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Ünnepélyesen átadták az I-II.
világháborús emlékművet
„…neve nem számadat, hanem csillagok a föld alatti égen…”
Csodálatos jelképpel gazdagodott
városunk a közelmúltban. Régi óhaja
teljesült Devecsernek az I-II. világháborús emlékmű létrehozásával.
Az Emlékparkban felállított alkotás
- melyben a fa, a fém, és a kő egyesül, tetején karddal a karmai közt,
kiterjesztett szárnyakkal felszállásra

készülő turulmadárral - már messziről szembetűnő mindenki számára.
Minél közelebb érünk hozzá, annál
inkább nyilvánvaló, hogy ez tényleg
hatalmas és kellő tiszteletet parancsoló mű, mely szépségében, monumentális méreteiben is egyedi.

Városunkban a 2016. április 2-án
megrendezésre került átadó ünnepség keretein belül emlékeztek
az I. és II. világháborúban elesett
devecseri áldozatokra, akik neve
az újonnan felállított emlékmű oldalán olvasható. A nagy érdeklődést övező rendezvény hangulatát
a Magyar Honvédség Légierő Zenekarának előadásában elhangzott
katonadalok alapozták meg. A hivatalos átadó a Himnusz hangjaival vette kezdetét. A háború minden borzalmát maga is átélő Gyóni
Géza Csak egy éjszakára… című
versét Kozma Kristóf hetedik osztályos tanuló szavalta. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével dr. Kovács
Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, kinek múltidéző
gondolataiban megjelent a világháborús időszak, Devecser várost a
háborúkban ért katonai és polgári
veszteségek borzalma.
(Folytatás a 3. oldalon)

ELHÁRULHAT AZ ÁRVÍZVESZÉLY

Visszaállítják a Torna-patak partszakasza eredeti koronamagasságát
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy a mintegy másfél éves levelezés, egyeztetés után
megszűnhet végre a csapadékos
időszakban a városunk északi részét - így a sportlétesítményeinket
is - fenyegető folyamatos árvízveszély. A Közép-Dunántúli Vízügyi

Igazgatóság tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy megtörtént
a közbeszerzés keretében a kivitelező kiválasztása, és megkötésre
került az a vállalkozási szerződés,
mely alapján a Torna-patak partszakaszának 20+227-21+824 km
szelvények közötti eredeti korona-

magasságra történő visszaállítása
megkezdődhet. A helyreállítási
munkák munkaterület átadására
2016. április 19-én került sor.
A helyreállítási munkákhoz a forrást a Vízügyi Igazgatóság számára
az 1905/2015. (XII.8.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati
intézkedések cím terhére biztosítja
a Torna-patak védekezési képességének helyreállításához.
Mint ismeretes, a Torna-patak partszakaszáról a vörösiszap-katasztrófa
utáni helyreállítás során vitték el azt
a földmennyiséget, amely nem került
visszapótlásra az elmúlt évek során.
Ferenczi Gábor
polgármester

Gyóni Géza:
Csak egy éjszakára...
Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy - mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek,
Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
Gerendatöréskor szálka-keresőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor siketitőn bőgni kezd a gránát
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát
vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye támad
S véres vize kicsap a vén Visztulának.
Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
Az uzsoragarast fogukhoz verőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor gránát-vulkán izzó közepén
Ugy forog a férfi, mint a falevél;
S mire földre omlik, ó iszonyu omlás, Szép piros vitézből csak fekete csontváz.
Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A hitetleneket s az üzérkedőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben
S haló honvéd sóhajt: fiam... feleségem...
Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.
Csak egy éjszakára:
Vakitó csillagnak mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,
Hogy sirva sikoltsák: Istenem, ne többet.
Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kinjára.
Csak egy éjszakára:
Hogy bujnának össze megrémülve, fázva;
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!
Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!
Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,
Hogy hivná a Krisztust, hogy hivná az Istent:
Magyar vérem ellen soha-soha többet!
- Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
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Nyílt nap a
Gárdonyiban
2016. április 6-án tartotta nyílt napját
a Devecseri Gárdonyi Géza Általános
Iskola és AMI. Ezen a napon a szülők,
nagyszülők, és minden látogató, a tanítók és a szaktanárok által megtartott
tanórákon keresztül betekintést nyerhetett az intézményben zajló oktató,
nevelő munkába, személyesen ismerhette meg egy-egy tanítási óra menetét, az interaktív oktatástechnikai
termékek nyújtotta lehetőségeket, a
mindennapi élet egy-egy pillanatát. Az

érdeklődők elsősorban azért látogattak
el ezen a napon az iskolába, hogy saját
gyermeküket láthassák: hogyan viselkedik az osztályközösségben, hogyan
végzi feladatát a tanórákon, hogyan
állja meg a helyét az ő „munkahelyén”.
Mindezekről a matematika, a magyar
nyelv és irodalom, az idegen nyelv, valamint a hittan órák megtekintésével
bizonyosodhattak meg a jelenlévők.
A szülőknek ezen a napon az iskolai
mindennapok varázsának átélésén túl

lehetőségük nyílt a pedagógusokkal
való személyes beszélgetésre is. Ezt a
napot mindenki nagy kíváncsisággal
várja. A külső szemlélő azt gondolhatja, hogy miféle izgalommal jár egy
ilyen nap, hiszen mindenki ugyanazt
teszi, mint bármelyik más napon általában. Pedig ez mennyire nem így
van! Ilyenkor mindenki nagyon izgatott, hiszen nem is olyan egyszerű
természetesen viselkedni, ugyanúgy
koncentrálni, vagy épp felszabadultan nevetni annak ismeretében, hogy
idegen felnőttek figyelik az óra és az
azon résztvevők minden mozzanatát.
Ilyen, és hasonló helyzetekben a gyermekek hajlamosak egészen elképesztő
módon viselkedni. Van olyan, akire

egy ilyen esemény valóságos doppingszerként hat, és tőle soha nem látott
teljesítményt produkál a tanórán, de
előfordul az is, amikor valakit egy ilyen
intenzív inger annyira kizökkent a
megszokott kerékvágásból, hogy
mindenki számára szokatlan viselkedésformákat mutat. Felnőtt emberek
számára is kihívás alkalmazkodni a
változáshoz, a nem mindennapihoz,
a gyerekektől ez talán el sem várható.
Mindezek tudatában elmondható,
hogy az iskola tanulói, pedagógusai,
és minden érdeklődő egy jó hangulatú, eredményes napot tudhat
magáénak.
Nyárs Hajnalka

Talpon maradt a
devecseri fiú
Kedvelt vetélkedős műsorom a
Maradj talpon! Meglepetésemre és
örömömre devecseri egyetemista
fiatalembert, iskolánk egykori tanulóját, ifj. Kákonyi Tibort láttam
a süllyesztő kör közepén.
Vidáman, magabiztosan vette a
forduló- kat. Bemutatkozásakor
a nézők megtudhatták róla, hogy
mérnök-informatikusnak készül.
Szeretne szabadúszó programozó
lenni. Egy időben versenyszerűen
vívott. Közben az is kiderült, hogy
a kínai ételek nagy kedvelője és
fogyasztója. A passzait gyorsan elhasználva, ám a játékvezető ösztönzésére tovább folytatta a játékot. A
devecseri fiú talpon maradt, s nem
tűnt el a titokzatos süllyesztőben. A
másfél milliós nyereményével bizonyára hónapokon át hódolhat a
kínai kulináris élvezeteknek.
Budapest, Devecser,
Czeidli József

ifj. Kákonyi Tibor a Maradj
talpon! sikeres versenyzője
(Fotó: Duna TV)
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Ünnepélyesen átadták az I-II. világháborús emlékművet (Folytatás a címoldalról)
Ferenczi Gábor, városunk polgármestere ünnepi beszédében a jelenlévők gondolatába rajzolta annak az
emlékműnek a képét, melyet 1943.
október 17-én avattak a városban,
és szellemi alapként szolgálhatott az
új emlékmű megalkotásához. Szavaival méltatta azoknak a közreműködését, akiknek keze és szellemi
munkája hozzájárult a városban felállított legújabb jelkép létrejöttéhez.
Az elhangzó beszédek után, a leleplezését követően, Bagi Ádám ajkai
diakónus megszentelte az emlékművet, majd az emlékezés koszorúit helyezték el résztvevők. Dávid
Eszter harmadik osztályos tanuló az
Isten áldja meg a magyart… kezdetű népdal előadásával hatotta meg a
népes közönséget, zárásként a Szózat hangjai csendültek fel.

A gyönyörű környezetbe megálmodott és megalkotott emlékmű
szolgálja, erősíti a helyben élőknek
a múlthoz való kötődését, megörökíti az itt élők tiszteletét és szavakba
nem önthető érzéseit, a világháborúkban elesett devecseri áldozatok iránt.
Devecser Város Önkormányzata
köszönetét fejezte ki mindenkinek,
aki az emlékmű létrejöttéhez hozzájárult.
Köszönet illeti a Devecseri Városi
Könyvtár és Művelődési Ház dolgozóit az átadó ünnepség megszervezéséért és lebonyolításáért.
Nyárs Hajnalka

A VILÁGHÁBORÚS
TURUL-EMLÉKMŰ SZÁMOKBAN
Famunkák:
- Turulfa Bt. – ifj. Kozma György asztalosmester
0 Ft
- A faoszlop faanyaga: a Bakonyerdő Zrt. felajánlása
0 Ft
Kőmunkák:
- Betonalap vasalása, alapozás és a kőmunkák anyagköltsége 1.397.000 Ft
(alap műkőburkolattal és a kőtáblák)
Obeliszk 4400 Kft., Pápa - Járóka Attila kőfaragó mester
Kovácsmunkák:
- A faoszlop vasalata, valamint a turulszobor elkészítésének
munkadíja ZEL-SAVTECH Bt., Csabrendek – Németh 1.697.000 Ft
Szabolcs kovácsmester (segítői: Németh Péter, Németh
Róbert, Németh Zoltán)
- Acélelemek anyagköltsége (Somló-Metall Kft., Ajka)
215.446 Ft
- Kovácsoltvas részek előkezelésének, festésének anyagköltsége (Leonardo Dekor Kft., Ajka)
175.626 Ft
Emlékmű alapzatának közműegyeztetése:
50.000 Ft
- Gajda és Papp Tervező és Szolgáltató Bt., Magyarpolány
Emlékmű tervezése, statika
0 Ft
- Sebestyén Géza okleveles építészmérnök, Somlóvásárhely
AZ EMLÉKMŰ ÖSSZKÖLTSÉGE:
3.535.072 Ft
Ebből:
1.212.663 Ft
- 2014 októberéig az előző önkormányzati testület fizetett
- 2014 novemberétől a jelenlegi önkormányzati testület fizetett 2.322.409 Ft

"DICSŐSÉG A HŐSÖKNEK! ISTEN
ÁLDD MEG A MAGYART!"

Meggyőződésem, hogy egy települést
arról lehet és talán kell is megítélni,
hogy a helyi közösség miként néz szembe saját múltjával, hogyan éli meg hagyományait, miként gondozza történelme épített és szellemi emlékeit, tiszteli-e
a helyi közösség az ősöket, kellőképpen
és méltóan megbecsülik-e a közösség
tagjai a felmenőket. Különösen azoknak az elődöknek a megbecsülése elsőrendű feladatunk, akik a legtöbbet
adták értünk, az életüket áldozták a
nemzetért, hazánkért. Ennél többet
ember nem vállalhat, ennél többet egy
közösségért egy közösség tagjaként
senki sem tehet. Temetőink állapota,
a síremlékek gondozása és a közösség
egykoron élt tiszteletre méltó tagjainak
állított emlékműveink sokat elárulnak
rólunk, a település polgárairól.

