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Kárpátalján járt Devecser
város küldöttsége
Devecser város 7 fős küldöttsége
testvértelepüléseink, Nagypalád és
Fertősalmás polgármestere, Bíró
Vencel meghívására június 3-tól
június 6-ig Kárpátalján tartózkodott. Június 4-én részt vettünk a
nagypaládi központi trianoni megemlékezésen, valamint a fertősalmási általános iskola által szervezett emlékműsoron. Nagypaládon
beszédet mondhattam Devecser

polgármestereként. A négynapos
útról lelkiekben megerősödve
tértünk haza, a mihamarabbi viszontlátás reményében. Megismerkedtünk a települések valamennyi
intézményével, a helyiek életével,
akiknek személyesen nyújthattuk
át Devecser adományát. Június 5-én
Kárpátalja nevezetességeit kerestük fel. Devecser város nevében
koszorút helyeztünk el a szolyvai

emlékparkban, ahol a világháború
magyar áldozataira emlékeztünk,
valamint a Vereckei-hágón is. A
határon június 6-án búcsúztunk
el kárpátaljai barátainktól, akiknek
köszönjük a szívélyes vendéglátást,
a rengeteg élményt és tapasztalatot.

A csatolt képen, amely a jelenlegi határon készült, balról jobbra
László József önkormányzati képviselő Nagypaládról, Nagy Csaba,
a Kárpát-Pack Kft. igazgatóhelyettese, Ferenczi Gábor polgármester, Németh Pálné, nyugalmazott
magyar-könyvtár szakos tanár

Devecserből, Bíró Vencel polgármester, Bognár Ferenc, Devecser
Város Önkormányzata Start-munkaprogram munkavezetője, Bognár
Ferencné önkormányzati képviselő,
a Jobbik devecseri szervezete elnöke, Ormándlaky Péter, a Devecser
Városi Fúvószenekar vezetője és

karnagya, Baráth Gábor, a Veszprém Megyei Vöröskereszt igazgatója, Nagy Sándor önkormányzati
képviselő, Nagypalád.

Ferenczi Gábor
Devecser polgármestere

Fotó: Kovács Zsolt,
Devecser Városi Televízió
(Folytatás a 3. oldalon)

Jó testvérként számítanak
ránk
Lehet, hogy elfogult vagyok, de biztosan nem vetik a szememre, ha azt
mondom, nincs a magyar nyelven
kívül még egy, ami árnyaltabban
fejezne ki egy-egy fogalmat, mint

a mi „ékes-érdes” anyanyelvünk.
Más népek bonyolult körülírással
közelítik meg a lényeget, mi találó szavainkkal tesszük ugyanezt.
Példának okáért rögtön itt van a

„testvértelepülés” szavunk. Ennek
első része, a testvér azt a történelmi
múltban és tradicionális szocializációs folyamatban gyökerező rokoni
kapcsolatot szimbolizálja, ami egy

családon belül a lehető legszorosabb kötelékre utal. Mert a testvérek szeretik, becsülik, segítik, támogatják egymást jó és rossz időkben
is. Amennyiben települések kötik
meg ezt a fajta „vérszerződést”, az
szinte ugyanezt jelentheti. Még akkor is, ha jelképes, vagy valós határok választják el őket egymástól.
Akkor is, ha lehetőségeikben, korlátaikban különbözőek. A kárpátaljai
magyarság szenved. Helyzetük eddig sem volt rózsás, mint ahogyan
az anyaországtól elszakított, más
országokban élő magyaroké általában nem az. Általános, hogy a
többség a kisebbség beolvasztására törekedve ellehetetleníti annak
életét, korlátozza, vagy megvonja
az anyanyelv használatához való
jogát, megszünteti intézményeit,
üldözi civil szervezeteit. A kárpátaljai magyaroknak most az életük
is veszélybe került. A fiatalok egy
olyan háborúban kell harcoljanak,
amihez semmi közük, az otthon
maradó családok pedig különösen
kegyetlen módon nélkülöznek. A
hétköznapi életminőségük kerül
veszélybe azzal, hogy nincs mit
enniük, nincs hol élniük, és nincs
reménységük sem arra, hogy életük a közeljövőben jobbra fordul.
Ezért különösen szükséges a testvér
segítsége. Az adományok is nélkülözhetetlenek, de ennél sokkal
fontosabbnak érzem, hogy a kárpátaljaiak érzékelik a szeretetet, a
megbecsülést, a segítő és támogató
szándékot. Érzik, hogy fontosak,
hogy számíthatnak az anyaországi
magyarokra. Ezt az érzést segíti a
települések közötti testvérkapcsolat
felvétele és ápolása, amiben Devecser és a környező települések
lakossága példamutató erőfeszítéseket tesz. Nem is ez a jó szó, sokkal
inkább az, hogy teljesíti a kötelességét, amire gyászos történelmünk
hatalmazza fel. Jó volna, ha egyre
több hazai településen ugyanígy
gondolkodnának és tennének a
kárpátaljai, vajdasági, szlovákiai
és a többi, határainkon kívül élő, de
velünk összetartozó magyarokért.
Nagy Imre
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Kukuríkúúú …Gyerekek, óvodába jöjjetek!
Gyermeknapi vigasság
Vackor falván!
Ez év gyermeknapi vigasságát újabb
népmese - A kis kakas gyémánt
félkrajcárja - köré szőttük.
Ragyogó napsütéssel, hangos kukorékolással, hangulatos muzsikaszóval
indult a reggel. Ovi udvarunk a kis
kakas gazdasszonyának takaros portájává változott át, ahol a kis kakas
a „kakasülőről” megtornásztatta az
apró népet. A kakaskát segítve kalandos krajcár keresésre indultunk,
sok-sok izgalmas tennivaló várt ránk:
 fateknőben mosószappannal
mostunk, teregettünk,
 fűben kukacokat keresgéltünk,
 tóból vizet merítettünk, kisker-






tet locsoltunk,
szemétdombon kapirgáltunk,
a homokban kincseket kutattunk,
óvatosan tojásokat szállítottunk,
varázskrétával elevenítettük
meg a Török császár palotáját.

Dolgunk végeztét öröm kukorékolással jeleztük.
Mondókázással, találós kérdésekkel, mozgásos ügyességi játékokkal,
kukorékoló versennyel színesítettük
a délelőttöt.
A Szalai és a Juhász család jóvoltából igazi kiscsirkék gazdái lehettünk
erre a napra, így a baromfiudvar
kellős közepén érezhettük magunkat. A gazdaasszony megvendégelt
bennünket kemencében sült, ropogós pogácsával és kamrában hűtött

nyalánksággal. A fenséges ebéd török leves, aranytallér kukoricával
– elfogyasztása után a megérdemelt
pihenés ideje következett.
A gyermeknap délutánja a szülőkkel közösen ünnepi pillanatokkal
folytatódott, a szülők által alapított
„Arany Vackor” díj átadására került
sor. VAS-KOVÁCS SÁNDOR, RADOVÁN VIKTÓRIA és SZÉKELY
ARNOLD az idei díjazottak, akik
kiemelkedtek az óvodáért végzett
segítőkész és lelkes munkájukkal.
Közös énekkel köszöntük meg, amit
értünk tettek. Gratulálunk!
Kedves hagyomány óvodánkban,
hogy a szülők mesejátékkal örvendeztették meg csemetéiket és társaikat. A gyermekekre a ráismerés és
a felfedezés örömével hatott, ahogy
szüleiket kedves mesehősként látták, ez hatványozott örömforrás
volt számukra. Szemünk elé tárult a
Török császár színpompás palotája,
a szegény asszony muskátlis ablaka, gólyafészkes háza, a méhkaptár
és a benne döngicsélő méhecskék
tánca, a kis kakas hatalmas szemétdombja. A díszlet és a zenei komplexitás hatására a mese varázslatos

világába repültünk mindannyian,
öröm volt látni a jelmezbe öltözött
lelkes szülőket, akik színvonalas
előadásukkal, hanghordozásukkal,
mimikájukkal önfeledt gyermekkacajt varázsoltak óvodánk udvarába.
Krajcárért cserébe császári csemegét,
hűsítő nedűt kaptak az apróságok.
Vackor falvi gyermeknapunk zárásaként a Százszorszép néptánc
tehetség műhelyünk lánykái táncolták ki májusfánkat.
A Vackor Óvoda apraja-nagyja köszönetet mond: Baráth Andrásnak,
Kurdi Róbertnek és Benkő Istvánnak a technikai háttér biztosításáért. Pápa-Tapolcafő Bótakő Kft.-nek
az Ice tea felajánlásáért.
A szervező Nyuszi és Cirmi csoportok
köszönik a Vackor Óvoda valamennyi
dolgozójának odaadó munkáját!
Hóha hó, Vackor falván a Gyermeknap jaj de jó!
A szervező csoportok nevében:
Pankovics Andrásné Zsuzsa
Radován Péterné Zsuzsa
Hóborné Nemes Márta
Kerekes Attila
óvodapedagógusok

