedve volt, ki-

próbálhatta az íjászatot is. A színpadra ismert 
előadók érkeztek. A sort a gyermekeknek szánt 
Bóbita együttes kezdte. Több száz ember fogadta az 
örökifjú Aradszky Lászlót, aki régi s újabb dalaival 
hódította meg a közönséget. Szeretettel fogadták a 
legendás Nyári Károly, Lyra-díjas jazz-zongorista, 
énekes, dalszerző lányait, Alizt és Editet. Ők 2011-
ben már jártak Devecserben, a Vöröskereszttől ka-
pott hangversenyzongorát édesapjukkal való közös 
koncertjük alkalmával avatták fel. Kirobbanó sikert 
aratott a népszerű Tesók együttes, a mulatós zene 
kedvelőinek fergeteges bulihangulatot teremtettek. 
A késő esti órákba nyúló táncestnek a zenekara a 
helyi Adrenalin retró-bulizenekar volt. 

Devecser, Czeidli József

Májusi szerenád
Május 1-jén zenés ébresztő jelezte a majális kezde-
tét. Az Ifjúsági Fúvószenekar vidám hangulatban 
járta  a még alvó utcákat. A hangos zeneszóra hamar 
kinyíltak az ablakok, egybegyűltek a szomszédok. 

Az orgona- és gyöngyvirág illatú napfényes reggelt 
örömtelivé varázsolták a gyerekek, szívvel-lélekkel 
muzsikáltak. Ormándlaky Péter karmester vezény-
letével népszerű dallamok csendültek fel. Az újra-
éledő májusi szerenád meglepetés volt.

Szöveg, fotó: Czeidli József

szeMléletforMáló progrAM 
Az általános iskola helyi szemléletformáló 
délutánra várta a szülőket és a gyerekeket. A 
főszervező, a Veszprém Megyei Civil Hálózatért  
Közhasznú Egyesület elnöke, Varga Endre kérdé-
sünkre elmondta, hogy a diákönkormányzattal, a 
nemzetiségi és  roma munkacsoporttal és a nem-
zetiségi roma önkormányzattal együtt közösen 
szervezik a programot. Az Alkotóházban a faze-

kasműhely mellett az érdeklődők megismerked-
hettek a bőrös mesterséggel, a hegedűkészítéssel, 
a roma ének- és tánckultúrával, valamint cigány 
népmesékhez illusztrációkat készíthettek.  A 
szülőknek fórumot tartottak  Tehetséges vagyok, 
a családom támogat címmel. Benne szó esett a 
szociális támogatások rendszerében bekövetkező 
jelentős változásokról. Többek között a Családi 
Otthonteremtési Kedvezményről, a CSOK-ról is.

Devecser, Czeidli József
Fotó: Rupa Éva

száM-zsonglőrök 
A helyi általános iskola alsó tagozatos tanulói 
idén is részt vettek a  Csöglén megrendezett 
Szám-zsonglőr több fordulós matematika ver-
senyen. A devecseri kisdiákok a 3-4. osztályosok 

korcsoportjában eredményesen szerepeltek. A 
tankerület legjobbjaiként végeztek, dobogós he-
lyezést értek el. I. Varga Noémi (4. a), II. Bertalan 
Zsófia (4. a), III. Marton Dávid (3. a). Felkészítő 
tanáraik: Bodrogi Anikó, Kovács Katalin

Devecser, Czeidli József

turulMAdArAs eMlékMű 
bélyegen
A kisváros önkormányzata elkészíttette bélyeg-
sorozatának legújabb elemét. A napokban for-
galomba került szép kivitelű bélyegen az április 
2-án felavatott I.-II. világháborús turulmadaras 
emlékmű látható. A tervek szerint további egyedi 
bélyegek készülnek a település jeles építményeiről 
is. A korábban kiadott - a főteret és a Makovecz-la-
kóparkot ábrázoló - bélyegek iránt nagy volt az 
érdeklődés. Igazolódott a jó szándék: a jelenből s 
a múltból jelet hagyni az utókor számára. 

Devecser, Czeidli József

A jótékony rebArbArA
Áprilistól júliusig tart a rebarbara szezonja, ami 
jó hír, hiszen bőven van idő elkészíteni a finom 
rebarbara lekvárt, a rebarbara kompótot, és a 
többi diétás rebarbarás süteményt, finomságot. 
A rebarbarát, bár lekvárnak főzzük, kompótnak 
is készítjük, és sütit süthetünk belőle, mégis 
egy zöldségről beszélhetünk, amit sütés-főzésen 
kívül a népi gyógyászatban is hasznosítanak 
már régóta.