A két világháború magyar katonai és
polgári veszteségét sajnos úgy lehetne
számok helyett szavakkal érzékeltetni, hogy nincs magyar család, mely
felmenői között ne lennének olyanok,
akik a két háború valamelyikében,
vagy mindkettőben részt ne vettek
volna, szinte nincs olyan család, ahol
ne veszítettek volna el családtagot a
világégések alatt, vagy „ismeretlen
fronton”, idegen földben ne nyugosznának a haza szent földje helyett.
Településünk természetesen – mint
más magyar települések - rendelkezett
korábban világháborús emlékművel,
de sajnos az emlékmű az ‚50-es években előbb bizonyos részeit veszítette el,
majd teljes egészében eltűnt.
2016. április 2-a éppen ezért kiemelkedik a mindennapokból. Jeles nap
városunk történetében. Hiszen hatalmas hiányt pótol azzal a közösségünk, hogy az elkészült világháborús
emlékművet, eme kiváló műalkotást
ma hivatalosan is átadjuk, lezárva
az alkotás folyamatát, eleget téve
kollektív kötelességünknek, hogy
emlékezzünk és emlékeztessünk.
Utazzunk vissza az időbe, idézzük fel
a korabeli eseményeket, képzeletben
rajzoljuk meg annak az emlékműnek

a képét, mely a most felavatásra kerülő
alkotás szellemi elődje volt. Utoljára
1943. október 17-én került sor a maihoz hasonló eseményre Devecserben,
amikor a Deák téren kezdetét vette a
közel 73 évvel ezelőtt állított egykori világháborús emlékmű avató ünnepsége.
1943. október 17-én vitéz Szabó László
vezérőrnagy, Boros László szárnysegéd,
dr. János Áron országgyűlési képviselő,
dr. Kenessey Zoltán vármegyei főjegyző,
Tóth Ernő csendőralezredes, Antal József
kanonok, vitéz dr. Berzsenyi Bertalan
járási vitézi hadnagy és más ismert és
elismert világi és egyházi méltóságok
jelenlétében, a helyi levente-díszalakulat
részvételével, nagy érdeklődés mellett
leplezték le az I. világháború áldozatainak, valamint a II. világháborúban
1942-43-ban elesett katonáknak emléket
állító oszlopot a Deák téren, melyet innentől fogva Hősök terének is neveznek.
Az ünnepi misét vitéz Nováky Lajos
devecseri plébános, püspöki tanácsos
celebrálta, a megjelenteket Horváth
Sándor főjegyző köszöntötte, az avatóbeszédet dr. János Áron országgyűlési képviselő mondta.
A lepel lehullta után a Devecseri
Daloskör Heiczinger István karnagy
vezényletével Kodály Zoltán Magya-

rokhoz című ódáját adta elő.
Az ünnepség végén többen elhelyezték
az emlékezés koszorúit, többek közt
Avar Gyula a devecseri iskola tantestülete nevében, valamint Kondorné
Koh Irén a polgári iskola nevében helyezett el koszorút. Végezetül a Szózat
elhangzása után a levente-alakulat
díszmenetben elvonult az emlékmű
előtt, Varga Imre tanító, községi levente-parancsnok vezetésével.
A korabeli események összefoglalása
után lássuk a korabeli emlékművet,
mely alapul szolgálhatott városunk
új emlékművéhez.
Az emlékoszlop három mezőre volt
osztva. A legfelső mezőben egy őrt álló
katona örökítette meg az I. Világháború hős honvédeit. A középső mezőben
a rohamra induló honvéd jelképezte
a zajló háború hőseit. A harmadik
mezőben a hátrakötött kezű mártír
és a bitófa a kommunizmus vértanúit, a 133 napos Tanácsköztársaság
vészkorszakának devecseri áldozatait
örökítette meg. Az emlékoszlop két
oldalán voltak felsorolva a hősök, az I.
Világháborúban, valamint a második
világégés során 1942-43-ban, azaz az
emlékmű állításáig elesettek nevei. Az
alsó mezőben az oszlopba bemélyítve
kardon nyugvó turulmadár, országzászló, valamint kettőskereszt volt. Az
összmagyarság ősi jelképei.
(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)
A múltból kanyarodjunk vissza a jelenbe. Merítsünk abból erőt, ahogy ihletet merítettek azok, akik
az emlékmű állítását eltökélték, és az alkotók, akik
véghezvitték. Több mint hét évtized után ismét hősi
emlékművet avathatunk.
Devecser Város Önkormányzata még 2014-ben
döntött arról, hogy háborús emlékművet készíttet
az elesettek emlékére. A vázlatterveket Németh
Szabolcs készítette, és az Önkormányzat testülete
döntött arról, milyen anyagokból és milyen méretű
legyen az emlékmű. Járóka Attila vállalta a kőmunkák, Ifj. Kozma György a famunkák elkészítését,
Németh Szabolcs pedig a vasalatok és a központi
koronaékszer, a turulmadár elkészítését.
Az emlékművet az előző képviselő-testület megálmodta, a jelenlegi képviselő-testület pedig megvalósította.
A munka költségeit az Önkormányzat fedezte, de
szinte csak a költségeket. Az alkotók önzetlen munkájukkal nagyban hozzájárultak a megvalósításhoz.
A terv az volt, hogy az emlékhelyen egy egységes emlékművön, kőbe vésve legyen feltüntetve mindkét világháború devecseri háborús áldozatainak neve, mielőtt
végleg a feledés homályába vesznének. Nemes cél, nagyszerű terv, hatalmas kihívás, gyönyörű végeredmény.
Így lehetne összefoglalni az elmúlt mintegy két évet.
Ez az emlékmű különleges a maga nemében és a maga
módján. Hatalmas kihívás, rengeteg munka, nagy
dicsőség. Az alkotók és városunk büszkesége egyaránt,
mely büszkeséggel tölt el minden devecserit, és minden
hozzánk érkező magyart. Nemcsak magas, hanem
magasztos, mely tiszteletet parancsol a szemlélőtől,
egyben tiszteletet is ad azoknak, akiknek készült.
Három ősi elem – fa, kő, fém egyesül benne művészi kompozícióban. Közös nemzeti jelképünk, a
kovácsolt turulmadár monumentálissá, egyben
egyedivé teszi nemcsak a környéken, hanem az
egész Kárpát-medencében.
Németh Szabolcs kovácsmester megtervezte a betontalapzat bevasalását. Majd először a betonalap
készült el a különlegesen erős vasalattal Járóka
Attila kőfaragómester és csapata jóvoltából.
Ifjabb Kozma György asztalosmester különös gondossággal szerkesztette egybe az oszlopot, melyhez
a faanyagot a Bakonyerdő Zrt. adományozta, majd
időtálló lakkréteggel látta el.
A Németh Szabolcs által kovácsolt turulmadár valódi
kuriózum lett. Ilyen technikával – kovácsolva - , ugyanis
még nem készült turul. A Tatabányán vagy a Budai
várban álló Turul-emlékmű ugyanis öntött bronzszobor.
A 60 cm vastag, 4 méteres vörösfenyő oszlop tetején álló,
karddal a karmai közt felszállásra készülő Turulmadár
evezőtollai védőszárnyként emelkednek a város fölé.
A madár súlya mintegy 700 kg. Németh Szabolcs 6
és 8 mm vastag anyagokból kovácsolta ki a testet és a
tollazatot. Az oszlop elkészült vaspántjait 15 mm vastag
laposvasakból kovácsolta le, 20 mm átmérőjű acélcsavarokkal szorította össze a szerkezetet a fa oszlopon.
Végül a faoszlopon végzett utolsó finombeállítások is rá
hárultak mikor felpántolták az oszlopot. A kovácsoltvas
munkákban Németh Szabolcsot két öccse, Róbert és
Zoltán, valamint édesapja, Péter segítette.

Az emlékmű teljesen újszerű a maga nemében. Így
előre nem volt felmérhető teljes egészében az egyes
munkafolyamatok mikéntje, azok összekapcsolódása, és az alkotói folyamat időtartama. Emiatt
a munkák elkészültének határidejét többször módosítani kellett, míg végül a március végi végső
határidő tarthatóvá vált. Közben Németh Szabolcs
megtisztelő felkérést kapott egy egyetem kovácsoltvas
munkáinak elvégzéséhez az Egyesült Államokban,
így a turulmadár elhelyezése már decemberben,
kiutazása előtt megtörtént. Az utolsó munkafolyamat, a két kőtábla elkészítése, a nevek felvésése
pedig Járóka Attila jóvoltából határidőre elkészült.
Nagy dolog, nagy büszkeség egy kis településnek,
hogy a teljes emlékművet devecseriek készítették.
Remek mesteremberek. Szakmájához kiválóan értő
kovács, asztalos és kőfaragó, akik a mű létrehozása idején művésszé váltak, csapattá szerveződtek,
az alkotással eggyé lényegültek. Művészi lélekkel
a legapróbb részletig törődtek az alkotással, nevelgették a művet, hogy a nemes anyag a maga
legelérhetőbb teljességével formálódjon. Az alkotók
letették kézjegyüket Devecserben, a kőbe vésetett és a
közösségünk emlékezetébe íródik Németh Szabolcs,
ifjabb Kozma György és Járóka Attila neve, a kőből
és az emlékezetből is kitörölhetetlenül. Bízom benne,
hogy mindegyik alkotó munkáját lesz alkalmunk
hamarosan egyszerre, személyesen is megköszönni.
Köszönet és hála nekik, hogy méltóképpen emlékezhetünk településünk hős honvédeire, a világháborúkban elhunyt katonai és civil áldozatokra.
Devecser város közössége nevében szeretném továbbá elismerésünket és köszönetünket kifejezni
Németh Szabolcs fivéreinek, Róbertnek és Zoltánnak, valamint Szabolcs édesapjának,
Köszönet a tervezésben végzett munkájáért Sebestyén Géza okleveles tervezőmérnöknek.
Hálásan köszönjük a faanyagot Varga Lászlónak,
a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatójának.
Köszönetünket fejezem ki az alkotás szállításában,
daruzásában való közreműködéséért Temesvári
Zoltánnak.
Köszönjük a Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjasklub
elnökének, Puskás Tibornak, titkárának, Konkoly
Józsefnek, valamint az egyesület tagjainak önzetlen
felajánlásukat és áldozatos munkájukat a környezet
parkosításában.
Köszönjük az emlékmű előtti térkőburkolat elkészítését a Devecser városi Start-munkaprogramban
résztvevőknek Bognár Ferenc vezetésével: Gosztonyi
Szabolcs, Szabó Tibor, Kozáni Balázs, Horváth
László, ifj. Szalai László
Köszönjük Bagi Ádám diakónus úrnak, hogy hitünket megerősíti, és az emlékművet megáldja.

