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Alapítva 1927-ben

- Milyen eredményekkel zárult a 
tavalyi év?

- A 2014-2015-ös tanév programok-
ban, munkában gazdagon telt, az 
előző évekhez hasonlóan az iskola 
két telephelyen működött: Várkert 
1. – felső tagozat, valamint a Petőfi 
tér 11. – alsó tagozat. Mindkét is-
kolaépület felújított, jó állapotban 
lévő, az osztálytermek száma és 
korszerű berendezése által minden 
lehetőség adott a magas színvonalú 
oktató-nevelőmunka elvégzéséhez. 
Az elmúlt tanévek jól sikerült pá-
lyázatainak, illetve az átgondolt 

beszerzéseknek köszönhetően 
a tanítást segítő eszközök széles 
tárházával rendelkezik iskolánk. 
A tanévben látványos rendezvé-
nyekkel megvalósításra került a 
TÁMOP 3.1.4.-„Innovatív iskola 
Devecserben” pályázatunk, mely-
nek keretében tanulóink rengeteg 
programon, például egészségnapo-
kon, sportrendezvényeken, hagyo-
mánnyá tehető napokon vehettek 
részt. Ezen kívül egyéb pályázataink 
is voltak, például az Útravaló-MA-
CIKA, az Út a szakmaválasztáshoz 
és az IPR. A tavalyi év végén kitű-
nő bizonyítványt kapott 12 tanuló, 

ebből 5 felső tagozatos és 7 alsó 
tagozatos. 15 fő számára a tanév 
sikertelennek bizonyult, ebből 3 
fő volt az évismétlésre kötelezett. 
Örömömre szolgál, hogy a kitűnő 
és jeles tanulókat ösztöndíjban is 
részesíthettük. A kiemelkedően 
tehetséges tanulók támogatását a 
vörösiszap katasztrófa kapcsán a 
Győri LIONS alapítvány kezdemé-
nyezte és az iskolánkat támogató 
„Számítástechnika Oktatásért – 
Tehetségek Támogatásáért” Köz-
hasznú Alapítvány folytatta. Az 
ösztöndíjakat Kulcsár Tamás, az 

alapítvány kuratóriumának elnöke 
adta át. A nyári szünetben számos 
programot szerveztek pedagógusa-
ink. Először június végén a sport-
tábor indult Balatonakaliban, majd 
a Magyar Vöröskereszt szervezett 
tábort Zánkán, ezután júliusban, 
a zeneiskola táborában, augusztus-
ban pedig az Erzsébet táborban, a 
nyár végén a TÁMOP 3.1.4 pályá-
zat sporttáborában vehettek részt 
tanulóink.

- Hogyan sikerült az indulás? Peda-
gógus, tanulói létszám osztályok, 
szakos ellátottság, „újdonságok”.

- Az oktatási, nevelési feltételek 
adottak az intézményünkben. A 
2015-16-os tanévben a Petőfi téri 
iskolaépületben 8 osztályterem, 1 
tanterem, 1 fejlesztőszoba áll ren-
delkezésre, valamint kialakításra 
került egy Gárdonyi-emlékszoba, 
amelyet érkező vendégeinknek mu-
tatunk be. A várkerti iskolaépület-
ben 9 osztályterem, 6 szaktanterem, 
1 kisterem, 2 szertár, 1 tornaterem 
és iskolai könyvtár működik. Test-
nevelés órán az alsó tagozatosok 
együtt használják a Damjanich 
utcai tornatermet a Máltai Szere-
tetszolgálat Szakiskolájával.

A nyári felújítás során a Petőfi téri 
iskolaépületben két tanterem, a 
mosdók és a folyosók tisztasági fes-
tésére került sor. Ugyancsak ebben 
az épületben felújították az ajtókat. 
A várkerti iskolában a tantermek-
ben javításokat végeztek, ezenkívül 
a konyhát és a mosdókat festették 
ki. Befejezésre került az iskolaépü-
letet és környékét körülvevő kerítés. 
A zeneiskola továbbra is a Várkert 
1. alatt működik. Átmeneti jelleg-
gel ugyancsak itt kapott helyett a 
képzőművészeti iskola is.

Tanulóink létszáma a 2015/2016-os 
tanévben 288 fő. 17 tanulócsoport-
ban tanítunk, a felső tagozaton 9, 
alsó tagozaton 8 osztályban. Felme-
nő rendszerben a hetedik osztályig 
működik az egész napos oktatás, és 
már hat évfolyam tanul az új keret-
tanterv szerint. Az idén az 1-2-3. 
és az 5-6-7. évfolyamon kötelező 
tanórai keretben történik a hittan 
vagy erkölcstan tanítása. Az er-
kölcstan órákat iskolánk tanítói, 
tanárai tanítják, a hitoktatók pe-
dig Kovács Gyuláné, Erzsi néni és 
Réfiné Vajai Szilvia lesznek. 

Vers
OKTÓBerre

ÖT éVe 
múlT 
OKTÓBer 
4-én… 
Hogy érzik magu-
kat…? – csak erre 
az egyszerű kérdésre 
válaszoltak.

siKeres éVeT zárT, és jÓ 
TerVeKKel indíTOTT Az isKOlA 
Szeptember 1-jén becsengettek a Gárdonyi iskolában is. A tavalyi 
eredményekről és az idei tanév feladatairól Mayer Gábor intézmény-
vezető számolt be lapunknak.

Zelk Zoltán: Október

Kisöccsétől, Szeptembertől
búcsút vesz és útra kél,

paripája sűrű felhő,
a hintója őszi szél.

Sárga levél hull eléje,
amerre vágtatva jár,
félve nézi erdő, liget,

de ő vágtat, meg se áll.

Hová, hová oly sietve,
felhőlovas szélkerék?

Azt hiszed tán, aki siet,
aki vágtat, messze ér?

Dehogy hiszi, dehogy hiszi,
hiszen nem megyen ő messze,

csak addig fut, míg rátalál
a bátyjára, Novemberre.

„Jól! Kicsit még nem úgy, mintha 
otthon lennénk, de jól vagyunk! A 
házat még csinosítgatjuk, feltalál-
juk magunkat itthon. Szeretünk itt 
lakni az új helyen. A férjem sokat 
dolgozott, hogy praktikus legyen 
az udvar, a ház. Például kandallót 
is rakott… Az évforduló kapcsán is, 
meg gondolatban sokszor megkö-
szönjük mindenkinek, aki segített 
a nehéz időszakban.” (Kovács Ottó 
(sz: 1950) és neje Marika (sz: 1952) 
a Makovecz-lakóparkból. A régi há-
zuk a Somló u. 11. sz. alatt állt.)

(Folytatás a 2. oldalon)(Folytatás a 3. oldalon)
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„Beletörődtünk a megváltoztatha-
tatlanba. Kialakítottuk az új környe-
zetünket, tettünk érte, hogy ottho-
nunknak érezhessük az új házat. De 
a családunk sajnos szétesett, mert a 
régi helyen egy csokorban voltunk 
a három fiunkkal, Laciékkal, Ferivel 
és Istvánnal. Laciéknak 4 évre az 
iszapömlés után lett kész az kohász, 
ami még most sem teljes. Nincs még 
kerítés, garázs. Az unokák (Balázs 
– 11, Milán – 8, s azóta született 
az 1 éves Flóra) akkor itt játszot-
tak mellettünk a kertben, udvaron. 
Most nem így van. A lelkünk még 
gyógyulgat itt a lakóparkban..” (Soós 
Ferencné (sz:1950), S. Ferenc (1945). 
Soós László (sz: 1977), felesége Pász-
tor Georgina (sz: 1978), testvéreik 
S. Ferenc (sz: 1974) és S. István a 
Hunyadi u. 25. és 27-ből, valamint 
a Vadvirág u. 22. sz. alatti házból.)

„Nagyon jó és szép a lakás itt a lakó-
parkban, de messze van a központ-
tól, s a beteg, pészmékeres szívem-
mel nem merem vállalni a hosszas 
gyaloglást. A gyerekeim bevisznek 
autóval, gyakran látogatnak. Még 
időnként hiányzik a régi környeze-
tem, amit megszoktam, szerettem. 
Csak a nagy mamutfenyőről, amit 
úgy 26-27 éve ültettünk, lehet be-
határolni, hol állt a házunk. A 30-40 
centis kis fácskát még a férjem hozta, 
amit aztán eleinte öntözgettünk, dé-
delgettünk, hogy megkapaszkodjon, 
helyet találjon nálunk. A többi fa, a 
más kertjében állók mind meghaltak. 
Remélem ez a fenyő kitart még soká-
ig. A szülői házamat is elvitte az ár a 
Kinizsi utcában. Ha arra sétálok, még 
most is a gyerekkorom jut eszembe. 
Szerencse, hogy azon a napon be tud-

tam támolyogni a térdig érő iszapból 
a lakásba, s hogy azonnal lemostam 
a lábaimat, így nem lettem sebes.” 
(Fatalin Imréné Tóth Ilona (sz: 1937) 
lakott a Füzes u. 2.sz. alatt)

„Belenyugodtunk, beletörődtünk, 
hiszen már 4 éve lakunk ebben a 
jó, kellemes lakásban. Ha Pista bácsi 
élne (dr. Torzsás István ez év júl. 11-
én elhunyt), akkor más lenne, meg 
ha saját akaratunkból költöztünk 
volna. De egyszer csak azt mondták, 
hogy jövő csütörtökre át kell adnunk 
a lakást…, pedig csak a pincébe folyt 
valamicske iszap. Nekem nem tűnik 
még oly távolinak, mert a sziréna-
hangra még mindig összerezzenek.” 
(Dr. Torzsás Istvánné Molnár Hermi-
na (sz: 1932.) Árpád u. 2., jelenleg a 
Damjanich u. 13. sz alatt lakik)

„ Én mindjárt elsírom magam, én 
erről nem akarok, nem szeretek be-
szélni. Próbáljuk elfelejteni, de nem 
tudjuk. Az évfordulón a tv, rádió 
sokat foglalkozott a múlttal, s az en-
gem igen felkavart. Főként az, hogy 
láttam a bejátszásokban a kislányo-
mat, Renátát is, amint leszáll a nagy 
gépről, amikor kimentették őket a 
postáról. A házunkat még az apám 

építette. Ha lehetne, visszamennék 
akármelyik pillanatban a régibe. Az 
nagy szerencsém mégis, hogy igen 
jó, aranyos szomszédom van Nagy 
Józsefné Böbe személyében. Sokat 
segít nekem.” (Faggyasné Rosta Ka-
talin a Szent Imre u. 10. sz. alatti 
házból került az Eötvös u. 4-be.)

„Mi jól érezzük magunkat itt a la-
kóparkban. A házzal, az udvarral, a 
kerttel is igen meg vagyunk elégedve. 
Az utca nyugodt, ezt is szeretjük. A 
gyerekek is élvezik a szép udvart, a 
játékaikat. Egymás mellé kerültünk 
a szüleimmel és Péter nagybátyá-
mékkal. Régen is közel laktunk egy-
máshoz. Úgy tapasztalom, hogy az 
idősebbek nehezebben fogadják el a 
változást, sokat keseregnek. Ezt látom 
a nagybátyámékon is (Kurdi Péter 
(1938) és neje Simon Anna (1938). A 
szüleim (Kurdi László és neje Gömbi 
Ilona (sz: 1954) kicsit könnyebben 
beletörődtek az új helyzetbe. (El-
mondta Kurdi Róbert (sz: 1981), a 
volt Bocskai u. 6 sz. alatti lakos.)

„Az Életöröm Idősek Otthonába 
kerültem a vörösiszap-ömlés után. 
Az volt a tervem, mivel gyermekem, 
rokonom nincs Devecserben, hogy 
idős koromra otthonba megyek. De 
az ügyintézést mindig halogattam. 
Ha nem lett volna vörösiszap, akkor 
még mindig otthon lennék. Tudom. 
De most jó helyen vagyok itt Veszp-
rémben. Erkélyes lakrészem van, amit 
egyedül használok. Nem olcsó, de 
kellemes. Közel vagyok Csopakhoz, 
ahol a férjem háza van, s nyaranta 
többször elmegyek oda Zsuzsáék-
hoz. Szeretettel fogadnak. Sajnos 
a Rákóczi utcában lakó barátnőm, 
Betty is (Asbóth Józsefné) elhunyt 
azóta. Halottak napjára jövök majd a 
temetőkbe, mert a szüleim és a nagy-

szüleim is nyugszanak. Persze hogy 
hiányzik Devecser! Itt nőttem fel, itt 
tanítottam mindvégig. Azon a napon 
délután akartam menni a könyvtárba, 
gondoltam egyet, és egy óra körül 
elindultam. 20 perc múlva már el-
öntötte az utcát, az otthonomat ez a 
lemoshatatlan ár. Odaveszett szinte 
minden. Ha otthon vagyok? Hát rossz 
rágondolni. (Avar Piroska (sz: 1929.), 
lakott a Kinizsi u.3. sz. alatt)

Folytatása következik….

