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Aranyszájú 
Szent János  
a böjtről:

„Azért van szükség önmeg-
tagadásra, mert hibázunk a 
mértékletesség megtartásá-
ban.
Emberszerető Urunk van 
nekünk, ki semmi olyat 
nem követel tőlünk, ami 
erőnket meghaladná.
Ha az ételből mindig csak 
annyit vennénk és ennénk, 
ami szükséges, s az egész 
életünket jó cselekedetek-
ben töltenénk el, nem lenne 
semmi szükségünk a böjt 
segedelmére. 
De emberi természetünk 
hanyag, örül az élvezetek-
nek s a dolgok könnyebb 
végét igyekszik megfogni, 
ezért gondolta ki az Úr, 
mint gyermekei javán ag-
gódó jó atya, a böjtben lévő 
gyógyítási eljárást.”

Ferenczi Gábor polgármester 
a fórum három fő témájának je-
lölte a közútfejlesztéseket, ame-
lyek városunk belterületét érin-
tik, a helyi közlekedést és a tá-
volsági közlekedést. A polgár-
mester elmondta, hogy mint a 
Veszprém Megyei Közgyűlés 
tagja, a megyei ülésen milyen 
kérdéseket tett fel és milyen vá-
laszt kapott. Kérdés: a 8-as főút 
Devecsert érintő szakasza mikor 
készül el? Válasz: a következő 
10 évben nem. Kérdés: Deve-
cser, Somlóvásárhely, Somlóje-
nő, Tüskevár, Borszörcsök 
rossznak tartják a 8-as nyomvo-
nal tervét, mert elzárná települé-
süket a Somlótól. Az  É-D irá-
nyú elkerülő út, amely teher-
mentesítené Devecser belterüle-
ti útjait mikor készül el? Válasz: 
listán szerepel, időpont még 
nincs. – A kísérleti jelleggel in-
dított „helyi járat” – folytatta a 
polgármester – a rapszodikus 
utasszám miatt csak félsiker. 
A Devecseri Kistérség rendelke-
zik stratégiai tervvel, amely 190 
millió Ft-ba került; ezt az össze-
get eltúlzottnak érzi. A tervben 
szerepel az autóbusz és a vasút 
összehangolása, amely szinte 
megvalósíthatatlan a buszpálya-
udvar nem megfelelő elhelyez-
kedése miatt (hiába volt a hely 
ellen tiltakozó 1600 aláírás).  
A hozzászólók kérdéseire a pol-
gármester adott választ. Vörös 

Tibor: Az új buszmegálló miatt 
az eddigi 10 km-es bérlet helyett 
15 km-est kell váltani (felmérte: 
9800 m az út). A polgármester 
elmondta, jelezni fogják a köz-
lekedési cég felé a problémát. 
Somogyi Tamás felvetette: 
Veszprémbe utazik a munkahe-
lyére, amely 45,1 km, 50 km-es 
bérlettel, de busz nem áll meg a 
megfelelő helyen. Ajkán 4 he-
lyen áll meg (Sümeg–Bp.), a 
Makovecz-parknál is megállhat-
na. A helyi járat tesztelésére 
kevés volt az idő, kisebb busszal 
kellene próbálkozni. Ferenczi 
Gábor úgy fogalmazott, hogy a 
helyi járat megszervezését segí-
tené, ha a szabad vállalkozói 
zónába vállalkozók települné-
nek. Marton Zoltán:– Ha a tele-

pülés kapott kisebb buszt, nem 
lehet a helyi közlekedésben 
használni? Miért nincs megold-
va a közterületek tisztítása (hó)? 
A polgármester közölte, a sport-
egyesületnek van nyertes pályá-
zata buszra, amelyhez még kel-
lene 3 millió Ft. Ez a busz 
– amennyiben sikerül megvásá-
rolni – nem vonható be a tömeg-
közlekedésbe. A Városüzemel-
tetési Kft. végzi az utak, illetve 
60 km járdaszakasz tisztán tartá-
sát fontossági sorrend alapján. 
Bőven van tennivalónk. Scheily 
Józsefné: – Miért erőltetik a 
helyi közlekedést? 7,2 km-t tett 
meg naponta a busz. Ingyen sem 
utaztak rajta. Személy szerint 
örül, hogy itt van a buszmegálló 
és nem a vasútnál. Ferenczi 
Gábor válasza: – Erőltetésről 
nincs szó, csak a beérkezett la-
kossági igényeket akarták kielé-
gíteni. Ha nincs igény, nem lesz 
járat. Varga Gyula: – Az Ifjúság 
és a Csokonai utcát összekötő – 
talán egyetlen poros, egészség-
rongáló – szakasz 40 m. Nem 
lehet leaszfaltozni? A polgár-
mester elmondta,  felmérik a 
helyzetet, kalkulációt készíte-
nek, keresik a megoldást.

A nem közlekedéshez kapcso-
lódó kérdések és válaszok köz-
lésére egy későbbi időpontban 
kerül sor (a szerző).

Váti Ferenc
Kép: Kovács Zsolt DVTV

A megyében elsőként az idei 
évben, január 31-én adták át vá-
rosunkban a 27 millió forint 
összköltséggel elkészült kor-
mányablakot. Bereczky Nóra, a 
Járási Hivatal vezetője üdvözöl-
te a vendégeket. Megköszönte 
az ügyfelek türelmét, az építők 
gyors munkáját, a hivatal mun-
katársainak helytállását. Vajda 
Viktória a Megyei Kormányhi-
vatal főigazgatója elmondta, 
hogy a  közigazgatás négy éve 
kezdett átalakításának fő letéte-
ményesei a kormányablakok. 
A devecseri az egész járás szá-
mára nagy jelentőséggel bír. 

(Folytatás a 8. oldalon.)

Átadták a 
kormány-
ablakot

Lakossági fórum a közlekedésről
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A könyvtár lovagtermének 
pótszékei is megteltek, amikor 
Cseh Tiborné, az intézmény ve-
zetője üdvözölte A magyar kul-
túra napjára érkezett vendége-
ket. Ferenczi Gábor polgármes-
ter ünnepi beszédében szólt 
arról, hogy 1989 óta január 
22-én ünnepeljük a jeles napot: 
Kölcsey Ferenc 1823. január 
22-én fejezete be, tisztázta le 
nemzeti énekünket, a Himnuszt. 

– Nehéz a kultúra fogalmát meg-
határozni. Jelenti a közös hagyo-
mányrendszert, ezek ápolását, a 
közös történelmi múltat, a ma-
gyarságtudat átplántálását gyer-
mekeinkbe. Kultúra nélkül nem 
beszélhetünk nemzetről. A nem-
zet, a nép a kultúra letéteménye-

se. Devecserben büszkék lehe-
tünk azokra, akik a település 
múltját feltárják. Köszönet jár a 
kultúráért fáradozóknak, a 
könyvtár, a művelődési ház, az 
oktatási intézmények dolgozói-
nak – fejezte be beszédét a pol-
gármester. Bajók Józsefné kö-
zölte a hallgatósággal, hogy 
nem beszélgető társnak jött, 
hanem Czeidli József új könyvét 
szeretné bemutatni. Elmondta, 
hogy a szerzővel 38 éve dolgo-
zik együtt, és igaz barátság fűzi 
hozzá, aki a kötetben utazást 
tesz saját városában, amely iz-
galmasabb egyéb kalandozások-
nál. Devecserben az utcák, az 
épületek beszédesek. A lakók 

„sok titkok tudói”. A kötet izgal-

mas, élményszerű eseményekről 
mesél, ahol mindig érzékelhető 
a történelmi háttér. Gyökerein-
ket meg kell ismerni. Így tudunk 
csodálatot és tiszteletet érezni 
elődeink iránt. A kis helyi mik-
rovilágból így áll össze a   
makrovilág; országunk történel-
me. 

Czeidli József örömét fejezte 
ki, hogy ezen a jeles napon mu-
tatják be könyvét. Igazi lokál-
patriótaként él itt a szeretett vá-
rosban. Hívták más „magasabb” 
helyekre, de a gyökerei itt tartják 
a 700 éves Devecserben. Mindig 
anekdotázó emberek vették 
körül; édesapja, a rokonság és a 
jó ismerősök. Tőlük tanulta a 
szülőföld szeretetét, megbecsü-

lését, értékeinek megmentését. 
Az általa szerkesztett Devecseri 
emlékek című könyv is e célból 
készült. A kötet vázlatos tartal-
mát vetítettképes előadáson is-
mertette a szerző. Minden kép-
hez érzelemgazdag magyarázat-
tal szolgált. A számos képpel 
illusztrált kötet témái: Naptár, 
Műemlék épületek, szobrok, 
emléktáblák és fák, Múltidézés, 
Történelmi emlékképek, Deve-
cser régi képeslapokon, doku-
mentumok, Versek, Helytörté-
neti totó, Rejtvény.

A szép küllemű, igényes köte-
tet jó szívvel ajánlom minden 
devecseri család könyvespolcá-
ra. Váti Ferenc

Fotó: Kovács Zsolt (DVTV)

Farsang elmúltával a húsvétot 
megelőző 40 napos nagyböjt 
kezdete, a hamvazószerda idén 
február 18-ára esik. A nagyböjt 
a keresztények számára bűnbá-
nati időszak, amely alkalmat ad 
a komolyan vett és véghezvitt 
lemondásra, az önfegyelem erő-
sítésére, az elgondolkodásra, a 
hitben való elmélyülésre. Alkal-
mat ad a kiengesztelődésre is, ha 
van rendezésre váró családi, em-
beri kapcsolatunk. Ez az időszak 
az ember Isten iránt tanúsított 
szeretetének és az érte való áldo-
zatvállalásának is kiemelt szaka-
sza. Nagyböjtben a keresztények 
különös figyelmet fordítanak a 
szegények megsegítésére. Ilyen 
lelkülettel és cselekedetekkel 
készülhetünk fel Jézus Krisztus 
feltámadásának megünneplésé-
re. A hamu a bűnbánat szimbó-
luma már az ószövetségben is. 
A hamvazószerda elnevezés 
innen ered. Már az őskereszté-
nyek is hamut szórtak a fejükre 

a bűnbánati vezeklés miatt. 
Ennek emlékét a mai napig őrzi 
az egyházi szertartás, melyben a 
hamu az elmúlás és a megtisztu-
lás szimbóluma. Miféle hamut 
használ e napon a pap? Hamva-
zószerdán (és az elmaradóknak 
nagyböjt első vasárnapján) az 
előző évben megszentelt, majd 
elégetett barka hamujával ke-
resztet rajzol a pap a hívei hom-
lokára, miközben mondja: Em-
lékezzél, ember, hogy porból 
vagy és porrá leszel! Ez a mon-
dat is a törékeny, mulandó 
(földi) életre figyelmeztet. Mivel 
a vasárnapokat az egyház nem 
számítja böjti napnak, a 7. szá-
zad óta szerdai nappal kezdődik 
a nagyböjt, így hamvazószerdá-
tól húsvét vasárnapig a böjti 
napok száma éppen 40 napot 
tesz ki. Miért éppen 40 napig 
tart a nagyböjt? A Szentírásban 
sok esemény fűződik a 40-es 
számhoz, ami ezzel az esemény 
jelentőségét még inkább hang-

súlyozza. Jézus tanítása meg-
kezdése előtt 40 napot töltött a 
pusztában, 40 napig tartott a 
vízözön, 40 évig vándoroltak a 
zsidók, Mózes 40 napig volt 
fenn a Sinai hegyen és Jónás 
próféta is 40 napos böjtöt hirde-
tett Ninivében. A negyvenes 
szám szinte szimbolikussá vált a 
Szentírásban. A régi időkben a 
böjt fegyelme igen szigorú elő-
írásokat tartalmazott. A böjti na-
pokon csak kenyeret, sót és nö-
vényi eledelt volt szabad fo-
gyasztani. Sokan betartották ezt, 
mondván, hogy az önmegtartóz-
tató élet áldozatában örömük 
telik. Voltak, akik igen szigorú-
an negyveneltek, vagyis hamva-
zószerdától húsvétig csak negy-
venszer ettek. Ez azt jelenti, 
hogy naponta csak egyszer vet-
tek ennivalót magukhoz.  Akik 
nem tartottak ilyen szigorú böj-
töt, azok is hús nélkül, csak nö-
vényi eredetű táplálékkal étkez-
tek egész nagyböjtben. Csak 

halat fogyasztottak melegvérű 
állat húsa helyett. Voltak akik 

„tejneművel” sem éltek. Olajjal 
főztek ekkor, még a zsíros edé-
nyeket is félre tették. De nem-
csak a táplálkozásban fegyel-
mezték magukat, hanem más 
próbát is szabtak a lelki erősö-
désre. Volt, aki nem pipált (do-
hányzott), más az alkoholt, a 
bort, kerülte 40 napig, éppen azt, 
aminek elhagyása lelki erőpró-
bát jelentett. Akadtak férfiak, 
akik nem borotválkoztak nagy-
böjtben, voltak, akik a házas-
élettől is tartózkodtak, mintegy 
kipróbálva önfegyelmüket. 
Mindezek jórészt középkori elő-
írásokban gyökereztek. Napja-
inkban enyhült a nagyböjt szigo-
ra a húsfogyasztásban is, de 
mindenki tűzhet ki magának 
testi és lelki erőpróbát a nagy-
böjti 40 napra.

M. Mester Katalin

Kezdődik a nagyböjt…

Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!

Könyvbemutató a Magyar Kultúra Napján
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Kihelyezett elnökségi ülést és 
sajtótájékoztatót tartott a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom 
Devecserben február 2-án, hét-
főn délután  a Kastélykönyvtár-
ban.

A sajtótájékoztatót Vona 
Gábor országos elnök és Feren-
czi Gábor polgármester tartotta. 

Elsőként a város polgár mes-
tere beszélt arról, hogy a megvá-
lasztott 7 fő képviselőből 4 fő a 
Jobbik színeiben dolgozik a te-
lepülésért. A polgármester rövi-
den beszélt a település jeles 
múltjáról, majd elmondta, hogy 
nemcsak azokat képviseli, akik 
bizalmat szavaztak neki/nekik, 
hanem minden devecseri ember 
és a város érdekét tartja szem 
előtt.  Ferenczi Gábor kiemelte 
a közösségépítő tevékenységet, 
az adventi-esték sorozatot, amit 
ez évben már adventi-vásárral 
és az „angyalok-fesztiváljával” 
szeretne megtoldani. Elmondta, 
hogy Devecsernek a turizmus-
ban és a logisztikai célú beruhá-
zásokban lehetne kiugrási lehe-
tősége, mert igen kedvező a 
földrajzi fekvése, hiszen a  8-as 
út itt halad el a település mellett 
és a vasút is rendelkezésre áll. 
A szakképző iskola pedig jól 
képzett szakmunkásokkal lát-
hatja el az idetelepülőket. Lo-
gisztikai célú beruházásokra 600 
Ft/négyzetméter áron lehet te-
lekhez jutni. Az iparűzési adót 
2%-ról, 1,7%-ra mérséklik, va-
lamit a 2016-os költségvetési 
évtől kezdődően az építmény-

adót elengedik a devecseri szék-
helyű vállalkozásoknak. 

A 2015-ös év az „önkéntesség 
éve” a Jobbik programjában, 
ami azt jelenti, hogy jó célokért 
adakoznak. Végezetül a polgár-
mester megjegyezte, hogy a 
város szeretettel várja az ideláto-
gató turistákat és a befektetőket.

Vona Gábor, a Jobbik országos 
elnöke elmondta, hogy a sajtótá-
jékoztatót megelőzően kihelye-
zett elnökségi ülést tartottak, és 
az országjárást a továbbiakban 
is folytatják, hogy eljussanak 
mindenütt az emberek közé. Az 
elnök jóérzésének adott hangot, 
amikor megjegyezte, hogy büsz-
kék a helyi csoportjukra, és a 
megválasztott polgármesterre. 
Egyben jelezte azt is, bíznak 
abban, hogy meg tudják szolgál-
ni a kapott bizalmat. Fontosnak 
tartják az emberekkel való köz-
vetlen találkozást, mert úgy 
érzik, hogy mára a politikusok 
és az emberek elszakadtak egy-
mástól, ami kóros állapot. - 
A politikusoknak „le kell szállni 
a magas lóról!” – nyomatékosí-
totta mondanivalóját az elnök. 

– Békeszomj van,  elege van az 
embereknek a nyugtalanságok-
ból. A Jobbik optimista abban a 
tekintetben, hogy a legerősebb 
ellenzéki pártnak tartja magát, 
hiszen a baloldal darabjaira hul-
lott. A Jobbik stabil – összege-
zett az elnök. 