Köszönjük a Magyar Honvédség Légierő Zenekara
közreműködését.
Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal
járultak hozzá az emlékmű létrejöttéhez.
Köszönet illeti Devecser Város Önkormányzata
Toldi Tamás polgármester úr vezette előző képviselő-testületét, hogy az emlékműállítást kezdeményezték. Külön említést érdemel Rosta Zoltán,
az előző testület tagja, jelenleg külsős bizottsági
tag, aki jótékonysági rendezvényt is szervezett az
emlékmű létrehozása javára.
Az 1943-ban a Deák téren felavatott egykori hősi
emlékmű külön fejezetet szentelt mind az első, mind
a második világháború, mind pedig az 1919-es
Tanácsköztársaság devecseri mártírjainak. A mi
dolgunk gondoskodni ennek teljes körű pótlásáról.
Tavaly gránittáblát helyeztünk ki a ‚19-es Vörös
Terror áldozatainak emlékére a Városháza falára.
Idén pedig a világháborúk hősi halottai kapnak
méltó emlékjelet városunkban.
Az egykori emlékművön szereplő jelképek közül a
turulmadár már itt vigyáz ránk fentről. Az országzászlót és a kettőskeresztet azonban még pótolnunk
kell, egy trianoni emlékhely létrehozásával lesz teljes
az emlékezés jelképrendszere.
Ennek az emlékműnek különleges rendeltetése van.
Ez az emlékmű a hősöké. Nekik ajánlották fel elsősorban az alkotók. Ez az emlékmű a jelenkor halandói
közül senkié, egyúttal pedig, éppen ezért mindenkié.

Ha van is közösségünk egyes tagjai közt, családok,
szomszédok közt, vagy éppen pártok, képviselők között
vita, csatározás, veszekedés, perlekedés, egy dologban
egységesnek kell lennünk, hogy méltók legyünk az
elődökhöz. Ez pedig az emlékezés egysége és szentsége.
Az emlékműnél az alkotás láttán valamiféle földöntúli katarzisban egyesülünk. Mi, magyarok.
A világháborúban elesett hős honvédek tisztelői.
Eszembe jut az idézet:
„Tízezrek vesztek a csatamezőn
A halott katonák immár felköltöztek a csillagok közé
Ott állnak most dicső őseik közt, Hunnia égi seregében
És ha eljön a nap, mikor megmérettetik majd hit, és erény
Visszatérnek újra, Isten lángoló kardjaként.”
Régi adósságot törlesztettünk hát ezzel az emlékművel. Hálával és tisztelettel adózunk városunk mártírjai
előtt, és most már méltóképpen emlékezhetünk. Emlékezzünk rendszeresen, közösen, legközelebb május
6-án a Tanácsköztársaság devecseri évfordulóján,
majd május 29-én, a Hősök Napján.
Dicsőség a hősöknek! Isten, áldd meg a magyart!
Tisztelettel:
Ferenczi Gábor, Devecser város polgármestere
2016. április 2.
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Az önkormányzat hírei
		- amiről a devecserieknek tudni kell
Nyilvános képviselő-testületi
ülés 2016. március 30.
Napirend előtt Ferenczi Gábor polgármester elmondta, hogy a Vöröskereszt
1 millió 700 ezer Ft-tal támogatja a volt
dr. Szabó-féle ház további felújítását.
A polgármester megköszönte a Turul
alkotói, valamint a segítők munkáját.
Ők: Járóka Attila, ifj. Kozma György,
Németh Szabolcs és családja, Sebestyén Géza, Rosta Zoltán, Varga László.
Kozma György képviselő hozzátette,
hogy a Honvéd Nyugdíjas Klub is tevékenyen részt vállalt. Hiányolja az
egyeztetést és az ünnepélyességet. Korábbi kijelentésre hivatkozva kijelentette, hogy nem a testületnek kellene
lemondani. A testületet legitim módon választották meg. Hangsúlyozta,
hogy a jövőben a közösségi munkára
kell fektetni a hangsúlyt. Véleménye
szerint az önkormányzatnak nincs
szüksége állandó jogi képviselőre, hisz
van jegyző. Csak ha szükséges, akkor
kellene eseti megbízást adni. Javasolja,
hogy az ügyvéd úr megbízását vonják
vissza. Ugyancsak javasolja a Devecseri
Ujság főszerkesztőjének visszahívását
is, mert a lap az ’50-es éveket idézi. A
polgármester válasza: Valóban voltak
kommunikációs hibák az emlékmű
avatása körül, mert késve érkezett meg
a műsorban közreműködő budapesti
zenekar fellépési engedélye. A testület
feloszlatását egységesen kellett volna
vállalni. Az ügyvéd munkájára szükség
van, többet végez kevesebb fizetésért,
mint az elődje. A Devecseri Ujságon
nyilván lehet javítani, de a teljességre
törekszik, a lehető legtöbb eseményről tudósítanak. Az lehet, hogy mint
polgármesternek, kevesebbet kellene
szerepelni képben is, írásban is, de ha
ő mond beszédet, hogyan szerepeljen más. Jó, hogy a főszerkesztő nem
devecseri, így objektívebben látja az
eseményeket. Kozma György fenntartja a véleményét a visszahívásokkal
kapcsolatban. Mayer Gábor képviselőnek nincs problémája az ügyvéddel,
de felteszi a kérdést: Többet dolgozik?
Nem azért dolgozik többet, mert a
pereskedő képviselőket képviseli?
Meg kellene nézni a dotálását és az
arányokat. 2010 előtt nem volt állandó
ügyvédje az önkormányzatnak. Az
árvíz utáni helyzet tette szükségessé
a változtatást.

Napirend:
1. A polgármester Bognár Ferencné személyében javaslatot
tett az alpolgármesteri tisztség
betöltésére. A titkos szavazás
eredménye: 2 igen, 3 nem, 2
érvénytelen szavazattal a kinevezést elvetették.
2. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjára
nem tettek javaslatot.
3. Jóváhagyták a helyi építési szabályzatot, valamint a szabályozási tervet. Holczinger László
bizottsági elnök véleménye, hogy
még egyeztetni kell, és egységes
szerkezetet kell kialakítani. A hiányosságokat pótolni kell. Bendes István jegyző kérte, ha van
még javaslat a tervvel kapcsolatban, azt mielőbb tegyék meg.
Az eddigi összeállítást kiküldik.
A kiírás határideje a hó vége.
4. A gyermekétkeztetési díjak napi
10 Ft-tal emelkednek.
5. Hatályon kívül helyezték az állattartásról szóló 53/2004. (XII.01.)
önkormányzati rendeletet.
6. A könyvtár és művelődési ház
beszámolóját elfogadták, megköszönték a dolgozók áldozatos
munkáját. A „Devecseri Napok” rendezvényről a következő
testületi ülésen döntenek. Szente-Takács Anna intézményvezető addigra előterjeszti az éves
rendezvénytervet.
7-8. A testület elfogadta a polgárőrség
és az önkéntes tűzoltóság beszámolóját és köszönetet mondott
mindkét egyesületnek. A polgárőrség létszáma növekedett
és beindult az ifjú polgárőrök
toborzása. Az egyesület több
pályázaton nyert 2015-ben. 2251
óra szolgálatot teljesítettek: 1854
órát önállóan, 397 órát a rendőrséggel közösen – számolt be Bognár Sándor az egyesület elnöke.
Varga Tamás, a tűzoltó egyesület
elnöke beszámolójából megtudhattuk: 2015-ben 15 felnőtt és 8
ifjúsági tagjuk volt. 23 káreset
felszámolásában vettek részt: 11
tűzeset, 12 műszaki mentés. 7
gyakorlaton, 2 versenyen vettek
részt. Az ifjúsági csapat mindkét
versenyen első lett. Az egyesület

az egész éves munkáért a Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség
különdíját kapta. Jelenleg a 2-es
kategóriában vannak, de szeretnének az 1-esbe lépni.
9. Támogatási kérelmek: A sportegyesület 2,5 millió Ft-ot kap,
a DVTV 500 ezer Ft-ot, az „Élő
Forrás” 134 ezer Ft-ot, a Makovecz Nyugdíjas Klub 50 ezer
Ft-ot, az Y12 Postagalambsport
Egyesület 50 ezer Ft-ot.
10. Az önkormányzat felhatalmazta
a Bakonykarszt Zrt.-t, hogy a
2017-2031. évekre vonatkozó
gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos kötelezettségünket helyettünk és nevünkben teljesítse.
11. Támogatást kapott Leposa Krisztián szándéknyilatkozat kérelme
gumiabroncs szerelő és kerék
kiegyensúlyozó műhely kialakítására (Szabadság tér 10.).
12. Támogatták a Fekete István és
a Képesfa Vadásztársaságok
kérelmeit.
13. A Városi Könyvtár és Művelődi
Ház zárva tartása: 2016. július
4-től július 31-ig.
14. Az óvoda nyári zárva tartása:
2016. július 18-tól augusztus
19-ig.
15. Bendes István jegyző ismertette a tartályokkal kapcsolatos
ügyészségi határozatot. Idézet az
indoklásból: „A nyomozó hatóság 2016. február 22. napján kelt
904-29/2015. b.ü. számú határozatával a nyomozást a Be. 190 §
(1) bekezdésének a./ pontja alapján – mivel a cselekmény nem
bűncselekmény – megszüntette.
A nyomozás iratát felülvizsgálva
azonban megállapítottam, hogy
az ügyben további nyomozási
cselekmény elvégzése indokolt,
ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. Dr.
Kovács Edit s.k. vezető ügyész”.
16-19. A TOP pályázatokat újra ki kell
írni, mert sok millió Ft-ért vállalták volna a projektek elkészítését.
20. „A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok” tárgyú
pályázati felhívásra beadandó
pályázathoz a projekt előkészítési feladatok tárgyában kiírásra

került beszerzési eljárást a legolcsóbb ajánlatot tevő Heptacon
Kft. (Bp.) nyerte el (2.984.500 Ft).
21. A DVTV felvételét vetítették le a
Meggyesen történt illegális szemételhelyezésről és égetésről.
Vegyes ügyek:
- Az iskolai tornaterem életveszélyessé vált parkettáját meg kell javítani!
Bognár Ferencné kérdése: Hogyan
mehetett tönkre a parketta 4 év alatt,
hisz 2012-ben újították fel? Ki a felelős? Ki volt a műszaki ellenőr?
- Horváth Károly, aki a Meggyesen
árusít, miután szót kapott, elmondta, hogy a legnagyobb gond a drága
helypénz. Ő jelenleg 40 ezer Ft-ot fizet.
Kéthetente egyszer tudnak Ausztriába
menni. Kérése, hogy az önkormányzat
tegyen valamit, mert lassan már nem
tudnak árusítani, mert nincs pénzük
rá. Ezt a piacot a devecserieknek találták ki – mondta -, mi nem a Janihoz
(Orbán János – szerk.) tartozunk, hanem Önökhöz. Jelöljenek ki egy helyet
a városban, hogy olcsóbban tudjunk
árulni. 2010-ben kért nem vagyoni
kártérítést. Nem állt melléjük senki,
pedig sok ügyvéd volt akkor Devecserben. Dr. Németh Ákos ügyvéd
ingyen vállalta a képviseletét. – Bognár Ferencné kijelentette, hogy ő senkinek nem ígérte oda a lomis piacot.
Sürgősen változtatni kell Meggyesen,
mert szörnyű állapotok vannak ott.
Továbbá megjegyezte, hogy Devecserért kell közösen dolgozni, el kell
felejteni, hogy pártok vannak. Óvári
Márton figyelmeztetett, hogy a lomis
piac ügyben nem a testület gördít akadályokat. További megbeszélésekre
van szükség. Dr. Németh Ákos ügyvéd
kifejtette, hogy a lomis szerződésben
meg vannak nevezve a feltételek, pl. a
szemét legális elhelyezése, a közüzemi
díjak kifizetése, stb. A szerződést újra
át kell vizsgálni. Az önkormányzat jelenleg a piacot nem tudja üzemeltetni,
de később, mint nonprofit kft., lehetségessé válhat. Az iszapügyben össze
kellene gyűjteni az ingó kártérítéssel,
vagy egyéb kártérítéssel kapcsolatos
hiányosságokat. Ennek meg kellene
teremteni a fórumát. Erhardt Józsefné
panaszát jelentette be, amely szerint
az iszap után, amit a vöröskereszttől
kaptak, azt mindet levonták.
Váti Ferenc
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KÉRDEZIK,
JAVASOLJÁK,
VÁLASZT VÁRNAK
A Devecseri Ujság 2016. márciusi
számában feltett lakossági kérdésekre az illetékesek az alábbi válaszokat adták:
1. Molnár Kadocsa, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület devecseri régiófelelőse: A vetési
varjú Magyarországon védett madár, eszmei értéke 50.000 forint.
Úgy az európai mint a hazai állománya is csökkenő tendenciát mutat,
így a költési időben történő bármi
nemű zavarása tilos. Tudtommal
évtizedek óta költenek a Várkertben. 2009-ben az év madara volt
hazánkban így méltán büszkék lehetnek a devecseriek hogy településük egy vetési varjú kolóniával is
rendelkezik.
2. Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit Kft., Ács Attila Igazgató: Az Ifjúság utcai játszótéren 2016.
04. 12-én kettő új csúszda kihelyezéséről gondoskodtunk. Még aznap

