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Két napon át szólt a zene és
ropták a táncot…

Bakony-Somló Népművészeti
Találkozó
Városunk művelődési házában május 22-23-án, két napon át tartották
a néptánc és népzene jegyében a
népművészeti programokat. Kezdésként Ferenczi Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, s
örömét fejezte ki, hogy Devecser
adhat helyet e nívós hagyományőr-

ző találkozónak és a művészeti iskola tanévzáró gálájának. Népünk
gazdag magyar kultúrájának, szellemi értékeinek, táncainak megőrzése, továbbörökítése nemes
feladat. A polgármester végezetül
megjegyezte, hogy jövőre is vis�szavárja Devecser a dalt, a zenét, a
néptáncot, a hagyományőrzésnek
ezt a szép példáját, remélve, hogy az
égiek jobb idővel szolgálnak akkor.
Pénteken 22-én, az Élő Forrás
Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró gálaműsorát tekinthették meg
az érintett szülők, nagyszülők és
az érdeklődők az óvodásoktól az
általános iskolásokig. A közönség
ragyogó tekintettel, megelégedéssel szemlélte az ügyes lábak táncát,
a szép testtartást, a mosolygó kis
táncosokat. S hogy hova lehet jutni a táncosoknak kellő kitartással,
azt mi sem mutatta jobban, mint
a tanárok tánca. Török Sándor
igazgató, Linczenbold Maximilián,
Szabó Rubinka és Kovács Norbert is
megmutatta tudását a gyerekeknek,
a megjelenteknek. A megérdemelt

taps sem maradt el sem a kicsik, sem
a tanárok produkcióját követően.
Szombaton, május 23-án rendezték
meg a Bakony Virágai Megyei Szólótáncverseny és Néptáncegyüttesek Találkozóját.
Délelőtt 10 órakor kezdődött a szólótáncverseny, ahol négy korcsoportban mutathatták meg tánctudá-

sukat a Veszprém megyei fiatalok. A
versenyzők egészen kicsi kortól színpadra léptek egyéni (botos, üveges)
vagy páros programjukkal. A laikus
szem mindegyik táncot elismeréssel
fogadta. Egy biztos, minden táncos
élvezte a saját előadását, mert szorongás, félelem nélkül mosollyal az
arcán állt a közönség elé (legalábbis
a néző ezt láthatta, de az előadók
szíve lehet, hogy hevesebben dobogott). A talpalávalót mindkét napon
a kitűnő, fáradhatatlannak tűnő,
derűs salgótarjáni Dűvő zenekar
húzta. A zsűri szakmai munkáját
Juhász Zsolt örökös aranysarkantyús
táncos, a népművészet ifjú mestere,
koreográfus táncművész, Bonifert
Katalin, a Duna Művészegyüttes
női tánckarvezetője, Harangozódíjas táncművész és Hahn-Kakas
István örökös aranysarkantyús, a
népművészet ifjú mestere, elismert
néptáncpedagógus látta el. Nem kis
feladat volt a közel ötven táncos értékelő bírálata.
A „Bakony Virága” díjban az alábbi
táncosok részesültek:

I. korcsoport:
- Zavada Bianka (Szanyi lassú és
friss csárdás; kísérte Baka Levente)
- Rák Máté Zsombor (Somogyi
kanásztánc)
- Kóródi Hanna és Sinkó Szabolcs
(Zalai páros táncok)
E korcsoportban szerepeltek még:
Taubert Ábris István, Gáty Gergely
Levente, Orovecz András és Gréta,
Németh Lili és Bíborka, Schuszter
Dóra és Toki Bianka, Molnár Vince
és Radó Ádám, Károlyi Lili és Pálffi
Bianka.
II. korcsoport:
- Sándor Gabriella (Bonchidai román csárdás; kísérte Varga Bálint)
- Farkas Gergő (Szatmári verbunk
és friss)
- Péter Réka (Szatmári páros táncok; kísérte Süslecz Gergely)
- Nagy Boróka és Farkas Dániel
(Szatmári páros táncok)
- Hubert Márk (Zempléni szlovák
verbunk)
- Köles Ákos (Tyukodi lassú és friss
csárdás; kísérte Sztarácsek Jázmin)
- Nagy Márton (Kalotaszegi legényes)
E korcsoportban szerepeltek még:
László Virág és Mesterházi Dóra,
Rauscher Lili, Lents Dorottya és
Domonkos Kíra, Szabó Ágota és
Várszegi Ákos Zsolt, Katrinka
Kitti Nikolett és Ballér Ramóna,
Balogh Réka és Ónódi Benedek,
Róka Fanni és Lendvai Márk, Kiss
Anna, Nagy Ágnes és Samu Vajk,
Polányi Luca, Kiss Barnabás.

ITS
lakossági
fórum

A városi önkormányzat által elkészítendő az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) fejlesztési
szemléletű, középtávot (7-8 év)
átfogó dokumentum.
Az elkészített stratégia főként az
Európai Unió által rendelkezésre
bocsátott források felhasználását
készíti elő, melynek eredményeként
jelentős beruházások valósulhatnak
meg.
A város stratégiája a 2014-2020-as
programozási időszakra készült,
tájékoztatta a megjelenteket Barna
Viktor, a dokumentum készítője és
munkatársa Petrics Hajnalka. Természetesen a részletes és terjedelmes anyagot csak a polgármesteri
hivatal szakirányú munkatársainak
adatszolgáltatásával és a polgármester – szükség szerint a képviselő-testület tagjai – segítségével
lehetett elkészíteni.
Az alábbi szöveg vázlatos kivonata annak a 250 oldalnyi – elemző,
javaslatokat megfogalmazó – dokumentum-anyagnak, melyet el
kellett készíttetni, hogy városunk
EU-s támogatásokra pályázhasson
a település fejlesztésére. Az munka-anyag a jelen helyzet elemzésével indul.

III. korcsoport:
- Sovány Péter (Feketelaki lassú és
sűrű magyar és verbunk)
- Novák Panna (Magyarborzási csárdás és szökős; kísérte Szabó Csaba)
- Jovánczai Martin (Inaktelki legényes)
- Horváth Brigitta és Orsós Szabolcs (Szucsági magyar csárdás
és szapora)

Devecser főbb problémái:
Magas az elvándorlási arány, jelentős a munkanélküliség, alacsony iskolázottság, csekély helyi gazdasági
potenciál, a városnak gyakorlatilag
nincs turisztikai bevétele, járási
központhoz képest hiányos szolgáltatási paletta, a városközponton
áthaladó jelentős teherforgalom,
vasútállomás előnytelen fekvése, a
vörösiszap-katasztrófa miatt negatív városimázs, elavult közvilágítás,
felújításra szoruló középületek (pl.
Deák tér 1. sz., Vackor óvoda, ravatalozó), az egykori kórház épü-

(Folytatás az 5. oldalon)

(Folytatás a 8. oldalon)
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Nyitva van az ovi kapu, csak bújjatok rajta…!
Az óvodai beiratkozást követően,
2015. május 13-án, szerdán délelőtt
megnyitotta kapuit a Vackor ovi, a
leendő kis bölcsődések és óvodások
előtt.
Ovicsalogatónkon a kicsik csicsergő
hangjukkal hamar megtöltötték tornatermünket. A szülőket és gyermekeiket az óvodavezető, Lennerné Pál
Szilvia köszöntötte, majd bemutatta
azokat az óvodapedagógusokat, dajka néniket és a bölcsődések gondozó nénijét, akik szeptembertől
várják a leendő kis „Vackorokat”.
Csipcsirip csoport: Farkas Róbertné
Gizi, Lipkáné Oszkó Ágnes, Nagy-

né Bécsi Beáta, Csigabiga csoport:
Kókné Nemes Ágnes, Fábián Anna,
Péter Marianna, Fullér Evelin.
Ezt követően nagycsoportos kislányok babáikkal ölbéli játékokkal: cirógatókkal, hintáztatókkal, lovagoltatókkal, táncoltatókkal kedveskedtek,
melyekbe a vendégeket is bevonták.
Humpók Eliza, Bobay Boglárka,
Németh Hanna, Keringer Nikoletta,
Szabó Zoé Bíborka, Czuczai Zsóka,
Lakatos Luca, Székely Rebeka játszottak a babákkal.
A „Csicsergő Fészek” zenei tehetségműhely nagycsoportosai, Né-

meth Hanna és Balogh Benjamin
furulyaszóval kápráztattak el mindannyiunkat.
Vackor maci, Csigabiga és Csipcsirip bábok is bemutatkoztak a
kicsiknek, énekük és mondókájuk
mozgásos játékra hívta a gyermekeket, majd közös sétára invitálták a családokat. Bejártak minden
zeg-zugot, megismerkedtek az
óvoda apraja-nagyjával. Vissza-

térve kaláccsal és teával kínáltuk
vendégeinket, majd a főszerep az
önfeledt játéké lett, mód nyílt kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre is.
Gyermekmosolyban gazdag, vidám
délelőttöt töltöttünk együtt a leendő
„kis vackorokkal”. Hóha, hó, Vackor
oviban lenni jaj de jó!
Kókné Nemes Ágnes, Fábián Anna
óvodapedagógusok

Pintér Katalin óvodapedagógus

Óvodás lesz az unokám,

meg még sokan mások. Gondolataimmal valószínű a szülők, de még inkább a nagyszülők
többségének érzéseit tárom a kedves olvasók elé.
Már vagy egy éve elkezdődött a családban az
„ovidili.” Az atyafiság aggódva figyelt; nem eszik
rendesen a gyerek, nem akar délben lefeküdni.
Mi lesz az óvodában, ha minden gyerkőc vígan
falatozik, ebéd után édesdeden alszik, csak a mienk dacol óvónővel, dadával, társaival? Szégyenbe
ugye nem nem maradhatunk. Nosza, kezdődjék a
szoktatás! Fokozatosan, szépen lassan. Van még
idő! Először a meggyőzéssel próbálkozunk. Egy
hajdani agitátor elbújhat mögöttünk. Mégis több
sikerrel járt annak idején, mint most mi. A szép
szónak kevés a foganatja. Jöjjön hát a szigor! Azt
meg hogyan kell? Hiszen olyan kicsi még! Aztán
rájövök, hogy hány meg hány felnőttnek beszélhetnek akár milliónyian. Ha eltökéli magát nincs
az a szép szó, vagy atyainál is erősebb szigor, ami
akaratát megváltoztatná. Minden érvelés csak
falra borsó. Márpedig óvodába menni kell! A szorongás csak fokozódik, amikor az intézmény nyílt
napot hirdet. Az óvó nénik barátsággal, kedvesen
fogadják a leendő „tagokat” és szüleiket. Közösen
bejárják az óvodát. Mindent látnak, kipróbálnak a
vendégek. Örömmel állapítjuk meg, hogy itt talán
az otthoninál is több játék van. Ez bizony jónak
látszik. De az idő véges. A kis „kalandoroknak”
véget ért a „tanulmányút.” Otthon eltörik a mécses.
Ki kellett volna még próbálni a markolót, a dózert,
a babákat, a babaházat, meg a többi mindent. Ez a

kis pityergés megnyugtató jelzés a felnőttek felé.
Minden bizonnyal csak a szülők és mi nagyszülők
csinálunk ügyet az óvodába lépésből. Persze az
elvitathatatlan jogunk, hogy féltsük, óvjuk utódainkat. Természetesen nem az óvodától.