A párt február második felé-
ben aláírásgyűjtésbe kezd négy 
ügyben: a férfiak 40 év munka-

viszony utáni nyugdíjba vonulá-
sa, minden magyar háztartásban 
ingyenes internet, a bevándorlás 
visszaszorítása, az ukrajnai 
konfliktustól való távolmaradás 
tekintetében. Vona Gábor véle-
ménye szerint a semlegesség 
most a béke kérdése. – Mind-
ezek nemzeti ügyek – párttól 
függetlenül is – fejezte be a té-

makört az elnök. Az önkéntes-
ség éve miatt fontosnak tartotta 
még elmondani, hogy a Jobbikos 
képviselők, politikusok ebben 
az évben, minden hónapban fi-
zetésük 10%-át segélyszerveze-
teknek adják. Az elnök végül 
tájékoztatást adott a megyénket 
érintő időközi választásokról. 

M. Mester K.

Kicsit féltem a sajtó szabadsá-
gát. Újságíróként és hétköznapi 
emberként is. Eleget küzdöttek 
eleink a cenzúra eltörléséért, a 
pártatlan tájékoztatásért, a sza-
bad vélemény nyilvánításáért. 
Ezek az ideák most ismét elti-
porni látszanak. Őszintén örü-
lök, hogy akadnak még kivéte-
lek. Ilyen üdítő kivételnek gon-
dolom a Devecseri Ujság-ot, 
aminek ez év februárjától fő-
szerkesztői tisztségét viselhe-
tem. A nagy elődök példája kö-
telez, az ő nyomdokaikban kívá-
nom összefogni a lelkes 
szerkesztő bizottság munkáját. 
Hiszem és vallom, hogy ahova 
ez a lap eljut, ott érdeklődéssel 
olvassák, hiszen törekvésünk, 

hogy az olvasókhoz szóljunk, és 
az olvasókról, az őket érintő 
döntésekről, eseményekről ír-
junk, az őket érdeklő hírekről 
számoljunk be. Úgy, ahogyan 
eddig is tettük. Természetes, 

hogy egy havonta megjelenő 
sajtóorgánum frissességben nem 
vetélkedhet a napilapokkal. Fel-
veheti viszont velük a versenyt 
minőségben, szakmaiságban, a 
pártatlan tájékoztatás területén. 
Azt gondolom, ezeket a szem-
pontokat figyelembe véve ver-
senyképesek vagyunk és leszünk 
a jövőben is. Ma, amikor az in-
formáció jelenti az igazi hatal-
mat, nyilván szükséges ennek 
széleskörű biztosítása. De en-
gedtessék meg nekünk (hiszen 
kisebb közösséget képviselünk), 
hogy olykor-olykor írásainkból 
kicsendülhessen lokálpatriotiz-
musunk, helyi elkötelezettsé-
günk, netán saját véleményünk 
is. Amennyiben ezt elfogadható-

nak tartják a tisztelt olvasók, bi-
zonyára élvezettel lapozzák 
majd újságunkat. Számomra ez 
a cél és egyben a kötelesség is.  
Szokták mondani: új seprő jól 
seper. Nos, sem életkoromnál, 
sem gondolkodásmódomnál 
fogva nem teszem ezt magamé-
vá. A lap szerkezetében, szelle-
miségében nem tervezek nagy 
változtatásokat. És mivel az új-
ságírás  kedvenc elfoglaltságaim 
közé tartozik, engedjék meg, 
hogy néha egy-egy „hétköznapi 
füstölgéssel” is megörvendez-
tessem Önöket. Induljon hát a 
munka,  minden olvasónak kel-
lemes műélvezetet, tartalmas 
kikapcsolódást  kívánok a lap-
hoz! Nagy Imre

A cél a sokrétű tájékoztatás

A Jobbik látogatása
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– Magyarország velünk van. 
Az autonómia ügye akkor lesz 
győztes, ha Romániát is sikerül 
meggyőznünk, legyen szintén 
velünk!- fogalmazták meg ta-
valy az ünnepségen a székelyek. 
Március 10-e minden évben a 
Székely Vértanúk Emléknapja, 
egyben a Székely Szabadság 
Napja. Éppen 161 éve, 1854. 
március 10-én végezték ki a ma-
rosvásárhelyi Postaréten a szé-
kely vértanúkat. Bágyi Török 
János kollégiumi tanár, Marto-
nosi Gálfi Mihály ügyvéd és 
Nagyváradi Horváth Károly 
földbirtokos a Makk-féle össze-
esküvés tagjaiként próbálták az 
elbukott magyar forradalom és 
szabadságharc lángját újra meg-
gyújtani. A nemzeti önrendelke-
zés volt az a cél, amelyért életü-
ket adták, példát mutatva bátor-
ságból és hűségből. A ma élő 
székely embereknek ez a nap 
nemcsak a közös emlékezés 
napja, de az összetartozásé is. 
A tudatos, közös ügyé a nemzeti 
önrendelkezés jegyében. A ma-

rosvásárhelyi emlékoszlop a 
hajdani Postaréten nemzedékek 
emlékezetében megmaradt, 
Jókai Mór szavaival mint a „tör-
vényes, szabad és független, 
nemzeti állás” jelképe. A Szé-
kely Nemzeti Tanács Székely-
föld területi autonómiáját tűzte 
ki célként. A 21. századi Európa 
nyelvén ez éppen a törvényes, 
szabad és független, nemzeti 
jogállást jelenti. Devecser is 
gondol a székely testvérekre e 
napon is. A közintézményekre 
kitűzik a székely zászlót, az 
óvodában a gyerekek ezen a 
napon több székely népmesét 
hallgatnak, mint máskor, és szé-
kely énekeket énekelnek. Az is-
kolásoknak is beszélnek tanára-
ik az Erdélyben élő, magyar 
anyanyelvű székelyekről, sor-
sukról, kultúrájukról.  Mindany-
nyian tudjuk, hogy kisebbség-
ben élve sokkal nehezebb ápolni, 
megtartani az anyanyelvet, a 
nemzeti hagyományokat, mint 
nekünk itthon Magyarországon. 

M. Mester K. 

Amennyire megszokottak az 
érettségi találkozók, annyira rit-
kák az általános iskolaiak. Most 
egy ilyen összejövetelt szerve-
zett Soós Ferencné Horváth 
Margit az 1965-ben volt nyolca-
dikosok számára. Amikor ők 
befejezték az általánost, még 
virágzott a kis iskola. Elsőtől 
nyolcadikig tanultak helyben. A 
fél évszázad hosszú idő. Közben 
bezárták az iskolát. A tanulókkal 
együtt költözött az oktatás, ne-
velés szelleme is. Talán egy-egy 
osztálytalálkozó visszahozza az 
iskola egykori hangulatát. Fon-
tos az emlékek megőrzése. A 
mostani összejövetelen ebben 
nem is volt hiány. Az osztály-
napló szerint megjelent hét na-
gyon csinos lány, egy daliás fiú, 
egy fiú betegség miatt maradt 
távol. Három osztálytárs neve 
előtt egy kis fekete kereszt. 
Jelen volt Zsigmond Mária,  az 
első tanító néni, Kovács József 
igazgató, aki a reál tárgyakat ta-
nította és elismerten magas 
szintre emelte az iskolai sportot, 
Váti Ferenc tanító, akivel a szín-
játszó- és egyéb szakkörökben 
művelték a kultúrát. Néhányuk 
szülei is rendszeres szereplői 

voltak az előadásoknak. Rájuk is 
emlékeztek. És sok minden 
másra, az osztályterem hangula-
tára, a tanulási nehézségekre, a 
színdarabokra, a bálokra, a 
sportsikerekre. Hosszasan jöttek 
az „emlékszel?” kérdések. 
Mivel a lányok voltak többség-

ben, természetes, hogy sütni, 
főzni kezdtek. Persze csak elmé-
letben, de azt magas szinten. A 
sok recept hallatán megjött és 
megnőtt az étvágy, amelynek 
csillapítását a finom házi süte-
mények, a hatalmas torta és a 
nagyszerű vendéglátás biztosí-

totta. A találkozó remek hangu-
latán felbuzdulva a résztvevők 
együttesen kinyilvánították, 
hogy mielőbb újra találkozniuk 
kell. Talán már jövőre.

Szöveg és kép: 
Váti Ferenc

Meghívó
Devecser Város Önkormányzata és a Devecseri Városi 
Könyvtár És Művelődési Ház tisztelettel meghívja Önt, 

családját és ismerőseit 

az Ajkai Fotóklub: A Somló
című fotókiállításának ünnepélyes megnyitójára. 

A megnyitóra a Kastélygalériában 
2015. március 3-án 17 órakor kerül sor. 

A kiállítást megnyitja Ferenczi Gábor, Devecser város 
polgármestere. A Tornai Pincészet – stílusosan – borkóstoló-
val egybekötött bemutatót is tart. A rendezvény belépődíjas 

lesz (500 Ft), amit a világháborús emlékmű felállítására külö-
nítenek el. A szervezők minden érdklődőt szeretettel várnak.

Meghívó
Lakossági fórum a közbiztonságról  

és a köztisztaságról 
Devecser Város Önkormányzata lakossági fórumot tart 

2015. március 5-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel 
a Művelődési Házban (Devecser, Jókai u. 3.) 

Devecser város közbiztonságáról, köztisztaságáról.
A lakossági fórumra mindenkit szeretettel várunk.

„Kőrösfői kertek alatt…”
A Székely Szabadság Napja

Ülnek: Öveges Magdolna, Györkös Mária, Zsigmond Mária. Állnak: Ughy Márta, Váti Ferenc, 
Horváth Margit, Kovács József, Ughy Marianna, Fazekas Anna, Boldizsár János

50 év után újra együtt
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Embermesék

Harangszóval jött a baba

Az anya boldogsága határta-
lan. Nincs eszköz, amely mérni 
tudná. De a szemek sugárzása 
elárulja érzéseit. Az apa végte-
len öröme másokra is átragad. 
A népes család és rokonság vala-
mennyi tagja részt kér a boldog 
örömből. Én pedig büszke va-
gyok egykori tanítványomra, 
Tahin Józsefné Földi Zsuzsira, 
aki 45 évesen minden nehézség 
nélkül szülte meg első szépsé-

ges gyermekét, Noelt. Adrienn a 
nagy testvér ölbe kapja öccsét, 
mert imádja fogni – mondja. 
Csak harminc-egynéhány év 
van köztük. Aranyosak így 
együtt. A szülők elérzékenyült 
örömmel nézik őket. Két boldog 
ember.

Zsuzsa 1969-ben született De-
vecserben. Szülei válása után 3 
éves korától édesanyjával és két 
húgával Kolontáron laktak a 
nagyszülőknél. Ott járt alsó ta-
gozatba, Devecserben felsőbe. 
A Bakony Művekben kezdett 
dolgozni. 17 évesen ment férj-
hez, 5 év után váltak. Gyerme-
kük nem született.

Jóska a Jókai bányászkolóni-
án született 1954-ben. Tósokon 
járt általánosba, géplakatos 
szakmát a Bercsényiben tanulta. 
Már itt is focizott és később min-
denütt, amerre a sors vitte. Az 
üveggyár csapatában kezdte 
(ifi), géplakatosként pedig a Jó-
kai-bányában, majd a városgaz-
dálkodásnál. 24 hónapig volt 
határőr, ebből 21 hónapig sza-
kács, mert rokonszakma – 
mondták. 60 emberre főztek 
ketten. Jól, mert háromszoros 

„egység élenjáró katona”-ként 
szerelt le. Vissza az üveggyár 
csapatába az NB III-ig. A csapat 
megszüntetése után Devecserbe 
jött focizni, a Bakony Művekbe 
dolgozni. Marton István, Feny-
vesi István és Gyenese József 
nevét szeretettel emlegeti. 12 év 
kihagyás után D és C licencet 
szerzett. Két éve újra edző az U7 
és U17 csapatban. három térd-, 
két könyök-, egy  gerincműtét 
után lett rokkantnyugdíjas. 1996 
óta egyedül nevelte két gyerme-
két; az 1981-ben született Ba-
lázst és az 1983-ban született 
Adriennt.

Zsuzsa hálás a sorsnak, hogy 
1999-ben megismerkedett Jós-
kával, akinek gyermekei első 
perctől elfogadták és maminak 
szólították, akárcsak a négy 
unoka. Ide mindig hazajönnek. 
Kedvesek, szépek, Jóska na-
gyon jó férj. Zsuzsinak az orvo-
sok szerint soha nem lehet gye-
reke. Bele kellett nyugodni. 
Aztán egy vizsgálat felülírta a 
korábbiakat. Zsuzsa a doktortól 
telefonon azonnal közölte férjé-
vel a csodás hírt, aki szólni nem, 
csak sírni tudott az örömtől. 
Nyugdíj helyett mindkettőjük-
nek újra kell gondolni az életet. 
A csöppséget, aki 2014. decem-
ber 7-én 4 és fél hét tudott ter-
hesség után megékezett, fel kell 
nevelni.  Veszprémben éppen 
delet harangoztak.

Zsuzsi, Jóska és a család még 
ma is nehezen hiszik a „csodát”. 
A testvérek öröme hatalmas, 
mert tudják, hogy Zsuzsa na-
gyon jó anya. Büszkék a család-
ra. A kis Noel csodálatosan jó 
helyre született.

Váti Ferenc

Jóska a focista

A boldog szülők Noellel

A család szeme fénye; Noel

Mami és a gyerekek
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Bocsoda
Az óvoda-iskola átmenet hosz-

szú évek óta komoly pedagógiai 
– elvi és gyakorlati – probléma-
kör. Elvi, mert állandó kérdés, 
hogy melyik fél közelítsen a 
másikhoz, gyakorlati abban a 
tekintetben, hogy az átmenet 
milyen módon valósuljon meg. 
Az innováció, amelyet kidolgoz-
tunk, jól illeszthető a helyi óvo-
dai programhoz. Ez a program a 
tevékenykedtetés-tevékenysé-
gek által biztosítja a gyermekek 
iskolára való felkészítését, haté-
kony, együttműködő kapcsola-
tok kiépítését. A cél megvalósu-
lása érdekében, minden évben a 
leendő első osztályos tanító 
nénik több héten keresztül, heti 

egy alkalommal varázsolják el 
az óvodás gyerekeket, hogy fel-
keltsék bennük az iskola és a 
tanulás iránti érdeklődésüket. 
Milyenek az emberek? Akár ki-
csik, akár nagyok, mindegyikő-
jüknek a legfontosabb, hogy 

munkája, tevékenysége eredmé-
nyes legyen. Minél előbb láthas-
suk az eredményességét. Itt 
éppen ez történik. Valóban va-
rázslat! A jó hangulatú, vidám, 

játékkal teli délutánokon a gye-
rekek játékos feladatok, mesék, 
évközi ünnepekhez kapcsolódó 
manuális tevékenységek, drá-
majátékok, mozgásos feladatok, 
zenei játékok keretében, játszva 
ismerkedhetnek az iskola vilá-

gával. A gyerekek figyelme, 
őszinte megnyilatkozása, 
együttműködése szinte azonnal 
megnyílik a Bocsoda világában. 
Gátlásaik, szorongásaik oldód-

nak, eredményessége szinte 
azonnal látható, tapasztalható. 
Foglalkozásaink mellett, az ovis 
gyerekek az óvó nénik kíséreté-
ben egy-egy alkalommal elláto-
gathatnak az első osztályos tan-
órákra is, ahol ízelítőt kapnak az 
iskolai mindennapok hangulatá-
ról. A Bocsodások tavasszal, 
szüleikkel érkeznek iskolánkba, 
ahol egy vidám hangulatú ját-
szóház biztosít kellemes időtöl-
tést,  az anyukák és az apukák 
pedig egy meghitt, családias 
beszélgetésen ismerkedhetnek 
meg az iskolával és az iskola 
nyújtotta lehetőségekkel. 

A Bocsodás foglalkozásokra 
nagy szeretettel várjuk azokat a 
nagycsoportos óvodásokat, akik 
már várják az iskolát, és azokat 
is, akik még nem! 

Keresztes Ibolya vagyok. 
1990 óta élek és dolgozom De-
vecserben, de több mint harminc 
éve tanítok. Napközis nevelő-
ként kezdtem munkámat a Gár-
donyi Géza általános Iskolában. 
Ezután nagyfelmenős rendszer-
ben tanítottam elsőtől negyedik 
osztályig. Most egész napos ok-
tatás folyik iskolánkban, az 1-6. 
osztályokban. Kedvenc évfolya-
maim az első és második osztály, 

de mindig fájó szívvel búcsú-
zom negyedik osztályos tanuló-
imtól. Igazi kihívásnak érzem, 
hogy a kicsiket be tudom vezet-
ni a betűk csodálatos világába. 
Az olvasás tudományát Meixner 
Ildikó Játékház tankönyvcsalád-
jának segítségével fogjuk elsajá-
títani.  Célom az, hogy biztos 
alapokat kapjanak a további ta-
nuláshoz, tartsák tiszteletben 
egymás személyiségét, hisz is-
mereteken és sikereken át vezet 
az út a tudáshoz.