Devecser városában a játszóterek
szakember általi felülvizsgálata is
megtörtént.
3. Rendörőrs Devecser: A Kossuth
utcai gyalogosátkelő helyhez kapcsolódó jelzőtábla kihelyezését követően, folyamatos visszatérő ellenőrzést folytatunk a szabálysértők
kiszűrése érdekében.
A rendőri intézkedések minden
esetben differenciáltak, melynek
során figyelmeztetést, vagy helyszíni bírságot alkalmazunk. A „Megállni Tilos” jelzőtábla figyelmen
kívül hagyása miatt elkövetett szabálysértés, úgynevezett fix 10.000,Ft bírsággal és a hozzá tartozó 3
büntető ponttal sújtható.
A tervek alapján hamarosan megújuló útburkolatot követően, a járművezetők szabálybetartásának
elősegítése érdekében, útburkolati jellel is egyértelművé lesz téve a
megállni tilos szakasz.

RENDŐRSÉGI HÍREK
– Az egyik kezében a cigit fogta, a
másikban pedig az éppen ellopott fűkaszát – mesélte az elkövetőről Noszlopi Rafael, aki tetten érte a tolvajt.
A sértett beszámolt arról, hogy egy
cég telephelyén éppen festett, amikor úgy érezte, hogy egy árnyék
suhan el a háta mögött.
- Láttam, hogy a férfi a raktárból elvitt
egy fűkaszát, utánamentem és próbáltam visszatartani. Ideges volt az
elkövető, és amikor mondtam, hogy
hívom a rendőrséget, eldobta a fűkaszát és elszaladt – számolt be a sértett.
A telephely kapuit egyébként zárva
tartják, csak akkor nyitják ki, amikor munkaidő végeztével érkeznek
vissza a dolgozók. A lopás éppen egy
ilyen időpontban történt. A bejelentés
után két perccel a rendőrség már a
helyszínre ért. Vajda Sándor rendőr
főtörzszászlós, körzeti megbízott és
Kozma Krisztián rendőr főtörzsőrmester, járőrvezető arról számolt be, hogy
a rendőrség gyors értesítésének és a
pontos személyleírásnak köszönhetően egy órán belül elfogták a tolvajt.
- Rikító piros cipőt viselt az elkövető, és gyalogosan közlekedett. Nem

Kozma Krisztián rendőr
főtörzsőrmester, járőrvezető és
Noszlopi Rafael sértett
(Fotó: Devecseri Rendőrőrs)
messze a telephelytől találtunk rá.
A középkorú Veszprém megyei férfi
elismerte tettét – mondták a rendőrök. Hozzátették, hogy a felderítést
nagyban elősegíti, ha a sértett a lehető legrövidebb időn belül értesíti a
rendőrséget. A 107-es telefonszámon
tett bejelentés alapján a szolgálatirányító a rendelkezésére álló térképen
azonnal látja, hogy melyik rendőr van
a legközelebb a bűncselekmény helyszínéhez. Veszprém megye egyébként
élen jár a bejelentés és a helyszínre
érkezés közötti időt tekintve. Míg az
országos elvárás harminc perc, addig
megyénkben a legtöbb esetben ennek
a fele is elég a rendőrség kiérkezéséig.
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Mutasd magad!

Farkas Róbertné
óvodapedagógus
Vackor Óvoda Devecser
házas, két gyermek édesanyja
1. Melyik életének az a pillanata, amit
szívesen átélne még egyszer? Miért?
(Az előző számban bemutatott Martonné Csom Adél tanítónő kérdése)
- Az esküvőnk – nagyon szép szertartás volt és együtt voltunk azokkal, akiket szerettünk, de ma már
nincsenek közöttünk.
2. Mi az, amiért a leghálásabb az
életben?
- A szüleimnek a neveltetésemért és
taníttatásomért, és férjemnek a két
gyermekemért, és mert mindig mellettem áll és támogat jóban, rosszban.
3. Melyik az a téma, amelyikről nem
beszél szívesen?
- Politika – úgy látom, megmérgezi
az emberek közötti kapcsolatokat,
néhol még a családtagokat, barátokat is szétválasztja.
4. Ha nem itt, akkor hol lenne most
és miért?
- Talán Veszprémben. Itt jártam középiskolába és nagyon megszerettem
ezt a várost, megfogott a hangulata.

5. Melyik az az idézet, amely leginkább
összefoglalja az Ön életfilozófiáját?
- „A nevelés nem csak elveken és
okos taktikán múlik, mert elsősorban a lényünkkel nevelünk. A nevelés: titkos metakommunikáció. Ami
jó benned és tiszta, és ami rossz és
koszos, továbbadod. A gyerek remegi félelmeidet, aggódja az aggodalmaidat - de éli a nyugalmadat és
derűdet is - ha valódi.” (Müller Péter)
Az élet minden területén igyekszem
önmagamat adni, és hiteles maradni.
A gyermekeket nem lehet becsapni, ők
megérzik, ha valaki nem őszinte velük.
6. Mi az, ami tökéletes kikapcsolódást nyújt az Ön számára?
- A kertészkedés, a kézimunka, és
az olvasás.
7. Mi gyermekkorának életre szóló
hozadéka?
- A becsületesség és az őszinteség, valamint a tisztességgel elvégzett munka. Ezeket tanultam a szüleimtől, ezt
adtam tovább a gyermekeimnek és
a rám bízott gyermekeket is ennek
szellemében próbálom nevelni.
8. Mi az, amit ha tehetne, megváltoztatna a világban?
- Az emberek egymáshoz való viszonyát. Sok az önzés és a nemtörődömség, hiányzik az egymásra figyelés.
9. Ha más hivatást választhatott
volna, mi lett volna?
- Agrár-, vagy kertészmérnök.
Mindig szerettem a növényekkel
foglalkozni, különféle szaporítási és
nemesítési eljárásokat kipróbálni.
+1: Ha találkozna egy jó tündérrel,
mi lenne a három kívánsága?

FELHÍVÁS

Nyárs Hajnalka

Tisztelt Szülők és Hozzátartozók!
A „Vackor az Óvodáért” Alapítvány nevében szeretnénk megköszönni előző évi nagylelkű támogatásukat!
Adójuk 1 %-ának felajánlásával a 2015-ben érkezett
153.783 Ft-tal járultak hozzá
a Vackor Óvoda céljainak megvalósításához.
Kérjük, továbbra is támogassák „Vackor az Óvodáért”
elnevezésű Alapítványunkat, ezáltal is elősegítve
óvodánk nevelő és fejlesztő munkáját!
Az Alapítvány adószáma: 18925544-1-19
Közös céljaink megvalósulásában, eredményes együttműködésünkben bízva, tisztelettel és hálás köszönettel:
Lennerné Pál Szilvia
óvodavezető
„A nevelés teremti az embert, az ember a hazát.”
/Brunszvik Teréz/

Óvodai beiratás

KEDVES SZÜLŐK!
Értesítem Önöket, hogy a Vackor Óvodába a 2016/2017-es
nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjai a következők:
május 18. szerda de. 800 - 1200
május 19. csütörtök du. 1300 - 1600
május 20. péntek de. 800 - 1200
Az óvodai jelentkezés helye:
az intézmény emeletén, az óvodavezetői iroda.
Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány,
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
3 éves kortól kötelező óvodai nevelés:
2015. szeptember 1-jétől: a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 8. § (2.) alapján „A gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt
vennie...”
A VACKOR ÓVODA APRAJA-NAGYJA SOK SZERETETTEL VÁRJA A LEENDŐ KIS
OVISOKAT!
Lennerné Pál Szilvia
óvodavezető
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EMBERMESÉK
Horváth Margit és Soós Ferenc hosszú évekkel
ezelőtt kötötték össze életüket. Azóta is közösen
munkálkodnak az udvarban, a kertben, a Somlón. Közösen járnak a klubba, közösen lépnek
fel. Együtt sírnak, együtt nevetnek. És én most
mégis szétbontom őket, hogy egyéni sorsuk
jobban látszódjék. A következő számunkban
sorsuk összeér és kibontakozik a család élete.

Külön is, együtt is egy kedves páros
ki Margitot a lángok alól a sűrű füstből. Alig
hogy kiértek, a háztető beomlott. A kislányt
az épen maradt istállóban a jászolban tudták
csak elhelyezni. A településen gyorsan elterjedt
a hír, hogy a tűzvész egyetlen áldozata a kis
Horváth Margit volt. (Az élő cáfolat előttem ül
és mesél!) A falu összefogott és újjáépítették a
házakat. Hosszú szekérsor hordta Devecserből
a téglát. Az apa a hadifogságból hozott tapasztalattal mondta: - Élni kell! Előre nézzünk, ne
hátra! Margit és két évvel idősebb bátyja, Gyuri
a mezőn nőttek fel szüleikkel. A felosztott úton
csak kötéllel lehetett a tehenet legeltetni, ezért a
természetet hívták játszótársnak. Köveket, növé-

Margit, Gyuri és a szülők (1955)

A borszörcsöki 6. osztály Horváth Károly
tanítóval (4.sor bal 1. Margit)
1. sor:	Üveges Magdolna, Horváth Károly
tanító, Ughy Márta
2. sor:	Fodor Erzsébet, Györkös Mária,
Fazekas Anna
3. sor:	Horváth Margit, Nagy Jenő,
Ughy Marianna
4. sor:	Boldizsár János, Csipszer András,
Károvics László

Margit és Gyuri (1955)
MARGIT 1950. június 9-én született Borszörcsökön, paraszti családban. Augusztus 23-án
hatalmas tűz ütött ki a faluban. Az édesanya
mentette, ami menthető volt, mert a tűz az át-

Megyei I-ben (Feri a jobb szélső)
nyeket, apró rovarokat szedegettek, rakosgattak
egymás mellé, láncot fűztek, közben ismerkedtek
a környezettel. A szülők nem voltak szigorúak,
de következetesek. Margit az iskolában szívesen
vett részt a különféle foglalkozásokon, különösen
a sportot kedvelte. A délutánok a mezőn teltek.
Az apa folyamatosan tanította gyerekeit a mezőgazdasági munkákra. A 60-as években Békefi
Antal népdalkutató náluk is gyűjtött népdalokat.
Margit 1968-ban az építőiparban helyezkedett el,
1970-ben a timföldgyárban lett gépkezelő 3 műszakban, majd 22 éven át irodai kézbesítő volt.