ITS lakossági fórum (Folytatás az előző számból)
A templomtól keletre a kastély, nyugatra a járási hivatal, s szemben korhű lakóházak, valamint a volt „Fekete Farkas” több más házzal együtt,
külső felújításra szoruló épülete. A
nagykereszt is beletartozik a szép,
mezővárosi együttesbe. A pályázatban lehetne segíteni a magánházak
lakóit, hogy külső felújításra pénzt
kaphassanak, hiszen a házuk külső
állaga, esetleges elhanyagoltsága
rontja a város központjának képét.
Ugyancsak ilyen megítélés illetné
meg a volt Hősök terét, jelenleg
Deák tér épületeit, a „Szent Flóriános” házat, a jelenlegi Polgármesteri
Hivatal épületét, a téren lévő, régi
magánházakat, a Klapka utcai, régi
Devecsert idéző, polgárias jellegű
lakóházakkal együtt. Ugyancsak a
város értékeihez tartozik az ótemető. Szakemberek által is figyelemre
méltó az ott található sírkő-együttes.
Javasolja felvenni az értékek közé.
Ferenczi Gábor polgármester el-

mondja, hogy a részletes tervezetben a felvetettek jó része szerepel, s
egyetért a megjegyzésekkel. A régi
temető értékeiről sem feledkeznek
meg, valóban sok a régi síremlék,
s ha a 2016-os költségvetés engedi
működtetésre is átveszik. Jelenleg is
segítenek a karbantartási munkálatokban, pl. a hulladék önkormányzati költséggel való elszállításával is.
Az 1919-es áldozatok síremlékét is
méltóképpen rendbe tették.
Csőrés József felvetette, hogy szerencsés lenne a volt kórház épületét
kis átalakítással, felújítással idősek
otthonának hasznosítani. S feltette a
kérdést, hogy miért kellene szociális
célú lakásokat építeni, amikor rengeteg
eladó ház van Devecserben. Majd beszélt a lakossági együttélési normákról,
melynek betartása elég nehéz a roma
lakosság egy részénél. Elmondása
szerint szenvedik ők is a rendezetlen,
ápolatlan környezet, a zajos élet, az éjszakai hangoskodás következményeit,

a nagy „vendégjárást”. De említett egy
ismerős roma családot, akik kicsinosított, szép házukban, rendezett udvarukban elismerésre méltóan élnek.
Ferenczi Gábor polgármester elmondta, hogy a lakossági normák betartása
mindenkire vonatkozik, de nem lehet
néhány hónap alatt mindent rendbe
tenni. Valóban sok a szemét, ez kiderült a Te szedd akcióban is. Néhány
„érintett” utca ontotta a szemetet.
Szociális lakást csak azok a családok
kapnának, akik jogkövető életet élnek,
példásak a többiek számára. S vannak
ilyen családok. Elmondta, hogy a védőnői szolgálattal való egyeztetés után
kiderült, hogy 35 olyan család van,
ahol komolyabb probléma tárható
fel. Segélyt csak azok kapnak, akiknek
közbiztonsági és köztisztasági kihágása nem volt, valamint nincs köztartozásuk. Ismertette továbbá, hogy
104 fő közfoglalkoztatott dolgozik a
Start-munkaprogram keretében. Ha
renitens magatartást észlel valaki a

környezetében, akkor ezt a rendőrség
felé kell jeleznie, mondta a polgármester. Az idősek otthona felvetés kapcsán
elmondta, hogy a kórház ügye még
nem rendezett, magas összegű jelzáloghitel terheli, ami megnehezíti
az épülettel való további tervezést.
Tájékoztatta továbbá a jelenlévőket, s a
DVTV nézőit, hogy a helyi védettségű
épületek nyilvántartásban vannak az
önkormányzatnál. Ezt erősítette meg
Majer Gábor igazgató is az elmondottak mellett. Marton Sándorné felvetette, hogy a Kolontár felé vezető út
melletti (volt cselédházak), a művelődési ház mögött is igen rendezetlen
képet mutatnak a településen. Jó lenne
valamit kezdeni azokkal is.
A polgármester, a hivatal érintett
munkatársai, a projektet készítők
figyelemmel hallgatták a felvetéseket,
s ígéretet tettek a hallottak lehetőség
szerinti megjelenítésére az anyagban.
M. Mester Katalin
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Kárpátalján járt Devecser város
küldöttsége (Folytatás a címoldalról)
Élményekkel teli, rendkívül szoros program a
négy napon

A devecseri delegációt június 3-án
déli tizenkét órakor fogadták vendéglátóik a tiszaújlaki határátkelőnél. Innen a tiszabökényi Turul-emlékműhöz vezetett az út, majd
délután két órakor megérkeztek a
szálláshelyre. A Péterfalvi csárdában
jóízűen megebédeltek, majd Nagypalád községgel ismerkedtek. Megtekintették a polgármesteri hivatalt,
a falusi könyvtárat, a családorvosi
rendelőt, a református templomot és
az óvodát. Este fél hattól nagypaládi
rászoruló családokat látogattak meg.
Este nyolckor a nagypaládi Móricz
Zsigmond Középiskolában vacsorázott a küldöttség és házigazdáik. Az
első napi élményekkel telve este fél
tizenegykor érkeztek meg a szálláshelyre. Másnap, korai reggelit követően látogatást tettek a nagypaládi
Kárpát-Pack Kft. varroda üzemében
és a nagypaládi Cholnoky Imre Művészeti Iskolában. Ezt követően részt
vettek a nagypaládi Kossuth-szobornál rendezett trianoni megemlékezésen, ahol többek közt beszédet
mondott Ferenczi Gábor, Devecser
polgármestere is. A megemlékezést
követően látogatást tettek a Móricz
Zsigmond Középiskolában, majd
innen a tűzoltó állomáshoz vezetett
a vendégek és kísérőik útja. Délután
egy órakor a fertősalmási általános
iskola által szervezett trianoni megemlékezésen vettek részt, majd az
iskolában költötték el ebédjüket. A

délután mód nyílt a Fertősalmással való ismerkedésre, jártak a református templomban, az orvosi
rendelőben, és látogatást tettek az
Ukrajna keleti részén szolgálatot
teljesítő Lőrinc Erik határőrnél, és
néhány rászoruló családnál. Este
fél hattól a fertősalmási Napsugár
Óvodával és a helyi kultúrházzal
ismerkedtek, majd az óvodában
került sor a vacsorára. Június 5-én
korán reggel, háromnegyed hétkor
indult a küldöttség, hogy meglátogassa Kárpátalja nevezetességeit. A
Munkácsy-vár, a szolyvai emlékpark
megtekintése és koszorúzás után a
Vereckei-emlékműnél is elhelyezték az emlékezés koszorúit. Jártak
a híres Árpád-vonal bunkereinél
is. Az út egyik kiemelkedő eseménye volt, amikor ellátogattak a
beregszászi magyar konzulátusra,
ahol Szalipszki Endre főkonzullal
beszélgettek. A szükséges kalóriákat a nap folyamán az út különböző
állomásain vették magukhoz az utazók. Este, közel tíz órakor érkeztek
vissza szálláshelyükre. Június 6-án,
a bőséges reggelit követően a Péterfalvi Vidámparkba látogattak el a
delegáció tagjai, ahol vidám családi
nap keretében pihenhették ki az előző napi fáradalmakat. A Péterfalvi
csárdában ebédeltek, a házigazdáik
által meghívott vendégekkel, akiktől
délután fél négykor köszöntek el.
Vendéglátóik a határig kísérték a
devecseri küldöttség tagjait, ahol a
mielőbbi viszontlátás reményében
búcsúztak egymástól.
Nagy Imre
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Kárpátalján járt Devecser város
küldöttsége (Folytatás a 4. oldalról)
Azon nagypaládi és fertősalmási intézmények, amelyeket Devecser Város Önkormányzata anyagi
támogatásban részesít.
Sor
szám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Névsor
Nagypaládi Polgármesteri
Hivatal
Nagypaládi Móricz
Zsigmond Középiskola
Nagypaládi család orvosi
rendelő
Nagypaládi falusi könyvtár
Nagypaládi Cholnoky Imre
Művészeti Iskola
Nagypaládi Óvoda

11.

Nagypaládi Tűzoltó
Alakulat
Fertősalmási Általános
Iskola
Fertősalmási család orvosi
rendelő
Fertősalmási Napsugár
Óvoda
Fertősalmási Kultúrház

12.

Nagypalád-Fertősalmás út

8.
9.
10.

Lakcím

Az adomány célja és
annak átadási időpontja

Nagypalád, Kossuth
út 47
Nagypalád, Kossuth
út 45
Nagypalád, Kossuth
út 45
Nagypalád, Kossuth
út 46
Nagypalád, Kossuth
út 254
Nagypalád, Cholnoky
út 9
Nagypalád, Béke út
34
Fertősalmás,
Kossuth út
Fertősalmás, Ifjúsági
út 40
Fertősalmás, Ifjusági
út 43
Fertősalmás, Ifjúsági
út 42
NagypaládFertősalmás

Az adomány
összege
50 000ft.

Átvevő
aláírása

Megjegyzés

35 000ft.
25 000ft.
20 000ft.
25 000ft.
25 000ft.
20 000ft.
30 000ft.
25 000ft.
25 000ft.
20 000ft.
84 000ft.