Gondolataim egy egészségügyi intézmény folyosóján születtek. Ezért kérem a kedves olvasókat,
nézzék el nekem, ha mondataim kissé „kócosak”,
de nem akartam összefésülni őket, mert így
igazak. Töprengésem közben – számomra is
hihetetlen az eset – egy kedves hangra lettem
figyelmes. Egy négy év körüli kisfiú énekelt:
„Orgona ága, barackfa virága…” az utolsó szótagokat jól megnyomva. Aztán az Iglicével folytatta
csillogó szemeit édesanyjára függesztve. Az anya
cuppanós puszival köszönte meg. Meghatódtam.
Megcirókáltam a kislegény dús fekete haját és
megdicsértem szép dalát, bátorságát. a kisfiú
két kezét szélesre tárva a világ legtermészetesebb hangján csak ennyit mondott: - Én már
óvodába járok!
Váti Ferenc

Pályán
maradva
Iskolánkban folytatódtak a TÁMOP-3.1.4 -12/22012-063 pályázat rendezvényei, programjai.
Az elmúlt időszakban – április, május hónapban - több sportkiránduláson vehettek részt
azok a tanulók, akik a Coerver-módszer szerint
edzenek. A program 10 sportkirándulásra ad
lehetőséget, s 9 már lezajlott. A sportkirándulásokon 75 diák vehet részt, általában egész napos
a program, a közeli helyszínekre edzés és ebéd
után van indulás, a távolabbi célpontokra reggel.
Fontos szempont az is, hogy lehetőség szerint az
adott tájegység néhány nevezetességét is megismerhessék a tanulók. Jártak a diákok Felcsúton,
ahol a Puskás Akadémia megismerése után a
Pancho Arénába tettek látogatást. Nagyon emlékezetes és érdekes volt végignézni Puskás Ferenc relikviáit, az Aranycsapatról szóló kiállítást,
gyönyörködni a csodálatos, Makovecz-stílusú
arénában, kipróbálni a VIP-székeket.
Zalaegerszegen és Ajkán egy-egy labdarúgó-mérkőzés megtekintése volt a program. A
meccseken ki-ki kedvencének szurkolhatott.
Ajka csapata a Cegléddel játszott, Zalaegerszegen
pedig a Vasas volt a vendég. Negatív élmény is
volt, amikor a zalaegerszegi stadionban a két
szurkolótábor egymásnak feszült. Azonban ez
is része a sportéletnek, nem volt veszélytelen,
de nagyon tanulságos.
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Áprilisban hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg a játéknapot. A délelőtt folyamán
a rendőrség szervezésében tanulóink rengeteg
érdekes és izgalmas programon vehettek részt.
Oktató videofilm megtekintse révén ismerkedhettek meg a kerékpáros és gyalogos közlekedés
szabályaival. Aki kedvet érzett az alkotó munkához, rajzot készíthetett a témával kapcsolatosan.
Utána az iskola udvarán kialakított pályán bizonyíthatták ügyességüket. A rendőrség korszerű
épületét is bemutatták a gyerekeknek.

szeretők az aszfalton alkothattak. Izgalmasak
voltak a tanár-diák mérkőzések : fociban a gyerekek csapata, kézilabdában a tanárok csapata bizonyult jobbnak. A lényeg azonban az volt, hogy
mindenki kellemesen elfáradt, jól érezte magát,
megértette, hogy mozogni jó. A lezajlott programok bizonyítják, hogy „pályán maradtunk”,
azaz a nagyszabású projekt programjait töretlen
lendülettel, hittel és óriási munkával szerveztük,
bonyolítottuk a gyermekek fejlesztése érdekében,
hogy mindenki labdába rúghasson.
Firczi Irma
tanár

A délután a játékosság jegyében zajlott. Ebéd
után egy gokart pályán vezethettek, amit kicsik
és nagyok egyaránt nagyon élveztek. Ezt követően
értékes ismereteket szerezhettek interaktív és
logikai játékok során, majd sportversenyek és
drámajátékok izgalmai következtek. A jó hangulatú nap végén minden tanuló jutalomban részesült.
Szintén áprilisban tartottuk a roma nemzetiségi
napot, azzal a céllal, hogy a roma kultúrát közelebb hozzuk a tanulókhoz, fejlesszük a szociális
kompetenciájukat, a más kultúrák iránti igényt.
A program különböző elemei között szerepelt
kulturális bemutató, tánctanulás, bokszbemutató
és- edzés is. Sikeres, jó hangulatú délután volt,
amelyen tanulóink új ismereteket és tapasztalatokat szerezhettek.
Egészségnapi rendezvényünkre május 12-én
került sor. A nap témája a sport volt. /Egészségünk megőrzésének a helyes táplálkozás mellett
a legfontosabb eleme./

Az iskola egészét megmozgatták a programok.
Reggel közös tornával indult a nap, majd a
Coerver-focisták mutatták be tudásukat, és az
ajaki Ilcsi-táncklub produkciója csinált kedvet
a tánchoz. A délelőtt folyamán voltak előadások
a helyes táplálkozásról, az egészségmegőrzés
fontosságáról, s a Vöröskereszt történetéről is.
A Rendőrség kutyás bemutatóval készült, s kerékpáros ügyességi versenyt tartott. Lehetőség
volt szűrővizsgálatokon is részt venni / vércukor-,
vérnyomásmérés, hallásvizsgálat/.
Délután versenyeken mérhették össze erejüket,
tudásukat a gyerekek. Ki-ki kedve szerint próbálkozhatott célba dobással, büntetődobással
és –rúgással, dekázással, krikettel. A rajzolni

Visszapillantás,

aktualitások a Biztos
Kezdet Gyerekház
életéből
Ünneplés, foglalkozások és szakmai folyamatok.
Rövid kimaradás után visszapillantunk a közelmúlt eseményeire. Legutóbb március elején olvashattunk a Ház tevékenységéről, így a folytonosság
megkívánja, hogy a soron következő ünnepre
ugorjunk vissza, március 15-re, nemzeti ünnepünkre. A kézművesség adta lehetőségek egész
sorát vonultatták fel az ünnepre hangolódás ideje
alatt. Nemzeti színű zászlók, kokárdák, ablak- és
teremdekorációk készültek a gyermekek, szülők
és a munkatársak kreatív munkálkodása által. Az
alkalomhoz elhangzott versek és énekek még közelebb hozták a jeles nap értelmét és hangulatát.

részére. A Ház munkatársai süteménnyel és
versekkel köszöntötték az édesanyákat, igazi
bensőséges ünneplést varázsolva.
Az előző évhez hasonlóan, idén tavasszal is elkezdődött a konyhakert megművelése, a gyümölcsfák, eper és ribizlibokrok gondozása. Ültettek
burgonyát, vetettek borsót és spenótot. Egy kis
fűszerkert is kialakításra került. A kert gondozását folyamatosan végzik majd. Az udvar rendben
tartásába, a fűnyírásba a szülők is besegítenek.
Zene klub indult, heti egy alkalommal. Minden
héten más zenei műfajjal és világgal ismerkednek. A Neoton, Dolly-Roll, autentikus roma-,
valamint magyar népzene kiválóságai tolmácsolásában ismerkednek egy-egy zenei világgal.
A Recept klubot szintén heti egy alkalommal
szervezik meg. Ennek keretében készülnek a
születésnapi torták, itt készült a húsvéti kalács,
készítettek egy nagy tepsi burgonyás pogácsát, és
mandulás sütemény is. Minden héten „kisütnek”
valamit, amit aztán otthon is el lehet készíteni a
kisebb családnak.
Havonta egy alkalommal bővített csoportülést
tartanak, ahová meghívást kapnak a Gyerekházakhoz kapcsolódó, szakmai megvalósító partnerek. Ide tartozik az önkormányzat, a polgármester
személyes képviseletével, a védőnők, a pedagógiai
szakszolgálat és családsegítő munkatársai, a helyi
óvoda és rendőrség képviselői. A meghívottaknak
beszámolót tartanak a Biztos Kezdet Gyerekházban történtekről, valamint esettanulmányok
kerülnek felvázolásra, elemzésre.

A Költészet világnapja alkalmából a szülők és
nevelők is jeleskedtek. Mindenki a kedvenc költeményét hozta magával és a versek előadásával
osztotta meg a közösséggel a rímek, mondanivalók, érzelmek világát.
Húsvétra készülődve a gyermekek által a leginkább megfogható nyuszi figurája töltötte be
a foglalkozásokon előkerült kifestőket, színezőket, rajzlapokat. Alakot öltöttek az ünnephez
kapcsolódó, színekben és formákban gazdag
lakásdíszek is. A versek, mondókák és mesék
az ünnepet hozták közelebb a gyermekekhez. A
húsvéti kalács megsütése is része volt a foglalkozásnak. A színvilág különböző árnyalataiban
pompázó húsvéti tojások pedig jelezték, hogy a
tojásfestés sem marad el. Megosztották egymással a különböző húsvéti hagyományokat, hogy
az ünneplés meghitt és szeretetteljes legyen.
A Föld napján a gyermekek, szülők és munkatársak közösen virágmagokat ültetettek, hogy
később üde színfoltjai legyenek környezetüknek.
Az Anyák napját is közösen ünnepelték. Minden
édesanya kapott egy fényképet a gyermekéről
és egy kézzel varrt ajándékot. Szerveztek közös
ajándékkészítést is, maguk vagy a nagymamák