Margit 18 éves
ellenes sorban lobogott. Az erős szél azonban
átrepítette az égő darabokat az ő házukra is. A
szalmatető azonnal lángra kapott. Az édesapa
a gomolygó füstöt látva azonnal hazarohant a
mezőről. Szinte az utolsó pillanatban mentette

Az üveggyári brigád Németországban
(guggol – bal 1. Feri)

FERI 1945. május 1-jén született Devecserben. A
front alatt szülei és édesanyja nevelőszülei: Szücs
Károly és felesége Horváth Margit (izgalmas
névegyezés) a Somlón laktak, majd leköltöztek a
„Hosszú” utcába, ahol megszületett Feri és testvére Jani. Ella húga már máshol született, mert
a szülők másik házat vásároltak. Feri maradt a
Szűcs nevelőszülőknél, mert nagyon szerették,
és saját családjuk nem volt (3-4 éves lehetett
akkor). Mindenben segített, amit a két keze
elbírt: réten, mezőn, szőlőben, piacon árulni
Margit nénivel. 1952-ben meghalt az édesapja.
Később az új családban két mostohatestvére
született: Margit és Marika. A Csalán rét, mint
sok devecseri gyereknek, Ferinek is a focit jelentette. A mezítlábasok csapatában rúgta a labdát
Bors Dezsővel, Bőhm Imrével, Szabó Bandival,
a Buzás gyerekekkel, a Vesztróczy gyerekekkel.
Később a többségükkel és a testvérével együtt
játszottak a felnőtt csapatban. Nagyszerű csapat
volt – a szurkolók még emlékeznek rá. A foci
mellett természetesen dolgozni is kellett. Feri 14
évesen került az üveggyárba behordónak, majd
előbbre lépve fúvó lett. 20 év után a VIDEOTON-hoz „igazolt”. 2002-ben ment nyugdíjba.
Váti Ferenc
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Az Élő Forrás Egyesület legújabb hírei
Szászcsávási tánctábor volt
Camberra közelében az
ausztráliai magyaroknak
Egyesületünk feladatának, küldetésének tekinti, hogy a világ távolabbi
pontjain élő magyarság számára segítséget nyújtson a nemzeti kultúra
megismerésében, tovább örökítésében. A segítségnyújtás konkrét tevékenységek formájában érhető tetten.
Részben elfogadjuk azokat a felkéréseket, amelyek a távoli országok
rendezvényein való népművészeti
események szakmai programjára
szólnak, részben pedig igyekszünk
lehetőséget teremteni arra, hogy a
kint élők színvonalas magyarországi
programokon vehessenek részt.
Március utolsó napjaiban a canberrai
magyar néptáncosok hirdettek tánctábort az ausztráliai magyarok és a
magyar kultúra iránt érdeklődő ausztrálok számára. A rendezvény öt napon át zajlott. Helyszíne a térségre oly
jellemző ősi eukaliptusz erdők egyik
táborhelyén volt, ahol a természet volt
az úr. A hatalmas területű országban
szétszóródott magyarok egy évet
vártak arra, hogy ebben a táborban
ismét találkozhassanak. A legtöbben
erre az alkalomra tervezték az éves
szabadságot, egyéb terveiket hátrébb
sorolva gyűjtögették a repülőjegyre és
a tábori díjra szükséges pénzt.
Már a gyülekezés is nagy vidámsággal zajlott. Az érkezők rég nem látott
családtagként köszöntötték egymást,
hogy aztán az esti nyitó mulatságon
éjjelig tartó táncolással koronázzák
meg a több ezer kilométeres utazást.
A megnyitó eseményre népes küldöttséggel érkeztek a magyarországi
diplomáciai képviselet munkatársai
és családtagjaik. Elsőként a főszervező, Kathrin Goold és a kanberrai
magyar táncosok nevében hangzott
el néhány üdvözlő mondat a jelenleg
Németországban élő Dániel Sándortól,
ezt követően Dr. Tóth Ferenc helyettes
nagykövet mondott lelkesítő köszöntő
beszédet, megköszönve a jelenlévőknek, hogy hazánk népművészetét ilyen
magas színvonalon művelik. Átadta
a Nagykövet üdvözletét, akit kötelezettségei Magyarországra szólítottak.
A táborra közel száz érdeklődő érkezett. A tananyag a mai időkben oly divatos szászcsávási tánc volt, melyben a
magyarok és a cigányok táncai is szép,
tisztán értelmezhető motívumkinccsel
vannak jelen. A táncoktatásra Lőrincz

Hortenziát és Kovács Norbertet kérték fel a szervezők. A két táncmester
mellett Dresh Mihály, ismert magyarországi jazz és népzenész is elutazott
a rendezvényre, ahol az általa hozott
értékekkel gazdagította a programot,
részt vett az esti táncházi muzsikálásokban, oktatással segítette a napi
munkát. A szászcsávási páros táncokon kívül megismerkedtünk Magyarlapád női karikázójával, a férfiak pedig
Szásznagyvesszős „vénes” motívumait
sajátíthatták el. A tánctanítás mellett
délutánonként népdaltanítás, kézműves foglalkozások zajlottak, esténként
pedig a néphagyományból merítkező
filmeket nézhették az érdeklődők a
moziban. Az idősebb korosztályt képviselő magyarok nagy lelkesedéssel
készítettek gulyáslevest és lángost, a
lányok hímes tojást festettek, a férfiak
pedig természetesen felkészültek az elmaradhatatlan húsvéti locsolkodásra.
Húsvét hétfőn, illő énekes és verses
bevezetés után a kabinokból összegyűjtött vödrökből több száz liter vízzel
gondoskodott a férfinép a hölgyek további virágzásának vízszükségletéről.
A táborban mindvégig élő zenekari
kíséret segítette az oktatók munkáját.
Az ausztráliai magyar zenei élet jeles
bandája, a Transylvaniacs és a három
ausztrál származású fiatal hölgy által létrehozott Vardos zenekar felváltva muzsikált délelőtt, délután
és a hajnalig tartó táncházakban. A
bandákhoz gyakran társult Dresh
Mihály is fúvós hangszereivel. Érdekes, hogy a két zenekarban Dresh
Mihály kivételével csak egyetlen magyar származású zenész van, mégis
magas szinten játsszák az autentikus
magyar zenét. Ebben nagy érdemei
vannak az évek óta Ausztráliába járó
Tükrös zenekarnak, akik az ottani
zenészek példaképei, barátai.
A tábor résztvevői az alábbi táncegyütteseket képviselték: Kengugró
– Sydney, Gyöngyösbokréta – Canberra, Gyöngyösbokréta – Melbourne, Keszkenő táncegyüttes – Perth,
Fonó tánccsoport – Melbourne,
Adelaide néptánccsoportja.
Kovács Norbert az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesületet képviselve igyekezett elmélyíteni az újonnan
szerzett kapcsolatokat, barátságokat.
Meghívta a tábor résztvevőit a kiscsőszi rendezvényekre, biztosította az
ausztráliai magyarokat arról, hogy
Kiscsőszön mindig szíves vendégsze-

retetre számíthatnak. Többen jelezték
a jövőben táncos és zenei táborokon
való részvételi szándékukat. Láthatóan újabb baráti társasággal gazdagodott az Élő Forrás kapcsolatrendszere.
Tekintettel arra, hogy a magyarországi vendégek hosszabb időt töltöttek Ausztráliában, a tábor programja
mellett lehetőség nyílt az ausztrál táj,
az óceán térségének megtekintésére és a nagyvárosi nevezetességek
megismerésére is (Canberra régi és
új Parlamentjei, Nemzeti Múzeum,
Sydney ismert középületei, kulturális és környezeti különlegességei).
Külön köszönjük a szervezőmunkát
Sally Corry barátunknak, illetve
Kathrin Goold-nak.
Tábort tartottunk tehetséges
táncos gyerekeknek
A húsvéthoz kapcsolódó hosszú
hétvége adott lehetőséget arra, hogy
megrendezzük tehetséggondozó pályázatunkhoz kapcsolódó tavaszi tehetség táborunkat. A program egy egész
tanévet átfogó tehetség pályázat záró
eseménye volt. A művészeti iskolás tanítványaink közül a kiemelkedő tehetségűek kora ősztől heti rendszerességgel járhattak Kiscsőszre, tanórán kívüli

foglalkozásokra. Ezeken az órákon az
iskolai anyagtól eltérően, magasabb
szintű tánctechnikai feladatokat, táncmotívum fűzéseket ismerhettek meg a
gyerekek. A záró táboron Ónodi Béla
és Hudákné Farkas Sára dél-alföldi
táncokat tanítottak a gyerekeknek. Az
oktatás lendületesen haladt, a program
végére egy kis gálával is meg tudtuk
lepni a szülőket, rokonokat. Az utolsó
napon Havasréti Pál és Szokolai Dongó
Balázs élő tekerő- és fúvószenés kísérettel szolgálta ki a jókedvű táncosokat.
A tánctanítás a kiscsőszi Faluházban zajlott, itt tartottuk meg a záró
táncházat is. A gyerekek a táborozásra ingyenesen jöhettek, a tábor keretében teljes ellátásban részesültek.
A tanév folyamán lezajlott tehetség
órákat és a tábort az intézmény részben a pályázatból, részben az Élő
Forrás Hagyományőrző Egyesület
egyéb forrásaiból finanszírozta.
A tábor szakmai irányításában, lebonyolításában intézményünk dolgozói
segítettek: Török Sándor igazgató, Szabó Rubinka táncpedagógus, Linczenbold Maximilián táncpedagógus,
Honvédő Szandra iskolatitkár, Ferenczi Árpádné és Kovácsné Szakály
Krisztina kulturális munkatársak.
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NOSZLOPI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2016. Április
Tisztelt Noszlopiak!
Az orvosi rendelő előtti
területen tervezett parkoló tervezése, illetve
engedélyezése folyamatban van. A megvalósításra várhatóan a nyáron
kerülhet sor.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a
Veszprém Megyei Önkormányzattal. Célunk az
orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása a Területi Operatív Program keretén belül pályázati
támogatással. A Magyar Vidékfejlesztési Hivatal
pályázatot írt ki „Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója” címen. Testületi
döntés született, hogy pályázati támogatással
szeretnénk felújítani az önkormányzati hivatalt
(tetőfelújítás, külső homlokzat).
TÁJÉKOZTATÁS A TALAJTERHELÉSI
DÍJRÓL
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot a környezetterhelési díjról szóló módosított 2003. évi
LXXXIX. törvény által megállapított és az önkormányzat számára kötelezően alkalmazandó
talajterhelési díj lényeges szabályairól.
Talajterhelési díjat azoknak a fogyasztóknak kell
fizetniük, akiknek megvan a lehetőségük – azaz
az ingatlanuk előtt megépült a csatorna – arra,
hogy a szennyvizüket a települési szennyvízcsatorna hálózaton keresztül a tisztító telepre
vezessék, de nem éltek vele.
A szennyvíz-csatorna üzemeltetője – Bakonykarszt Zrt. - a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekben adatot szolgáltat az önkormányzati
adóhatóság számára a talajterhelési díjfizetésre
kötelezettek előző évi vízfogyasztásáról.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy
egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt
felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az
átalány alapján meghatározott víz mennyisége.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal
a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet
a kibocsátó szennyvíztározójából, olyan arra
feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti
elhelyezését igazolja.
Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség
alól az a lakossági kibocsátó, akinél kiépítésre került
a közcsatorna, de a vízellátó hálózat és szennyvízelvezető hálózat üzemeltetője írásbeli igazolása
alapján nem megoldható a csatornára rákötés.
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1200
Ft/m3, amelyet növel a Noszlop község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi
szorzó. Mértéke: 1,5.