Tisztelt Ferenczi Gábor, Polgármester Úr!
Adjon Isten jó napot, kívánok erőt, egészséget Önnek és minden devecseri polgárnak, testvérnek.
Továbbá szeretném Nagypalád és Fertősalmás lakosainak hálás köszönetét tolmácsolni Önnek és minden devecseri támogató felé, azért a
pénzbeli támogatásért, amit nyújtottak községeinknek.
Örömteli volt fogadni, vendégül látni Önt és a kedves küldöttséget. Lehetőségünkhöz képest igyekeztünk, akár a programok
összeállításánál is, hogy jól érezzék magukat, próbáltuk kellőképpen bemutatni úgy Nagypaládot, mint Fertősalmást, és Kárpátaljának
egy részét. Nagyon kellemes volt Önökkel, veletek együtt tölteni négy napot.
Az Ön által átnyújtott pénzbeli adományt a bizottság június 11-én elosztotta, azok szétosztása az intézmények felé megtörtént, a
rászorulók felé pedig a hét folyamán fog megtörténni.
A részletes programot és az elosztási névsort a mellékletben megküldöm.
Hála és köszönet Önöknek, Nektek - Gábor, Anikó, Ferenc, Péter bácsi, Erzsike néni, Gábor és nem utolsó sorban Zsolt, hogy
megtiszteltetek bennünket Isten áldja(on) Önöket(bennetek)!
A mielőbbi személyes viszontlátás reményében köszönök el.
Nagypalád, 2015 június 15.
Tisztelettel és baráti szeretettel
Biró Vencel
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Az 1919-es Tanácsköztársaság devecseri
áldozatainak emlékére (Folytatás az előző számból)
A katolikus templom ajtaja előtt állították fel az
akasztófát. Négy pápai különítményes hajtotta
végre az ítéletet délután öt és hat óra között a
kötél általi halálra ítélt Baják István tartalékos
hadnagyon és Ferenczi Lajos szakaszvezetőn.
Bajáknak azt mondották a hóhérok: „Na elvtárs,
lépjen az asztalra és tegye a kötelet a nyakába!
A hőslelkű ifjú ezt a büszke választ adta az emberi és társadalmi méltóságokat lábbal tipró
elvetemülteknek:
„Semmi elvtárs! Úgy halok meg, mint fehér hadnagy!” És bátran, fölemelt fővel ment a halálba.
Május 8-án Krassovszky Gyula tanítót fogták
el és ugyanott kötél útján szintén kivégezték.
A vésztörvényszék rettenetes ítéleteit elsősorban
Csaplár János devecseri tanító befolyásolta. Ez
az elvetemedett és vérengző ember Baják István
és Ferenczi Lajos halálraítélésénél jelen volt.
Május 7-én reggel megjelent a járásbírósági
fogházban és letartóztatott ellenforradalmárok
neveit egy könyvbe felírta, nevűk után jeleket
tett, a megjelölteket legazemberezte, majd vöröskatonákkal ezeket és Ferenczi Lajost is megverette. Német Józsefet pedig ő maga pofozta
meg. A megjelölt egyéneknek kijelentette, hogy
még aznap lógni fognak és cellájukba beköpött.
Több cella előtt azt mondta: „Büdös ganék, megdögletek máma.”
Emlékezzünk Baják Istvánra, aki a pápai tanítóképző elvégzése után 18 évesen jelentkezett
katonai szolgálatra, majd frontkatona lett. Érdemeit magas kitüntetésekkel ismerték el, többek
között II. osztályú ezüst vitézségi érmet kapott.
Tartalékos hadnagyként szerelt le, s 1919. május
6-án közfelkiáltással a devecseri vörös uralom
ellen fellépő civil és fegyveres polgári csoport
vezetésével bízták meg.
Emlékezzünk Ferenczi Lajosra, aki szakaszvezetőként szintén érdemeket szerzett a világháborúban, a Károly-csapatkereszt tulajdonosa
lett. 1916-tól rendőr volt. 1919. május 6-án ő is
részt vett a helyi vörösőrség megtámadásában
és lefegyverzésében.
Csaplár János Krassovszky ellen hajtóvadászatot
tartott s vele, valamint az ellenforradalmároknak nevezett hazaszerető polgárokkal szemben
letartóztatásuk után fölötte lealázó és kegyetlen
módon járt el.
Krassovszky irányában táplált engesztelhetetlen
gyűlöletét és alávalóságát igazolja az, hogy a
községben általában nagyon kedvelt és tisztelt
Krassovszkyt elfogatása után Csaplár tudtával
össze-visszaverték, és hogy midőn az áldozatot
a vesztőhelyre vitték, oda Csaplár János saját
hétéves kis fiát kézen vezetve, elkísérte és ezt

a megjegyzést tette: „No büdös, már látod az
akasztófát!”
Csaplár tanító, aki szörnyű tetteiért az akasztófán
fejezte be életét, egyike volt a proletáruralom legtipikusabb vérengzőinek. Magasabb értelmiségű
egyén volt, akinek néptanítói hivatásából is folyóan az erkölcsi törvényekkel tudnia, ismernie és
nemcsak tanítania, de önmagára is alkalmaznia
kellett, ezeket azonban, valamint hazája történeti
múltját megtagadta akkor, amikor a minden
nemes eszményt lábbal tipró, a haza fogalmát
nem ismerő, alkotmányunk és jogintézményeink
erőszakos lerombolására szövetkezett kalandortársaság szolgálatába szegődött és mellette mindvégig kitartott. Egyik áldozatát, Krassovszky
Gyulát tisztán személyes bosszúból, tehát a legaljasabb indokból juttatta hóhérai kezére. Tanítói
állásából kifolyólag kötelessége volt a gyermekek
erkölcsi és nemzeti érzéséi ápolni és fejleszteni,
ahelyett saját hétéves gyermekét a templom ajtaja
előtt fölállított akasztófa megtekintésére vezette,
a hazafias szellemmel homlokegyenest ellenkező
kommunizmus tanait annak megbuktatásáig
állandóan hirdette s annak megerősítését célzó
tevékenységekben résztvett.
Csaplár János nem téveszmék által öntudatlanul
tévútra vezetett ember, hanem minden nemesebb érzésből kivetkőzött bűntudatos gonosztevő. Magasabb értelmisége, néptanítói állása őt
a legtisztultabb erkölcsi felfogásra kötelezte s
mégis az erkölcsi züllöttségnek, az aljas bosszúállásnak és a féktelen vérengző kegyetlenségnek
borzalomkeltő megnyilvánulását tüntetik fel
bűnös ténykedései, különösen a Krassovszky
Gyula esete. Csaplár Jánosból nemcsak a haza,
a vallás és embertársai iránti szeretet hiányzik, de aljas lelkivilágát élénk színben tünteti
fel, hogy a letartóztatott ellenforradalmárok és
hozzátartozóik kétségbeejtő aggodalmában gyönyörűséget találva, a kivégzések bekövetkezését
előre hirdette és hogy hétéves kis fiát is elvezette
a templomtérre, ahol az akasztófák voltak és
azokat megmutogatta. Csaplár Jánosról valóban
elmondhatjuk, hogy emberi vadállat volt.
Emlékezzünk Krassovszky Gyula tanítóra, aki
Bukarestben született, 1916-ban került Devecserbe. Osztálytanítóvá választották meg a fronton hősi halált halt Gőgös Géza tanító helyére.
Rendszerellenes kijelentései miatt büntetésül
Herendre helyezték át. Ő azonban helyben maradt, s részt vett a májusi megmozdulásban.
Az eredetileg szintén tanító Csaplár Jánost,
Veszprém megye vádbiztosát ismeretlen eredetű gyűlölet fűtötte herendi kollégája ellen.
Devecserből, ahol még ellenforradalmárok
után kutatott a vészbíróság, Csaplár táviratozott
Veszprémbe Lusztig Arnold megyei politikai

megbízottnak: Devecserbe jövet tartóztassa le
Herenden Krassovszky Gyulát és hozza magával.
Ártatlansága tudatában vonakodott engedelmeskedni a herendi tanító, mire Lusztig Arnold
és a vele lévő Puskás Dezső politikai nyomozó
magatehetetlenre verték. Krassovszky Gyulát
mint járóképtelent szállították Devecserbe, ahol
halálra ítélték és Szamuely László jóváhagyásával
rögtön fel is akasztották a katolikus templomajtó
előtti bitóra. Életét a huszonkét éves Végh Miklós
bérkocsissegéd és Simsics Sándor, a Petzkay-féle
terrorzászlóalj tagjai oltották ki.
Végül május 14-én Somogyi Jánost a devecseri temetőben vörös katonákkal agyonlövették.
Három ellenforradalmárra életfogytig tartó, háromra tizenöt évi, egyre pedig egyévi fegyházat
szabtak ki. Ezenkívül még negyvenöt letartóztatott polgár ellen 2000 koronától 60.000 koronáig
terjedő s összesen 476.000 koronára rugó sarcot
róttak ki s azt tőlük be is hajtották.
Emlékezzünk Somogyi János földművesre, aki
kilenc hónapot töltött harctéren, számos katonai
kitüntetésben részesült. Ő vezette azt a maroknyi
csapatot, akik megtámadták a helyi vörösőrséget.
Öt kiskorú gyermek maradt utána, számukra
megyeszerte gyűjtés indult, s év végéig 7547
korona gyűlt össze.
Az utókor feladata, hogy a mártírok emléke ne
kerüljön a feledés homályába, az 1919-es vörös
terror gyászos történelmi eseményeit, településünk vértanúinak neveit, életútjait ismerjék
a ma élők, ezért tavaly létrehoztuk az 1919-es
Tanácsköztársaság Devecseri Áldozatainak Emlékbizottságát. Köszönet Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyhangú
támogatásáért.
Az egykori járásbíróság épületére, mely ma a
Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalnak ad
otthont, 96 éves történelmi mulasztást pótolva
kikerült végre az az emléktábla, mely az épületnél
1919. május 6-án bestiális módon meggyilkolt
Bőnyi Gyulának és a vészkorszak napjaiban
kivégzett mártírtársainak állít emléket. Hálás
köszönet az alkotónak, Baráth Lászlónak, aki
önzetlen munkáját fektette bele az emléktáblába,
melyet városunknak adományozott.
Köszönet mindazoknak, akik évek óta küzdenek
azért, hogy szabadon emlékezhessünk. Köszönet
azoknak, akik az első városi megemlékezés megszervezésében, létrejöttében közreműködtek.
Devecser, 2015. május 9.
Tisztelettel:
Ferenczi Gábor
Devecser polgármestere
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Bemutatkozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola
Devecserben viszonylag kevesen tudnak a most
bemutatandó iskoláról. Még kevesebben a feladatáról, céljáról, belső munkájáról. Szeretnénk
nagyobb nyilvánosságot biztosítani helyi televíziónkon és újságunkon keresztül. Kérdéseimre
készségesen adott választ Kovács Éva igazgatónő.

reteket sajátít el a tanulókkal. Gyakorlati képzésük
a Somló-környéki Feladatellátó Intézményben, a
Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített
Szociális Intézményében, a pápai Gróf Eszterházy
Kórházban és a dákai Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek
Integrált Intézményében történik.

- A 2016/17-es tanévben villanyszerelő képzést
szeretnénk indítani. Ennek megvalósulásához
kell igazítanunk a tanár és tanuló létszámot és
természetesen az iskola bővítésére is sor kerül
Kollégium létrehozása is a közeli terveink közé
tartozik.

kapcsolódó, a hagyományokhoz fűződő különlegességeket készítenek. Fenntartónk lehetővé
teszi a különböző tanulmányi kirándulásokon
való részvételt pl.: Szakma Sztár verseny, Mach-Tech kiállítás, szociális intézmények látogatása a szociális gondozók számára, diáknap, 72
óra kompromisszumok nélkül, Te szedd akció.
Ősszel spanyol diákoknak biztosítottunk szakmai
és szabadidős programot. Tavasszal 5 tanulónk
töltött 4 hetes szakmai gyakorlatot Finnországban. (Erről az időszakról előző lapunkban Kulcsár Julianna tanárnő részletesen beszámolt.)
Gulyás Mihály tanár úr elmondta még, hogy
Finnországban a műhelyek mellett vannak a
szaktantermek, egy helyen elmélet és gyakorlat.
Komplett terméket állítanak elő forgalmazásra.
A DGA Kft. tanműhely vezetője,Tóth Tibor tájékoztatott, hogy a cég 90%-ban exportra termel (többek
között kikötői daruk, földmunkagépek, aszfaltozási
gépsor alkatrészeket). A külföldi cég csak minősített hegesztői munkát fogad el. A tanműhelyben
arra törekszenek, hogy a minősítésre felkészítsék
a tanulókat. 3 év után és a sikeres szakvizsga után
a DGA munkát és továbbképzési lehetőséget ad.
Ehhez segít, hogy a 3. évben már a műhelyben „leshetik” el a szakmát a kiváló szakemberek mellett.
A körjárat végén Kovács Éva igazgatónő még
elmondja, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskolának van jövője, a város
és a kistérség középfokú oktatási centrumává
nőheti ki magát. Rövid múltja ellenére vannak
már eredmények, így hiszünk abban, hogy ez
sikeres jövőt prognosztizál.