M. Mester Katalin

ÖT éVe múlT OKTÓBer 4-én… 
Hogy érzik magukat…? – csak erre az egyszerű kérdésre válaszoltak. (Folytatás a címoldalról)

KOpjAfáT 
AVATTAK 
A vörösiszap-katasztrófa 5. évfordu-
lóján az önkormányzat kopjafát állí-
tott az emlékparkban. A volt utcák 
névtáblái kerültek fel emlékeztetőül 
a szépen kidolgozott faoszlopra. Ma-
gyar Károly és ifj. Kozma György 
keze munkáját dicséri a művészi 
alkotás. A Rotary-házhoz közeli új 
emlék felavatásakor Boldizsár Zsolt 
önkormányzati képviselő és Ferenczi

Gábor polgármester mondott ünne-
pi, megemlékező beszédet. Ezután a 
múltbéli utcák lakóinak egy-egy kép-
viselője kötött nemzetiszínű szalagot 
az irányjelző, utcaneveket megörökí-
tő táblácskára. Megható pillanat volt 
az, amikor az emlékezők, a valaha itt 
élt emberek mécseseket gyújtottak 
az egykoron az otthonukat jelentő 
katasztrófa helyszínén. 

Devecser, Czeidli József 
Fotó: Czeidli József

Esti megvilágításban az új kopjafa 
a volt utcák névtábláival 
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Ettől a tanévtől iskolánk minden 
osztályában bevezetésre kerül a 
mindennapos testnevelés. A torna-
terem korlátozott befogadóképessé-
ge és a testnevelőtanár hiánya miatt 
a feladatot más iskolákhoz hasonló-
an oldjuk meg. Ez azt jelenti, hogy 
minden héten 3 óra testnevelés lesz 
délelőtt, a fennmaradó két órában 
kötelezően választani kell minden 
tanulónak egy sport tevékenysé-
get, amelyen a részvétel kötelező! A 
választható tevékenységek a labda-
rúgás, kézilabda, tömegsport, tánc, 
természetjárás.

A szakos ellátottság száz százalék. 
Az elmúlt évek változásai követ-
keztében a pedagógusok leter-
heltsége nagymértékben nőtt, de 
pályaelhagyás nálunk sem volt, ami 
a bevezetett életpálya modellnek 
köszönhető.

A felzárkóztatás terén nagy előre-
lépést jelentett a megfelelő szak-
emberek segítsége az intézményi 
dolgozók és a külső szakemberek 
részéről. Ezt a munkát két gyógype-
dagógus, egy fejlesztő pedagógus, 
pszichológus, logopédus végzi a 
társintézmények, a pedagógusok és 
négy pedagógiai asszisztens segítsé-
gével. A tehetségek felkutatására és 
fejlesztésére a múlt tanévtől külön 
munkaközösség szerveződött.

Iskolánk nevelőtestülete szeptem-
bertől új pedagógusokkal bővült: 
Horváth Csabáné Treiber Ildikó 
magyar nyelvet és irodalmat ta-
nít és napközis foglalkozásokat 
tart. Gombos-Papp Annika angol 
nyelvet tanít. Horváth Anita taní-
tó matematikát tanít és napközis 
foglalkozásokat tart. Soós Krisztina 
tanítónő is visszatért közénk, osz-
tálytanítóként dolgozik. Gyöngyösi 
Levente helyett Horváth Réka vezeti 
a képzőművészeti csoportot, a fog-
lalkozásokat továbbra is a várkerti 
iskolaépületben tartja.

- Melyek a fő feladatok a kitűzött 
célok eléréséhez?

- Pedagógusaink az elmúlt idő-
szakban rengeteg módszertani, 
szaktárgyi továbbképzésen vettek 
részt, a kor követelményeinek 
megfelelő, magas színvonalú ok-

tatás biztosítása érdekében. A pe-
dagógusoknak új kihívást jelent, 
hogy elkezdődnek az pedagógus 
életpálya modellhez kapcsolódó 
minősítő eljárások és tanfelügye-
lői látogatások. A Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és AMI nevelőtes-
tületéből még az ősz folyamán két 
tanárhoz érkezik meg a minősítő 
bizottság, s négyen lesznek azok a 
pedagógusok, akik november 30-ig 
feltöltik portfóliójukat. Ugyancsak 
ők négyen lesznek azok, akik tanfel-

ügyelői ellenőrzésen vesznek részt a 
2016-os minősítési eljárás során. A 
törvényi előírásoknak megfelelően 
iskolánkban is megkezdte munká-
ját az önértékelési csoport. Tagjai: 
Nyárs Hajnalka tanító, Kertészné 
Koczor Katalin tanárnő, Bognárné 
Simon Katalin igazgatóhelyettes, 
Czémán Imre igazgatóhelyettes és 
intézményvezetőként jómagam. 

Az iskolák hatodik és nyolcadik 
évfolyamán angol vagy német 
nyelvet első idegen nyelvként ta-
nulók körében le kell folytatni az 
Oktatási Hivatal által szervezett 
írásbeli idegen nyelvi mérést. A 
tanulók idegen nyelvi szövegértési 
készségeit vizsgáló mérőeszközöket 
a hivatal készíti el, a vizsgálatot az 
iskola pedagógusai 2016. május 

18-án végzik el a hivatal által az 
iskolákhoz eljuttatott mérőeszkö-
zök alkalmazásával.

A 2015/2016. tanévben országos 
mérés, értékelés keretében a „kom-
petenciamérés” 2016. május 25-
én lesz, valamint országos mérés, 
értékelés keretében gondoskodni 
kell a tanulók fizikai állapotának 
és edzettségének vizsgálatáról, amit 
2016. január 6. és 2016. június 1. 
között kell megszervezni az isko-
lákban.

Bár az intézményben augusztus 
31-én lezárult a TÁMOP 3.1.4-es 
pályázat, az elkezdett programok 
folytatódnak az idei tanévben is. 
Működik a Coerver-módszer sze-
rinti futballutánpótlás nevelés, s 
a tanulók továbbra is a szakkörök 
széles skálájából választhatnak. 
Nagy hangsúlyt kapnak a hagyo-
mányos megemlékezések, egész-
ségnapok, versenyek, amelyek 
mind azt a célt szolgálják, hogy a 
devecseri iskolába járó gyermekek 
a személyre szabott oktatáson túl 
minél több olyan programban ve-
gyenek részt, amelyek segítenek a 
széles látókörű, sokoldalú személyi-
ség fejlesztésében, kialakításában. 
Ugyancsak megvalósul a hosszú 
évek óta eredményesen működő 
Bocsoda, az óvoda-iskola átmenetet 

segítő program. Az iskolában a kör-
nyezettudatosság területén pozitív 
változásokat eredményezhet, ha el-
nyeri intézményünk a megpályázott 
ökoiskola címet. 

- Milyen külső kapcsolatok segítik 
a munkát?

- Az intézmény hagyományosan jó 
kapcsolatokat ápol a helyi szerveze-
tekkel és civil egyesületekkel. Isko-
lánk a tavalyi év óta a Vöröskereszt 
bázisiskolájaként működik, így a 
tanév során a Vöröskereszt több 
rendezvényt, programot, sőt tábort 
is szervez a tanulók számára. Az 
egészséges életmód kialakításában, 
a védőoltások és szűrővizsgálatok 
elvégzésében kiemelkedő szerepet 
vállal a Védőnői Szolgálat. A futball 
területén a Devecseri Sportegyesü-
let az iskola partnere, a biztonságos 
közlekedésben és a bűnmegelőzés-
ben a városi rendőrkapitánysággal 
rendez közös eseményeket. A ta-
nulók a helyi szervezésű kulturális 
programokon kívül rendszeresen 
járnak színházba Veszprémbe és 
Pápára. Ezeken kívül a devecseri is-
kola pedagógusai minden alkalmat, 
lehetőséget kihasználnak arra, hogy 
a diákok versenyeken mérhessék 
össze tudásukat, sportteljesítmé-
nyüket, művészi képességeiket a 
saját és más iskolákból való gyer-
mekekkel.

A családtámogatási programnak 
köszönhetően ettől a tanévtől az 
első három osztályban ingyen kap-
ják a tankönyveket a tanulók. A 
felsőbb osztályokban a tanköny-
veket az idei tanévben is minden 
devecseri lakcímmel rendelkező 
tanuló ingyenesen kapja, Devecser 
Város Önkormányzatának jóvol-
tából. Ezen kívül a beiskolázási 
körzeten kívülről bejáró tanulók 
éves buszbérletét is támogatta az 
önkormányzat. A Vackor Óvodá-
val közösen szervezzük a Bocsoda 
programot. Rendszeresen együtt-
működünk és közösen rendez-
vényeket is szervezünk az iskolai 
szülői szervezettel és az intézményi 
tanáccsal. Így az iskola életébe bete-
kintést nyerhetnek a devecseri lako-
sok, a szülők és minden érdeklődő.

siKeres éVeT zárT, és jÓ TerVeKKel 
indíTOTT Az isKOlA (Folytatás a címoldalról)
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Legeredményesebb tanulónk Boldizsár Bíborka, 
aki Sümegen a XIII. Országos Trombitaverseny 
regionális selejtezőjén az országos döntőbe ju-
tott, ahol részt vett a versenyen. Veszprémben 
a XII. Regionális Trombitaversenyen nívódíjat 
és Fon Trade különdíjat kapott. Felkészítő tanár: 
Ormándlaky Péter, zongorakísérő: Ihász Irén.

Iskolai indulás

Létszám: 67 fő, ez több, mint tavaly! Köszönhető 
az óvodával való jó kapcsolatnak és az elsős 
tanító nénik támogató hozzáállásának.

Új pedagógusaink: Göcsei Márk friss diplomás, 
trombita szakos tanár, most furulyásokat tanít.

Ihász Irén már tavaly kísérte versenyzőinket, 
idén már zongorát is tanít iskolánkban.

Régi tanáraink: Ihászné Szabó Katalin – klarinét, 
furulya, szaxofon, fuvola; Horváthné Fatalin 
Zsuzsanna – szolfézs, kórus; Ormándlaky Pé-
ter – rézfúvós hangszerek, kamara, zenekar; 
Bojnécz Gábor – zongorakísérő; Hekele Fanni 
– pedagógiai asszisztens.

Idén is sok versenyre készülünk. 
Három felvételiző diákunkat készítjük a zenei 
pályára.

Szokásos hangversenyeink: karácsonyi koncert, 
farsangi koncert, anyák napi koncert, év végi 
koncert – idén is megrendezésre kerülnek.

A fentiek mellett a zeneiskola és a zenekar min-
den felkérésnek szívesen eleget tesz.

Váti Ferenc
Fotók: Általános iskola

...szüreTelni jAj de jÓ! 
Óvodánk apraja-nagyja minden évben izgatot-
tan várja őszi hagyományőrző jeles napunkat, 
az Ovi-szüretet. Idén immár 17. alkalommal 
készültünk a nagy eseményre.

A kisbíró hangos dobszóval adta hírül a szüret 
kezdetét, majd a gyermekek különböző tevékeny-
ségekkel hangolódtak rá a nagy napra. A szülők 
segítségével szőlővesszőt, kukoricaszárat és sok-
féle őszi termést gyűjtöttek. A tornateremben 
kialakított présházban a szőlő feldolgozásához 
szükséges tárgyakkal, eszközökkel ismerkedtek. 
Vidám szüreti csujjogatókat hangoztattak, dalos 
játékokat játszottak, énekeltek, verseltek. Öröm-
mel vették birtokba az udvaron épített csősz-
kunyhókat. Szeptember 29-én minden gyermek 
szőlővel telt kis vödörrel érkezett az óvodába.

Bözsi néni és Vince gazda a vidám hegedűszó, a 
seregélyek elriasztása, a jókedvű mondókázás, 
dalolás és tánc után munkára buzdította a lelkes 
csapatot.

A sok- sok apró kéz szorgalmasan csipegette 
a fürtökről a szemeket, amit aztán örömmel 
vittek darálni, préselni. Mindenki számára nagy 
élményt nyújtott a daráló tekerése, valamint a 
présből csorgó illatos must látványa. Baráth Péter 
és Mohos Sándor nagypapáknak köszönjük a 
szakszerű segítséget e tevékenységeknél.

A munka mellett mozgásos ügyességi játékokban 
is próbára tehették magukat a gyerekek: hordót 
gurítottak, diót törtek, gesztenyével célba dobtak, 
puttonyban „szőlőt” hordtak.