Fizetendő talajterhelési díj mértéke: Talajba jutott
szennyvíz (m3) x 1200 Ft/m3 x 1,5 =1.800,- Ft/m3
(Talajba jutott szennyvíz = elfogyasztott vízmennyiség – csökkentő tételként figyelembe
vehető vízmennyiség)
A talajterhelési díjat önadózás keretében kell
megállapítani, bevallani és a bevallással egyidejűleg megfizetni a tárgyévet követő év március 31-ig. Első ízben a 2015. évi vízfogyasztás
alapján 2016. március 31-ig keletkezett fizetési
kötelezettség.
Tájékoztatjuk a tisztelt fogyasztót, hogy – a hatályos jogszabályok alapján – ameddig a közcsatornára való rákötés nem valósul meg, addig
talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli.
Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete alapján az a lakossági kibocsátó, aki 2016. december 31. napjáig a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára ráköt, mentesül
a 2016. december 31. napjáig felhalmozott talajterhelési díj és késedelmi pótlék, valamint 2017.
évben a 2016. évi fogyasztás utáni talajterhelési
díjösszeg 95%-ának megfizetése alól.
Díjmentességre, díjkedvezményre való jogosultságot magánszemélyeknek és kizárólag személyenként egy ingatlan után lehet érvényesíteni a
bevallás és a megfelelő igazolások csatolásával.
Az önkormányzat célja ezen nagyfokú mentesség
engedélyezésével, hogy a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára való rákötés minél
nagyobb mértékben megvalósuljon.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
felhatalmazása alapján a bevallási kötelezettséget
elmulasztó adózó mulasztási bírsággal sújtható.
Noszlop Község Önkormányzata
Adóhatóság
Könyves szőttes
• Továbbra is kitüntetett figyelemmel várja
kedves olvasóinkat könyvtárunk a szokásos
kölcsönzési időben (hétfőn és csütörtökön 17 és
20 óra között). Akik pedig 2015-ben, vagy korábban kölcsönzött dokumentumokkal tartoznak
könyvtárunknak, szíveskedjenek mielőbb vis�szajuttatni azt/azokat! Őket névre szóló levélben
is értesíteni fogjuk.
• 2016. március 24-én volt vendége könyvtárunknak Pálfy Margit színművész ÜZENEK LOVAT c.
pódiumműsorával. A kb. harmincfőnyi jelenlévő
érdeklődő számára felkavaró élményt jelentett
az est. Közülünk néhányan, akik már sokadik
alkalommal hallhattunk őt, most sem csalódtunk, az kaptunk, amit tőle vártunk: klasszikus
nagy költőink számunkra ismert, kevésbé ismert,
egymásba fonódó gondolatfüzéreit, amelyek diagnosztizálják mai világunk életminőségét. Az estet

a művésznő által kezdeményezett, szokatlanul
hosszúra nyúlt, kendőzetlenül őszinte beszélgetés
követte irodalomról, versekről, verstolmácsolásról,
a pódiumművészet mai helyzetéről.
• Az év folyamán még 3 alkalommal nyílik lehetőségünk könyvtári rendezvény megszervezésére
a megyei Eötvös Károly Könyvtár anyagi támogatásával. Az eseményekről időben értesítést
kapnak. A programok az érdeklődők számára
ingyenesek, ha tehetik, ne hagyják ki!
(betűbe szőtte:
Magyar Istvánné könyvtáros)
SULINFO
Az 1848/49. évi polgári forradalom és szabadságharc évfordulójának iskolai megemlékezését
március 11-én az 5. tanórában tartottuk. Ünnepi
műsorról a 6. osztályosok gondoskodtak Nagy
Kolos tanár úr felkészítésével.
Március 22-én, kedden nyílt napot tartottunk
iskolánkban. Az iskola megtekintésén túl óralátogatási lehetőséget biztosítunk a szülők és
érdeklődők számára.
Április 16-án a szám-zsonglőr matematika
versenyen nagyon jó eredménnyel szerepelt 29
diákunk Csöglén.
I.helyezett: Déri Miklós 8. osztályos,
II.helyezett: Déri Gergely 8. osztályos,
II.helyezett: Sesztagov Domonkos 6. osztályos
tanuló.
Takácsné Molnár Marianna
igazgatóhelyettes
ELADÓ
Noszlopon 2775 m2 területű zártkerti ingatlan
kert, kordonos szőlő, zweigel, kékfrankos szőlő
és gyümölcsös mandula, meggy - eladó!!
Ár megegyezés szerint!
Érdeklődni: 06/30/690-2725-ös telefonszámon
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Alapítva 1927-ben

Születésnapi gondolatok - Interjú Tornai Tamással

Tornai Tamást, a Tornai Pincészet
ügyvezető igazgatóját az 1946-ban
alapított családi birtok 70 éves jubileuma kapcsán kérdeztem.
- A Somló legnagyobb és legrégibb
pincészete nagyszabású rendezvényre
készül. Mi a rendezvény apropója?
- Az elsődleges apropója az, hogy
az Unión belül az utolsó szakaszát
éljük annak, amikor ilyen mértékben érkeztek támogatások központi
forrásokból az egyes új tagországok,
köztük Magyarországra is. Nyilván
nagy jelentősége van annak, hogy
ezeket a támogatásokat milyen hatékonysággal használjuk fel, hiszen
ez a hosszú távú lehetőségeinket is
jelentős mértékben befolyásolja.
Ezen belül egyáltalán nem mindegy, hogy ez melyik térségbe kerül,
és hogy az a térség azt miként lesz
képes hasznosítani. Erről lesz szó a
mai összejövetelen, ahol vendégünk
lesz dr. Fazekas Sándor miniszter úr.
Az ő látogatásának is megvan az apropója. Egyrészt 70 éves a pincészet,
és sikereink talán inspirálták arra,
hogy meglátogasson bennünket,
másrészt a minőség piaci lehetőségeket kiterjesztő hatásáról fog
beszélni. Dr. Markovszky György a
Veszprémi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke pedig elmondja majd
gondolatait arról, hogy a különböző
üzletágakban működő vállalkozások
egy adott térségben hogyan támogathatják egymást, hogy ennek az
előnyei miként jöhetnek létre, illetve
hogyan hasznosíthatják ezt az egyes
szereplők. Egy pódiumbeszélgetésen
arról beszélgetünk majd, hogy milyen módon tudjuk ezt aprópénzre
váltani, mert ez egyáltalán nem
mindegy, hiszen a térség fejlődését
hivatott szolgálnunk. Úgy kell az erőforrásokat felhasználni, beleértve
egymás értékeit, a minőségi termé-

keket, hogy az ne csak azt szolgálja,
aki ezt előállította, hanem azt is, aki
a térségben él, és büszkélkedhet vele.
- 70 év a szőlőművelés és a borkészítés
szolgálatában igazán példaértékű.
Hogy emlékszik vissza a kezdetekre?
- Azt gondolom, hogy nem csak
a szőlőtermesztés és a borkészítés
szolgálatában, hanem kicsit a térség
szolgálatában is. A hetven esztendő
kezdete az én gyerekkorom, illetve a
kezdetek születésem előtt indultak el.
1946-ban vásárolt apám itt egy kis
birtokot a Somló nyugati oldalán, aztán kezdődtek a kalandok. Egy nagy
kaland, amikor a II. világháború után
1945-ben lesoványodva megérkezett apám, még ez év decemberében családot alapított, majd tavasszal
megvásárolta az első szőlőterületét.
Az első önálló szüretén a nővérem
is ott lehetett, aztán a harmadikon
már a másik nővérem is, én egy kicsit
késlekedve, pár esztendővel később.
Az első igazi élmények abszolút a
gyerekkorhoz kapcsolódnak, amikor
a nővéreimmel együtt bicikliztünk
fel a Somlóra, és végeztük azokat a
munkákat, amiket a legtöbb gyerek is
végzett, hiszen szinte mindenki részt
vett a családi gazdaságok munkáiban.
- Családi vállalkozásként már a
harmadik generáció munkálkodik
a pincészet mindennapjaiban. Kinek
mi a feladata?
- Már a negyedik generáció is ide-ide
kacsintgat közben. A fő feladat és
a legnagyobb teher Eszter lányom
férjére, Andrásra hárul, hiszen ő a
pincészet cégvezetője, így a mindennapi munkák irányítása az ő feladata.
Anna lányom a rendezvényterületet
igazgatja és irányítja, Eszter pedig a
gazdasági dolgokat ellenőrzi. A másik
vejem egy holland fiatalember, aki
itt él Magyarországon, ő marketing-

gel és informatikával foglalkozik, és
az otthoni cége irányítása mellett
természetesen az itteni dolgokba is
besegít. Van egy főszereplő is, aki a
családtagok közül nagyon sokat segít,
ő pedig a feleségem. Tulajdonképpen azt a hátteret biztosítja, hogy mi
szabadon dolgozhassunk, valamint
elviseli azt, hogy viszonylag keveset vagyunk otthon. Megemlíteném
még a nővéreméket, akik nagyon
sokat segítenek, leginkább azzal,
hogy drukkolnak, féltenek minket.
Ha valaki ilyen sikereket ér el, ott
általában megjelennek a drukkerek
is, és jó, ha vannak olyan drukkerek,
akik igazából mellettünk állnak.
- Véleménye szerint, mi a jó bor titka?
- A jó bor titka, hogy legyünk alázatosak, legyünk tisztelettel a természet iránt, és akkor megengedi,
hogy az erőforrásait hasznosítsuk.
Nagyon fontos a fajta, a terület
kiválasztása, de a legfontosabb az,
hogy gondos munkával egészséges
szőlőt termeljünk. Mi nem teszünk
mást, mint követjük a természetet,
igyekszünk nem elrontani a dolgokat, hiszen maga az alkotás nem a
miénk. A folyamat természetes úton
megy végbe. Mi csak megpróbálunk
olyan körülményeket teremteni,
hogy minden jól sikerüljön.
- Minek köszönhető, hogy a pincészet
borai hazai és nemzetközi szinten is
nagy értéket képviselnek?
- Ez elsősorban nyilván a minőségnek köszönhető. Nem akarjuk megváltoztatni azt, amit a Somló adni
képes, hanem ezeket az értékeket
próbáljuk hangsúlyozni. A somlói
borok általában elkülönülnek a többi
hazaitól, a hazaiak is kicsit elkülönülnek a nemzetközi szokványtól. Vége

látszik az uniformizált fogyasztásnak.
A fogyasztók egyre inkább keresik a
különlegességeket, és mi ezzel tudunk
megmutatkozni, amit aztán értékelnek a szakértők, és a fogyasztók is.
- Nincs még egy olyan hazai pincészet,
amely annyi díjat tudna magáénak,
mint az önöké. Milyen sikereket értek
el a borok versenyében?
- Szép sorozat után vagyunk, hiszen
az elmúlt 10-12 hónapban nagyon
sok, igen jelentős nemzetközi díjat
értünk el. 2015 tavaszán Londonban
az International Wine Challenge versenyén (IWC), ami egy nagyon jelentős
borverseny, az egyik borunk nemcsak
aranyérmet nyert, hanem az aranyérmes borok között is magkapta a legjobb
díjat. A 2015 őszén megrendezett borversenyen egy másik borunkat szintén
aranyérmes borként minősítettek, ezt
a rendezők elindították a trófeák versenyén, annak az eredményét még
várjuk. Idén tavasszal Berlinben, egy
komoly versenyen nyertünk szintén
aranyérmet. A legjelentősebb mindezek között a Düsseldorfban megrendezett ProWein borkiállítás, mellyel párhuzamosan rendeztek egy borversenyt.
Ezen a versenyen a világ 36 országából,
6200 bormintát neveztek be, melyekből
egy kis töredék, mindössze 39 kapott
nagy aranyéremet. Köztük dobogós
lett az egyik fehér borunk, így elhozta
a legjobb benevezett magyar bor díját.
Nemrég kaptuk a hírt arról, hogy az
Egyesült Államokban, egy Finger Lakes
elnevezésű borversenyen szereplő két
borunk is dobogós helyezést ért el.
Együttesen nézve elég egyértelmű,
hogy különböző fajtákkal, különböző évjáratokkal nyertünk, ami nem
lehet a véletlen műve.
Nyárs Hajnalka