- Ejtsünk néhány szót a tanórán kívüli tevékenységekről!

A 2015/16-os tanévre a beiratkozás jún. 24-2526., szeretettel várják a jelentkezőket.

- Tanulóink rendszeresen főznek a teakonyhában. Helyi jellegzetes ételeket, ünnepekhez

Váti Ferenc

- Milyen a szülőkkel való kapcsolat?
- Alapvető feladatainkhoz tartozik a szülőkkel
való jó kapcsolat fenntartása. Gyakran látogatnak hozzánk és viszont, néha külön kérésre is.
Segítőkészek, együttműködőek.

- Ki az iskola alapítója, kik a támogatói, mi
a célja?
- Iskolánkat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
hozta létre. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Devecseri Szakiskola 2013. szeptember 1–jén
megkezdhette oktató–nevelő munkáját hegesztő,
szociális gondozó és ápoló szakmákban.
Célunk, hogy a Devecseri Járásban helyben
képzett szakemberek biztosítsák a vállalkozások humánerőforrását. Képzéseinkkel szorosan
illeszkedünk a térség iparosítási elképzeléseihez.
Képzési kínálatunk a Munkaügyi Központ és a
térség vállalkozóival került kialakításra. Támogatóink a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Veszprém Megyei Kormányhivatal, a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, a Veszprém Megyei
Önkormányzat, Devecser Város Önkormányzata.
- Milyen a tanárok, oktatók, diákok összetétele?
- Dolgozóink főállású, részmunkaidős, szakmai óraadó kollégák. Valamennyien jól képzett
szakemberek. A tanulók bárkihez fordulhatnak
bármilyen problémával. Sok esetben családi
gondjaikkal is. Az iskola 3 éves. Jelenleg 9. és 10.
osztály van. Tanulóink Devecserből és körzetéből
járnak (Somlóvásárhely, Somlószőlős, Borszörcsök, Kamond, Kerta, Kolontár, Káptalanfa).
Jelenleg 4 csoportunk van két szakmában.
- Melyek a tanított tantárgyak?
- A képzés közismereti és szakmai tantárgyakból
áll, utóbbi pedig elméleti és gyakorlati területre
oszlik. Tanáraink a közismereti tárgyak (magyar,
matematika idegen nyelv természetismeret, társadalomismeret és testnevelés) során igyekeznek a szakmai célokat szem előtt tartva oktatni
diákjainkat.
Hegesztő szakmai tantárgyaink: gépészeti alapozó feladatok, hegesztés elmélet, munkavédelem,
elsősegélynyújtás. Gyakorlati képzésük a helyi
DGA Kft. tanműhelyében folyik.
A szociális gondozó- és ápoló szakma pedig szociálpolitikai, jogi, klinikai, gondozási, ápolási isme-

- Egy év múlva a kimenő osztályoknak lesz-e
munkába lépési lehetőségük?
- A szakiskola után legkiválóbb hegesztőink a
DGA Kft. alkalmazásában tudnak dolgozni, hiszen a vállalatnak szüksége van szakértő hegesztőkre, általuk oktatott dolgozókra, akik ismerik
a cég minőségi követelményeit.
A szociális gondozók pedig a környék szociális intézményeinek munkaerőhiányát tudják
csökkenteni, de a családon belüli munkát is
eredményesebben tudják végezni.
- Vannak-e bővítési terveik?

Kép: Kovács Zsolt DVTV

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA JAVÁRA

Tisztelt Lakosság!
Devecser Város Önkormányzata által a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola
és AMI javára szervezett papírgyűjtési akció tovább folytatódik.
A bevételt az Iskola konyhájának berendezésére kívánjuk fordítani.

A papírgyűjtésből eddig 144.885 Ft gyűlt össze.

folyamatosan várjuk
a színes-, fekete-fehér újságokat, szórólapokat,
hullámpapírt, és mindennemű papírhulladékot.
Köszönjük szíves együttműködésüket a közös cél érdekében.
Devecser, 2015. június 23.
Ferenczi Gábor sk.
polgármester
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EMBERMESÉK

Az „Őszi Fény” fáradhatatlan vezetője
A Művelődési Ház világot jelentő deszkáin kabarétréfát játszik, a nyugdíjas énekkart dirigálja. A szabadtéri színpadon is ő vezényli évek óta a
kis kórust. Gyanítom, hogy az idősödő hölgyek és urak elegáns megjelenésében is „ludas”. Kirándulásokat szervez, összegyűjti a klubtagokat a
városi rendezvényekre, társadalmi munkákra. Velük együtt énekel, táncol,
dolgozik, amelyet természetesnek tart, hisz ő a nyugdíjas klub vezetője:
HAVASI SÁNDORNÉ MARGITKA.

Tanulás, munka, család, Devecser
A három testvér szakmát tanult. A bátyus pedagógus, a nővér gép- és
gyorsíró, Margit könyvelő lett. A könyveléshez az alapot a sümegi gimnázium,
a szakmát a veszprémi tanfolyam adta. A középiskola férjet is hozott, mert
Margitkából 1957-ben Havasi Sándorné lett. Albérletet Devecserben, a Zrínyi
utcában kaptak. Ide született első kislányuk: Erzsi 1959-ben, Egy év múlva
az ifjú asszony már a helyi cipész KTSZ-ben dolgozott anyagkönyvelőként.
Ekkor még nyolc cipésznek volt folyamatos munkája! Sándor, a férj is itt
dolgozott. 1963-ban egyesült a devecseri és az ajkai KTSZ. Az iroda Ajkára
költözött. Az irodisták mentek. A kis Erzsike miatt nem volt jó a bejárás.
Változtatni kellett. Szerencsére Margitot hívták a devecseri vajüzembe
tejelszámolónak. Örömmel jött. 10 év után leállt az üzem. Tejporító üzem
épül – mondták. Drága gépeket hozattak. Az építés még ma sem kezdődött
el. (Ismerős eset?) 1968-ban megszületett a második kislány: Zsuzsa. Az ifjú
anyukát 1974-ben Pápára helyezték. Négy hónapos nagyon fárasztó bejárás
után itthon az ÁFÉSZ-nál kapott gépkönyvelői állást. Itt meg kellett tanulni
a különböző gépek használatát. 1987-ben megismétlődött a korábbi eset,
az iroda Ajkára költözött és vitte magával gépkönyvelőjét. Hat évig tartott
az ingázás. Havasi Sándorné 1992-ben havi 7.261 Ft-ért előnyugdíjba ment
32 év munka után. Hosszan tartó betegség után 1996-ban meghalt a férje.
Lányai férjhez mentek. Erzsi kettő, Zsuzsa egy unokával örvendeztette meg,
és van egy másfél éves gyönyörű kis dédunokája is.

A családja a háborúban elesett apával (középen Margit)
Gyerekkor apa nélkül
A kis Margitot háborús gólya hozta 1940 januárjában Nemeshanyba. Alig
volt fél éves, amikor édesapját katonának vitték. Soha többé nem látták
viszont. Mint annyi magyar, öc�csével ő is a Don-kanyar áldozata
lett. Az édesanya egyedül maradt
három gyermekével. Reggel tejkezelő volt a csarnokban, a nap
többi részében harmadában dolgozott mások földjén. Az otthoni
munkákban a gyerekek segítették. Rendet raktak, ellátták az
aprójószágot, és közben iskolába
jártak. Felnőtt segítség nélkül is
kitűnően tanultak. Mindhárman
középiskolát is végeztek – hála
anyjuk áldozatos munkájának.
Boldogan élt a kis család. Csak
az apa hiányzott nagyon. Soha
nem érezhették az apai ölelés, simogatás melegségét, biztonságát.
Esküvő 1957.

Aki a virágot szereti... 2009.

A havasi család 1969-ben
Őszi Fény
A nyugdíjas klub nagyon szép, kedves, találó nevet választott. Kovács Lászlóné
Marika hívta először el Margitot foglalkozásra, aztán tetszett a klub, és ottragadt.
Olyannyira, hogy 2001-től ő a vezető. Kitűnő munkát végez. A lelkes csapat
szerepel, versenyekre jár, kirándul, rendezvényeken vesz részt. Sok helyre vitték
és viszik még Devecser jó hírét. Az Őszi Fény Nyugdíjas Klub számos helyre tette
már le nagyszerű névjegyét. Minden elismerést megillet a tagság és a vezető!

