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Felmentő ítélet született a
vörösiszap-perben
Bűncselekmény hiányában?
A MAL Zrt. Ajka melletti tározójából 2010. október 4-én kiömlő vörös
iszap elöntötte Kolontárt, Devecsert
és Somlóvásárhelyt. A katasztrófa
következtében tíz ember meghalt,
több százan megsérültek, több száz
ház vált lakhatatlanná. Az ügyben
vádat emeltek 15 ember (a cég vezetői és több alkalmazottja) ellen, valamint számos polgári per is indult.
Ezek a rideg tények. És most már
az is tény, hogy a katasztrófa mind
a tizenöt vádlottját felmentette a
tárgyalóteremben a Veszprémi Törvényszék 2016. január 28-án. Ellenük különböző vádpontokban,
így halált okozó közveszély okozás
vétsége, gondatlanságból elkövetett
környezet- és természetkárosítás,

vagy a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt emeltek vádat. Ám a vádlottakat felmentették.
A bíróság megállapítása szerint a
katasztrófa oka: altalaj-eredetű stabilitásvesztés volt, ezért ment tönkre a töltés. A perben a MAL Zrt.
nem ül a vádlottak padján. A cég
ellen indított polgári, közigazgatási perek nem azonosak a büntető
eljárásban vizsgált felelősséggel. A
törvényszék személyek büntetőjogi
felelősségét vizsgálta, így született
meg a felmentő ítélet – hangsúlyozta Szabó Györgyi, a büntetőtanács
elnöke az ítélet indoklásában.
A katasztrófáért felelős 10-es kazetta
körüli közveszély-okozás az annak
létesítését célzó munkával kezdő-

dött. Ugyanis kialakítását alapozás
nélkül kezdték el 1998 decemberében. A perben alkalmazott szakértők
a tervezésnél elkövetett hiányosságként értékelték azt, hogy az altalaj
tönkrement. Azt állapították meg,
hogy az építés során nem történt alapozás. Véleményük szerint a kazetta
a kezdetektől magában hordozta a
katasztrófa veszélyét, annak bekövetkezése csupán idő kérdése volt.
A büntetőtanács elnöke az indoklásban arról is beszélt, hogy a vádlottak tevékenysége nem idézhette elő a katasztrófát, hiszen annak
idején, a kazetta létesítésekor még
nem dolgoztak a zrt.-nél. A 10-es
kazetta karbantartását 2010 nyarán
elvégezték, így annak elmulasztása

Kamarás Klára

Február végén
Mit mesélhetnék most,
Február havában?
Víg farsangi bálban
Én bizony nem jártam.
Hideg szelek fújtak,
Az arcomba vágtak,
Nagykendőbe bújtam,
Mégis rám találtak.
Havat sepregettem,
Tüzet élesztettem.
Tavaszról daloltam?
Jól be is rekedtem!
Tél végéhez érve
Már csak azt kívánom,
Hó helyett hóvirág
Nyíljon a portánkon.
nem róható föl a vádlottak terhére.
A bíróság által megállapított szabályszegések és a katasztrófa bekövetkezése közt nincs ok-okozati
összefüggés.
Az ítélet indoklását követően Fejes
Péter ügyész fellebbezést jelentett
be az összes vádlott esetében, míg
az ítéletet a vádlottak és védőik tudomásul vették. Az ügyben másodfokon a Győri Ítélőtábla jár el.
(Forrás: MTI)
Felháborítónak, megdöbbentőnek
és elképesztőnek nevezte a vörösiszap-perben született felmentő ítéletet a katasztrófa körülményeinek
vizsgálatára létrehozott korábbi parlamenti bizottság jobbikos elnöke.
(Folytatás a 3. oldalon)

Szalagavató a devecseri szakiskolában
„Az iskola arra való, hogy az ember
megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól
végzett munka örömét, megízlelje
az alkotás izgalmát, és megtalálja
a munkát, amit szeretni fog.”
(Szentgyörgyi Albert)

Ragyogó idő köszöntött ránk január 29-én délután, mintha tavasz
készülődne, úgy sütött a nap. Még
az átutazók is látták, hogy valami
„nagy dolog” készül, mert ünneplőbe öltözött emberek hada sietett
a művelődési házba. Valóban jeles

esemény tanúi lehettünk, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Devecseri
Szakiskolája az iskola történetének
első szalagavatójára készült. Meghívták mindazokat, akik segítették
a tanulók képzését, nevelését, hozzájárultak ahhoz, hogy eljuthattak

a gyerekek a célegyenesbe. Az ünnepségen megjelent Pataki Gergely,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület Közép-dunántúli Régió
regionális ügyvezetője, Ferenczi
Gábor, Devecser polgármestere,
(Folytatás a 4. oldalon)
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Gárdonyi dédunokája volt a vendég
Még tavaly december 10-én a könyvtárban rendezték meg azt a találkozót,
melyen Gárdonyi Géza dédunokájával, Keller Péterrel és beszélgetőpartnerével, dr. Cs. Varga István egyetemi
tanárral találkozhattak a devecseriek. A találkozás apropóját adta,
hogy a lelkes dédunoka, aki fő ápolója dédapja szellemi hagyatékának,
egy könyvet adott ki Az élő Gárdonyi
arc címmel. Városunk polgármestere, Ferenczi Gábor is köszöntötte a
vendégeket, a megjelenteket. Érdekes
színfoltja volt a találkozásnak, hogy
kiderült, Cs. Varga szerkesztő-tanár
úr a felsőoktatásban tanította polgármesterünket. Kölcsönösen jó szívvel
emlékeztek egymásra.
A beszélgetést megelőzően, hangulatteremtésként Ihászné Szabó
Katalin zenetanárnő ügyes tanítványaival (Kelemen Alexandra, Varga
Noémi, Fenyvesi Júlia) Bartók Béla
népdalfeldolgozásait és Gárdonyi
Géza egyházzenész által a Devecserben szerzett „Fel nagy örömre…” c. karácsonyi éneket adták elő
fúvós hangszereken. Ezt követően
Hóbor József és Czeidli József tanárok, összeszokott párosként nagy
derültség közepette „Hacsek és Sajó”-t játszottak Horváthné Fatalin
Zsuzsa darabját előadva. A tanárnő
egy Gárdonyi-korabeli humoros
párbeszédet írt a tanár, a pedagógus
helyét, szerepét, megbecsültségét
latolgatva a társadalomban, a közösségben. Persze mindezt, mint
írtam, Gárdonyi korában értve.
No, ezután következett azt est lé-

nyegi része, ahol a könyv lektora,
az utószó írója, Cs. Varga tanár úr
faggatta a könyv szerzőjét, Keller
Péter dédunokát - Gárdonyi József
nevű fiának leszármazottját - az íróval kapcsolatos ismereteiről, gyűjtéseiről. Varga tanár úr a kérdéseit
megelőzően élvezetes adalékokkal
ajándékozta meg a hallgatóságot.

