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2015. február 19-én délelőtt 
tartott sajtótájékoztatót Ferenczi 
Gábor, Devecser polgármestere. 
Ez a nap valóban a sikerről szólt 
városunk életében. A tájékozta-
tót megelőzően a polgármester 
hosszas tárgyalást folytatott a 
Hajtó-Mű Kft. német tulajdono-
sával, Michael Hörmann úrral, 
valamint a cég ajkai üzemegysé-
gének vezetőjével, Kozma Sza-
bolccsal. A polgármester német 
nyelvű köszöntőjét, rövid össze-
foglalóját követően a sajtótájé-
koztató magyarul folytatódott, 
informálva a jelenlévőket az üz-
leti tárgyalás jelenlegi állásáról, 
eredményéről. A polgármester 
örömmel jelentette be a lakos-
ságnak, a sajtónak, hogy a Hajtó-
Mű Kft.-vel történt megegyezés 
alapján aláírásra kerül az az in-
gatlan adásvételi szerződés, 
amely kiemelkedő lesz városunk 
történetében. A kft. bővítés és 
fejlesztés céljából mintegy 34 
ezer négyzetméteres területet 
vásárolt meg a település nyugati 
ipari övezetében. Ferenczi 
Gábor hangsúlyozta, a város, a 
városvezetés, valamint a cégek 
és vállalkozások közötti szimbi-

ózist. Egymást támogatva a siker 
elérhetőbbé válik, az elért ered-
mények pedig felpezsdítik vá-
rosunk gazdasági fejlődését. 
A sajtó kérésére Kozma Sza-
bolcs röviden bemutatta a céget, 
amely 1991-ben alakult. Külön-
böző egységei működnek Euró-
pa-szerte, köztük az ajkai Hajtó-
Mű Kft. is. A társaság fő profilja  
meghajtó gyártása a különféle 
garázskapuk nyitószerkezetéhez. 
Ajkán megközelítőleg 90 ezer 
darab villanymotor készül éven-
te. A devecseri beruházással nö-
velni kívánják a legyártott moto-
rok számát, valamint a jövőben 
profilbővítésre is sor kerül. Az 
induló tervekben egy 6000 négy-
zetméteres csarnok szerepel, 
amit  később szintén bővíteni 
szeretnének, ezért került sor egy 
nagyobb terület kiválasztására. 
Ezzel a beruházással 100-120 
ember számára hoznak létre 
munkahelyet, amely különböző 
szakmai szintű, mert a betanított 
munkától a szakmérnöki munka-
körig terjed. Az eddigi forgácso-
ló és összeszerelő tevékenység 
mellett a leendő csarnokba új 
gyártósor érkezik majd. A beru-

házás kivitelezése két éven belül 
elkezdődik, melyet megelőznek 
az előkészítési folyamatok, a ha-
tástanulmányoktól kezd ve a 
szükséges engedélyek beszerzé-
séig. A hely kiválasztásával kap-
csolatos kérdésekre is szívesen 
válaszoltak. Kozma Szabolcs 
kifejtette, hogy döntésüket hosz-
szas kutatás, a megfelelő hely 
megkeresése előzte meg a kör-
nyéken. A leendő alkalmas fej-
lesztési területet a devecseri 
ipari park nyugati övezetében 
találták meg. Ferenczi Gábor 
polgármester hangsúlyozta meg-
győződését, hogy a sikeres vál-
lalkozások azok, amelyek folya-
matos fejlődési pályán tarthatják 
településünk gazdaságát. Ezt a 
sikert erősítve jelezte a jövő évre 
tervezett adózási kedvezményt, 
amely a jelenlegi iparűzési adót 
2%-ról 1,7 %-ra csökkenti, vala-
mint a devecseri székhelyű vál-
lalkozások építményadóját eltör-
li, elengedi a város. A  kétnyelvű, 
magyarul és németül is rögzített 
adásvételi szerződést Kozma 
Szabolcs üzemegység vezető és 
Ferenczi Gábor polgármester 
írta alá. BG

Utassy József: 
Hurrá!
Szaladj, ha akarod látni, fuss!
Kitört a fák forradalma!
Szaval a száműzött Március!
Jégkirályt lincsel a Tarna!

Március! Március! Március!
Lángok a barackfaágon!
Láng, lobogó lila láng! Fiúk,
dobjuk rá a nagykabátom!

Március, gyönyörű Március!
Szeretlek százezer éve!
Ki merne utadba állni? Fuss!
Március, szerelmem: érj be!

Mérföldkő Devecser 
gazdasági fejlődésében

Devecser kulturális életében 
kiemelkedő helyet tölt be a ze-
neiskola. Előadásaikat mindig 
vastapssal köszöni meg a zene-
kedvelő hallgatóság. A helyi 
rendezvények állandó fellépői. 
Ez a zeneiskola látható, élvezhe-
tő oldala, az oktatás eredménye, 
amelyet nagyon komoly munka 
előz meg. Erről és minden zene-
iskolát érintő dologról beszélge-
tek az igazgatónővel Ihászné 
Szabó Katalinnal, aki igazgat, 
szervez, tanít, konferál és fellép 
a rendezvényeken.

– Kezdjük a beszélgetést a 
száraz, de fontos részekkel! Mit 
mondanak a félévi számok? Mi 
lehet a létszámcsökkenés oka?

– Idén a lehető legkevesebben 
iratkoztak be. Az egyik ok talán 
az általános iskola tanulói létszá-
mának a csökkenése. 1998-ban, a 
zeneiskola indulásakor az iskola 
létszáma 600 körül volt, a zene-
iskolások száma 100-ra volt te-
hető.  (Folytatás a 4. oldalon.)

Városunk 
egyik büsz-
kesége a 
zeneiskola
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Az Értéktár Bizottság ülést 
tartott a közelmúltban a művelő-
dési ház előadótermében. A hat-
fős testület számba vette azokat 
a települési értékeket, amelyek 
besorolhatók a megnevezett fel-
vételi kategóriákba. Bendes Ist-
ván jegyző és Cseh Tiborné 
könyvtár- és művelődési ház 
igazgató beszélt a nemzeti érté-
kekről és hungarikumokról 
szóló törvény céljáról. Czeidli 
József bizottsági elnök Deve-

cseri emlékek címmel megjelent 
kiadványa, a benne szereplő 
középületekkel, szobrokkal, em-
léktáblákkal jó alapul szolgálhat 
a kulturális örökség tárgyi java-
inak nyilvántartásba vételéhez, 
erősítették meg a résztvevők. 
Mayer Gábor iskolaigazgató 
pedig segítséget ígért a hon- és 
népismereti szakkör tagjainak 
bevonására a gyűjtőmunka to-
vábbi sikeres folytatásához. M. 
Mester Katalin a „Devecseri 

Ujság” munkatársa elvállalta, 
hogy rendszerezve összeállítja 
azt a névsort, amely azon neves 
emberek nevét tartalmazza, akik 
itt születtek, vagy kötődtek De-
vecserhez. Kozma György al-
polgármester az 1919-es vö rös-
terror áldozatairól mesélt. A ba-
ráti hangulatú értekezést meg-
tisztelte jelenlétével Ferenczi 
Gábor polgármester, aki többek 
között javasolta, hogy az agrár - 
és élelmiszer-gazdaság témában 

foglalkozzanak a Devecseri liszt 
elnevezés levédésével, valamint 
a 8-as műúton a várkastélyra 
utaló figyelemfelkeltő táblát he-
lyezzenek ki. Továbbá Gárdonyi  
Géza néptanító, író Devecserben 
komponált „Fel nagy örömre” 
kezdetű karácsonyi énekét minél 
szélesebb körben ismerjék meg 
és hungarikummá nyilvánítsák. 
A bizottság három új tag felvéte-
léről döntött. Így a közeljövőben 
Bajók Józsefné, Burucs Ferenc 
és Német Ernő is tagja lesz az 
Értéktár Bizottságnak,  amely 
legközelebb április 13-án ülése-
zik.   Czeidli József

Március 3-án nyitották meg a 
Kastélykönyvtárban a kiállítást 
az Ajkai Fotóklub Somlón ké-
szült képeiből. Stílusos kiegé-
szítéssel erősített rá a kiállítás 
rendezője a szőlő és a bor tiszte-
letére. Nemcsak borospoharak, 
pintesüvegek díszlettek a sar-
kokba állított hordók tetején, 
hanem láthattunk a föld, a szőlő 
megműveléséhez szükséges 
régi, kézi használatú mezőgaz-
dasági eszközöket is. A szép lép-
csőn, az esztergált korlát mellett 
az emeletre tartva – a már fele-
désbe merülő – szénaforgatót, 
háromágú favillát, a fenőkő tok-
mányát állították ki ráhangolás-
ként. Az elmúlt évtizedek élet-
képei, nagyapám, apám köny-
nyednek tűnő kaszáló mozdulata 
villant elém. Fönt pedig az egy-

öntetű, kiállításra készített kere-
tekben a Somló  üdvözölte a lá-
togatót fényképeken.

A kiállításnak helyt adó 
könyvtár igazgatója, Cseh Ti-
borné köszöntötte a megjelente-
ket. Elsőként városunk polgár-
mestere, Ferenczi Gábor fejezte 
ki örömét a Somló képekben 
való megjelenítéséért, és rövi-
den felvázolta, mit jelent a hegy 
a környék lakóinak, Devecser-
nek, és személyesen neki. El-
mondta továbbá, hogy a város 
tervezni szeretne a továbbiak-
ban e misztikus, mágikus hegy-
gyel, a borával, a benne rejlő 
turisztikai lehetőségek jobb ki-
használásával. A címet (Deve-
cser a Somló Fővárosa) tarta-
lommal kell megtölteni a jövő-
ben. E feladat is előttünk áll, 

foglalta össze Ferenczi Gábor.
Tornai Tamás nemcsak jelen-

létével, a vendégek üdvözlésé-
vel tisztelte meg az estet, hanem 
többfajta palackos borát hozta 
kóstolásra, személyzetet is biz-
tosítva a borok megfelelő aján-
lására. A Tornai Pincészet tulaj-
donosa élvezetes beszámolóban 
elevenítette fel  gyermekkori 
szüretelési, préselési élményeit, 
a heggyel, a munkálatokkal való 
megismerkedését. Szólt a hegy, 
a szőlőmunka tiszteletéről, az 
idősebb borosgazdák tudásának 
megbecsüléséről, a palackba töl-
tött bor értékéről. Tornai Tamás 
azon az esten - bár a Hegyköz-
ségek Nemzeti Tanácsa elnöke-
ként mutatták be - csak a Somlót, 
Somló-környékét szerető bo-
rásznak vallotta magát.

– Négy lelkes amatőr ajkai 
fotós kezdeményezéséből ala-
kult meg 2007-ben a klub, ami 
az Ajkai Fotóklub nevet viseli. 
Húsz fő felett van már a létszá-
munk. Igen jó csapattá váltunk 
az idők során – fogalmazott ve-
zetőjük, Tihanyi György, és 
ajánlotta az érdeklődők figyel-
mébe a klubtagok fotóit. El-
mondta, hogy pár éve Erdélybe 
utaztak fényképezni, mert a 
nagy hegyek, az érintetlen táj 
vonzotta őket. Egy ottani fotós 
bíztatta fel a társaságot, hogy 

„menjenek közelebb” a Somló-
hoz. Azóta talán minden négy-
zetméterét átvizsgálták a fény-
képezőgép lencséjével is, össze-
gezte a klubvezető. Bár máig 
sem tudnak betelni a heggyel, 
ami évszakonként, napszakon-

A teremben feszült csend. 
Minden versenyző izgul. Mind-
egyik arca egy-egy tanulmány. 
Van, ki a messze távolba mered, 
egyik a haját babrálja, a másik 
szemeit kikerekítve ujjaival 
dobol a combján. Mindenkiben 
van egy kis vizsgadrukk. Ben-
nem is. Szeretnék segíteni. De 
hát lehet ilyen helyzetben? Hor-
váthné Fatalin Zsuzsa tanárnő, a 
rendezvény szervezője, lebo-
nyolítója kedves szavakkal 
nyug tatja a versenyzőket. A kö-
zös dal éneklése némi megnyug-
vást ad. A zsűri is nyugtatóan 
hat, melynek elnöke Kulcsárné 
Németh Gyöngyi, tagjai Budai 
Viola és Ihászné Szabó Katalin. 
Zsuzsa tanár néni köszönti a ver-
senyzőket, illetve Mayer Gábor 
iskolaigazgatót és Czémán Imre 
igazgató-helyettest. A rendez-

vény mottója: „A hagyomány 
arra való, hogy visszavezesse az 
embert önmagához.” Elhangzott 
a felszólítás: - Fakadjunk dalra! 

- és már szólt is a közös dal. Sor-
számhúzás után jöttek sorban a 
produkciók Török Laura (4. a.), 

Kelemen Alexandra (3. a.), Ven-
czel Zsófia (3. a.), Ughy Veroni-
ka (7. b.), Forgács Anna (7. c.), 
Marton Dóra (4. a.), Bakos 
Noémi (2. b.), Török Vivien (4. 
b.), Nagy Andrea (8. a.), Dávid 
Eszter (2. b.) Bicsérdi Júlia 

(4. a.), Bakos Réka (2. b.) Dra-
vecz ky Lili (6. c.), Bakos Petra 
(2. b.)

A hihetetlen izgalommal várt 
eredményhirdetés alapján alsó 
tagozatban: 1. Bicsérdi Júlia, 2. 
Marton Dóra, 3. és közönségdí-
jas: Dávid Eszter. A felső tago-
zatban: 1. Ughy Veronika, 2. 
Nagy Andrea, 3. és közönségdí-
jas: Draveczky Lili

A többiek valamennyien ne-
gyedikek lettek. Ihászné Szabó 
Katalin megköszönte Zsuzsa 
tanárnőnek a nagyszerű szerve-
ző munkát, a pontos lebonyolí-
tást és a versenyzők segítését. 
A verseny remekül sikerült. Na-
gyon szép hangokat hallottunk. 
Vigyázni kell, hogy ezek a tehet-
séges gyerekek ne vesszenek el!

Váti Ferenc

Az Ajkai Fotóklubbal a Somlón…

Devecseri értékek gyűjtése

Népdalverseny gyönyörű hangokkal
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A korábbi évekhez hasonlóan 
az idén is a helyi MSZP szervez-
te meg a nőnapot. Az érkező 
hölgyeknek a művelődési ház-
ban Gőgös Zoltán országgyűlési 
képviselő, a helyi MSZP képvi-
seletében Szente István nyújtott 
át egy-egy szál piros szegfűt. 
A teremben is ők ketten köszön-
tötték a megjelenteket, minde-
nek előtt a nagymamákat és az 
édesanyákat. Szóltak a nők tisz-
teletéről, szeretetéről, a család-
ban és a társadalomban betöltött 
szerepükről. A műsorban elő-
ször a zeneiskola fúvószenekara 
lépett színpadra. Közismert és 
közkedvelt számokat játszottak 
Ormándlaky Péter karnagy ve-
zetésével, aki remek humorral 
fűszerezve dirigálta zenészeit. 
A megérdemelt vastaps termé-
szetesen most is bejött. A zene-
kart kis táncosok váltották. Mű-
soruk előtt Török Sándortól az 

„Élő Forrás” Művészeti Iskola 
igazgatójától megtudtuk, hogy a 
csoport fél éve van együtt, és 
elsősorban népi játékokat tanul-
nak. A műsorban rábaközi játé-
kokat mutattak be. Aranyosak, 
kedvesek voltak. Remélhetőleg 
sokszor fogjuk még látni őket. 
Őket szólisták követték. Tánc-
dalt énekelt Nagy Andrea, akit 
Németh Sandro kísért. Szi me-
isz ter Imre egy Juhász Gyula- és 
egy Karinthy Frigyes-verset 
mondott el nagy átéléssel, majd 
néhány táncdalt harmonikázott 
és énekelt el. Befejezésül a de-
vecseri FIPPER Partyzenekar 
nosztalgiázott régebbi tánc és 
operett slágerek előadásával. 
Nagyszerű hangulatot teremtet-
tek. Zenéjükre táncra mozdultak 
a lábak. A műsor után a rende-
zők vendégül látták a nézőket, 
akik kedvezően nyilatkoztak a 
rendezvényről. Váti Ferenc

A február 14-ét megelőző 
napok a Valentin napra való fel-
készülés jegyében zajlottak a 
Biztos Kezdet Gyerekházban. 
Különböző ünnepi díszeket ké-
szítettek, amelyek a ház díszévé 
váltak, kezdve az egyszerűbb 
színes díszítőelemektől a girlan-
dokon át a kézzel varrott aprósá-
gokig. Ezzel párhuzamosan már 
a tavaszi belső dekoráció is ké-
szült, a szívecskék mellett szín-
pompás virágok és apró madár-
kák öltöttek formát. A kézműves 
ügyeskedés része volt a temati-
kus hetek foglalkozásainak is. 
Tartottak mackós, hóemberes és 
madaras hetet, amikor egész 
időszak alatt a kiemelt témára 
összpontosítottak, a sajátos 
technikák, mondókák, játékok 
és színezők világában. Hamva-
zószerda előtt, húshagyó kedden 
rendezték meg a farsangi ünnep-
séget. Az ünnephez kapcsolódó 
dekoráció már napokkal előtte 
elkészült, hogy az ünnepi álar-
cok, díszes maszkok meg tudják 
adni a nap alaphangulatát. A 
gyermekek, az anyukák és a ház 
munkatársai is magukra öltötték 
a farsangi maskarákat. Volt, aki 
teljes jelmezbe öltözött, volt, aki 
csak díszes álarcot öltött, de 
mindannyian hozzájárultak 
ahhoz, hogy ez egy nagyon 
vidám nap legyen. Az arcfestés 
is viselője jelmezéhez igazodott. 