Megy a gőzös - vezeti Havas Sándorné

Váti Ferenc

Karon a dédunoka, mellette lányai
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Az önkormányzat hírei
		- amiről a devecserieknek tudni kell
		Nyilvános képviselő-testületi ülés 2015. május 27.
Napirend előtt Ferenczi
Gábor polgármester
tájékoztatott a lejárt
határidejű döntések
végrehajtásáról és a két
ülés közötti fontosabb
intézkedésekről.
Napirend:
1. A testület elfogadta az Ajkai Rendőrkapitányság Devecseri Rendőrőrs 2014. évben végzett munkájáról
szóló beszámolóját (részletek külön
írásban).
2. 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodással
elfogadták a Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített beszámolóját.
3. Egyhangúan elfogadták az
önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolóját (részletek külön
írásban).
4. A Szociális és Egészségügyi bizottság 2014-ben 9 ülést tartott,
16 napirendi pontot tárgyalt, 36
határozatot hozott. A Szociális,
Egészségügyi, Rend- és Közvédelmi Bizottság 7 ülésen 18 napirendet
tárgyalt, 209 határozatot hozott.
5. Megvitatták és elfogadták a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolót. A 30 oldalas anyagot
Bendes István jegyző készítette.
6. Az egészségügyi szakellátásáról
szóló beszámolót Ungváriné Scholz
Aliz koordinátor egészítette ki: tavaly tulajdonosváltás volt. Azóta
pozitív irányú a fejlődés. Minden
lehetőséget igyekeznek igénybe ven-

ni a működéshez (pályázatok, adomány). A körülményeket a növekvő
idős betegekhez kellene igazítani
(tágasabb, kényelmesebb váró, új
műszerek). A mini labor (vérvétel)
kialakításához sajnos nincs anyagi
forrásuk. A belgyógyászathoz van
engedély, de nincs jelentkező orvos.
Nagy igény van új szakok indítására,
pl.: urológia, bőrgyógyászat. A 15
éves gépek lassan használhatatlanokká válnak. Nincs háttértámogatás. A fejlesztésre szánt összegből
működésre is kell fordítani. Tisztelet
az összes itt dolgozónak a kitartásukért. A szakrendelő állagmegóvására
kivitelezendő munkákról lista készült. A polgármester megköszönte
az eddigi munkát. Szándék van a
segítésre, de mindenhol meg kell
húzni a nadrágszíjat.
7. Elismerően szóltak a DVTV
munkájáról. A minimális létszám
mellett is tudósítanak a településünk fontos eseményeiről. Az elromlott kamerát megjavíttatják és
egy új kamera vásárlási lehetőségét
megvizsgálják.
8. A képviselő-testület a „rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatások” pályázati kiírás alapján
támogatási igényt nyújt be.
9. A III. sz. védőnői körzet betöltetlen álláshelyére pályázatot írnak
ki, amelynek benyújtási határideje:
2015.08.15.
10. A védőnői szolgálat a „Tiszta
fejekért” akció keretében a higiénés
problémák megszüntetésére 241.500
Ft-ot igényelnek (40 család, kb. 200
fő). A családtervezés, fogamzásgátlási lehetőségek ingyenes biztosítására a valóban rászorultaknak igényelnek 140-160 ezer Ft-ot (20 db).

11. A Római Katolikus Plébánia
Képviselő-testülete a független értékbecslő szakvéleménye alapján
10 millió Ft-ot határoz meg a Pápai
úti 523/1 és 534 hrsz-ú területek
tulajdonosi cseréjére. – A testület
további tárgyalást javasol.
12. A Béke házban lévő 1 szobás lakás eladásáról elvi döntés született.
Az eladás módjáról a felértékelés
után döntenek.
13. Kovács Ottó javaslatát a Deák
tér 4. szám alatt lévő dohánybolt
és a mellette lévő üzletek, ingatlanok előtti utcafront kialakítására
megvitatták. Döntés később lesz.
14. A közvilágítás korszerűsítésére,
üzemeltetésére több ajánlat érkezett,
amelyek nehezen összevethetők egymással. Az ügyet „körbe kell járni!”.
15. A Szent Imre u. 17-ben lévő 2
bejárati ajtó kivitelezését a legalacsonyabb ajánlatot tevő Inter-Ablak
(Tapolca) végezheti.
16. A Meggyeserdőn 2 csarnok
kerül elbontásra, amelyek a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. telephelyére kerül és tároló funkciót
lát el, amelyet a beszerzési eljárás
nyertese a Timber-Metal Építőipari
és Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Bakonykoppány), mint a legalacsonyabb ajánlatot tevő (1.899.603
Ft) vitelez ki.
17. A 2014. szeptember 14-én bekövetkezett rendkívüli esőzések során
sérült területek felújítási munkáit a pályázaton nyertes Eurogreen-Tiszafa Kft. végzi el (bruttó
12.793.599 Ft).
18. A 17. pontban jelzett munkák
műszaki ellenőri feladatait a pályázatnyertes Pannon-Gádor Mérnöki Iroda Kft. (Hévíz) végzi (bruttó
342.900 Ft).
19. 5 db kerékpártároló elkészítésére az Önkormányzat Bognár
Ferenc épületszerkezet lakatossal
köt szerződés 50 ezer Ft értékben.
20. A testület előzetes szándékát
fejezte ki, hogy testvértelepülési
kapcsolatot létesít a vajdasági Csóka
településsel.
21. Megvitatták az óvodai konyha
fejlesztési pályázatát.

22. Támogatják az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztési
pályázatot.
23. Döntöttek az energianövény
beszerzéséről.
24. Ismét ajánlattételi felhívást kell
kiírni az AGT kistraktor beszerzésére.
25. Az előzetesen jelzettnél több fa
kivágása szükséges. Az előző megbízott végzi továbbra is a munkát.
Vegyek ügyek:
- Kozma György alpolgármester
tájékoztatta a testületet a Deák tér
2. és a könyvtár átépítési, felújítási
munkáinál tapasztalt kivitelezési és
működési hiányosságokról. Hosszas
vita után a döntés 4 igen 2 nem
szavazattal: feljelentés ismeretlen
tettes ellen.
- Újabb befektető vásárolna 4,4
hektáros területet.
- Eddig 30 tonna használt gumiabroncsot szállítottak el, még ugyanennyi szállításra vár. Tárgyalást
kezdeményeznek a rossz háztartási
gépek elszállítására is.
- Hosszú és éles vitát váltott ki a
régi temető védetté nyilvánításának
ügye. A lakosság egy része igényli, a
másik része elutasítja. Nehéz tisztán
látni a következményeket. Van, aki
a temetkezés drágulásától tart, de
ezt hivatalosan a jelen helyzetre tekintettel senki sem erősítette meg.
Arról is szó esett, hogy csak akkor
történhet változás, ha a műemlékvédelem egy éven belül döntést hoz.
Mindenki megnyugtatására tisztázni kell a valós, hivatalos véleményt.
Az önkormányzat jogi képviselője
(tudomásom szerint az egyházközségé is) kérelmet fogalmazott meg
az illetékesek felé, mely szerint konszenzusos megoldást kellene választani: az arra érdemes sírkövet,
síremléket kellene csak védelembe
venni, nem az egész temetőt.
- Boldizsár Zsolt képviselő az autóbuszmegálló körüli gondokra és a
kóbor kutyák elszaporodására hívta
fel a figyelmet.
Váti Ferenc
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Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(Részletek a képviselő-testület előtt
2015.05.27-én elhangzott beszámolóból)
Devecser állandó lakóinak száma
2014.12.31-én 4.575 (2.246 férfi,
2.329 nő). 2014-ben 155 fő esetében
(66 család) került megállapításra
a hátrányos, 154 fő esetében (54
család) a halmozottan hátrányos
helyzet. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyerekek száma 407, családok száma
191. A jogosultság megállapításakor
az egy főre jutó családi jövedelem: a nyugdíjminimum felét nem éri el:
28 fő, - a felét eléri, de a minimumot
nem: 305 fő, - a minimumot eléri,
ill. meghaladja: 74 fő. Óvodáztatási
támogatásban 16 gyermek részesül,
22 alkalommal 20 fő részére került
megállapításra rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 218.500 Ft ös�szegben. Az iskolában - ingyenesen
háromszori étkező: 151 fő, 50 %-os
étkező: 10, - csak ebédes: 3 (ingyenes), - 50 %-os: 9. Teljes árat fizet: háromszori étkező: 21, csak ebédes:
27. Óvodában ingyenes étkező: 67,
50 %-os kedvezménnyel: 7, teljes
árat fizet: 34.
A Somló-Környéki Feladatellátó
Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálata szervezési,
szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el Devecserben és a városkörnyéki 22 településen. A szolgálat
észlelő- és jelzőrendszert működtet.
2014-ben a jelzések száma 326 db,
197 gyermekről. A legtöbb jelzést
– 211-et – az oktatási-nevelési intézmények adták. Az ellátott települések száma 22, a lakosság száma
12.678 fő. Gyermekek száma 2.404,
a gondozott gyermekek száma 477.
A gondozott gyermeklétszám nagyon megemelkedett, ezzel együtt
a kezelt problémák száma is. A kitörés a nyomorból egyre nehezebb.
A kezelt problémák száma 2013ban 505, 2014-ben 857. Legfőbb
okok: szülők vagy család életvitele
(219), anyagi, megélhetési (206).
A szolgálat Devecserben 72 családban 112 gyermeket gondozott
2014-ben, 171 esetben érkezett
jelzés. A szakmai tevékenységek

Alapítva 1927-ben
száma 848 (pl.: családlátogatás 242,
segítő beszélgetés 131). 2014-ben
5 fő családsegítő látta el a gyermekjóléti szolgálat feladatait 22
településen. Megoldásra váró szükségszerűségek: a helyettes szülői
ellátás megszervezése, családok
átmeneti otthonának biztosítása,
adósságkezelési tanácsadás megszervezése, a gyermekpszichiátriai
ellátás javítása.

ga 15.952 fő. Devecserben a regisztrált bűncselekmények száma 2014ben 137 volt, 24 %-kal kevesebb,
mint az előző évben. Az elmúlt 10
évben a legalacsonyabb lopások
száma 61 (2014-ben), 120 (2013ban), lakásbetörés 11 (2014.), 10
(2013.), garázdaság 15 (2014.), 2
(2013.), testi sértés 15 (2014.), 3
(2013.), kiemelt bűncselekmény 0
(2014.), 2 (2013.).

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Somló-környéki Biztos Kezdet
Gyermekházak (Devecser, Somlószőlős, Iszkáz) célcsoportját
azok a családok képezik, ahol 0-5
éves korú, óvodába még nem járó
gyermek nevelkedik, az intézménya
települések valamennyi lakosa előtt
nyitott.

2014-ben a nyomozás eredményességi mutató: 625 eredményes, 404
eredménytelen, 60,7 % az Ajkai
Rendőrkapitányság területén.