Keller Péter igyekszik minden településsel tartani a kapcsolatot, ahol
dédapja megfordult, pedig nincsenek
kevesen a falvak-városok, hiszen 21
helyen lakott a család, ill. élt Gárdonyi,
mielőtt Egerben végleg letelepedett. A
dédunoka Devecsert kiemelten kedveli, ezt hámozhattuk ki a beszélgetés
sorából, s indokolta is, hiszen itt szerezte Gárdonyi a máig közkedvelt karácsonyi éneket. - No meg itt állítottak
emléktáblát neki a templom falán még
2002-ben - mondotta elismerően. Keller úr beszélt azon szándékáról is, hogy
mennyire szeretné, ha létrejönne egy
szellemi kapcsolat „Gárdonyi-települések szövetsége” néven azon helységek
önkormányzata vagy iskolái között,
ahol az író élete során lakott.

A könyv előszavát nem kisebb ember,
mint Jókai Anna írta „A megkerülhetetlen Isten” mottóval. De nem „holmi, ájtatoskodó panelszövegre, közhelyes erkölcsi lamentációra” gondol
és tapint rá a könyv szerzője, hanem
olyan „írásra, aminek esztétikai erő
és szakrális érintettség a feltétele” méltatja Jókai Anna a könyvet. Adott

mindez a szemlélet, hiszen a dédunoka éppúgy bencés diák volt, mint
a lektor Varga tanár úr. Az est során szerző és lektor Gárdonyit több
szempontból világítja át, istenkeresése, életelveinek megfogalmazása
tükrében. Fókuszba teszik többek
közt a „remeteség stigmáját” viselő
Gárdonyit, a fogalom elemző értékelésével, kivetítve azt az író életére,
alkotói elzárkózására az égre néző,
„tetővilágító” ablakos szobájában.
Gárdonyi halála után - a barátjává,
lelki vezetőjévé vált -Tordai Ányos
ferences szerzetes irodalomtörténész
egyik írásában így fogalmazott: „mi,
egriek Gárdonyit a Bebek-bástyánál
magasabbra vinni nem tudtuk, de az
Isten még emelni fogja…” A déduno-

ka kifejtette az író célját is, amit maga
Gárdonyi szemléletesen fogalmazott
meg a Példabeszédekben. - Gárdonyi
írói jövőképe és céljai összhangban
álltak, s erre az egyenesre fűzte fel
gondolatsorát- fogalmazott Keller
Péter. Cs. Varga tanár úr ízes, finom
humorával sohasem hagyta lankadni
a hallgatóság figyelmét, s a szakralitás
mellé mindig becsempészett egy-egy
odaillő, frappáns anekdotát, aminek
hosszas frissítő hatását érezni véltük.
A beszélgetés kezdetén említették,
hogy Németh Ernő ny. igazgató Szt.
Margit-kápolna közeli pincéjét látogatták meg a gyönyörű panorámát
nyújtó Somló hegyen. Hogy a megízlelt kitűnő somlai mennyire járult
hozzá az élvezetes beszélgetéshez,
nem tudjuk, csak sejthetjük. De azt
ne hagyjuk említés nélkül, hogy a volt
iskolaigazgató és a dédunoka közötti
évtizedes barátság hívta életre ezt az
emlékezetes estet.
Czeidli tanár úr néhány mondattal
méltatta még iskolánk neves névadóját, majd Gárdonyihoz, az egyházzenészhez is méltón a „Boldogasszony
anyánk, régi nagy pátronánk….” kezdetű egyházi énekkel záródott az irodalmi találkozás hivatalos része.
Míg a könyvtár dolgozói somlait, pogácsát, teát kínáltak a megjelenteknek, addig a Gárdonyiról
szóló könyvet megvásárolhatták,
dedikáltathatták az olvasók. Tartalmas, szép találkozás után békével
mehettünk haza.
M. Mester Katalin

Cs. Varga István köszöntése

70 éves születésnapján köszöntötték Cs. Varga
Istvánt. Az irodalomtörténész, tanár munkásságát 2016. február 12-én Egerben, a Városháza
dísztermében méltatták. Az ünnepeltet Habis

László polgármester köszöntötte, aki elmondta,
nagy becsben tartja a történész munkásságát,
aki Eger egyik legismertebb polgára. Köszöntő
szavaiból kitűnt, hogy Eger dicsőségéhez olyan
kiváló emberek munkája járult hozzá, mint Cs.
Varga Istváné. A nagyszabású ünnepséget számos
tiszteletben álló egyházi méltóság, városok polgármesterei, kutatók, intézményvezetők tisztelték
meg jelenlétükkel. A rendezvényen jelen volt
városunk polgármestere, Ferenczi Gábor is, aki a
Gárdonyi-települések szellemi összetartozásának
jegyében tartotta meg köszöntőjét. Kiemelkedően
fontos ez, hiszen Devecser életében éppúgy, mint
Egerében nagy jelentőségű a Gárdonyi-emlék.
Városunk egykori tanítójának munkássága pedig

összefügg az ünnepeltével, akinek a tanítás, az
irodalmi kutatás, a kulturális szervező munka
lelki felüdülést, nemes örömet jelentett. A magát
önjellemző fogalmi meghatározásban kulturális
közszolgának nevező Cs. Varga István elmondta, hogy lelkesítő örömet jelentett számára sok
kitűnő emberrel együtt ünnepelni. Számunkra
pedig felemelő érzés, hogy a rangos eseményen
Devecser is képviseltette magát. Cs. Varga Istvánt
a közelmúltban már megismerhették a devecseriek azon a könyvbemutatón, ahol Keller Péter
(Gárdonyi Géza dédunokája) könyvét mutatta
be a Városi Könyvtárban.
Nyárs Hajnalka
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Felmentő ítélet született a
vörösiszap-perben Bűncselekmény hiányában? (Folytatás a címoldalról)
Kepli Lajos szerint a katasztrófát vizsgáló parlamenti bizottság már évekkel
ezelőtt bebizonyította jelentésében,
hogy „a MAL Zrt. vezetőit egyértelmű felelősség terheli azért, hogy ekkora mennyiségű lúg volt a tározóban”, amelynek kiömlése tíz ember
halálát és a milliárdos anyagi károkat
okozta. Mint mondta: nincs a világon
ország, ahol ilyen katasztrófának ne
lenne felelőse. - Ma azt láttuk, hogy
az igazságszolgáltatás csapta arcul az
igazságot, ami egy jogállamban egész
egyszerűen elképesztő - fogalmazott.

(Forrás: MTVI Híradó 2016. január 28.)
- Micsoda ítélet ez! Tíz ember meghalt.
Százak megsérültek, közülük többen
ma sem gyógyultak meg. Komplett
településrészek, városrészek semmisültek meg. És akkor azt mondják,
nincs felelős? Csak úgy magától történt minden? Meg vagyunk döbbenve, szavakat nem talál az ember. Ez
egész egyszerűen felháborító – reagált
a döntésre Ferenczi Gábor, Devecser
polgármestere. – A végsőkig ki kell
állni az igazság mellett, fellebbezni kell
az ítélet ellen, ami nagyban bántja a
helyiek igazságérzetét – mondta a politikus, aki maga is tagja volt a kataszt-

rófát vizsgáló parlamenti bizottságnak,
így pontosan tudja: földrengésről vagy
extrém időjárási körülményekről szó
sem volt. A bizottság egyértelműen a
profithajhászást jelölte meg a baleset
fő okának. – Ha betartották volna a
környezetvédelmi előírásokat, a tragédia minden bizonnyal nem következik
be. A gyerekek és az idősebb korosztály soha nem fogja tudni feldolgozni a traumát, hiszen bár az emberek
kaptak új házakat, az otthonukat, az
emlékeiket elvesztették – fogalmazott.
Tili Károly, Kolontár polgármestere erre a döntésre számított. Mint
mondta, a tárgyalás több momentumából, a védőbeszédekből arra a
következtetésre jutottak a helyiek,
hogy mindenkit fel fognak menteni.
– Nem ilyen ítéletre számítottam.
Tudjuk, hogy nem természeti katasztrófa történet. Ez esetben pedig
teljességgel kizárt, hogy a menedzsment ne lenne felelős a történtekért.
A másodfokú eljárásban csak másféle ítélet születhet. – mondja Toldi
Tamás, aki a katasztrófa idején Devecser polgármestere volt.
(Forrás: NOL infó, belföld
2016. január 28.)