Az EMET gondozásában kiadvány jelent meg
nemrégiben, melyben összegyűjtötték országosan, a Gyerekházakban kialakult jó gyakorlatokat. 37 kiemelt gyakorlat került be az országos
kiadványba, amelyből három, a devecseri házhoz
kapcsolódik. Ezek: a családok beszállítása, avagy
behordása, gyermekorvos a Biztos Kezdet Gyerekházban, és a drog prevenciós sorozat, amelyek
országos elismerést váltottak ki. A Budapesten
tartott szakmai napon, egy munka-megbeszélés
alkalmával került bemutatásra a három fent
megjelölt gyakorlat. Ezen kívül a baktalórántházai videokonferencián is népszerűsítették a
Devecserből merített jó gyakorlatokat.
A készülődés, a meghitt pillanatok, az apró
ajándékok, az ünneplés és szakmai irányítás,
odafigyelés, mind-mind egy újabb apró lépés a
megfogalmazott cél felé, egy jobb életért.
Bolbos Gábor
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Az 1919-es Tanácsköztársaság devecseri
áldozatainak emlékére
„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl”
Az 1919-es vörös terror településünket sem
kímélte, az ellenállást, az akkori nagyközség
önvédelmét megszervező hősöket könyörtelenül
kivégezték a Lenin-fiúk. A devecseri Ótemetőben
nyugszanak az 1919-es vörös terror vértanúi.
Sírjuk felirata: „Örök emlékül az ellenforradalomban 1919. május 6-14-ig a vörös rombolás
áldozataiként vértanú halált halt fiainak. Devecser nagyközség közönsége”
A hálás utókor tisztelettel őrzi Baják István,
Bőnyi Gyula, Ferenczi Lajos, Krassovszky Gyula, Somogyi János nevét és emlékét. 96 évvel
ezelőtti történések idéződnek fel, Tilhof Endre
nyugalmazott ajkai könyvtárigazgató könyvének,
a Devecseri életrajzi lexikon fellapozásával, az
említett személyek adatainak ismertetésével.
Ezekben a napokban akasztással végezték ki a
kivezényelt lakosság előtt a templom téren Baják
Istvánt, Ferenczi Lajost, Krassovszky Gyulát. A
Járásbíróság épülete előtt fegyveresen őrt álló
Bőnyi Gyulát pedig brutális módon végezték ki:
rálőttek, majd szemeit kiszúrták. Az elfogott és
bezárt Somogyi Jánost a temetőben lőtték főbe.
A Tanácsköztársaság bukása után valamennyiüket a temető jeltelen sírjaiból kihantolták és
díszes külsőségek között újra temették. A gyászos
időszak és a mártírok emléke azonban a feledés
homályába merült az elmúlt évtizedekben.
Súlyos történelmi mulasztást kell pótoljon tehát
96 év távlatából Devecser városa. Mind a mai
napig nem gondoskodott róla ugyanis közösségünk, hogy méltóképpen állítson emléket a
mártíroknak. Lelkiismereti kérdés kell legyen
számunkra, hogy a teljesség igényére törekedve
feltárjuk a vészkorszak eseményeit, azok hátterét, és gondoskodjunk arról, hogy az utókor
számára hozzáférhetővé váljanak a tényadatok.
Kötelességünknek kell érezzük, hogy a mártírok emlékét Devecser város közössége őrizze és
gondoskodjunk az évfordulókon a méltóságteljes
városi megemlékezések megtartásáról.
A gyászos történelmi események
Czeidli József tanár úr a tavalyi évforduló alkalmával írt rövid összefoglalót a történelmi
eseményekről. Lakatos Pál gyűjtésére és egyéb
háttéranyagokra támaszkodva az alábbiakban
foglalhatók össze az 1919-es devecseri események.
Devecserben 1919. május 5-én az a hír terjedt el,
hogy az úgynevezett tanácskormány megbukott.
Erre a hírre a devecseri iparos és földműves
polgárok elhatározták a devecseri vörösőrség
lefegyverzését és a vezető kommunisták ös�szefogdosását, valamint a vörösök, különösen

a közeli ajkai bányászok részéről várható támadás ellen való fegyveres ellenállást. Az ellenforradalmi mozgalom katonai vezetőjévé
Baják István tartalékos hadnagyot jelölték ki,
Ferenczi Lajost pedig, aki a háborúban mint
szakaszvezető vett részt, azzal bízták meg, hogy
Baják Istvánnak segítségére legyen. A vörösőrség
tagjait azután valóban lefegyverezték, a devecseri
munkástanács tagjait, köztük Marton Józsefet,
Szabó Istvánt és Csaplár Jánost letartóztatták és
a járásbírósági fogházban elzárták.
Május 6-án a férfilakosság fegyverbíró része
részint fegyverrel, legnagyobb részt azonban
vasvillával és doronggal felszerelve, a vasútvonal közelében foglalt állást az ajkai bányászok
részéről várt támadás kivédése végett.

álló Bőnyi Gyulát lelőtték.
Emlékezzünk Bőnyi Gyulára, a devecseri ellenforradalom első áldozatára, aki 1899-ben
született Devecserben, édesapja Bőnyi Ignác,
édesanyja Dani Teréz. Ifjú földművesként vonult
be katonának. Az osztrák - magyar 19. gyalogezred kötelékében Olaszországban a Piave fronton
harcolt. A devecseri ellenforradalom napján,
miután a fehérek a direktóriumi tagokat, a proletár-érzésűeket s a vöröskatonákat leszerelték,
a járásbírósági fogdába zárták, Bőnyi Gyulát
bízták meg őrzésükkel, ő kitartóan és katonai
fegyelemmel állt őrt. Ott az őrhelyén lőtték agyon
a forradalmat leverő veszprémi vörös-katonák.
Anyjának a szomorú hírt Odor Sándor vitte meg,
aki azután kétségbeesve sietett a járásbírósági
épülethez, hogy fia holttestét elkérje. Hetzl direktóriumi elnök erre azt felelte: - Azt a dögöt
vigyék ahová akarják!
A temetéshez 1919. május 8-án délelőtt 10 órakor
a pap csak a házhoz mehetett.
Az áldozat meggyilkolására vonatkozólag Markos János terrorista a következőket vallotta a
budapesti büntetőtörvényszéknél:

Időközben a pápai és veszprémi diktatórikus
szervek a mozgalomról hírt vévén, mindkét helyről katonai erőt vezényeltek annak leverésére.
Szamuely Tibor a politikai és katonai helyzet
veszélyessége miatt nem mozdult az események
fő színteréről, Budapestről és a front közeléből.
Ezért öccsét, Lászlót tette meg ítélkező helyettesévé. Ezt az önhatalmú kinevezést kormányzótanácsi megbízatásként vették tudomásul. A
huszonkét éves Szamuely László, mint a vésztörvényszék vezetője érkezett Devecserbe. Vádbiztosa volt Csaplár János negyvenkét éves tanító.
Ítélőként szerepelt a szintén vádbiztos Schwarcz
Szabó Sámuel és Jankovics Lajos adóügyi végrehajtó, a Veszprém megyei direktórium elnöke.
Amikor a katonai erő megérkezett és gépfegyverük a község közelében működni kezdett, az
ellenforradalomban résztvevők szétoszoltak,
úgy hogy a vörös katonák minden ellenállás
nélkül vonultak be a községbe, miközben a királyi járásbíróság épülete előtt fegyveresen őrt

„Én, jóllehet parancsom nem volt rá, Kovács József
és Révay Antal társaimmal több gyalogsági katona
kíséretében a járásbírósági épület felé mentem,
megpillantottam az ott tartózkodó Bőnyi Gyula
devecseri lakost, aki azonban a nála levő fegyvert
közeledésünkkor nem használta. Ennek dacára
Kovács barátommal feltettem magamban, hogy
Bőnyi Gyulát lelőjük. Először én lőttem rá, mire ő
összeesett. Erre Kovács is lőtt rá. Mivel Bőnyi arcra
esvén, még nem halt meg, én a puskatussal kétszer
hátbavágtam. Bőnyit megfordítottuk, szájára (Itt
olyan szó következik, melyet le nem írhatunk)
... Bőnyi ekkor sem volt még halott. Ekkor azt
indítványoztam Kovács társamnak, hogy szúrjuk
ki Bőnyi szemeit. Én Bőnyi jobb szemét, Kovács
pedig a balt szúrta ki oldalfegyverrel. Az áldozat
zsebeit átvizsgáltuk s miután meggyőződtünk,
hogy abban különösebb értéktárgy nincs és hogy
Bőnyi most már halott, ott hagytuk őt az utcán
heverve és tovább mentünk.”
A vörös katonák a letartóztatott kommunistákat
kiszabadították és kezdetét vette a megtorlás.
Május 7-én 80 főnyi katonaság élén megjelent
Devecserben Szamuely László s az ő vezetése
alatt összeült a járásbíróság épületében a magát
vésztörvényszéknek nevező bűnszövetség, amely
még ugyanezen a napon Baják Istvánt és Ferenczi
Lajost, a devecseri ellenforradalmi próbálkozás
két katonai szervezőjét a község főterén, a Róm.
Kat. templom ajtaja előtt már előre felállított
akasztófán kivégeztette.
(Folytatás a következő számban

-5-

Alapítva 1927-ben

Két napon át szólt a zene és ropták a
táncot… (Folytatás a címoldalról)
E korcsoportban szerepeltek még:
Tima Viktória és Végh Kálmán,
Varga Levente, Sztarácsek Jázmin,
Pintér Roland, Polgár Panna
IV. korcsoport:
- Buchwald Patrícia (Buzai csárdás;
kísérte Vetel Áron)
- Mészáros Judit és Hujber András
(Hortobágyi lassú és friss csárdás)
- Farkas Vivien (Szucsági román
forgatós)
- Szerencsi Noémi (Bonchidai invertita és sűrű csárdás; kísérte
Vetzl Áron)
- Baranyai Viktor és Orsós Adrienn
Klára (Nagyecsedi pergető)
E korcsoportban szerepeltek még:
Győri Dániel, Petus Mónika, Orsós
Krisztián.
Minden résztvevő míves oklevelet
kapott a versenyen való részvételéért.
A fiatal táncosok díjazása után a három különdíj átadása következett,
melyet Kovács Norbert (Cimbi)
ismertetett a közönséggel. Az első

különdíjat egy vállalkozás, a Contakt-cég ajánlotta fel, amit Köves
Ákos vihetett haza. Cimbi elmondta,
hogy rendkívül örülnek annak, ha
egy-egy táncost néhány tízezer forinttal támogatnak. Nemcsak a focisták
érdemesek szponzorálásra, jegyezte
meg humorosan. Az Emberi Erőforrás Minisztériuma két eseményt is
támogat, a Pajtafesztivált és a jelen
rendezvényt is. Köszönet mindezért!
Ugyancsak az EMMI által felajánlott
forrásból két személyt, két táncpedagógust díjazhattak a mai programon,
akik sokat tettek, tesznek az utánpótlás neveléséért. Szabó Csaba, és
Bors Éva-Ihász László páros vehette
át a 100-100 ezer forintos díjat nagy,
egyetértő taps kíséretében.
A Néptáncegyüttesek délutáni találkozóján az alábbi tánccsoportok
mutatkoztak be:
- Ajka-Padragkút Táncegyüttes
- TáncolKODO Ifjúsági Csoport
(Székesfehérvár)
- Veszprém-Bakony Táncegyüttes

ÉLŐ FORRÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
SAJTÓKÖZLEMÉNYE
2015.05.19.
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSUL
MEG AZ EMBER ÉS KÖRNYEZET A NÉPHAGYOMÁNYBAN CÍMŰ PÁLYÁZAT AZ ÉLŐ FORRÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLETNÉL
2015.05.01-TŐL 2015.10.31-IG
Az Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem című pályázati kiírás során „Ember és környezet a néphagyományban” címmel, TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0067
azonosítószámmal 29,99 millió forint vissza nem
térítendő európai uniós támogatást nyert az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásában a kiscsőszi Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület.

- Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes
felnőtt csoportja
- Homokbödöge Táncegyüttes
- Kenderszer Népdalkör és Néptánccsoport (Takácsi)
- Cserdülő Kulturális Egyesület
Senior csoportja (Márkó)
- Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes
felnőtt csoportja
Minden csoport kétszer ment fel a
színpadra bemutatni remek táncát.
Aztán volt itt minden! Dobogtak a
lábak, csattogtak a csizmaszárak,
röppentek a lányok szoknyái, ropták
a férfiak, pördültek a lányok, asszonyok a gömöri, mezőföldi, rábaközi,
nagysajói, szatmári friss és frissre,
meg az ördöngősfüzesi koreográfiára. Szemnek gyönyörködtető, léleknek felemelő volt részt venni a
programon. A Fláre Beás zenekar
félórás műsorába Cimbi is bekapcsolódott egy ceglédi kannával, s mesélt
a közönségnek az együttes elmúlt
évtizedeiről, a külföldi közös útról,
szereplésekről. A ritmikus, pattogó
zenéjük mellett egy gyönyörű, autentikus kesergőt is hallhattunk Orsik
Ferenc előadásában. Orsós Ervin
büszke lehetett a csapatára.

A Dűvő Együttes négy tagja rendkívüli helytállásról tett tanúságot
kitűnő, virtuóz hangszeres tudásuk
mellett fizikai állóképességben is
nagyok voltak, hogy végigzenéltek
két álló napot. Talán napi 12 órán át
is siratták, ujjongtatták, rezegtették,
pattogtatták a húrokat. A zenekarvezető szakmai összekötőszövegével,
humorával, zengő tenorjával levette
a lábáról a közönséget. Nem is tudni,
hogy mi volt a nap csúcspontja, a kis
táncosok, a Dűvő zenekar, a felnőtt
néptáncosok vagy a záró momentum,
a Dunántúl Népi Kommandónak nevezett tanárok, zsűritagok, vezető táncosok meglepetésektől sem mentes
bemutatója. No, ez utóbbi is felejthetetlen! A férfiak virtuóz virtustáncba
kezdtek, szinte vetélkedtek egymással,
a legnehezebb cifra lépésekkel improvizáltak, tudásuk legjavát adva. A
lányok a legszebb ruhákat magukra öltve díszítették a férfitáncokat,
könnyedén szökkentek, perdültek,
fordultak, s mosolyogtak mindvégig.
Akárcsak a közönség! 2016-ban ismét
eljön ez a fesztivál Devecserbe. Így
tervezik. Aki ott volt, már várja! Aki
nem, nézze meg jövőre!
M. Mester Katalin

A projekt keretében megvalósuló programelemek: szakban az
a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pe- innováció,
dagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szak- a változás,
tárgyi, módszertani, társadalmi felzárkóztatási és a de mindenpedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő képpen a mai
pedagógus továbbképzések megvalósításával. Az kor követelméinformatika tantárgy, a hátrányos helyzetű gyerme- nyeihez igazodó
kek felzárkózásának elősegítése, a halmozottan fejlődés, fejlesztés út2015.05.19.
hátrányos helyzetű
gyermekeket oktató köznevelési jára lépve hatékonyabban,
ÉLŐ FORRÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
intézmények pedagógiai
módszereikben való meg- magasabb színvonalon végezhetjük
újulása. A környezeti nevelést, környezettudatos oktató-nevelő munkánkat 3 telephelyünkön (GógánSAJTÓKÖZLEMÉNY
magatartást megcélzó
tanórán kívüli tevékenységek fa, Noszlop, Somlóvásárhely). Bővül szabadidős
UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSUL MEG AZ EMBER ÉS KÖRNYEZET A
megerősítése, aEURÓPAI
diákok egészséges
életmódra ne- programkínálatunk is.
NÉPHAGYOMÁNYBAN CÍMŰ PÁLYÁZAT AZ ÉLŐ FORRÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLETNÉL
velése, egészségtudatos,
szemléletformáló iskolai
2015.05.01-TŐL 2015.10.31-IG
nevelés elterjesztését megcélzó tanórán kívüli te- Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
vékenységek ösztönzése. A támogatásnak köszön- Cím: 8494 Kiscsősz, Kossuth L. u. 47.
Az Innovatív
iskolák
fejlesztéseálló
2. időütem című
pályázati
kiírás során• „Ember
és környezet a
hetően az Élő Forrás
AMI-ban
az előttünk
email:
cimbi@iplus.hu
www.eloforras.eu
néphagyományban” címmel, TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0067 azonosítószámmal 29,99 millió forint
vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az Európai Szociális Alap és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásában a kiscsőszi Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület.

-6-

Alapítva 1927-ben

Az önkormányzat hírei
		- amiről a devecserieknek tudni kell
		Nyilvános képviselő-testületi ülés 2015. április 29.
Napirend előtt Ferenczi Gábor polgármester
a „Cselekvési terv”-re hivatkozva elmondta,
hogy rendet kell tenni nem csak a településen,
hanem az önkormányzaton belül is. Meg kell
szüntetni a kettős mércét, ezért a nagy kintlévőséget mindenkitől be kell szedni (villanyszámla-, víziközmű-tartozások). A befizetésekre
könnyítés kérhető. A polgármester leszögezte,
hogy a cselekvési tervtől nincs eltérés – bárkivel
szembesíthető. Mayer Gábor képviselő közbevetésére Ferenczi Gábor elmondta, hogy a két
évvel ezelőtti felmérés szerint az országban a
legszegényebb járások között a devecseri a 164ik. Felvetette, hogy az elmúlt években nagyon sok
millió forint érkezett fejlesztési célra, de mekkora
az ebből elért eredmény? A múlt eredményeit el
kell ismerni. Az ipari park kialakítása jó dolog, de
nem jött vállalkozó. A VILLKÁSZ a területvásárlási kérelmét a jelenlegi városvezetéshez adta be.
Napirend:
1. Szabó Kinga irodavezetőtől megtudtuk, hogy
2014-ben az előző évihez viszonyítva a kötelezettségek 54,7 %-kal csökkentek. Az egyensúlyt
az önkormányzat a saját forrásainak igénybevételével tudta biztosítani. A követelések összege év
elején 258.560 eFt, év végén 198.803 eFt. A követelések hatékony behajtásával az önkormányzat
pénzügyi egyensúlyát szeretnék javítani.
2. A védőnők beszámolójából néhány érdekesebb
adat 2009-től 2014-ig éves bontásban: gondozott családok száma: 359, 343, 330, 331, 296,
307; születések száma: 53, 69, 72, 47, 51, 71;
veszélyeztetett várandósok száma: 50, 64, 51,
54, 61, 74; csecsemők száma: 60, 59, 71, 56, 53,
63; 1-3 éves korú gyermek: 136, 119, 110, 113,
110, 102; veszélyeztetett: 49, 45, 51, 48, 49,
40; 3-7 éves korú: 271, 251, 211, 212, 198,
209; veszélyeztetett: 79, 87, 66, 62, 70, 67. A
testület megköszönte a védőnők áldozatos
munkáját.
3. A Gazdasági Bizottság 10 ülésén 42 napirendet tárgyalt, 53 határozatot hozott.
A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság eddig
6 ülést tartott, 29 napirend tárgyalt, és 53
határozat hozott.
4. A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit
Kft. újtemetővel kapcsolatos bevétele az I.
negyedévben 214.800 Ft, kiadása 125.499
Ft.
5. A kft. felügyelő bizottsági tagjává választották Burucs Ferencet, Horváthné Ottlecz
Juditot és Somogyi Mártát.
6. A Devecseri Ujság havi kétszeri megjelenését támogatta a testület.
7. A Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó Egye-

sület beszámolóját elfogadták.
8. Gyepmesteri telep üzemeltetéséhez szándéknyilatkozatot, és több helyről árajánlatot kérnek.
9. Az önkormányzati erdőben 40 köbméter beteg
fát kell kivágni, amelyre Csider Tibor kapott
megbízatást.
10-12. Három gyalogátkelőhely - Pápai úton,
Sümegi úton, Szabadság téren – tervezésével,
és a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzésével a Terraquia Kft.-t (Budapest),
mint a legkedvezőbb árajánlat tevőt bízza meg
a testület.
13. A kistraktor beszerzésére érkezett ajánlati árak magasak, ezért kérelmezik más típusú
kistraktor beszerzését és új ajánlattételi felhívást
terjesztenek elő.
14-19. Az előző önkormányzati hírekben leírt
ÁROP pályázatok nyertesei a leírás sorrendjében: Bakony-Balaton Média Kft. Veszprém,
ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Budapest,
Induction Consulting Kft Budapest, MS Concord
Tanácsadó Bt. Budapest, MERT PR Kommunikációs Szolgáltató Kft. Budapest, Devecseri Városi
Könyvtár és Művelődési Ház Devecser.
20. A 8-as számú főúthoz kapcsolódó módosítási
igények tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás nyertese a Völgyzugoly Műhely Kft. Solymár.
Vegyes ügyek:
- A testület a Meggyeserdőn 2 db épületrész
elbontására és a Városüzemeltetési Kft. telephelyén felépítendő tároló kivitelezésére
beszerzési eljárást ír ki.
- Az energiaakác beszerzésére kiírandó pályázatot 740 ezer Ft összegben hagyták jóvá.