Igyekszem mindent megtenni 
annak érdekében, hogy zökke-
nőmentes legyen az óvoda és 
iskola közötti átmenet, hogy a 
gyerekek szívesen tanuljanak, 
jól érezzék magukat az iskolá-
ban, sokat fejlődjenek, okosod-
janak. A szülőkkel való együtt-
működés, kapcsolat fontos szá-
momra, hisz a tanítás sok- sok 
türelem, megértés és szeretet, 
ami néha nagyon nehéz, de csak 
együtt érhetünk el jó eredmé-

nyeket. A gyermekek személyi-
ségének sokoldalú fejlődéséért 
csak közös munkával tudunk 
tenni. Hiszem és vallom, hogy a 
tanítói munka, a gyermekek ta-
nítása, nevelése az egyik legne-
hezebb, de a legfontosabb és 
legszebb dolog a világon.

Vincze Barbara vagyok. 2007 
óta tanítok iskolánkban, emellett 
az alsó tagozat diákönkormány-

zattal kapcsolatos feladatait 
látom el. Jóleső érzéssel tölt el, 
hogy abban az iskolában tanít-
hatok, amelynek egykor én is a 
diákja voltam. Leendő elsős ta-
nító néniként tudom, hogy nem 
csak a gyerekek, hanem a szülők 
számára is egy új, nehezebb, iz-
galmakkal teli korszak követke-
zik. Nem könnyű időszak, az 
óvodából iskolába való átmenet, 
de célom, hogy mindezt meg-
könnyítsem a szülők hatékony 
közreműködésével, hiszen 
mindannyiunk érdeke, hogy a 
kisgyerekek mindennap öröm-
mel lépjék át az iskola küszöbét. 
Ebben a korban nagyon fontos 
szerepe van a játéknak, így a 
tanórákon játékos formában fo-
gunk megismerkedni- többek 
között – a számok kalandos vi-
lágával, a matematika rejtelmei-
vel, a természet csodálatos tár-
házával, vagyis mindent megte-
szek azért, hogy a gyerekek 
számára ne kötelesség, hanem 

Kedves érdeklődő Szülők!
Gyermekük felcseperedett, hamarosan iskolás lesz. Örömteli, de 

nagy felelősséggel járó döntés előtt állnak, amikor gyermekük szá-
mára iskolát választanak. Szeretnék, ha jól érezné magát, ha kibon-
takozna, fejlődne az iskolában töltött évek során. Ezért valószínű, 
hogy az Önök fejében is megfogalmazódtak már hasonló kérdések:

Melyik iskolát válasszam?
Iskolát, vagy inkább tanítót válasszak?
Milyen az iskolai élet a Gárdonyiban?
Kik lesznek a jövendő elsős tanítók?

A fenti kérdések mindegyikére természete-
sen nem adhatunk választ, de szeretnénk 
megkönnyíteni a döntést Bocsoda prog-
ramunkkal, az iskolában szervezett nyílt 
napokkal, szülői tájékoztatókkal, beszél-
getésekkel. Jöjjenek el nyílt óráinkra, ve-
gyenek részt rendezvényeinken, hozzák el gyermekeiket is, hi szen 
ők lesznek azok, akik szeptembertől az iskola világának aktív része-
sei lesznek az Önök választása nyomán!

„Szeresd a gyermeket! Még néki szárnya van, 
A csillagok közé ő még el-elsuhan, 
S kitárja vidoran a mennyek ajtaját. 
Hiába könyveid, hiába lángeszed, 
Az Isten titkait ki nem kémlelheted, 
Csak gyermeklelken át.”

Bemutatkoznak a leendő elsős tanító nénik
Mit lehet tudni Ibolya néniről és Barbara néniről?



DEVECSERI UJSÁG 7. oldal

2015. január 30-án éjjel vilá-
gítottak a fények a Tüskevári 
Általános Iskolában. Péntek dél-
től ugyanis szokatlan program 
indult az intézményben a tanári 
kar kezdeményezésére: 24 órás 
békegalamb-hajtogatást szer-
veztek a béke napja alkalmából. 
Céljuk az volt, hogy egy teljes 
napot a békének szenteljenek, és 
ismét összehozzák egy kis időre 
a falu lakóit.

A program megnyitóján Ma-
yerné Orbán Szilvia intézmény-
vezető azt hangsúlyozta, hogy a 
béke sokkal többet jelent annál, 
mint hogy nincsenek háborúk. 
Elsősorban önmagunkban, és az 
egyszerű hétköznapokban kell 
azt megteremtenünk megértés-
sel, türelemmel, elfogadással és 
megbocsátással. Ahogy a test-
nek, úgy a léleknek is szüksége 
van a felengedésre, a negatív 
érzések kitakarítására, az önma-

gunkkal és a világgal való meg-
békélésre. Csak két nap van az 
évben, amikor semmit sem te-
hetsz: az egyik a tegnap, a másik 
a holnap. Tehát a ma a megfele-
lő arra, hogy szeress, hogy higgy 
és elsősorban, hogy élj!

A rendezvény ideje alatt az is-
kolában színes programok zaj-
lottak: közös éneklés, mesemon-
dás, tánc, mazsorett, zumba, fit-
ball, relaxáció, filmvetítés. 
Kétóránként a pedagógusok 
rövid előadást tartottak a béké-
vel kapcsolatos témákban. Kü-
lönböző hangszerek szólaltak 
meg: tangóharmonika, hegedű, 
gitár, szintetizátor. A progra-
mokba a vendégek közül is töb-
ben bekapcsolódtak.

Este gyertyafénnyel, énekszó-
val kísért békemenet indult a 
falu utcáiba, amelyhez a télies 
idő ellenére sokan csatlakoztak. 
Az iskolához visszaérve a béke-

jel közös megformálását követő-
en Molnár Levente, a község 
polgármestere mondott beszédet 
a megjelenteknek, majd a gyere-
kek nagy örömére felröppentek 
a színes lufik, hogy a béke egy-
egy üzenetét magukkal vigyék a 
világba.

Ezt követően Somlai Péter, a 
község katolikus plébánosa 
mondott beszédet. Szerinte a ma 
folyó háború gazdasági és pénz-
ügyi eszközökkel tartja rabszol-
gasorsban az embereket. A való-
di békét a test és a lélek harmó-
niája adhatja meg.

A helyi nyugdíjas klub, az is-
kola egyik tehetséges tanulója és 
a tanári kar énekei fokozták az 
ünnepi hangulatot. Scheily Jó-
zsef élő galambokat mutatott be 
a jelenlévőknek, és sok érdekes-
séget mesélt róluk. Ezután 
Szabó Rubinka és Linczenbold 
Maximilian szórakoztató tánc-

házat tartott. Éjfélkor békefutás, 
hócsata, szombaton reggeli 
torna várta a vendégeket. Az is-
kola pedagógusai és a lelkes di-
ákok szombat délig kitartóan 
hajtogattak, melynek eredmé-
nyeként összesen 1330 papírga-
lamb díszítheti az intézmény 
auláját.

A program megvalósulásában 
ezúttal is nagy segítséget nyúj-
tottak a szülők. A rendezvényen, 
amely a Magyar Vöröskereszt 
Somló Térségi Program támoga-
tásával, Targubáné Szendrei 
Júlia közösségi szervező és 
munkatársainak a közreműkö-
désével valósult meg, csaknem 
kétszázan vettek részt. A rendez-
vény ezúttal is felpezsdítette a 
környék életét, s minden vendég 
élményekkel gazdagodva tért 
haza.

Nyárs Hajnalka vagyok. 1999 
óta dolgozom a Gárdonyi Géza 
Általános Iskolában, ott ahonnan 
tanítói pályám indult. Van egy 
12 éves lányom, aki iskolánk 6. 
osztályos tanulója. Pár éve fő-
ként matematikát, természetis-
meretet, és készségtárgyakat ta-
nítok, emellett az alsó tagozat 
ifjúságvédelemmel kapcsolatos 
feladatait végzem. Az iskolai 
mindennapokban elsősorban 
arra törekszem, hogy a gyerekek 
megszeressék az iskolát, a tan-
tárgyakat, azokat is, amelyek-
ben nem feltétlenül a legtehetsé-
gesebbek. Munkám során fon-
tosnak tartom, hogy felébresz-

szem a gyermekek érzelmeit a 
szépre, az új és ismeretlen szere-
tetére. Szeretném, ha a gyerekek 
megtapasztalnák és megismer-
nék a világ értékeit, nemzetünk 
hagyományait, az élményeken, 
a játékosságon keresztül. Ezen 
törekvésem megvalósul az álta-
lam vezetett hagyományőrző, 
színjátszó és mazsorett szakkör 
keretein belül. Úgy gondolom, 
hogy játékosan tanítani és tanul-
ni, jó közösségben dolgozni, 
egymást segítve fejlődni, ez pe-
dagógusként a felelősségem, ez 
az én feladatom. Hivatásomnak 
tartom ezt a feladatot, igyek-
szem minden tőlem telhetőt 
megtenni a gyerekekért mind az 
oktatás, mind pedig a nevelés 
terén. A szülőket partnernek te-
kintem a nevelésben, hiszen 
munkám csak a család megerő-
sítése által lehet teljes. Szeren-
csésnek érzem magam, mert a 
tanítás egyben a munkám és a 
hobbim is. Fontos számomra, 
hogy a gyerekek örömmel, lép-
jenek be reggelenként az osz-
tályba, és a tanulás során sok 
játékkal, vidámsággal, érdekes 
dolgokkal találkozzanak. Arra 
törekszem, hogy egy általam ve-

zetett osztály, a közösen eltöltött 
évek során olyan közösséggé 
formálódjon, amelyben minden-
ki megtanulja tisztelni, szeretni 
és elfogadni a másikat. Abban 
hiszek, és vallom is, hogy a be-
fektetett energia sokszorosan 
megtérül, mert a célokért, a 
gyermekekért érdemes. Biza-
kodva és biztatva, szeretettel 
várok minden új kisgyermeket 
iskolánk közösségébe!

Vas Kovács Sándorné, Kriszti 
néni vagyok. 2001 óta tanítok a 
Gárdonyi Géza Általános Isko-
lában. Nagyobbik fiam most 
másodikos, kisebbik fiam jövő 
szeptemberben kezdi meg tanul-

mányait az első osztályban. 
Négy éven keresztül a harmadik 
és negyedik évfolyamon tanítot-
tam minden tantárgyat. Most 
elsőtől negyedikig tanítom pe-
dagógustársammal nagyfelmenő 
rendszerben a gyerekeket, ahol 
magyar nyelv és irodalmat, va-
lamint testnevelést oktatom. Ta-
nítványaink szép eredmények-
kel szerepelnek a mesemondó és 
versmondó versenyeken. 2013/ 
2014. tanévtől logika szakkört 
tartok a negyedik évfolyamos 
tanulóknak. Nagyon szeretem a 
munkámat, nyitott vagyok új 
feladatokra. Igyekszek mindent 
megtenni annak érdekében, 
hogy zökkenőmentes legyen az 
óvoda és iskola közötti átmenet, 
hogy a gyerekek szívesen jöjje-
nek, minél jobban érezzék ma-
gukat az iskolában és sokat fej-
lődjenek, okosodjanak. A tanítás 
sok-sok türelem, szeretet és 
megértés. Néha nagyon nehéz, 
de csak együtt érhetünk el ered-
ményeket. Akkor dolgozunk a 
leghatékonyabban, ha hárman 
– gyerek, szülő, tanító – összefo-
gunk.

élmény legyen az ismeretszer-
zés. A tanulás mellett fontosnak 
tartom, hogy a gyerekek egy re-

ális önképpel rendelkező, egy-
mást elfogadó, megbecsülő, a 
közösség értékeit fontosnak 

tartó személyiséggé formálódja-
nak, munkájukban sikerélmény-
hez jussanak, felkészüljenek a 

felsőbb évfolyamok követelmé-
nyeinek teljesítésére. Szeretettel 
várom a leendő kis elsősöket!

Ismerjük meg Hajni nénit és Kriszti nénit is!

Egy nap a békéért 
a Tüskevári Általános Iskolában
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(Budapest, Devecser Czeidli 
József)

Az idei Dal 2015 versenyen 
ismét feltűnt dalával a devecseri 
születésű, Budapesten élő Szabó 
Norbert. Kedves ismerősként 
kértem beszélgetésre. 

– Tavaly a „zoknis” dallal be-
robbantatok. Milyen az utóélete 
ennek a számnak?

– A „zokni” megtette hatását. 
Egy működő dalnak megvannak 
a kötelező elemei, az egyik egy 
olyan szó vagy mondat, amely 
behúzza a hallgatót a dalba. 
Ettől a ponttól már „csak” fenn 
kell tartani a figyelmét. Dér 
Heni  Ég veled című dalában ezt 
sikerült megvalósítani. A tavalyi 
év legnépszerűbb magyar sláge-
re lett, erről a rádiós játszási lis-
ták statisztikái tanúskodnak. 
Heni koncertjein a közönség a 
mai napig, és remélhetőleg még 
sokáig önfeledten skandálja a 
dal minden egyes sorát, 
frázisát.

– Hogyan készültetek a 2015-
ös Dal Fesztiválra?

– A Dal 2015 műsorába több 
szerzeménnyel is jelentkeztünk, 
és ismét sikerült bejutnunk Dér 
Heni Ébresztő című dalával a 
legjobb harmincba. Vélemé-
nyünk szerint volt erősebb da-
lunk is a beadottak között, a 
döntőbizottság mégis ezt válasz-
totta ki. Talán éppen a mai kor 
emberének ébredését ösztönző 
mondanivalója miatt. Szükség 
van a szemek felnyítására, sokan 
beszürkültek a hétköznapjaikba.

– Mi a véleményed a zsűri 
döntéséről, Pierrot kevés pont-
számáról?

– Ahogy a klasszikus mondat 
szól: „a zsűri döntését tisztelet-
ben kell tartani.” Természetesen 
nem kell elfogadni, sem egyet-
érteni vele. Tanulni mindenkép-
pen lehet minden visszajelzés-

ből. Véleményem szerint a zsűri 
negyedik tagjául helyesebb dön-
tés lett volna egy a mai könnyű-
zenében aktívan szereplő sze-
mély kiválasztása, így akár a 
korábbi rendnek megfelelően a 
tavalyi kiemelt sikereket elért 
győztes Kállay- Saunders And-
rásé. Elképzelhető, hogy Pierrot 
pontozása mögött a szakmaival 
szemben inkább személyes ér-
zések rejlenek, nem a dalok va-
lódi értéke. Ez az az eset, amikor 
mindössze egy ember vélemé-
nye sokkal meghatározóbb, mint 
százezer másiké. De ez egy ver-
seny, az ilyen helyzetekre fel 
kell készülni, a szabályokat el 
kell fogadni. Mi is így tettük. 
Büszkék vagyunk, hogy Burai 
Krisztián szerzőtársam immáron 
hetedszer, jómagam pedig már 
másodszor jutottam be az első 
harmincba. A Dal versenyén mi 
ezt is sikerként éljük meg.

– Dér Heni nem került be a 
döntőbe. Hogyan fogadta a ver-
senyből való kiesést?

– Természetesen az első reak-
ció ilyenkor mindig egy kis csa-
lódottság, hiszen a dal és a pro-
dukció előkészítése nagyon ko-
moly munkát, erőfeszítéseket 
igényelt a dal megírásától egé-
szen a színpadi ko re ográfiáig. 
Az értékelés után megbeszéltük 
a történteket. Pierrot a műsor 
végén megkereste Henit, és 
igyekezett magyarázatot adni az 
általa adott pontszámra.

– Hogyan tartjátok a kapcso-
latot a rajongóitokkal?

– Sikereinket szívesen meg-
osztjuk bárkivel. Létrehoztunk 
egy tanfolyamot: Írj te is műkö-
dő dalt! címmel, amelyen min-
den titkunkat eláruljuk. Már 
devecseri résztvevőnk is volt. 
A www.dalszerzés.hu címen 
pedig többet is olvashatnak róla.

– Tervezel-e közönségtalálko-

zót az énekesnővel együtt szülő-
városodban?