Nem kellene emlékezni
Már soha nem enyhülhet a fájdalom? Az iszapper elsőfokú ítélete újra felkorbácsolta az érzelmeket, újra
felidézte a borzalmakat, újra fájdalmas emlékezésre
kényszerít. Pedig nem kellene emlékezni.
De az emlékek makacsok. Jönnek akkor is, ha nem akarjuk. Nem kellene emlékezni, mert egyre jobban fáj, egyre
jobban felzaklat. Nem kellene emlékezni arra, hogy az
iszap tíz embert sodort halálba, mert belső énünk beleremeg és fojtogat a sírás. Nem kell emlékezni, hogy családi házaink áldozattá váltak. Tört döftek a szívünkbe,
amikor a markoló hosszú daruján a hatalmas kanál
rácsapott a háztetőkre. Ne emlékezz rá, hogy tegnap
még nyugodtan tetted a dolgod a lakásodban, napra

A tiltakozók a közelmúltban a
Veszprémi Törvényszék elé vonultak, hogy hangot adjanak igazságérzetüknek.
Itt Ferenczi Gábor, Devecser polgármestere hangsúlyozta, hogy
amennyiben a tulajdonosok teljesítik környezetvédelmi vállalásukat, és
profitjukból költöttek volna a tározó
rekonstrukciójára, folyamatos ellenőrzésére, a veszélyforrások megszüntetésére, akkor nem történik
meg a tragédia. – Magyarországon
az elmúlt évtizedekben jogszolgáltatás van, de igazságszolgáltatás nincs.
El kell mondani országnak-világnak,
hogy mekkora igazságtalanság érte
a térségben élőket. Ezért vagyunk
ma itt, és addig folytatjuk megmozdulásunkat, amíg ez nem történik
meg vörösiszap-ügyben – mondta
a polgármester, aki hozzátette még,
az ítélet nincs arányban a történtekkel, szerinte arcul csapták a károsultakat. – Elfogadhatatlan, hogy
a bíróság több mint öt év után nem
tud megnevezni senkit, akik felelősek az elhunytakért, a térséget érintő százmilliárdos kárért, és akik a

rá pedig a romok elszállítását követheted tébolyult tekintettel. Ne emlékezz rá, hogy a családod szétszakadt,
neked a szíved fájdul bele, mert tudod, hogy már csak
látogatóba térnek haza. Nem kéne emlékezni, mert a
gondolataidban elvonuló borzadály szétveti az agyad,
mert látod a hömpölygő vörös halált, amint embert, állatot, tárgyakat ragad magával, a síró embereket, vagy
csak a maguk elé meredőket, a mentőket, a tűzoltókat,
a helikoptereket, a markológép kanalában remegőket,
a Várkertben a vörös törzsű haldokló fákat, a szükségszálláson elkeseredetteket, a vízsugarat, amint emberről,
állatról mossa a vörös szennyet. De látom a lapátokkal
vonuló ismerősöket, ismeretleneket, amint segíteni sietnek, és lucskosan, iszaposan, elcsigázva térnek vis�sza. Nem kell emlékezni, hogy szükség volt orvosokra,

kisemberekkel akarják „elvitetni a
balhét”, akik a cégvezetés utasítására
cselekedtek. Abban bízunk, hogy a
másodfokú ítélet tükrözi a katasztrófa súlyát, és a valódi felelősök ülnek
a vádlottak padján, akik olyan büntetésben részesülnek, ami arányban
áll a tragédiával – mondta.
Tili Károly, Kolontár polgármestere
is megerősítette, elfogadhatatlannak
tartják a felmentő ítéletet annak tükrében, hogy a tragédiában tíz ember
meghalt, több százan megsérültek és
házak százai mentek tönkre. – Ezért
valakinek felelnie kell. Ha nem természeti katasztrófa történt, akkor
valaki hibázott – fogalmazott.
Marton Zsolt somlóvásárhelyi polgármester kiemelte: akik hibáztak,
feleljenek.
A demonstráción – ahol a károsultak mellett számos szimpatizáns is
megjelent - többen hozzászóltak
az ítélethez. Az elszenvedett borzalmakról, sérüléseikről, családjuk
kimentéséről beszéltek.
Összeállította: Nagy Imre

pszichológusokra, kórházakra, mert újra felsejlenek az
égési sebek fájdalmai, a kétségek a gyógyulásról. Az égési
sebek begyógyulnak, de a lelkiek soha.
Gyakran járok az „elátkozott” helyen, pedig nem kellene emlékeznem, de mit tehetek, amikor látom az 5
év után is kibújó petúniát, és a fára felfutó trombitavirágot. Tudom, hogy kiknek a virágoskertjében nőttek,
akikkel 5 évvel ezelőtt még ugyanitt beszélgettünk, tréfálkoztunk. Áll még az udvarunkban a diófa. Mintha
segítséget kérne, úgy nyújtja beteg, csupasz ágait az ég
felé. Elszorul a torkom. Álmomban egyszer összejöttek
az 5 évvel ezelőtt itt lakók, és csak sírtak, sírtak, körülöttük a néma semmi. Bárcsak ne kellene emlékezni!
Váti Ferenc
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Szalagavató a devecseri szakiskolában
(Folytatás a címoldalról)