- A Szent Imre utcai volt orvosi rendelőhöz 2
db bejárati ajtó kivitelezéséhez ajánlattételi
felhívást adtak ki.
- Az Önkormányzati Hivatal (Deák tér 1.) fedélszerkezeti átalakítási munkáinak tervezési
és engedélyeztetési feladatainak elvégzésével,
valamint a Bem u. 5. szám alatti, volt OTP
- helyiség átalakítási munkáinak tervezési
és engedélyeztetési feladatainak elvégzésével
Sebestyén Géza okl. építőmérnököt bízták
meg.
- Eladásra kerül Borszörcsökön egy 493 m2
nagyságú romos épület 169 ezer Ft-ért.
- Támogatási szerződést kötött Devecser Város
Önkormányzata a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványával.
- A D-MEDICO Kft. kérte a szakrendelő közüzemi díjainak finanszírozását január 1-jétől
visszamenőleg. Az önkormányzat május 1-jétől fizeti a rezsi 50 %-át.
- Bukovics Balázs felújítja a Deák téri „Évszakok” faszobrot.
- Devecserben először emlékeznek meg a
Tanácsköztársaság helyi eseményeiről. Az
emléktáblát Baráth László kőfaragó mester
készítette.
- Hónapvégi rendezvények: 22-én: Szóló gyermektánc (vizsgaelőadás); 17-19-én: Hagyományőrző napok; 23-án „Bakony világa” néptánc fesztivál, népművészeti kirakodóvásár;
27-én: Gyermek versmondó verseny; 29-én:
Gyermeknap a sportpályán, jótékonysági bál
a testvértelepülés javára.
Váti Ferenc
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HIRDETMÉNY
2015. június 09-én (kedden) 13,00 – 16,00
óráig Devecser, Deák tér 2. szám alatt az AVAR
AJKA Kft. kihelyezett ügyfélszolgálatot tart
szemétszállítási szerződés megkötésére.
Tájékoztatom azon ügyfeleket, akik eddig még
nem vették igénybe az Avar Ajka Kft szolgáltatását, hogy a szemétszállítás kötelező, ezért
a fenti időpontban szíveskedjenek felkeresni a
kihelyezett ügyfélszolgálatot a szerződés megkötése érdekében.
Devecser, 2015. május 22.
Ferenczi Gábor polgármester
KÖZLEMÉNY
Banki károsultak és eladósodott családok
részére INGYENES segítségnyújtási lehetőség.
Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással
kapcsolatos feladataiban.
A több mint 90 napot meghaladó tartozással
rendelkező ügyfelek részére ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk.
Az eladósodott családok részére tanácsadást
biztosítunk most, illetve a későbbi magáncsőd
eljárások során.
Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem
támogatott hitelek) esetében pénzügyi visszatérítési és könnyítési segítséget biztosítunk. (ez
határidős, csak az elkövetkező 2 hónapban van
rá lehetőség)
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
70/253-2910, 70/432-8868
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Márton önkormányzati képviselő, a Szociális-,
egészségügyi-, rend-, és környezetvédelmi bizottság elnöke, a Szpari elnökségi tagja, Heizler
Gábor, a futballszakosztály vezetője, és Tahin
József, a Sporttelep pályagondnoka mutatta be
az új festést kapott, Szpari-logókkal és Deve-

cser-címerrel szépen felmatricázott, hivatalosan
28 személy egyszerre történő szállítására alkalmas ISUZU autóbuszt. Most a buszokról készült
fotókat is közöljük.
Tavaszi Nagytakarítás Devecserben

leteinken és a 8-as főút devecseri szakasza mentén
gyűjtötte a szemetet. Az akcióban előzetesen jelezte
részvételét és ígéretéhez híven a Városházánál
meghirdetett találkozási pontnál reggel 7.30 és 8.00
óra között munkára jelentkezett az intézmények és
civil szervezetek zöme. Nagy létszámmal érkeztek
Bognárné Simon Katalin igazgató-helyettes vezetésével az általános iskolások, szinte teljes tagságával
az Őszi Fény Nyugdíjasklub. Regisztrált továbbá
a takarítási akcióra a Makovecz Klub, a Magyar
Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat Devecseri
Szakiskolája és Biztos Kezdet Gyermekháza, valamint Devecser Város Önkormányzata és Hivatala.
A Start-munkaprogramunkban résztvevők is nagy
számban segítették az akció sikerét. Kiemelendő
még Magvas András, Németh Róbert, Horváth
Károly, valamint Oláh Júlia és gyermekei munkája,
akik szervezetektől függetlenül vettek részt a közterület-takarításban. A Városházánál megjelenteket
Ferenczi Gábor polgármester köszöntötte, majd
a résztvevőknek Óvári Márton - önkormányzati képviselő, a Szociális, egészségügyi, rend- és
környezetvédelmi bizottság elnöke, az akció koordinátora - nyújtott eligazítást, majd kiosztották
az eszközöket, karszalagokat. A csapatok birtokba
vették Devecser közigazgatási területét, hogy megtisztítsák a sok eldobált szeméttől. Bognár Balázs
tanyagondnok segítette az önkéntesek eljutását a
külvárosba, külterületekre.
Az Önkormányzat frissítővel igyekezett csillapítani a munkában résztvevők szomját.

Saját buszokra tett szert a Szpari
Mint arról már előző számunkban hírt adtunk,
sajtótájékoztató keretében adták át hivatalosan
a Sporttelepen a Devecser Sportegyesület új
buszait. A Szpari a város önkormányzata segítségével egy 28 és egy 9 személy szállítására
alkalmas buszt vásárolt.

Háziasszonyoknak

Az átadón Ferenczi Gábor polgármester, Kocsy
Miklós, a Devecser Sportegyesület elnöke, Óvári

Kókusztorta
A piskótatésztához: 4 tojás, 4 dl tej, 1,5
dl olaj, 15 dkg porcukor, 30 dkg liszt, 1
tasak sütőpor, 2 púpos evőkanál jó minőségű kakaó.
A krémhez: 1 liter tej, 15 dkg kristálycukor, 7 evőkanál búzadara, 20 dkg kókuszreszelék, 10 dkg fehér csoki, de ha nincs
otthon, 10 dkg margarinnal helyettesíthetjük a kémben, s kicsit (2-3 dkg-mal)
több cukrot teszünk.
A kakaós piskótatésztát a szokásos mó-

Szemétszedésre készülnek a gyerekek
„Te szedd” akció
A „Tavaszi Nagytakarítás Devecserben” elnevezésű városi köztisztasági program részeként 2015.
május 15-én városunk apraja-nagyja utcáinkon,
tereinken, parkjainkban, temetőinkben, külterüdon elkészítjük, sütőpapírral bélelt tepsiben
megsütjük.
A krémhez a búzadarát állandó kevergetés közben megfőzzük a tejben. A cukrot akkor adjuk
hozzá, mikor majdnem készre megdagadt a
dara, így nem sül le a tej a lábas alján. Még így
forrón belekeverjük a kókuszt, a csokit vagy a
margarint. Ha kihűlt a tészta, hosszú pengéjű
késsel kettészeljük (visszatesszük a tepsibe),
majd belekenjük a krémet, rátesszük a tészta
másik felét, s 10-15 percre visszatesszük a sütőbe, hogy jól „összemelegedjen” a sütemény.
(Ha nem gyermekeknek sütjük, akkor rummal

A nyugdíjas klub is a tisztaságot szereti
Városunk már tavaly is részt vett az országos
köztisztasági akcióban. 2014-ben az országos
főszervező adatai szerint 35 zsákot sikerült a
program keretében megtölteni. Idén 500 zsák
telegyűjtését célozta meg a város. Köszönet mindenkinek az önkéntes munkáért!
meglocsolhatjuk a lapok belső felét. Igen kellemes ízű süteményünk lesz.) Végül majd a teljesen kihűlt tésztát szeljük fel, mert akkor nem
kenődik a krém, így lesz szép a vágott felület
is. Tartalmas, nem émelygős, kiadós sütemény!
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ITS lakossági fórum (Folytatás a címoldalról)
letének rendezetlen tulajdonjogi
helyzete.
Hiányzó funkciók, intézmények:
- Járási Szakképző Iskola
- Idősek Otthona
- Tanuszoda
- Rendezvénycsarnok
- Intermodális pályaudvar
- Nyugati Iparterület vasúti rakodó
iparvágány
- Keleti iparterület infrastruktúrája
- Szociális bérlakások
- Bevásárlóközpont
- Helyi piac
- Élelmiszer feldolgozó üzem
- Makovecz-lakóparkból a temetőbe vezető gyalogos út
Devecser főbb értékei:
- Szabad Vállalkozási Zóna
- Értékesíthető ipari területek
- Esterházy-kastély és Kastélypark
- Somló-hegy és a borászat
- Barokk plébániatemplom
- Széki-tó mint horgászparadicsom
Hosszútávú városi célok:
Munkanélküliség megszüntetése
a Devecseri járásban
Devecser városvezetésének kinyilvánított szándéka, hogy a városban és a járásban kialakult jelentős
munkanélküliséget csökkentse.
Hosszú távon a munkanélkülisége
megszüntetése a cél, és ennek érdekében az önkormányzat fejleszti
a szakképzést, kedvező körülményeket biztosít a befektetni vágyó
cégeknek és a városi, járási fejlesztésekkel munkahelyeket teremt.
A Devecseri járás lakosságszámának növelése
Devecser egyik legsúlyosabb problémája a népességcsökkenés, ami
együtt jár a lakosság elöregedésével.
A városvezetés meg kívánja fordítani az elmúlt évtizedek negatív
tendenciáját, és perspektívát kíván
biztosítani azoknak a lakosoknak,
akik helyben szeretnének érvényesülni. Az önkormányzat által
tervezett fejlesztések, beavatkozások hosszú távú hatását a járás és a
város lakosságszámának alakulása
fogja tükrözni.
Életpályamodell kialakítása és
működtetése a járás fiataljai számára:

Devecser városvezetésének egyik
alapvető fontosságú célkitűzése a
város és a járás fiataljainak megszólítása. Az Önkormányzat a Máltai
Szeretetszolgálattal együttműködve
életpályamodellt kíván kialakítani,
amelynek lényege, hogy a helyben
tanulni és dolgozni kívánó fiatalokat olyan piacképes szakképzésben
részesítik a devecseri székhelyű Járási Szakképző Iskolában, amellyel
a végzett diákok helyi cégeknél el
tudnak helyezkedni és helyben tudják biztosítani a megélhetésüket.
Devecser középtávú városi céljai:
Gazdaság területén: Munkahelyteremtés elsősorban vállalkozási
övezetek és új iparterületek kialakításával. Idegenforgalom, turizmus fejlesztése, kerékpárút hálózat
kiépítése
Építészeti és természeti környezet
területén:
Az építészeti arculat, a még meglévő építészeti értékek megőrzése.
A természeti környezet fejlesztése,
a belterületi zöldfelületek igényes
kialakítása. Korszerű, a lakosság
igényeinek megfelelő közlekedési
fejlesztések megvalósítása.
Társadalom területén:
- Szakképzés fejlesztése
- A település megtartóerejének
növelése
- A települési szolgáltatások fejlesztése
A kulcsprojektek azok a tervbe
vett fejlesztések, melyek alapvető
feltételét képezik valamely (akár
több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul
meg, valamelyik cél nem vagy csak
kismértékben érhető el. Gyakran
a kulcsprojekt (ami jellemzően
nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett
fejlesztések megvalósulásának vagy
azok hatásai érvényesülésének.
Kulcsprojektként azonosítottuk
az alábbi fejlesztéseket:
- Járási Szakképző Iskola építése
- Idősek Otthona
- Intermodális pályaudvar kialakítás
- Nyugati Iparterület vasúti rakodó
iparvágány építése
- Keleti iparterület infrastruktúrájának kialakítása