Nem maradt el a farsangi fánk 
sütése sem,  együtt készítették el 
és igazira, szalagosra sikerült. 
Valódi farsangi mókával és tánc-
cal zárták a napot, temették el a 
hideg telet.

A pszichológusi látogatás is 
heti rendszerességgel ismétlő-
dik. Február 1-től pedig elindult 
egy mozgásfejlesztő program, 
amely kiemelt figyelmet kap a 
mindennapi foglalkozásokon. 
Az előző számban említett, kará-
csonyfa alá került ajándékok 
azok, amelyek most mozgásfej-
lesztő eszközként hasznosulnak 
a gyermekek mindennapi életé-
ben. A nagy labda, a mászóalagút, 
a lépegető kövek és az egyensú-
lyozó tölcsér tölti be a mozgás-
fejlesztés eszközét. Az írisz-te-
rápia kínálta lehetőségek alkal-
mazásával a fejlesztendő 
korosztály igényeihez igazod-
nak éppúgy, mint a mondókás, 
énekes foglalkozásokkal. 

Korábban már beszámoltunk 
lapunk hasábjain a ház és a 
veszprémi székhelyű Drogse-
gély Ambulancia Egyesület kap-
csolatából megrendezett két 
prevenciós sorozatról. Egyik 
program projektzárása egyben 
egy új tervezet megvalósításáról 
is szólt, „Szülők iskolája” cím-
mel. Ez a rendezvénysorozat 
zajlik jelenleg is a gyermekek 
foglalkozásával párhuzamosan. 

Az öt alkalomból álló sorozat 
koordinátora és vezetője a Drog-
ambulancia részéről Hubainé 
Lipp Katalin. Két alakalommal 
dr. Gazda Gábor háziorvos, 
pszichiáter főorvos tartott elő-
adást, melyen a somlószőlősi 
Gyerekházasok is részt vettek. 
Az előadó közvetlen stílusban, 
kórképek alapján indított inter-
aktív foglalkozást a megjelen-
teknek. A dohányzás, az alkohol 
és a drog különböző, káros for-
máit mutatta be, annak hatásait 
elemezte a terhes nőkre, vala-
mint a szívük alatt hordozott 
magzatra. Bartha Dávid pszi-
chológus interaktív előadásának 
alaptémája a szenvedélybeteg-
ségek és azok kialakulása volt. 
Érintette az alvászavarból, a 
depresszióból, a skizofréniából 
és az életmódból adódó problé-
mákat, melyeket életvitel vál-
toztatással legtöbbször orvosol-
ni is lehetne. Kihangsúlyozta 
azokat az alapokat, amelyek 
elejét veszik a problémák és 
szenvedélybetegségek kialaku-
lásának. Szólt a hiányzó szere-
tetteljes kapcsolatokról és az 
otthoni nyugodt légkörről, vala-
mint az ember környezetében és 
önmagában kialakított rendről. - 
Rend kívül és rend belül! – 
hangsúlyozta előadásában az 
orvos. Szocializáció témakör-
ben pedig kiemelte a hagyomá-
nyaink ápolását, a családi- és 
néphagyományokat egyaránt, 
melyek egyfajta megtartó erőt 
és tartást adnak, elejét véve a 
különböző elhajlásoknak. Két 
előadás van még hátra a sorozat-
ból. Két újabb lehetőség az ala-
pok erősítésére, a felismerésre, 
szükség esetén az életmódvál-
tásra, változtatásra, meghozni 
döntéseinket, egy-egy apró lé-
pést, „egy jobb életért”.

Bolbos G.

Hangu la tos 
nő napi 
ren dez vény

Valentin nap, farsang, 
Szülők iskolája

ként, s még ezeken belül is igen 
változó képet, színeket mutat 
nekik, és folyamatosan adja az 
újabb ötleteket. 

Aszódi Pál, Bánhelyi József, 
Bolla Hajnalka, Csabina Kitti, 
Gáspár Balázs, Györkös József, 
Horváth Orsolya, Király Péter, 
Németh Krisztián, Rózsavölgyi 
László, Sárik Attila, Szekrény 
Ádám, Tatai Mónika, Tihanyi 
György, Vágvölgyi Attila klub-

tagok kilesett, átgondolt, figye-
lemfelhívó képein át „sétálhat-
tunk” a hegyen. Bepillanthat-
tunk az öreg pinceablakon, meg 
ki is nézhettünk egy másikon 
éppen a Somlóvárra, láthattunk 
míves zárat, benne az öregkulcs-
csal. Repülhettünk madárként a 
hegy fölött, s alant a Szent Ilona-
, meg a Szent Margit-kápolna, a 
pinceépületek húzódtak. Rácso-
dálkozhattunk a vágók, a szőlő-

sorok mértani rendjére, a tél 
mozdulatlan, pihentető erejére. 
Tűzpiros pipacsmezőről, a nap-
raforgófejek árnyékából, meg 
egészen messziről is nézhettük a 
hegy kékes homályba burkoló-
dzó sziluettjét. Aztán közel me-
hettünk a tőkékhez, a tavaszi 
metszéshez, a szürethez, egy-
egy sárguló, érett fürthöz, ami-
nek nemcsak az illatát, hanem 
ízét is érezni lehetett. Az őszi 

napsütés aranyló fényével átvi-
lágította a mézédes szőlőszemet 
- ezt is a kiállításon láttam. Mind-
ezt tehettük egy pohár somlói 
traminivel a kezünkben. Igazán 
élvezetes séta! Jön a tavasz! 
Vagy már itt is van? Köszönjük 
a fotósoknak, hogy felcsaltak-
felcsalnak bennünket a Somló 
tetejére is. Irány a hegy!

M. Mester K.
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Még február 15-én délelőtt az 
ABC-ben hallottam, két fiatal-
asszony azt latolgatta széles mo-
sollyal: mire tippelsz, mit talál 
ki az idén az Ihászné meg a 
Czeidli Jóska? Ez tényleg rend-
kívül izgalmas kérdés! A tavalyi, 
Ursula és Bubó doktor párost 
nem lehet felülmúlni, gondolná 
az ember. Szóval, mi tagadás, 
sokan mentek nagy várakozás-
sal este 5 órára a művelődési 
házba, nemcsak amiatt, hogy mi 
lesz a zenei repertoár, hogyan 
játszik majd a csemetéjük, 
hanem, hogy mi lesz a körítés! 
Mert ez utóbbi, valljuk meg, át-
segíti a kis zenészeket és a hall-
gatóságot is a tanulás, a zenei 
haladás apró és nagyobb görön-
gyein. S jött a (kedves, humoros, 
szelíd) gonosz mostoha a (hat-
hengeres, szuper) söprűjével 
(Ihászné Szabó Katalin tanárnő 
személyében). A tekenőben 
szorgosan mosó, törékeny alka-
tú Iluska (Bakosné Horváth 
Éva) tiszta hangjával, kellemes 
szerepjátékával mutatkozott be 
a közönségnek. De előtte Kuko-
rica Jancsi (Czeidli József tanár) 
is elénekelte belépőjét, elmond-
ta sorsát, mielőtt vándorútra in-
dult Francia-honba. Kacsóh 
Pongrác daljátéka köré kerekí-
tették a jelmezbe öltözött kicsik 
és nagyobbak fellépését, oldva 
ezzel az izgalmakat, és egyben 
mesés miliőt, keretet varázsolva 
a különböző zeneszámok közé. 
Mégis álljon itt a sor, a fellépők 
neve, a választott hangszer, s az 

előadott mű címe, melyet elját-
szottak a közönségnek:

Köszöntő, Gonosz mostoha –
Ihászné; Jancsi belépője – 
Czeidli József – Kacsóh Pong-
rác daljátékából; Iluska belépő-
je; – Bakosné Horváth Éva 
– Kacsóh Pongrác daljátékából; 
Buzás Ivett, fuvola, Haydn: 
Édes lányka; Orbán Bianka, 
zongora, Szőnyi Erzsébet: 
Négykezes; Bertalan Zsófi, fu-
vola, Lully: Kis dal; Bakos Petra, 
zongora, Majkapar: Tánc; 
Pomper Letícia, fuvola, Kis 
kacsa fürdik; Brunner Barbara, 
Csatlós Krisztina (tanár), zongo-
ra, Schubert: Kindermarsch; Bi-
csérdi Júlia, fuvola, Neefe: Al-
legro; Dávid Eszter, zongora, 
Sperontes: Menüett; Barta 
Gábor, fuvola, Rameau: 
Rigaudon; Elisa Lili Jouannet, 
zongora, Erre kakas; Bakos 
Noémi, Bakos Réka, furulya, 
Kis dal; Horváth Szebasztián, 
zongora, Gólya, gólya, gilice; 
Venczel Zsófia, fuvola, Bach: 
Korál; Baráth Hanna, zongora, 
Kis karácsony; Baráth Sára, fu-
vola, Schubert: Bölcsődal; Mar-
ton Dávid, zongora, Megy a 
gőzös; Doma Zsüsztin, Ignácz 
Karina, Kelemen Alexandra, 
Varga Noémi, klarinét, Francia 
népdal, Kánon; Vas Kovács 
Milán, tenorkürt, Kell még egy 
szó – (sajnos ő hiányzott); Mar-
ton Dóra, zongora, Francia dal 

– négykezes; Csemba Júlia, fu-
vola, Beethoven: A Mormotás 
fiú; Boldizsár Bíborka, trombita, 

Micimackó; Pomper Alexandra, 
zongora, Czerny: Dal; Mergl 
Zsófia, fuvola, Telemann: Me-
nüett; Fenyvesi Júlia, klarinét, 
Vuk dala; Tomor Júlia, Bach: 
Menüett; Pataki Bence, trombi-
ta, Az a „devecseri” trombitás; 
Barta Enikő, Draveczky Lili, 
Magvas Laura, Kovács Kornél, 
Ihászné „Heart and Soul”; Ughy 
Veronika, tenorkürt, Charles 
Aznavour: She – Ő; Forgács 
Anna, tuba, ABBA Mamma mia; 
Németh Sandró, zongora, Nino 
Rota: Keresztapa – részlet a film 
zenéjéből; Hekele Fanni, tuba, 
Nagy orosz fantázia

Ahogy „nőttek” a gyermekek, 
úgy lettek hosszabbak és művé-
szibbek a darabok. Ez nem kriti-
ka ebben az írásban, hanem 
annak az ősrégi közmondásnak 
az igazolása, hogy „gyakorlat 
teszi a mestert”. Meg a tehetsé-
get is csak sok-sok gyakorlással 
lehet kibontogatni. Aztán hogy-
ne tudna már nehezebb, hosz-
szabb darabokat játszani Né-
meth Sandró, mint az a kicsi 
lányka, aki egy-két éve tanul 
zongorázni, s még gondolkodva 
játszik. De jól. S öröm nézni és 
hallani a mindig megtalált, játé-
kos hangokat. A kitartásnak 
máris volt eredménye. S még 
hova fognak jutni a most zenélő 
növendékek! Az ember boldog 
már előre! Premierje volt a 
TÁMOP-pályázaton nyert trom-
bitának is. Igazán szépen szólt!

Ormándlaky Péter tanár úrtól 
hallhattuk a Furulya nótát Ka-

csóh Pongrác daljátékából. 
Bojnécz Gábor tanár úr énekelt 
is, Kacsóh  daljátékából adta elő 
az Egy rózsaszál…, és a  Kék tó, 
tiszta tó című dalbetétet.

Végül az összes gyermek, a 
kórus eldalolta Honey Beast: 
A legnagyobb hős című betétet.

Az estet mindvégig a „gonosz 
mostoha” moderálta, nevével 
ellentétben igen kellemesen. 
Míg „behangolta a kottaáll-
ványt”, addig is volt valami fi-
gyelemfenntartó mondata a né-
zőtéren ülők felé. Jancsit is 
gyakran kerestette a közönség-
gel, derűt hozva mindig e kis 
közjátékkal. Jancsi is hazatért a 
műsor végére Iluskájához, a sír-
jához, s bizonyára tervezetten, 
nem vált János vitézzé, maradt 
aki volt: Kukorica János. Persze 
Iluska is feltámadt, meghajolt a 
közönségnek. Az összes szerep-
lőt, kicsiket és nagyokat tapssal 
jutalmazta a közönség. S még 
szólni kell a felkészítő tanárok-
ról, akik csak tették, s teszik a 
dolgukat a növendékekkel, (né-
melyek évtizedek óta), s játsza-
nak négykezest is örömmel:

 Dr. Lukáts Andrásné, Hor-
váthné Fatalin Zsuzsanna, Csat-
lós Krisztina, Kovács Kinga, 
Ormándlaky Péter. Az éneklés 
mellett zongorán és harmonikán 
kísért: dr. Bojnécz Gábor.

Technika és dekoráció: Baráth 
András, Kurdi Róbert. Minden-
kinek köszönet! A növendékek 
egy éven át gyakorolhatják az új 
darabjaikat, a régi, Ihászné-
Czeidli kettős pedig már most 
elkezdheti törni a fejét, hogy jö-
vőre mit találnak ki.

M. Mester K.

(Folytatás az 1. oldalról.) 
Jelenleg kb. 300 iskolásból 56 a 
zeneiskolás. Az arányok meg-
maradtak. Devecserből járnak 
Ajkára zeneiskolások, de isko-
lánk jó hírnevének köszönhető-
en hozzánk is járnak tanulók a 
környező településekről. Gond a 
tanári létszám alakulása. Öt ál-
landó tanárral indultunk. Ebből 
jelenleg hárman maradtunk: 
Horváthné Fatalin Zsuzsanna, 
Ihászné Szabó Katalin és Or-
mándlaky Péter. Négy óraadónk 
van: dr. Lukács Andrásné, Csat-
lós Krisztina, Kovács Kinga és 
Bojnécz Gábor. Tehát nincs ál-
landó tantestületünk, de akik 
vannak, azok nagyon jók.

– Melyek a 2014–15-ös tanév 
eredményei, gondjai?

– Minden nehézség ellenére 

szépek és biztatóak a félévi 
eredményeink. Korábbi sikere-
ink: Boldizsár Zsolt Debrecen-
ben tanul a Zeneművészeti 
Egyetemen, öccse Dániel Salz-
burgban tanul. Húguk Bíborka 
is valószínű, hogy a nyomdoka-
ikba lép. Már bejutott országos 
döntőbe, regionális versenyen 
pedig nívódíjat kapott. Nagy a 
készülődés az országos mélyréz-
fúvó versenyre. Két versenyzőt 
neveztünk, akik Veszprémben 
regionális találkozón mérettet-
ték meg magukat. Ott Forgács 
Anna tubás arany minősítést ka-
pott, Ughy Veronika tenorkürtös 
nívódíjas lett. Büszkék vagyunk 
rájuk.
–  Mit hozhat a jövő a további 
fejlődésben  és  a  meglévő  gon-
dok megoldásában?

– A korábban itt tanító taná-
rokkal jó a kapcsolatunk, de in-
kább a volt tanítványainkat vár-
juk vissza, hisz fiatalításra szük-
ség van. Szeretettel várjuk vissza 
a diplomát szerzőket: Göcsei 
Márkot, Varga Laurát, Boldizsár 
Zsoltot. Előre szeretnénk ezzel 
menekülni. A tankerület iskolái-
ba szeretnénk kivinni a zenetaní-
tást, ahol a megfelelő körülmé-
nyeket tudják biztosítani. Érdek-
lődés van. Az „Innovatív iskola 
Devecserben” című pályázat is 
nagyon sokat segíthet a fejlesz-
tésben, a megújulásban. A pályá-
zat eddigi eredménye egy félmil-
lió forintos szaxofon és egy kis-
gyermekeknek indított zenei 
szakkör. Iskolánk fenntartója a 
KLIK. A polgármester úr ígére-
tet tett, hogy segítik a rászoruló 

szülőket a tandíj befizetésében. 
A  leendő zeneiskolások, az óvo-
dások jártak nálunk egy bemuta-
tón, ahol kipróbálhatták a hang-
szereket. Beiratkozáskor várjuk 
őket. Nyári terveink között egy 
balatonszepezdi táborozás szere-
pel. A zenekar ott egy hét alatt 
napi 2 × 2 órai gyakorlással egy 
év repertoárját tanulja meg.
–  Kérem az igazgatónőt, hogy 

önmagáról is ejtsen néhány 
mon datot!