– A terv és a szándék régóta 
megvan, és voltak már kezde-
ményezések is a megvalósításá-
ra. Mindenképpen össze fogom 
hozni.a Henivel való találkozást 
Devecserben, ahol együtt éne-
kelhetik vele az Ég veled vagy 
az Ébresztő sorait. De addig is 

ajánlom a közelmúltban megje-
lent Intro című albumát,melynek 
legtöbb szövegét én írtam, s 
angol fordítását a szintén volt 
devecseri Mázár Péter zenész-
társamnak köszönhetjük.

Fotó: Szabó Norbert 
fotóalbumából 

(Kép: Dér Heniénekesnő – 
Szabó Norbert szövegíróval)

Dal 2015 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mind a hat munkaállás akadály-
mentesített. A főigazgató asz-
szony is megköszönte az állam-
polgárok türelmét, a Járási Hiva-
tal dolgozóinak munkáját, akik 
az átépítés közben is vállalták az 
ideiglenes működtetést. Azt kí-
vánta, hogy az ügyfelek mindig 
elégedetten távozzanak.

Kovács Zoltán közigazgatá-
sért felelős államtitkár elmondta, 

hogy 2011-ben huszonkilenc 
kormányablak kezdte meg mű-
ködését. A folyamatos bővítés 
eredményeként jelenleg száz 
helyen folyik az ügyintézés. 
Most hétvégén a devecserivel 
együtt huszonhatot adtak át. Év 
végéig mintegy 280 kormányab-
lak átadását tervezik. A korábbi 
55 ügykör 265-re bővült, amely 
év végéig eléri az ezret. Az egy-
milliárd forintos költség jelentős 

részét uniós forrásból finanszí-
rozzák. A gyors, szakszerű ügy-
intézés érdekében a munkatár-
sak folyamatos képzéseken 
vesznek részt, fejlesztéseket 
hajtanak végre, frissítik az on-
line felületet, az ügysegédek 
laptopot kapnak, hogy helyben 
tudják intézni az ügyeket. A ter-
vek között szerepel a pályaudva-
rokon 280 „resti” kormányablak 
nyitása. Az ügyintézést meg-

könnyíti és meggyorsítja, hogy 
2018-ra minden háztartásban 
szeretnék biztosítani a széles 
sávú internet használatát, amely 
elsősorban a vállalkozók mun-
káját könnyítené meg. A beszé-
deket követően Kovács Zoltán, 
Vajda Viktória és Bereczky Nóra 
átvágta a szalagot, utat engedve 
Horváth Lajosnénak, az első 
ügyfélnek.

Váti Ferenc

Átadták a kormányablakot
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Leyerné Gyenge Tünde 
1965-ben, egy napsütötte júli-
usi napon látta meg a napvilá-
got. A sporttal való kapcsolata 
már gyerekkorban elkezdő-
dött, majd jött az aerobik, fit-
nesz, és végül a masszőrködés. 
Tündi napjainkban is fantaszti-
kusan energikus nő, az ő törté-
nete következik. 

– Mi váltotta ki belőled, hogy 
ezt a mozgásformát választot-
tad?

– A sporttal való kapcsolatom 
már a diákévek alatt kezdődött. 
Versenyszerűen pingpongoztam. 
Az általános iskola elvégzése 
után Pápán, a Kereskedelmi 
Szakközépiskolában folytattam 
tanulmányaimat, majd leérettsé-
giztem.  A diákéveket követően 
a Hangya ABC-ben dolgoztam 
gyermekeim születéséig. Jelen-
leg is Devecserben élek két lá-
nyommal, Nikolettel és Móniká-
val. Hosszas „pihenést” követő-
en 2000-ben csatlakoztam a 

„Zsidó iskola” tornatermében 
aerobikozó lányokhoz. Annyira 
megkedveltem, hogy hamarosan 
már én „kínoztam” a fogyni 
vágyó, illetve feszesebb ido-
mokra „sóvárgó” csajokat – 
mondja mosolyogva Tünde.

– Idővel aztán képesítéseket is 

szereztél. Oktatsz, személyi 
edzőként is dolgozol, 
masszőrködsz, nem frusztrál a 
sok munka? 

– 2005-ben felsőfokú aerobik 
oktató képzést szereztem. A mai 
napig is tartok tornát, Devecser-
ben, Noszlopon és Kertán. 
2006-ban elvégeztem a testépí-
tés- fitnesz, és személyi edző 
tanfolyamot. Még az év őszén 
sikerült elhelyezkednem Ajkán 
egy fitnesz központban, mint 
aerobik oktató és személyi edző. 
Sok sikert élhettem meg néhány 
vendégem életmódjának meg-
változtatása során.

– Aztán jött a masszőrködés?
– 2007-ben tovább képeztem 

magam. Elvégeztem egy svéd 
masszázs tanfolyamot, hogy 
már ne csak kínozni, hanem ké-
nyeztetni is tudjam a hozzám 
forduló embereket. Közben a 
nagyobbik lányomnak gerinc-
sérve lett. Olyan alternatíva után 
kutattam, amivel a műtét elke-
rülhető. 

2010-ben ismerkedtem a 
japán Yumeiho masszázzsal. Ez 
a csontkovácsoláshoz hasonló, 
de kivitelében lágyabb ízületi 
manipuláció, nyomó-gyúrás az 
egész testen. Célja a test szim-
metriájának fenntartása vagy 
visszaállítása. Rendkívül haté-

kony, azonnal érezhető a válto-
zás. Nem csak a tünettel, hanem 
elsősorban az azt kiváltó ok 
megszüntetésével foglalkozik. 
Alkalmazási területei szerint 
lehet gerincsérv, lumbágó, hát-
fájás, testtartási hiba, idegbecsí-
pődés esetén alkalmazni. Sokan 
fordulnak hozzám mozgásszervi 
panaszaikkal, melyeket a leg-
jobb tudásom és tapasztalataim 
alapján kezelek. Jelenleg Ajkán 
egy fitnesz stúdióban dolgozom, 
ahol elismert, speciális izomsti-
muláló gépek segítségével edze-
nek a vendégek, az általam meg-
írt, személyre szabott edzés-
programmal. Az edzések 
hatásának növelése érdekében a 
helyes táplálkozásban is segítsé-
get tudok nyújtani.

– Ezzel még nem ért véget a 
sor. Focizol is, jól tudom?

– 2014 szeptemberében fel-
kértek a devecseri női focicsapat 
megalapítására, mivel munkáim 
során sok emberrel ismerkedtem 
meg, és így könnyebben össze 
tudott verbuválódni a női foci-
csapat. Ennek én is a tagja va-
gyok. Már pontot is szereztünk! 
Hajrá lányok! Hajrá Devecser! 

– Köszönöm az interjút! Jó 
egészséget és még sok aktív évet 
kívánok!

Ifj. Kozma György

Az intézmény nevében tiszte-
lettel köszöntjük az olvasókat. 
Örömmel jelentjük, hogy mos-
tantól minden egyes kiadvány-
ban külön rovatunk lesz, ahol 
lehetőségünk nyílik, hogy aktu-
ális információkat közöljünk 
szenvedélybetegségekkel össze-
függésben. Legyen az szerhasz-
nálat, ezen belül legális vagy il-
legális drog, vagy viselkedési 
függőség.

Mi ez az intézmény?
A Drogambulancia olyan am-

buláns gyógyító intézmény, 
amely szenvedélybetegekkel, 
droghasználókkal, ezzel kapcso-
latos abúzus (káros használat) és 
dependenciák (függőség) gyó-
gyításával foglalkozik. Az egye-
sület közhasznú szervezet. 1993 
óta működik.

Az ellátás célja: egyrészt az 
életmód és az életvitel megvál-
toztatásának ösztönzése, de 
ugyanígy a visszaesés megelő-
zése, a szerhasználatnak, vala-
mint járulékos ártalmainak 
csökkentése, a változás elindítá-
sa és segítése.

Feladataink: Minden szenve-
délybetegséggel összefüggő fel-
adat ellátása a gondozás-szakel-
látás keretein belül, valamint 
szociális feladatok ellátása: úgy-
mint egyéni terápia, csoportterá-
pia, családterápia, szűrések szer-
vezése (Hepatitis, TBC. stb.) 
ártalomcsökkentés, alkohol-, 
drog prevenciós foglalkozások 
telefonos tanácsadása, jogi ta-
nácsadás kezeltjeink és család-
tagjaik részére, 

Munkatársaink: között ad-

dik tológus, valamint ad dik to ló-
giában, szenvedélybetegségek-
ben jártas pszichiáter szakorvos, 
pszichológus, szociális munkás, 
szociálpedagógus, egészségügyi 
szakember is megtalálható.

Ellátásaink: OEP által finan-
szírozottak, vagyis érvényes 
TAJ kártya ellenében ingyene-
sen vehetők igénybe és beutaló 
sem szükséges. Intézményünkre 
a titoktartás és adatvédelmi tör-
vény vonatkozik, vagyis nincs 
feljelentési kötelezettségünk.

Ha úgy gondolja, hogy az Ön 
vagy családja életében előfor-
dulnak az alábbi problémák, ke-
ressen bennünket bizalommal. 
Alkohol–gyógyszer és/vagy ká-
bítószer probléma, dohányzás, 
túlzott számítógép használat, 
táplálkozási zavar, viselkedési 

függőségek.
Elérhetőségeink:  8200. 

Veszp rém Pápai út 37/B.
Nyitva tartás: Hétfőtől–pén-

tekig: 08:00–19:00 között.
Kihelyezett rendelés Deve-

cserben a Somló Patika Bt. ren-
delőjében minden csütörtökön 
13:00–17:00 között.

A várakozás elkerülése érde-
kében előjegyzés szükséges! 
Telefon: 06/88 421-857, 06-70 
/6346057, email.: drogambulan-
cia@invitel.hu      Kérdéseit is 
felteheti akár név nélkül is.

 Az Alkohol-Drogsegély Am-
bulancia dolgozói nevében 

Szintén Zsuzsanna és 
Hubainé Lipp Katalin

Bemutatkozik az Alkohol-
Drogsegély Ambulancia

Sport és masszázs
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Az Önkormányzat hírei:

Amiről a devecserieknek tudniuk kell!

Ferenczi Gábor polgármes-
ter napirend előtti tájékoztató-
jában elmondta, hogy a lakos-
sági jelzés alapján észlelt higi-
éniás problémákat fórumon 
fogják tárgyalni és a megfelelő 
intézkedéseket meghozzák.

Napirend: 
1) Elfogadták a mezei őrszol-

gálatról szóló rendeletet. A két 
mezőőr feladata a Devecser köz-
igazgatási területéhez tartozó 
termőföldek védelme. A fenntar-
tás részben állami forrásból tör-
ténik; 90 ezer forint havi bér, és 
500 ezer forint egyszeri támoga-
tás mezőőrönként. A mezőőri 
járulék összege külterületi ter-
mőfölddel rendelkezőknek 
1300 Ft/év/ha, a zártkerti termő-
földdel rendelkezőknek 800 Ft/
év/hrsz. A járulék önbevallás 
alapján kerül megállapításra, a 
bevezetés évében április 15-ig, 
azt követően minden év január 
31-ig.

2) A nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésének költsége nagyon 
magas. Az önkormányzat ked-
vezményeket (részletfizetést) 
biztosít, ha a tulajdonos ráköttet 
a gerincvezetékre 2015-ben.

3) Az SZMSZ módosítását el-
sősorban a közterület-felügye-
lettel kapcsolatos szabályozás, 
valamint az alaptevékenység 
kormányzati funkcióinak meg-
változott kódjai tették szüksé-
gessé.

4) Hozzájárultak a pályázat 
kiírásához a közterület-felügye-
lői állásra. A költségvetésben 

(nincs állami támogatás) 3 mil-
lió forintot különítenek el. Ter-
vek szerint a Szent Imre utca 
17-ben városőrségi iroda kiala-
kítására kerül sor, ahol helyet 
kapna a közterület-felügyelő, a 
polgárőrség és a mezei őrszolgá-
lat – legkorábban tavasszal.

5) A szabad vállalkozási zóná-
ba (AGKOKÉMIÁVAL szem-
ben) három vállalkozó érdeklő-
dik: a) Ajkáról, igénye 20 ezer 
négyzetméter gépipari beruhá-
zásra, b) egy német üzletember, 
c) Ajka (osztrák állampolgár) 
csarnoképítés. Az önkormány-
zat szándék-nyilatkozatot kér.

6) Egy budaörsi cég székhely 
létesítésre helyiséget bérelne a 
Damjanich u. 7. sz. alatt. (20 
ezer Ft/hó + rezsi)

7) A használt-cikk piac üze-
meltetésére kiírt pályázatot – ha-
táridő túllépése miatt – nem 
tudták elbírálni. Új pályázatot 
írnak ki.

8) A védőnői pályázat elbírá-
lása után Márton Katalint hatá-
rozott időre, Simonné Boros 
Adriennt határozatlan időre vé-
dőnőnek kinevezik. A két új vé-
dőnő és a régebben kinevezett 
védőnő is 20% béremelésben 
részesül.

9) A „Devecseri Ujság” új fő-
szerkesztője Nagy Imre (Pápa). 
Az alapító okiratot ennek megfe-
lelően módosították.

10) Mayer Gábor bizottsági 
elnök az Általános Iskola Intéz-
ményi Tanácsába – miután meg-
köszönte Kovács László eddigi  
munkáját – Ferenczi Gábor pol-
gármester delegálását javasolta. 

A testület elfogadta.
11) Holczinger László bizott-

sági elnök elmondta, hogy a sze-
méttelep rekultivációjával kap-
csolatban a monitoring vizsgálat 
295 000 Ft + áfába kerül, amely-
nek mérsékléséről tárgyalnak. 
Mayer Gábor hulladékudvar ki-
alakítását szorgalmazta. Óvári 
Márton pályázati támogatás fon-
tosságát hangsúlyozta. Bognár 
Ferencné Anikó kérdése: Nem 
történt meg az iskolai konyha 
felújítása? Mayer Gábor igazga-
tó válasza: A konyhán történtek 
felújítások. Új a dagasztógép, a 
hűtök, az edények és két gáztűz-
hely. Felújításra többmilliós pá-
lyázatot nyújtottak be.

12) A Városüzemeltetési Kft. 
könyvvizsgálójának kinevezését 
egy évvel meghosszabbították. 
(35%-kal mérsékelt díjjal.)

13) Kötött jogszabály alapján 
meghatározták a polgármester 
szabadságát.

14) Tájékoztatót hallgattak 
meg a bizottságok munkatervé-
ről.

15) A támogatási kérelmeket 
(Rákóczi Szövetség, Élőforrás 
Alapítvány, Máltai Szeretetszol-
gálat) a költségvetés tárgyalásá-
nál veszik figyelembe.

16)  A Bakony-Somló Népmű-
vészeti találkozó tervezett ideje 
május 22–23.

17) Tárgyaltak Csóka (vajda-
sági kisváros) településsel kö-
tendő testvér-települési megálla-
podásról.

18) Támogatást kapott a vá-
rosi múzeum (helytörténeti 
gyűjtemény) létrehozása.

19) Egyetértettek a Világhábo-
rúk devecseri hősei Emlékbi-
zottság létrehozásával.

20) Az Önkormányzat Nissan 
Note autóját megvételre kínálják 
a Kistérségi Társulásnak.

21) Ingatlanfejlesztés szüksé-
ges; OTP (Bem u.), Szent Imre 
utca 17., Damjanich u. 7.

22) Tájékoztató hangzott el 
Íjász Egyesület alakulásáról.

Vegyes ügyek:
A polgármester a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat deve-
cseri részlegével 2038-ig kötött 
hibás szerződés hatályon kívül 
helyezését és új szerződés köté-
sét javasolta. Továbbá ismertet-
te, hogy a Máltai szakiskola 2 
tantermet igényelt, de az emelet-
ráépítésre nincs anyagi fedezet 
(kb. 30–40 millió Ft). Mayer 
Gábor igazgató elmondta, hogy 
a szeretetszolgálatnak köszön-
hető a szakiskola, a Biztos Kez-
det Gyerekház, lakások. Tár-
gyalni kell a folytatásról! A pol-
gármester válasza: A szakiskola 
működjön, de meg kell vizsgálni 
minden szempontból, a hibás 
szerződéssel nem köthető össze 
az iskola működése. A polgár-
mester javaslatát 4 igen, 2 nem 
szavazattal fogadták el. Kozma 
György alpolgármester elmond-
ta, hogy vizsgálat folyt az árvíz-
zel kapcsolatban. Megállapítot-
ták, hogy a pálya és az öltöző 
felületes, elhamarkodott döntés 
eredményeként épült. Az esetet 
jegyzőkönyvben rögzítették. 