A jövőben javítani kell a jelzőrendszer tagjai közötti együttműködést,
hogy az esetmegbeszéléseken folyamatosan legyenek jelen a meghívottak. A prevenciós tevékenység
során elsősorban a halmozottan
hátrányos helyzetűekre, a veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúakra kell koncentrálni.
A beszámolóból kiollózta:
Váti Ferenc

Tájékoztató a Rendőrőrs
munkájáról
(Részletek a képviselő-testület előtt
2015. 05.27-én elhangzott beszámolóból)
2013.02.01-jétől a Devecseri Rendőrőrs osztály jogállású besorolást
kapott. Devecserhez 28 település
tartozik. A Devecseri Járás lakossá-

Devecserben 2014-ben gépkocsi
feltörés és rablás nem volt. Lakásbetörés 11 (2014.), 10 (2013.),
rongálás 2 (2014.), 1 (2013.),
testi sértés 15 (2014.), 3 (2013.),
kiskorú veszélyeztetés 2 (2014.),
1 (2013.). Az Ajkai Rendőrkapitányság területén 2014-ben 1.161
regisztrált bűncselekmény történt,
ebből Devecserben 137, csökkenés
24 %. Városunkban 12 %-kal (52
eset) emelkedett a tulajdon elleni
szabálysértések száma: 35 lopás, 5
rongálás, 5 csalás, 4 jogtalan elsajátítás, sikkasztás, orgazdaság 1. A
közigazgatási területen 7 személyi
sérüléssel végződött közlekedési
baleset történt. Devecserben 24
órás minimum 2 fős gépkocsizó
járőrszolgálatot biztosítanak és 1
fős megerősítő, megelőzési járőrszolgálatot. Egész évben arra törekednek, hogy a „látható rendőrség”
szemléletét előtérbe helyezzék. Ez
azt is jelenti, hogy a várost 1-es
szintű településsé nyilvánították. A
rendezvények biztonságát folyamatos rendőri jelenléttel és a helyi polgárőrség segítségével oldják meg.

A rendőrőrsön 11 fős körzeti megbízotti státusz van, amelyből 4 fő
körzeti megbízott lát el Devecserben szolgálatot, hozzájuk tartozik
Kolontár, Borszörcsök, Pusztamiske. Devecserben Borsath Balázs r.
főtörzsőrmester szolgálatparancsnok, Simon László r. őrmester és
Gyuris Mónika r. főhadnagy megelőzési előadó végezték közösen az
iskola rendőre programban meghatározott feladatokat. A nyugdíjas
klubban két alkalommal került sor
prevenciós előadás megtartására.
2012 végétől működik a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság.
Országos szinten elsőként „mobil
fogadóirodát” szerveztek a járási
hivatallal és a városi önkormányzattal közösen. Jó az együttműködés az
önkormányzattal, a járási hivatallal,
a területileg illetékes bírósággal,
ügyészséggel, az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel és a 9 roma nemzetiségi
önkormányzattal, a polgárőr egyesületekkel, a rendészeti feladatokat
ellátó szervekkel.
2015-ben tovább kívánják csökkenteni, vagy szinten tartani a
bűncselekmények számát, fokozni a lakosság szubjektív biztonságérzetét. A lehetőségekhez képest
növelik a gyalogos és kerékpáros
járőrszolgálatok számát. A közterület-felügyelővel és a mezei őrökkel
közös szolgálatok során mind külterületen, mind belterületen hatékonyan kívánják a szabálysértések és
bűncselekmények elkövetését megelőzni, az elkövetőket felderíteni.
Bakos András
r. alezredes őrsparancsok
beszámolójából kiollózta:
Váti Ferenc

- 11 -

Alapítva 1927-ben

Testvérvárosi kapcsolat felvétele
Csóka községgel
(Devecser, Csóka - Czeidli József) A
helyi önkormányzat újabb testvérvárosi kapcsolat kiépítését tervezi.
A Vajdaságban, Észak-Bánátban Csóka községgel kíván szerződést
kötni. Ennek érdekében kisebb
létszámú delegáció indult hozzájuk Ferenczi Gábor polgármester
vezetésével. A vendéglátók szeretettel és barátsággal fogadták a
devecseri küldöttség tagjait, akik
kellemes élményekkel tértek haza.
Megismerkedtek az ottani közigazgatással, oktatással, egészségüggyel,
valamint a civil szervezetek életével.
Látogatást tettek a közeli padéi is-

kolába és óvodába. Itt fogadta őket a
faluban működő Önkéntes Tűzoltó
Egyesület elnöke Komáromi László,
aki bemutatta a tűzoltószertárat és
beszámolt munkájukról. A nap történelmi jelentőségű eseménye volt
a két település közötti testvérvárosi
kapcsolat szándéknyilatkozatának
aláírása. A közeljövőben újabb találkozót tartanak, amikor a csókaiak érkeznek a Somló fővárosába.
Fotó: Czeidli József Kép: Balról
jobbra Balázs Ferenc csókai, Ferenczi Gábor devecseri polgármester aláírja a szándéknyilatkozatot.
A magyar-szerb-román hármas
határ közelében fekvő bánáti városi
jellegű település, Csóka Devecserhez
hasonló méretű, és szintén mezővárosi múltra tekint vissza. A szerb
közigazgatási rendszerben Csóka a
hozzátartozó falvakkal együtt alkot
egy úgynevezett községet, mely körülbelül a magyarországi kistérségnek felel meg. Csóka település, mint
Csóka község központja térségközponti szerepet tölt be a közigazgatás,
a gazdaság, az oktatás, a kultúra és
az egészségügy területén. A devecseri küldöttség egy napos szerbiai
látogatása során betekintést nyert a
csókai önkormányzat működésé-

be, a helyi relatív többséget alkotó
magyar közösség életébe. Padén
Komáromi László önkormányzati
képviselő vezetésével ellátogattak az
óvodába és az iskolába. Varga Tamás,
a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője, és Bárdossy Sándor
járási katasztrófavédelmi megbízott
szakmai tapasztalatokat gyűjtött a
padéi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
központja és szertára megtekintése
során. A csókai településvezetés ízletes és bőséges ebédre invitálta az
anyaországi küldöttséget. A tervek
szerint Csóka szintén intézmények
képviselőinek a delegálásával viszonozza majd a devecseriek látogatását.
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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

GÖNGYÖLEG BEGYŰJTÉS

Értesítjük Tisztelt Vásárlóinkat, hogy Devecser,
Vasút u. 37. sz. alatti telephelyünkön
az alábbi nyitvatartási időben:
Hétfő – Péntek: 700 – 1500-ig

újra indul a növényvédőszeres
göngyölegek begyűjtése

2015. június 15. – 2015. július 15. között.
A göngyölegeket kizárólag tisztított, vegyszermentes
állapotban áll módunkban átvenni!
Vállaljuk szemes termények szárítását, tisztítását és
tárolását. A betakarított terményeket megvásároljuk
saját- és külső telephelyeken.
Szárítással kapcsolatos információkért hívja a
06-70-3383-896 számon Puskás Szabolcs kollégánkat.
Termény felajánlásukat, árajánlatkérésüket a következő
elérhetőségeken tehetik meg:
06-70-3399-809, birozoltan@devagro.hu.
Várjuk szíves érdeklődésüket!
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Röviden...
Erzsébet-kiránduláson a
devecseri diákok
(Zánka, Czeidli József)
A devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola 6.c
és 8.a osztályának tanulói az Erzsébet Alapítvány
pályázata segítségével Zánkán tölthettek három
napot. A gazdag programban, helyismereti térképes játék, sárkányhajózás, fürdés, koncert
szerepelt. A gyerekek jól érezték magukat, önfeledten szórakoztak. Ízelítőt kaptak a közelgő
nyári vakáció varázsából.

Szelektív
hulladékgyűjtés!?
Újabb olvasói megkeresés nyomába szegődött
lapunk. Az Ifjúság- és a Csokonai utcát összekötő
átjáróban lévő hulladékgyűjtő szigetet sokan
helytelenül használják. Pedig olvasható felirat
mutatja, hogy mit melyik tartályba kell elhelyezni. Nagy a káosz, látszik nincs összhang. Az üveg
keveredik a papírral, a flakonok közé ételmaradékot dobnak. Ebben a melegben bűzlik a környék,
s érthető módon a környékbeliek, a közvetlen
szomszédok jogosan berzenkednek ezen. De
néhány bátor polgártársunk építési törmelékét
is itt helyezi el. Éjszaka pedig egy-egy kerekes
kocsi táncra perdül, vélhetően hazafelé tartó
bulizók jóvoltából. Mi ennyit tudunk tenni ez
ügyben, felhívjuk ismételten a figyelmet városunk
hulladékgyűjtő szigeteinek helyes használatára.

Fotó : Soós Anita

Itt mindenki labdába
rúghat!
(Devecser, Czeidli József)
Sportkonferenciát rendeznek június 9-én a
Kastélykönyvtárban. Az általános iskolában
folyó TÁMOP 3. 1. 4 pályázat keretében a
Coerver-módszer tapasztalatairól értekeznek
szakemberek meghívásával. Köszöntőt mond
Némethné Takács Cecília tankerület vezető és
Mayer Gábor iskolaigazgató. Halász Lászlóné,
a projekt szakmai vezetője és Mayer Gábor, a
projekt vezetője a megvalósulásról tart beszámolót. A továbbiakban előadások hangzanak
el. A vendégek között találhatjuk: Őze Tibort,
az MLSZ Grassroots vezetőjét, Csík Ferencet,
a Veszprém Megyei Sportigazgatóság igazgatóját, Pödör Ákost és Pödörné Szilos Krisztinát,
a Veszprém Megyei Bozsik Program koordinátorait. Dr. Tiszeker Ágnest, A Magyar Antidopping Csoport vezetőjét, Dr. Bánhidi Miklóst,
a Nyugat-Magyarországi Egyetem Győri Pedagógiai Főiskola Testnevelési Tanszék vezetőjét,
Dr. Ihász Ferencet, a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Sporttudományi Intézet igazgatóját.
Szalma Józsefet, a Coerver-licence tulajdonosát.
Ezt követően gyakorlati bemutatót tartanak az
iskola sportpályáján Szalma József és Czémán
Imre vezetésével.