– Büszke vagyok a tanulmá-
nyaimra. Öt diplomám van; 
óvónő, tanítónő, ének-zene tanár, 
klasszikus előadó és okleveles 
klarinét tanár. Köszönöm, hogy 
mögöttem állt és segített a csalá-
dom, értéknek tekintik amit lét-
rehozok. Büszkék rám. Enélkül 
nem menne. Váti Ferenc

Farsang a zeneiskolában

Városunk egyik büszkesége a zeneiskola
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A Kommunizmus Áldozatai-
nak Emléknapjává nyilvánította 
az Országgyűlés 2000. június 
13-án elfogadott határozatával 
minden év február 25-ét. Ko-
vács Bélát, a Független Kisgaz-
dapárt (FKGP) főtitkárát, 1947-
ben ezen a napon a kommunis-
tákkal szembeni ellenállásáért a 
szovjet hatóságok a képviselői 
mentelmi jog ellenére letartóz-
tatták és a Szovjetunióba hurcol-
ták. Nyolc évet töltött fogság-
ban. Először a GULAG irányí-
tása alatt álló kényszermunkatá-
borokba, majd 1951 szeptembe-
rétől az Állambiztonsági 
Minisztérium moszkvai közpon-
ti börtönében szenvedett. A po-
litikus letartóztatása és fogva 
tartása az első lépés volt, amely-
nek során a kommunista párt 
kiiktatta az ellenszegülőket és a 
totális, egypárti diktatúra kiépí-
tése útján haladt. Ez a tett a de-
mokrácia és a szabadságjogok 
semmibe vételének jelképévé 
vált, amely a kommunizmus 
közel 50 éves uralmát jellemez-
te. Mi is az a GULAG? A Láge-
rek Főhatósága volt, oroszul 
Glavnoje Upravlenyije Lagerej, 
innen a közismert orosz nyelvű 
rövidítés, mozaikszó. Székhelye 
Moszkvában, a Lubjanka téren, 
egy hétemeletes épületben volt. 

A közel 40 000 (negyvenezer) 
munkatábort a hatalmas admi-
nisztratív szervezet működtette. 
A kényszermunkatáborokban 
egyidejűleg 10–12 millióan 
sínylődtek, elítélt rabok, politi-
kaiak, köztörvényesek. Az el-
hunytakat újabb elítéltekkel pó-
tolták. Egyes levéltári kutatások 
alapján körülbelül 100 millióra 
teszik a kommunizmus áldoza-
tainak számát az egész világon. 
E magas számban, az éhínség-
ben, kényszermunkatáborban, 
vagy kivégzés által elhunyt áldo-
zatok száma is benne van, s 
benne vannak azok az áldozatok 
is, akiket börtönbe zártak, vallat-
tak, kínoztak, megbélyegeztek, 
akiket csoport- vagy vallási ho-
vatartozása miatt üldöztek, 
vagyis mindenki, akit a szabad 
cselekvés és választás lehetősé-
gétől megfosztottak, testileg és 
lelkileg megnyomorítottak. 
A Szovjetunió saját népeit sem 
kímélte. 

E munkatáborokban sínylőd-
tek a II. világháború befejezése 
után, 1945 tavaszán, májusában 
hadifogságra, málenkij robotra 
összeszedett fiatal magyar férfi-
ak (kevesebb számban nők). So-
kakat, köztük leventéket is poli-
tikai elítéltként nemritkán 10-15 
év munkatáborra ítéltek, ahon-

nan levelet sem írhattak haza 
egyetlen egyszer sem. Ilyen íté-
letet kapott a fiatal levente, Ró-
zsás János (1926–2012) is, akit 
később „a magyar Szolzsenyi-
cin”-nek is neveznek. A nagyka-
nizsai Rózsás János miután ha-
zatérhetett (1953 dec. 1), megfo-
gadta: az életét annak szenteli, 
hogy leírja, feltárja, megörökít-
se a GULAG-on elszenvedett 
borzalmakat. A 10 év alatt, me-
lyet „kinn” töltött, jól megtanult 
oroszul, s így kötött barátságot a 
szintén 10 évre elítélt, később 
Nobel-díjat kapott Szolzsenyi-
cinnel. Szintén 10 évet rabosko-
dott a nagyalásonyi, néhai le-
vente Csöngei Dezső is (1927–). 
Lefogyva, fogatlanul tért haza 
1953. december 3-án. Életét, há-
nyattatásait a Mind elvitték a 
legények elejit… című könyv-
ben olvashatják tizenkét más 
hadifogoly élettörténetével 
együtt (a könyvtárban megtalál-
ható). Rózsás János nemcsak 
magyar, hanem nemzetközi 
szinten is képviselte a GULAG-
on elszenvedetteket. Több évti-
zedes munkával, itthoni levele-
zéssel, moszkvai levéltári kuta-
tásokkal összegyűjtötte a GU-
LAG Lexikon anyagát, melyben 
4800 magyar elítélt életének, 
elítélésének rövid leírása, adata 

szerepel (szintén a könyvtárban 
kereshető a Püski kiadvány).

Rózsás János és más történé-
szek (Für Lajos, Stark Tamás) 
kikutatott adatai szerint 870 ezer 
a hadifoglyok és málenkij robot-
ra elhurcoltak száma. A munka-
táborokba 722 ezren érkeztek 
meg. A „különbözet” az út során 
elhunyt, illetve halálraítéltként 
tárgyalások nélkül kivégezték. 
Az idők során hazatértek száma 
523 ezer fő. Itt a különbség (az 
elhurcoltak és a hazatértek kö-
zött) 347 ezer fő – életerős, vi-
rágjában lévő, magyar fiatal, a 
nemzet színe, virága – odave-
szett. Jórészt idegen földön, jel-
telen sírban nyugosznak. Az 
utolsó, kisebb transzportok 
1953–55-ben jöhettek csak haza. 
Nem véletlen, hogy emléknapja 
lett a kommunizmus áldozatai-
nak…

Akinek még él a családjában 
idős ember, rokon, aki erről még 

„mesélni” tudna, faggassák ki, 
jegyezzék le emlékeit, hogy 
megőrződjön a kisemberek éle-
tét megkeserítő történelmi való-
ság. Az „oral history” (elbeszélt 
történelem) forrástárát gyarapít-
hatjuk a visszaemlékezésekkel. 
E témáról szóló könyveket köl-
csönözhetnek könyvtárunkból.

M. Mester K.

Újabb előrelépés történt a 
vörös-iszap károsultak ügyé-
ben, a nem vagyoni károk 
megtérítése érdekében. Erről 
tartott sajtótájékoztatót a köz-
elmúltban dr. Kovács Zoltán 
államtitkár és Takács Szabolcs 
kormánymegbízott a deve-
cseri Járási Hivatal épületében.

– Részben születtek már ítéle-
tek, részben jogerős perek vár-
hatók az ügyben. Ezért szemé-
lyesen is, levélben is fordultam 
Miniszterelnök Úrhoz, aki fogé-
kony volt a kérdésre. A költség-
vetés tervezésekor 400 millió 
forint került be a büdzsébe ezek-
nek a károknak a megtérítésére 

– fogalmazott Kovács Zoltán, aki 
arról is tájékoztatott, hogy ez év 
januárjában a tárgyban a költ-
ségvetési rendelet is megszüle-
tett. - Politikai ellenfeleink ré-
széről sok hangzatos nyilatkozat 
hangzott el, ezek láthatóan hát-

ráltatják az ilyen ügyek előbbre 
vitelét. A lényeg, hogy a kor-
mány eredménycentrikusan járt 
el, megvan a kártérítési összeg. 
Azoknak a nehéz sorsú embe-
reknek, akik saját személyükben 
sérültek, akik – adott esetben 
mentés közben – hozzátartozó-
jukat veszítették el, az eddigi 
több tízmilliárd forintnyi kárté-
rítés mellett most személyes 
káruk rendezésére is sor kerül-
het. Házat, utat újjá lehet építeni, 
talajt lehet cserélni, új fákat 
lehet ültetni, de az emberéletet 
nem tudjuk visszahozni. Kom-
penzálni viszont – bírósági dön-
téssel – lehet. Ennek az alapját 
az államnak kellett megteremte-
nie. A technika a következő: az 
állam megvásárolja a károsultak 
követelését, és azt érvényesíti a 
MAL Zrt.-vel szemben. Ezt a 
károsult az államnak engedélye-
zi. Így viszonylag hamar hozzá-
juthat a pénzéhez, megküzdenie 

pedig az államnak kell azért, 
hogy hogy a MAL-lal szemben 
ezt a forrást vissza tudja szerez-
ni – mondta el az államtitkár.

Az eljárást a Veszprém Me-
gyei Kormányhivatal kezeli. 
Mint arról Takács Szabolcs kor-
mánymegbízott tájékoztatta a 
sajtót, Devecserben segítség-
nyújtásra azok a személyek jo-
gosultak, akik a katasztrófához 
kapcsolódóan nem vagyoni kár-
térítési pert indítottak a MAL 
Zrt.-vel szemben 2014. decem-
ber 31-ig, vagy a zrt. felszámo-
lását végző felszámoló felé kár-
térítési igénnyel éltek, és köve-
telésüket a magyar államra 
engedményezték. – Így ők két 
összegre lesznek jogosultak. 
A bíróság ítéletében megállapí-
tott nem vagyoni kár összegére, 
illetve a felszámolási eljárásban 
a nyilvántartásba vételi díj befi-
zetett összegére – fogalmazott 
Takács Szabolcs, aki elmondta 

még, hogy a jogosultaknak egy 
hatósági eljárás keretében kell 
kérelmezniük ennek a térítését a 
Veszprém Megyei Kormányhi-
vatalnál. A hivatal bírálja el a 
kérelmeket, amikhez csatolni 
kell a jogerős bírósági döntést, 
az engedményezési eljárásban 
befizetett regisztrációs díjat iga-
zoló dokumentumot, valamint 
az engedményezési nyilatkoza-
tot. – A kérelmek nem csak 
Veszprémben, hanem a deve-
cseri Járási Hivatalban is be-
nyújthatók, és minden felmerülő 
kérdésben mind Veszprémben, 
mind Devecserben állunk az 
ügyfelek rendelkezésére. Mind-
erről tájékoztatót teszünk közzé 
a kormányhivatal honlapján, 
ahonnan az engedményezési 
nyilatkozat-mintát is le lehet töl-
teni – fogalmazott Takács Sza-
bolcs. A honlap elérhetősége: 
www.kormanyhivatal.hu/
veszprem Nagy Imre

Mind elvitték a legények elejit…

Biztató fejlemények a kártérítés ügyében
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Az előző évekhez hasonlóan a 
Devecseri Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola két telephelyen mű-
ködik: Várkert 1. – felső tagozat, 
valamint a Petőfi tér 11. – alsó 
tagozat.  Mindkét iskolaépület 
felújított, jó állapotban van. Az 
osztálytermek száma és korsze-
rű berendezése által minden le-
hetőség adott a magas színvona-
lú oktató-nevelőmunka elvégzé-
séhez. Az elmúlt tanévek jól 
sikerült pályázatainak, illetve az 
átgondolt beszerzéseknek kö-
szönhetően a tanítást segítő esz-
közök széles tárházával rendel-
kezik iskolánk. Ebben a tanév-
ben évfolyamonként kettő, a 
hatodik évfolyamon három osz-
tályunk van, összesen 17 osz-
tályban folyik az oktatás-neve-
lés. Minden osztály egy időben 
hozzáfér az interaktív anyagok-
hoz, mert 17 interaktív táblával 
rendelkezünk. Az iskolai épüle-
tek internetes lefedettsége mind-
két épületben 100%.

A tanév végén két nyolcadik 
osztályunk fog ballagni, közülük 
minden diák középfokú oktatási 
intézményben folytatja majd ta-
nulmányait. A következő tanév-
ben is két első osztályt terve-
zünk indítani.

Az oktatási, nevelési feltételek 
adottak az intézményünkben. 
A szakos ellátottság100%. A fel-
zárkóztatás terén nagy előrelé-
pést jelentett a megfelelő szak-
emberek segítsége az intézmé-
nyi dolgozók és a külső 
szakemberek részéről. Ezt a 
munkát két gyógypedagógus, 
egy fejlesztőpedagógus, pszi-
chológus, logopédus végzi a 
társintézmények, a pedagógusok 
és négy pedagógiai asszisztens 
segítségével.

Az iskola tanulóinak összeté-
tele heterogén, kevesebb a jó 
képességű, mint a gyenge tanu-
ló, ezért nagyon nagy hangsúlyt 
kell fektetni a tehetséggondo-
zásra, a képességek kibontakoz-
tatására, nemcsak a sikeresség, 
hatékonyság végett, hanem a 
tanulólétszám megtartása vagy 
növelése céljából is.

A tehetségek felkutatására és 
fejlesztésére ettől a tanévtől 
külön munkaközösség szervező-
dött. A sport terén nagy előrelé-
pés volt a TÁMOP pályázatból 

megvalósuló COERVER futball 
utánpótlás edzések bevezetése. 

Fontos, hogy azokon a terüle-
teken, ahol a legtöbb tehetséges 
gyermekünk van, még több le-
hetőséget biztosítsunk az önki-

fejezésre, szereplésre, mint 
pl. az október 23-i ünnepi műso-
ron a 6. c és 8. a osztály szerep-
lése, a Gárdonyi- szoba avatásán 
és március 15-én a 6. b  és a 
mazsorett csoport műsora, illet-
ve az Advent fényei című feszti-
válon fellépő tanulók produkci-
ója. A versenyek, vetélkedők, 
szereplések a következő évek-
ben is folytatódnak. Még na-
gyobb motivációval, még haté-
konyabb felkészítéssel, folya-

matos tehetséggondozással, 
több tanuló bevonásával való-
színűleg még fényesebb ered-
ményeket érhetünk el.

A tanórákon alkalmazott mód-
szerek közül a csoport és pro-

jektmunka, ill. a kooperatív 
munkaforma adja leginkább a 
tehetséggondozás lehetőségét. 
Az idegen nyelvi témahetek 
során ezekre ismét sor kerülhe-
tett. Az idegen nyelv tanulása is 
azért lehetett hatékonyabb az 
előző évekhez képest, mert lehe-
tőség volt a képességek szerinti 
oktatásra kiscsoportos formá-
ban, s szakkör kereteiben a te-
hetséggondozásra. Ezt továbbra 
is meg szeretnénk tartani, s a 

lehetőségekhez mérten még 
több kiscsoportos nyelvórát be-
vezetni.

Szakköreink a félév során a 
TÁMOP-pályázat keretében 
működtek, összesen 12 szakkör 
a két tagozaton. A szakkörök lét-
száma magas, a gyerekek szíve-
sen járnak, lemorzsolódás gya-
korlatilag nincsen. A szakkörve-
zetők véleménye szerint a 
sokoldalú tehetséggondozás 
számtalan lehetőségét megvaló-
síthatják a színes szakköri prog-
ramok során, élményszerű tanu-
lással juttatják új ismeretekhez a 
gyermekeket. 

Iskolánk ebben a tanévben a 
Magyar Vöröskereszt Bázisis-
kolája lett. A szervezet részt 
vesz egészségnapjainkon: elő-
adásokkal, bemutatókkal segíti 
az egészséges életmódra neve-
lést, prevenciót. Rajzversenyt 
hirdetett tanulóink számára, Mi-
kuláskor és karácsonykor is 
ajándékokkal kedveskedett a 
gyermekeknek.                                                                                         

Ebben a tanévben megtartott 
rendezvényeink: Gárdonyi nap, 
október 23-i megemlékezés, Ad-
vent fényei, karácsonyi műso-
rok, Vöröskereszt bázisiskola 
avató, Vöröskereszt Mikulás, 
Zeneiskolai farsang, Március 
15-i műsor… Ezek megszerve-
zése, illetve lebonyolítása jó al-
kalmat adott arra, hogy összeko-
vácsolja a tantestületet. Mindez 
a pedagógusok együttműködé-
sét is elősegíti, valamint példa-
mutató a gyermekeknek, hisz 
azt láthatják, hogy a tantestület 
szívesen és jó kedvvel vállal 
ilyen jellegű többletfeladatot. 
A programok lehetőséget adnak 
arra is, hogy a pedagógusok a 
szakterületükön kívül birtokolt 
egyéb tehetségüket kibontakoz-
tassák, azzal színesebbé, érdeke-
sebbé, változatosabbá tegyék a 
szervezett programot. 

A nevelőtestület jól felkészült, 
tapasztalt pedagógusokból áll, 
munkájukat az igényesség, a kö-
vetkezetesség, a kreativitás, a 
változatos pedagógiai módsze-
rek ismerete és alkalmazása jel-
lemzi. Ezért bátran ajánlom az 
iskolaválasztás előtt álló szülők 
figyelmébe a Devecseri Gárdo-
nyi Géza Általános Iskolát.
Mayer Gábor intézményvezető

Miért a Gárdonyi?
… mert a kor kívánalmainak megfelelő műveltséget alapozza 

meg…
… mert családias a légköre, ahol felkészült és jól képzett pe-

dagógusok várják a gyerekeket…
… mert itt a legkorszerűbb technikai eszközöket és pedagógi-

ai módszereket alkalmazzák…
… mert az egész napos oktatási formával lehetőséget és időt 

biztosít a szabadidős tevékenységekhez…
… mert itt emelt szintű ének-zene oktatás folyik…
… mert a mindennapi életben jól alkalmazható nyelvtudást 

nyújt…
… mert hangsúlyozza az egyéni képességek szerinti differen-

ciálást és a tehetséggondozást…
… mert fontosnak tartja a hagyományőrzést és a hagyomány-

teremtést…
… mert színes és változatos tanórán kívüli tevékenységeket 

ad …
… mert a Gárdonyiban már zöld jelzést kapott a világhírű 

Coerver módszer, mely a labdarúgó utánpótlás nevelést szol-
gálja…

… mert itt nagy jelentőséggel bír az informatika oktatása…
… mert kiemelt figyelmet fordít az egészség megőrzés az 

egészséges életmód valamint a környezettudatos magatartás 
kialakítására….
… mert a Magyar Vöröskereszt Bázisiskolája…
… mert az óvodások körében kedvelt innovatív iskola-előké-

szítő programjával megkönnyíti számukra az iskolába lépést és 
az iskolaválasztást….