A vidám, tartalmas délelőttöt a felnőttek szüreti 
dalcsokra zárta.

A jól végzett munka jutalmaként mindenkire 
várt pogácsa és finom gulyás hússal, melyet 
leöblíthettünk az illatos, édes musttal.

...felVOnulni jAj de jÓ!
Hagyományainkhoz híven őszi jeles napunkat 
minden évben szüreti felvonulással tesszük tel-
jessé, emlékezetessé.

Október első napjának délelőttjén ragyogó nap-
sütésben gyülekeztünk a Vackor Óvoda 17. szü-
reti felvonulására. Gyerekek, szülők, nagyszülők 
vidám zeneszóra lelkesen kísérték a feldíszített 
autót és a színes szalagokkal ékesített szüreti 
koszorút az önkormányzathoz, majd a járási 
hivatalhoz. Mindkét helyszínen a hivatal vezetői 
és dolgozói várták a felvonulók hangos és lelkes 
seregét. A Bóbita és Napsugár csoportos gyerekek 
verses köszöntője, s a szüreti dalok után átadtuk 
az óvodások által készített mustot, majd Török 
Sándor néptánc pedagógus vezetésével az iskola 
néptáncosai perdültek táncra. A hivatal dolgozói 
ajándékkal köszönték meg, hogy szüreti hangu-
latot varázsoltunk a térre.

 A zenés, vidám sokadalomban vendégeink 
voltak a Gárdonyi Géza Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola elsős tanulói és tanítói, az óvoda 
nyugdíjas dolgozói, az Őszi-Fény Nyugdíjas Klub 
tagjai, a Biztos Kezdet Házának munkatársai, 
valamint a Noszlopi Óvoda nagycsoportosai.

 Az óvodába visszaérve az Őszi-Fény Nyugdíjas 
Klub tagjai énekeltek, verseltek, majd Török 
Sándor jó hangulatú táncháza zárta a vidám, 
zenés délelőttöt.

A Vackor Óvoda apraja-nagyja nevében ezúton 
mondunk köszönetet a rendőrségnek a felvo-
nulási útvonal biztosításáért, Ács Attilának a 
felvonulási autóért, Magyar Szilárdnak az autó 
vezetésért, továbbá Benkő Istvánnak, Kovács 
Zsoltnak, Baráth Andrásnak és Kurdi Róbertnek 
a több helyszínen rendelkezésre álló műszaki 
feltételek biztosításáért.

„Legyen minden szüret ilyen bőséges, legyen min-
den ember egészséges!”

A szervező Bóbita és Napsugár csoport nevé-
ben: Imri Zoltánné Szilvi óvodapedagógus 

A zeneisKOlárÓl ihászné szABÓ KATAlin 
igAzgATÓnő AdOTT TájéKOzTATÓT

hÓhA, hÓhA, hÓhA hÓ,...
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Idén 17. alkalommal került megrendezésre Devecserben 
az Oviszüretés az Oviszüreti Felvonulás. A gyerekek 
kedden kezdték meg a szőlő feldolgozását a Vackor Óvo-
dában, leszemezték a fürtöket, és Vince gazda segítségével 
lepréselték a gyümölcsöt. Csütörtökön következett a már 
hagyományos menet az óvodától a Városházához, majd 
a felvonulók a Járási Hivatalnál tettek látogatást. Átad-
ták a gyermekek keze munkáját dícsérő mustot, melyet 
örömmel osztottam szét a Polgármesteri Hivatal dolgo-
zói között. Cserébe minden csoportnak kis ajándékkal 
kedveskedtünk. Köszönet az óvodapedagógusoknak, az 
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület néptáncosainak, a 
Városüzemeltetési Kft. és a Devecseri Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház munkatársainak, hogy idén is megszer-
vezték és lebonyolították ezt a csodálatos rendezvényt.

Ferenczi Gábor
polgármester

2014. tavaszán került benyújtásra „Nape-
lemes rendszer telepítése Devecser Város 
Önkormányzata fenntartásában működő 
épületeken” KEOP pályázata, amely sikeres 
elbírálást nyert. Ennek keretében került sor 
többek között óvodánkban 42 db napelem 
modul felszerelésére. A napelem a nap fényét 
alakítja át elektromos árammá, s a megter-
melt áramot egy központi egységen keresztül 
(inverter) az E.ON elektromos hálózatába 
juttatja. Egy speciális villanyóra méri az 
intézményünk elektromos fogyasztását, 
illetve a napelem által megtermelt áram 

mennyiségét. Éves elszámolásban derül ki 
a kettő különbözetének mértéke. A napele-
mek teljesítmény-méretezése az óvoda által 
elfogyasztott energiával közel megegyező. 
Reményeink szerint az elszámolás során 
rendkívül minimális lesz a különbözet.

A beruházás megvalósításával olyan techno-
lógia került kiépítésre, amely környezettuda-
tos, megtérülő és költségcsökkentést jelent, 
hosszútávon Devecser város javát szolgálja.

Lennerné Pál Szilvia
óvodavezető

ÓVOdás szüreT nApenergiA 
hAsznOsíTásA A VAcKOr 
ÓVOdáBAn

„A világban mindenkire rá van bíz-
va valami. Valami nagyon fontos, 
amivel el kell jutni az Üveghegy elé, 
s aki az Üveghegy elé akar jutni, an-
nak ismernie kell testvérét, anyját, 
nagyapját, tudnia kell, hogy az Üveg-
hegy vára mindenki előtt nyitva áll, 
csak szeretet és tiszta szív kell hozzá.” 

(Lázár Ervin)

A Vackor Óvoda munkatársai 2015. 
szeptember 18-án ünnepre gyűltek 
össze, Pintér Gyuláné Kata óvoda-
pedagógus kollégánk nyugdíjba 
vonulása alkalmából.

Katát elindítjuk egy olyan úton, 
ahol újabb kapuk nyílnak ki szá-
mára, miközben e mostani is csak 
jelképesen csukódik be mögötte. 

E napon megálltunk egy röpke pil-
lanatra, hogy megköszönhessük a 
gyermekekért, óvodánkért és vá-
rosunkért végzett felelősségteljes 
munkáját.

Kata óvó néniként óvodás gyer-
mekeink személyiségét, játékban, 
humorban, szabadságélményben, 
önállóságban, képzeletben gazdag 
tevékenységekkel töltötte meg. A gye-
rekeket mindig az életre készítette fel, 
segítette őket tájékozódni a világban, 
megbecsülni és elfogadni másokat és 
saját magukat, de elsősorban, ami a 
legfontosabb egy óvodás gyermek 
számára, a játék, melynek minden 

örömét, varázsát megcsillogtatta szá-
mukra. Örökifjú, játékos lelkületével 
ennek minden csínját-bínját ismerte. 
A hivatás, amit választott, nagy felelős-
séggel jár, de ugyanilyen sok szépséget 
is rejt magában. Különleges érzékkel 
karolta fel a nehéz sorsú, bizonytalan 
családi hátterű gyermekeket.

Sokszor mosolyogva méltatlanko-
dott, hogy megváltozott a világ, 
megváltozott vele együtt a gyer-
mek is. De ő csak vetette a magot, 
reménykedve, talán kikel, ha későn 
is, de megfogan! 

Végigjárta a pálya minden útvesztő-
jét, megízlelte minden keserűségét 
és édességét, e hosszú pályaútból 
idéztünk fel egy csokorra valót:

•	 Az	első	csoportjából	mára	már	fel-
nőtt „kis ovisai”, Somogyi Ramóna 
és Vas-Kovács Sándor elevenített 
meg néhány kedves életképet.

•	 Az	utolsó	ballagó	csoportjából	
a Kovács-ikrek: Zsóka, Áron és 
Milán mesélték el versbe foglalva 
ovis élményeiket.

•	 Művészeti	Pedagógiai	Progra-
munkhoz híven a kollégák a Há-
rom pillangó című mese zenés, 
mimetikus játékával kedvesked-
tek az ünnepeltnek.

Közös énekkel, jó kívánságokkal és 
a Vackor Óvoda leghosszabb sáljá-
val - ami arról híres, hogy sosem 
fogy ki belőle a szeretet –, búcsúz-
tunk el kedves kollégánktól.

Kedves Kata!

„A szív útját a gyermekkorban hallott 
történetek segítségével találhatjuk meg, 
amelyek együtt növekednek velünk, vi-
rágot hoznak, kiteljesednek és gyümöl-
csöt érlelnek, csak meg kell őrizni őket.”

Tudod-e hány nevelőtestületi érte-

kezleten és továbbképzésen vettél 
részt? Mennyi kolléga ment nyug-
díjba azóta, amióta itt dolgozol?

Elgondolkodtál-e azon, hány raj-
zot készítettél, hányszor meséltél, 
festettél? Mennyi letörölt könnyet, 
hány mosolygó, örömteli gyerme-
karcot jegyez a sok-sok év? 

„A csodához való viszony alapjai-
ban határozza meg az ember éle-
tét. Nem is az a kérdés, hogy hisz-e 
benne, mit gondol róla, hanem az, 
hogy él-e vele.”

És te éltél vele: hisz a csodák sora 
várt rád a soproni nevelőotthon-
ban, ahol a pályádat kezdted, majd 
folytatódott 1982. március 1-től itt 
a devecseri óvodában.

A napokban eszembe jutott az a 
kiadvány, melyet a nyáron többek 
között ránk hagytál. Fordulópont 
volt a címe, amely szimbolikus, hisz 
te is egy fordulóponthoz érkeztél, 
az alcíme: „ami mögötted marad?” 

Ami mögötted marad, amit örökül 
hagytál nekünk, íme 40 év pályaút-
jának számos mérföldköve, termé-
szetesen a teljesség igénye nélkül:

•	 A	híres	neves	Mackó-kiállítást,	
melynek a tornaterem adott ott-
hont, híre bejárta egész Veszp-
rém megyét.

„műVeld A csOdáT, ne mAgyArázd!” 
KedVes KATA, csOdáidAT megőrizzüK! 

(Folytatás a következő oldalon)
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•	 Alapítótagként	szívügyed	volt	
„Vackor az Óvodáért” Alapítvány 

•	 A	 jelenlegi	 tehetségműhelyek	
elődjeként a te vezetéseddel in-
dult óvodánkban a „kézműves 
műhely”, ahol az ősi mesterségek 
tisztelete mellett komplex fejlesz-
tést valósítottál meg.

•	 Az	első	„Ovi-Sátrak”	kiötlője	és	
megvalósítója voltál, csak úgy 
mint a tréfás színdarabnak, 
melyek óvodánkat képviselték 
a városi napokon.

•	 Irodalmi	kávéházat	szerveztél,	
mely Devecser kulturális életé-
nek meghatározó színfoltja volt 
éveken át.

•	 Büszkén	állítottuk	ki	két	ízben	is	
Ovi-Galériánkban bőr és neme-
zelt alkotásaidat.

•	 A	téltemető–tavaszköszöntő	ki-
szebáb-égetés hagyományát is 
neked köszönhetjük.

•	 Felemelő	érzés	volt	mindannyi-
unk számára az általad megkom-
ponált Sószoba avató, csak úgy, 
mint a Vackor Óvoda névavató 
ünnepélye.

•	 A	vörösiszap-katasztrófa	idején	
példaértékűen álltál helyt itt az 
óvodában. 

•	 Évek	során	az	emlékezés	napjai	
alkalmából rendezett köszö-
netnyilvánító ünnepeink ötle-
telésében, megvalósításában is 
oroszlánrészt vállaltál.

•	 A	város	főterén	felállított	betlehem	
szent családjának megformázása 
és életének megjelenítése is szo-
rosan kapcsolódik a nevedhez.

•	 Kedves	 emlékként	 őrizzük	 a	
népmese napjának ünneplését, 
hagyományát tovább folytatjuk.

•	 Öröm	volt	 számomra,	hogy	a	
Táltos nyelvi tehetségműhely-
ben együtt varázsolhattuk el a 
gyermekeket.

A végeláthatatlan felsorolás rend-
kívül gazdag, színes, értékteremtő 
pályaútról tanúskodik.

Sokat tanultunk tőled, köszönjük: 
egyediségedet, játékos lelkületedet, 
kreatív ötleteidet, amikor a semmi-
ből csodát hoztál létre, különleges 
dekorációidat, igényes, esztétikus 
ajándékaidat, melyekkel többek kö-
zött vendégeinket örvendeztettük 
meg, ezzel is öregbítve óvodánk hír-
nevét, az ősök, a hagyományok tisz-
teletét, az új iránti fogékonyságodat.