Váti Ferenc

Közlemény árvízveszélyről
A 2014. szeptember 14-ére a korábbi és az aznapi rendkívüli esőzések miatt kiáradt Devecser település alsó részén a Torna-patak, 

és elöntötte az alábbi területeket: 616 hrsz. (Várkert); 2150 hrsz. (Sporttelep); 406 hrsz. (Malom-árok), amelyen a hidat is elvitte a 
víz; 613/3 hrsz. Pápai út és Várkert közötti közterület); 473/2 hrsz. (Rendőrség előtti terület); 578 és 579 hrsz. (Rotary Ház melletti 
területek); 274/2 hrsz. (Városüzemeltetési Nonprofit Kft. telephelye). 

Megállapítást nyert, hogy az árvíz oka a Torna-patak bal partja gátjának vörös-iszap elszállítás miatti alacsonyabbá válása.
Erről értesítettük a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságát, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot, a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságát és a Helyi Védelmi Bizottság Elnökét (Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Devecseri Járási Hivatal Vezetője). Jelzésünkre 2015. január 20-án helyszíni szemle tartására került sor. 
Sajnos a későbbiekben is számolhatunk a város alsó részén árvízzel addig, míg a gát korábbi szintjére való helyreállítás meg nem 
történik.

Kértük fenti szervek segítségét, hogy a gát magasítása mielőbb megtörténhessen, mert az újonnan létrehozott focipályát, öltözőt és 
a város alsó részét folyamatosan veszélyeztetni fogja a Torna-patak. Ferenczi Gábor polgármester

Nyilvános képviselő-testületi ülés 2015. január 28.
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Milyen különleges is a sors, 
úgy másfél hónapja mutatta meg 
a bátyám, hogy mit talált az uno-
katestvérünktől kapott öreg 
könyvben. Két megsárgult 
lapon, gyönyörű írással papírra 
vetett halotti búcsúztatót. Az 
egyik vers „Bucsuztató 1918. 
április 9. Vajai Mihály felett” és 
a másik, „’19. január 10-én fele-
sége felett”. A két szövegben 
vannak változatlanul hagyott 
versszakok, de a többi az elhunyt 
helyzetére, családi viszonyaira 
alakított. Bizonyára énekelték, 
mert a szótagszám szigorúan 
megtartott. (Kérdeznem kell 
majd több kántort, hogy megta-
lálná-e rá az egyház-zenei dalla-
mot.) Őseim, mint oly sokak e 
környéken, – a felekezetek 
közül – a római katolikus vallás 
szerint éltek, haltak. Így szól 
gyászénekük első versszaka:

„Igen tisztelt gyászközönség! 
Még mielőtt elmegyek, / A mély 
sírba megpihenni, ajkam 
bucsuszót rebeg, / Itt hagyom én 
az életet, s Isten elébe megyek, / 
Isten hozzátok kedvesim, csak 
még néhány szót ejtek.”

S folytatódnak a versszakok a 
beteg feleség, s a név szerint em-
lített felnőtt gyermekek nevében 
való búcsúszókkal. Innen tudtuk 
meg, hogy nagyapánk ezidőben, 

– a tavaly 100 éve kitört – „nagy 
háborúban” harcolt:

„Máté fiam! Jó gyermekem, aki-
nek a hol léte, / Bizonytalan, is-
meretlen ép úgy, mint az élete, / 
Itt már mi nem találkozunk, itt e 
földi hazában / Ha visszatérsz, 
ejts egy könnyet meghalt atyád 
sírjára.”

Megdöbbentő történelmi ada-
lék, érzelmi finomság a vers-
szakban. Ugyancsak nem tudott 
jelen lenni az édesanyja temeté-
sén sem az 1907-ben a 9-es hu-
szárokhoz bevonultatott V. Máté. 
Majd 1914 aug.-tól az összeom-
lásig a 11-es lovastüzér-ezrednél 
szolgált az alábbi harcokban: 
isonzói, piavei, montegrappai, 
montesantói stb. csatákban, va-
lamint a Przemysl, Lublin, Szo-
kol környékén. Aztán hadifog-
ságba került. 1919 októberében, 
33 évesen érkezett haza. (Forrás: 
A magyar tüzér c. könyv 1930?  
Felelős kiadó: Reé László 
Könyvkiadó és Terjesztővállalat 
Bp., IX. Mester ucca 4.) Addigra 
már mindkét szülője a temető-
ben! Hogy miért írom mindezt?  

Kit érdekel a más nagyapja? – 
tehetnék fel a jogos kérdést. Ha-
limba is a devecseri-járás része, 
így minden, a járáshoz tartozó 
fiatalnak ugyanazon sors jutott. 
Behelyettesíthetnénk a nevet a 
Somló-környékiek, a de ve cse-
riek családi nevével. Valószínű, 
ez a sors ugyanaz, amit a Mar-
kos, Bukovics, Vesztróczi, 
Kalló, Erhardt, Kardos, Kovács, 
Mautner, Csider, Buzás, ,Baráth, 
Barcza, Kovács, Mándly, Mol-
nár, Fábián, Tóth, Wenczel, 
Szűcs, Takács, Jenei, Antal, 
Kövér… családokból való sor-
köteles férfiak éltek meg. E sors 

tipikus a legtöbb vonatkozásá-
ban még országosan is, nemcsak 
e környéken. Még a gyászének 
keretversszakai is azonosak le-
hettek a temetéseken. Ezt éne-
kelték itt Devecserben is a halott 
felett. „A nagy háborúban”, s az 
azt hamarosan követő II. világ-
háborúban való részvétel is álta-
lános minden család esetében. 
Hosszú-hosszú ideig nélkülöz-
ték a sorköteles férfiakat, s az 
otthon maradottaknak, öregek-
nek, nőknek kellett ellátnia a 
férfimunkát is a mezőn, az álla-
tok körül, az idősek és a gyere-
kek gondozását, hogy élni, létez-
ni tudjanak. S tették a dolgukat, 
nevelték a gyerekeket, a mi apá-
inkat, anyáinkat, s így tovább… 
Hogy mi most itt vagyunk, nekik 
köszönhetjük az őseinknek, a 
nagy-, a déd-, az ük-, a szépapá-
inknak, anyáinknak, akik a te-
metőben vannak már. Tudjuk a 
háború nélküli élet sem könnyű! 
Sem most, sem akkor! Az életet 
átvinni a túlsó partra sosem volt 
egyszerű! Azok a férfiak, akik 
nem a harctereken estek el, – jó 
esetben öregen, – a településük 
óte me tőjében kaptak nyughe-
lyet. Csontjaik a temető megál-

dott földjében nyugosznak, 
imára kulcsolt, rózsafüzérrel 
körültekert ujjaikkal, velük a 

„templombajáró” imakönyvük-
kel, bibliával, a legszebb ruhába 
felöltöztetve, hogy majd így 

„mehessenek” az Úr elé. A ke-
resztény hit ezt tartja.  A fent 
idézett, korabeli ének szerint az 
elhalt mindig jó szívvel, jókí-
vánságokkal, Isten segítségét 
kérve hagyja itt szeretteit: 

„Adjon áldást, boldogságot, itt és 
majd a mennyégben” Mennyég-
ben! Szinte elfeledett szó, de 
értjük a tartalmát mi egyazon 
anyanyelvűek. Az elhunyt még 

bocsánatot is kér embertársaitól, 
s útmutatóul a meg ma ra dot tak-
nak üzeni:

„Ha valakit megbántottam, ké-
rem e végső perczben, / Az Úr 
Jézus szent nevéért, bocsásson 
meg én nekem.” 

Az akkor volt, most meg most 
van! Kit érdekelnek már a régen 
meghaltak?  Nincs is már leszár-
mazottjuk!  A leszármazottak 
egy részét nem is érdekli, hogy 
mi van/lesz az ősök sírjával. 
Hogy váltsa meg! Tán nem is 
tudják! Ha nem, jogilag is tör-
lendő. Törvény van rá. Semmi 
hatályos jogszabályba nem üt-
közik. Nem kell olyan érzelgős-
nek lenni! Hall az ember ilyet is.  
Jöttünk, s elmegyünk, ez örök 
igazság! De a helyi kegyelet 
terén gondolkozhatunk másként. 
Főként a múltunk egy részét el-
söprő vörösiszap-ömlés után. 
Mélyebb kegyelettel, az emlé-
kek megtartásával. Devecser, e 
patinás múltú, 1543-tól „oppi-
dumnak” nevezett, erődítmény-
nyel bíró, országos vásártartási 
jogot is kapott mezőváros. 
S nemcsak azért, mert ez a teme-
tő a népnyelv szerint a török idő-
kig nyúlik vissza.  Más forrás 

szerint az 1700-as évek végén 
szentelték fel temetőnek.

A többrétegű rátemetkezés 
(minimum 3-szoros), minden új 
koporsós temetéskor bebizonyo-
sodik, hiszen csontokra ásnak rá. 
Így került elő, földhanttal egy 
koponya is (úgy két, két és fél 
éve vagy több, a Napló is írta), 
amit nem vettek észre a sírásók, 
hogy visszadobják. A comb-
csontok nagyobbak, jobban 
megmutatkoznak. Nem véletlen 
lehetett, hogy az 1980-as évek-
ben sírkertté nyilvánították a 
régi temetőt, az új temetkezések 
megszűntek, esetleg maradt a 
családi rátemetkezés. A miskei 
úti új-temetőt 1973-ban nyitot-
ták humánus okokból, látva a 
régi temető „túlterheltségét”, 
megteltét. Azóta nagy „üres” te-
rületek mutatkoztak a felszínen 
a fafejfák kikorhadásával. Aztán 
Mód Miklós plébános idején las-
sanként ismét elkezdtek temet-
kezni, először urnás temetéssel, 
meg a hozzátartozóra való ráte-
metéssel. E kétféle megoldás 
talán elfogadható(bb). Az egyik 
nem ér le az alant nyugvó testé-
ig, a másikban pedig „együtt-
marad, összeölelkezhet” (!?) a 
család, az egy vérből származók 
csontja. Kegyeletileg elfogadha-
tóbb.

Bár számomra megtiltatott, 
hogy szóljak a temetőről. De 
más fórum nincs, mint e lap, s 
belső késztetés megosztani 
mindezeket az olvasókkal. No 
meg, sokak egyetértenek a régi 
sírkövek helybeni megtartásá-
val. (A vélemények szőnyegalá-
söprése a legkevésbé célraveze-
tő.) Azt tudja mindenki, hogy 
nem egyszerű az utókornak 
sosem a múlt öröksége. S gon-
dozni a meglévőt, mindenki elé-
gedettségére szinte lehetetlen. E 
gondolatok tudatában, de mégis 
keressük a jobb megoldást. El-
sősorban meg kell felelni a tör-
vényi előírásoknak, szólnak az 
érvek. Meg hát a pénz, a nincs is 
kényszerít. Ki finanszírozza, 
miből a rendteremtést, s a folya-
matos karbantartást, a méltókép-
pen kinéző temetőt, az évente 
meggyűlt temetői szemét elszál-
lításának nem kevés költségét, 
az öntözővizet… S lehetne so-
rolni. A nagy fák kivágásával a 
balesetveszély talán elhárult. 
A kis fák meg reméljük, megin-
dulnak. Valóban nem egyszerű 

Hol sírjaink domborulnak…
Példa lehetne az utókornak

�
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Visszatekintő

70 éve szabadult fel…

Családom felmenői mind a 
devecseri régi temetőben alusz-
szák álmukat: Balogh gyógysze-
részék családja, Szalay Ottó 
postamester nagyapámék, Sza-
lay Sándor volt paraolimpiai te-
niszbajnok és édesanyám G. 
Kovács Mária, dr. Szalay László 
a környék volt főorvosa is és 
neje, nagynéném Szalay Laura 
és még többen a famíliából. Szo-
morúan láttam a durva beavat-
kozást a temetőben a síroknál. 

Például a felmenőim sírjairól is 
lefűrészelték az évtizedes, örök-
zöld guruspánokat a megkérde-
zésünk nélkül. Sajnálattal vet-
tem tudomásul, hogy a temető 
nem szebb lett, hanem szegé-
nyebb az elhordott régi sírkö-
vekkel. Feltúrták a temetőt, az 
utakra nincsen gond csak sárban 
járva tudok a rokonaim sírjához 
menni.

Szalay László Sándor
Ajka, Téglagyári u. 24.

70 éve, 1945. január 27-én 
szabadult fel az auschwitzi meg-
semmisítő tábor. Az 1. Ukrán 
Front katonái a barakkokban 
7000 beteg, csonttá soványodott 
foglyot találtak. Ők voltak az 
utolsó maradéka az idehurcolt 
szerencsétlenek, akik jórészt a 
lengyelek, magyarok soraiból és 
még a cigányok, fogyatékosok 
és a homoszexuálisok köréből 
kerültek ki. Több megsemmisítő 

tábor is működött, de Auschwitz-
Birkenau a holokauszt és az em-
beriség tragédiájának közös 
szimbóluma. Nekünk, magya-
roknak nemzeti gyászhelynek is 
számít, hiszen 600 ezer magyar 
zsidót hurcolták ide az állami 
szervek közreműködésével. 
Olyan nagyságrenddel műkö-

dött a halálgyár, amelyre soha 
nem volt példa az emberiség tör-
ténelmében. Gyerekek és idő-
sek, nők és férfiak – 1,1 millió 
ember, akik közül a becslések 
szerint 1 millió volt zsidó – na-
gyipari elpusztítása, a lehető 
leggyorsabban és leghatéko-
nyabban történt. Auschwitzban 
a láger felszabadítása után 

– minden más egyéb összehal-
mozott személyes holmi mel-

lett – csak emberi hajból, 6350 
kg találtak. Tekintsünk 71 évre 
vissza lapunk elődjébe, a régi 
Devecseri Ujságok-ba, hogy mit 
olvashatunk a fentiek előzmé-
nyeként, a zsidótörvények gya-
korlati végrehajtásáról. 

„Devecseri Ujság” 1944. ápri-
lis 8. „Kikapcsolták a zsidók 

az egész! Meg még az utókor 
kegyeletével is számolni kell. 
S ez is másképp munkál a lel-
kekben. A temetőben szórtan 
jelenlévő, stabilan álló vagy 
kissé megdőlt, régi, „lejárt sírkő-
vel” mi legyen? Vissza-visszatér 
a kérdés. Ha nem fizet, takarít-
sák el! ?

De van, akinek már alig, vagy 
fel sem lelhetők a leszármazot-
tai. Elhaltak ők is, eltávoztak 
máshova… A régi sírkő mégis a 
jeles, tartalmas múlt, egyféle bi-
zonyítéka, s őrzi a testet, aki fe-
lett áll. A közelmúltú XX. sz. 
legelején, és a XVIII., XIX. szá-
zadban még nem volt általános 
a szegény világban a sírkőállítás. 
(Ma mindenki emeltet szerettei 
fölé emléket.) Úgy is csak töre-
dék síremlék maradt a temető-
ben eleinkről. De maradt, mert 
járási, nagyobb település révén 
nyugosznak itt apácák, bírók, 
erdészek, gyógyszerészek, hiva-
talnokok, iparosok, iskola-mes-
terek, igazgatók, katonatisztek, 
kereskedők, molnárok, módo-
sabb és szegényebb parasztok 
százával, papok, postai alkalma-
zottak, orvosok, kántortanítók, 
tanítók/tanárok, uradalmi veze-
tők, ügyvédek, vasutasok, ven-
déglősök, hősi halottak, mártí-
rok, internáltak, mezővárosi 
elöljárók, a város egyszerű, éle-
tet előbbre vivő polgárai, kétke-
zi dolgozói, nők, ártatlan gyer-
mekek, csecsemők. (a felsorolás 
Rónai Károly nyomán) Becsül-
jünk meg minden követ, ami 
emléküket őrzi. Ez motivált 
mindig. A tényekhez tartozik, 
hogy a temetőrendezést meg-
hallva egy nyári szentmisén, 
2012. október 18-án temetőbejá-
rásra hívtuk Dr. Rainer Pál ré-
gészt Veszprémből. Természete-
sen jelen volt dr. Fodor János 
Atya, meg Burucs Ferenc a volt 
Városszépítő Egyesülettől, Soós 
Anita, s jómagam. A régész el-
hívta magával a múzeumban 
dolgozó Kákonyi Annát is. Dr. 
Rainer határozott szóbeli javas-
latot, ajánlást tett a megőrzésre. 
Igen-igen szépnek találta szak-
mai szemmel az itt található 

„sírkő-anyagot”. A kicsiket, az 
egészen aprókat is értékelte. 
Nem győzött fényképezni, pedig 
már járt itt. Azon az őszön pró-
báltunk segíteni, három szomba-
ton a megdőlt sírkövek szaksze-
rű, (Baráth L. sírköves-mester 
vezette) fel/helyreállításával, az 
önkéntes tűzoltó-fiatalok mun-
kájával, 2-3 autónyi kavics 
idehozatalával, 3 fordulónyi, ki-
sebb autó szemét, hulladék, épí-
tési törmelék elszállításával 

(Kertész László támogatása). 
Jórészt Soós Anita szervezte a 
munkálatokat. Aztán jobbnak 
látta abbahagyni. (Az akkori 
sajtó nem szólt a fenti, önkéntes 
munkákról, a küldött cikket nem 
jelentette meg. Az önkormány-
zatnak e témában 2014. szept. 
1-jén írt levelem az irattárban 
meg sem található.  Ezek is a 
tények.)