Válassza a devecseri Gárdonyit!
Tudományt, emberséget tanítanak
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Minden sorban rejlik rangsor, 
az iskolák sorában is van ilyen, 
akár kimondjuk, akár nem. 

Sok iskolát megjártam már, – 
úgyis, mint kisdiák, úgyis, mint 
tanár, úgyis, mint a KLIK igaz-
gatója – de minden elfogultság 
nélkül állíthatom mindenkinek, 
hogy a devecseri iskola, „a Gár-
donyi” bátran kihúzhatja magát, 
mert külleme, állapota, felsze-
reltsége, adottságai miatt a szű-
kebb és tágabb környezetünk 
iskolái közül is a dobogós he-
lyek valamelyikén állhatna.

„A Gárdonyi” kihúzhatja 
magát, mert tantermeiben olyan 
tanítók és tanárok tanítanak, aki-
ket az emberek varázslóknak 
képzelhetnek, mert tesznek min-
den nap csodát azzal, hogy taní-
tanak tudományt, emberséget, 
mutatnak szépséget, nevelnek 
csiszolatlan gyémántokat: a gye-
rekeket.

„A Gárdonyiba” járók gyerme-
kek pedig kihúzhatják magukat, 
mert kivételesen sok lehetőséget 
kapnak ettől az iskolától, és ha 
ezzel mind jól sáfárkodnak, 
akkor az élet bármely területén 
megállják majd a helyüket.

Némethné Takács Cecília
tankerület igazgató

– Egy település számára a 
helyi köznevelés ügye stratégiai 
kérdés. Polgármesterként úgy 
érzem, félre tudtuk tenni a párt-
politikát, nem ezen a vonalon, 
hanem szakmai alapon gondol-
kodunk a közoktatás jövőjéről is. 
A mindössze hét tagú képviselő-
testület létszáma ellenére java-
soltam, hogy három bizottságot 
hozzunk létre, ezek közt az Ok-
tatási, kulturális és sportbizott-
ság működése biztosítja, hogy a 
terület elég hangsúlyt kapjon. 
A képviselő-testület tagjai és a 
bizottságok nem képviselő tag-
jai is azon dolgoznak a hét min-
den napján, hogy az óvodánk és 
az iskolánk jövője biztosított 
legyen, az oda járó gyermekek, 
szüleik és az ott dolgozók elége-
dettek legyenek.

Devecserben egy alapfokú 
közoktatási intézmény, a Gárdo-
nyi Géza Általános Iskola mű-
ködik, ezért a városvezetés kü-
lönösen nagy hangsúlyt fektet 
arra, hogy az itt élő gyermekek 
a devecseri iskolába járjanak. 
Külön munkacsoportot hoztuk 
létre a helyben való tanulás jo-
gának érvényesítéséért. Pedagó-
gusként és családapaként is val-
lom, hogy minden gyermek szá-
mára biztosítani kell a helyben 
való tanulás lehetőségét, már 
csak azért is, hogy a gyermek ne 
az utazás, a koránkelés  miatt 
érkezzen fáradtan egy másik te-
lepülésen lévő intézménybe, egy 
számára idegen környezetbe. 

Bár a devecseri iskola épületei 
és a technikai személyzet a 
város hatáskörébe tartoznak, az 

iskola szakmai fenntartója nem 
az önkormányzat. Mégis – a vi-
szonylag szűkös költségvetési 
keret ellenére - minden segítsé-
get megadunk ahhoz, hogy az 
intézmény megfelelően működ-
jön. A februárban indult városi 
papírgyűjtés célja is az, hogy a 
bevételből a gyermekek színvo-
nalasabb, jobb ellátása érdeké-
ben folyamatosan bővítsük az 
iskola konyhájának felszerelé-
sét. Az iskolai étkeztetésben 
nagy hangsúlyt fektetünk a hely-
ben termelt, egészséges, friss 
élelmiszerek minél nagyobb 
arányára. Az önkormányzat által 
alkalmazott technikai személy-
zet, a konyhai dolgozók, a kar-
bantartók munkakörülményein, 
és az intézmény működésén is 
folyamatosan igyekszünk javíta-
ni, a hatékonyabb munkavégzést 
kívánjuk elősegíteni. Többek 
közt ezért is alkalmaztunk mind-
két iskolaépületben további egy-
egy takarítót. A március közepé-
től szolgálatba lépett iskolaőr 
pedig még nagyobb biztonságot 
nyújt. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a 
környékünkön nem nagyon talá-
lunk a devecserihez hasonlóan 
jól felszerelt iskolát. Ez annak is 
köszönhető, hogy az intézmény 
mind az eszközöket, mind a 
szakmai munkát illetően sikeres 
pályázatokon van túl. A kiváló 
szakmai munka bizonyítéka, 
hogy az itt tanuló gyermekek 
kimagasló eredményeket érnek 
el a kistérségi, megyei, regioná-
lis, sőt az országos tanulmányi 
versenyeken, vetélkedőkön. 

A sportot tekintve az iskolában 
jelenleg is folyik a Coerver- 
edzésprogram, ami világszerte 
elismert módszerként és ingye-
nesen áll rendelkezésre, ráadá-
sul a résztvevők sportfelszerelé-
sekhez jutnak. A tanulók közül 
többen zenei tehetségükkel is 
kitűnnek, köszönhetően az isko-
lához kapcsolódóan működő, jó 
hírnévnek örvendő zeneiskolai 
oktatásnak. Számos szakkörön, 
tanórán kívüli foglalkozáson 
bontakozhatnak ki a nebulók. 
Tehetségükről a lakosság a vá-
rosi rendezvényeken való rész-
vételükkor is rendszeresen meg-
győződhet. 

Nagy reményeket fűzök a 
közelmúltban indult test vér te le-
pü lési együttműködésekhez 
(Csó ka és Nagypalád), aminek 
keretein belül számos lehetőség 
kínálkozik iskolásaink számára 
is: diákcsere programok, közös 
táborozások, rendezvények va-
lósíthatók meg.

Devecserben az iskola az 
egyik legfontosabb közösség-
szervező erő, hiszen a gyerme-
kek a helyi iskola közösségében 
erősíthetik meg a szülővárosuk-
hoz kötődő gyökereiket. Az is-
kola, mint mikroközösség szer-
ves része Devecser város életé-
nek. A gárdonyis gyermekek 
büszkék a településükre, közös-
ségükre, iskolájukra. Mi pedig 
büszkék vagyunk rájuk. Bátran 
ajánlom minden szülőnek, hogy 
a Devecseri Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskolát válassza gyerme-
ke számára.

Ferenczi Gábor polgármester

Miért a devecseri Gárdonyi iskola?

„Szolgálunk és védünk”

Rendőrségi hírek

Ahol tanítók 
varázsolnak, 
csiszolatlan 
gyémántokat 
nevelnek

Indokolatlanul használta 
a segélyhívót

Valótlan bejelentés szabály-
sértés elkövetése miatt indított 
eljárást az Ajkai Rendőrkapi-
tányság egy devecseri férfival 
szemben.

A Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság 107-es segélyhí-
vójára érkezett bejelentés 2015. 
március 18-án délelőtt két alka-
lommal. Az egyik devecseri 
nyilvános fülkéből egy férfi te-
lefonált különböző néven, mely 

szerint egy ember van az egyik 
közintézmény tetején, és le akar 
ugrani. 

A helyszínre sietett Kozma 
Krisztián r. főtörzsőrmester, 
Tóth Máté r. törzsőrmester meg-
előzési járőrök és Borsath Ba-
lázs r. főtörzsőrmester szolgálat-
irányító parancsnok, akik az in-
tézmény tetején egyik alka-
lommal sem láttak senkit. 

Adatgyűjtésük során pontos 
személyleírást kaptak a telefo-
náló helyi férfiről, akit nem sok-
kal később a telefonfülke köze-

lében igazoltattak. A férfi elis-
merte a rendőröknek, hogy mind 
a két alkalommal ő telefonált a 
segélyhívó számra, a bejelenté-
sének semmi valóság alapja 
nem volt csak kitalált valamit, 
szórakozott. A középkorú férfi 
kihallgatását követően furcsán 
viselkedett, közölte, hogy koráb-
ban Sümegen kezelték öngyil-
kossági hajlamai miatt, öngyil-
kossági szándékáról nem hajlan-
dó lemondani, ezért őt további 
ellátása végett egészségügyi in-
tézetbe szállították.
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Az ízlésesen berendezett szo-
bában kellemes a meleg. A fény-
képekről unokák, dédunokák 
mosolyognak ránk. Ilonka néni 
ül a megszokott karosszékében 
és a múltba révedezve mesél. 
Előttem pedig peregni kezd a 
film. Látom a sok kis cselédet, 
szolgálólányt. Jön Csibe, Ár-
vácska, Édes Anna és a többiek. 
Mellettem az egykori kis szolgá-
lólány; Saródi Ferencné Hor-
váth Ilona mondja el filmbe illő 
életét.

Hat gyerek a cselédsoron       
A cselédség „öröklődik”

- 1920. január 20-án 
Felsőpatyon születtem. Szüleim 
cselédek voltak. Hatan voltunk 
testvérek, 2 fiú, 4 lány. A két fiú 
hamar cselédnek állt édesapám 
mellé. Egyikük nem tudta elvi-
selni a sok megaláztatást, kato-
nának állt. A frontra küldték. 
Soha többé nem került haza. 
Mint a többi cseléd család, mi is 
tanyáról tanyára költöztünk. Az 
iskola 6. osztályát már Ostffy-
asszonyfán jártam ki. Azonnal 
dajka lettem a szomszédék Jó-
zsikája mellett. Hamarosan már 
két gyerekre kellett ügyelnem. 
Húztam-vontam őket ahogy bír-
tam. Fizetségem egy kötény, 
majd egy szoknya volt. 15 éve-
sen szolgálónak mentem Cellbe 
egy boltos házaspárhoz. Takarí-
tottam, mosogattam, az udvart 
tartottam rendben havi 6 pengő-
ért. A boltos tönkrement. Egy 
egyedülálló nagyságához álltam 
szolgálni. Mániája volt, hogy a 
bútorokat kell huzigálni nap 

mint nap. A havi pénzemen ru-
haanyagot vettem és megvarrat-
tam. Innen Sárvárra mentem 
szolgálni egy cipőkészítő és áru-
sító családhoz. 8 pengőt kaptam 
egy hónapra, amiért éppen egy 
pár cipőt tudtam venni. A szol-
gáló éveim nagyon nehezek és 
szomorúak voltak. Gyakran vol-
tam éhes. Mégsem mertem egy 
szem almát sem levenni a fáról, 
mert azt gondoltam, hogy azo-
kat megszámolták. Már az is 
nagy örömnek számított, ha va-
sárnap megszabott ideig kime-
nőt kaptam. Ilyenkor a szintén 
cseléd barátnőmmel sétáltunk és 
álmodoztunk.

A kis szolgáló  
hazatér és hamarosan 

bekötik a fejét

Édesanyám értem jött Sárvár-
ra, mert otthon szükség volt rám. 
Édesapám tavasztól őszig tehe-
nek mellett volt a tanyán. Na-
ponta fejkosárban vittem neki az 
ebédet, visszafelé pedig a gyü-
mölcsöt. 3 km oda, 3 vissza. 
Még Cellben ismerkedtem meg 
barátnőm bátyjával, Saródi Fe-
renccel. Első látásra vonzalom 
alakult ki köztünk. Ezt pecsétel-
tük meg 1939-ben házasságkö-
téssel. Cellbe költöztünk férjem 
szüleihez, hisz Feri a celli tégla-

gyárban dolgozott. Két lányunk 
születése (1941-ben Irén, 1943-
ban Marika) után férjemet be-
hívták katonának. 2 hét után 
visszaengedték a két lány miatt. 
1945-ben újra behívták és hadi-
fogságba esett. Két évig nem 
tudtuk él-e, hal-e. 1947-ben tért 
haza. Közben 1945-ben meg-
született Margit. A borzalmas 
háborús éveket Bobán éltük túl. 
Feri hazatérte után a régi mun-
kahelyén kapott állást, ezért újra 
Cellbe költöztünk. 1951-ben 
megszületett Erzsi.

Devecser  
megnyugvást hozott

1958-ban a devecseri tégla-

gyár vezetői megfelelő munkát 
ajánlottak férjemnek és lakást a 
családnak. Jöttünk. Nagyon jó 
közösség fogadott bennünket. 
Szép virágos környezetet alakí-
tottunk ki. Emi kis unokámat 
innen hordtam be óvodába, isko-
lába. Gyalog, biciklivel, busszal. 
Mikor mihez volt kedvünk. 
Szinte egymáshoz nőttünk. A lá-
nyok ahogy férjhez mentek el-
költöztek a téglagyári lakásunk-
ból. 1978-ban meghalt a férjem.

Megszépült az élet
Erzsi lányomék 1982-ben köl-

töztek be a településre, velük én 
is. Azóta szép az életem. Három 
unokám és három dédunokám 
van. Irén lányomék Cellben lak-
nak, de rendszeresen látogatnak 
sok finomsággal megrakodva. 
Margit lányom minden nap 
benéz egy kis beszélgetésre. 
Emi az unokám, a férje és a lá-
nyuk Dominika a dédunokám is 
szeretettel vesznek körül. Na-
gyon jó, összetartó család a 
miénk. Ha éppen egyedül va-
gyok, olvasok, TV-t nézek, te-
szek-veszek a lakásban. Tökéle-
tesen egészséges vagyok. Nem 
kell megtagadni magamtól sem-
mit. Szeretem a jó ételeket. Sok-
szor visszagondolok a nagy sze-
génységünkre. Ha akkor jóllaká-
sig ehettem volna magamat 
mindig, talán már nem élnék. 
Pedig élni jó!

Aki csodálattal hallgatta és le-
jegyezte az igaz mesét: 

Váti Ferenc

Embermesék

„Jó világom soha nem volt”
Az egykori kis cselédlány már 95 éves

Ilonka néni

Erzsi, Ilonka néni és Margit lánya

Ilonka nénit születésnapján Ferenczi Gábor polgármester és 
Kozma György alpolgármester is köszöntötte
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Az Önkormányzat hírei:

Amiről a devecserieknek tudniuk kell!

Február 25-én, 17 órakor a 
Kastélykönyvtárban tartott nyil-
vános ülést városunk képviselő-
testülete, tervezett napirendi 
pontokkal, ezek előtti felszólalá-
sokkal és vegyes ügyekkel. Az 
ülést Ferenczi Gábor polgármes-
ter nyitotta meg, köszöntve a 
képviselőtársakat, külön kö-
szöntve Bereczky Nórát, a járási 
hivatal vezetőjét és Töreky 
Tímea Zsuzsannát a roma nem-
zetiségi önkormányzat elnökét, 
majd a sajtó munkatársait, a saj-
tón keresztül pedig Devecser 
város lakosságát Megállapítást 
nyert, hogy a testület határozat-
képes, a megválasztott 7 fős tes-
tületből, 6-an jelen voltak.

Egy perces néma felállással 
emlékeztek meg a kommuniz-
mus áldozatairól, mely ideoló-
gia talán a legnagyobb kárt 
okozta társadalmunkban, globá-
lis szinten is a legtöbb halálos 
áldozatot követelve.

Napirend előtt a polgármester 
tájékoztatott a lejárt határidejű 
önkormányzati döntések, rende-
letek, határozatok végrehajtásá-
ról, illetve a két ülés közötti fon-
tosabb intézkedésekről, vala-
mint a polgármester átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről.

A város vezetője örömmel 
számolt be Devecser egyik leg-
nagyobb méretű ingatlan adás-
vételéről, ami történelmi hord-
erejű és a jövőre nézve nagy 
reményekkel kecsegtet. Egy 
34 000 m2-es területet értékesí-
tettetek a nyugati ipari területből 
az ajkai Hajtó-Mű Kft. részére. 
A német tulajdonú cég már 21 
éve jelen van a piacon, villany-
motorok gyártásában. Hangsú-
lyozásra került az ingatlan adás-
vételi szerződés azon pontja, 
amely szerint, ha két éven belül 
nem történik meg a beruházás 
elindítása, az önkormányzat, az 
eladási ár 80%-ért visszavásá-
rolhatja az ingatlant. Ez egyfajta 
garanciaként szolgál a befektető 
cég részéről, amely közel 2 mil-
liárd forint értékű beruházást 
tervez a vásárolt területen.

Ferenczi Gábor beszámolt az 
önkormányzat tulajdonában 
lévő Nissan Note típusú sze-
mélygépkocsi értékesítéséről, 
amely 2,2 millió bevételt jelent 
a város kasszájába.