Tornai Tamás, a Somló Holding
cégcsoport tulajdonosa, Borsath
Balázs törzszászlós, a Devecseri
Rendőrőrstől, Forsthoffer Erzsébet, a Veszprém Megyei Idősek
Otthonainak Egyesített Szociális
Intézménye igazgatója és Lozsiné
Rózsás Ildikó, a helyi, devecseri
részleg vezetője. Az intézmény
vezetése, Kovács Éva igazgatónő,
a tanárok, nemcsak a mindennapokban, hanem az ünnepség méltó megszervezéséért is mindent
megtettek, hogy a végzősöknek és
hozzátartozóiknak feledhetetlen,
szép napot szerezzenek. A műsor
kezdetén Csiki-Kovács Szabina köszöntötte a vendégeket, a narrátor
pedig Szabó-Kovács Krisztina volt.
A szalagavató ceremóniája a Himnusz hangjaival vette kezdetét.
Az intézmény 2013 szeptemberében
fogadta az első beiratkozókat, akik
közül - a szalagavató ünnepség alapján úgy tűnik - tízen „érnek célba”.
Nem túl hosszú a lista, ám mindez
kitartó munka eredménye. Álljon itt
örömünkre a sikeres diákok névsora: Bakos Ferenc, Baranyai Klaudia,
Együd Zsolt, Hercz Patrik, Horváth
Martin, Kalányos Christopher, Kis
Antónia, Orsós Anna, Orsós Ramóna Cintia, Orsós Veronika.
A hegesztő tanulók Tornai úr cége,
a DGA Kft. tanműhelyében szakmai
gyakorlatoznak. A cégtulajdonos
figyelemmel kísérte a tanulók
szakmai fejlődését, szorgalmát.
Az ünnepség szünetében Tornai úr
elmondta, hogy szívesen fogadják
majd őket dolgozni, ha megszerzik
a szakképesítést. A leendő szociális
gondozó és ápolók pedig a helyi
Idősek Otthona Szociális Intézményben végezték gyakorlatukat
a képzett szociális gondozók mentorálása mellett. Mind a megyei,
mind a helyi intézmény vezetője
szívügyének érezte, hogy az ünnepséget is megtisztelje jelenlétével.
Elsőként Reményik Sándor Találkozás című nosztalgikus gondolatokat
tartalmazó versét hallhatta a közönség, majd a Hartinger Nándorné karnagy vezette Jubiláte női kar
nyújtott át egy csokornyi dalt útravalóul a végzősöknek. A közönség
is igen élvezte az alkalomhoz illő,

jól kiválasztott, derűt, vidámságot
sugárzó műveket. Jóleső érzés, hogy
a befejezésül elénekelt ír áldás, Az
Úr vezessen végig az úton… című
dal alatt is kitartott a közönség fegyelme.

suliban az első végzettek!” Aztán évek
múlva az unokáitok, dédunokáitok
már úgy fogják hallani a történetet,
hogy „miattunk hozták létre a sulit!”

A szalagokat Kovács Éva igazgatónő tűzte fel a végzősök nevének
elhangzása mellett. Majd az igazgatónő, aki egyben az osztályfőnökük
is volt, elmondta ünnepi beszédét,
emlékeztetve a tanulókat a képzés,
a nevelés sokoldalúságára:

Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány
ügyvezető igazgatója jókívánságait és gratulációját. Ezt követően a
tanárkollégáihoz szólt, elmondta:
„méltán kiérdemeltétek a köszönetet és hálát, mindazért a felsorolhatatlan sok jóért, amit a diákokért
tettetek. Köszönöm a munkátokat,
szorgalmatokat, kitartásotokat, türelmeteket és hasonlókat kívánok
az év végi hajrához és vizsgaidőszakhoz!”

- Persze megesik, hogy vannak
napok, hogy nem úgy érzékelitek,
hogy a szeretet leng benneteket körbe,
jóval inkább a szigor, a túlzottnak
hitt elvárások, megkövetelése a fegyelemnek, a felkészülésnek, a „mindig
tudásnak”. De szeretet ez is, törődés,
gondoskodás, féltés és jóakarat, hogy
gyümölcsöt hozzon az iskolapad, ami
aztán sikerré teljesedik, amikor már
elengedjük a kezeteket. (…) Különlegesek vagytok az iskola történetében
is, hiszen ti vagytok az első végzős
osztály, az első leendő szociális
gondozó és ápoló-, az első hegesztő szakon végzettek. Meglátjátok, a
gyermekeiteknek is büszkeséggel fogjátok emlegetni, hogy „mi voltunk a

Majd igazgatónő tolmácsolta Milibákné Veres Erika, a Magyar Máltai

A végzősöktől meghatottan vette
át a zászlót az utánuk következő
évfolyam. Ez a jól megszervezett,
emelkedett ünnep megérintett minden tanulót, a hozzátartozókat és a
közönséget is. Úgy tűnt, hogy mindnyájan értik, hogy nagy akadályokon jutottak túl, nagy nehézségeket
győztek le a felavatottak. Érződött
mindez abban a frappáns vers- és
aforizmaválogatásban is, amit a
végzősök adtak elő. Egyértelműen
kivehető volt, hogy átérezték azokat

a mély bölcsességeket, erkölcsi útmutatókat, melyeket az évszázadok
során ismert költőink, nagy gondolkodóink tömören megfogalmaztak.
Adja Isten, hogy életvitelükbe be
tudják építeni a jó szándékú intéseket, figyelmeztetéseket! A Szózat elhangzásával az ünnepélyes rész lezárult. Ezután kis szünet következett,
ami alatt a fehér blúzt, a sötét aljat
az egyen-nyakkendőt abroncsos, fehér báli ruhára cserélték le a lányok.
Ez idő alatt az Orsós Ervin vezette
négytagú Flare Beas zenekar lépett
a színpadra. Ervin is jókívánságokkal halmozta el a végzősöket. Első
számként Orsik Feri elénekelte az
Elindultam szép hazámból… című
népdalt, szinte útjára bocsátva a fiatalokat. Aztán átváltottak vidámra,
hiszen az energikus fiataloknak, a
jövő reménységeinek zenéltek. A
Flare Beas műsora alatt a fiúk csak
a csinos zakójuktól váltak meg. S
jött a fénypont, a társastánc, a bécsi keringő dallamára. Hetekig, úgy
tíz alkalommal hivatásos tánctanár
foglalkozott a tanulókkal, akik az esten hiba nélkül, nagy odafigyeléssel
adták elő a klasszikusan megkomponált koreográfiát. Ezt követően
a legközelebbi családtagok is megtáncoltatták a végzősöket, láthatóan
megilletődve, átérezve, hogy a közönség most őket figyeli. Azt kívánhatjuk, hogy ez a megfelelni vágyás
maradjon meg életük során, hiszen
csak ez a szemlélet viheti előbbre az
embert. Az ünnepség befejeztével a
tanárok, a meghívottak fogadáson,
kellemes beszélgetésen vettek részt.
A végzősök pedig diszkóval folytatták az ünneplést. Az aulában sokakból az elismerés hangja szakadt ki:
Itt aztán gigantikus munkát végeztek
a pedagógusok! A gyerekek is helyt
álltak az évek során, pedig némelyikük elég nehézsorsú lehet. - Jaj, de
szépen táncoltak, abban a királylány-ruhában! Csak egy kicsikével
kevesebb sminkkel is igen szépek
lettek volna a lányok - mondta egy
nagymama korú asszony derűvel. Sok szerencsét, boldogságot nekik!
Előttük az élet! Csak tartsanak ki mondták a mosolygó arccal hazafelé
tartó vendégek.
M. Mester Katalin
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„Karácsonykor fényesek a felhők,
csillagokból horgol az ég kendőt…”
Téli ovi-galéria nyitó a Vackor óvodában
Ovi- galériánk gyermekeink ízlésformáló, gyönyörködtető, beszélgető helye, ahol az alkotások
hangulati, formai, színbeli hatása
biztosítja a rácsodálkozás élményét,
az esztétikai érzelmek fejlődését.
2015. december 11-én Téli ovi-galéria megnyitó ünnepélyre gyűlt
össze óvodánk apraja- nagyja. Nagy
öröm és büszkeség számunkra,
hogy ismét kedves munkatársunk,
Farkas Róbertné Gizi alkotásait állíthattuk ki. A Csipcsirip csoport
egyik óvodapedagógusa horgolt
csipke karácsonyi díszeivel melengette szívünket-lelkünket az
adventi készülődés idején.
Imri Zoltánné Szilvi csengőszóval,
ünnepi gondolatokkal köszöntötte
az egybegyűlteket.

szebb alkotások kerülnek ki. Talán
nincs is olyan munkatársunk, akinek otthonát ne díszítené egy- egy
szép horgolása. Karácsonyfáinkon
horgolt angyalkái, csengői, hópihéi
díszelegnek és ruháinkon is fellelhető egy-egy horgolt virág, vagy
csipkegallér, amit tőle kaptunk.