Ezeket mind-mind megőrizzük, s 
itt maradnak velünk csak úgy, mint 
gazdag mese- és versgyűjteményed, 
a népi világ tárgyi emlékei, az első 
Vackor-kitűző, óvodánk fejlécének 
rajza, mesehívó képek, rajz- és vi-
zuális technika gyűjteményeid, a 
mackó tappancsok a folyosón.

Legfőképpen azt köszönjük, hogy 
óvodánk történetében követendő 
értéket alkottál pedagógiai mun-
kásságod során.

E számvetés után senki nem vitatja, 
hogy jöhet a megérdemelt, aktív 
pihenés, egy új életforma.

Most, hogy elérkeztünk az Üveg-
hegy tetejére, mi mással búcsúz-
hatnánk tőled, mint kedvenc idé-
zeteddel Nagy Lászlótól: „Műveld 
a csodát, ne magyarázd!”

Élj az emlékeknek! Sok-sok csodát, 
boldog pillanatot kívánunk neked 
kedves kis unokáid és családod 
körében.

Mindannyian visszavárunk!
„Utoljára az az apró, lompos, loncsos, 
és bozontos, piszén pisze kölyök mackó 
brummog búcsúzóul hármat, csak úgy 
zeng az óvoda: -Brumma, brumma, 
brumma, hó! Itt maradni vóna jó!”

A Vackor Óvoda apraja-nagyja ne-
vében mackó öleléssel:

Lennerné Pál Szilvia
óvodavezető

Tisztelt Lakosság!
Hamarosan indul a fűtési szezon. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 
a tüzeléshez szigorúan tilos a 
nem megfelelő, nem engedélyezett 
tüzelő anyagok használata. Ezek 
körébe tartozik például a gumi, 
pozdorja, műanyag, kommunális 

hulladék, ruha, rongy.
Tilos a légszennyezés - a levegő 
olyan mértékű terhelése, amely 
légszennyezettséget okoz - vala-
mint a levegő lakosságot zavaró 

bűzzel való terhelése.
A levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII.23.) Korm. rendelet alapján a 
Veszprém megyei Kormányhivatal 
Devecseri Járási Hivatala jár el első 
fokon levegőtisztaság-védelmi ha-
tósági ügyekben. A járási hivatal, 
mint környezetvédelmi hatóság a 
levegővédelmi követelményt meg-
sértő természetes és jogi személy, 
vagy jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezet részére, a jogsértő 
tevékenység megszüntetésére, illetve 
a mulasztás pótlására való kötele-
zéssel egyidejűleg, - ha jogszabály 
másként nem rendelkezik - levegő-
tisztaság-védelmi bírságot szab ki. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, 
amennyiben rendellenes fűtési 
tevékenységet tapasztalnak kör-
nyezetükben, legyenek szívesek 
azonnal dokumentálni (pl. fény-
képezni), és jelezni az alábbi tele-

fonszámok valamelyikén:
Közterület-felügyelő 06/20/346-7332
Jegyző 06/88/512-630
Devecseri Járási Hivatal 06/88/512-570
Rendőrség 112
Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy 
aki a fenti köztisztasági, illetve 
társas együttélési szabályok ellen 
vét, az azonnal kizárja magát a 
Devecser Város Önkormányzata 
által saját hatáskörében adható 
összes kedvezményből és juttatás-
ból (pl. szociális tűzifa, lakhatási 

támogatás).

Bízva együttműködésükben, 
tisztelettel:

Ferenczi Gábor polgármester
Bendes István jegyző

Óvári Márton Szociális, Egészség-
ügyi, Rend- és Környezetvédelmi 

Bizottság elnöke
Szilágyi Marianna ügyintéző

Kurányi Jenő közterület-felügyelő

lAKOssági felhíVás
A Tüzelés szABályAirA

(Folytatás az előző oldalról)

8460 Devecser, Vasút u. 37.
Tel.: (88)224-052 ∙ Fax: (88) 502-512

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

Devecseri telephelyeinken vállaljuk
szemes termények szárítását,

tisztítását és tárolását.

A nAprAfOrgÓT 
és a KuKOricáT 

gyOrs fizeTéssel 
megVásárOljuK

saját- és külső telephelyeken 
történő átvétellel.

információ: puskás szabolcs
Tel.: 06-70-3383-896
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2015 I10 I 19
ÉLŐ FORRÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL NAGY SIKERREL VALÓSULT MEG AZ EMBER 
ÉS KÖRNYEZET A NÉPHAGYOMÁNYBAN CÍMŰ PÁLYÁZAT AZ ÉLŐ FORRÁS 
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLETNÉL 
Az Innovatív iskolák fejleszté-
se 2. ütem című pályázati kiírás 
során „Ember és környezet a 
néphagyományban” címmel, TÁ-
MOP-3.1.4.C-14-2015-0067 azono-
sítószámmal nyert 29 996 685 forint 
vissza nem térítendő európai uniós 
támogatást az Európai Szociális 
Alap és Magyarország költségve-
tése társfinanszírozásában a kis-
csőszi Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület. 

A projekt megvalósítási ideje: 
2015.05.01-2015.10.31

A program keretében rengeteg ki-
emelkedő színvonalú fejlesztő ese-
mény, képzés, tábor, kirándulás, 
rendszeres foglalkozás zajlott. Kö-
zel száz oktató, pedagógus és előadó 
segítette munkánkat, melynek kö-
szönhetően Noszlop, Somlóvásárhely 
és Gógánfa kisiskolásai kiemelten 

részesülhettek a néprajz, népi játék, 
környezeti nevelés és más területek 
fejlesztő programjaiból. 

A három partner intézmény diák-
jai heti rendszerességgel vehettek 
részt népi sportjáték foglalkozáso-
kon, ismerkedhettek az informatika 
vívmányaival, a modern eszközök 
tánctanulásban való használatának 
lehetőségeivel. Több alkalommal tar-
tottunk egészségnapot. Ezeken az 
eseményeken a vidéken fellelhető, 
természetből származó ételféleségek 
kóstolása mellett a környezettuda-
tos gondolkodásra nevelés is nagy 
szerepet kapott.

Kiemelt programjaink voltak a nyári 
témahetek, hagyományőrző napok. 
Két tábori programban és egy két 
napos autóbuszos kiránduláson a 
célközönségünk szinte minden tag-
ja részt vehetett, mindezt teljesen 

díjtalanul. Táboraink a magyar 
hagyományőrzés mellett a kör-
nyezettudatosságot helyezték elő-
térbe. Kirándulásunk a Budai Várban, 
a Mesterségek Ünnepe című prog-
ramon való részvétellel kezdődött. 
A második napot Szentendrén töl-
töttünk, ahol végigjártuk a Szabad-
téri Néprajzi Múzeum tájegységeit, 
ünnepi program helyszíneit.

Partner iskoláinkból hat pedagógus 
számára biztosítottunk ingyenes to-
vábbképzési lehetőséget, melyeknek 
köszönhetően a környezeti nevelés 
és az egészségtudatos életre nevelés 
terén 30-30 órás tananyagról kaptak 
tanúsítványt.

Nagy hangsúlyt fektettünk a család-
ban maradó hagyományozódás jó pél-
dáinak bemutatására kiselőadások 
formájában az Apáról- fiúra program-
sorozatban. A programok része volt a 

kö-
zönség-
gel való beszélgetés is.

A projekt ünnepélyes záró esemé-
nyét 2015.október 30-án, pénteken 
17.00-tól tartjuk Devecserben, a Vá-
rosi Művelődési Központban (Jókai 
u. 3.). A program rövid köszöntő és 
értékelő beszédekkel kezdődik, majd 
táncelőadás, családi játszóházi dél-
után, egészséges ételek kóstolása 
zajlik. 

Ezúton meghívunk minden kedves 
érdeklődőt az eseményre!

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Cím: 8494 Kiscsősz, Kossuth L. u. 47.
email: cimbi@iplus.hu
www.eloforras.eu

Az akció 2015. 12. 31-ig tart!
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SZABÓ KÁLMÁNNÉ Födő Margitot, mint már 
olyan sokszor, legutóbb is színpadon láttam. Éne-
kelt, táncolt, és némi meglepetésemre verset mon-
dott. Otthonában az egyik fal tele oklevelekkel. A 
felhőtlennek tűnő időskorig hosszú és rögös volt 
az út. „Mese” közben, mintha Móra, Gárdonyi, 
Móricz ágrólszakadt kis alakjai lépnének elő.

Kicsi házban nagy család

Egy szoba, egy konyha, egy spejz. Itt élt az utásza-
pa, az örökké főző, mosó, takarító anya, és a kilenc 
gyerek. Imre 1937-ben született, aztán évente, 
kétévente érkeztek a testvérek: Antal, Erzsi, Ili, 
Marika, Margit, Antal, Károly, Annuska. Egész nap 
nyüzsgés, este a szűkös ágy. Két kicsinek egy bútor 
két alsó polcára ágyaztak. A ruhát, ha a nagyobb 
kinőtte, a kisebb felvette. Ha hidegre fordult az idő, 
felváltva jártak iskolába, mert több volt a gyerek, 
mint a cipő. A munkát is váltogatták erejükhöz 
mérten: otthon, mezőn, réten. Ha a libák tilosba 
mentek, mert a pásztorlánykák eljátszották a fi-
gyelmet, a tulajdonos elzárta a ludakat, amelyeket 
aztán ki kellett váltani. A játékos őrzőkre otthon 
kínos percek vártak. Sok munka, kevés játék, de 
a gyerekek növekedtek. 

Kemény, embert próbáló munkák

A kilenc testvér között cseperedett fel az 1945-ben 
Devecserben született Margit. A 8. osztály elvég-
zése után azonnal munkába állt. A gyerekeket 
nevelő édesanyja helyett a tsz-ben munkaegysé-
gért dolgozott 14 évesen a felnőttekkel együtt. A 
napi 10 óra nem volt leányálom. Két év múlva a 
Biermann családhoz ment a kis Bélára vigyázni. 
Nagyon jó helye volt. Fizetést, kosztot kapott, 
alkalmanként ajándékot. A kisfiú óvodás lett, 
Margit pedig culáger Samu Ferenc, Keresztény 

Ferenc, Szűcs Ferenc mesterek mellett. A kórház 
tetejére hordta vödörben létrán a maltert. A 18 
éves lány állta a sarat. Másfél év után a Rasko-
vics-kertészetbe járt ki zöldségfélét termeszte-
ni. 1964-ben megismerkedett az Orosziban élő 
Szabó Kálmánnal. 1965-ben összeházasodtak és 
Orosziba költöztek. Zoltán gyermekük 1966-ban, 
László 1967-ben született. 1969-ben visszajöttek 
Devecserbe albérletbe. Apósa betegsége miatt újra 
Orosziba mentek 1972-ben. Margit innen járt be 
dolgozni a keverőbe, majd a malomba. Magával 
hozta a fiúkat az iskolába, miután Orosziban meg-

szűnt a tanítás. 1978-ban ikreket szült: Veronikát 
és Balázst. Másnap meghalt az anyósa. A két fiú 
nagyon sokat segített az ikrek nevelésében. 1980-
ban lakást kaptak Devecserben. Margit a szülési 
szabadság után 1981-en visszament a malomba 
dolgozni. 1991-ben édesanyja betegsége miatt 
ápolásit kért. 1993-ban rokkantnyugdíjas, majd 
2005-ben „rendes” nyugdíjas lett. Férje hosszas 
betegség után 2009-ben hunyt el.

Békés, nyugodt élet

Margit boldog. Gyermekei szakmát tanultak: 
Zoltán kőműves, Laci buszsofőr, Balázs festő, 
Veronika kereskedelmit végzett. Gyönyörű nyolc 
unokájának örülhet. Ő maga az „Őszi Fény” 
rendszeres szereplője, amelyről sok-sok oklevél 
tanúskodik.

Váti Ferenc

emBermeséK
„A nagy gondok is megoldódtak mindig valahogy”.

Esküvő 1965.

Néptáncosok: Magyaróváriné, Annus, és Margit

A két Szabóné: Antalné és Kálmánné„Tornászlányok” (baloldalt az első ülő: Margit) 

A család: Anya ölében Vera, apa ölében Balázs, 
hátul Zoltán, László

A 8 unoka (balról) Alexandra, Áron, Ádám, 
András, Nikolett, Evelin (elől a 3 kicsi) Zsóka 
(kis kép), Kristóf, Márk
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Rendkívüli nyilvános 
képviselő-testületi ülés 
2015. szeptember 1. 

Napirend: 

1. A Timber-Metal Kft. ügye. A tes-
tület tartályok eladásáról döntött a 
kft. részére 540 ezer Ft + áfa érték-
ben. A kft. a tartályokat elszállította, 
de nem fizette ki. Ugyanez a kft., 
mint a legolcsóbb ajánlattevő, meg-
bízást kapott két csarnok építésére. 
Többször kapott határidő-hosszab-
bítást, ennek ellenére nem készült 
el a csarnok. A testület döntése: a 
309/20015. (VIII.26.) Kt. határoza-
tát visszavonja. A kft. napi 10 ezer 
forintkötbért köteles fizetni. 