Szöveg, fotó: Czeidli József

Tanulmányok az idegen
kultúrák és a pedagógia
köréből
A Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság
nyirádi kihelyezett ülésén került a kezembe Mihalovicsné Lengyel Alojzia ny. egyetemi docens

legújabb könyve: Tanulmányok az idegen kultúrák
és a pedagógia köréből (Veszprém, 2014) címmel.
A tudományosság igényével megírt és szerkesztett kötet sok érdekességet kínál a téma iránt
érdeklődőknek. Csokorba gyűjtötte össze az író
a korábbi években publikált tanulmányait, főbb
kutatási témáiból. Így a hazai németség nyelvi,
kulturális hagyományai, idegennyelv oktatás,
nyelvpolitika, nevelés- és művelődéstörténet,
valamint szülőföldje, Zemplén (benne Sátoraljaújhely) helytörténete, kulturális hagyománya
kérdésköreit vizsgáló, elemző, ismeretterjesztő
munkáit. - Gondolatok és koncepciók az oktatásért és az oktatásról szóló fejezetben Kazinczy
Ferencnek az oktatásról való nézeteit, oktatáspolitikai célkitűzéseit ismerhetjük meg: „II. József
reformpolitikájába beillett a Kazinczy által elősegített iskolamegújítási és szervezési program. Kazinczy, mint tíz megye iskolafelügyelője, vállalta
az új iskolák szervezését.” Említésre méltó, hogy
levelezést folytatott a Festetics által pártfogolt irodalmárokkal, s az ő kezdeményezésére szervezték
meg 1817-ben az első Helikon ünnepet, amelynek
célja a latin, magyar és német szónoklatban jártas
gimnáziumi és georgikoni ifjúság meghívása és
bemutatása volt. - Öt évtized a magyar kultúra,
a magyar tudomány és a magyar művészet felvirágoztatását bemutató részben eszmetöredékeket
találhatunk Trefort Ágostontól és emlékképeket
kortársai írásaiból. Továbbá Klebelsberg Kunó
oktatáspolitikai koncepciójával ismerkedhetünk
meg a nyelvek és kultúrák közvetítése terén. A ny.
docens a Germanisztikai Intézetben oktatott tantárgyai révén kíséri végig Bleyer Jakab germanista
oktatási és tudományos pályafutását. - A kötetben
még szó esik a felső oktatás történetéről, pedagógiai gondolatok hangzanak el a német kultúrából,
a soknemzetiségű szülőföldre látogathatunk el a
Zemplén vonzásában. Képet kapunk a trianoni
békeszerződés végrehajtásáról és következményeiről különös tekintettel a Bereg megyére.
Szöveg: Czeidli József, fotó:
Czeidli József ( archív felvételek)

Dr. Mihalovicsné dr. Lengyel Alojzia ny. egyetemi docens előadást tart
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DEVECSER SPORTJA
Családi- és sportnap az
iskolában
Május 29-én Mayer Gábor iskolaigazgató köszöntője után kezdetét vette a TÁMOP-os projekt
keretében a nevelő tanárok segítségével megvalósuló családi-, és sportnap - tudtuk meg Szalma
Józseftől, aki a Coerver® Coaching magyarországi
képviselője, és egyben a rendezvény ötletgazdája
és főszervezője is volt. A futóversenyt követően
három helyszínen zajlottak futballmérkőzések.
Ezzel párhuzamosan fakultatív foglalkozásokon
is részt lehetett venni. A közeli kalandparkból
már jól ismert „sörösrekesz mászás”, valamint
a különböző logikai ügyességi játékok mellett
kézműveskedésre is adódott lehetőség, amit
Trombitás Veronika tanárnő tartott. Egykerekű
biciklin mérhették össze tudásukat a bátrabbak,
valamint olyan társasjátékban vehettek részt a
gyerekek, ahol ők voltak a bábuk. A sportnapon
folyamatában zajlott az étkeztetés az iskolán
belül, ahova megérkezett az első vendég is: MC
DC freestyle rapper. Veres Róbertet, egy ismert

tehetségkutató műsor felfedezettjét óriási figyelem és persze nagy vidámság kísért, ugyanis
mindenkit lenyűgözött a rögtönzött szavakból
álló rappelésével. Nem sokkal utána a második
meghívot,t Szőnyi Ferenc ironman világbajnok
személyében egy nagyon jó szellemű, szerény
embert ismerhettek meg az iskolások. Az ironman verseny, vagy más néven triatlon, sorrendben úszásból, kerékpározásból és futásból álló,
fiatal sportág. A három versenyszámot egymás
után, pihenés nélkül kell teljesíteni, és a versenyidőbe a két szám közötti átöltözés ideje (az
úgynevezett depóidő) is beleszámít. Megtudhatták a jelenlévők azt is, hogy Ausztráliától
Mexikóig, szinte már mindenhol megfordult
versenyeken, és annak ellenére, hogy úszni csak
42 évesen tanult meg, 45 évesen már ironman
világbajnok volt, ami egy óriási teljesítmény.
Alsósoknak volt ugráló vár, de részt lehetett
venni a 11-es rúgó versenyen, valamint célba
dobásban mérhették össze tudásukat a gyerekek.
Az udvaron közben Németh Norbert tűzoltó
főtörzsőrmester és kollégái mutatták be a tűzoltó autót és felszereléseit. A nyertesek díjakat,
érmeket kaptak, valamint minden gyerek egy
tábla csokit, és zárásként egy vicces sorversenyen

vehettek részt. Itt különböző ügyességi feladatokat (szlalom, labdaszedés, vízhordás) kellett
teljesíteni sárkányjelmezbe bújva. Ez annyira
tetszett mindenkinek, hogy még azok is feküdtek a nevetéstől, akik már célba értek. Ezúton
is szeretnék megköszönni Devecser Város Önkormányzatának a segítőkész hozzáállást, mivel
mindenben segítségükre voltak a rendezvény
lebonyolítása során, a foglalkozások helyszínéül
kiválasztott területek fűnyírásától a különböző
eszközök ki- és bepakolásáig.

Végéhez közeledő
Coerver® képzés
A feladatok nagy részének teljesítésével, így az
előírt tíz sportkiránduláson és két családi sportnapon már túl vannak, már csak az edzések
vannak hátra a gyerekeknek, de idő még van,
mert a projektet meghosszabbították augusztus
31-ig - számolt be Szalma József, a képzés vezetője. Elmondása szerint elég a gyerekekre nézni,
hogy lássák, milyen pozitív változáson mentek
keresztül az elmúlt időszakban. Nekik nem az

volt a céljuk, hogy „Messi”-ket és „Ronaldo”-kat
neveljenek, sokkal inkább az, hogy megszerettessék a futballt velük, megtanítsák őket a toleranciára, a békés egymás mellett élésre, a másik
tiszteletére. - Nem tudom, hogy mi volt akkor,
mielőtt idejöttünk, de mostanra sikerült összehoznunk egy szuper, összetartó társaságot. Már
látni a gyerekeken, hogy önmagukhoz képest
milyen óriási változáson mentek keresztül. Azon
kívül, hogy megköszöntem a városvezetésnek,
megköszönöm a tanároknak, segítőimnek a sok
munkát, de legfőképp a gyerekek előtt emelem
meg a kalapom!- fogalmazott a képzés vezetője.

- Hogy telt az elmúlt időszak? Milyen nevezetes
helyeket látogattatok meg a gyerekekkel?
- Az elmúlt két hónapban volt négy sportkirándulás, Felcsút, majd Ajka és Zalaegerszeg, végül
ismét Ajka. A pályázatban elő volt írva, hogy
milyen szintű futballmérkőzést kell meglátogatnunk, milyen szintű bázist kellett megnéznünk,
ezért többek között olyan helyekre is elvittük a
gyerekeket, mint a győri, vagy a felcsúti futball
akadémia, de U19-es válogatott meccseken, NBI, NBII-es mérkőzéseken is voltunk. Havonta
minden korcsoport legjobbjait díjaztuk kupákkal
és sok Coerver® ajándékot sorsoltunk ki a gyerekek között. Úgy gondolom, hogy a gyerekek
óriási élményekkel gazdagodtak.
- Hogy érzed, mennyire szerettek meg Devecserben? Milyen lesz nélküled a képzés, ha már nem
leszel itt? Át tudtál adni mindent a segítőidnek?
- Igazából a gyerekeken fog látszani, hogy át
tudtam-e adni. Nagyon sokat dolgoztunk ezen
az elmúlt időszakban, és én biztos vagyok benne,
hogy nagyon jól felkészült edzők fogják folytatni az elkezdett munkát. Azt, hogy a gyerekek
hogyan fogadtak el minket, és hogy mennyire
szerettek, talán az az eset példázza leginkább,
amikor feleségemmel sétáltunk a város egy forgalmas szakaszán, és az út túloldalán felismert
minket egy alsós kis gyerek, aki kézzel-lábbal
elkezdett integetni örömében. Az volt a szerencse, hogy az édesapja visszatartotta, mert
átfutott volna az autók között hozzánk… Nagyon
fontosnak tartottuk az elejétől kezdve, hogy a
gyerekekkel, szülőkkel, nevelőkkel a legeslegjobb együttműködésre törekedjünk. Szeretnek
minket, és ez kölcsönös.
- Köszönöm az interjút!

Veszprém megyei I. oszt.
Férfi felnőtt labdarúgó
mérkőzés
29. forduló
Devecser SE – Csetény SE
2:0 (1:0)
Devecser, 2015.05.31.
100 néző
Vezette: Gáspár András

Sportkirándulások
bűvöletében
Óriási élmény a gyerekeknek a hatalmas akadémiákat látogatni.
Szalma Józsefet, a Coerver® Coaching magyarországi képviselőjét kérdeztem, a sportkirándulások befejeztével személyes tapasztalatáról.