Martonné Májer Mária elmesélte a
gyerekeknek, hogy Gizi néni már
gyermekkorában is érdeklődött a
kézimunkázás iránt. Többféle technikát ismert meg édesanyjától és
nagymamájától. Napjainkban is ez
a hobbija: szabad idejében szívesen
köt, horgol, nemezel, üveget fest és
gravíroz, vagy éppen ujjbábokat
varr. Szorgos kezei közül szebbnél

Ovi-galéria megnyitó ünnepünkön
gyönyörű, téli hangulatú dallamok
csendültek fel óvodapedagógusaink
előadásában. Lennerné Pál Szilvia,
mint egykori szülő, szívhez szóló
verssel köszöntötte munkatársunkat. A Napsugár csoportos lányok
(Sulyok Vivien, Vizi Jázmin, Orsós
Ketrin, Horváth Virág, Gáspár Melitta) zenés kreatív játéka igazi téli
hangulatot varázsolt számunkra. Fábián Anna fuvolajátéka és Radován
Péterné Zsuzsa éneke már a közelgő

ünnep meghittségét idézte elénk.
Az ünnepélyes pillanatokban a
gyermekek köszöntő dallal és ajándékkal kedveskedtek Gizi néninek,
majd megcsodálhatták a kiállítást.
Ezt követően Gizi néni megmutatta
a nagycsoportosoknak a horgolás
„titkait”, melyet nagy érdeklődéssel követtek. Útravalóul Fésűs Éva
karácsonyi verséből idézett:
„Ajándékot én is készítettem,
amíg készült majdnem tündér lettem.”
Kívánunk Gizi néninek és családjának jó egészséget, az alkotó
munkájához pedig sok- sok örömet:
a Vackor Óvoda apraja-nagyja nevében:
Martonné Májer Mária
Imri Zoltánné Szilvi
óvodapedagógusok

Célba tolták a Re-Cikli biciklit
Tavaly december 16-án adták át a Re-Cikli műhelyt. Az azóta végzett tevékenységről beszélgettem Kurdi Róberttel, a műhely vezetőjével.

- Az első időszakban szerszámok beszerzése, a
műhely, az iroda és egyéb helyiségek kialakítása
történt. Most már bicikliket szerelünk, és a jó
alkatrészeket felhasználjuk.
- Honnan, hogyan szerzik be az „alapanyagot”;
a használt kerékpárokat?
- Mintegy 98 %-ban a használtpiacról szerezzük
be a „nyersanyagot”, de más beszállítók is szóba
jöhetnek majd. A fő célunk, hogy használtból
újszerű kerékpárokat állítsunk elő.
- A szükséges alkatrészeket milyen úton szerzik
be?

- Hogyan kapcsolódik össze a Re-Cikli és a Tandem Szociális Szövetkezet?
- A Magyar Vöröskereszt támogatásával jött létre
a műhely. Ők a Revita Alapítványt bízták meg a
projekt szakmai vezetésével. A Re-Cikli név a Revita Alapítványhoz tartozik. Terveikben szerepel,
hogy országos szinten ilyen műhelyeket hoznak
létre. Áprilisig a Magyar Vöröskereszt fogja a
kezünket. Utána a Tandem Szociális Szövetkezet
működteti a műhelyt, de továbbra is számítunk
a Re-Cikli segítségére.
- Alig egy hónapja volt az avatás. Mi történt
azóta?

- Baktalórántházán már működik egy ilyen műhely, segítségükkel lehetőségünk lesz Kisvárdáról
kedvezményes áron beszerezni az alkatrészeket.
- Hogyan történik majd az értékesítés? Ki határozza meg a vételi és eladási árat? Hol landol
a befolyt összeg?
- A Revita ebbe nem szól bele. Az árakat mi
szabjuk meg. Csóré Jenő, az egyik szerelő szakmai véleményt ad, és közös megbeszélés alapján döntünk az árról, amelyben benne van a
megvásárlási ár, a ráfordított munkaidő és a
felhasznált alkatrész, plusz némi haszon, amelyet a szövetkezet visszaforgat. Több lábon álló
értékesítést szeretnénk: elsődlegesen egy online
felületen hirdetni, másodszor a devecseri lomis
piac, harmadszor egy helyi bemutatóteremben

kiállítani, végül pedig a termelői piacon való
árusítás egy állandó standon.
- Az eddig eltelt rövid idő eredményei bíztató
jövőt vetítenek elénk. Mik a jövő tervei?
- Az igény bővítésre ad lehetőséget. Szeretnénk
felvenni most még egy főt, egyelőre 4 órában.
Most a biciklijavítás a fő profil, de ha az idő
engedi, bővülhet a tevékenység pl. késélezéssel, kulcsmásolással, stb. A szerelést a lakosság
részére is szeretnénk működtetni.
Végezetül nyomon követhettük a munkafolyamatot: műhelybe ér a használt bicikli, leltárba
veszik, átvizsgálják, a hibás alkatrészt kicserélik
(vagy, ha javíthatatlan, a felhasználható elemeket
szedik ki), tisztogatják, raktárba tolják, majd
később értékesítik.
Váti Ferenc
Kép: Kovács Zsolt DVTV
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Február végén nyit a kerékpáros
Re-Cikli Műhely Devecserben!

Annak ellenére, hogy Devecser – a helyi lomis
piac miatt – a használt kerékpárok hazai fellegvára, a településen eddig nem volt elérhető
olyan kerékpárszerviz, amely megbízhatóan,
garanciával és számlaképesen vállalja kerékpárok
szervizelését, javítását. A február 26-án nyíló
Re-Cikli Műhely a kerékpárok javítása és szervizelése mellett a KRESZ szabályoknak megfelelő,
műszakilag megbízható, felújított kerékpárokat
is értékesítésébe is kezd elérhető áron.