Ezután is szemmel láthatóan 
kezdtek megfogyatkozni az 
egész temetőben a régi sírok, s a 
szórtan lévők méginkább. 
A nyugati parcella szinte üres. 
Bizonyára nem váltották meg a 
helyet. 100–150 éves (vagy még 
régebbi) sírok is vannak/voltak. 
Hogy nem muzeális értékűek? 
Soha nem válhatnak azzá, ha 
időnap előtt eltávolítják. Az év-
tizedes guruspánokról, (örök-
zöld puspáng, kuruspán) nem is 
szólok. Pedig azok nem nőttek 
magasra. Még rendezés alatt áll 
a temető. Rengeteg (felszámoló) 
munkát (is) elvégeztek. De még 
sok tennivaló van hátra. Úgy néz 
ki, hogy ismét bőven van hely. 
Nagy területek „üresek”! S alant, 
több rétegben, összekulcsolt 
kézzel, imakönyvükkel a szívü-
kön alszanak eleink. Fájdalom-
mal halljuk jajszavaikat, mikor 
az ásó hegye szétveri az imádko-
zó kezeket, a szívük helyére döf. 
De csak az hallja a jajt, akinek 

„füle van” ilyesmire. Talán szebb 
lenne álmuk, ha búzakalászok 
lengedeznének felettük. Fino-
man lépdeljünk a zöld részeken 
is, mert ott feküsznek alant. 
Nem is kevesen. Zömmel római 
katolikusok, meg más felekeze-
tűek, evangélikusok és reformá-
tusok, de mindannyian deve-
cseri polgárok voltak felekezeti 
hovatartozás nélkül. S ez a 
közös szál! Devecseri polgárok! 
A mi eleink! S ha a fenntartás oly 
nehéz, jó lenne, sőt, örvendetes, 
(az elhalt devecseriek nevében 
is), ha az önkormányzat és az 
ótemető fenntartója ezután 
együtt gondolkodnának, tárgyal-
nának temető-ügyben. Minden 
tekintetben átgondolnák. Jót 
szeretne mindenki. Ez nem két-
séges. Hogyan tovább? Hát ta-
láljunk rá a megoldásra. Csakis 
az okos konszenzus vihet előbb-
re! E sorok is azért születtek.
 „Utolsó szavam hozzátok, ked-
ves embertársaim, / Istenáldás 
szálljon rátok éltetek napjain, / 
Fogjátok fel, vigyétek el, én rom-
landó testemet, / Uram Jézus, 
kegyes Jézus, vedd magadhoz 
lelkemet.” – így zárult a búcsú-
ének 1919-ben.

M. Mester K.

�

Olvasók Fóruma
Hol sírjaink domborulnak…

Az auschwitzi láger
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Budapest bora lett az Apátsági Furmint
(Somló, Czeidli József)   
A Tornai Pincészet 2011-es 

évjáratú Top Selection Apátsági 
Furmintja viselheti a Budapest 
bora 2015 elismerő címet a fe-
hérbor kategóriában - tájékoz-
tatta lapunkat Tornai Tamás.  
A főváros főpolgármestere kez-
deményezésére a Földművelés-
ügyi Minisztérium mellett működő Borszakértő Bizottság szak-
mai közreműködésével második alkalommal hírdették meg a 

versenyt, amelyre 95 tétellel 
neveztek, mintegy fele-fele 
arányban fehér- és vörösbo-
rokkal. A nemes megmérette-
tés célja, hogy segítse a ma-
gyar borvidékeken termelt 
borok népszerűsítését és meg-
ismertetését, a borászatok fej-
lődését. A vörösbor kategóriá-

ban a szekszárdi Tivald Cabernet Sauvignon 2011-es évjáratú bor 
nyert.

(Devecser, Czeidli József) 
Csodálatos látványt nyújt a téli 
világ, ami a hétvégén keményen 
beköszöntött. Devecserben a 
Honvéd utca is megragadó szép-

ségével ejt rabul bennünket, az 
itt lakókat. A napok óta lehulló 
nagy mennyiségű hó igaz sok 
munkát ad, de kárpótol 
mindannyiunkat a hófehér va-

telefonjait. A kormány zsidó-
rendeleteivel kapcsolatban a 
postaigazgatóság az elmúlt 
héten kikapcsolta a zsidók tele-
fonjait. Devecserben dr. Berán 
Sándor, Böhm József, Fried-
mann Antal, Lőwinger kávéház, 
dr. Mautner Elemér, Nay Vilmos, 
dr. Révész Márton, Rosenberg 
Emil, özv. Rosenberg Mórné, 
Schaffer László, Schwarcz 
Miksa és fia, dr. Weisz Kálmán 
és Weisz Mór és fia, míg Ajkán 
Erdő Emília, Fischer Mór, özv. 
Lőbl Ernőné, Schwarcz Lajos 
telefonjait kapcsolták ki. A két 
községben így 21 telefonkészü-
lék szabadult fel.”

1944. május 13. „Zsidók ke-
rékpárjainak, fényképezőgépei-
nek beszolgáltatása. A belügy-
miniszter rendelete értelmében 
a zsidók tartoznak a tulajdonuk-
ban lévő kerékpárokat, fényké-
pezőgépeket beszolgáltatni. 
Azok összeszedése a csendőrőr-

sök útján már folyamatban van.”
1944. május 20. „Zsidó cég-

táblák bevonása. A zsidó üzletek 
megszűnése folytán legtöbb he-
lyen már a zsidó cégtáblákat is 
bevonták. A devecseri járásban 
még mindenütt ott díszelegnek a 
megszűnt zsidó üzletek cégtáb-
lái. Értesüléseink szerint rövide-
sen intézkedés történik azok be-
vonásáról.”

1944. május 27. „A pápai 
ghettoba különítik el a devecseri 
járás zsidóságát. A devecseri 
járás zsidóságának elkülönítése 
most már végleges megoldást 
nyert. Rövidesen megkezdődik 
elszállításuk a számukra Pápa 
városban kijelölt helyre. Magá-
ból Devecserből 195, míg a já-
rásból összesen mintegy 500 
zsidót telepítenek át… A ghetto 
területére keresztény embernek 
belépni szigoruan tilos. Aki ez 
ellen vét, azt ugyancsak inter-
nálják. Minden zsidó személy 1 

– 1 fekvőhelyet és 1 – 1 ülőhelyet 
vihet magával, valamint csalá-
donként 1 asztalt és 50 kg sulyu 
csomagot.”

1944. július 29. „Megindult a 
zsidóvagyon rejtegetők felelős-
ségre vonása… Sohasem mertük 
volna elhinni, hogy a könnyű 
vagyonszerzés vágya ennyire 
meg tudja fertőzni a lelkeket. 
A zsidóvagyonok elrejtésével az 
állam megkárosítására és jogta-
lan egyéni haszon szerzésére 
irányuló cselekmények nagy 
száma azt mutatja, hogy sokan a 
szent önzést vallják életük alap-
elvének és a nemzet, a közösség 
érdekével mit sem törődnek…”

(A fenti, idézett szövegrésze-
ket, az akkori helyesírás szerint 
adjuk közre. A szerző)

Aztán folytatódnak a híradá-
sok a további lépésekről. A nov-
ember 4-i számban az egész 
járás zsidó üzleteinek név sze-
rinti átadásáról ad hírt az újság. 

Aztán jött a borzalom. A deve-
cseri zsidóságból is alig jönnek 
vissza néhányan. Egy rövid sors 
a sok közül. Scheiber Ignácné 
(szül: Mayer Éva) Keszthelyről 
származott ide, férje Celldö-
mölkről. Éva néni 40 fős famíli-
ájából hárman élték túl az elhur-
colást. Férje, Scheiber Ignác 
első felesége Olga, és a kisgyer-
mekük is odaveszett. Egy fia 
született Éva néninek, S. György 
(sz: 1954), aki családjával 
Veszp rémben él. Schaffer Lász-
lóra még e sorok írója is emlék-
szik, bőröket árult a Klapka 
utcai üzletében a ’70-es évek-
ben. Az elhurcoltaknak némi 
emléket állít a Devecseri életraj-
zi lexikon egy-egy élet-cikke. 
Megrázó az egész! Ne ismétlőd-
jön meg ilyen soha, senkivel, 
semmilyen módon. Csak raj-
tunk, embereken múlik.

M. Mester K.

�

�

rázslat. Az olykor oly csendes 
utca most megelevenedik, elő-
kerülnek a hólapátok, a szánkók. 
Mindenki vidám, és örül a ma-
napság ritkán látott „Tél tábor-
nok” éveleji látogatásának. 
A szomszédok besegítenek egy-
másnak, hamar tiszta és járható 

lesz a járda. Régi idők telei a 
beszédtéma. Közben előkerül a 
pálinkás butykos is! A torkunkat 
maró, méregerős szilvórium 
újra erőt ad a hólapátoláshoz.  
Egybehangzó a vélemény, jöhet 
az újabb havazás! 

Fotók: Czeidli József 

Téli anzix

Téli arcát mutató Honvéd utca Vízi Sándorné, Nóra néni unokáival együtt örül a hónak
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Nem egyezett  
az alvázszám

A devecseri rendőrök vontak 
intézkedés alá egy autót a közel-
múltban, melynek a forgalmi 
engedélyében rögzített alváz-
száma egyezett a motortérben 
bejegyzettel, de annak közvetlen 
környezetében friss, festetlen 
hegesztési nyomok láthatóak. 

2015. január 17-én 11.30 óra 
körül a devecseri rendőrök in-
tézkedés alá vontak Devecser-
ben a Miskei utcában egy szürke 
színű Peugeot típusú gépkocsit 
és annak vezetőjét. 

A jármű szemrevételezése 
során feltűnt az egyik rendőrnek, 
hogy az autón lévő szélvédő és 
oldal ablakok mind 1994-es év-
járatú, de a forgalmi engedély 
szerint a gépkocsi 1992-es gyár-
tású. A gépkocsi első szélvédő-
jén osztrák műszaki érvényessé-
gi matrica volt látható, melyről 
osztrák forgalmi rendszám ol-
vasható. Ezt követően a motortér 
átvizsgálása során megállapítot-
ták, hogy az autóban a gyárival 
ellentétben egy turbó feltöltővel 
ellátott erősebb agregát volt el-
helyezve, valamint a jármű ere-
deti színe bordó volt, ez több 
helyen is látszott a motortérben. 

A gépkocsi karosszériájába 
beütött alvázszám egyezett a 
forgalmi engedélyben rögzítet-
tel, de annak 10-10 cm-es köz-
vetlen környezetét megvizsgál-
va feltűnt a rendőröknek, hogy 
az utólag, a közelmúltban került 
behegesztésre. A festés el van 
repedve, a műanyag burkolatot 
felhajtva még a festetlen hegesz-
tési varrat is látható. Az autó 
vezetője közölte a rendőrökkel, 
hogy az autó az élettársa tulajdo-
na, nem nézte meg soha, hogy 
mi a gépkocsi alvázszáma, nem 
ő hegesztette át az alvázszámot. 

A 40 éves lovászpatonai férfi-
tól lefoglalásra került a gépko-
csi, valamint vele szemben 
egyedi azonosító jellel vissza-
élés bűntettének megalapozott 
gyanúja miatt indult eljárás az 
Ajkai Rendőrkapitányságon. 

Nem tudott lemondani  
a vezetés élményéről

Gyorsított bírósági eljárással 
zárult annak a 22 éves devecseri 
férfinak az ügye, akit korábban 

járművezetés ittas állapotban 
bűncselekményének elkövetése 
miatt eltiltottak a vezetéstől és 
ismét autót vezetett az eltiltás 
hatálya alatt. 

A devecseri rendőrök Vajda 
Sándor r. törzszászlós és Hor-
váth János r. zászlós 2015. feb-
ruár 12-én 17 órakor ellenőriz-
tek a devecseri vasútállomás 
környékén egy személygépko-
csit és annak vezetőjét. A 22 
éves sofőrrel kapcsolatban fény 
derült arra, hogy úgy vett részt a 
közúti forgalomban, hogy a jár-
művezetéstől el volt tiltva. A fi-
atalember a szabálysértés tényét 
elismerte a gyorsított bírósági 
eljárás lefolytatásáig szabálysér-
tési őrizetbe került.

A devecseri férfi tárgyalására 
2015. február 13-án 11 órakor 
került sor a Veszprém Városi Bí-
róságon, ahol a férfit 138 óra 
közmunkára ítélte a bíróság jár-
művezetés az eltiltás hatálya 
alatt szabálysértés elkövetése 
miatt melyet, ha nem hajt végre, 
akkor 20 nap elzárásra változtat-
ható át.

Barátjuk védelmére 
siettek

Az Ajkai Rendőrkapitányság 
vádemelési javaslattal zárta le 
annak a két fiatalembernek az 
ügyét, akik az egyik ajkai szóra-
kozóhelyen bántalmaztak két 
fiatal férfit.

A 112-es segélyhívón keresz-
tül érkezett bejelentés 2014. jú-
nius 7-én éjfél körül az egyik 
ajkai szórakozóhelyről, hogy 
verekedést tört ki. A kiérkező 
rendőrök adatgyűjtést és tanúku-
tatást végeztek a környé-
ken. A bántalmazás során egy 28 
éves férfi 8 napon belül gyó-
gyuló sérülést, míg a 20 éves 
férfi 8 napon túl gyógyuló orr-
csonttörést szenvedett. Az eljá-
rás adatai szerint az egyik bán-
talmazó cigarettát kért egy 
másik vendégtől. Mivel nem 
adott belőle, a férfi kiütötte a 
kezéből a dobozt. Erre odalépett 
a kötekedőhöz a 28 éves sértett, 
akit a férfi arcon ütött, az ütéstől 
pedig elesett. A segítségükre si-
etett az egyik barátjuk, akit hir-
telen elkezdett ütni két férfi. 
A 20 éves fiatalembernek a bán-
talmazás következtében eltört az 
orra. 

A 25 éves ajkai Sz. Ádámmal 
szemben garázdaság vétségének, 
a 20 éves ajkai J. Norberttel 
szemben súlyos testi sértés bűn-
tettének elkövetése miatt eljárás 
indult, melyet a napokban az 
Ajkai Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya vádemelési javas-
lattal zárt le, s az ügyben kelet-
kezett iratokat az Ajkai Járási 
Ügyészség részére küldte meg.

Tartozását kapálógéppel 
egyenlítette ki

Vádemelési javaslattal zárult 
annak a marcaltői fiatalember-
nek az ügye, aki a nyomozás 
adatai szerint eltulajdonított egy 
kapálógépet.

Egy noszlopi lakos tett felje-
lentést ismeretlen tettes ellen 
2014. október 4-én, mert az 
egyik ismerősének hónapokkal 
korábban kölcsönadott kapáló-
gépét valaki eltulajdonítot-
ta. A gépet kölcsönkérő férfi el-
mondta Zabó Tamás r. főtörzsőr-
mesternek és Szalai Zoltán r. 
zászlós körzeti megbízottaknak, 
hogy korábban albérlők laktak 
nála, de egyikük hirtelen elköl-
tözött azt követően, hogy eltűnt 
a rotációs kapa. Az albérlő val-
lomásában beismerte, hogy eltu-
lajdonította a kapálógépet és 
közölte, hogy a gépet egyik is-
merősének adta oda egy korábbi 
tartozása fejében. A 20 éves T. 
Gáborral szemben lopás vétség 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt eljárás indult, me-
lyet a napokban az Ajkai Rend-
őrkapitányság Bűnügyi Osztá-
lya vádemelési javaslattal zárt le, 
s az ügyben keletkezett iratokat 
az Ajkai Járási Ügyészség részé-
re küldte meg.

Hamar túladott  
a fűrészen

Bíróság elé állítással zárult 
annak a 31 éves devecseri férfi-
nek az ügye, aki az eljárás adatai 
szerint eltulajdonította a közelé-
ben lakó idős bácsi körfűrészét.