- Bevásárlópark kialakításához
terület előkészítés - teljes infrastruktúra kialakítása
Hálózatos projektként azonosítottuk az élelmiszer-termelés, -feldolgozás- és értékesítés területén
megvalósuló alábbi fejlesztéseket:
- Komposztáló telep és szociális
gazdaság kialakításához teljes
infrastruktúra kiépítése
- Élelmiszer-feldolgozó üzem
- Üvegház kialakítása
- Helyi piac fejlesztése
- Városi látnivalók kommunikálása, turisták információval való
kiszolgálása
- Borhét szervezése novemberben, Adventi vásár és Angyalok
fesztivál szervezése december
hónapban
- Városi drog, bűnmegelőzési,
köztisztasági és idősgondozási
stratégia kidolgozása, bevezetése
és működtetése
- Nemzetközi tapasztalatcsere és
kapcsolatépítés a
turizmus fejlesztése érdekében
- Devecseri történelmi óra projekt
- Befektetői, vállalkozói tanácsadási és munkaerő-piaci információs
szolgáltatási központ kialakítása
- A járási szakképzés-módszertan
fejlesztési projekt
- A hátrányos helyzetű lakosok
társadalmi integrációjához való
segítségnyújtás
Devecser város tervezett fejlesztései:
1. Járási Szakképző Iskola építése
2. Idősek otthona
3. Tanuszoda
4. Rendezvénycsarnok
5. Intermodális pályaudvar kialakítása
6. Nyugati Iparterület vasúti rakodó iparvágány építése
7. Déli városrész felszíni csapadékvíz elvezetésének felújítása
8. Keleti iparterület infrastruktúrájának kialakítása
9. Önkormányzati intézményeknél a napenergia hasznosítása
10. Szociális bérlakások építése
11. Bevásárlópark kialakításához

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

terület előkészítés – teljes infrastruktúra kialakítása
Komposztáló telep és szociális
gazdaság kialakításához teljes
infrastruktúra kiépítése
Járóbeteg-szakrendelő bővítése,
felújítása
Helyi piac fejlesztése
Deák tér 1. sz. alatti - Közös
Önkormányzati Hivatal - teljes
tetőfelújítása
Közvilágítás átalakítása energiatakarékossá
Petőfi tér 11. sz. alatti kisiskolában tornaszoba és melegítő
konyha kialakítása
Élelmiszer-feldolgozó üzem
Helytörténeti Múzeum
Makovecz-lakóparkból a temetőbe vezető gyalogos út kiépítése
Művelődési Ház belső felújítása
Üvegház kialakítása
Devecser belterületén 3 db gyalogos átkelőhely kialakítása
Ravatalozó felújítása
Vackor óvoda felújítása

Akcióterületen kívüli fejlesztések:
1. Meggyeserdei iparterület kialakítása
2. Széki-tó infrastrukturális fejlesztése
3. Meggyeserdei használtcikk-piac
infrastruktúra fejlesztése
4. Jézus ösvény
5. Hulladékudvar létrehozása
Miután a készítők ismertették kivonatosan a fejlesztési dokumentumot a megjelentek javaslatait,
véleményét kérték, hogy érdemi
javaslat esetén azt még beépíthessék az anyagba.
Mester Katalin, miután jelezte,
hogy alapos, részletes munkát végeztek, elmondta, hogy javasolja
„Devecser főbb értékei” közé felvenni a Fő tér (Petőfi tér) épületegyüttesét, ami őrzi a régi mezővárosok főtér-jellegét. Megtalálható ott
egy csokorban a templom, mögötte
az iskola, a plébániaház.

(Folytatás a következő számban
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Jeles napok
Környezetvédelmi Világnap - június 5.
1972-ben június 5-én nyílt meg
Stockholmban „Ember és bioszféra”
címmel az ENSZ környezetvédelmi
világkonferenciája. A Nyilatkozat az
irányelvekről című okmányban szerepel: „Az embernek alapvetően joga
van a szabadsághoz, egyenlőséghez
és a megfelelő életfeltételekhez olyan
minőségű környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad
lehetőséget.” A környezetvédelmi
világnap célja széles körben felhívni
a figyelmet a környezetszennyezés
következményeire, elősegíteni az
együttgondolkodást és a közös cselekvést, terjeszteni a fenntartható
fejlődés eszméjét. Ehhez kapcsolódó
fő konkrét célkitűzések:
• energiatakarékosság, a helyi erőforrások minél szélesebb körű
felhasználása
• a megújuló természeti források
hasznosítása
• a szemét- és hulladékképződés
csökkentése
• a környezetszennyezés megelőzése.
Óceánok világnapja - június 8.
1992-től, az ENSZ Rio de Janeiro-i
környezetvédelmi csúcsértekezletén
határozták el, hogy június 8-a az óceánok világnapja lesz. Az óceán, azaz
világtenger a Föld közel 71 százalékát
fedi le. Területének felén a mélysége
több mint 3 km, azaz a 3000 méter.
Az óceán az egyetlen olyan hely a
Földön, amiről csak részinformációink vannak, mint természeti képződményről, és mint állatok életteréről.
Egy átfogó kutatás tavaly nyilvánosságra hozott eredményei szerint, ha
tovább folytatódik a túlhalászás és a
környezetszennyezés, a fogyasztásra
alkalmas halak és rákfélék 2050-re
kihalnak az óceánokból.
A világóceánokban lenyűgöző erő
összpontosul: egyes kutatások szerint a tengerekben rejlő energia a
Föld szükségletének akár 25 százalékát is fedezheti. Energiatermelésre
a tengerek hullámzása, az árapály-jelenség, az óceánok hőtartalma, a tengeri áramlatok is felhasználhatók.
Az óceánoknak fontos légkörtisztító
szerepük is van, hiszen a keletkezett
széndioxid egy részét - naponta 25

millió tonnát - elnyelik. Mivel az
óceánok jelentős mennyiségű légköri
széndioxidot tárolnak, ezáltal visszafogják az üvegházhatás fokozódását.
A légkörbe került nagy mennyiségű
gáz okozta üvegházhatás következtében 1860 óta földünk légkörének
hőmérséklete átlagosan 0,6 Celsius
fokkal növekedett, aminek hatására a világóceán szintje 10 és 20 cm
közötti értékekkel emelkedett. A felmelegedés ütemének ily mértékű
folytatódása a tengerek és óceánok
vízszintjének akár egy méterrel történő emelkedését is előidézheti a
század végére. Ha így lesz, annak
felmérhetetlen földrajzi, gazdasági,
illetve társadalmi kihatásai lesznek.
S ez elöl mi sem menekülhetünk.
Véradók Világnapja- június 14.
A Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége és az
Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére, a Véradó Szervezetek
Nemzetközi Szövetsége és a Nemzetközi Vértranszfúziós Szövetség
támogatásával 2004-ben június 14-ét
az Önkéntes véradók világnapjává
nyilvánította „Véradók Világnapja”
néven. A Magyar Vöröskereszt 1939
óta vesz részt a térítésmentes véradás szervezésében. A biztonságos
hazai vérellátáshoz évente több mint
430 ezer egység vérre van szükség.
Ehhez évente csaknem fél millió
önkéntes embertársunk véradományát, önzetlen segítségét várják
beteg embertársaink. Az elmúlt
évben Magyarországon több mint
13 ezer véradó eseményen 417 ezer
véradó jelent meg, hogy segítsen beteg embertársain. 2013-ban csaknem
56 ezer volt az új véradók száma.
Emberek milliói olyan személyeknek köszönhetik életüket, akikkel
soha nem találkoznak – akik szabad
akaratukból, ellenszolgáltatás nélkül
adtak számukra vért. A világ minden
tájáról származó példák azonban azt
bizonyítják, hogy az önkéntes, térítésmentes véradók jelentik a biztonságos vérellátás alapját, mivel az
ő esetükben a legkisebb az esélye
életveszélyes fertőzések – mint a HIV
vagy a hepatitis vírus – átadásának,
bár az adott vért megvizsgálják.
Ezekről az elfelejtett hősökről emlékezünk meg a Véradók Világnapján.
Gyűjtötte: M. Mester Katalin

Gátvölgyi József emlékére
„Gátvölgyi József 1947 - 1985”
Csak ennyi maradt emlékül egy
szürke sírkövön a devecseri új temetőben.
1973. augusztus 16 - 1987 augusztus 15-ig volt iskolánk tanára. Budapesten született. A főiskola elvégzése után, magyar - történelem
szakon szerzett diplomával érkezett
hozzánk. 1976-tól - 1978-ig Sümegre helyezéséig igazgató helyettesként dolgozott. Kiváló szakmai ismereteit kevés ideig oszthatta meg
tanítványaival. Most is előttem van
mackós mozgása, mély megnyugtató hangja. A gyerekek szerették,
felkészült pedagógus volt. Hirtelen
ragadta el a halál. Sümeg - Nyirád
közti úton szenvedett autóbalesetet,
mely következményeként csak a
döbbenet, a megrendülés maradt
számunkra. - Volt diákjai, munkatársai, barátai 30 év távlatából is
szeretettel emlékeznek rá.
Németh Ernő
nyugalmazott iskolaigazgató
Benkovics Zoltán

tű. dandártábornok
(1957. augusztus 6. - 2015. május 2.)