Vegyes ügyek:

- 317/2015. (IX.1.) Kt. határozat: A 
képviselő-testület a Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonát képező 
devecseri 0162/10 hrsz-ú „kivett 
kialakított terület” megnevezésű 
4 ha 3871 m2 nagyságú ingatla-
nából a telekmegosztást követő-
en keletkezett devecseri 0162/15 
hrsz-ú 16.000 m2 nagyságú „kivett 
beépítetlen terület megnevezésű”, 
és a devecseri 0162/16 hrsz-ú 9.000 
m2 nagyságú „kivett beépítetlen 
terület megnevezésű” ingatlanokat 
értékesíti 600 Ft/m2 + áfa értékben 
a KDO Product Zrt. (Budapest, Baj-
nok u. 13.) részére.
- Bognár Ferencné képviselő arról 
értesült, hogy valaki rémhírként 
terjeszti, hogy az iskolában 144 tet-
ves és rühes gyerek van. A házior-
vosok szerint ilyen nincs. Ferenczi 
Gábor polgármester elmondta: 3 
hónapja a városban nem volt tet-

ves gyerek. Mayer Gábor képviselő 
megerősítette az állítást.
– Kozma György alpolgármester 
kérdésére a polgármester válaszolt: 
A Meggyesen a szemét nagyját el-
szállították. A szerződés több pont-
ját folyamatosan ellenőrizni kell.
- Mayer Gábor a gyepmesteri állás 
betöltéséről érdeklődött. Bendes 
István jegyző válasza: Orbán Já-
nostól kb. 2,5-3 hónapja azt a vá-
laszt kapta, hogy elviekben minden 
megvan a gyepmesteri engedély 
megszerzéséhez. Most meg úgy 
nyilatkozott, hogy nem kapott fel-
hatalmazást. Szükséges tárgyalni 
vele. A polgármester elmondta, 
hogy az átmeneti helyzetet az ajkai 
gyepmesterrel tudják megoldani.

Rendkívüli nyilvános 
képviselő-testületi ülés 
2015. szeptember 7.

Napirend: 1. Ingatlan értékesítése 
a KDO Product Zrt. részére. A tes-
tület hosszas vita után 4 igen sza-
vazattal, 3 tartózkodással elfogadta 
a 318/2025. (IX.7.) Kt. határozatát, 
amely megegyezik a 317/2015. ha-
tározattal (fentebb leírtak).
2. Timber-Metal Kft. ügye. 319/2015. 
(IX.7.) határozat: A képviselő-testü-
let fizetési meghagyást bocsát ki a 
Timber-Metal Kft.-vel (Bakonykop-
pány, Petőfi u. 32.) szemben, mivel 
az önkormányzat és a kft. között 
kötött 4138-8/2015. iktatószámú 
adásvételi szerződés alapján az álta-
la a devecseri 0623/2 hrsz-ú „kivett 
telephely” megnevezésű ingatlanról 
elvitt 3 db 50 m3 és a 3 db 25 m3 űr-
tartalmú használaton kívüli földalatti 

tartályok ellenértékét, 540.000 Ft + 
áfa összeget a szerződésben vállalt 
kötelezettsége ellenére nem fizette 
meg Devecser Város Önkormány-
zata részére. 320/2015. (IX.7.) Kt. 
határozat: A képviselő-testület a Tim-
ber-Metal Kft.-vel (Bakonykoppány, 
Petőfi u. 32.) szemben büntető eljá-
rást kezdeményez, amennyiben az 
önkormányzat és a kft. között kötött 
4138-8/2015. iktatószámú adásvételi 
szerződés alapján az általa a devecse-
ri 0623/2 hrsz-ú „kivett telephely” 
megnevezésű ingatlanról elvitt 3 db 
50 m3 és a 3 db 25 m3 űrtartalmú 
használaton kívüli földalatti tartályok 
ellenértékét, 540.000 Ft + áfa összeget 
Devecser Város Önkormányzata ré-
szére 2 héten belül, 2015. szeptember 
21. napjáig nem fizeti meg.
- Holczinger László bizottsági elnök 
elmondta, hogy a volt kórházzal 
kapcsolatban sok megkeresést ka-
pott, amelyben megoszlottak a vé-
lemények. A tv-adásban úgy nézett 
ki, mintha „rajta akarnák elverni a 
port”. Ferenczi Gábor válaszában 
elmondta, hogy tettek egy ígéretet, 
amely szerint a kórház ügyét teljes 
részletességgel feltárják.

Rendkívüli nyilvános 
képviselő-testületi ülés 
2015. szeptember 25.

Napirend: 

1. A képviselő-testület a „Migrán-
sok bevonása a közfoglalkoztatás-
ba” 272/2015. (VIII.26.) Kt. határo-
zatát 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással 
visszavonta.
2. A Timber-Metal Kft. fizetési köte-
lezettségének nem teljesítése miatt 

szükséges intézkedésről 2015. szep-
tember 30. napját követően dönt. 
A képviselő-testület felhatalmazza 
a jegyzőt, és dr. Németh Ákos Pál 
ügyvédet, az önkormányzat jogi kép-
viselőjét, hogy folytassanak egyez-
tetést a Timber-Metal Kft. képvise-
lőjével arra vonatkozóan, hogy az 
önkormányzattal a devecseri 0623/2 
hrsz-ú ingatlanon elbontandó, és a 
274/2 hrsz-ú ingatlanon felépítendő 
tároló rendeltetésű gazdasági épület 
kivitelezési munkáinak elvégzésére 
vonatkozóan 2015. június 1. napján 
megkötött vállalkozási szerződésben 
foglaltak teljesítését követően a tar-
tályok értéke kerüljön beszámításra 
a csarnokok kivitelezési értékébe, 
amennyiben addig a kft. az önkor-
mányzattal szemben fennálló fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget.
3. Tájékoztató a jövő évi költségvetés 
tervezéséről: Ferenczi Gábor polgár-
mester egyeztetni szeretné azokat 
a főbb elképzeléseket, amelyeket 
Holczinger László képviselővel és 
Szabó Kinga pénzügyi vezetővel 
egyeztettek, így lesz elég idő, hogy 
elkészítsék a 2016-os terveket. Óvári 
Márton képviselő javaslatára a testü-
let elvileg támogatta, hogy a GÁTIBA 
ENERGIE Kft. napelem-parkot hoz-
zon létre a devecseri iparterületen. 
A vegyes ügyekben szó esett a sport-
pálya körüli körgátról, amelyen sok 
még a tennivaló. Ezt önerőből oldot-
ták meg. A Makovecz-lakóparknál is 
elkészült az ún. övárok. A képviselők 
szóvá tették a nyugdíjas kirándulást, 
ahol csődöt mondott a busz. Ennek 
az okát firtatták. 

Váti Ferenc

Az ÖnKOrmányzAT hírei 
  - AMiRől A devecSeRieknek tudni kell

A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Veszprém 
Megyei Szervezete tájékoztatja arról, hogy az 1994. XLV. 
Hadigondozásról szóló törvényt 2015. július 3-án módo-
sították. A módosítás értelmében a volt hadiárvák, volt 
hadigyámoltak, volt hadigondozott családtagok 8 550 Ft 
rendszeres havi járadékban részesülnek, amennyiben az 
alábbiakban felsorolt feltételeknek megfelelnek.
Idézet a törvényből: „azon volt hadiárva, hadigyá-
molt, akit 1949. január 1. előtt nyilvántartásba vet-
tek de pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy 
politikai okból megszüntették vagy szüneteltették, 
illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból 
elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai 
okból elő sem terjesztette, egyéb ellátásától függet-
lenül havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek 
összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 30%-a (jelenleg 8 550 Ft).”
Az ellátás iránti kérelmet a Megyei Kormányhivatal Já-
rási Hivatalához kell benyújtani az ott kapott igénylőlap 
pontos kitöltésével. A hadiárváknak igazolniuk kell szü-
lőjük hősi halálának, vagy eltűnésének időpontját, a volt 
hadigyámoltaknak szülőjük hadirokkanttá nyilvánítását.
Mindkét esetben igazolni kell, hogy 1949. január 1-jét 
megelőzően mint volt hadiárvát, vagy mint volt hadigyá-
moltat az illetékes hatóságok nyilvántartásba vették. Az 
előzőekben közölt dátumból kitűnik, hogy csak az 1949 
előtt születettek kaphatják a korábban közölt ellátást.
A nevezettek közül sokan vannak, akik az 50 000 Ft-os 
egyösszegű térítést azért nem kapták meg, mert nagyko-
rúvá válásukig kapták a hadiárva- és hadigyámolt-ellá-
tást. A módosított törvény a „túlkorosoknak” is biztosítja 

a havi rendszeres járadékot, ebből következik, hogy 
kérhetik az elmaradt 50 000 Ft egyösszegű térítést is.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem benyújtásához ne 
az eredeti okiratokat csatolják, hanem azok másolatát! 
Saját érdekében minél előbb nyújtsa be kérelmét, mert 
ennek kedvező elbírálása esetén folyósítják a járadékát!
Amennyiben a fentiekben leírtakkal kapcsolatban 
kérdésük van, forduljanak telefonon a szervezet el-
nökéhez, feltétlen kérjék továbbá nyilvántartásba 
vételüket a szervezetnél, a későbbiekben történő gyors 
tájékoztatás érdekében, az alábbi elérhetőségeken:
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Veszp-
rém Megyei Szervezete, 8200 Veszprém, Táborállás 
Park 1. sz. Varga László elnök, telefon: 88/312-181 
vagy 20 3472696

hAdiárVáK, hAdigyámOlTAK figyelméBe!
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Felhívás az őszi 
közlekedés veszélyeire
Az ősz beköszöntével az időjárási és látási vi-
szonyok megváltoztak: rövidebbek a nappalok, 
reggelente ködfoltokkal; nedves, csúszós az út-
burkolattal, vakítóbb napfénnyel kell számolni 
az autósoknak. Mindezeket tetézi a fokozott 
vadveszély az utak menték. De az őszi közlekedés 
veszélyei ellen a járművezetők is tehetnek: kellő 
odafigyeléssel, a sebesség megfelelő megválasz-
tásával és járművünk jó műszaki állapotával 
számos baleset elkerülhető lenne.

Az Ajkai Rendőrkapitányság felhívja a jármű-
vezetők figyelmét, hogy 

- Minden esetben ellenőrizzék járművüket 
indulás előtt, különös tekintettel a fékbe-
rendezésre, fényszórókra, az irányjelzőkre, a 
féklámpák és a ködlámpák tisztán tartására! 

- Nedves, csúszós úttest jelentős közlekedésbiz-
tonsági kockázatot jelenthet – ami lehet az 
úttestre lehullott falevelek, reggeli köd- és 
páralecsapódás vagy a hajnali fagyok miatt 
– fordítsanak figyelmet a tapadási viszonyok 
váratlan, jelentős és kedvezőtlen megváltozá-
sára, főként hidakon, felüljáróban, árnyékos 
területeken, vagy éppen erdős útszakaszokon!

- Az útburkolatra hullott vizes falevelek olyan 
útviszonyokat teremthetnek, mintha jégpán-
célon közlekednének!

- Közlekedjen körültekintőbben, óvatosabban, 
tartson nagyobb követési távolságot az elöl 

haladó jármű mögött és tervezzen hosszabb 
menetidőt!

- Nedves, csapadékos úttesten számoljon a fék-
távolság jelentős növekedésével!

- Ködben történő vezetés esetén válasszon las-
súbb haladási sebességet, nagyobb követési 
távolságot, tartózkodjon az előzéstől, kapcsolja 
be a ködfényszórót, és mellőzze a távolsági 
fényszórók alkalmazását.

- Továbbá tanácsoljuk, hogy a vakítóbb őszi 
napfény miatt mindig legyen napszemüveg a 
gépjárművünkben! Az erős napfény gyakran 
okozhat olyan jelentős tükröződéseket, me-
lyek korlátozhatják a látást, mivel a napfény 
más szögben ér minket. Ez a vakító hatás 
esetenként olyan jelentős mértékű is lehet, 
hogy bizonyos közlekedési szituáció megfelelő 
felmérése, ezáltal körültekintő és biztonságos 
kezelése lehetetlenné válik. A napellenző nem 
mindig nyújt elégséges megoldást! 

- A napfény vakító hatása szennyezett szélvé-
dő esetén fokozódik, ezért fontos, hogy azok 
tiszta és páramentes állapotban legyenek.