Gól: Szakonyi Stefán (18), Takács Attila (68).
Sportszerű mérkőzésen megérdemelte a Szpari
a győzelmet. Az utolsó forduló előtt így újra van
lehetőség beérni a harmadik helyre.
Jók: Kádár, Hauser T., Illés N.,Szélessy, ill. Jakab
M., Tálos G., Vincze.
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Az olvasók fóruma
Köszönetnyilvánítás
Szeretném családom nevében megköszönni Dr.
Németh Ákos Pál ügyvéd Úrnak a hosszú éveken
át tartó jogi segítségét a vörösiszap-katasztrófa
kapcsán. Nem vagyoni kárigényünk érvényesítését kezdetektől fogva lelkiismeretesen, térítésmentesen látta el.
Horváth Károly és családja

Örüljetek az Úrban
szüntelenül! - olvasói levél
Az idén Tapolca adott otthont a Veszprémi Főegyházmegye minden évben megrendezésre
kerülő hittanos találkozójának, amely a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola
szervezésében került megrendezésre.
A több mint ötszáz fős programnak a Csermák
József Rendezvénycsarnok adott otthont. A találkozóra az „Örüljetek az Úrban szüntelenül”
mottóval várták a résztvevőket. A megjelenteket
az iskola igazgatója Rohály János és Dobó Zoltán
polgármester úr köszöntötte. A szentmisét Dr.

Márfi Gyula érsek úr mutatta be a főegyházmegye jelenlevő papjaival. Zenei szolgálatot az
iskola pedagógusai és tanulói adtak. A szervezők
egész napra biztosították a változatos programokat.
Különböző kézműves foglalkozások / mini oltárkészítés, ékszerek, virágdekorációk, ajtódíszek/,
foci, lábtengó, asztalitenisz, zenés aerobik közül
válogathattak a gyerekek.
Délután „Gyertyaláng születik” címmel vetélkedő
műsor következett, ahol ének, vers és színdarab
műfajban mérhették össze tudásukat a résztvevők.
A Veszprémi Főegyházmegye 2014 októberétől
ismét meghirdette a Hittan maratont /egész éven
átívelő hittanverseny/, amelybe Devecserből
a fakultatív hittanosok közül a 7-8. osztályos,
illetve a hit- és erkölcstant tanuló 6. b, és 6. c
osztályos diákok neveztek be.
A rendezvény végén került sor az eredményhirdetésre és a díjak átadására.
A Hittan maraton kitöltésében I. helyezést értek
el a 7-8. osztályos tanulók /akik egy csapatot
alkottak/.

7. osztály: Brunner Barbara, Csibertics Nikoletta,
Forgács Anna, Horváth Dávid, Lackó Rita
8. osztály: Török Fanni, Kozáni Laura, Ligeti
Anett.
A 6. b és a 6. c osztály tanuló is nagyon jól
teljesítettek. / osztályonként alkottak egy-egy
csapatot, ők képviselték Devecser hittanosait a
rendezvényen, melynek mindvégig aktív résztvevői is voltak/:
6. b osztály: Csipszer Fanni, Fenyvesi Júlia, Földi
Ramóna, Mergl Zsófia, Németh Nóra
6. c osztály: Bolbos Gábor, Perger Ákos, Szabó
Kristóf, Szűcs István Mátyás
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket és
hálánkat Devecser önkormányzatának a támogatásért, amelyet az utazásunkhoz nyújtott.
Nagyon szépen köszönjük Bognár Balázs tanyagondnoknak a nekünk ajándékozott szabadidejét.
Kovács Gyuláné
hitoktató

8460 Devecser, Sümegi utca 12.
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 7–12-ig, 13–19-ig,
VASÁRNAP 7–12-ig

AKCIÓ!

06.22–07.05-ig,
illetve a készlet erejéig.

Fehér Kenyér, 1 kg
Zsemle, Kifli
Tej UHT, 1,5%-os, 1 liter
Kemenesi Tejföl, 150 gr
Kemenesi Kefir, 150 gr
Reál Száraztészták, 500 gr
Csirkehát, fagyasztott
Next Unio töltött Ostya, 180 gr
Vifon Levesek, 60gr
Dawtona Ketchup, 500 gr
Dawtona Mustár, 500 gr
Denis Szénsavas Üditők, 2 liter
Denis Szörpök, 2 liter
Arany Fácán sör, 2 liter
Acord nedves Törlőkendő, 70 db-os

200 Ft/db
23 Ft/db
150 Ft/db
100 Ft/db
55 Ft/db
190 Ft/db
150 Ft/kg
160 Ft/csg
80 Ft/db
230 Ft/db
230 Ft/db
100 Ft/db
190 Ft/db
530 Ft/db
240 Ft/csg

(200 Ft/kg)
(23 Ft/db)
(150 Ft/l)
(667 Ft/kg)
(367 Ft/kg)
(380 Ft/kg)
(150 Ft/kg)
(889 Ft/kg)
(1333 Ft/kg)
(460 Ft/kg)
(460 Ft/kg)
(50 Ft/l)
(95 Ft/l)
(265 Ft/l)
(3,43 Ft/db)

Üzletünkben devecseri hentesárú kapható!
Gázpalack csere nyitva tartás idő alatt!
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Mosolypercek

A nyolcadikos Pisti hazatérve az évzáróról azt mondja a szüleinek:
- Sok pénzt spóroltam meg a családnak a mai napon.
- ???
- Mert az idei tankönyveim jók lesznek jövőre is.
***
Zuhogó esőben megy a taxis az utasával, aki megjegyzi:
- Uram, tudja, hogy beázik a kocsija a tetőablaknál?
- Tudom.
- Ez mindig így van?
- Dehogy! Csak ha esik…
***
Egy utazási irodában kérdezi egy férfi:
- A feleségem mindenáron a hegyekbe akar utazni, síelni. Van valami jó
ajánlata?
- Elsősorban Svájcot ajánlhatom.
- Lavina van??

Édeskömény tea

Kiváló görcsoldó, kisgyermekek és idősek jótevője. Hasi és mellkasi panaszok
jóízű enyhítője. Egy kávéskanál édesköményt negyed liter vízben vagy kis tejben
pár percig főzünk majd leszűrjük és kortyonként iszogatjuk, gőzét is belélegezzük. Hurutoldó teának használva megfázásnál vagy asztmánál mézzel édesítsük.
Az érzékeny nyálkahártyát megóvja a kiszáradástól, a külső ingerektől. Ennek
köszönhetően a szénanáthában szenvedők sok kellemetlenségtől szabadulhatnak
meg. Bélműködést serkentő és görcsoldó hatása révén az emésztési zavarok,
felfúvódás és epebántalmak kedvelt házi szere. Ételeinkbe is tehetünk belőle.
Igen finom az édesköménnyel sütött kenyér és a karácsonyi mézes sütemény.
(gyűjtötte: M. Mester Katalin)

Devecseri gólyahír

Köszöntjük városunk legifjabb polgárait:
Tallós Zoltán és Tallós-Bogenrieder Nóra május 21-én született kislányát, Dórát.
Felvidéki István és Szabó Adrienn május 21-én született kislányát, Eszter Elizát.
Óvári Márton és Óvári-Nagy Mónika május 24-én született kisfiát, Áron Mórt.

HIRDESSEN
NÁLUNK!
Hirdetések, köszönetnyilvánítások,
jókívánságok díjai:
Teljes oldal (1/1):
35 000 Ft
Fél oldal (½):
18 000 Ft
Negyed oldal (¼):
9500 Ft
Nyolcad oldal (1/8):
5000 Ft
Tizenhatod oldal (1/16): 2600 Ft
4 x 4-es területű:
1400 Ft
Apróhirdetés (20 szóig): 600 Ft
A hirdetési szöveget a könyvtár
információs pultjánál lehet leadni.

REJTVÉNY
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: C, S,
I, E, K, Z) 11./ Ömlik 12./ ... - mozog 13./ Inga közepe! 14./ Történelmi
korszak 15./ Argon vegyjele 17./ Szeg vége! 18./ ... Endre (költő) 19./ Sáv
szélei! 20./ Kisvendéglő 22./ Római kettő 23./ Rigli, retesz 25./ Asztácium vegyjele 27./ 1849.október 6. - 13 tábornok mártírhalála 28./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Mozaikszó) 31./ Szolmizációs
hang 32./ Jön költőien 33./ Németország 19. legnagyobb városa 35./
Ausztria fővárosa 37./ Észak-atlanti Szerződés Szervezete (Mozaikszó)
39./ Község Vas megyében 40./ ... Lanka (Ceylon) 41./ Kettőzve: Zola-mű 42./ Felelőtlen 45./ Ápol páratlanjai! 46./ Kiejtett betű 47./- ...,-vel
48./ Máj termeli
FÜGGŐLEGES: 2./ Ebben a városban töltötte gyermekéveit Kabos
László komikus, színművész 3./ Időmérték 4./ Kicsinyítő képző 5./ Információ 6./ Kettőzve: édesség 7./ ....egy éjszaka meséi 8./ Legenda 9./
Belgium és Gabon autójele 10./ Andrea becézve 14./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk: K,Á, G, Ö, E, N) 16./ Részvénytársaság
(röviden!) 21./ A hagyma városa 24./ ....... Miklós (költő) 26./ Sál szélei!
28./ Csendes ... (Solohov mű) 30./ Hideg lőfegyver 34./ Szolmizációs
hang 35./ -..., -ben 36./ A vad nyomvonala 38./ .... is van, gödör is van
(magyar nóta) 41./ Bámul 42./ Tajték 43./ Felsőerjesztésű sör 44./ Gyep
közepe! 46./ Törökország autójele 47./ Vita páratlanjai
Készítette: Czeidli József
Az elmúlt számban megjelent rejtvény helyes megejtése: „A rengő lombvirágban ég és készül a gyümölcsre”
Előző rejtvényünk helyes megfejtői: Ivány Gyuláné (Devecser), Kettinger
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Devecseri Ujság – A település közéleti lapja. Kiadja: Devecseri
Városi Könyvtár és Művelődési Ház Devecser, Petőfi tér 5. Nyomdai
munka: AlphaPress Nyomda és Kreatív Grafikai Stúdió Székesfehérvár,
Homoksor 7. www.alphapress.hu Megjelenik: 3500 példányban,
Devecser, Noszlop, Oroszi, Nagypalád és Fertősalmás településeken.
ISSN 2062-6878. Hirdetésfelvétel: a könyvtárban nyitva tartási idő
alatt. E-mail: devecseriujsag@gmail.com. Levélcím: Devecser Városi
Könyvtár és Művelődési Ház, 8460 Devecser, Jókai utca 3. Tel: 88/224125. Felelős szerkesztő: Nagy Imre. Szerkesztő-bizottság: Bolbos
Gábor, Czeidli József, ifj. Kozma György, M. Mester Katalin, Váti Ferenc