Mint arról a lap januári számában már beszámoltunk, a Deák Ferenc tér 2. szám alatt egy
új szolgáltatást érhetnek el hamarosan Devecser városában. A Re-Cikli Devecseri Műhelye
egy társadalmi célú vállalkozás, ami a Magyar
Vöröskereszt Somló Térségi Programjának keretében került kialakításra. A kerékpárműhely
elindulását – az ország keleti felében működő
baktalórántházi Re-Cikli Műhely mintájára – a
debreceni székhelyű Revita Alapítvány munkatársai segítették. A kezdeményezés keretében
kialakításra és berendezésre került egy kerékpárszerelő műhely, ahol három helyi munkatárs
dolgozik majd, akik a műhely vezetését, a szerelési feladatokat és a kapcsolódó adminisztrációt
végzik. A műhely működtetését a 2016. január
7-én megalakult Devecseri Tandem Szociális
Szövetkezet látja el, aminek nemcsak a műhely
munkatársai, hanem a szövetkezet céljai iránt
elkötelezett magánszemélyek, valamint a Magyar
Vöröskereszt is tagja lettek.
A devecseri Re-Cikli Műhely a lakosság számára 2016. február 26-án nyílt napot tart,

A lakossági nyílt napot követően megkezdődik a
felújított, újra használatba helyezett kerékpárok
értékesítése is. A műhely mellett több értékesítési
ponton is találkozhatnak majd a helyiek és az
ország más részeiről a városba látogatók a devecseri Re-Cikli kerékpárokkal. A Re-Cikli standokon kiállított kerékpárok széles választékából
válogathatnak majd a vásárlók egyedi igényeik
szerint. Ezekre a felújított kerékpárokra garanciát is vállalnak a devecseri műhelyben, ami a
kedvező ár és a megbízható minőség mellett egy
további érvként szolgál a Re-Cikli kerékpárokat
vásárlók számára.

ahol a helyi emberek betekintést nyerhetnek a
műhely életébe. Ezen a napon a műhely munkatársai segítségével az érdeklődők megismerhetik a biztonságos kerékpározással kapcsolatos
KRESZ-szabályokat, emellett hasznos tudnivalókkal látják el őket arról, mire kell figyelni,
mielőtt kerékpárra száll az ember. A műhely
munkatársai ingyenesen átvizsgálják a rendezvényre látogatók kerékpárjait, az átvizsgálásra
behozott kerékpárok tulajdonosai között pedig
hasznos biciklis ajándékokat sorsolunk ki. (Az
átvizsgálással kapcsolatos részleteket nyomon
követheti a Re-Cikli Műhely, illetve Devecser
Város Facebook oldalán!).

A műhelyt működtető Devecseri Tandem Szociális Szövetkezet tagjai fontosnak tartják, hogy
elérhető árú, megfizethető, minőségi szolgáltatásokkal álljanak a lakosság és a térségben
található önkormányzatok, valamint cégek
rendelkezésére.
Ne feledje! A nyílt napra mindenkit szeretettel
vár a devecseri Re-Cikli Műhely csapata! A kerékpárját mindenképpen hozza magával, hogy
még időben meggyőződjön róla, milyen műszaki
állapotban várja a tavaszt biciklije!
Re-Cikli Lakossági Nyílt Műhelynap
Időpont: 2016. február 26. 1000-1800 között
Helyszín: Devecser, Deák Ferenc tér 2.
További részletek: A Re-Cikli Műhely
és a Devecser Város Facebook oldalain.

A magyar kultúra napja Devecserben
A Városi Könyvtárban Szente-Takács Anna mb. intézményvezető
az alábbi szavakkal köszöntötte az
ünnepség résztvevőit:
- Ezen a napon, január 22-én fejezte
be 193 évvel ezelőtt Kölcsey Ferenc
a Himnusz megírását. Országszerte
rendezvényekkel emlékeznek e jeles
eseményre kulturális intézményekben. A mai rendezvényünkön egy
helyi pedagógus, helytörténet-kutató, Czeidli József Sajtófotók a
kultúra tükrében elnevezésű kiállítását nyitja meg Ferenczi Gábor
polgármester úr. Ezt követően meghallgatjuk Czeidli József Nemzeti
értékek a kultúra fényében című
előadását. Engedjenek meg azonban néhány bevezető gondolatot,
idézetet nálam sokkal okosabb,

sikeresebb szerzők tollából a kultúrával kapcsolatban. Spiró György
meghatározása szerint a kultúra
nem valami fennkölt dolog, nem a
messzi magasban kevesek számára
rezgő délibáb, hanem a mindennapi
élet szerves része. A kultúra többek
között nem egyéb, mint azok a sárgafedelű, silány papírból készült,
vacak kis könyvek, amelyek nagy
műveket közvetítenek, és amelyeket
bárki bármikor megvehet. S hogy
miért fontos a kultúra? Wass Albert
szavaival a kultúra nem azt jelenti,
hogy fogkeféd van és meg tudod
indítani a gramofont. A kulturált
ember látni és érezni tudja a szépet
és a jót. S mintegy hitvallásként,
valamennyi munkatársam nevében
idézem Zenta Maurina lett nem-

zetiségű írónő szavait, aki szerint
a kultúra abban a tudatban gyökerezik, hogy vannak dolgok, melyek
nem haszonért valók, és mégis nélkülözhetetlenek – fogalmazott az
intézmény vezetője. Köszöntőjét
követően Ferenczi Gábor, városunk
polgármestere a kultúra, a hagyományápolás, a nyelv fontos szerepét

hangsúlyozta. Örömét fejezte ki,
hogy Czeidli József, a helyi értéktár
bizottság elnöke a kiállított fotók
nagy részén devecseri életképeket
mutat be. A kiállítás izgalmasságát a szerteágazó témakör jelenti.
Nagyon fontos feladat a helyi eseményeket, építményeket, utcákat,
tereket, tárgyakat megörökíteni.
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Ferenczi Gábor köszönetet mondott
az óvodában, az iskolában, a művelődésben dolgozóknak a magyar
nyelv megvédése érdekében kifejtett áldozatos munkáért. Czeidli
József elmondta, hogy a kiállított
fotókat kb. 200 felvételből választotta ki, amelyek 2010-től 2015-ig
készültek. Úgy gondolja, az utókor
számára meg kell örökíteni a mát.
A kiállítás megtekintése után a tanár úr nemzeti értékeinkről tartott
vetített képes előadást, jó érzékkel
válogatva a hungarikumok közül.
Minden képhez értő, rövid magyarázatot fűzött. Így került sorra: a
hagyma, a Zsolnai kulturális negyed, a mohácsi busójárás, Puskás
Ferenc életútja, a tárogató, amelyen elhangzott Erkel Ferenc Bánk

bánjából a Hazám, hazám-ária.
Szentgyörgyi Albert folytatta a
sort, majd az unicum, a klasszikus
magyar nóta, amelynek illusztris
képviselője, Bokor János énekelte a
Vén cigányt. Képre került Csongrád
régi belvárosa, a bocskai viselet,
gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka, az akácméz, Irinyi János,
a Vizsolyi Biblia, a fröccs, elhangzott Vörösmarty Mihály Fóti dala,
a magyar operett (Latabár Kálmán
énekelt), a matyó örökség, a Széchenyi-hársfa Nagycenken, a magyar
solymászat, a bonyhádi zománcáru,
a Gundel-örökség (mint egykori
rokon, Latinovits Zoltán mondott
verset), a szegedi papucs, és végezetül a 100 tagú cigányzenekar,
amely Brahms V. magyar táncát

játszotta. Az est valóban a kultúrát
ünnepelte képpel, énekkel, zenével.
A nagyszerűen sikerült, hangulatos,
vetített képes előadás remélhetőleg
sok hallgató érdeklődését felkeltette
a hungarikumok iránt. A Himnuszt

a Zeneiskola kamaracsoportja játszotta Ihászné Szabó Katalin igazgató vezetésével.
Váti Ferenc
Fotó: Városi könyvtár