Másnapi érkezését jelezte 
Csóka város polgármesterének 
és két kísérőjének, akik tanács-
tagi minőségben lesznek jelen a 
szerbiai Délvidékről, testvérvá-
rosi kapcsolat céljából. Csóka 
lakosságszámban akkora, mint 
Devecser, a közigazgatásilag 
hozzá tartozó településekkel 
együtt a Devecseri Járás lakos-
ságszámának felel meg. Közös a 
mezővárosi múlt, a mezőgazda-
ság, a szőlészet és borászat szin-
tén közös vonás településeink-
ben. Reményét fejezte ki, hogy 
a találkozás után létrejön Csóka 
és Devecser testvérvárosi kap-
csolata. A sok hasonlóság a két 
település között azt az irányt 
mutatja, hogy kulturális, gazda-
sági és közösségi téren is együtt 
fog tudni működni.

Tájékoztatóját egy újabb mun-
kahelyteremtő beruházással 
kapcsolatos tárgyalás bejelenté-
sével zárta, melyet egy osztrák 
céggel folytatott, akik már évek 
óta jelen vannak Magyarorszá-
gon. Jó eséllyel ők lehetnek a 
soron következő ingatlanvásár-

lók Devecser nyugati ipari szek-
torában, kihasználva a szabad 
vállalkozói zóna előnyeit.

Ezt követően a napirendi pon-
tok kerültek ismertetésre, me-
lyet a képviselő testület egyhan-

gúlag elfogadott.
Az első napirendi pont: Deve-

cser Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 16/2013. 
(IV.30.) önkormányzati rendelet 
módosítása. A módosítást a gaz-
dasági bizottság tárgyalta, amire 
azért volt szükség, mert a szoci-
ális bizottságba külsős tag került 
megválasztásra. A módosítást 
egyhangúlag elfogadták.

A talajterhelési díjról szóló ön-
kormányzati rendelet megalko-
tása volt a következő pont. 
A gazdasági és szociális bizott-
ság megtárgyalta és javasolta a 
rendelet megalkotását. A koráb-
bi rendelet nem került meghosz-
szabbításra, ezért hatályát vesz-
tette. A rendelet lehetőséget ad 
azok számára, akik még nem 
kötöttek rá a szennyvízcsatorná-
ra, hogy most a talajterhelési 
bírság 10%-ért megtehetik. 
A rendeletet minden képviselő 
támogatta.

A települési támogatásról és a 
személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások helyi szabályozásáról 

szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása következett a sor-
ban. A gazdasági és szociális 
bizottság tárgyalta és módosítá-
sokkal javasolta elfogadásra. 
A módosításokra azért volt szük-
ség, csökkentve a támogatások 
mértékét, mivel az állami finan-
szírozás csökkent, az önkor-
mányzatnak pedig jelentős ösz-
szeget kell hozzátennie, ami a 
jelenlegi költségvetés mellett 
nem kivitelezhető. A jegyző úr 
felhívta a figyelmet a jogszabá-
lyi változásokra, amelyek szin-
tén hozzájárultak a módosítá-
sokhoz. Március 1-től az aktív 
korúak segélyezése, a foglalkoz-
tatást helyettesítő támogatás ki-
kerül a jegyzői hatáskörből és a 
járási hatáskörbe kerül át. A la-
kásfenntartási támogatás jelen-
tős mértékben csökkenni fog,  
központi támogatása megszűnik. 
A méltányossági ápolási díj az 
önkormányzati rendeletben már 
nem szerepel. A testület elfogad-
ta a javasolt módosításokkal a 
rendeletet.

A Székely Szabadság Napja 
Városi Emléknappá nyilvánítása 
követte az előző napirendi pon-
tot. A polgármester előterjeszté-
se alapján, az Emléknap a szoli-
daritás kifejezése a székelyek 
felé, akik ezen a napon gyűlnek 
össze és emlékeznek Székely-
föld autonómiájáért folytatott 
küzdelmükre. Marosvásárhe-
lyen gyűlnek össze az ottani ma-
gyarok és igyekeznek felhívni a 
figyelmet arra, hogy a székelye-
ket is megilletik azok az alapve-
tő emberi jogok, melyek minden 
kisebbséget szerte a világon 
meg kell, hogy illessenek: az 
anyanyelv és az anyanyelvi ok-
tatás joga és a nemzeti kultúra 
megélése. A polgármester azt 
kérte a képviselő-testülettől és a 
város lakosságától is, hogy „fe-
jezzük ki közösen szolidaritá-
sunkat, az önhibájukon kívül, a 
határ másik oldalára került ma-
gyar testvéreinkkel. Nyilvánít-
suk Devecserben a Székely Sza-
badság Napját városi emléknap-

Devecser Város Önkormányzatának 
képviselő-testületi ülése

�



DEVECSERI UJSÁG10. oldal

Tisztelt Lakosság!
Felhívom a devecseri szép ko-

rúak figyelmét, hogy Devecser 
Város Önkormányzata Idősgon-
dozási, karitatív, a civil szerve-
zetek együttműködését koordi-
náló munkacsoportja szervezé-
sében „Idősen is fiatalosan” – 
tréninget tart Dömötöri Melinda 
két csoportban, minden kedden 
16.00 órai kezdettel a Művelődé-
si Házban, illetve minden csü-
törtökön 15.00 órai kezdettel a 
Magyar Vöröskereszt Deák Fe-
renc utcai közösségi helyiségé-
ben. A foglalkozásokhoz lehet 
folyamatosan csatlakozni. A ze-
nével, mozgással és szellemi, 
fejlesztő feladatokkal zajló ösz-
szejövetelek célja, hogy vidám 
hangulatú klubfoglalkozásokon 

az idősek mentális, motorikus és 
szenzorikus képességeit szinten 
tartsuk, illetve fejlesszük, így 
megakadályozható, késleltethe-

tő, és akár visszafordítható az 
időskori demencia kialakulása. 
A január 29-i foglalkozáson 
Kozma György alpolgármester 

úrral látogatást tettünk a cso-
portfoglalkozáson, ahol magunk 
is részt vettünk a feladatokban 
és meggyőződtünk róla, hogy a 
vidám együttlétek a képességfej-
lesztésen túl nagy szerepet ját-
szanak a közösségszervezésben 
is. Ezúton szeretném megkö-
szönni Dömötöri Melinda idős-
gondozási szakértő önzetlen 
munkáját, az Őszi Fény Nyugdí-
jasklubnak, és annak vezetőjé-
nek, Havasi Sándornénak, vala-
mint Szövérfi Gellértnek és a 
Városi Művelődési Ház és 
Könyvtárnak a szervezésben 
nyújtott segítségét, és a Magyar 
Vöröskeresztnek a lakóparki in-
gatlan térítésmentes biztosítását.

Tisztelettel:
Ferenczi Gábor polgármester

pá, ami azt jelenti, hogy 
helyezzük ki a közintézmények-
re a székely, illetve a magyar 
nemzeti lobogót”. Kéréssel for-
dult az óvoda és az iskola felé, 
hogy ezen a napon, amennyire 
beépíthető a napirendbe, a tan-
órákba, a székely-magyar kultú-
rával, történelemmel, hagyomá-
nyokkal foglalkozzanak. A mű-
velődési ház ezen a napon 
számos rendezvényt fog tartani, 
ahol betekintés nyerhető a szé-
kelyek kultúrájába. Mayer 
Gábor iskolaigazgató jelezte, 
hogy már zajlanak az előkészü-
letek Bajok Józsefné tanárnő 
gondozásában, aki a programot 
már kidolgozta erre a napra.  
Egyhangú támogatással a Szé-
kely Szabadság Emléknapja lett 
Devecserben március 10-e.

A polgármester 2015. évi sza-
badságának ütemezése volt a 
következő pont, amit a leadott 
szabadságterv alapján, egy tar-
tózkodással meg is szavaztak.

Energetikai korszerűsítési pá-
lyázatot nyert Devecser, mely-
nek keretén belül napelemek 
kerülnek az iskolára, óvodára és 
a művelődési házra, 
42 734 620 Ft értékben.  A pá-
lyázat az előző önkormányzati 
ciklusban került benyújtásra.

A Torna-patak szeptemberi ki-
ömlése az alsó részeken károkat 
okozott a nemrég átadott sport-
létesítményben, az öltözőket és 
a sportpályát is beleértve. Ennek 
orvoslására a vis major alapba 
egy 25 millió forintos igény ke-
rült benyújtásra. A Belügymi-
nisztérium döntése alapján a 
benyújtott igényre 14 716 000 Ft 

kerül kifizetésre. Az összeg a  
károk teljes rendezéséhez nem 
elegendő, de nagy segítség 
ahhoz, hogy a területet rendbe 
lehessen tenni. A január 20-i be-
járást követően nyilvánvalóvá 
vált, hogy a patakpart eredeti 
magassága, a vörös-iszap elta-
karításával csökkent, a föld visz-
szapótlása pedig nem történt 
meg. Így intenzív csapadék ese-
tén reális a veszély, hogy ismét 
túlcsordul a patak. Ennek a 
problémának a jelzése megtör-
tént minden hivatalos szerv felé.

Egy korábbi hozzájárulás ha-
tározatra emeléséről szavazott a 
testület, hogy a Széchenyi Prog-
ramiroda Tanácsadó és Szolgál-
tató Non-Profit Kft. ügyfélszol-
gálati tevékenységet végezhes-
sen a járási hivatal épületében. 
A határozatot mindenki támo-
gatta.

A törvényi előírásnak eleget 
téve, technikai módosításról is 
szavaztak a képviselők. A roma 
nemzetiségű kisebbségi önkor-
mányzat és Devecser önkor-
mányzata között már korábban 
létrejött együttműködési megál-
lapodásról döntöttek. Kiemelés-
re került Töreky Tímea Zsuzsan-
na elnök munkája, fáradhatatlan 
együttműködése a felmerülő 
feladatok megoldása során. 
Közös kiállítást terveznek, 
melynek költségeit megosztják. 
A módosítás és a költségtámoga-
tás is megszavazásra került, 
30 ezer Ft értékben.

Két támogatásról döntöttek a 
továbbiakban. Egyrészt az Élő 
Forrás alapítvány részére, amely 
összeg fedezi a Devecserben 

néptánc oktatásban részesülők 
költségeit 138 ezer Ft értékben. 
Másrészt a  Rákóczi Szövetség 
munkájának támogatása is elő-
terjesztésre került. A szövetség 
dolgozik azon, hogy a határon 
túli gyermekek magyar anya-
nyelvű iskolába járhassanak. - 
Nemzetmentő tevékenységet 
végeznek – fogalmazott Ferenc-
zi Gábor polgármester. Mindkét 
támogatási javaslatot egyhangú-
lag elfogadták.

A kérdések között felvetődött 
a különböző káros anyagok tü-
zelése, melyet Mayer Gábor 
képviselő vetett fel probléma-
ként,  megoldást keresve. Az 
intézkedő szerv felvetésével 
kapcsolatban tájékoztatta a pol-
gármester a hallgatókat, hogy a 
közterület-felügyelő hamarosan 
munkába áll, aki erre is odafi-
gyel. A károsanyag-kibocsátás 
ellenőrzése a járás hatáskörébe 
tartozik. A polgármester jelezte, 
hogy március folyamán elindul 
egy köztisztasági program a vá-
rosunkban, amely arra hivatott, 
hogy pár hónap alatt felszámolja 
a köztisztaságnak nem megfele-
lő gócpontokat. A mezőőri fel-
adatkört is hamarosan betöltik, 
hangzott el tájékoztatásként. 
A polgárőrség, a közterület fel-
ügyelet, a mezőőrség bevonásá-
val tervben van a Devecseri vá-
rosőrség megszervezése.

A papírgyűjtés mellett sor 
kerül a műanyag palackok gyűj-
tésére is, valamint hamarosan 
lehetőség lesz a használt gumi-
abroncsok térítésmentes leadá-
sára.

Bognár Ferencné képviselő 

tolmácsolta a hozzá érkező kér-
déseket, észrevételeket a leve-
gőszennyezéssel, a szemetelés-
sel, a garázdasággal, az egész-
ségügyi, szociális és meg élhetési 
gondokkal kapcsolatban, amely 
problémákra megoldást kell ta-
lálni. 

A polgármester reagált a felve-
tett kérdésekre, tudomásul véve 
a tájékoztatást, és jelezve, hogy 
a rendbontással, rongálásokkal 
kapcsolatban már megtette a 
megfelelő lépéseket. Röviden 
tájékoztatott, hogy meghallga-
tásra kerültek a vörös-iszappal 
kapcsolatos panaszok, és az 
ezzel foglalkozó munkacsoport 
tevékenysége meghozza a várt 
eredményt. A 2015. évi költség-
vetésben 400 millió Ft szerepel 
a nem vagyoni kártérítések ren-
dezésére, azok számára is, akik 
jogerős bírósági ítéletek birtoká-
ban vannak. Erről sajtótájékoz-
tató lesz, ahol beszámolnak a 
részletekről. Itt tette szóvá a pol-
gármester, hogy a földhivatal 
térképein még mindig ott szere-
pelnek a lakóingatlanok, ame-
lyek az iszap kapcsán lebontásra 
kerültek. Ennek rendezési értéke 
eléri a 25 millió forintot. Erre is 
megoldást kell találni. Visszatér-
ve a panaszokra és kárigényekre, 
reményét fejezte ki, hogy sike-
rül mindegyiket teljesíteni.

A nyilvános ülést zárt megbe-
szélés követte, ahol a Városi 
Polgárőr Egyesület tagjai sze-
métdíj-támogatása volt a napi-
rendi pont.

Bolbos Gábor

Idősen is fiatalosan

�



DEVECSERI UJSÁG 11. oldal

�

Ferenczi Gábor polgármester 
köszöntötte a megjelenteket, 
külön Bakos Andrást, a rendőr-
őrs parancsnokát és Gerecs Ist-
vánt, a  parancsnok helyettesét. 
A fórum fő témájának a közbiz-
tonság, köztisztaság és az alap-
vető társas együttélési szabályok 
betartásának megbeszélését je-
lölte meg. A város polgármeste-
re örömét fejezte ki, hogy a sok 
érdeklődő jelenléte bizonyítja, 
hogy a lakosság is sarkalatos 
kérdésnek tekinti Devecser tisz-
ta, biztonságos, élhető várossá 
válását. Jelentős lépés, hogy 
március 2-től kinevezett közte-
rület-felügyelő: Kurányi Jenő 
elkezdte tevékenységét (erről 
bővebbet későbbi írásunkban – 
a szerk.). Munkáját segíti az ön-
kormányzat és a közrenddel, 
köztisztasággal foglalkozó szer-
vek. A polgármester bejelentette, 
hogy a korábban jelzett higiéni-
ás problémákat (tetvesség) az 
illetékesek bevonásával megol-
dották, jelenleg két gyanús eset 
van (országos probléma). 
A szakmai megbeszéléseket, a 
kapcsolattartást továbbra is fenn 
kell tartani. Március 1-jétől „Ta-
vaszi nagytakarítás Devecser-
ben” címmel hirdetett progra-
mot az önkormányzat. Május 
végére az összes szemetet ki kell 
takarítani a városból. A papír-
gyűjtés folyamatos, bővül a pet 
palack gyűjtéssel. Terv a hasz-
nált gumiabroncsok elszállítta-
tása. Szeretnék újra indítani a 

„Tiszta udvar, rendes ház” moz-
galmat. Javult a közbiztonság, 
jelentős szerepet vállaltak ebben 
a polgárőrök. Ezért a munkájuk 
arányában szemétdíj kedvez-
ményben részesülhetnek. A 
Szent Imre utca 17-ben folya-
matban van a városőrség kiala-

kítása, ahol helyet kap a polgár-
őrség, a közterület-felügyelő és 
a mezei őrszolgálat – közös 
szolgálatszervezéssel tarthatnak 
kapcsolatot egymással. Ide lehet 
majd bejelenteni a közérdekű 
eseteket. A polgármester köszö-
netét fejezete ki a rendőrségnek. 
Elégedett a munkájukkal, hisz 
jelentősen javult a közbiztonság 
(Bakos András őrsparancsnok 
beszámolóját a következő szám-
ban közöljük. A szerk.). Ferenc-
zi Gábor bejelentette, hogy be 
kíván lépni a polgárőrök közé, 
már eddig részt vett a bejáráso-
kon, amelynek eredményeként 
(az AVAR részvételével) nov. 
4-től dec. 4-ig 35 új szemétszál-
lítási szerződést sikerült köttetni. 
A városvezetés továbbra is segí-
ti a közösség hasznos, építő, 
együttműködő tagjait (A mezei 
őröket külön írásban mutatjuk 
be). 

Bendes István jegyző ismer-
tette a hulladékégetés szabályait: 
égetni lehet április 30-ig munka-
napokon 10-től 18-ig szélcsen-
des időben egyszerre 1 köbmé-
ternyit,  a megfelelő helyen. 
Május 1-jétől szeptember végéig 
tilos égetni. A hozzászólók kér-
désére a polgármester adott vá-

laszt.
Ughy Gellért: A most alakult 

szervezetek nehogy elvegyék 
egymástól a feladatokat, vagy 
egymásra várjanak. Sok helyen 
sokáig az utcán hagyják a kuká-
kat. 

A polgármester hangsúlyozta, 
hogy nagyon fontos az informá-
ció-áramlás, a napi kapcsolat. El 
kell különíteni a hatásköröket; a 
közterület-felügyelő a belterüle-
ti köztisztasági problémák meg-
oldásáért felel, a mezei őrszol-
gálat a külterület tisztaságáért, 
biztonságáért dolgozik, a pol-
gárőrség segíti a rendőrségi ellá-
tást, segítenek a rendezvénye-
ken.