70 éves a Tornai
Pincészet
A Somló legnagyobb és legrégibb
családi birtoka a Tornai Pincészet, az idei évben ünnepli alapításának 70. évfordulóját. Tornai
Endre 1946-ban egy kis pincével
és héttized hektárnyi szőlőterülettel alapította, ma már több mint
50 hektáron termesztenek szőlőt.
Hetven esztendő a szőlőtermesztés, a borgazdálkodás és a vidék

szolgálatában igazán példaértékű.
A Somló Múzeumban tett rövid
séta- mely gondolatomba vázolta
a hegy színes történelme mellett a
régi szép időket- a borospince megtekintése során megismert legújabb
technológia, valamint a somlói tájra
gyönyörű kilátást nyújtó vinotékában látott palackos borok együttesen
megmutatták számomra azt, amit
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Tornai Tamás ügyvezető igazgató
vall, miszerint az alapítás óta eltelt
idő alatt a pincészet életében sok
minden megváltozott, de a több generációt érintő értékrend változatlan.
Az évforduló alkalmából 2016. április 7-én a pincészet nagyszabású
rendezvénnyel készült, amelyet előadásával megtisztelt dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és dr.
Markovszky György, a Veszprémi
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
Az előadások után Baranyi András
cégvezető egy borkóstolóval egybekötött előadásban kiemelte a borászat közelmúltbeli eredményeit. A
délután folyamán pódiumbeszélgetésre került sor Tornai Tamás
ügyvezető igazgató vezetésével,
ahol dr. Fazekas Sándor miniszter,
dr. Markovszky György kamarai
elnök, Gál Péter eredetvédelemért
felelős helyettes államtitkár, dr. Májer János, a Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ igazgatója, dr.
Hegedűs Attila, a Corvinus Egyetem
dékánja, valamint dr. Fiáth Attila, a
Borakadémikusok elnöke osztották
meg gondolataikat a hallgatósággal.
A rendezvényen lehetőségem nyílt
miniszter úrral, illetve helyettes államtitkár úrral beszélni. Dr. Fazekas

Sándor kérdésemre elmondta, hogy
a Tornai Pincészetet az ország egyik
legjobb pincészetének tartja. Úgy véli,
a somlói borvidék a magyar borvidékek ékessége, ahol nagyon komoly
szakmai munka folyik, amit bárki
érzékelhet, ha a somlói bort kóstolja.
Véleménye szerint az, hogy mennyire
eredményes ma a magyar bor a piacon, mindenképp a minőségen múlik, a Somló pedig kiváló példa erre,
hiszen az itt termelt szenzációs borok
messze földre viszik Magyarország,
illetve a Somló hírnevét.
Gál Péter úgy véli, hogy Magyarország borvidékei képesek egyedi borokat termelni, és ez a változatosság
nemcsak nehézséget jelent, hanem
nagy értéket is, illetve egy jó eszközt
arra, hogy betörjünk a borpiacra.
A somlói boroknak egyedi, tipikus
karaktere van, amely sikereket jelent
a világpiacon. A minőségfejlesztés
szempontjából fontosnak tartja a borászatban meglévő tőke karbantartását, amely magába foglalja magát a
szőlőtőkét is, a pincék felszerelését,
de nem utolsó sorban a szellemi tőkét. Mindezt a kormányzat is támogatja. A szellemi tőke tekintetében
legfontosabbnak ítéli az oktatást.
A fizikai tőkét illetően az Európai

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alapból a borászati beruházásokra
kaphatnak támogatást a boros gazdák. Kiemelte a szerkezetátalakítási
programot is, melynek során a szőlőültetvények telepítése és megújulása
által megvalósulhat a versenyképesség is. Véleménye szerint a magyar
borászat fejlődése érdekében az alacsony árkategóriás borok termelése
helyett mindenképp a minőséget kell
fejleszteni, ami abban az esetben sikeres, ha együtt jár a jövedelememelkedéssel, mégpedig egy olyan típusú
jövedelememelkedéssel, amely az
ágazaton belül mindenkit érint.
A nap folyamán, az ünnepségen

résztvevők számára lehetőség nyílt
pincelátogatásra, a jelenlévőket a
fiatal tehetségekből álló IN VINO
együttes - melynek megalakulását a
Tornai Pincészet is segítette – szórakoztatta. (Tagjai: Szente Árpád
Csaba, a Pannon Várszínház színésze, valamint a Starfactory tehetségkutató két felfedezettje: Ágoston
Máté és Ruff Roland)
A gyönyörű környezetben, jó
hangulat mellett, példátlan vendégszeretet kíséretében szervezett
évfordulós rendezvény emlékezetes
marad minden résztvevő számára.
Nyárs Hajnalka

DEVECSER SPORTJA
Új autó, új pilóta, új
célok
A magyar értékelés abszolút 9. helyén zárta a 11. Eger Rally-t Velenczei
Ádám és Farnadi Ágnes. A duónak ez
volt az első éles bevetése a Mitsubishi
Lancer Evo IX R4-essel, így ez az eredmény csak elégedettséget válthat ki
– másból. A fiatal pilóta ugyanis nem
teljesen boldog, az egyik szeme sír.
Igazi rallyversenyző, aki mindig a maximumra törekszik. Farnadi Ágnes így
nyilatkozott: - Igen nehéz versenyünk
volt: nem csak a pályák tettek próbára
bennünket, hanem némi technikai
probléma és egy defekt is. Jókor jött
így számunkra az etap, mert nem kellett feleslegesen kockáztatnunk, és az
utána lévő szervizben a fiúk rendbe
is tudták tenni a dolgokat. A második kör eredményei így már egészen
bíztatóak voltak. Úgy éreztem, vasárnap reggel bealudtunk egy kicsit,
de a végén igyekeztünk minél többet
javítani a helyezésünkön, s ez végül
a magyar abszolút értékelés 9. helyét
hozta meg számunkra. A verseny előtt

azt kértem a pilótámtól, hogy küzdjünk meg a TOP 10-be jutásért – ezt
elértük, így maximálisan elégedett
is vagyok a teljesítményünkkel. A
hangulat most is nagyon jó volt az
autóban és a csapaton belül, a problémákat közös erővel, nyugodtan tudtuk
kezelni. Úgy gondolom, kiegyensúlyozottan autóztunk a hétvégén, és a
jövőben az együttműködésünk még
eredményesebb is lehet - az autó is
kinövi majd a gyerekproblémáit, és
mi is futamról futamra egyre jobban
össze fogunk szokni.
ifj. Kozma György

Megyefoci: eddig
elégedettek
lehetünk
A labdarúgó megye I. fordulóinak
elmúlt mérkőzéseiről Cserna Róbert, a Devecseri Sport Egyesület
futballcsapatának edzője számolt
be lapunknak.
2016. március 19. Devecser
SE-Gyulafirátót 2:3 (2:2)

Gólszerző: Szélessy (15.), Szakonyi
(16.), illetve Ódor (32.) Veinperl
(36.), Csizmazia (80.). Kiállítva
Csepregi(77.), illetve Horváth (95.).
Cserna Róbert: Tény, hogy az 16.
percben már 2:0-ra vezettünk, illetve
kihagytunk még két-három óriási
helyzetet, amivel lerendezhettük volna a mérkőzést, de gyorsan kaptunk
két gólt is. Kiegyenlített lett a mérkőzés, amibe sajnos a játékvezető is
erőteljesen belenyúlt. A vendégek
kaptak két tizenegyest, kiállították a
kapusunkat, ami eldöntötte a mérkőzést. Óriási lest engedett el az as�szisztens, a támadó rávezette a labdát
Csepire (Csepregi András kapus, a
szerk.), aki elhúzta a lábát. A kiállítás
ténye jogos volt, csak az előzmények
adtak okot a bosszúságra.
Jók:Szélessy, illetve Vaczola, Veinperl, Szűcs
2016. március 26. Fűzfői AK
-Devecser SE 0:1 (0:0)
Gólszerző: Szakonyi (70.)
Cserna Róbert: Masszív csapat a
fűzfői, abszolút partiban voltak,

egyenlő erők küzdöttek a pályán.
Tipikus egygólos mérkőzés volt,
amit szerencsére nekünk sikerült
bevinnünk Szakonyi Stefi szöglet
utáni fejes góljával. Különösebb
helyzetek nem voltak.
Jók: Szakonyi, illetve senki
2016. március 28. Devecser SE
-Péti MTE 2:1 (2:0)
Gólszerző: Szélessy (1.), Szakonyi
(40.), illetve Kustán(63.)
Cserna Róbert: Hasonlóan a rátóti
meccshez, itt is aránylag hamar
tudtunk két gólt rúgni, és helyzeteket kihagyni. A második félidőben
volt egy jól eltalált lövésük, amiből
szépítettek, de abszolút megérdemelten nyertünk.
Jók: Grőber, Cserna, Király, Szélessy, illetve Kustán
2016. április 4. Kristály-Devecser
SE-Gyulafirátót 0:0
Cserna Róbert: Teljesen kiegyenlített volt a mérkőzés, mindkét csapat
nagyon küzdött.
(Folytatás a 14. oldalon)

- 14 (Folytatás a 13. oldalról)
Megnehezítette a dolgunkat a pálya,
ami teljesen alkalmatlan volt a játékra. Nagyobb helyzetek nem adódtak senkinél sem, egyik csapat sem
dominált. Véleményem szerint egy
teljesen korrekt játékvezetés mellett,
korrekt végeredmény született.
Jók:Kardos, Bakos, Móger, illetve
Grőber, Cserna, Osváth
2016. április 10. Devecser SE
Herend 5:3 (2:2)
Gólszerző: Osváth (27.), Tisonyai
(39.), Horváth (79.), Szakonyi (83.),
Szélessy (91.), illetve Marosi (2.),
Giron (6.), Beke (59.).
Cserna Róbert: Mindig azok a mérkőzések a legnehezebbek, melyek
papírforma szerint „országos egyesek”. Az elején nagyon beragadtunk,
a 6. percben már 0-2 volt az állás!
Változtattunk a felálláson, mivel nagyon könnyen jöttek át rajtunk. Lassan átvettük az irányítást, és sikerült
az első félidőben kiegyenlítenünk és
több lehetőséget is kihagyni. Tegyük
hozzá, hogy a nagyon nagy szélben
játszottunk és az első félidőben ráadásul széllel szemben futballoztunk. A
második félidőben már úgy mentünk