A rebarbara magas vitamin tartalma miatt fel-
tölthetjük vele a téli időszak után esetleg kiürült 
vitamin készleteinket. C, K, B és A-vitamin tar-
talma magas, ezen felül szelént és kalciumot is 
tartalmaz. A kalcium a növény oxálsav tartalma 
miatt nem nagyon hasznosul, illetve ajánlatos te-
jet fogyasztani a rebarbara étel, sütemény mellé. 
A rebarbara egyetlen hátránya, hogy azoknak, 
akik vesekőre hajlamosak csak kis mennyiségben 
javasolt a fogyasztása. Kismamáknak és szopta-
tós anyukáknak, kisgyerekeknek ezen átmeneti 
időszakra a fogyasztása kerülendő.

 A rebarbara segíti az emésztést, meggátolja 
a fogínyvérzést, nehezen gyógyuló sebekre a 
rebarbara leve is használható. Candida fertőzés 
esetén, és egyéb gombás fertőzések esetén is 
eredményesen segít leküzdeni a betegségeket.

Az antioxidánsokban gazdag rebarbarát min-
denképpen illesszük be étrendünkbe. Egészséges 
és diétás zöldség, amit remekül alkalmazhatunk 
gyümölcsös, diétás sütemények elkészítéséhez, 
alma helyett is. Valójában a rebarbara nem hizlal, 
vitamin tartalma magas, azonban tápértéke igen 
alacsony, mindössze 16 kalóriát tartalmaz 100 
grammja. Savanyúsága miatt elég sok cukrot 
tesznek hozzá. Érdemes otthon elkészíteni kevés 
cukorral a finomságokat. Édeskével készítve 
diabetikusok, cukorbetegek is bátran fogyaszt-
hatják, hiszen amellett, hogy kevés kalóriát tar-
talmaz, szénhidrát tartalma is alacsony, így nem 
kell a rejtett gyümölcscukroktól tartani és meg-
őrizhetjük a rebarbara jótékony tulajdonságait.

M. Mester Katalin

RöViDEn...

Majálisi szerenád a Makovecz-lakóparkban

Ismerkedés a hegedűkészítéssel
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diáksport: rossz 
idő, keVés siker
A Devecseri Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola és AMI IV. korcsoportos 
kéziseinek nem sok babér termett a 
körzeti kézilabda meccseken. Horváth 
Csaba testnevelő tanár úr beszámo-
lója szerint az ötcsapatos, körmér-
kőzéses versenyen egyedül az ajkai 
Szent István Király Általános Iskola 
csapatát tudták legyőzni. Két ajkai 
és egy magyarpolányi iskolától pedig 
tisztes vereséget szenvedtek, így egy 
győzelemmel a 4. helyet sikerült meg-
szerezni. Az atlétikai versenyek zöme 
a rossz időre esett. Sokáig csak a tor-
naterembe kényszerültek gyakorolni. 
A felkészülés hiánya miatt nem vettek 
részt a diákolimpián, ami legközelebb 
csak év végén lesz. Reméljük, ott már 
nagyobb sikerrel járnak!

Megyefoci: 
4 Meccs 3 pont
A labdarúgó megye I. fordulóinak 
elmúlt mérkőzéseiről Cserna Ró-
bert, a Devecseri Sport Egyesület 
futballcsapatának edzője számolt 
be lapunknak.

2016. április 17. Csetény SE-Deve-
cser SE 2:1 (0:0)
Gólszerző: Remmel (71.), Vincze 
(82.), illetve Szélessy (93.)
Jók: Szélessy
Cserna Róbert: Szélessy „időntú-

li” góljával sikerült szépítenünk az 
eredményesebben focizó hazai csapat 
ellen. Ez volt eddig az egyetlen olyan 
meccs, ahol azt kell mondjam, hogy 
nem érdemeltünk pontot. Mentünk, 
küzdöttünk, de rengeteg hibával ját-
szottunk. A pálya teljesen alkalmatlan 
volt, de az ellenfélnek is, erre nem is 
hivatkoznék. Gyenge napot fogtunk ki.