A devecseri kórház története 3. rész
A járás közegészségügyi bázisának, a Berta kórháznak az állaga és berendezései a katonai célú
igénybevétel miatt nagyon lerongyolódtak az I.
világháború idején. Dr. Szalay László járási orvos vezetése alatt azonban sikerült felújítani és új
berendezéseket (röntgenkészülék, kvarclámpa)
beszerezni. Ő 1935. augusztus 25-én nyugdíjba
vonult, s utódjává a Körmendről jött fiatal orvost,
dr. Péter Ferencet nevezték ki. Néhány évig állt a

kórház élén, távozása után 1937. június 5-én dr.
Laczay Antal érkezett Kaposvárról a helyére. Az
új igazgató-főorvos valóságos csodát tett. A Somlóvidék című helyi lap lelkendezve közölte (1937.
június 27.) a legnagyobb szenzációt: lezajlott az első
vakbélműtét. Szintén a helyi sajtó tudósított arról,
hogy 1940. június 8-án fejeződött be a vöröskeresztes ápolónői tanfolyam az igazgató-főorvos vezetésével (a vizsga után az új vöröskeresztes ápolónők

Világosi
György
köszöntése

Ezúton köszönjük a január 5-i
véradáson megjelenteknek

Január 28 - án otthonában köszöntötte Ferenczi
Gábor a város egyik legidősebb polgárát. A jó egészségnek örvendő Világosi György, egykori ügyvédnek, Devecser díszpolgárának az önkormányzat
emléklappal és kis ajándékcsomaggal kedveskedett.
A novemberben elmaradt találkozót most tudták
pótolni az ünnepelt akkori váratlan balesete miatt.
Devecser, Czeidli József
Fotó: Önkormányzat

a Hadügyminisztérium képviseletében jelen lévő
Wetzl főhadnagy kezébe tették le fogadalmukat).
1940. október-novemberében jelentős bővítési
munkák zajlottak le, modern műtőt, szülőszobát
létesítettek. Változás történt 1956 tavaszán a kórház
vezetésében, dr. Laczay Antal igazgató-főorvos az
ajkai rendelőintézetbe került. Nyugdíjasként Ajkán
hunyt el 1978-ban. Utódja dr. Vattay Gyula lett.
Czeidli József

Kaposi István, Somogyiné Titi Beáta,
Nyoma Tamás, Tóth László,
Németh Balázs, Titi László,
Kovács Péter, Pomper Péter,
Szöke Gábor, Orsós György,
Kalányos Erika, Szücs Ferencné,
Varga Károlyné, Varga Károly,
Garda Zalán, Tomor Ferenc,
Baráth Tamás, Bertalan Balázs,
Vilimszky Judit, Preininger Péter,
Csibertics János, Tomor József,
Czuczai László, Tomor Attila,
Bognár Ferenc, Tomor Ferenc
- köszönjük segítségüket.
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Az önkormányzat hírei
		- amiről a devecserieknek tudni kell
Nyilvános képviselő-testületi
ülés 2016. január 27.
Az ülés rendhagyó módon kezdődött. Képviselői javaslatra a vegyes
ügyekkel kezdtek. Bognár Ferencné képviselő elmondta, hogy sok
választó kereste meg, amiért zárva
van a buszmegálló. A hidegben
szeretnének bemenni. A katasztrófavédelem szerint, ha bent cigarettázik valaki (ami egyébként tilos),
a tűzjelző azonnal bekapcsol, ezért
többször kellett kimenniük fölöslegesen. Ezért zárták be. Történt
már rendzavarás is. Miért vannak
a kamerák? Gyakrabban kellene
ellenőrzést folytatni, de a váróhelyiséget ki kell nyitni. Az utcán is
legyenek térfigyelő kamerák! Többször kérte a képviselőasszony azt is,
hogy a mezőőrök számoljanak be
tevékenységükről. Kérdése, hogy a
május 1-jei ünnep és a gyermeknap
meg lesz-e tartva? Hozzátette még,
hogy a jegyzőkönyvekből sok fontos rész kimaradt, amely számára
a peres ügyben fontos lett volna.
Felvetette azt is, hogy Sándormajor
útjain térdig ér a sár, ezeket javítani
kell. Ferenczi Gábor polgármester
válaszában elmondta, a buszmegállóval kapcsolatban az üzemeltetővel
egyeztettek. Amíg nem működik a
kamerarendszer, a vandálok „tevékenysége” miatt zárva kell tartani.
Térfigyelő kamerarendszer az iskolához 2 kell, de a bevezető utakhoz
is szükséges telepíteni. A mezőőrök
előre elkészítik a szolgálati tervet, és
közösen járőröznek (alkalmanként)
a rendőrséggel. A rendezvényekről egyeztettek a könyvtárral és a
művelődési házzal. Bendes István
jegyző közölte, hogy a jegyzőkönyvekben a tartalmi rész rögzítése a
fontos. Ami nem tartozik hozzá, azt
kiveszik, de ha szükség van bármely
elhangzott szövegre, ahhoz a felvétel
használható. A polgármester szerint
a sándormajori út javításának nincs
akadálya. Óvári Márton bizottsági
elnök jelezte, hogy a Hársfa utcában és az Ifjúság utcában is javításra szorul a járda. Mayer Gábor
bizottsági elnök közölte, hogy az
iskola tanulói készülnek a majálisra,
gyermeknapra és egyéb ünnepekre.
Tájékoztatott, hogy a betelepítési
kvóta ellen a helyi Fidesz már több
mint ezer aláírást gyűjtött.

Kozma György képviselő kérte, hogy
a Start-munkaprogram vezetője adjon tájékoztatást a térkövezésről. Jelezte, hogy a savanyító üzemnél nem
történt nagy átalakítás, és régebben
beszerzett eszközök vannak. Kérdése: Miért hoztak kistraktorral építési
törmeléket a városba? A polgármester reagálása: A Start-munkaprogramban többnyire hátrányos helyzetűek dolgoztak. Ez nagy lehetőség
számukra. Lehet hibákat találni a
munkájukban, de nagy eredmény,
hogy 105-en kaptak munkalehetőséget. A savanyító üzemnél a felújítási
munkákat el kellett végezni, ami
alig több mint egymillió forintba
került, mert a munka dandárját a
„startosok” végezték el. A törmelék
lerakására egy programban résztvevő kért engedélyt. Óvári Márton
szerint kevés a helyi vállalkozóktól a beszerzési arány. Részletesen
meg kell vizsgálni a beszerzéseket.
Korábban erről már egyeztettek a
polgármesterrel. A jegyző felháborítónak tartja egyes képviselők
stílusát. Javasolja, hogy nézzék meg
a valóságot, és ha hibát találnak,
akkor azt tegyék szóvá megfelelő
hangnemben. A polgármester hozzátette, hogy 2015-ben stabilizálták
a város pénzügyi helyzetét, és ehhez
hozzátartozott (döntés is volt róla),
hogy a lehető legolcsóbban végezzék
a beszerzéseket. Bognár Ferencné
megjegyzése, hogy a polgármester
jól teszi, amit csinál, hisz a 2015.
évet plusszal zárta az önkormányzat.
Mayer Gábor kifogásolta, hogy
mindenkinek megköszönték a
munkáját, csak az előző képviselő-testületnek nem. Az ő munkájuk
is hozzájárult a tavalyi év sikereihez. A polgármester egyetértett az
észrevétellel. A jegyző ismertette
az örökségvédelmi központ határozatát a régi temető együtteséről
és egyes objektumairól, azok nyilvántartásba vételéről. Stratégiai
megállapodást kötöttek az ADITUS
Kft.-vel a pályázatok menedzselésére. Elfogadták a Tandem telephely
kérelmét. 20 ezer Ft-tal támogatják
a Rákóczi Szövetséget. A költségvetés tárgyalásán figyelembe veszik
a templom külső felújítására kért
támogatást. Kiírják a falugondnoki
munkakörre a pályázatot.
Napirend:

1.