A férfi megfigyelte, hogy a 
bácsi nem zárja a kapuajtót, 
ezért 2015. február 5-én éjszaka, 
amikor sötét volt a házban belo-
pakodott az udvarba. A garázs 
ajtaját is nyitva találta, ezért ott 
is körülnézett és észrevett egy 
körfűrészt, melyet az otthonáig 
húzott, majd az udvarán letakar-

ta egy ponyvával. Hamar túl-
adott a könnyen szerzett zsák-
mányán és az árát elköltöt-
te. A bejelentést követően a 
devecseri rendőrök Borsath Ba-
lázs r. főtörzsőrmester szolgálat-
irányító parancsnok, Kozma 
Krisztián r. főtörzsőrmester 
megelőzési járőr és Vajda Sán-
dor r. törzszászlós körzeti meg-
bízott adatgyűjtést végeztek, 
mely során az elkövető szemé-
lyére  fény derült.

A 31 éves H. Andrással szem-
ben lopás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt el-
járás indult, amelyet a napokban 
az Ajkai Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya vádemelési 
javaslattal bíróság elé állítással 
zárt le, s az ügyben keletkezett 
iratokat az Ajkai Járási Ügyész-
ség részére küldte meg.

Lábnyomok a hóban
Rendőrkézen a fűtéscsöveket 

és radiátorokat eltulajdonító de-
vecseri férfi.

A hideg idő és a vastag hóta-
karó sem ijesztette meg azt a 40 
éves devecseri férfit, aki több 
alkalommal visszajárt az egyik 
használaton kívüli helyi telep-
helyre. Az épületbe az ablak be-
nyomásával jutott be, ahonnan 
saját szerszámait használva fű-
téscsöveket és radiátorokat vá-
gott le, majd azokat Ajkán lead-
va pénzhez jutott. A bejelentést 
követően 2015. január 28-án 
kora délután Vajda Sándor r. 
törzszászlós és Kozma Krisztián 
r. főtörzsőrmester körzeti meg-
bízottak a helyszínen adatgyűj-
tést végeztek, majd az épületet 
körbejárva lábnyomokra lettek 
figyelmesek, melyek az egyik 
közeli családi házhoz vezettek. 
A házhoz érve igazoltattak egy 
férfit, majd a házkutatás során 
előkerült több vételi jegyzék, 
melyek lefoglalásra kerültek.

A férfit elszámoltatása végett 
az Ajkai Rendőrkapitányságra 
szállították, ahol a családapa be-
ismerte tettét és elmondta, hogy 
a vasakért kapott pénzből élel-
miszert vásárolt a családjának.

A 40 éves devecseri férfival 
szemben kisebb értékre dolog 
elleni erőszakkal elkövetett 
lopás bűntettének megalapozott 
gyanúja miatt indult eljárás az 
Ajkai Rendőrkapitányságon. 

„Szolgálunk és védünk”

Rendőrségi hírek
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Ajkán a Térségi Családsegítő 
és Gondozási Központ Méltó 
Élet Esélye Idősek Otthonában 
került sor a városi Nyugdíjas 
Klubok bűn- és baleset meg-
előzési vetélkedőjére az Ajkai 
Rendőrkapitányság és az Idős-
ügyi munkacsoport szervezé-
sében 2015. február 9-én dél-
után. 

Ajkai Rendőrkapitányság ré-
széről Molnárné Bodor Ida r. 
őrnagy iskolai bűnmegelőzési 
tanácsadó, Gyuris Mónika r. fő-
hadnagy megelőzési főelőadó, 
Pósa Dénes r. főtörzszászlós 

körzeti megbízott és Balogh 
Szabolcs r. törzsőrmester meg-
előzési járőr koordinálta a vetél-
kedőt.

A vetélkedőre összesen 11 
csapat, vagyis Nyugdíjas Klub 
nevezett csapatonként 5 fővel.
Kleinhans Terézia Idősügyi 
munkacsoport vezető köszöntöt-
te a versenyzőket. Az évek során 
erős, összetartó közösségé ková-
csolódtak a klubok. Mindig van 
megbeszélni valójuk, szívesen 
énekelnek, kirándulnak, szere-
tettel várják azokat az előadókat, 
akik hozzájuk elmennek. A ve-
télkedő célja az idősek figyel-

mét felkelteni a rájuk leselkedő 
veszélyekre. A feladatok között 
volt KRESZ-totó, a biztonsággal 
kapcsolatos rejtvény, képes il-
lusztrációk. A legnagyobb sikert 
a „Most mutasd meg” elnevezé-
sű kitalálós feladat aratta.

A vetélkedő vidám, jó hangu-
latban zajlott, a feladatok értéke-
lését követően a csapatokat dí-
jaztuk, majd a klubdélután to-
vább folytatódott.

Az Ajkai Rendőrkapitányság 
és az illetékességi területén lévő 
Roma Nemzetiségi Önkormány-
zatok között új együttműködési 
megállapodás köttetett.

A rendőrség és az önkormány-
zatok között korábban – 2009-
ben – már köttetett együttműkö-
dési megállapodás, azonban az 
önkormányzati választásokat 

követően azok újragondolása, 
kiegészítése vált szükségessé.
Az ünnepélyes aláíráson jelen 
volt 2015. február 10-én Ajka, 
Kisszőlős, Pusztamiske, Deve-
cser, Noszlop, Kislőd, Városlőd 
és Somlójenő települések elnö-
kei. A rendőrség részéről Szo-
boszlai Tibor r. alezredes rend-
őrkapitány és Gerecs István r. 

alezredes roma összekötő tiszt 
fogadta a vendégeket a Deve-
cseri rendőrőrs tanácstermében. 
Az együttműködési megállapo-
dásról egységesen az került 
megfogalmazásra, hogy a papír-
ra vetett szavak csak akkor érnek 
valamit, ha az tartalommal van 
megtöltve. Fontos, hogy a kap-
csolattartás a problémákról, 

egymás azonnali tájékoztatása, 
nem további probléma generálá-
sa, hanem közösen a megoldá-
sok keresése a cél.

Közösen olyan programok 
szervezése a cél, hogy egymás 
munkáját, tevékenységét, lehe-
tőségeit minél szélesebb körben 
megismerjük.

Nyugdíjas Klubok 
vetélkedője

Új együttműködési megállapodás köttetett
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Sok érdeklődőt vonzott a 
Nagyiskola tornatermében meg-
tartott bemutató foglalkozás- 
számolt be a január végi ese-
ményről Szalma József, a 
Coerver® Coaching magyaror-
szági képviselője.  Czémán Imre 
közreműködésével három rész-
re: első-másodikos, harmadik-
negyedikes, és ötödikes csapa-

tokra osztották a gyerekeket, 
akiket nagy tapssal jutalmaztak 
a bemutató után a szülők. A kép-
viselő véleménye szerint jól si-
került a kezdeményezés, de még 
egy ismerkedős eseményt sze-
retnének tartani az elsősökkel, 
mert az a céljuk, hogy a deve-
cseri diákok devecseri iskolába 
járjanak.

Meglévő pályakarbantartás, 
egy 25 és egy 9 személyes kis-
busz, eszközvásárlás (mezek, 
labdák, professzionális tárgyi 
sporteszközök), utánpótlás célú-, 
edzőtáboroztatási-, edzőképzé-
si-, weboldal kialakítási költsé-
gek fedezése. Csak hogy pár 
dolgot említsünk abból a pályá-
zatból, amit a 2014-es évben 
pályázott, és nyert meg sikere-
sen a Devecser Sport Egyesület, 
tudtuk meg Heizler Gábortól az 
egyesület futball szakosztályá-
nak vezetőjétől. 70% a pályáza-
ti pénzből hiányzik még 3288 
millió Ft, amit TAO-s támoga-
tásként adhatnak cégek, vállal-
kozások, ezen kívül a 30%, 
közel 10 millió Ft az az önerő, 
amit az önkormányzat biztosíta-
na hozzá. Tudjuk, hogy az ön-
kormányzat milyen nehéz anya-
gi helyzetben van, mégis azt az 
örömteli ígéretet kaptuk, hogy 
megoldják az önrész kérdését, 
ha törik, ha szakad. Ezért is fon-
tos lenne, hogy ez a 3288 millió 
Ft összejöjjön, mert már szinte 
csak ezen múlik. Eddig a Leier 
cégcsoport, a Gallusz, az 
Admirer és az Eurogreen Kft., 
valamint a polgármester úr köz-
benjárására egy siófoki cég 
nyújtottak nagy összegű támo-

gatást, illetve találhatók a kb. 25 
millió Ft-os TAO-s támogatók 
között.  Ferenczi Gábor polgár-
mestertől megtudtuk, hogy a 
városvezetésnek a tavalyi év 
végén került a látókörébe egy 
siófoki cég, amely jelentős, 13 
millió forintos TAO-s összeggel 
támogatta a Devecser Sport 
Egyesületet. Az önkormányzat a 
2015-ös költségvetéséből vállal-
ja ugyan a közel 10 millió Ft-os 
önrészt, de kérik a segítségét a 
helyi és környékbeli vállalkozá-
soknak, hogy a pályázat sikeres 
lebonyolításához a fennmaradó 
3288 millió Ft-ot is össze tudják 
szedni. A TAO-s támogatások 
ügyében már szinte az összes 
nagyobb helyi vállalkozás meg-
keresése megtörtént az önkor-
mányzat részéről.   Ezúton is 
szeretné felhívni a Devecser 
SE-t támogatni kívánók figyel-
mét erre a lehetőségre. A TAO-s 
támogatás előnyei, hogy a vál-
lalkozás, vagy a társaság leírhat-
ja a látvány-csapatsport támoga-
tás összegét adóalapjából, majd 
a csökkentett adóalapból még a 
támogatás mértékével egyező 
adókedvezményt is igénybe 
vehet.  Minden támogatás szá-
mít!

(ifj. Kozma György)

Február elején a Devecseri 
Városi Könyvtár lovagterme 
adott otthont a Somló-környéki 
Történelmi Hagyományőrző 
Íjász Egyesület alakuló ülésé-
nek. A 18 fős alapító tagságot 
devecse r i ,  a jka i , 
somlóvásárhelyi és tüskevári 
íjászok és  hagyományőrzők al-
kotják. Az egyesület elnökének 
Vági Róbertet, elnökhelyettes-
nek ifj. Kocsy Miklóst, titkárnak 
Darida Katát, a felügyelőbizott-
ság tagjainak Németh Róbertet, 
Piros Tamást és Ferenczi Gábort 
választották. Az egyesület célja 

a közös edzések, versenyzések 
mellett a hagyományőrzés, a tör-
ténelmi íjászat megismertetése 
és megszerettetése a fiatalság-
gal. Az edzéseket szombaton-
ként 9-12 óra között a téli idő-
szakban Devecserben, a volt 
Malomépületben, majd jó idő 
esetén felváltva, a devecseri, 
tüskevári, tósokberéndi helyszí-
neken tartják. Várnak olyan 
kezdő sportolókat is, akiknek 
még soha sem volt íj a kezükben. 
Nekik az edzések alatt az íjá-
szathoz szükséges eszközöket is 
biztosítják. Ifj. Kozma György

Öt helyszínen, Ajkán, Bala-
tonfüreden, Pápán, Péten és 
Veszprémben rendezik meg ja-
nuár-februárban a megyei baj-
nokságokban szereplő csapatok 
részvételével a Téli Kupát.  
A Szpari eddig hatalmas előny-
nyel nyeri meccseit, volt olyan 
mérkőzés, ahol 10 (!) gól is volt 

a két csapat között. Sima felké-
szülési meccsek vannak a Téli 
Kupán – kezdi beszámolóját 
Burucs Károly, a csapat egyik 
leggólerősebb tagja. – Igazából 
az ifi csapat játszik öt felnőttel, 
hogy ezzel is több legyen az 
edzőmeccsek száma. A – hogy 
sikerült a mesternégyesed?-
kérdésre szerényen megjegyzi: 
– Csak úgy jött, szerencsém volt. 

Három ziccerem volt, meg egy 
fejes – mondja. A szerény fiatal-
ember gyorsan lehűti mohó kí-
váncsiságomat, elmondása sze-
rint járási csapatok ellen még 
ennél is jobb teljesítményt kelle-
ne nyújtaniuk. Azért meg kell 
még említeni Szakonyi és Király 
L. nevét is. Előbbi mesterötöst, 
utóbbi mesternégyest szerzett a 
járási „csóti csatában”.

Somló SC–Devecser SE 0:7 
(0:2) Gól: Szakonyi, Burucs (4), 
Horváth G. (2)

Devecser SE–Kolontár Köz-
ségi SE 7:2 (3:2) Gól: Tisonyai 
(3), Piczinger, Burucs, Király L., 
Horváth R., ill. Orvos Nagy, Ka-
lász

Csót SE–Devecser SE 0:10 
(0:4) Gól: Szakonyi (5), Király 
L. (4), Fábián R.  Ifj. K. Gy.

                                                                                                                                  

      
                        
                                   Meghívó! 
 
Az MSZP devecseri Csoportja Tisztelettel meghívja Önt és 
kedves családját 2015. március 8-án vasárnap 17.00 órai 
kezdettel a Városi Művelődési Házban tartandó hagyományos 
ünnepi Nőnapi rendezvényére, és azt követő baráti 
beszélgetésre. 
 
Ünnepi köszöntőt mond:  
                                         
                                         Gőgős Zoltán  
                                    országgyűlési képviselő 
 
 Fellépnek: 
                
                Devecseri Ifjúsági Fúvós Zenekar 
                Devecseri „Élőforrás” Gyermek Néptánc csoport 
                Szimeiszter Imre versmondó és tangóharmonikás 
                Devecseri FLIPPER Partyzenekar   
                 
                 

Ünnepeljünk Együtt Önökkel Önökért! 
 
 

                                                                                                        
 

43 millió forintos pályázati 
forrást nyerhet a Devecser SE
A helyi és környékbeli kis és közép vállalkozások 
további segítségét kérik a pályázat TAO-s részében

SportDevecSeri Mesterötös és a mesternégyesek

Coerver® bemutató 
foglalkozás

Somló-környéki Történelmi 
Hagyományőrző Íjász Egyesület alakult
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Háziasszonyoknak

A fánk
Igazából teljesen mindegy, 

hogy melyik legendát hisszük 
igaznak a fánk megszületését 
illetően. Hogy Krapfenné, a 
megözvegyült bécsi péknét  üd-
vözöljük, aki a türelmetlenkedő 
kuncsaftok miatt mérgében egy 
darab kenyértésztát a földhöz 
akart csapni. Mindannyiunk sze-
rencséjére azonban a darabka 
tészta a sparhelten éppen a forró 
zsírba esett. Ott legott megsült 
és fánk lett belőle. Más verzió 
szerint Krapfen úr még javában 
élt, amikor az asszony fejbe 
akarta vágni azzal a bizonyos 
darab tésztával, a tészta azonban 
a már előbb is említett zsírba 
pottyant. A fánkhoz hasonló ki-
nézetű sült finomságot már II. 
Ramszesz egyiptomi fáraó sír-
rajzain is találtak. Azóta szinte 
minden nemzetnek megvan a 
maga verziója a fánkra. Nekünk, 
magyaroknak kettő is akad, a 
szalagos farsangi és a csöröge, 
vagy más nevén forgácsfánk. 
Mindkettő zseniális, és igen 
finom. A különféle fánkokat 
eszik az egész világon, ki lyuka-
sat, ki szögleteset, ki mázasat, ki 
cukrosat. És ez így van jól. Mert 
a fánkhoz nem kellenek drága 
alapanyagok, marcipán meg 
egyéb, csak türelem és némi 
gyakorlat. Ha a farsang el is 
múlik, a fánkot megsüthetjük. 

Téli napok szívesen fogyasztott 
kelt tésztája.

A szalag titka
A szalag titka a fedő alatti 

sütés. Bár a fedőig vezető út 
gondos háziasszonyt kíván, de 
ez nem legyőzhetetlen. Ha fán-
kot sütünk, áldozzuk rá időt, fi-
gyelmet és majd örülhetünk, 
meg a család is a gyönyörű, 
finom fánknak. Legyen minden 
alapanyag, a liszt az élesztő, a 
tojássárgája legalább szobahő-
mérsékletű. A lisztet akár meg is 
langyosíthatjuk felhasználás 
előtt. Várjuk ki, míg az élesztő a 
langymeleg tejben szépen felfut! 
A kelesztést a meleg konyhában 

vagy a langyos cserépkályha te-
tején végezzük. A tészta semmi-
képp se fázzon meg! A jól kelt 
fánktészta sütésének egyik sar-
kalatos pontja az olaj hőfoka. 
Nagyjából 160 fokos legyen, 
írják a mai szakácskönyvek. De 
úgy lehetünk biztosak a megfe-
lelő hőfokban, hogy amikor be-
letesszük a tésztát az olajba, az 
azon nyomban elkezd gyön-
gyözni, pezsegni a fánk körül. 
A fánk egyik felét mindenkép-
pen fedő alatt süssük. Amikor 
piros az olajban lévő oldala, 
akkor fordítsuk meg, s már lehet 
fedő nélkül sütni tovább. Így fog 
kialakulni a fánk derekát lágyan 
körülölelő fehér szalag. Vigyáz-

zunk a kezünkre, amikor levesz-
szük a fedőt, mert a pára vissza-
csöpögve a forró olajba égési 
sérülést, az olaj kifröccsenését 
okozhatja. Emeljük le úgy, hogy 
a víz ne csöppenjen vissza.