Almási János: Sok helyen az 
udvarban rengeteg szemét van 
felhalmozva. Mit tudnak tenni 
ellene?

Ferenczi Gábor válasza: Elég 
hosszú türelmi időt adtak a ren-
dezéshez. A helyi rendelet lehe-
tőséget ad a szankcionálásra, 
hisz a sok szemét járványve-
szélyt jelenthet. A felszólítás 
után büntetés következik. Mint 
hangsúlyozta, ez nem etnikai 
kérdés. 

Szomathelyi Mihályné 48 éve 
lakik Székpusztán. Régen élhető 

kis település volt takaros házak-
kal, tiszta környezettel. A hely-
zet változott, teherautónyi sze-
mét van a bejáratnál, most Szék-
puszta egy hatalmas nagy 
szeméttelep, a levegőt pedig 
műanyaggal, egyéb veszélyes 
anyaggal való fűtés teszi egész-
ségtelenné. A polgármester sze-
mélyesen tapasztalta a helyzetet. 
A tavasszal induló „Start” prog-
ramban 104 közmunkást lehet 
foglalkoztatni. Közülük kerül ki 
olyan csoport, amely Szék pusz-
tára is kijut, és az ottaniak segít-
ségével hordják el a szemetet. 
A levegőszennyezést jelezni kell, 
csak tettenéréssel lehet segíteni 

– a segítséget az őrsparancsnok 
is megígérte. 

Horváth Károly: Évi 1-2 lom-
talanításra lenne szükség.

A polgármester támogatja a 
kezdeményezést, de fontossági 
sorrendet kell felállítani. Először 
mindenkinek meg kell kötni a 
szemétszállítási szerződést, 
majd be kell gyűjteni a rengeteg 
gumiabroncsot, folytatni a pa-
pírgyűjtést, elszállítani az udva-
rokon összegyűlt szemetet és 
jöhet a lomtalanítás.

Bendes István jegyző elmond-
ta, hogy akinek van az AVAR 
Kft.-vel szemétszállítási szerző-
dése, az egyénileg bejelentést 
tehet egy évben egyszer, hogy 
lomtalanítani szeretné a saját in-
gatlanát. Az AVAR visszajelzi az 
időpontot és a kirakott lomot 
elviszi. 

Ferenczi Gábor – témán kívül 
– elmondta, hogy tervezik egy 
segélyszállítmány kijuttatását 
Ukrajnába: Nagypaládra és Fer-
tős almásra. Ehhez kéri a lakos-
ság segítségét.

Váti Ferenc
Kép: Kovács Zsolt DVTV

Lakossági fórum a közrendről és a 
közbiztonságról

Rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülés 
2015. március 10-én a Székely Szabadság Napján

Az ünnepi eseményre a Városi 
Könyvtár könyvekből, doku-
mentumokból, tárgyakból állí-
tott össze szép, tartalmas, muta-
tós kiállítást.

Az ülés 1. napirendi pontjában 
Ferenczi Gábor polgármester 

elmondta, hogy a képviselő-tes-
tület február 25-i ülésén támo-
gatta azt a javaslatot, hogy már-
cius 10-ét, a Székely Szabadság 
Napját Városi Emléknappá nyil-
vánítsák, majd  rövid áttekintést 
adott a székelyek történetéről, 

harcairól, hőseiről. Ma Székely-
földön a lakosság 85%-a vallja 
magát magyarnak. Kiállunk 
mellettük. Ezt jeleztük a székely 
zászlók kirakásával, rovásírásos 
helységnév-tábláinkkal, a meg-
emlékezésekkel, a kiállítással és 

az egész napos filmvetítéssel a 
Művelődési Házban. Címerünk-
ben a hold, a csillag és a szín is 
székely motívum – hangzott el 
az ülésen.

A megemlékezés után folyta-
tódott a napirendi pontok 



DEVECSERI UJSÁG12. oldal

�

Felhívás közösségi célú önkéntes munkára
Tegyük együtt rendbe a Szent Imre utcai önkormányzati ingatlant!

Önkormányzatunk 2015. január 6-án megvásárolta a Szent Imre 17. szám alatti ingatlant, amit közösségi célra fogunk hasznosíta-
ni (orvosi ügyelet, városőrség). 

A 2015. április 9-től április 12-ig tartó időszakot tűztük ki arra a célra, hogy önkéntes alapon a lakosság bevonásával elkezdjük az 
épület felújítását.

Várjuk azok jelentkezését, akik munkájukkal szívesen hozzájárulnának a közösségi célú ingatlan felújításához. Előzetes jelentke-
zését várjuk az alábbi elérhetőségen: Bognár Balázs 06/20/562-64-60, vagy ügyfélfogadási időben személyesen az Önkormányzati 
Hivatalban (Devecser, Deák tér 1).

Városunk nevében előre is köszönöm megtisztelő segítségüket.
Devecser, 2015. március 19. Ferenczi Gábor polgármester

tárgyalása;
A szeptemberi árvíz okozta 

károk enyhítésére (megszünteté-
sére) a vis maior pályázaton 
14 millió Ft-ot kapott a város. 
A károk felszámolására pályáza-
tot írnak ki.

A Meggyes-erdőn lévő olajtar-
tály értékesítésére Holczinger 
László bizottsági elnök tett ja-
vaslatot 540 000 Ft + áfa érték-
ben. A testület ezt elfogadta.

Bendes István jegyző ismer-
tette a törvényi előírást, amely a 
polgármester illetményének mó-
dosítására vonatkozik, mely sze-
rint figyelembe kell venni a 
nyelvi pótlékot, amelynek havi 
összeg 38 650 Ft, így a polgár-
mester illetménye havi 
487 400 Ft-ra módosul.

Vegyes ügyek:
– Igénylést adtak be a Megy-

gyesen lévő állami tulajdonú 
területek önkormányzati tulaj-
donba vételére. A tarvágás, fia-
talítás megtörtént. Ipari parkot 
lehetne ott kialakítani.

– Mindennemű gumihulladé-
kot el kell szállítani Devecser-
ből. Egy költséghatékony cég 
jelentkezett, a szerződéstervezet 

készül. Kérik a lakosságot, hogy 
a gumihulladékot szállítsák a kft. 
telephelyére. Az önkormányzat 
a lehetséges segítséget megadja.

– Borszörcsökön egy Deve-
cser tulajdonában lévő lakóin-
gatlant le kell bontani, a megma-
radt ingatlant értékesíteni. (300 
ezer Ft.)

– Az önkormányzat 30 köz-
művesített telket kíván értékesí-
teni. (Bocskai u., Lakótelep) 
Kedvező árral kívánják a letele-
pedési kedvet emelni.

– Célirányos támogatással 
szeretnék a polgárőrséget erősí-
teni.

– A térfigyelő kamerák kar-
bantartására két pályázat érke-
zett.

– A régi temető üzemeltetését 
az egyház felajánlotta az önkor-
mányzatnak, ám ez anyagiak 
hiányában nem megvalósítható. 
Egyezetni, tárgyalni lehet ebben 
az évben. Az önkormányzat sze-
métszállításban, karbantartás-
ban ad segítséget. Mayer Gábor 
képviselő véleménye: – Ha el-
várjuk, hogy a kívánalmaknak 
megfelelő legyen a temető mű-
ködtetése, anyagiakat kell mel-
lérendelni. A polgármester kifej-
tetett, hogy a társadalmi vitában 

(Devecseri Ujság) nem foglalt 
állást egyik képviselő sem és az 
önkormányzat sem. Az önkor-
mányzatnak nincs joga beleszól-
ni az ügybe. Egyéni, saját véle-
ménye bárkinek lehet. A temető 
átvételét elvetették.

– Boldizsár Zsolt képviselő 
figyelmeztetett a közelgő óvodai 
és iskolai beiratkozásokra. 
Kérte, hogy a helyi intézmé-
nyekbe írassák be a gyermekei-
ket a szülők. Elmondta, hogy az 
óvodában is és az iskolában is 
kiváló munka folyik. A tovább-
tanuló gyerekek megállják a he-
lyüket.

– Mayer Gábor felhívta a fi-
gyelmet, hogy az iskolai beirat-
kozások április 16-án 8–19, 
17-én 8–18 óráig lesznek. A be-
iskolázási körzetből (Borször-
csök, Kolontár, Pusztamiske, 
Devecser) akkor is Devecserben 
kell jelentkezni, ha máshová jár 
a tanuló.

Az ünnepi ülés a Székely 
Himnusz közös éneklésével ért 
véget.

Váti Ferenc
kép: Kovács Zsolt DVTV

Devecser Város Önkormányzata, Devecseri Közös Önkormány-
zati Hivatal – 8460 Devecser, Deák tér 1.
Központi telefonszámok: 88/512-630, 88/512-740
Ügyfélfogadási rend: hétfőn és szerdán: 8.00–15.30 óráig, kedden 
és csütörtökön az ügyfélfogadás egész nap szünetel, pénteken: 8.00–
12.00 óráig.

Fogadóórák:
Ferenczi Gábor polgármester: szerdán 8.00–12.00 óráig,
Kozma György alpolgármester: hétfőn 8.00–12.00 óráig,

Bendes István jegyző: hétfőn 12.00–16.00 óráig.

Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház – 8460 Devecser, 
Petőfi tér 5.
Telefonszám: 88/512-640, 88/514-620, Olvasószolgálat 06/20/285-
77-14
Nyitva tartás: hétfőn és kedden: 12.00–17.00 óráig, szerdán és csü-
törtökön: 9.00–16.00 óráig, pénteken 9.00–17.00 óráig, szombaton 
8.00–12.00 óráig (tanítási időben).

Devecseri Rendőrőrs: 06/88/502-770 vagy 107

Járőrmobil: 06/30/600-46-03

Devecseri Polgárőr Egyesület: Bognár Sándor 06/70/584-56-60

Tanyagondnok és városgondnok: Bognár Balázs 06/20/562-64-60

Közterületfelügyelő: Kurányi Jenő 06/20/346-73-32

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.: Ács Attila
igazgató

06/88/514-635
06/20/374-41-05

Közérdekű elérhetőségek, telefonszámok:
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(Devecser, Czeidli József)
Már régi hagyomány, hogy 

nemzeti ünnepünk alkalmából a 
48-as katonasírokhoz vonulnak 
ki az ótemetőbe az emlékezés 
virágait, koszorúit elhelyezők. 

Kerkápoly Tivadar honvéd 
százados és Erhart János honvéd 
tizedes nyugvóhelye mellett a 
közelmúltban a helyi Karitász 
az egyházközségi tagokkal 
együtt bukkant egy nagytakarí-
tás során az eldőlt, jól olvasható 
sírkőre. A bozótosból előkerült 
oszlopon Nagy József ’48-as 
honvéd neve olvasható. A sírem-
léket azóta helyreállították, s 
rajta ez a felirat található: „Itt 
nyugszik Nagy József volt 
1848/49-i honvéd – kataszteri 
biztos – született: 1829. decem-
ber 28. Meghalt: 1891. október 
8. – Béke hamvaira”. Erhart 
János honvéd tizedes, szabó-
mester szintén 1829-ben szüle-

tett és 1905. január 25-én halt 
meg. Szülei: Erhart Ferenc csiz-
madia mester és Meinhardt Te-
rézia. Kerkápoly Tivadar ’48-as 

honvéd százados Kővágóőrsön 
született 1829-ben és Devecser-
ben halt meg 1911-ben. Szülei: 
Kerkápoly István földbirtokos 
és Kelemen Rózsa. Jogot vég-
zett, és mint követi írnok vett 
részt az 1848-as országgyűlésen. 
Ez év júliusában jelentkezett 
nemzetőrnek, és közfelkiáltással 
meg is szavazták a lendvai kerü-
let nemzetőrzászlóaljának fő-
hadnagyává. Nemzetőrként vett 
részt a Jellasics csapatai elleni 
harcokban. 1848. október elsejé-
től már a honvédsereg tagja volt. 
1849. március 16-tól százados-
ként szolgált a 47. honvédzász-
lóaljban. Harcolt a budai vár 
visszafoglalásában. A világosi 
fegyverletétel után közlegény-
ként besorozták az osztrák had-
seregbe. Később őrmesterré lép-
tették elő. Tíz évvel később 
ügyvédi írnok, majd jegyző, Fel-
sőörsön pedig postamester lett. 

A kiegyezés (1867) után alapító 
tagja volt a Zala Megyei Hon-
védegyletnek. 1910-ben leánya, 
Szelestey Gyuláné – Kerkápoly 
Malvin családjához költözött 
Devecserbe. Sajnos nem sokáig 
élvezhette a szerető gondosko-
dást, mert rövid betegség után 
meghalt. Temetéséről a Som lyó-
vidéki Hírlap is beszámolt: 
„A temetésén a Devecseri Dalkör 
testületileg vett részt és úgy a 
gyászháznál, mint a temetőben 
Csaplár karnagy vezetésével 
gyászdalokat adott elő. Gózon 
Gyula szentgáli református lel-
kész könnyekig megható gyász-
beszédet mondott”. A nemzeti 
ünnepünk alkalmából rendezett 
devecseri események sorában 
szerepel majd a temetői séta, fő-
hajtás a ’48-as hősök előtt, akik 
hazájukat tiszta szívvel szeret-
ték. 

Fotó: Czeidli József

1848 – az összefogás ünnepe
A devecseri ótemetőben nyugvó ’48-as katonák

Gyepmester/állatmenhely: Orbán János 06/20/430-77-27

Mezőőrök: Dombi István 06/20/346-69-88

Eszenyi István 06/20/346-74-76

Iskolaőr: Bella József 06/30/994-40-32
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Járási katasztrófavédelmi megbízott, Ajkai Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság megbízott parancsnokhelyettes: Bárdossy Sándor 06/88/590-626

Orvosi ügyelet: Miskei u. 1. 06/88/412-104 vagy 104

Háziorvosok: Dr. Belső László 06/88/224-003
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Dr. Horváth Ildikó 06/88/224-098
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Fogászat: Dr. Nemes Cecília 06/88/224-156

Gyógyszertárak: Kossuth u. 1/B. 06/88/224-063
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1.; – Petőfi tér 11.

Mayer Gábor, igazgató 06/88/512-780

Bognárné Simon Katalin igazgató-helyettes 06/88/ 223-416

KLIK Devecseri Tankerülete: Némethné Takács Cecília igazgató 06/88/550-215

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola: Kovács Éva, igazgató 06/30/336-12-92

Vm-i Pedagógiai Szakszolgálat Devecseri Tagintézménye: Somogyi-Perger Zita, tagintézmény vezető 06/88/777-171, 06/20/597-65-85

Somló-környéki Feladatellátó Intézmény / családsegítés: Bakos Tiborné, mb. intézményvezető 06/88/512-715, 06/20-200-39-00

Somló-környéki Feladatellátó intézmény / Idősek Klubja: 06/88/224-081

Devecseri Ujság főszerkesztője: Nagy Imre 06/20/346-72-42

Devecseri Városi Televízió: Kovács Zsolt 06/20/559-83-28

Devecseri Képújság: Kulcsár Tamás 06/30/969-67-90



DEVECSERI UJSÁG14. oldal

A mai ember általában nem 
gondolkodik arról, mi a szabad-
ság. Rohan, űzi-hajszolja magát, 
igyekszik biztosítani a megélhe-
tést magának, családjának. Per-
sze, a történelem példáit ismeri, 
képzeletben talán fejet is hajt a 
hősök emlékének. Ünnepen. A 
hétköznapokban azonban mind-
erre nincs ideje. A szabadságot 
természetesnek veszi, mint a 
belélegzett levegőt. És ez jó. Jó, 
mert demokráciákban elvileg ez 
így működik. Ki gondolkodik 
arról, hogy mi is a szabadság, ha 
egyszer természetes, hogy léte-
zik. A definíció egyszerű, vilá-
gos: az az ember szabad, aki el-
határozásaiban, döntéseiben, 
cselekedeteiben semmilyen 
kényszernek nincs alávetve. 
Persze bizonyos törvényeknek 
engedelmeskednünk kell, a tár-
sadalom egészéhez való igazo-
dás a szocializáció egyik sarka-
latos pontja. Azt gondolom, az, 
hogy választani tudunk a jó és a 
rossz között, szintén egyfajta 
szabadság. Ez az egyén szabad-
sága, a cselekvés szabadsága. A 
nemzeté kicsit más. A nemzet 
szabadsága biztosítja polgárai 
függetlenségét, szabad akaratu-
kat. Ám jogainkkal nem mindig 
tudunk élni, a nemzet szabadsá-
ga pedig korántsem jelenti azt, 
hogy az egyén is szabad. Eleink 
a hősi harcokban az idegenektől 
való függőséget igyekeztek fel-

számolni, küzdöttek területek, 
határok, az identitás megőrzésé-
ért, a független nemzetért, a 
sajtó szabadságáért. Lázadással, 
forradalmakkal, szabadsághar-
cokkal. Mi ma ugyanazokért az 
eszmékért küzdünk, igaz, jóval 
lecsendesültebb formában. Mert 
a szabadság kincs, meglétét az 
érzékeli és értékeli igazán, aki 
hosszabb-rövidebb ideig kény-
telen volt nélkülözni azt. Persze 
azt is tudjuk, hogy a szabadság 
csak addig terjed, amíg másokét 
nem veszélyezteti. Hát akkor 
hogy is van ez? Szabad hazában 
sem lehet mindenki szabad? És 
valóban szabad-e a haza? Ló-
zungokat, demagógokat, hang-
zatos szónoklatokat eleget hal-
lottunk az utóbbi évtizedekben. 
Szabadon dönthettünk arról, 
hisszük-e, vagy sem a hallotta-
kat. Ez is egyfajta szabadság. De 
ennél sokkal fontosabb, hogy 
éreznünk kell, akaratunkat nem 
korlátozzák, cselekvési szabad-
ságunk nem csorbul, terveink, 
vágyaink megvalósíthatóak. És 
várjuk, elvárjuk, hogy az orszá-
gunk, annak mindenkori vezetői 
felnőttként, felelős állampolgár-
ként, eleve becsületes ember-
ként kezeljenek mindenkit, min-
denféle hátrányos megkülön-
böztetés nélkül. Erről szólhat a 
mai generációk tizenkét pontja. 