2016. április 23. Devecser SE-VLS 
Veszprém 0:2 (0:1)
Gólszerző: Szabó (13.), Burcsik (68.)
Jók: mindenki, illetve mindenki
Cserna Róbert: Veszprém többet bir-
tokolta a labdát, de tudtunk kontra-
támadásokat indítani. „Ajtó-ablak” 
helyzeteket hagytunk ki az első és 
a második félidőben is. 7 perccel a 
vége előtt egy teljesen szabályos gólt 
sem adtak meg, viszont a végére már 
teljesen partiban voltunk a nálunk 
sokkal erősebb Veszprémmel.

2016. május 01. Úrkút SK-Devecser 
SE 2:1 (1:1)
Gólszerző: Korpos (22., 86.), illetve 
Szélessy (7.)
Kiállítva: Csepregi (18.), Cserna 
(93.), Eichinger (93.)
Jók: Korpos, illetve Illés M.
Cserna Róbert: Álmosan kezdtek az 
úrkútiak, amit Szélessy hamar bün-
tetett egy védelmi hibát kihasználva. 
Korpos kiugratása után Csepregi a 
16-oson kívül ütötte el a labdát, akit 
ezért kiállítottak, meg lehetett adni. 
Szabadrúgásból egyenlített a hazai 

csapat. Gyakorlatilag 70 percet játszot-
tunk emberhátrányban. Egyértelmű 
úrkúti fölény alakult ki a pályán, de 
a jó védekezésünknek köszönhetően 
nem tudtak előnyre szert tenni ven-
déglátók. A végén egy figyelmetlenség 
folytán megszerezték a győztes gólt 
Korpos fejesével, úgy hogy Illés Misi 
védte végig a mérkőzést. Az aznap 
szelektíven látó és halló sporttársak a 
végén sem tudták medrében tartani a 
mérkőzést, így még további két em-
bert állítottak ki közülünk. A meccs 
után pedig Scheily Balázst is. Közel 
álltunk a pontszerzéshez. Ez volt az a 
mérkőzés, ahol rengeteg játékvezetői 
hiba történt mindkét csapat kárára. 

2016. május 07. Devecser SE-Vár-
palotai BSK 3:1 (0:1)
Gólszerző: Szélessy (48.), Király L. 
(64.), Burucs (70.), illetve Janás (42.)
Kiállítva: Janás (71.)
Jók: mindenki, illetve mindenki
Cserna Róbert: Az úrkúti meccsen 
történtek miatt erősen megfogyatkoz-
va (nem volt csere, mezőnyjátékos vé-
dett) léptünk pályára a sportszerűen 
küzdő vendégek ellen. Az első félidő-
ben védelmi hibánkat kihasználva, 
egy jól eltalált lövéssel megszerezték a 
vezetést a várpalotaiak. A végére azért 
összeszedték magukat a srácok, há-
rom szép akciógólt rúgtunk, teljesen 
megérdemelten nyerve a mérkőzést. 
A vége előtt 2 perccel még volt egy 
felső kapufája a Várpalotának, de ezen 
kívül más helyzetük nem adódott.

kistérségi 
horgászVerseny A 
széki-tAVon
A Devecseri Kistérség szinte valameny-
nyi települése képviseltette magát a 
hagyományos Széki-tavi horgászver-
senyen. Településünket Bedics László, 
Kozma István, Marton Kristóf, Óvári 
Márton önkormányzati képviselő, Szi-
getvári Gergely próbálta meg dobogós 
helyre juttatni a horgász- és főzőverse-
nyen egyaránt. Szigetvári Gergely hu-
moros beszámolója szerint egy nappal 
elnézték a versenyt, ugyanis előtte nap 
fogtak egy 11 kg-os pontyot ugyan-
ott, a versenynapon pedig két kisebb 
amúron kívül semmit. A horgászatban 
nem, viszont a sütő- és főzőversenyen 
szép helyezést értek el. Állítólag annyi 
étel volt a zsűri asztalánál, hogy nem 
bírták végigkóstolni őket, ezért a csapat 
egy különdíjjal jutalmazta meg Óvári 
Márton képviselő úr ételét, ami egy 
finoman pácolt sörös-boros sült tarja 
volt. Egyébként nem csak ebben vették 
hasznát a várost képviselő Óvári úr-
nak. Neki és drónjának köszönhetően 
csodálatos légi felvételeket láthattak a 
Széki-tóról, a 8-as számú főútról, illetve 
próbálták viccesen elterelni a többi, 
versenyben résztvevő település figyel-
mét a horgászatról. Nem sok sikerrel, 
de itt nem is ez számított, hanem a 
baráti hangulat és a jó társaság.