Balesetmentes közlekedést kíván 
az Ajkai Rendőrkapitányság!

Baleseti körkép
Az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi terüle-
tén 2015. október 5. és 2015. október 11. közötti 
időszakban összesen négy közúti közlekedési 
baleset történt.

Az ajkai járás területén kettő közlekedési baleset-
ről számolhatunk be, melyek könnyű sérüléssel 
végződtek. Egy esetben a forgalmi, az időjárási és 
látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak 
nem megfelelő közlekedés miatt szabálysértési 
eljárást indult. A másik baleset körülményeit 
segítségnyújtás elmulasztása bűntett gyanúja 
miatt büntetőeljárás keretében vizsgálja az Ajkai 
Rendőrkapitányság.

A devecseri járás területén szintén kettő közleke-
dési baleset történt, mindegyik sérülés nélküli. A 
közlekedési szabályok megszegését figyelembe 
véve mindkét esetben a forgalmi, az időjárási és 
látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak 
nem megfelelő közlekedés miatt szabálysértési 
eljárás indult.

Összesítve
Baleset megoszlása sérülés szerint:
2015.10.05-2015.10.11:
•	Halálos	0	db
•	Súlyos	0	db
•	Könnyű	2	db

Balesetek megoszlása KRESZ szabályszegés 
szerint:
- 3 esetben a forgalmi, az időjárási és látási 

viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak 
nem megfelelő közlekedés 

A büntető törvénykönyv rendelkezései szerint:
- 1 esetben segítségnyújtás elmulasztásának 

bűntette

A rendőrség hírei

Temető. Anyóka ül a fűzfa alatti padon, órákon 
keresztül rég elhunyt férjéhez beszél. Minden 
nap eljön, és elmeséli az előző napi történéseket, 
újdonságokat, azt, hogy mire vitték a gyerekek, 
akik már csak havonta egyszer látogatnak haza. 
Elmondja, miként pusztul a porta, omlik a fal, 
festeni is kellene, a kerítés is javításra szorul, de 
a távolba szakadt fiatalok már nem törődnek 
az otthonnal. Beszámol arról is, hogy az élet 
semmivel nem lett könnyebb, és már ő is nagyon 
vágyik a nyugalomra férje mellett. – Holnap nem 
jövök. Nem tudnánk kettesben lenni, halottak 
napja lesz – mondja halkan búcsúzóul. Majd 
összepakolja motyóját, elindul, de többször 
visszanéz, int is. 

Temető. Egyszerű fehér keresztek sokasága, csó-
nakos fejfáké, obeliszkeké, hivalkodó családi 
kriptáké, fából, kovácsoltvasból készült keresz-
teké, kopjafáké, márvány sírköveké, rajtuk gra-
vírozott fénykép az elhunytról. Ahány kultúra, 
annyiféle jelkép, mementó az élet mulandósá-

gáról. A múltból üzennek a mai kor emberének, 
az élőknek, hogy az elmúlás, a halál az életbe 
kódolt természetes jelenség.

Temető. Az utolsó kegyeletteljes alkalom hely-
színe a végső búcsúzásra, az emberi méltóság 
kifejezésének gesztusára. Halottaink tisztelete 
üzenet, a temető kapcsolat élők és holtak közt, 
szeretteink és saját halandóságunk, porszem 
létünk tudatát itt fogadjuk el, és nyugszunk bele 
a megváltoztathatatlanba. 

Temető. Itt minden az itt nyugvókért történik, 
de amit teszünk, az az élőknek szól. A szépen 
gondozott sírok a helyi közösség összetarto-
zásának hagyományainak, gondolkodásmód-
jának, múltjának tükörképei. A mulandóság 
misztikuma a gyarló emberből ma is mélységes 
félelemérzést vált ki. Az elmúlás, a halál okozta 
változást hívő és nem hívő egyaránt igyekszik 
értelmezni, elfogadni. Az egyes kultúrákra jel-
lemző temetkezési, kegyeleti szokások kollektív 
utasításokat tartalmaznak. Ilyen a mindenszen-

tek ünnepe, a halottak napja is. Ám ma a temető 
nem csupán az elhunyt iránti tisztelet helyszíne, 
gyakran a hivalkodásé, a versengésé is. Nagyobb, 
díszesebb kereszt, emlékmű, kripta, hangosabb, 
de nem feltétlenül ettől őszintébb kinyilvánítása 
a veszteségnek, a fájdalomnak. Az emlékezésre 
pedig egész iparágak épülnek, amik a várha-
tó nagy bevétel reményében tenyerüket dör-
zsölgetve várják a kegyelet napjait. A temetők 
bejáratánál – a virágok, mécsesek és koszorúk 
mellett – cukorka, elemes, világító, műanyag 
Szűz Mária-szobrok, sült gesztenye is kapható. 
Hiszen az esti temető-látogatásnak a gyerekek 
is részesei, akik a mécsesgyújtás után nyalókát 
kapnak türelmükért jutalmul. Anyóka közben 
otthon, magányosan gyászol. Gyerekei már a 
múlt héten itthon jártak, most nincs idejük a 
hazalátogatásra. Anyóka emlékezik és vár. De 
amint a kötelező kegyeletnek vége, újra ott ül a 
fűzfa alatti padon. 

Nagy Imre

KApOcs élőK és hOlTAK KÖzT
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Tájékoztatom Önöket, hogy Devecser Város Képvise-
lő-testülete szeptember 9-i ülésén egyhangúlag döntött 
arról, hogy Keller Kristóf javára adományszámlát 
hoz létre, hogy a Tisztelt Adományozók segítségével 
hozzájárulhassunk a 12 éves devecseri daganatos beteg 

fiú mielőbbi teljes gyógyulásához.
Devecser Város Önkormányzata 100 000 Ft-tal járul 

hozzá a beteg gyermek orvosi kezeléséhez. 
Amennyiben lehetőségük engedi, az alábbi önkor-

mányzati alszámlára fizethetik be adományukat:
Devecser Város Önkormányzata
„Keller Kristóf adományszámla”

11748090-15733926-10070004
Bízva önzetlen segítségükben, tisztelettel:

Ferenczi Gábor
Devecser Város polgármestere

Tájékoztatom Önöket, hogy Devecser Város Önkor-
mányzata adományszámlát hozott létre a közelmúlt-
ban tragikus körülmények között elhunyt Dobosy 

Marianna gyermekei részére.
Amennyiben lehetőségük engedi, az alábbi önkor-

mányzati alszámlára fizethetik be adományukat:
Devecser Város Önkormányzata

„adományszámla dobosy marianna 
gyermekei részére”

11748090-15733926-10080003
Bízva önzetlen segítségükben, tisztelettel:

Ferenczi Gábor
Devecser Város polgármestere

TiszTelT 
lAKOsság!

TiszTelT 
lAKOsság!
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1849. augusztus 13-án Világosnál 
tette le a fegyvert a Görgei Artúr 
vezette hadtest Paszkievics főher-
ceg - az orosz intervenciós erők fő-
parancsnoka - előtt. A dicsőséges 
1848-49-es szabadságharc elbukása 
történelmünk máig fájdalmas ese-
ményének számí.

A világosi fegyverletétel után a 
császári haditörvényszék ítéletével 
Aradon kivégezték a magyar hon-
védsereg osztrák fogságba került 12 
tábornokát és egy ezredesét. Így vál-
tak ők a nemzet vértanúivá: Aulich 
Lajos, Damjanich János, Dessewffy 
Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, 
Láhner György, Lázár Vilmos, Le-
iningen Westerburg Károly, Nagy-
sándor József, Pöltenberg Ernő, 
Schweidel József, Török Ignác és 
Vécsey Károly. Emeljünk ki most 
egyet, Damjanichot a 13 közül, hogy 
általa emlékezhessünk szellemi 
nagyságukra, csodálatos lelkiere-
jükre, amit a kivégzés előtti órák-
ban felmutattak. Damjanich János 
(1804-1849 Arad) a császári királyi 
hadsereg szerb származású katonája, 
magyar honvédtábornok. Felesége 
a fiatal Csernovics Emília az aradi 
főbíró leánya. Damjanich 43 évesen 
nősült, esküvőjüket 3 évi jegyesség 
után 1847-ben tartották. Emília anyja 
nem igazán örült a frigynek, mert an-

nak előtte - a nőtlen, szép szál ember 
- Damjanich kicsapongó, költekező 
életet élt. A seregben viszont kiváló 
katona volt, zászlóalja a leghősibb 
egység, ők a híres „fehértollasok”, sok 
csatában jeleskednek (pl. a bánsági 
harcokban).

Szomorú, számkivetettség várt az 
aradi vértanúk özvegyeire. De kivétel 
nélkül mindegyik asszony méltóság-
gal viselte a sorsát, méltán nevezték 
őket „a nemzet asszonyainak”.

A Makón élő Emília – Láhner öz-
vegyével együtt - a nőképzésben 
tevékenykedett, s emellett kézi-
munkázásból próbálta eltartani 
magát. 1861-től elnöke a „Magyar 
Gazdaasszonyok Egyesületé”-nek, 
melyet Batthyány Lajos özvegyével 
hoztak létre. Batthyányt is ugyan-
ezen a napon „lőpor és golyó által” 
végezték ki. Némi megnyugvást 
az adhatott Emíliának, hogy férje 
holttestét meg tudták szerezni és 
birtokukon temethették el. Dam-
janich felesége 1909-ben - 60 évvel 
később - hunyt el. 

Ima kivégeztetésem előtt, 1849. 
október 5-ről 6-ra virradóra – írta 
megjegyzésként Damjanich élete 
utolsó soraihoz.

Mindenség ura! Hozzád fohászko-
dom! Te erősítettél engem a nőmtől 

való elválás borzasztó óráiban, adj 
erőt továbbra is, hogy a kemény 
próbát: a becstelen, gyalázatos ha-
lált erősen és férfiasan állhassam ki. 
Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli 
kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csa-
tákban és ütközetekben – Te enged-
ted, hogy azokat kiállhassam, és a Te 
védelmező karod segített némely kétes 
küzdelemből sértetlenül kilábolni – 
dicsértessék a Te neved mindörökké! 
Oltalmazd meg, Mindenható, az én 
különben is szerencsétlen hazámat a 
további veszedelemtől! Hajlítsad az 
uralkodó szívét kegyességre a hátra-
maradó bajtársak iránt, és vezéreld 
akaratát a népek javára! Adj erőt, 
ó, Atyám, az én szegény Emíliám-

nak, hogy beválthassa nékem adott 
ígéretét: hogy sorsát hitének erejével 
fogja elviselni.

Áldd meg Aradot! Áldd meg a sze-
gény, szerencsétlenségbe süllyedt 
Magyarországot! Te ismered, ó, 
Uram, az én szívemet, és egyetlen 
lépésem sem ismeretlen előtted: azok 
szerint ítélj fölöttem kegyesen, s en-
gedj a túlvilágon kegyes elfogadást 
találnom. Ámen

Damjanich imája kivonatosan is-
mét rendkívül időszerű. Az aradi 
vértanúk kivégzésének emléknapja: 
nemzeti gyásznap. Emlékük legyen 
áldott!

M. Mester Katalin

Az ArAdi VérTAnúKrA emléKezünK…
„Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől!”

Már október elejétől megsokasodott a virág-kí-
nálat a virágboltokban, áruházakban. A kert-
jeinkben is nézegetjük a krizantémjainkat, s 
azon gondolkozuk, hogy virágot bontanak-e az 
ünnepig, vagy éppen nem fagynak-e el majd az 
előttünk álló hideg éjszakákon. Számba vesszük, 
hogy hány csokrot, koszorút kell készítenünk a 
temetőkbe, mennyi mécsest, gyertyát vásárol-
junk elhunyt szeretteink sírjára. Könny is gyűlik 
a szemünkbe és a fájdalom kiújul a szívben. 
Ahogy telik az élet, múltunk egy-egy darabját, a 
keserű-szép emlékeket már csak a temetőben, az 
égő gyertya mellett idézhetjük fel. Azt is tudjuk 
mindnyájan, hogy a tisztelet, szeretet fokmérője 
nem a sírokon elégetett gyertya és mécses meny-
nyiségével azonos. Mindez mélyebben honol, az 
ember lelkében, szívében...