Nagy Imre

Hétköznapi füstölgés 
a szabadságról

 (Devecser, Czeidli József) 
A Gárdonyi Géza Általános 

Iskola alsó- és felső tagozatos 
tanulói együtt ünnepeltek és em-
lékeztek az 1848/49-es forrada-
lom- és szabadságharcra, a 167. 
évfordulón. A Himnusz elhang-
zása után a 6. b osztály tanulói a 
mazsorett csoporttal mutatták be 
a „Volt egyszer egy március” 
című irodalmi műsorukat, 
amelyben felelevenítették a 

pesti forradalom eseményeit.  
Az emlékezést színesítette a ki-
csik zászlós jelenete, a helyszí-
nek mozgalmas váltásai, a beját-
szott dalbetétek. Az előadást 
szerkesztette és színpadra állí-
totta Firczi Irma tanárnő, segítői 
Gruber Rita és Nyárs Hajnalka 
tanítónők voltak. A múltidézés a 
Szózat hangjaival ért véget. 

Fotó: 
Czeidli József

Volt egyszer egy március

A közönség ünnepélyes meg-
szólítása után városunk polgár-
mestere Petőfi és társai, a márci-
usi ifjak által megfogalmazott 

„Mit kíván magyar nemzet” 12 
pontját elemezte végig mai 
szemmel, aktuális meglátásaival 
kiegészítve azokat. Elsőként ki-
emelte, hogy e nemzeti ünnep a 
legnagyobb, s célkitűzéseivel, 
melyeket a márciusi ifjak meg-
fogalmaztak, magukénak vallot-
tak, különösen kedves számára. 
Nem szokványos beszéddel ké-
szült, hanem a 12 pontot, – mint 
a mai kor érzékeny embere –
némi kiegészítéssel ellátni – fo-
galmazta meg elsőként a polgár-
mester. Vannak pontok, melyek 
megvalósultak, de vannak, amik 
még váratnak magukra. A pon-
tok java része sajnos még ma is 
aktuális, kezdte elemzését Fe-
renczi Gábor. 

Kívánjuk a sajtó szabadsá-
gát, a cenzúra eltörlését. Saj-
nos nem lehet azt elmondani, 
hogy ez teljes mértékben meg-
valósult, mert országgyűlési 
képviselőként, polgármester-
ként is tapasztalta, hogy van 
még kívánnivaló e területen. 
Felelős minisztériumot Buda-
Pesten. Évenkénti országgyű-
lést Pesten. Megvalósult a fele-
lős minisztérium és az évenkén-
ti országgyűlés is, de míg 
Devecserben nyilvánosak a kép-
viselő-testületi ülések és a helyi 
tv is leadja mindig, addig arról 
van szó, hogy várhatóan az or-
szággyűlési tudósításokat csak 
összefoglalóan, kivonatosan 
közvetítik majd. Törvény előtti 
egyenlőséget polgári és vallási 
tekintetben. Több mint 4 év telt 
el a vörös-iszap katasztrófa óta, 
s mindeddig nincsenek meg a 
felelősök az okozott kárért. 
Mondhatjuk-e hogy érvényesült 
a törvény előtti egyenlőség? 
Nemzeti őrsereg. Hazánk hon-
védségét az elmúlt évtizedekben 
oly mértékben leépítették, hogy 
az ország, ha szükség lenne rá, 
nem lenne képes megvédeni ön-
magát. Közös teherviselés. Ér-
vényesül-e a közös teherviselés, 
vagy megszűntek-e az „úrbéri 
viszonyok”, ha az emberek szá-
zezrei minimálbérért és köz-
munkásként dolgoznak, vagy 
éppen elmennek a hazájukból 
jobb megélhetésért? Petőfi és 
társai célkitűzései még ebben 
sem váltak valóra. Nemzeti 

Bank. A Nemzeti Bank alapvető 
funkciója az lenne, hogy szabá-
lyozza a gazdasági és pénzügyi 
folyamatokat, meghatározza az 
infláció mértékét. Ezzel szem-
ben elvileg az Európai Központi 
Bank teszi mindezt –  mondta 
beszédében a város polgármes-
tere. A katonaság esküdjék 
meg az alkotmányra, magyar 
katonáinkat ne vigyék kül-
földre, a külföldieket vigyék el 
tőlünk – kérték a márciusi ifjak 
a 12 pontban. A közelmúltban 
arról szavazott az országgyűlés, 
hogy hazánk vegyen részt az 
Iszlám Állam elleni hadműve-
letben. 1989-ben a szovjet csa-
patok kivonultak az országból, s 
helyettük bejöttek az amerikai 
katonák. A magyar katonák 
olyan hadműveletekben vesznek 
részt, amihez semmi közünk 
nincsen – fogalmazta meg a pol-
gármester. A politikai status-
foglyok szabadon bocsáttassa-
nak. 2010-ben volt egy kor-
mányváltás, de még ezután is 
volt Magyarországon olyan po-
litikai üldözött, aki börtönben 
ült –  állapította meg a szónok. 

Unio a 12. pontja a kiáltvány-
nak. Nyilván nem az Európa 
Unióra gondoltak a márciusi 
ifjak, hanem az Erdéllyel való 
unióra. Sajnos az 1920. június 
20-i Trianoni békediktátummal 
határon túlra rekedtek magyar 
testvéreink, de soha nem mond-
hatunk le arról, hogy a történel-
mi Magyarország egyszer egye-
süljön – fogalmazta meg sok 
ember vágyát Ferenczi Gábor 
polgármester. Devecser példát 
mutatott azzal, hogy megünne-
pelte intézményeiben, az óvodá-
ban, iskolában, és a művelődési 
ház szervezésével is a Székely 
Szabadság Napját március 10-
én. A székely zászló is ott leng 
az intézményeken. 

Hiszünk abban, hogy a márci-
usi ifjak áldozata nem volt hiá-
bavaló, ha a 12 pontot magunké-
nak valljuk, és mindent megte-
szünk, hogy valóban valóra 
váljon – összegezte a polgár-
mester. Végezetül Babits Mihály 
Petőfi koszorúi című versét 
idézte. – Isten óvja Magyaror-
szágot, Isten óvja Önöket! – 
zárta ünnepi beszédét Ferenczi 
Gábor polgármester március 
15-én az ünneplő közönséggel 
megtelt művelődési házban.

1848/49 üzenete a mának…
Ferenczi Gábor polgármester ünnepi  
beszédéből… 
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A szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (Szt.) módosítá-
sa értelmében 2015. március 
1-jétől az aktív korúak ellátása 
jegyzői hatáskörből a Járási Hi-
vatalok hatáskörébe kerül.

A jogszabály változását köve-
tően aktív korúak ellátása kere-
tében az alábbi ellátások állapít-
hatóak meg:

1. Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (FHT)

2. Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás 
(új ellátás típus, a korábban 
rendszeres szociális segélyre jo-
gosultak egy részre erre válik 
jogosulttá.)

1. Az FHT-ban részesülő sze-
mélyek az állami foglalkoztatási 
szervvel kötelesek a továbbiak-
ban is együttműködni. Akik je-
lenleg is ebben az ellátásban ré-
szesülnek, tennivalójuk nincs, a 
jegyzők a folyamatban lévő 
ügyek iratait átadják a Járási Hi-
vatal számára, melyről a járási 
hivatal 60 napon belül értesíti az 
ügyfelet. A március elején fo-
lyósításra kerülő február havi 
ellátást az ügyfelek még az ön-
kormányzatoktól kapják meg, a 
járási hivatal először április hó-
napban folyósítja az ellátást. 

2. Rendszeres szociális se-
gélyre 2015. február 28-ig jogo-
sultak részére 2015. március         
1-jétől ebben a formában nem 
állapítható meg ellátás, ezért a 
jegyző 2015. február 28-ig felül-
vizsgálja a megállapított ellátá-
sokat. A felülvizsgálat eredmé-
nyeként 2015. március 1-jétől a 
korábban rendszeres szociális 
segélyre jogosult személyek el-
látása a következők szerint ala-
kul: 

a) Amennyiben az FHT-ra jo-
gosultak számára előírt együtt-
működést nyilatkozatban vállal-
ják, úgy jogosultak erre az ellá-
tásra azok, akik:

– a rájuk irányadó nyugdíjkor-
határt 5 éven belül betöltik, és

ab) családi körülményeikre, 
egészségi vagy mentális állapo-
tukra tekintettel jogosultak az 
Szt. 2015. február 28-án hatá-
lyos 37.§ (1) bekezdés d) pontja 
szerint (az önkormányzat rende-
letében foglalt feltételek szerint).

Amennyiben a felülvizsgálat 
során az együttműködést nem 
vállalják, a jogosultság meg-
szüntetésre kerül. 

b)  A törvény erejénél fogva 
az újonnan bevezetésre kerülő 
egészségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatásra lesznek 
jogosultak akik: 

ba)   az Szt. 2015. február 28-i 
szabályai szerint egészségkáro-
sodottak és 

a 14 év alatti gyermekük fel-
ügyeletét másképp biztosítani 
nem tudják. 

Az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás 
összege az öregségi nyugdíjmi-
nimum 90%-a helyett 92%-áig 
egészíti ki a családi jövedelmet, 
amely 2015. évben 26.220 Ft. 

Azok, akik 2015. március 
1-jét megelőzően közfoglalkoz-
tatásban vettek részt és nem he-
lyezkednek el a munkaerőpia-
con, keressék fel a Járási Hivatal 
Munkaügyi Kirendeltségét ( 
88/512-591, Devecser, Szent I. 
u. 1.) együttműködés céljából és 
érdeklődjenek a számukra meg-
állapítható ellátásokról.

A devecseri járás illetékességi 
területén valamennyi ellátás 
megállapításra irányuló kérelem 
átadható a települési ügysegé-
dek részére is. 

A szociális ellátások vonatko-
zásában bekövetkezett változá-
sokkal kapcsolatban kérdés ese-
tén készséggel állunk rendelke-
zésére (elérhetőségeink: 
88/512-570, hivatal@devecser.
vemkh.gov.hu, személyesen : 
Devecseri Járási Hivatal Deve-
cser, Petőfi tér 1. hatósági iroda)

Devecser, 2015. március 4.

Bereczky Nóra s.k.
járási hivatalvezető

Tisztelt Ügyfeleink!
A Széchenyi Programiroda ügyeleti rend szerint működő ügy-

félszolgálati pontot létesített Devecserben. Örömmel várunk 
minden érdeklődőt!

Cím: Devecseri Járási Hivatal, Kormányablak, Devecser Pe-
tőfi tér. 1.

Ügyeleti nyitva tartás: K: 8.00–12.00, Cs: 12.30–16.30
Telefon: +36 20 248 3948
E-mail: veszprem@szpi.hu

Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Öveges István Elnök

Tisztelt Elnök úr !
Ezúton szeretném megköszönni az Olajtelepi lakásoknál a belvíz 

elszivattyúzásában nyújtott önzetlen segítségüket.
Kérem, tolmácsolja köszönetünket az egyesület tagjainak.
Devecser, 2015. március 19.
Tisztelettel:  Ferenczi Gábor, polgármester

Tájékoztató az aktív 
korúak ellátását 
érintő változásokról

Polgármesteri köszönet

Március 17-én kötötték meg 
azt a szerződést, ami egy vállal-
kozó és a város önkormányzata 
között jött létre. A  megállapo-
dás szerint a vállalkozó segítsé-
get nyújt a város területén fel-
halmozódott használt gumiab-
roncsok elszállításához. Mindez 
kapcsolódik a Tavaszi nagytaka-
rítás Devecserben elnevezésű 
köztisztasági programhoz. 
Ennek lényege többek közt, 
hogy az önkormányzat ingyenes 
lehetőséget kínál a lakosságnak 
a használt gumiabroncsok be-
szállítására. Minderről Ferenczi 
Gábor polgármester tájékoztatta 
a sajtót a szerződés aláírásakor. 

- Történelmi léptékű szerződés 
aláírására kerül sor a tavaszi 
köztisztasági program kereté-
ben. Azt vállaltuk, hogy Deve-
cser közigazgatási területén 
minden fellelhető használt gu-
miabroncsot begyűjtünk. Ebben 
a tevékenységünkben lesz nagy 

segítségünkre Benkő Ádám cég-
vezető és vállalkozása – fogal-
mazott a polgármester. – Arra 
kérjük a lakosságot, hogy a 
használt gumiabroncsokat az in-
gatlanukról szállítsák be a Vá-
rosüzemeltetési Kft. Hunyadi 
utcai telephelyére. Akik ezt nem 
tudják megoldani, azoknak az 
önkormányzat segít. A segítség 
módjáról – egyéni elbírálás 
alapján – a tanyagondnok ad fel-
világosítást – mondta  Ferenczi 
Gábor. A vállalkozás a szerző-
désben foglaltak szerint az ösz-
szegyűjtött gumiabroncsokat a 
velük szerződésben álló szállí-
tókkal az ugyancsak hozzájuk 
kapcsolódó feldolgozókhoz jut-
tatja el újrahasznosítás céljából. 
A vállalkozó bízik abban, hogy a 
várost eredményesen meg tudják 
tisztítani a felhalmozott hulla-
déktól.

Nagy Imre
(forrás: DVTV)

A tisztább városért
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SportDevecSeri

Horváth Zsolt foglalkozását 
tekintve mentős, szabad idejé-
ben viszont a Szpari U13-U14-
es focicsapatának edzője. Egy 
pályázatnak köszönhetően ala-
kult meg ez a korosztályos csa-
pat, mely a felnőttekéhez hason-
ló komolyságú bajnokságban 

Barabás Peti neve sokunk fü-
lében cseng ismerősen, koráb-
ban már írtunk a biztonsági szol-
gálat vezetőről, judo edzőről. 
Most azonban fia, Máté judo-s 
sikeréről olvashatnak. Remél-
jük, egyre többször!

Barabás Máté Péter 2008-ban 
született, és már 2012-ben el-
kezdett judozni a devecseri cso-
porttal. Akkori edzője még édes-
apja, Barabás Péter volt. Miután 
Devecserben megszűntek az 
edzések létszámhiány miatt, 
Veszprémben folytatták tovább a 
munkát. Károlyi Gábor judo 
mesterhez járnak edzésekre heti 
két-három alkalommal, akinél 
Peti segédedzősködik is. Esés-
technikákat, állás- és talajgya-
korlatokat tanulnak, gyakorolják 
a küzdelmeket. Gyakran előfor-
dul edzésen, hogy a kisebb súly-
csoportú gyerekek küzdenek a 
magasabb súlycsoportba tarto-
zókkal, hogy erősödjenek, fej-

lődjenek, ügyesedjenek. Máté 
2014  elején Nemesvámoson, a 
megyei diákolimpián lépett tata-
mira legelőször, majd ezt köve-
tően májusban egy veszprémi 
országos versenyen. Mindkét 
alkalommal a 3. helyet tudhatta 
magáénak. Júniusban sikeres 
övvizsgát tett 6-kyuból, fehér 
övből. A judoban ebből az öv-
színből is vizsgát kell tenni a 
sportolóknak. Az övvizsga 
anyagokból gyakorlati és elmé-
leti vizsgákat is kell tenni. 2015 
februárjában Nemesvámoson 
ismét megrendezték a megyei 
diákolimpiát. A kemény edzés-
munka meghozta a gyümölcsét: 
Máté a 21 kg-os súlycsoportban 
az 1. helyezést érte el. Edzője 
fejet hajtva köszönte meg neki 
az elért eredményt, amely elis-
merő és megható pillanat volt 
egyben. Hat és fél évesen ez ki-
tűnő teljesítmény! Peti ezúton 
köszöni Károlyi Gábor mester-

nek, hogy tudásával segíti Mátét 
a judo-s sikerekhez vezető úton. 
Terveik között szerepelnek to-
vábbi versenyzések a 2015-ös 
évben is, illetve nagy erőbedo-
bással készülnek az 5-kyu, a 
citromsárga övvizsgára, ami ta-
vasszal esedékes. A judo mellett 
heti kétszer úszásoktatásra is 
járnak, így a sport kitölti a hetet. 
Szabad idejükben, ha az idő en-
gedi, gyakran veszik elő a brin-
gákat, és irány Szentkirálysza-
badja, Balatonalmádi. Több ki-
lométert tekernek, gyakran még 
judo edzés után is. Egymást 
edzik, bár egy hat és fél éves 
mozgásigényét Péter már nehe-
zen tudja követni. Máté fáradsá-
ga csak percekig tart, viszont ő 
napokig próbálja összeszedni 
magát, de így is köszöni neki, 
hogy  formában tartja. Sokszor 
kapja meg tőle: - Mi van kis 
apa? Nem bírod?!