Hozzávalók: fél kg liszt, 2 
dkg élesztő, 5 dkg porcukor, 5 
dkg vaj, 2 tojás sárgája, 1 pohár-
ka rum, egy csipet só, fél liter tej, 
olaj a kisütéshez. 

Úgy készítjük, mint a kelt 
tésztát szokás, kalácstészta sűrű-
ségűre dagasztjuk kézzel vagy 
géppel. Liszttel megszórjuk, be-
takarjuk, kelesztjük. Lisztezett 
deszkára kiöntjük a megkelt 
tésztát, ujjnyi vastagra nyújtjuk, 
szaggatjuk. Lisztezzük a „fel-
szakadt” felét is, nem ragadhat a 
sodrófára a tésztánk. S a kiszag-
gatott, sorba rakott fánkocskákat 
ismét kelesztjük meleg helyen. 
Túl ne keljen, mert az sem jó. 
A forró olajba csak annyit te-
gyünk, amennyi kényelmesen 
elfér, mert meg kell forgatnunk 
majd a még sülés közben is nö-
vekedő fánkokat. A túl forró olaj 
sem jó, mert kívül gyorsan meg-
pirul, s a belseje nyers marad. 
A szép fánkokat porcukorral 
meghintve tálalhatjuk. Sokan 
baracklekvárral fogyasztják leg-
szívesebben. M. Mester K.

Dr. Tormáné dr. Orosz Mária
(1930–2015)

Életének 85. évében elhunyt településünk körzeti orvosa, Devecser Város Díszpolgára, dr. 
Tormáné dr. Orosz Mária. Budapesten született 1930-ban. Ötéves volt, amikor meghalt édesanyja. 
Néhány év múlva nagyon jó mostohaanyát kapott. Egyetlen gyerekként nagy szeretettel vették 
körül. Első álma teljesült, amikor felvették az orvosi egyetemre. Itt ismerkedett meg későbbi 
férjével, akivel 1950-ben házasságot kötött. Első gyermekük egy év múlva született. A diploma 
megszerzése után 1954-ben állást ajánlottak egy egyetemen, de a friss diplomás doktornő Devecsert 
választotta, mert itt lakást és továbbtanulási lehetőséget ígértek. Ezzel második álmát válthatta 
volna valóra, mert nőgyógyász szeretett volna lenni. Az ígéretekből azonban nem lett semmi. Nyolc 
hónapig a kórházban laktak egy szobában, a munkát is itt kezdte gyakornokként a sebészeten dr. 
Laczai Antal igazgató segítségével. Dr. Szalay László halála után kapott körzetet, amely később 
bővült Pusztamiskével, Kolontárral és az összes iskolával, óvodával, bölcsődével.  Alig kezdték el a munkát, férjével együtt katoná-
nak hívták. A doktornő 3 hónap után alhadnagyként szerelt le. Kiutalt lakásba és rendelőbe tért haza. 1958-ban megszületett második 
fiúk. 1970-ben férje elhalálozott. A Szent Imre utcai rendelő jobb körülményeket biztosított. Egyedül kellett ellátni a feladatot. Sok 
volt a munka. Székpusztát is el kellett látni. Jöttek a sorscsapások; 1985-ben meghalt édesanyja, 1990-ben elvesztette kisebbik gyer-
mekét.  Lakásából a betörők elvittek 600 ezer forint értékű porcelánt. Egy életen át gyűjtötte őket. Az egyetemi évekkel együtt 46 
év és 186 munkanap után – bár dolgozott volna még – nyugdíjba küldték 1991-ben. Máshol soha nem dolgozott, csak Devecserben. 
A nyudíjazás után visszahúzódottan élt. Szívesen mondott igent, amikor visszahívták. Harmincnyolc év szakadatlan harc mások 
egészségéért, életéért csodálatos dolog. Ezt a harcot miértünk, devecseriekért vívta meg nap, mint nap dr. Orosz Mária. Köszönjük 
áldozatos munkáját. Emlékét megőrizzük. Váti Ferenc (foto archív)
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December 8-án Devecser 
város képviselő-testülete egy-
hangúlag támogatta a test vér-
települési kapcsolat kialakítását 
a kárpátaljai Nagypalád és a 
hozzá tartozó Fertősalmás tele-
pülésekkel. A testületi határoza-
tot és a testületi felhatalmazás 
alapján írt szándéknyilatkozatot 
megküldtem Nagypalád és 
Fertősalmás települések polgár-
mesterének, Bíró Vencel úrnak, 
aki előterjesztette azt a kárpátal-

jai települési tanácsi ülésen, me-
lyet szintén egyhangúlag támo-
gatott a testület, és felhatalmazta 
László József nagypaládi önkor-
mányzati képviselőt, hogy jut-
tassa el a Bíró Vencel polgár-
mester úr által ellenjegyzett 
szándéknyilatkozatot Devecser-
be – írja Ferenczi Gábor polgár-
mester. – A képviselő úr, aki 
egyben a Kárpát-Pack Kft. ügy-
vezető igazgatója, valamint he-
lyettese, Nagy Csaba elhozták 

Devecserbe a szándéknyilatko-
zatot, melyet Devecser polgár-
mestereként jómagam is ellenje-
gyeztem. Ma tehát lefektettük a 
Devecser és Nagypalád-Fer tős-
almás közötti testvértelepülési 
kapcsolat alapkövét. Vendége-
inkkel hosszú beszélgetést foly-
tattunk az együttműködés lehe-
tőségeiről és az ukrán politikai 
helyzetről. Látogatást tettünk a 
Devecseri Húsüzemben, ahol 
Szalai József igazgató úr látott 
vendégül bennünket, és bemu-
tatta határon túli vendégeinknek 
városunk büszkeségét, a húsüze-
met – ismerteti a városvezető. 
A testvértelepülési megállapo-
dás szándéknyilatkozata amely 
létrejött egyrészről Magyaror-
szág, Veszprém megyei Deve-
cser Város Önkormányzata kép-
viseletében Ferenczi Gábor pol-
gármester, másrészről Ukrajna, 
Kárpátalján a Nagyszőlősi járási 
Nagypalád és Fertősalmás köz-
ségek képviseletében Bíró Ven-
cel polgármester között – a part-
nerkapcsolatok erősítése – a 
kölcsönös kulturális, társadalmi, 
gazdasági fejlődést szolgáló 
együttműködés létrehozása és 
fenntartása, – az oktatás és a 
sport területén történő együtt-
működés, – a települések közös-
ségei, civil szervezetei, intézmé-
nyei közötti kapcsolatok felvéte-
le és elmélyítése, – a közbizton-
sággal és a köztisztasággal 
kapcsolatos folyamatos tapasz-
talatcsere, – a magyar nemzeti 
értékek, hagyományok, történel-
mi emlékek ápolása céljából. 
A Felek, Devecser város, vala-
mint Nagypalád (Velika Palagy) 
és Fertősalmás (Fertesolmas) 
községek testvértelepülési meg-
állapodás kötéséről kinyilvánít-
ják szándékukat. A Felek a 
testvértelepülési megállapodás 
kidolgozásának és annak aláírá-
sának határidejét 2015. április 
30. napjában határozzák meg. 

Devecser, 2014. december 8. 
Ferenczi Gábor sk. 

polgármester 
Nagypalád, 2014. december 10. 

Bíró Vencel sk. polgármester

Nagypalád település Ukrajná-
ban, a Kárpátalján, a Nagy sző-
lősi Járásban, Nagyszőlőstől 28 
kilométerre délnyugatra, a Túr 

jobb partján, a magyar határ 
mentén fekszik. Elsőként 1332-
ben említik, Palád néven.  Kez-
detben a rozsályi uradalom 

része, majd a 18. századtól a 
Kereskényi, a Szakadháty, illet-
ve a Kölcsey család birtoka. 
A település ma közel kettőezer 
lakosának 95 %-a magyar nem-
zetiségű. A legnagyobb részt 
református közösség máig sok 
régi hagyományt, szokást őriz.

Közel százan dolgoznak a 
helyi varrodában, ami olasz be-
fektetők segítségével működik. 
A lakosság többsége azonban az 
ismét fellendülőben lévő ma-
gángazdálkodásból él. A kultúra 
házában számos ifjúsági rendez-
vényt (újévi és farsangi mulat-
ság, szüreti bál) tartanak, nép-
szerűek a helyi folklór együtte-
sek fellépései. 1945-ben magyar 
tannyelvű általános iskola kezd-
te meg itt működését. Az intéz-
mény 1988-tól középiskolaként 
funkcionál. A helyi zeneiskolá-
ban nagy hangsúlyt fordítanak a 
hagyományok ápolására, a nép-
dal és a néptánc oktatására. 
Nagypalád középkori eredetű 
templomát 1913-ban átépítették, 
mára a környék egyik legszebb 
temploma. Kertjében 1. világhá-
borús emlékoszlop és Kossuth 
szobra található. A települést a 
környéken tehetős, hagyomány-
őrző falunak ismerik. 

(Nagypalád bemutatását kö-
vetkező lapszámunkban folytat-
juk. A szerk. Szöveg és képek: 
internet)

Nagy Imre

Testvértelepülési megállapodás született

Devecser és Nagypalád aláírta a testvér te le-
pü lési megállapodás szándéknyilatkozatát

8460 DEVECSER, Vasút u. 37.

Tel.: (88) 224-052  •  Fax: (88) 502-512
www.devagro.hu

e-mail: agrokemia@devagro.hu

Szemestermény-felvásárlás, -szárítás,
-tisztítás, -tárolás

Növényvédőszer-, műtrágya-,
vetőmag-értékesítés

Termeltetés
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A székely fiú hazaérkezik a 
nagyvárosból és visz az ap-
jának egy dobozos sört. Az 
apja elveszi a sört, előkapja 
a bicskáját és kezdi bontani 
a dobozt. A fiú rászól: – De 
idösapám, itt ez a kallantyú! 
Ez arra való, hogy az ember 
azzal nyissa ki a sört.
– Na, igen! Annak, akinek 
nincs bicskája! – feleli az 
apja.

*   *   *
Elégedetlen a vendég az étte-
remben, hívja a pincért: – 
Kérem, ez az étel ehetetlen! 
Hívja ide a szakácsot! – Tel-
jesen fölösleges uram, ő sem 
fogja megenni…

Hirdessen 
nálunk!
Hirdetések, köszönetnyil-
vánítások, jókívánságok 
díjai:
Teljes oldal (1/1):
35 000 Ft, 
Fél oldal (1/2):
18 000 Ft,
Negyed oldal (1/4):
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 pult-
jánál lehet leadni.

VÍZSZINTES: 1./ A megfejten-
dő rejtvény első része (Zárt 
betűk: É, L, Ö, T, S)  11./  Euró-
pa egyik nagy hegylánca 12./ A 
tenor és a mezzoszoprán között 
elhelyezkedő hangfekvés 13./ 
Kutya 14./ Ajtó eleje! 15./ Aktív 
vulkán Szicíliában  17./ Ginger 
... (Gyömbérsör) 18./ Nagyon sír 
19./ Nyolclábú, kisded bőrféreg 
21./ Római kettő 22./ Kötőszó 
23./ Kettőzve: Zola mű  26./ 
Nyavalya 28./ Az „Élővizek vá-
rosa” 31./ 13 tábornok kivégző-
helye 32./ Egyesült .... Emírség 
(Fővárosa: Abu-Dzabi) 33./ ... 
Klub (Kereskedelmi tévécsator-
na) 34./ Zár eleje! 35./ ÁBC 
kezdő betűi 37./ Rajong érte 38./ 
Veszprém patakja 40./ Régi űr-
mérték 44./ Szolmizációs hang 
45./ Kettőzve: Édesség 47./ Pa-
raszt, szegény ember 48./ Textil-
ipari nyersanyag 50./ Svédor-
szág, Ausztria autójele   

FÜGGŐLEGES: 2./ XIV. ..... 
(Napkirály) 3./ Hollandia autó-

jele 4./ Cselgáncsban győzelmet 
jelentő dobás 5./ Kiütés boxban 
6./ Talajművelő eszköz 7./ 
Rövid nyakú pengetős hangszer 
8./ Regény szereplője 9./ Bot 
szélei! 10./ .... Arborétum (Kám) 
14./ A megfejtendő rejtvény má-
sodik része (Zárt betűk: R, K, S, 
É, P, L) 16./ Tantál vegyjele 20./ 
Törökország fővárosa 24./ Verő-
eres véráramlás 25./ Nagy ...... 
(Dalszöveg: Presser Gábor) 27./ 
... színkártya (Szín és fényesség 
mértéke) 29./ Argon vegyjele 
30./ ....szalók (Város az Észak-
Alföldön) 36./ Csattanós történet 
39./ .... Anna (Kosztolányi 
Dezső mű) 40./ Az „Ezerjó” ha-
zája 41./ Tud 42./ Elődje 43./ A 
borotva ...  (Ivan Jefremov mű) 
46./ Internetprotokoll rövidítve! 
47./ Kettőzve: Gyermek köszö-
nés 49./ Igekötő

(Készítette: Czeidli József)

A januári szám helyes megfejté-
se: Ablakomon jégvirág van – 
művészkedő hideg csípte 
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Mo soly-
per cek

Népi meteorológia
Ha Gyertyaszentelőkor (2.) 

süt a nap és a medve meglátja az 
árnyékát, visszamegy a barlang-
ba, mert a hideg még 40 napig 
tart. Ha Balázskor (3.) esik, 
akkor nyáron elveri a jég a ter-
mést. Ha Dorottya (6.) szorítja, 
Julianna (16.) tágítja. Ha háza-
sodnak, (vidáman csivitelnek) a 

verebek Bálintkor (Szt. Valentin 
napja 14.), készülhetsz a tavasz-
ra bármikor. Ha Zsuzsannakor 
(19.) megszólal a pacsirta, köze-
leg a tavasz. Amikor hideg 
Üszögös Szent Péter (22.) és 
Mátyás (24.), akkor 40 napig tart 
a fogvacogás.

Csokonai Vitéz Mihály: 
A fársáng búcsúzó 

szavai
A homoktövis vagy ezüsttövis 

évezredek óta szerepel a gyulla-
dások, fertőzések, nőgyógyásza-
ti- és bőrproblémák, vese-, szív-

, máj-rendellenességek kezelésé-
ben. Nem véletlen, ugyanis 
kiemelkedően magas a vitamin, 
és az ásványi anyag tartalma. Az 
alábbiakat tartalmazza (a teljes-
ség igénye nélkül): A-, C-, B1-, 
B6-, E és K-vitamin, szerves 
savak (alma-, oxál-, borostyán-
sav), trigliceridek, ásványi anya-
gok (K, Mg, Ca, Na, Fe, Mn, Cu, 
Co). A fent leírtak közül kiemel-
kedően magas C-vitamin tartal-
mának köszönhetően hatékony a 
megfázás, az influenza kezelé-
sére. Ezen felül a diétás étrend 

szerves részét képezi, hiszen 
zsírbontó hatású, fokozza az 
anyagcserét. Magas tápanyag-
tartalma ellenére alacsony szén-
hidrát mennyiség található 
benne. Késlelteti az öregedési 
folyamatokat, óvja a bőrt, fel-
gyorsítja az égési, és fagyási 
sérülések gyógyulását. Kifeje-
zetten ajánlott a húgyúti fertőzé-
sek kezelésére, a veseproblé-
mákra, hiszen semlegesíti az 
apró homokszemcséket. Az 
emésztőszervekre és a gyomor-
ra is pozitívan hat, valamint 
csökkenti a vér koleszterinszint-
jét is. A májfunkciót is képes 
serkenteni. Ajánlott, hogy kúra-
szerűen fogyasszunk a bogyójá-
ból, vagy ha őrleményként kap-
ható, abból egy késhegynyit 
naponta. (gyűjtötte: MMK)

A homoktövis