ifj. Kozma György

betöréses lopás 
noszlopon
Betöréses lopás gyanúsítottját fogta 
el a rendőrség 2016. április köze-
pén, Noszlopon. A fiatal férfi 2 nap 
alatt három alkalommal követett el 
bűncselekményt. Egy esetben egy 
külföldi állampolgár tulajdonát ké-
pező lakatlan házat, valamint az 
udvarban álló lakókocsikat törte fel, 
kisgépeket, háztartási eszközöket, 
gázpalackot tulajdonított el. Felté-
telezhetően még ezen az éjszakán 
a helyi plébános lakásából 180 cm 
x 100 cm nagyságú, kb. 200 éves 
festményt vitt el. Másnap az általá-
nos iskolába jutott be, ahonnan lap-
topot, illetve sportszereket lopott. 
A bejelentést követően a helyszín-
elők szemlét tartottak, rögzítették 

a nyomokat. A rendőrség a bűn-
cselekmény felderítése érdekében 
megkérdezte a lakosságot, valamint 
megerősített szolgálatot szervezett 
arra a területre, ahol a betörések 
történtek. Ennek eredményeként, 
illetve az Ajkai Rendőrkapitányság 
és a Devecseri Rendőrőrs bűnügyi 
munkatársainak összefogásával 
hamar elfogták az elkövetőt.

Nyárs Hajnalka

életMentő gyors 
összefogás
2016. április 19-én eltűnt egy hetven-
hét esztendős asszony. Családtagok 
értesítették a rendőrséget az eset kap-
csán. A helyszínre érkező Horváth 
János rendőr törzszászlós és Kozma 
Krisztián rendőr törzsőrmester ki-

derítették, hogy a noszlopi asszony 
már előző nap elhagyta otthonát. Ezt 
a tényt egy szomszéd is megerősítette, 
aki a falu szélén látta őt utoljára. Varga 
Imre gazdálkodó jelezte, hogy Ba-
konypölöske irányába tartott a hölgy.
A helyszínre ezt követően nyolc ren-
dőr vonult, akikhez nyolc polgárőr 
is csatlakozott Sikos Csaba irányí-
tásával. A nyomozók, Szakonyiné 
Dajka Mónika rendőr zászlós és 
Farkas Balázs rendőr zászlós nyo-
mokat találtak, ekkor vált biztossá, 
hogy a keresett személy az erdőbe 
ment. A felderítés sikeressége ér-
dekében további rendőröket, illetve 
várpalotai keresőkutyákat is a hely-
színre vezényeltek. Megkezdődött 
a majd háromezer hektáros erdő 
átkutatása. Egy fakitermelő mun-
kás arról adott hírt, hogy ő szintén 

látta a hölgyet a reggeli órákban.
Borsath Balázs rendőr törzszászlós 
és Gőcze Tamás rendőr főtörzsőr-
mester együtt talált rá az elkóborolt 
asszonyra, aki a földön feküdt egy 
vadászles közelében. Megtalálása 
után a mentőszolgálat kórházba 
szállította az idős nőt.
Felső Sándor, Noszlop polgármestere 
nagyon örült annak, hogy ilyen hamar 
megtalálták a községben élő nénit. 
A hölgy élete a gyors rendőri intézke-
désen, a civilek együttműködésén, és 
a csapatmunkán múlt, hangsúlyozta 
Bakos András rendőr alezredes, a 
Devecseri Rendőrőrs parancsnoka, 
aki az eset kapcsán arra hívta fel a 
figyelmet, hogy mindenki figyeljen 
a céltalanul kóborló idős emberekre. 

Nyárs Hajnalka

DEVECsER spoRTjA

REnDŐRségi HíREk
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DEVECSERBEN KIEMELT KEDVEZMÉNYEKKEL
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Kedves ismerősöm, Kosár Anikó 
szívesen vállalkozott beszélgetésre 
annak kapcsán, hogy szakdolgozatát 
a Somló jelene és jövője címmel írta 
a Budapesti Gazdasági Főiskolán.

- Szakdolgozatának témájául miért 
a Somló bemutatását választotta? 