Ifj. Kozma György

Bürger Brigitta a gyerekektől 
egészen a felnőttekig, lányok-
tól anyukákig, mindenkit vár 
egy kis mozgásra, zsírégetésre. 
Az ő mozgásformája a ZUMBA®, 
mely kifejezés a zumbear igé-
ből, kolumbiai szlengből ered, 
jelentése „gyorsan mozogni, és 
szórakozni”, más latin nyelve-
ken bulit, partit jelent.

A ZUMBA® nem alkalmaz 
mixeket, a változatosság a vará-
zsa. Semmiféle monotonitást 
nem tartalmaz. Autentikus dalo-
kat vonultat fel, a mozdulatok 
mindenki számára követhetők 
és célja egyben a fitness, vagyis 
erősítés, zsírégetés, az állóké-
pesség javítása, és a kalóriahasz-
nálat maximalizálása. Az edzé-
seken a zenék struktúrájának 

megtartása elsődleges szempont. 
A mozdulatok táncos és aerobi-
kos elemeket egyaránt tartal-
maznak, ennek vegyítése a cél. 
Lényegesen élvezhetőbb bár-
mely más fitnesz programnál, 
nagy figyelmet nem igényel a 
mozdulatok memorizálása. 

– Mesélj egy kicsit magadról! 
Mióta foglalkozol zumba okta-
tással?

– Én személyesen 4 éve talál-
koztam a zumbával. Ma már 
zumba oktatóként az óráimat 
szombati napokon tartom 17–18 
óráig a Kinizsi u. 1. szám alatt a 
tornateremben, amit úgy bérlek. 
ZIN tag vagyok, ami azt jelenti, 
hogy havonta kapok továbbkép-
ző anyagot, így mindig „képben” 
vagyok a zumba világ újdonsá-
gaival. 

– Mik a céljaid ezekkel a fog-
lalkozásokkal?

– Célom egy nagy és vidám 
közösség kialakítása. Terveim 
között szerepel a gyerekekkel 
való foglalkozás is, mihelyt 
időm engedi. Jelenleg normál 
csoportban tartom az óráimat, 
bárki részt vehet rajta. A csopor-
tomba járnak gyerekek és fel-
nőttek is. A legbüszkébb arra 
vagyok, hogy anyukák együtt 
táncolnak a lányukkal, szerin-
tem ez nagyon jó dolog. A leg-
idősebb tag én vagyok a 48 
évemmel. Ha lesz igény, külön 
szervezek csoportot idősebbek-
nek is. A későbbiekben szeret-
nék sportnapot szervezni más 
oktatókkal együtt itt Devecser-
ben, a város fellendülése érdeké-
ben. A ZUMBA számomra egy 

más élet, ilyenkor megszabadu-
lok minden tehertől, gondtól, és 
csak arra az érzésre összpontosí-
tok, amit ad számomra: vidám-
ságot, életerőt! Ezt szeretném 
megmutatni és óráim során átad-
ni minden olyan embernek aki, 
ha csak egy pár órára is, de sze-
retné megtapasztalni az önfeledt 
szórakozás és szabadság örömét.

– Köszönöm az interjút!
Ifj. Kozma György

Előző számunkban tévesen 
jelent meg egy, a Devecser SE 
pályázatával kapcsolatos adat. 
Helyesen a 70% a pályázati 
pénzből még 3,288 millió Ft hi-
ányzik, amit TAO-s támogatás-
ként adhatnak cégek, vállalko-
zások. A hibáért elnézést kérünk, 
és ezúton szeretnénk újból fel-
hívni a Devecser SE-t támogatni 
kívánók figyelmét erre a lehető-
ségre. A TAO-s támogatás elő-
nyei, hogy a vállalkozás, vagy a 
társaság leírhatja a látvány-csa-
patsport támogatás összegét 
adóalapjából, majd a csökken-
tett adóalapból még a támogatás 
mértékével egyező adókedvez-
ményt is igénybe vehet.  Minden 
támogatás számít!

Hét csapat részvételével zajla-
nak a kézilabda körzeti diák-
olimpia küzdelmei. Iskolánk a 
csoportjukból másodikként ju-
tott tovább a SZIK csapatát le-
győzve 18:8-ra és a Bródy Gim-
náziumtól 19:9-re kikapva. Küz-
deni tudásból jelesre vizsgáztak 
az idősebb gyerekekkel szem-
ben. Elmondható, hogy az egész 
csapat jól játszott. A négyes 
döntő lapzártánk után ért véget, 
így erről az eredményről a kö-
vetkező számunkban olvashat-
nak. Ifj. Kozma György

Kézilabdás 
eredmények

Helyesbítés

Zumba órák Devecserben

Az U13-as mentős edző
szerepel. Jelenleg az utolsó előt-
ti helyen állnak a tabellán, mely 
annak köszönhető, hogy nincse-
nek eléggé összeszokva. Folya-
matosan fejlődnek, tudtuk meg 
a fiatal edzőtől, aki a környék 
több településének csapatában is 
focizott már versenyszerűen. 
Már az első helyezettet is meg-

szorongatják. Az edző azt vallja, 
hogy a gyerekek ne a tévé előtt 
üljenek, hanem inkább mozog-
janak kinn a szabadban. Eddig 
csak hobbiként gondolt az 
edzősködésre, de most beiratko-
zott egy edzői tanfolyamra, mert 
szeret a gyerekekkel foglal kozni. 

Ifj. Kozma György

Barabás Máté Péter judo-s sikere…
… avagy nem esik messze az alma a fájától
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Devecser Város Önkormányzata szervezésében 2015. február 28-án megtartott  
jótékonysági bál keretében a  Devecseri Sportegyesület javára 

181 500  Ft adomány gyűlt össze
támogatói jegyek, belépőjegyek vásárlásából, tombolatárgyak, és kedvezményes áron biztosított vacsora, 

ill. kedvezményes díjazású élő zene  biztosításából, amelyekért hálás köszönetünket fejezzük ki 
az alábbi magánszemélyek és vállalkozások részére:

Köszönetet mondunk azoknak a személyeknek, akik a jótékony-
sági bálon helyszíni belépőjegyet vásároltak. Külön köszönetet 
mondunk a Devecser SE Aerobik Szakosztályának, amely részéről 
helyszíni belépőjegy vásárlásával 10 fő vett részt a jótékonysági 
bálon.

Az 1000 Ft-os helyszíni belépőjegy vásárlásából összesen 
22 000 Ft adomány folyt be.

A tombolatárgyak biztosításáért köszönetet mondunk:  az Andro-
méda Travel, Bendes István,  Boldizsár Zsolt, Devecser Város Ön-
kormányzata,  Horváth Zsolt, Nyoma László, a  Vita Kft, az Ook 
Press Nyomda, az  OTP Bank Zrt. Devecseri Fiókja, Pomper Péter, 
Rosta Zoltán és Szalma József részére. 

A tombolából befolyt összeg: 40 500 Ft.
Köszönetet mondunk a Devecseri Resti Étteremnek, amely  ked-

vezményes (1000 Ft/fő)  áron biztosította a jótékonysági bálon a 
vacsorát, így a vacsorás belépőjegyek árából 50 000 Ft adomány 
folyt be.

Köszönetet mondunk a Devecseri Adrenalin Retró-  és  
Bulizenekarnak, aki a jótékonysági bálon kedvezményes áron biz-
tosította a zenét.  

Devecser, 2015.március 02.

Ferenczi Gábor Devecser város polgármestere
Kocsy Miklós Devecseri SE elnöke

Támogató neve: Támogató címe: Támogató jegy Belépőjegy
Baráth Tamás Devecser, Akácfa u. 56. 3000 Ft
Orbán Helga Devecser, Akácfa u. 56. 3000 Ft
Bendes István Devecser Város Jegyzője 10 000 Ft
Bognár Ferenc és felesége Devecser, Homok u. 41. 6000 Ft
Cserny Pál Devecser, Virágzó u. 1. 2000 Ft
Cserny Pálné Devecser, Virágzó u. 1. 2000 Ft
Erdélyi László Devecser, Honvéd u 41. 2000 Ft
Ferenczi Gábor Devecser Város Polgármestere 4000 Ft 6000 Ft
Heizler Gábor Nyirád, Szeptember 4. u. 43. 6000 Ft
Horváth Géza Pápa, Szent I. u. 14. 3000 Ft
Horváth Zsolt Devecser, Akácfa u. 72. 3000 Ft
Horváthné Ottlecz Judit Devecser, Akácfa u. 52. 2000 Ft 3000 Ft
Kozma György Devecser, Arany J. u. 25. 6000 Ft
Magvas András Devecser, Akácfa u. 52. 3000 Ft
Dr. Németh Ákos         Devecser, Somogyi B. u. 6. 2000 Ft
Nyoma László Devecser, Kölcsey F. u. 20. 3000 Ft
Óvári Márton Devecser, Szél u. 2. 3000 Ft
Poós Alajos és felesége                  Devecser, Ady E. u. 2. 4000 Ft 6000 Ft
Rimex Plussz Kft. Devecser, Olajtelep 10 000 Ft
Rosta Zoltán Devecser, Deák F. u. 32. 4000 Ft
Scheily József Devecser, Lékai u. 2/3. 10 000 Ft
Sulyok Ferenc Devecser, Rákóczi u. 23. 2000 Ft
Szalma József Devecser, Eszterházy u. 1. 10 000 Ft
Szente Róbert és párja Devecser, Virágzó u. 4. 2000 Ft
Szűcs Miklós Devecser, Kossuth u. 15. 3000 Ft
Szövérfi Gellért Devecser, Kölcsey u. 16. 2000 Ft
Temesvári Zoltán Devecser, Arany J. u. 18. 10 000 Ft
Üregi István Devecser, Ady E. u. 3. 3000 Ft
Vági Imre Devecser, Csokonai u. 63. 4000 Ft
Vita Kft. Devecser, Damjanich u. 10. 10 000 Ft
Vörös Tibor és felesége Devecser, Deák F. u. 21. 6000 Ft
Összes támogatói jegy bevétel: 92 000 Ft
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8460 Devecser, Vasút u. 37.
Tel.: (88)224-052 • Fax: (88) 502-512

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

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

Mezőgazdasági Szaküzletünkben
az alábbi nyitvatartási időben:

Hétfő–Péntek: 7.00 – 15.30-ig
műtrágyák 50 kg-os,  egyes fajtáknál 

25 kg-os zsákos kiszerelésben, kistételű 
értékesítésével állunk továbbra is rendelkezésükre.

Várjuk szíves érdeklődésüket!

2015. januárjában született gyermekek:
Orsós Áron Raul január 7. An.: Orsós Eugénia, Apa: Orsós Fe-
renc • Horváth Milán január 16. An.: Farkas Anett, Apa: Horváth 
Norbert • Vitok Benjamin Attila január 22. An.: Sárközi Annamá-
ria, Apa: Vitok Attila • Veres Dávid január 27. An.: Unger Erika, 
Apa: Veres Rajmond • Csizmadia Balázs január 28. An.: Kovács 
Anett, Apa: Csizmadia Gábor

2015. februárjában született gyermekek:
Kovács Noémi Alexandra február 3. An.: Csörnyei Alexandra, 
Apa: Kovács László • Horváth Lukács február 7. An.: Nyárs Ivett, 
Apa: Horváth Géza • Farkas Rajmond Dávid február 10. An.: 
Baranyai Ilona Erzsébet, Apa: Farkas Dávid • Horváth Vivien feb-
ruár 12. An.: Németh Beatrix, Apa: Horváth Krisztián • Szalóky 
Bianka február 23. An.: Rábaközi Zsuzsanna, Apa: Szalóky Szi-
lárd

Jó egészséget, sok boldogságot kívánunk a babának, mamának, 
az egész családnak!

Devecseri gó lya hír

A híres fotóst vendégségbe hívják. A vacsora után a háziasszony 
beszélgetésbe elegyedik vele:
– Gratulálok a képeihez, igazán szépek! Biztosan kitűnő fényké-
pezőgépe van. Erre a fotós: 
– Gratulálok a vacsorához, minden finom volt. Biztosan nagyon 
jó és szép fazekai vannak!  (M.M. K.)

Mo soly per cek
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Hirdessen nálunk!
Hirdetések, köszönetnyilvánítások, 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 pultjánál lehet 
leadni.

VÍZSZINTES: 1./ A megfejten-
dő rejtvény első része (Zárt 
betűk: N, Z, N, O) 11./ Arckife-
jezés 12./ Őshaza folyó 12./ Ré-
nium vegyjele 14./ .., a csodák 
csodája (meseregény) 16./ 
Én latinul 17./ Aggság 19./ 
Görbe vonal, amely többé-ke-
vésbé szabályos félkör alakú 21./ 
Ezüst vegyjele 22./ Hollandia 
autójele 23./ A legalacsonyabb 
főnemesi rang 25./ A rágcsálók 
rendjébe, a mókusfélék család-
jába tartozik 27./ Téli sportesz-
köz 28./ Üres németül 30./ 
Televízió (rövidítve!) 32./ Ismer 
33./ Lapos 35./ Amerícium 
vegyjele 37./ Etelka becézve 38./ 
.... vidék (Németország délnyu-
gati része) 40./ Mosó .... moso-
dája (Varga Katalin) 42./ ..... 
Ferenc (zeneszerző) 45./ Minta-
példány 49./ Tisztában van vele 
50./ Az óriáskígyó A dzsungel 
könyvében 51./ .... vasárnap 
(filmcím – Keleti Márton)

FÜGGŐLEGES: 2./ Bikavér vá-
rosa 3./ Mér szélei! 4./ Gárdonyi 
eredeti neve 5./ Kiejtett betű 6./ 

Is kötőszó németül 7./ Mise kö-
zepe! 8./ Beszédünk legkisebb 
egysége 9./ Másol 10./ Két szám 
között értelmezett matematikai 
művelet 13./ A megfejtendő rejt-
vény második része (zárt 
betűk: P, Z, M,T) 15./ Kettőzve: 
édesség 18./ Hagy, elnéz 20./ 
Világ Bajnokság (rövidítve!) 24./ 
Földet forgat 26./ Ízületi gyulla-
dás 29./ Palánta 31./ Simítás 34./ 
Innivaló 36./ Áru értéke 39./ 
Száj 41./ Hüvelyk német eredetű 
neve 43./ Tisztás 44./ Kör szélei! 
46./ Személyes névmás 47./ Ige-
kötő 48./ Menyecske 50./ Szik-
ladarab

A februári szám rejtvényének 
megfejtése: Élni kell a bőjtbe is, 
azért aki szép párt lele 
Helyes megfejtők: Papp Tibor 
(Somlóvásárhely), Szabó Kál-
mánné (Devecser), Mejzer Zol-
tán (Devecser). A jutalom a kas-
télykönyvtárban átvehető. 
A márciusi szám rejtvényének 
megfejtése április 15-ig juttatha-
tó el a szokott módon.
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Népi meteorológia
Márciusi hó akkor sem jó, ha 

zsákban viszik át a határon. 
Március, ha nedves, a gazdának 
nem kedvez. Amilyen Ildikó 
(10.) ideje, olyan lesz 40 napig. 
Gergely napja (12.) ritkán jó, 
hideg, szeles, sokszor van hó. 
Gerő napi szél, Szent Györgyig 

él. Sándor (18.), József (19.), 
Benedek (21.) zsákban hoznak 
meleget. Ha Gyümölcsoltó Bol-
dogasszonykor (25.) megszólal-
nak a békák, hideg lesz még 40 
napig. Márciusban meleg nyár, 
áprilisban fehér szakáll.Szécsi Margit: 

Március 15.
A csombor, vagy borsikafű 

igen régi fűszernövényünk, az 
erdélyi konyha nélkülözhetetlen 
ízesítője. Borsos ízű leveleivel 
húsokat, kolbászokat, mártáso-
kat fűszereznek. Nagyon jó kísé-
rője a savanyú káposztás és a 
fejes káposztából készült ételek-
nek. A babos, gombás, krumplis 
ételekben is finom. A paradicso-
mos ételekhez is illik. Jól kieme-

li a halak, tojásos ételek és sajtok 
ízét. Főzésnél az utolsó percek-
ben adjuk az ételhez, mert erős 
ízétől keserűvé válhat a főztünk. 
A borsikafű kiváló gyomorerősí-
tő, emésztést serkentő, görcsol-
dó. Torokgyulladásnál gargari-
zálhatunk teájával, de alacsony 
vérnyomásra is ajánlható.

(gyűjtötte: MMK)

Csombor

Hajnali 3 órakor totál részegen hazamegy a férj. A felesége fekszik 
az ágyban nyitott szemekkel… A férfi fog egy széket, s az ágy 
mellé ül. Az asszony kérdezi:
– Mit jelentsen ez?
– Az első sorban akarok ülni, amikor a cirkusz elkezdődik…

*   *   *
Két villanyszerelő ácsorog az állványon. Megszólítanak egy 
éppen arra járó nénit: 
– Nénike, legyen szíves, adja már fel azt a piros drótot! A néni 
lehajol és felnyújtja nekik. 
– Köszönjük! Látod Józsi, mondtam én, hogy ez a nulla, te meg 
jössz itt a hülyeségeddel, hogy fázis!

Mo soly per cek