Alapítva 1927-ben
ki, hogy teljesen a kapujuk elé szegeztük őket, ettől függetlenül egy kontrából újra megszerezték a vezetést.
Az utolsó húsz percben aztán teljesen kijött a két csapat közötti tudás különbség. Nagy nehezen, de
sikerült két vállra fektetnünk őket,
egy sportszerű, korrekt játékvezetés
mellett. Meg kell említenem még,
hogy a 2000-es születésű, helyi
nevelésű Nagy Szabolcs védte a
kapunkat.
Jók:Szélessy, illetve Vaczola, Veinperl, Szűcs
Nem dőlhetünk azonban hátra nyugodtan: a Devescer SE jelenleg ugyan
a tabella 4. helyén várja a Csetény
elleni mérkőzést, viszont a következő
öt fordulóban az első helyen lévő csapatokkal kell megküzdenie. Minden
szurkolót sok szeretettel várnak a
meccsekre! Hajrá Szpari!
Kiestünk a Magyar Kupából
2016. április 6. Pápateszér-Devecser
SE 1:1
Cserna Róbert: Döntetlen esetén mindig az alacsonyabb osztályú csapat jut
tovább. Hat U19-es játékossal, összesen tizenkét játékossal tudtunk kiállni a mérkőzésen. Ha végig nézzük

a tabellát, láthatjuk, hogy már csak
három-négy megye I-es csapat van
még benn, a többi kiesett. Az Úrkút
a komplett ifit küldte el. Mindenki
letudja hamar, mert egyszerűen nincs
értelme a kupamenetelésnek.

nem minden versenyen tehetünk
meg. Már délután visszaértünk a
szállodába, így ki tudtuk pihenni
magunkat a vasárnapi versenyre.

Nürnbergi karate
Európa Bajnokság

- Vasárnap reggel az egyéni kumite
(küzdelem - a szerk.) számokkal indult a nap. Egy győztes meccs után
a második körben a szerb világbajnokot fogtam ki, de nem is ő volt az
igazi ellenfél, hanem a bírók. Végig
uraltam a meccset, több pontot is
szereztem, amit nem adtak meg és őt
hozták ki győztesnek. A végén derült
ki, hogy a főbíró és a sarokbírók közül is ketten szerbek voltak. Persze a
legvégén is őt hozták ki győztesnek,
ő lett az Európa-bajnok. Ezután következtek a csapat kumite versenyszámok, itt a felnőtt férfi csapatot egy
győzelemmel segítettem a bronzhoz.
Mindent összevetve jó verseny volt,
jó ellenfelekkel küzdöttem, a forma
is rendben volt, egyedül a bírók nem
voltak a toppon.

Nürnbergben került megrendezésre
az SKS-SKDUN Európa Bajnokság.
23 ország több mint 800 karatékája
szerette volna bebizonyítani, hogy
jelenleg a legjobb a kategóriájában.
Városunkból Kovács Marcell is elutazott a világversenyre.
- Így kipihenve a EB fáradalmait,
mesélnél nekünk az útról?
- Pénteken, április 1-én indultunk
Győrből busszal az SKDUN (shotokan stílusszövetség) Európa Bajnokságra. Odafele kicsit döcögősen
mentünk, 11 óra alatt értünk Nürnbergbe. Ajkáról négyen mentünk,
plusz Miki, az edzőnk. Szombaton
kata (formagyakorlat - a szerk.)
versenyszámok voltak, amiben
mi nem voltunk érdekeltek, így el
tudtunk menni városnézésre, amit

- Milyen volt a verseny, milyen helyezéseket értetek el?

- Köszönöm az interjút, és gratulálunk a helyezésekhez!
ifj. Kozma György
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Zajos sikerű diplomakoncert
A devecseri születésű Lenner Barnabás zenei
tanulmányait a kisváros zeneiskolájában kezdte
Ihászné Szabó Katalin klarinéttanár, igazgató
és Ormándlaky Péter trombitatanár, karnagy
növendékeként. Középiskolába Veszprémbe
került, s itt a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskolába járt. Zenei tehetségére
kiváló tanárai - Molnár Péter, Klenyán Csaba
- hamar felfigyeltek. Már ekkor számos zenei
versenyen elindult és szerzett értékes díjakat. Az
első megmérettetés a várpalotai Megyei Fafúvós
Találkozón volt 2002-ben, ahol első helyezést
ért el. Az Országos Zeneiskola Klarinétversenyen 2004-ben Budapesten különdíjat kapott.
2007-ben már a középiskolásoknak meghirdetett
klarinétversenyen szerzett különdíjat Győrben.
Érettségi után sikeresen felvételizett a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre.
A felsőfokú zenei képzés során Miháltz Gábor,
Varga István tanítványaként már komoly elismerésekben részesült.
A Balassagyarmaton megrendezett Zene Határok
Nélkül Nemzetközi Muzsikatáborban az 1945
után íródott, magyar szerzők művei versenyén
két alkalommal (2012., 2013.) első helyezett
lett. A debreceni Országos Klarinétversenyen
2014-ben a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

a Zeneakadémia Solti-termében tartotta. Telt
ház előtt lépett színpadra, s a közönség soraiban
helyet foglaló családtagok, volt tanárai, a barátok
egy emberként izgultak érte.
A végzős akadémista csodálatos esttel lepte meg
és varázsolta el a 300 fős hangversenyterem
hallgatóságát, akik szűnni nem akaró vastapssal, bravózással, lábdobogással jutalmazták az
előadót. A változatosan összeállított hangversenyszámokkal bebizonyította, hogy virtuóz
módon játszik kedvelt hangszerén, a klarinéton. Az évek során felhalmozódó tudás, a sok
gyakorlás és fellépés révén komoly művésszé
érett, s a sokat sejtető fényes karrier előtt álló
ifjú zenészről a szakemberek elismerően szóltak.
Lenner Barnabás diplomakoncertje a
Zeneakadémia Solti-termében
(Fotó: Czeidli József)
2015-ben a kolozsvári George Dima Nemzetközi
Klarinétverseny középdöntőjébe jutott. 2015-ben
a Young Artist Nemzetközi Klarinétversenyen
Madridban harmadikként végzett. A 2016-os
debreceni Országos Klarinétversenyen kiemelt
nívódíjat, valamint a rektori különdíjat hozta el.
A zajos sikerű diplomakoncertjét március 21-én

Műsorában szerepelt Klenyán Csaba: Alla ballata
No. 2, Sarasate-Balderyou: Carmen Fantázia
(közreműködött Hernádi Hilda zongorán), Bartók Béla: Kontrasztok (BB. 116.), (közreműködtek: Kokas Katalin hegedűn, Minami Matsumaga
zongorán), W.A. Mozart: A-dúr klarinétverseny
(K. 622), (közreműködött az előadóművész barátaiból alakult kamarazenekar, vezényelt Madaras
Gergely).
Budapest, Devecser,
Czeidli József

Népi meteorológia
Ha Vilmos napon (6.) esik az eső,
szűk lesz az esztendő. Ha Tibor napján (14.) zöld a rét, jó szénatermés
várható. Ahány héttel Szent György
nap (24.) előtt megszólal a kakukk,
annyival lesz hosszabb a télies idő
jövőre. A Márk napi (25.) fülemüleszóval a szép tavasz karöltve jár.

Amikor írom e sorokat – április
2-án – 26 Celsius fokot mutat a
hőmérő, s a rétek már hetek óta
zöldek. Sőt! Alig volt a télen néhány nap fagyos idő, ami a gyepet,
ahogy kell, ahogy máskor tette a tél,
„megtépázta” volna. A gyomok is
csak növekedtek, mert az időjárás
sem a régi, a globális klímaváltozás
teljesen egyértelmű. A gyümölcsfák, a barack, a meggy, a cseresznye
is előbb virágoznak az évtizedek
óta szokásosnál, talán idén egy hónappal is korábban. Máskor a tulipán, az orgona jó, ha kinyílt anyák
napjára május első hetére és a középiskolai ballagások idejére. Most
pedig már jórészt elvirágzik, mire
e sorokat olvassák, még a gyöngyvirág is. A klímaváltozás hatása

már egyértelműen jól érzékelhető
a növényvilágban, s más időjárási
jelenségekben is. Elég csak a néhány évvel ezelőtti másik végletre, a
márciusi ítéletidőre gondolni, vagy
az esőtlen, hosszantartó, néha szinte kibírhatatlan nyári forróságokra.
E tények ismeretében úgy véljük,
hogy a „népi meteorológia” már
csak nosztalgiát ébreszthet az olvasóban, de az évszázadok alatt
kialakult népi megfigyelések már
napjainkra nem alkalmazhatók. A
kakukk már rég megszólalt, meg a
többi tavaszhírnök madárka is hetek óta zengi énekét. Így e számmal
búcsúzik olvasóitól e kis rovat.
M. Mester Katalin
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: É, Ö,
Z , A, G, Z, T) 11./ Vegyjele: Sn 12./ Árcédulával lát el 13./ Hasad a jég
14./ Űrmérték 15./ Az államnak kötelezően fizetett pénzbeli juttatás
16./ Idős 18./ Fémes elem (nyelvújításkori neve: éreny) 19./ ... Lopez
de Segura 1561-ben adta ki az első teljes sakktankönyvet 21./ Erős, éles
rivó hangra fakad 23./ Baromneműek hímje 24./ Dániel becézve 25./
Nyakmelegítő 27./ Magyar királyné (kettőzve!) 28./ A mű meséje 31./
Egérnél kisebb mezei rágcsáló 33./ Innivaló 34./ Mutató névmás 35./
Ausztria, Olaszország autójele 36./ A máj termeli 39./ Magot szór 42./
Olaszországi város 44./ Ölnyi magas 47./ A vörösvértestek temetője 49./
Bírósági ügye

HIRDESSEN
NÁLUNK!
Hirdetések, köszönetnyilvánítások,
jókívánságok díjai:

Teljes oldal (1/1):
Fél oldal (½):
Negyed oldal (¼):
Nyolcad oldal (1/8):
Tizenhatod oldal (1/16):
4 x 4-es területű:
Apróhirdetés (20 szóig):

35 000 Ft
18 000 Ft
9500 Ft
5000 Ft
2600 Ft
1400 Ft
600 Ft

A hirdetési szöveget
a könyvtár információs pultjánál lehet leadni.

FÜGGŐLEGES: 2./ Labda a hálóban! 3./ Franciaország, Norvégia
autójele 4./ Rekesz 5./ Ércből készített fonal 6./ Kicsinyítő képző 7./
Áradat 8./ Svéd váltópénz 9./ Kínában az állatok királya 10./ Kettőzve:
magyar város! 14./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk:
Í, E, J, V, Ő, T) 15./ .... olcsó! (üzlet) 17./ - re párja 18./ ..... - csatorna
(Közép - Amerika) 20./ Cári parancs (népiesen!) 22./ Irat egynemű
betűi! 26./ Cselekvést kifejező szó 29./ Van ilyen csiga! 30./Mély női vagy
gyermekhang 32./ Tudnivaló közlemény 37. / Íme: ... és hamu vagyunk
(Halotti beszéd) 38./ Ipari növény 40./ Mögé ellentéte 41./ Hideg évszak
43./ Lepel közepe! 45./ Igekötő 46./ Svédország, Németország autójele48./
Pest eleje!
Készítette: Czeidli József
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