 - Budapesten élek, kötődésem van 
a vidékhez, nemeshanyi születésű 
vagyok. A szüleim, akik nyugalma-
zott pedagógusok most is itt lak-
nak. Mindig is lenyűgözött a Somló 
látványa, számomra pedig egy jel-
kép: az erőé, a magabiztosságé és 
a bátorságé. Ha valaki azt kérné 
tőlem, hogy egy rajzzal fejezzem 
ki, hogy mi jut először eszembe, ha 
az otthoni vidékre gondolok, biztos, 
hogy a hegyet festeném le. Tehát 
kézenfekvő volt a választás, mely 
szépségével elragadó, s természe-
tesen érdekel a jövőbeni sorsa, s az, 
hogy milyen turisztikai lehetőséget 
kínál napjainkban. 

- Az anyaggyűjtés során milyen em-
berekkel találkozott? 

 - Sok különböző emberrel, de még-
is egyetlen egy közös dolog lakozik 
bennük, tudniillik az, hogy egyfor-
ma lelkesedéssel szeretik a Somlót 
és végtelenül kedvesek. Akikkel 
találkoztam, valamennyiük segí-
tőkész volt, örömmel meséltek, s 
ízleltették meg velem legjobb bo-
raikat. Többször jártam a hegyen, 
hűvösebb tél végi, tavasz eleji napo-
kon, vagy akár a nyári kánikulában.  
Mindig találtam valami izgalmasat, 
érdekfeszítőt, mely számos gondo-
latot ébresztett fel bennem. 

- Anikó közben barátsággal nyújtot-
ta át gondosan elkészített szakdol-
gozatát, amelyet ajándékba hozott 
nekem. Gyorsan bele is lapoztam 
és sok érdekességre bukkantam 
benne. Így a Somló földrajzáról, 
éghajlatáról, növény- és állatvi-
lágáról, történelméről, a Somló 
szó jelentéséről olvastam. Nagy 
hangsúlyt kaptak több oldalon át 
a látnivalók, a programok részletes 
taglalása, a borturizmus erősödő 
jelenléte, a Tornai Pincészetben 

működő Somló Múzeum, s ezek 
együtt erősíthetik a továbbiakban is 
a hegy egységes szerepét - indokolja 
a szerző.

 - Mit tudott meg  a híres somlói 
borról?  

- Had feleljek erre Márai Sándor 
ebbéli gondolatával, hiszen min-
dent elmond róla, s én is így tapasz-
taltam meg a pinceszerek látogatása 
alkalmával: „ A somlói borban a 
magyar legnemesebb tulajdonságai 
élnek: keleti bölcsesség és nyugati 
műveltség. Van benne valami Ázsia 
nyugalmából, Európa kíváncsiságá-
ból. Ez a legszerencsésebb keverék-
borban és emberben ... nemcsak 
íze, illata, szesztartalma van, hanem 
mindenek fölött szelleme is van”.

 - Igen gazdag forrásból dolgozott, s 
közülük számos helybeli vagy kör-
nyékbeli szerző a „hegy szerelmese”. 
Kiket említene meg szívesen? 

 - Kettőt feltétlenül!  Nagyon sok 
segítséget adott M. Mester Katalin 
Somlóország, Istenadta szép vidék 

című igényes munkája. Vaczkó 
László Vonzás és varázslat kötete 
- a Somló „Bibliája” - felbecsülhe-
tetlen értékű, a Somló irodalmának 
mindentudója. 

- Mit üzen a hegyen szőlőt termesztő  
és bort termelő somlói gazdáknak? 

- A hegyen minden adott ahhoz, 
hogy bekövetkezzék a varázslat, 
minél több turista jusson el hoz-
zájuk, minél többen ismerjék meg 
itthon és külföldön a somlói tüzes 
bort, a „nászéjszakák borát” - mert 
megérdemli.

Somló, Czeidli József
Fotó: Czeidli József 

A somlÓ jElEnE és jöVŐjE

Kosár Anikó áll - Boldizsár Zsolt 
somlói várról készült festménye előtt

 
MÁRTÍRJAINK EMLÉKÉRE 

M E G H Í V Ó  
1944-2016 

EMLÉKEZZ! „Életüket kioltotta a gyűlölet, 
 Emléküket megőrzi a szeretet!” ָזכור 

GYÁSZMEGEMLÉKEZÉST 
tartunk a fasiszták által devecser és környékéről elhurcolt zsidóság 

elpusztításának 
HETVENKETTEDIK ÉVFORDULÓJÁN 

2016. június 05-én, vasárnap 11 órakor  
a devecseri zsidó temetőben 

Felidézzük a több mint háromszáznyolcvan mártírhalált halt szeretteink drága emlékét 
és megemlékezünk a magyar zsidóság felszabadulásának évfordulójáról. 