Benkovics Zoltán a Kossuth Lajos
Katonai Főiskola tüzér szakán, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem határrendészeti szakán szerzett diplomát. 2010-2012.
szeptember 1-jéig a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatójaként szolgált, ezt követően az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Ingatlangazdálkodási, Beruházásszervezési és Projektelszámolási Főosztály élére került.
A 2010. október 4-i vörösiszap-ömlés után Devecserbe küldték dolgozni, hogy szervezze meg az
iszap eltakarítását, s az újjáépítés
lebonyolítását, a házukat vesztett
érintettekkel való egyeztetéseket, az
új otthonok megtalálását, helyének
kijelölését. Benkovics dandártábornok feladatot teljesített, s családját
hátrahagyva, Budapestről e nehéz,
idegfeszítő munkához leköltözött
ide hozzánk, vidékre. Embert, lelket,
egészséget próbára tevő feladatot kapott. S (katonásan), hűen teljesítette
megbízatását. Tisztelet, köszönet
illeti érte – tőlünk, devecseriektől.
A 2010 októberében bekövetkezett
katasztrófa kapcsán a belügyminisztertől a Rendkívüli Helytállásért Vörösiszap-katasztrófa érdemjel adományozásával ismerték el munkáját.
Még csak az 58. évében volt. Türelemmel viselt, hosszan tartó, súlyos
betegség következtében hunyt el.
Nyugodjék békében! Áldás poraira!
(MMK)

Sűrűbb
megjelenés
Sűrűbb megjelenés, több, frissebb
információ
Devecser Város Önkormányzata legutóbbi képviselő-testületi ülésén döntést hozott többek között arról, hogy
a Devecseri Ujság ezentúl kéthetente
jelenjen meg. A határozat üdvözlendő, a cél pedig nem más, mint hogy
a lap frissebb információkkal álljon a
széles olvasóközönség rendelkezésére.
, hiszen már nem csupán a devecseriek olvashatják. Az persze természetes,
hogy „versenyezni” így sem képes a
napilapok híranyagával, de a kiadvány
gyakoribbá tétele újabb lépés a lakosságot érintő, érdeklő ügyek, hírek
mihamarabbi megjelenése felé. Mert
hát az újság feladata ez: kollégáimmal
azon dolgozunk, hogy Devecser és a
környező települések olvasóit pártatlanul, elfogulatlanul, tárgyszerűen,
ám néha, ha úgy tetszik, és a téma is
így kívánja, érzelmektől sem mentesen informáljuk a legfontosabb történésekről, a képviselő-testület által
hozott döntésekről, a hivatal, a város
intézményeinek, civil szervezetinek
működéséről, a sportban elért eredményekről, és minden egyébről, ami
közérdeklődésre tarthat számot. Az,
hogy a Tisztelt Olvasó kéthetenként
kézbe veheti lapunkat, még nagyobb
felelősséget ruház a hírek tolmácsolóira. Ezért igyekeznünk kell jelen
lenni minden fontos eseményen, és
tájékoztatni az ott történtekről olvasóinkat. Őszintén remélem, hogy
újságunk alakulóban levő arculata
(mert a folyamat még nem ért véget), a színes oldalak, és a hírekhez
kapcsolt fotók elnyerik tetszésüket.
Kérem, ezzel kapcsolatban és bármely
gondjukkal, problémájukkal kapcsolatosan keressenek minket, az újság
íróit, vagy írják le a közösség érdeklődésére számot tartó gondolataikat.
Mert hiszen a tervezett állandó rovat,
Az olvasók fóruma az Önök segítsége nélkül nem jöhet létre. Nincsenek
tabu témák, kérdéseikre, felvetéseikre
előbb, vagy utóbb megtaláljuk a megfelelő választ. Ezért vagyunk, célunk,
hogy újságunk ezt szolgálja. Éljenek
tehát a lehetőséggel, és kérem, olvassák jó szívvel az immár kéthetente
megjelenő Devecseri Ujságot.
Nagy Imre
főszerkesztő
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Az a csodálatos spárga!
Nem túl népszerű, nem túl ismert, s vannak akik sznobnak
tartják azokat, akik e semleges ízű zöldségfélét szeretik.
Pedig a spárga, emésztésben kedvező hatásaira már az
ókorban is felfigyeltek, s gyógyító hatású csodanövényként tartották számon. Napjainkban újra fontos része a
gasztronómiának, és most, hogy itt a szezonja, érdemes
kihasználni jótékony hatásait! A liliomfélék családjába
tartozó spárga gyógyító hatásait már a régi időkben
is felfedezték. A népi gyógyászatban elsősorban fájdalomcsillapításra és gyulladáscsökkentésre használták.
A spárgát értékes és magas tápanyagtartalma miatt
kedvelik, mert nagyon gazdag K, C, A, E, B vitaminokban és folsavban, valamint biztosítja szervezetünk
számára a szükséges fehérjét, a mangánt, foszfort. Ezen
felül még számos más nyomelem és ásványi anyagot is
tartalmaz, legfontosabb még a magnézium, cink és vas.
Hatásosan alkalmazható többféle betegség természetes
orvoslására is. A spárga vízhajtó, s jól hat húgyúti fertőzések és felfázás esetén is, valamint tisztítja a vesét és
kiváló a vesekövek, a vesehomok feloldásában is. (Spárgafogyasztáskor a vizelet megváltozhat.) Nem csak vesénket,
hanem vérünket is tisztítja, ezáltal bőrünk szépségéhez és
egészségéhez is sokban hozzájárul. A spárgában található
folsav védi szívünket és érrendszerünket, rendszeres
fogyasztása csökkenti a szívbetegségek kialakulásának
kockázatát. Szakértők szerint napi 400 mg folsav bevitele
évente akár 10 %-kal is csökkentheti a szívinfarktus kialakulásának kockázatát. A benne található réz semlegesíti
a szervezetben zajló káros oxidációs folyamatokat, így
lecsökkenti a különböző daganatos betegségek kialakulásának kockázatát. A folsav hiánya az egyik leggyakoribb

vitaminhiány, általános rossz közérzetet, fáradékonyságot
és a koncentrálóképesség hiányát is okozhatja. E tünetek
kialakulását szintén megelőzhetjük elegendő mennyiségű
spárga fogyasztásával. Mivel gazdag kalciumban, hatékonynak bizonyul a csontritkulás ellen is.
Fogyasztása kismamáknak különösen ajánlott, mivel
segít megakadályozni a születési rendellenességek kialakulását. Tanácsos már a terhesség előtt, illetve korai
szakaszában lehetőleg minél több spárgát fogyasztani.
Remek természetes alternatívája, illetve kiegészítője
lehet a különböző terhességgyógyszereknek. A spárga
hatékonyan alkalmazható szépségünk megőrzésében is.
Segíthet a pattanásosság vagy ekcémák megszüntetésében, hiszen a nyersen fogyasztott spárga vagy spárgalé a
vér lúgosítása révén jó hatással van a bőrre. A B vitaminban található riboflavin pedig a körmök és hajunk szépségéhez járul hozzá, erősítve és élettel telivé varázsolva
azokat. Magas rosttartalmával gyorsítja az anyagcserét
és az emésztést, így bátran fogyaszthatjuk diétázáskor, s
kitűnő fogyókúrás menü készíthető belőle. Kiemelkedő
cinktartalmának köszönhetően erősíti a kötőszövetek
és az erek falát, serkenti az agy működését, valamint
hozzájárul sok enzim felszívódásához. A népi gyógyászat
pedig fontos afrodiziákumként tartja számon, hiszen
kitűnően ellensúlyozza, korrigálja a cinkhiány okozta
libidócsökkenést. A bélflóra aktív védőjeként segíti
a jótékony baktériumok kialakulását, szaporodását,
természetes probiotikumnak is nevezhetjük.
Fogyasszunk minél több spárgát!
(MMK)

Válaszd a hazait! Válaszd a helyit!
Frisset, olcsón Devecserből!

Zöldség-gyümölcs árusítás
kedvezményes áron
Devecser Város Önkormányzata
a Start-munkaprogram keretében
megtermelt, kiváló minőségű termékeit
kedvező áron kínálja értékesítésre.
Friss étkezési spárgára, primőr
zöldségre, málnára előrendelést
felveszünk!
Friss málna
Június közepén termő málnára
előrendelést felveszünk.

Előrendelési kedvezményes ár:
600 Ft/kg.
Ékezési spárga (zöld színű)
Folyamatosan friss étkezési spárgára
előrendelést felveszünk.
600 Ft/kg.

Érdeklődni, illetve megrendelést
leadni Varsányi Gábor kertésznél a
06/20/315-7584 telefonszámon lehet.

Alapítva 1927-ben

- 11 -

- 12 -

Alapítva 1927-ben

FIX, HOSSZÚTÁVÚ

MUNKAHELY

8460 Devecser, Vasút u. 37.
Tel.: (88)224-052 ∙ Fax: (88) 502-512
www.devagro.hu
e-mail:agrokemia@devagro.hu

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRAT
Betanított- és szakmunkásokat, targoncavezetőket
keresünk többműszakos munkarendbe
AZONNALI KEZDÉSSEL
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!
KIEMELT PÓTLÉKRENDSZER
ÉTKEZÉSI UTALVÁNY, CAFETERIA
PRÉMIUM-BÓNUSZ, 13. HAVI JUTTATÁS
GYERMEKEK ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSA

A következő tájékoztató, regisztráció és tesztírás
helye és időpontja:

ZSÁKOS MŰTRÁGYÁK
ÉRTÉKESÍTÉSE
Értesítjük Tisztelt Vásárlóinkat, hogy
Devecser, Vasút u. 37. sz. alatti
telephelyünkön
az alábbi nyitvatartási időben:

Művelődési Ház
Devecser, Jókai u. 3.

Hétfő – Péntek: 700 – 1500-ig

(hétfő)

Nitrogén- és komplex műtrágyák
50 kg-os, egyes fajtáknál
25 kg-os zsákos kiszerelésben, kistételű
értékesítésével állunk rendelkezésükre.

2015. június 8.
9 óra
Man at Work

Veszprém, Ady Endre u. 3. • 06 88/400-453, 06 20/929-2430

Várjuk szíves érdeklődésüket!

www.manatwork.hu

Regisztrációs szám: 3440/2001 munkaerő-kölcsönzés, Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

GrofenKron sör 0,5l
Prince sör 0,5l
Kőbányai sör 2l
Malzberg sör 0,5l
Kozel 0,5l
Soproni Ászok 0,5l
Arany Fácán 0,5l
Kaiser 0,5l
Dreher 0,5l
Steffl 0,5l
Tuborg 0,5l

149,139-,
599,149-,
199-,
219,159,199,215,199,219,-

Asztali fehérbor 2l
Asztali vörösbor 2l
Queen cola, narancs 2,5l
Denis üdítő 2l
Denis rostos üdítő 5l
Kobra energiaital 0,25l
Kobra 2l

549,549,199,89,289,99,199,Kárpátia gyümölcs pálinkák 0,5l 2199,Mio rosso kávé 250g
379,Tchibo Family 250g
449,Fogatos borok 0,75l
+ü 319,-

Palackozott borok, szeszes italok, újság, jégkrém, presszókávé frissen darált
arabica kávéból… Bankkártyás fizetés.
Tel.: 06/30/9794-558
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Röviden...
Séta a devecseri
várkertben
2010.október 4-én, a vörösiszap-katasztrófa által súlyos károsodás érte
a várkastély mögötti ősi arborétumot. Hónapokig vastag massza
borította és áztatta a kisváros lakóinak kedvelt pihenőhelyét, az
Esterházy-parkot. Sok faritkaság
pusztult el, ki kellett vágni őket.
A menthetőket önkéntesek százai
tisztították meg a beivódott vörös
maró létől. Mára megújulva, eredeti
szépségében pompázik a kert. A talajcsere révén az aljnövényzet is éledezik, színes virágaikkal gyönyörű
látványt nyújtanak. Az ajándékba
kapott játszóterek gyerekzsivajtól
hangosak. A kialakított kavicsos
utak, a vizes árkokat átívelő hidak,
a kihelyezett padok hamar közkedveltté váltak.
Czeidli József