S bennünk devecseriekben a Halottak napja, Min-
denszentek időszaka - a vörösiszap-ömlés után 

(kerek öt évvel) - még mélyebb, fájóbb érzelmeket 
vált ki, mint annak előtte. Mert 2010. október 
10-e után itt egy új időszámítás is elindult, ami 
kihat e múltra emlékező szakrális ünnepre is. 
Számbavesszük az eltávozottakat. Az időseket, a 
fiatalon, a váratlanul, a tragikusan elhunytakat…A 
hiány mindenkit megérint. Élhettek volna még! 
Lett is volna dolguk a családjuk és a köz javára 
is. De jó volt velük találkozni az utcán, a virág-
boltban! S óhatatlanul latolgatjuk, mennyi évet 
vehetett/vehet el az életü(n)kből ez a trauma? 
Mennyire befolyásolta, befolyásolja a kegyetlen 
ipari katasztrófa által megélt stressz az érintettek 
későbbi mentális, fizikai, biológiai életét, kapcso-
latát a családdal, a közösséggel, az egész makro- és 
mikrovilággal? Miként változott meg a lét, a lélek, 
miként változtak mások, miként változtunk ma-
gunk is…A kérdésre nincs kézzelfogható válasz. 
Talány a sorsunk…Biztosan így a jó. Mindenkinek.

De ne feledkezzünk meg élő szeretteinkről, csak 
előre nézzünk, s tegyük meg mindazt, amit meg-
tehetünk szülőként, gyermekként, szomszédként, 
rokonként, barátként, kollégaként... Álljon itt egy 
vers „Intő gondolat”-ként Lanta Margit tollából:

Legyen az rokon vagy jóbarát,
ne arra várj, ő jöjjön hozzád.
Ha valaha fontos volt neked,

ne csak gondolj rá, menj keresd meg.
Meséld el örömöd, bánatod,

neked is jobb, ha megoszthatod.
Hallgasd meg, miről beszél neked,
rájöhetsz, hogy nem így ismerted.
Nem olyan, mint te, egészen más,
gondolatunk nem fedi egymást.

De ha túl sokáig késlekedsz, 
már Ő is csak egy gondolat lesz…

M. Mester Katalin

hAlOTTAK nApjA előTT…
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„Az Akadémián eltöltött idő alatt tanultam meg 
a fegyelem és a kemény munka alapjait, melynek 
aztán egész életemben hasznát vettem.” 

(Solti György)

Lenner Barnabás Antal Szabolcs és Antós Dé-
nes az ICA Young Artist Competition (Fiatal 
Művészek Versenye) döntőjébe jutott, adta hírül 
még április végén a Zeneakadémia a honlapján

Az International Clarinet Association (ICA - Nem-
zetközi Klarinét Szövetség) 1973 óta minden évben 
megrendezett Young Artist Competition elnevezé-
sű versenyére három mű hangfelvételével jelent-
kezhettek a 27 év alatti klarinétosok. A felvételeket 
a zsűri névtelenül bírálta el, vagyis kizárólag a 
hangzóanyag alapján választották ki a tíz legjobb 
jelentkezőt. A döntőre a 2015-ös Clarinet Festen 
kerül majd sor Madridban, július 22-26. között. 
A döntőbe jutott három zeneakadémista mind 
Varga István tanítványa, korrepetitoruk Hernádi 
Hilda - olvashattuk a Zeneakadémia honlapján.

A fenti helyezés után a spanyol fővárosban, Mad-
ridban Lenner Barnabás a számos induló közül, két 

spanyol klarinétos zenésztársa után a 3. helyezést 
kapta a nemzetközi versenyen, s hozzá 1000 dol-
lár jutalmat. A szereplés után még az utcán és egy 
madridi pub-ban is felismerték, ahol egy (zenész) 
vendég elhaladva mellette ránézett, és elismerően 
megjegyezte: - Nálam, te voltál az első! – mesélte el a 
kedves sztorit Barnabás boldog nagynénje, Edina. A 
devecseri iskolából kikerült fiatalember máris nem-
zetközi hírnévre tett szert. Biztosak lehetünk benne, 
hogy sikeres, szép jövő elé néz, mert hangszerét igen 
szereti, és gyermekkora óta nagy kedvvel, örömmel, 
„játszva játszik” tanárai, a saját és a (nemzetközi) 
hallgatóság nagy tetszésére. Devecseriek, büszkék 
lehetünk Barnabásra! További szép sikereket!

M. Mester Katalin

Young Artist Competition

Jake Hale, receiving his first-place award in the Orchestral 
Audition Competition from coordinator Robyn Jones. Caroline 
Hartig served as the coordinator of the Young Artist Competit-
ion. There were 32 applicants, 14 semi-finalists, and six fina-
lists. 3rd prize ($1000) went to Lenner Barnabás (Hungary); 
2nd prize ($2000) to Cristina Mateo Sáez (Spain); and 1st 
prize ($4000 and a Rossi A clarinet) to Ángel Belda (Spain).

(részlet a honlapról)

2015 őszén a Magyar Vöröskereszt Országos 
Igazgatósága a „RED” projekt keretében Devecser 
város önkormányzatával, valamint a debreceni 
székhelyű Revita Alapítvánnyal együttműködés-
ben egy társadalmi vállalkozás megalapozását 
kezdte meg. Az ilyen típusú, hazánkban egye-
lőre még kevéssé ismert vállalkozások üzletileg 
fenntartható módon törekednek helyi társadalmi 
– gyakran foglalkoztatási – problémák megol-
dására. A kezdeményezés mintáját egy, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei Baktalórántházán 
működő hasonló vállalkozás adta, amit szintén a 
Revita segítségével hoztak létre és működtetnek 
sikeresen egy helyi szociális szövetkezet tagjai.

A Devecserben kialakításra kerülő társadalmi 
vállalkozás fő profilja a kerékpárok felújítása 
és újra használatba helyezése lesz. Az elkészült 
kerékpárok egységes arculattal rendelkeznek 
majd, és webes felületen kerülnek értékesítés-
re. A műhelyben a kerékpár-építés mellett – a 
helyi szükségletekre, igényekre reagálva – más 
tevékenységek is helyet kaphatnak majd. 

A devecseri foglalkoztatási projekt 2015 szep-
temberétől 2016 májusáig tart. Az idei évben a 
vállalkozás működésének előkészítése történik 
annak érdekében, hogy a műhely 2016 elejétől 
üzleti alapokra helyezve végezhesse tevékenysé-
gét. Az előkészítő szakaszban egy jól felszerelt 
kerékpárműhely és kerékpáralkatrész-raktár jön 
létre a helyi laktanya területén a Vöröskereszt 

anyagi, valamint a Revita Alapítvány szakmai 
támogatásával. Ezzel egy időben megtörténik a 
műhelyben dolgozó munkatársak felkészítése, 
hogy még ebben az évben megkezdődhessen a 
felújított, újra használatba helyezett kerékpárok 
építése és értékesítése. A működés kereteinek 
és módjának, valamint a teljes szolgáltatási pa-
lettának a kialakítását – szükségletfeltárásra és 
piackutatásra alapozott – üzleti tervezés előzi 
meg. A cél, hogy a műhely a projekt zárását 
követően önfenntartó módon működjön. 

A műhelyben három – a munkaerőpiacon va-
lamilyen okból nehezen elhelyezkedni tudó – 
munkatárs dolgozik majd. A műhely kialakí-
tásának és beindításának szakaszában ezek a 
munkatársak szakmai és anyagi támogatásban 
részesülnek annak érdekében, hogy a projekt 
lezárását követően egy olyan vállalkozás jöjjön 
létre, amelyre sajátjukként tekintenek – bizto-
sítva ezzel a szakmailag és üzletileg is sikeres, 
hosszú távú működést.

A devecseri foglalkoztatási projektben a Deve-
cseri Önkormányzat, a Magyar Vöröskereszt 
helyi szervezete, valamint a Revita Alapítvány 
szorosan együttműködik. A kerékpárműhely 
kialakításáról, valamint az ott folyó munka elő-
rehaladásáról folyamatosan hírt adunk a helyi la-
kosok számára, hogy naprakész információkkal 
rendelkezhessenek a helyi társadalmi vállalkozás 
épüléséről. 

Nyári számunkban négy kérdést tettek fel az 
olvasók. Most még megtoldjuk eggyel. A vála-
szokat Ferenczi Gábor polgármestertől és Bognár 
Balázs településgondnoktól kapjuk.
1. A közterületekről (a pályáról is) begyűjtötték a 

padokat. Felújítás után a legmegfelelőbb helyre 
kerülnek, főleg a közterekre. A labdarugó pályára 
nem, hisz ott már felépült és átadásra került a lelátó.

2. A temető egyházi tulajdonban van, ezért a rajta keresz-
tül vezető út megnyitásáról a plébános úrral felveszik 
a kapcsolatot. Az bizonyos, hogy kamerarendszer 
kiépítésére – megnyitás esetén – szükség lenne. 

3. A játszótéri padok megjavítva visszakerültek. A 
játszótereket a startmunka-program keretében 
minden délelőtt takarítják. Délutánra sajnos újra 
szemetes. A közterület-felügyelő rendszeresen el-
lenőriz, táblákat helyezett ki. Egyedül sajnos kevés 
a feladatra. Kérjük a szülők, nagyszülők segítségét.

4. Az ivóvíz ügyében (klór szagú, klór ízű) a Bakony-
karszt Zrt.-től írásban kértünk tájékoztatót. Az 
eredményt az újságban közzétesszük.

5. A legújabb olvasói kérdés: IHATÓ-E A SZENTKÚT 
VIZE? Már tavaly is felhívás tudatta, hogy a kút vize 
ivásra alkalmatlan – nem a vörösiszap miatt – ezt 
bevizsgálás igazolta. A figyelmeztető feliratok rend-
szeresen eltűntek, ezért most is fogyasztják a vizet. 
Egy napilap írása szerint szeptember utolsó vasár-
napján a zarándokok is ittak belőle. Válasz: Vízmintát 
küldenek kivizsgálásra. Az eredmény megérkezéséig, 
amit természetesen lapunk hasábjain is közzéteszünk, 
nem ajánlott a Szentkút vizének fogyasztása.

Kérem olvasóinkat, továbbra is tegyék fel kérdéseiket.
Váti Ferenc

lenner BArnABás nemzeTKÖzi zenei siKere

új fOglAlKOzTATási 
prOgrAm indul deVecserBen 

KérdezTéK 
– VálAszT 
KApnAK
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elindult a 2015/16 
évi laBdarúgó 
idény!
Az új idény nem csak a Szpari lé-
tesítményeiben hozott változást, de 
kisebb mértékűt a felnőtt csapatnál 
is. A tavaszi szezon után távozott 
Kádár Balázs kapus, de mind a csa-
pat, mind a vezetőség legnagyobb 

örömére visszatért régi csapatához 
Csepregi András hálóőr, közismer-
tebb nevén Csepi.

Az eddigi eredmények öt forduló 
után nem rosszak, jelenleg a csa-
pat az ötödik helyen áll. Előtte a 
tabellán a tavalyi bajnokon kívül a 
roppantul felerősített újonc Veszp-
rém és az NB I-ből kikényszerült 

Pápa állnak. Persze a cél továbbra 
is a dobogó valamelyik foka, ami 
nem is tűnik elérhetetlennek.

Külön öröm, hogy a góllővő listán 
Hauser Tibi áll öt góllal.

Az utánpótlás csapat is jól kezdett, 
az ötödik forduló után a harmadik 
helyen állnak a srácok. Csak így 
tovább!

Az idei évre tehát a felnőttektől, de 
remélhetőleg az ifitől is dobogós 
helyet várunk, ehhez az adottságok 
megvannak. Továbbra is kihasznál-
juk a TAO pályázati rendszerben 
rejlő lehetőségeket, most még na-
gyobb hangsúllyal az utánpótlás 
nevelésre fókuszálva, a feltételek 
tovább javításával, fejlesztésével is.

deVecser spOrTjA

➣ Új járművel bővült városunk 
gépparkja, megérkezett végre az 
új AGT kistraktorunk, mely főként 
városi kertészetünkben lesz majd 
segítségünkre.

➣ Tisztelt Lakosság! 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 
Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas 
Klub 2015. október 7-én - az előző 
években végzett tevékenységüket 
folytatva - rendbe tette az Óteme-
tőben nyugvó ‚48- as honvédek 
síremlékeit és azok környezetét. 
Ezeken kívül lecsiszolták, lefestet-
ték a világháborús emlékoszlopot, 
átfestették a mécsestartókat. Kezük 
munkáját dícséri továbbá,  hogy 
az 1919-ben, a Tanácsköztársaság 
és a hozzá kapcsolódó vörös ter-
ror vészkorszaka idején ártatlanul 
meggyilkolt devecseri mártírok sí-
remlékét lecsiszolták, a virágágyást 
kigyomlálták.

Devecser város közössége nevében 
hálásan köszönöm a Meggyeserdő 
Honvéd Nyugdíjas  Klub tagjainak 
önzetlen munkáját.