Az emlékezés és a kegyelet lerovásának napján tisztelettel várjuk  
elszármazott hittestvéreinket, valamint mindazokat, akik gyászunkban velünk együtt éreznek. 

 
 

 Túlélők és Leszármazottaik 
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HiRDEssEn CsomAgBAn, 
kEDVEzménYEsEn!

Tisztelt Olvasónk !

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben hirdetését mind 
a Devecseri Ujságban, mind pedig a devecseri képújságban 

megjelenteti, úgy mindegyik hirdetését 
10% kedvezménnyel adhatja fel.

Ferenczi Gábor Devecser város polgármestere
Kulcsár Tamás A-Tom Informatika Bt.

Nagy Imre Devecseri Ujság főszerkesztője

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

VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: S, R, 
O, G, F, L) 11./ Erbium vegyjele 122./ ...ul Wallenberg (Magyarországon 
zsidók ezreit mentette meg) 13./ Levél- és csomagküldeményt kézbesít 
14./ Főnév rövidítve! 15./ ..... bátya kunyhója (Harriet Beecher Stowe 
regénye) 17./ Előadó rövidítve! 18./ A bikavér hazája 20./ .... a boldog 
szép napok (Beatrice dal) 21./ Szarvasmarha terelő szava 23./ Szelén 
vegyjele 24./ Svédország, Ausztria, Zambia, Norvégia autójele 25./ A sor 
elején 27./ Illat eleje! 28./ Fegyelem 29./ Regénytár sorozat 31./ ...r vidék 
(Németország legnagyobb városrégiója) 32./ Van ilyen érdek! 35./ Istar 
- .... (Berlini Pergamon Múzeum) 36./ Ital egynemű betűi! 37./ Kanna 
közepe! 38./ Igekötő 39./ A megfejtendő rejtvény második részének 
befejezése (Zárt betű: O) 43./ Szemével érzékel 45./ ... és vér (Filmcím) 
46./ Pellengére ..... 

FÜGGŐLEGES: 2./ Dicshimnuszt ..... róla! 3./ Másol 4./ Időmérő 
eszköz 5./ József Attila vers 6./ Héber eredetű bibliai férfinév 7./ Árpa 
közepe! 8./ Női név 9./ Japán város 10./ Nemzeti Tanács rövidítve! 14./ 
A megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk: H, L, L, A, K) 15./ 
Irányzat 16./ Ételízesítő 19./ Gyarló, bűnre hajló 22./ Sűrű szörp 24./ 
Latyak 26./ Igekötő 30./ Költő vagy nemesfém 33./ Kettőzve: Zola-mű 
34./ Nyakmelegítő 35./ Evőeszköz 38./ Rába ... 39./ Szabó István film 
40./ Talál 41./ Kör szélei! 42./ Van ilyen lapu 44./ A túloldalra 45./ 
Spanyolország, Kambodzsa autójele

Készítette: Czeidli József

REjTVénY
RADnÓTi miklÓs: május          
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HiRDEssEn
nálunk!

Hirdetések, köszönetnyilvánítások, 
jókívánságok díjai:

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

A hirdetési szöveget 
a könyvtár információs pultjánál lehet leadni.

A hitoktató levelet írat a gyerekekkel a Jóistennek. A feladat az, hogy arról 
érdeklődjenek, ami őket elbűvöli a teremtésben. A gyerekek az alábbi 
kérdések teszik fel:

- Kedves Isten! Ilyennek tervezted a zsiráfot vagy csak véletlenül alakult így?

- Kedves Isten! Voltam egy esküvőn és csókolóztak a templomban! Ez így 
szabályos?

- Kedves Isten! Te tudsz a dolgokról, mielőtt feltalálják őket? S hogy lehet 
az, hogy régen annyi csodát műveltél, most pedig nincs egy se.

- Kedves Isten! Hogyhogy az utóbbi időben nem találtál fel egy új állatot 
sem, csak a régiek vannak.

- Kedves Isten! Amikor az első embert megteremtetted az is úgy működött, 
mint mi? Jobb lenne azért, ha az emberek nem jönnének olyan könnyen szét, 
mert én is elestem, s a fejemen most négy öltés van, meg kaptam injekciót is.

mosolYpERCEk

ELADÓ Devecserben, központban 100 nm-es ház, alatta 60 nm-es pince. 
Gáz- és vegyes tüzelésű központi fűtéses. Akár üzlet is kialakítható.
Telefon: 06-70-708-9871

ApRÓHiRDETés