Somlói kirándulás
(Somló, Devecser - Czeidli József)
A devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola honismereti szakkörének tanulói a Somlóra kirándultak. Minden évszakban gyönyörű
látványt nyújt a hegy, de most tavasszal különleges szépségével
varázsolja el az ide érkezőket. A
gyerekek a Tornai Pincészetben
található múzeumban tett látogatással kezdték a kalandos túrát. Itt
megismerhették a hegy keletkezésének, a szőlő- és bortermelésnek
a történetét, eszközeit. A taposókút
szerkezetéről, 100 méter mélységéről, s rejtett „kincseiről” hallhattak
rövid előadást. A Margit kápolnánál
tartott rövid pihenő után a meredek úton jutottak fel a Szent István
Kilátóhoz. Hamar birtokba vették
a füves területet, előkerült a labda
és a méta is. Az éhségüket pedig
finom szalonnával, lila hagymával
csillapították. Innen rövid gyaloglással jutottak le a várhoz, ahol a
kísérő pedagógusok anekdotázó
kedve révén, s játékos feladatokkal
a török kort idézték meg. Visszafelé
a „Félúton borozóban” szomjúságukat bodzaszörppel enyhítették.
Tanár, diák egybehangzó véleménye az volt, hogy jól sikerült a túra,
s várják a legközelebbi kirándulást,
amelyet Tapolca és környékének
megismerésére terveznek.

Ép - Kéz - Láb nap
Devecserben
A Gárdonyi Géza Általános Iskolában Ép - Kéz - Láb címmel közlekedésbiztonsági napot rendezett
a helyi rendőrőrs. Az osztályok
félóránkénti váltással vettek részt
a különböző programokon, többek
között közlekedési filmvetítésen,
kerékpáros akadályversenyen. Borsath Balázs, az iskola rendőre közlekedésbiztonsági előadást tartott,

majd totót töltetett ki a gyerekekkel. Minden évfolyam örömére a
kézilabdapályán kialakított helyszínen lehetőség nyílt arra, hogy
összemérjék vezetési tudásukat a
közlekedési szabályok helyes betartásával. Érdekes és izgalmas volt
a kutyabemutató, ahol egy bűnöző
elfogását mutatták be, valamint
rendfenntartó eszközökkel is megismerkedhettek. Ezen alkalomból
látogattak el a rendőrőrsre, s itt a
fogdába is bepillanthattak. Hasznos
és élménydús volt a rendezvény tanár, diák együttes véleményeként.
Czeidli József

Medvehagyma a
Somlón
A Somlón, a vár alatti erdő aljnövényzete között tengernyi medvehagyma virágzik. Nevét arról kapta,
hogy a barna medvék előszeretettel
fogyasztják terméseit, még a föld
alól is kiássák. Itt jól érzi magát a
nedves, árnyas fák tövében, s kedveli az enyhén savas talajt. Leveleit

tavasszal a virágzás előtt szedik és
frissen használják fel. De vigyázni
kell gyűjtésekor, mert könnyen ös�szetéveszthető a májusi gyöngyvirággal, utóbbi emberi fogyasztásra
mérgező hatása miatt alkalmatlan.

Napjainkban ismét reneszánszát éli
a medvehagyma, számos étel készítésekor fűszernövényként régi, népi
eledelek ízhatását adja. A szakemberek szerint pedig gyógyhatása is
jelentős, ugyanis hat a gyomorra, a
bélrendszerre. Krónikus hasmenés
és szorulás ellen is javallják. Enyhíti
a szédülést és fejfájást, csökkenti a
vérnyomást. Tisztítja a vesét és a
húgyhólyagot, s elősegíti a vizelet
ürítését.
Czeidli József
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DEVECSER SPORTJA
ISEUM RALLY Szombathely
- Osváth Péter - Farnadi Ágnes
Szombathely hazai versenynek számít az Osváth
Racing Team versenyzői számára, ennek ellenére
elmondható, hogy nem tartozik a szerencsés futamok közé. Sajnos az idei évben ez a tendencia
folytatódott, és ami probléma előjöhetett, az
elő is került.
Idén ugyanazok a pályák várták a mezőnyt,
amelyek a Bükfürdő Rally során már évek óta
megszokottnak minősülnek. Ezúttal azonban a
verseny központja nem a fürdővárosban, hanem
sok év kihagyás után újra a vas megyei székhelyen rendezkedett be.
A két napos futam során összesen 12 gyorsasági szakaszt kellett teljesítenie a mezőnynek. A
verseny kezdetét megelőző napon a csapat egy
fél napos teszten vett részt. Az időjárás kiszá-

míthatatlansága miatt elsősorban különböző
keverékű versenyabroncsok kerültek tesztelésre,
de sajnos a futam során egy komolyabb technikai
gond keresztül húzta a számításokat mindjárt
az első körben. Egy hátsó futóműállító- csavarnak „köszönhetően” az autó beállításai teljesen
„megsemmisültek”, így a gyorsasági szakaszok
során egyre hátrébb került a csapat. Az utolsó
két gyorsasági szakaszon sajnos már annyira
elromlott a helyzet, hogy félő volt nem bírja
ki az autó, esetleg kiesik a kereke, ezért a 4.
hely most kivételesen nem minősül elkeserítő
eredménynek.
A csapat következő első osztályú rally futama
június közepén, Székesfehérváron kerül megrendezésre. Ezt megelőzően azonban Gyulán, a
tereprally szakágban is megmérettetik magukat.
Ifj. Kozma György

KÖZÉRDEKŰ
Permetezés
aknázómoly ellen
A szélcsendes május 17-ikei vasárnapon, az esti órákban történt
meg az első permetezése a város
vadgesztenyefáinak. Mind a 48 fa

megkapta az első védelmet a kártevő ellen. Az aknázómoly rajzás
előre jelzése alapján még két alkalommal szükséges, a legmegfelelőbb időben permetszert kijuttatni a megvédendő fák lombjaira.
Óvári Márton képviselő a felelőse,
koordinátora a vadgesztenyefák ak-

názómolytól való megvédésének.
A képviselő elmondta, hogy a további két permetezés időpontjáról
az érintett területen élő lakosokat
postaládába jutatott szórólapon
értesítik majd. A Növényvédelmi
Hatóság által engedélyezett szer remélhetőleg megvédi a fákat a kártevőtől, s ép, zöld lombbal virulnak
majd a gesztenyék egész nyáron. A
növényvédelmi munkára felkért
cég többek között a mi városunkon
túl Pápán, Sümegen, Veszprémben
és még Esztergomban is ellátja a
vadgesztenyék permetezését. A
Föld egészséges légkörének fenntartásához, a mi – növényzetben
is sérült - életterünk egészségének
megőrzéséhez is elengedhetetlen a
meglévő, a megmaradt fák gondozása, s lehetőség szerint majd ősszel
új fák ültetése.

Szemetes játszótér
Lakossági jelzésre ment ki lapunk a
belvárosi játszótérre. (Orvosi rendelő
és a patika mellett) A környéken lakoktól tudtuk meg, hogy ismeretlen
személyek több alkalommal helyeztek el nagy mennyiségű szemetet az
orgonabokrok alatt. Ottjártunkkor is
szemetes területet fényképezhettünk
le. A kihelyezett kukákban pedig
összetört kúpcserepeket találtunk.

Óvjuk környezetünket, s becsüljük
meg fáinkat!

Esztétikai szempontból nem szép
látvány, a kihelyező(k) tán erre nem
is gondolnak! De ugyanakkor azt
is elfelejtik, hogy milyen veszélyforrást teremtenek helytelen magatartásukkal. A jó idő beköszöntével
egyre több gyermek veszi birtokba
az árnyas fák alatti „játszóbirodalmat”. Ne hagyjuk, hogy rossz példát
lássanak, közösen óvjuk meg parkjainkat! Remélhetőleg a cikket olvasva
sokakban megszólal a lelkiismeret.

M. Mester K.

Czeidli József
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Háziasszonyoknak…
Húspástétom kétféleképpen

Hozzávalók: 50 dkg darált sertéshús (dagadó vagy tarja), 30 dkg felkockázott sovány sertéshús (a comb java), 2 tojás, 25 dkg felkockázott bacon,
2 közepes vöröshagyma apróra felvágva, kakukkfű, őrölt fehérbors, só, 2
gerezd fokhagyma.
Elkészítés: A szeletelt bacon kivételével a hozzávalókat összedolgozzuk,
s a masszát egy kizsírozott, baconnal kibélelt hosszúkás tűzálló formába,
akár gerincsütőbe tesszük. A tetejét is beborítjuk a bacon-szalonnával.
Előmelegített, 160 fokos sütőben kb. 60 percet is sütjük. Hagyjuk kihűlni
a gerincsütőbe, ott dermedjen meg. Kihűlve hosszú tálcára borítjuk.

Népi meteorológia

Medárdus (8.), ha tiszta derült, a nyár már szinte sikerült, ám ha esik az eső
40 napig kell ernyő. A Margit napi (10.) esőcseppek 14 napig peregnek. János
(12.) esője rossz termés előjele. Keresztelő Szent János (24.) esője nem áll
meg csak negyednapon estére. Ha a kakukk megszólal Szent Iván (24.) előtt,
olcsón mérik a gabonát. Péter Pál (29.) napsütése gazdag betakarítás reménye.

HIRDESSEN
NÁLUNK!

Gusztusos is a bacontól, s hidegen jól szeletelhető, tálalható. Nyáron
kitűnő reggeli, uzsonna lehet belőle. Vendégvárásra, hidegtálra is igen
alkalmas, mert gyorsan elővehetjük a hűtőből, természetesen akkor, ha
előző napon elkészítettük.
De készülhet darált főtt húsból, halból, darált párizsiból, még zöldségekből
is. Fűszerekkel (só, bors, fokhagyma mindenképpen, s ízlés szerint más
fűszer, akár csili…) ízesítjük, s apróra vágott főtt tojást, petrezselyemzöldet
mindegyikhez tehetünk, a húshoz, a halhoz is. Dinszteljünk hozzá apróra
vágott vöröshagymát valamilyen zsiradékon, vajon, margarinon, s még
melegen keverjük össze a hússal vagy hallal, vagy a párizsival, azzal, amit
alapanyagnak szántunk.
Miután jól összedolgoztuk, kiüresedett Rámás dobozba tölthetjük. Kenyérre
kenve kitűnő reggelit tehetünk az asztalra.
MMK

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.
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