Tisztelettel :
Ferenczi Gábor polgármester

➣ 2015. október 8-án városunkba 
látogatott a nagyteveli Napsugár 
Nyugdíjas Klub és Orbán Sándor 
polgármester úr, akik a devecseri 
Őszi Fény Nyugdíjas Klub meg-

hívására érkeztek városunkba. A 
vendégeket a városházán fogadtuk.

A délután folyamán megtekintet-
ték a Rotary házat, ahol Boldizsár 
Zsolt színvonalas tárlatvezetését 
hallgathatták meg, majd a Kastély-
könyvtárba látogattak. A városné-
zés a Makovecz lakóparkban zárult. 
A megfáradt csapat a Művelődési 
Házban élvezhette a helyi klub ven-
dégszeretetét. A vacsorát, fergeteges 
tánc és közös éneklés követte.

A zene ViLágnApjA 
Október 1-je a zene világ napja. Cél-
ja, hogy a társadalom széles rétegei 
számára népszerűsítse a muzsi-
kát. Ezen alkalomból a zeneiskola 
koncertet szervezett, amelynek 
házigazdája Ihászné Szabó Kata-
lin igazgatónő volt. A műsorban 

fellépett az Ifjúsági Fúvószenekar 
Ormándlaky Péter karnagy vezeté-
sével. A műsorban szereplő énekkar 
nagy tetszést aratott az „Itt van az 
ősz, itt van újra” megzenésített vers 
előadásával. Vendég fellépő volt a 
keszthelyi és az ajkai zeneiskola 
néhány növendéke az őket kísérő 

tanáraikkal. Ugyanezzel a műsorral 
köszöntötték a Somló környéki is-
kolák pedagógusait, akik kétnapos 
konferencián vettek részt.

Czeidli József 

SzüreTi 
gonDoLAToK
Hamar elreppent az idei forró nyár. 
Már az ajtókban kopogtat a berregő 
hónapok eleje, s vele a közelgő ősz. 
De ennek is megannyi szépsége va-
rázsol el bennünket: a

lassan hulló, színes, pompázatos 
levelek látványa, a beérett gyü-
mölcsök íze. S természetesen az 
oly várt szüret, a finom szőlő leve, a 
mézédes must, a Somlót benépesítő 
szüretelők vidámsága, a

tréfálkozók víg kacaja. Valóban 
ilyentájt megelevenedik a hegy, 
mint Mikszáth Kálmán: A Noszty 
fiú esete Tóth Marival című regé-
nyében, ahol az ifjú pár csárdást 
táncol a pápai polgárok somlói szü-
reti bálján.  szőlő- és borosgazdák 
még előveszik rejtett kincsüket, 
a féltve őrzött tavalyi borukat, s 
„negyven cseppként” kínálgatják 
a tőkék között hajladozóknak. A 
megfáradt embernek pedig jól esik 
az ebédhez való invitálás. A terebé-
lyes diófa árnyékában megterített 
hófehér asztalra kerül a gőzölgő 
gulyásleves és a ropogósra sült 
pogácsa. Míg e sorokat írom, ma-
gamban mormolom István nevű 
nagybátyám Somló hegyi emlékek 
című versének néhány strófáját: 

„ ...Borzongatón szállt le / az alkonyi 
pára / hullámzó lepelként / a Som-
ló hátára, / a présházban vaskos, / 

riadt gyertya égett, / próbálta elűz-
ni / benn a sötétséget.  ... Ahogy a 
nótákon / szép sorban haladtunk, / 
velünk dalolt a hegy, / felettünk, s 
alattunk: / a hegyi emberek, / kik ott 
tettek-vettek, / szinte már kánonban 
/ nekünk segítettek. 

Somló, Czeidli József

HeLyreigAzíTáS
Előző számunk „Embermesék” c. 
riportjában tévedés történt, amiért 
elnézést kérek az érintettektől. A 
helyes szöveg: Kurdi Tibor 1969-
ben született. Kurdi Istvánnak négy 
unokája van. Az pedig természetes, 
hogy valamennyi családtagját egy-
formán szereti.

Kérem, fogadják szeretettel a két 
képet.

Pista papa és unokái: Tamás, Tímea, 
István

Kurdi István feleségével Bettivel, és 
gyermekükkel Mátéval (Pista papa 
unokája)

Váti Ferenc

rÖViden...
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És ne feledkezzünk meg a női 
csapatról sem, akik az elmúlt sze-
zonban még az első mérkőzésekre 
nem is tudtak kiállni, hisz az utolsó 
pillanatokban tudtuk a vadonatúj 
csapatot benevezni a bajnokságba, 
ma pedig egy összeforrott gárda 
készül hétről-hétre a bajnoki fordu-
lókra. Büszkék vagyunk rájuk, mint 
ahogy büszkék vagyunk minden 
csapatunkra, sporttársunkra. 

És nem utolsó sorban büszkék 
vagyunk arra is, hogy Devecser 
városának jóhírét öregbíthetjük, 
talán egy kicsit hozzájárulva a város 
elismerésnek elmélyítésében.

HAJRÁ SZPARI, HAJRÁ DEVE-
CSER!

Devecser SE/Kardy

kiszenvedett 
győzelem
2015. október. 3. szombat. 
Herend-Devecser 1:2 (0:0) 
Megyei I. felnőtt férfi mérkőzés. 
Kiszenvedett győzelem. 

Egy sajnálatos esemény okán 30 
percig állt a játék. Osváth Robit a 
mentő vitte el! A második félidő 
kezdetén 2 perc játék után (Osi a 
második félidőre lett becserélve) 
rosszul ért talajt és a földön maradt. 
Mentőt kellett hívni. Veszprémbe 
szállították. Az elsődleges diagnózis 
alapján kifordult a könyöke. A kezét 
már begipszelték. Az eredményt 
tudja, a meccset követően telefonon 
beszélt a csapattal és azt üzente, 
hogy kedden még nem biztos, hogy 
jön edzésre! Ilyen Ő! 

Osi visszavárunk! 
Mielőbbi gyógyulást!

spartacus 
vándorkupa 2015
Ünnepélyes keretek között került 
sor az új műfüves pálya átadására 
a Városi Sporttelepen.  A kilátogató 
érdeklődőket hangos gyerekzsivaj 
fogadta, ugyanis az átadó tisztele-
tére a Spartacus Vándorkupa elne-

vezésű futballtornára összegyűlt 
U9-es korosztályú gyerekek már 
izgatottan várták, hogy pályára 
léphessenek. 

A szép számú közönséget Kocsy 
Miklós, a Devecser Sportegyesület 
elnöke köszöntötte, és bemutatta 
a pályázat útján kialakított lelátót, 
műfüves pályát, melyet körbevesz 
egy egy méter magas teli palánk, 
valamint járda, 5 méter magas 
labdafogó háló, és kiemelte, hogy 
korszerű energiatakarékos Led-vi-
lágításról is gondoskodtak. 

Ferenczi Gábor Devecser város 
polgármestere köszönetét fejezte 
ki mindazoknak, akik a pálya ki-
alakítása során segédkeztek, a torna 
létrejöttében támogatást nyújtottak. 
Külön kiemelte Csík Ferencnek, az 
MLSZ megyei igazgatójának segít-
ségét, aki az MLSZ által kiírt és si-
keresen megvalósított pályázatban 
segített. 

Csík Ferenc ünnepi beszédében 
ígéretet tett, hogy a továbbiakban 
is minden támogatást megadnak, 
hogy ifjú focistáink fejlődni tud-
janak. Reményét fejezte ki, hogy 
ez a futballpálya is nevel ki olyan 
játékost, akinek egyszer majd tap-
solhatunk egy-egy válogatottbeli 
gólja után. 

A nemzeti színű szalag átvágása 
után elkezdődött a torna, melyen a 
hazai csapatunk mellett képviselte 
magát az FC Ajka, a Veszprém FC 
USE és a Pápai ELC fiatal focistái 
is. Jövőre szeretnék már bevonni 
a résztvevők közé az U11-13-as 
korosztályt is. 

A vendégek a kávé, üdítők, szend-
vicsek elfogyasztása után ajándékot 
is kaptak, valamint a győztes csapat 
elvihette magával a Spartacus Ván-
dorserleget. 

A tornát a jó hangulatú Devecseri 
Öregfiúk-Önkormányzat dolgozói 
és Edzők mérkőzéssel zárták, me-
lyet az utóbbiak nyertek meg 4-3-ra.

Ifj. Kozma György

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.



- 16 - Alapítva 1927-ben

A tántorgó részeg megállítja a vele szemben jövő járókelőt az utcán, s 
azt kérdezi: 
- Mondja uram, megszámolná, hogy hány dudor van a homlokomon?
- Éppen nyolc - feleli a férfi.
- Hála Istennek, akkor még két villanyoszlop és már otthon vagyok!

***
A börtönben a rendőr a bekísért rab korábbi aktáit olvassa:
- Bolti lopás, betörés, fegyveres rablás, erőszak…Hát szép egy listát állí-
tottak már össze magáról – jegyzi meg.
- No, hallja, elég sokáig tartott, míg kikísérleteztem, hogy miben vagyok 
a legjobb…

Az ősz egyik kedvelt gyömölcse az idén bő termést hozó sokféle körtefajta. 
Legismertebb fajták a Vilmos, a Boskobak vagy az Alexander körték. Van-
nak hosszabban tárolható, vastagabb húsú téli körték is, melyek a kamra 
hűvösében nyerik el végső, fogyasztható ízüket. Bár a körte nem tartalmaz 
kiemelkedő mennyiségű vitamint, mégis számos betegség gyógyítását segíti 
elő. A gyomor- és vesebajosok számára gyógyír. Általában a gyulladásos 
betegségeknél, az emésztés és a légutak gyógyítására használják. A magas 
vérnyomás, érelmeszesedés, vizelethajtás, puffadt lábak, köszvény, izületi 
betegségek kezelésére körtekúra javasolt. Nagy rosttartalma miatt a belek 
szempontjából is előnyös fogyasztani, mert megakadályozza a vastagbélrák 
kialakulását. Újabban a csecsemőknek is elsőként adható gyümölcs, mivel 
a körte ritkán vált ki allergiás reakciót a szervezetben. Éljünk az ősz adta 
gyümölcskínálattal! A körte kitűnő! 

mOsOlyperceK

A KÖrTe Az ősz 
gyümÖlcse
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: A, 
E, S, Ú, Á) 11./ Női becenév 12./Visszhangzó dörrenés 13./ Kutya 14./ 
Ájulás vagy alvásszerű állapotban levő 16./ ..... Gyula (Színművész, neves 
mesemondó) 17./ A béke jelképe 18./ Minőség ellenőrzés 19./ Durran 
közepe! 20./ Kenhető tejtermék 21./ Budapesti egyetem 24./ Mesterséges 
Intelligencia rövidítése (Artificial Intelligence) 25. Rénium vegyjele 26./ 
Kör szélei! 27./ Sóvárog 29./ Szabó István 1966-ban készült játékfilmje 
31./ Összerakott gabona 32./ ...angyalok (Főangyalok) 34./ Hollandia 
autójele 35./ A magyar jakobinusok programjának kis könyvecskéje 38./
Nagy tavunk 41./ Héj nélküli kenyér gőzöléssel készül (Cseh eledel) 45./ 
Római kettő 

FÜGGŐLEGES: 2./ Dunántúli folyó 3./ Van ilyen rajz is! 4./ .... Fukushima 
(Japán modell, színésznő) 5./ Gida páratlanjai! 6./ Házas 7./ Erbium vegy-
jele 8./ Színárnyalat: fakó szőkés barna 9./ Íjhúrt feszítő 10./ Fekete-fehér 
csíkos mintázatú állat 14./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt 
betűk: Y, E, M, O, O, Á) 15./ Túlium vegyjele 20./ Római hat 22./ Fátyol, 
palást 23./ ..... Zsolt (Profi ökölvívó - Madár) 24./ Papagájféle 26./ Kéz 
28./ Spanyolország, Portugália autójele 30./ Pampog 33./ Evőeszköz 35./ 
Kicsinyítő képző 36./ Hasadék 37./ Tréfa 39./ Levegő angolul 40./ Libéria, 
Németország autójele 42./ Anyu párosai! 43./ Drót szélei! 44./ Kötőszó

A rejtvény beküldésének határideje: 2015. október 31. A rejtvény 
beküldhető postai levelezőlapon, leadható személyesen a könyvtárban 
vagy a művelődési házban 

Készítette: Czeidli József
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8400 Ajka, Szabadság tér 8.
(Hotel háta mögött)

Nyitva tartás: H-P 9-17 ; SZO 8-12
Világmárkák elérhető áron!

női-férfi márkás divatruházattal,
kiegészítőkkel várjuk kedves vendégeinket.

Folyamatos AKCIÓK, mindig bővülő árukészlet.

Megnyitottunk!