Okirat-módosítás: Az
NGM-rendelet a családsegítés
kormányzati funkciót törölte,
módosította a gyermekjóléti
szolgáltatások kormányzati
funkció elnevezését család- és
gyermekjóléti szolgáltatások
elnevezésre, valamint újként
bekerült a család- és gyermekjóléti központ elnevezésű kormányzati funkció.
2. A testület jóváhagyta a Devecseri Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat szakmai
programját és Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
3. Elfogadták az Észak-Balatoni
Térség Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A
következő ülésen tárgyalnak
a hulladékkezelésről.
4. A testület felülvizsgálta a
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. A megállapodás megfelel a hatályos
jogszabályoknak.
5. Jóváhagyták a Biztos Kezdet
Gyermekház helyiséghasználati kérelmét.
6. Helybenhagyták a Multi Mining Kft. Deák tér 2-ből a
Damjanich u. 7-be való költözését.
7-8. A testület Sebestyén Gézát,
mint a legolcsóbb ajánlatot
tevőt bízza meg a volt kórház
területén kialakítandó orvosi
ügyelet, valamint a családsegítő és gyermekjóléti központ, a
házi segítségnyújtás, és idősek
nappali ellátásához szükséges
építési engedélyezési és kiviteli
tervek elkészítésével.
9. Kovács Zsolt, a DVTV „mindenese” ajánlatokat kért be új
kamera vásárlására. A testü-

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

let arra az ajánlatra szavazott,
amellyel valóra váltható az élő
egyenes közvetítés
A városban több eladásra váró
összközműves telek található,
az ár: 1.300 Ft/m2.
A Bakony-Somló Pünkösdi
Hagyományőrző Találkozó
(május 13-15.) megrendezésére pályázatot nyújtottak be
3.340 ezer Ft összegre 1.224
ezer Ft önrésszel.
A testület az óvodai gyermekétkeztetés díját az óvodai ellátásban részesülők esetében
355 Ft-ban, a bölcsődei ellátásban részesülők esetében 400
Ft-ban állapítja meg (tízórai,
ebéd, uzsonna).
Kiírták a pályázatot a Városi
Könyvtár és Művelődési Ház
igazgatói állására.
A testület megállapította Ferenczi Gábor polgármester
2016. évi szabadságát.
Támogatják a Tikhegyben az
utcanevek kialakítását.
Tudomásul vették a bizottságok 2016. évi munkatervét.
A polgármester tájékoztatót
adott a pályázati lehetőségekről.
Az alpolgármester személyére
a polgármester nem tett javaslatot. Bendes István jegyző
ismertette a Veszprém Megyei
Kormányhivatal törvényességi
felhívását, amely szerint legalább egy alpolgármester választása minden önkormányzatnál kötelező. A felhívásban
foglaltakat 45 napon belül meg
kell vizsgálni, a mulasztásban
megnyilvánuló törvénysértést
meg kell szüntetni. Bendes István közölte, hogy a felhívásra
határozattal válaszolnak.

Váti Ferenc

Meghívó!
A Devecseri Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2016.
március 17-én 16.00-kor a Devecseri Művelődési Ház nagytermében
tájékoztatót szervez az új Családi Otthonteremtési Támogatásról
(CSOK), annak igénylési feltételeiről.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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EMBERMESÉK

Utcáink, tereink rendjének, tisztaságának felelőse
Rendhagyó embermese egy rendhagyó téma megvalósításáért dolgozó emberről

Ki megértéssel, ki ellenségesen veszi tudomásul
a közterület-felügyelő figyelmeztetését, intézkedését. Úgy vélem, Kurányi Jenő nem éppen népszerű feladatot vállalt, amikor jelentkezett erre
a város szempontjából nagyon fontos munkára.

tetéseket. Korábban, ha leadtam egy felhívást, volt
olyan tulajdonos, aki azonnal telefonon keresztül
méltatlankodott a polgármesternek, vagy egy-egy
képviselőnek. Most már megértik, hogy éppen a
képviselő-testület alkotta rendeletnek teszek eleget.
A 11 kihelyezett hirdetőtáblán olvasható, hogy kit
milyen ügyben lehet felhívni. A használt gumiabroncsok elszállítása megtörtént, de sok található
még néhány udvarban. Pozitívan értékelem, hogy
még nem kellett pénzbüntetést kiszabni.

- Tudom, hogy Devecserben régebbről már sokan ismerik, de azok számára kérek egy rövid
önéletrajzot, akiknek még ismeretlen.
- Budapesten születtem 1954-ben. Az általános
iskolát Somlóvásárhelyen jártam ki. Celldömölkön a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségiztem. Katonaság után a megyei KÖJÁL-nál
műszaki előadó lettem. Később Zánkán utazási
referensként tevékenykedtem. Hogy közelebb
kerüljek a családhoz, az Ajkai Timföldgyárban
mint szállításvezető, majd a Kristály Kft.-nél
mint termelésirányító dolgoztam. A közterület-felügyelői feladatokat Ajkán ismertem meg.
Megtetszett és vállaltam az állást. A sporttal
való kapcsolatom már gyermekkoromban elkezdődött: asztaliteniszeztem, fociztam. Később
sportvezető és edző lettem. Szakmám: rádió- és
tv műszerész, szervezési sportmenedzser (ELTE-n), tájgondnok (Pannon Egyetem Veszprém),
közterület-felügyelő, személy- és vagyonőr.

- Hogyan alakulnak kapcsolatai a lakossággal?

Katona Debrecenben
felkeresését – eredménytelenül. Többen kértek a
síkosság megszüntetésére sót, de ez nem a hivatal
feladata. A lakóparkban is vannak gondok, például
a játszóteret éjjel is használták. Nincs megoldva a
felügyelet. Korábban tartottunk megbeszélést az
illetékes szervekkel, de ez elmaradt, pedig szükség
lenne rá. Az idősebbek gyakran kérnek segítséget, amelynek én minden esetben hangot adok.
Fontos feladataim még 2016-ra: szemeteskukák
kihelyezése, óvoda előtti zebra elkészítése, sándormajori és székpusztai gyerekek beszállítása,
kamerarendszert több helyre kihelyezni.

Az első munkahelyen

Óvónő édesanyjával

- Konkrétan mi a feladata a közterület-felügyelőnek?
- Felügyelni a város utcáinak, parkjainak tisztaságát. Közreműködni az épített környezet, az
önkormányzati vagyon, a közrend- és a közbiztonság védelmében. A szükséges intézkedések
megtétele. Jelezni az utcán álló üzemképtelen
járműveket. Figyelmeztetni az ebtulajdonosokat
az utcára kifutkározó kutyáik udvaron belül tartására. Mielőbb szükséges lenne egy gyepmester
munkába állítása. Sok az elhanyagolt, lakatlan
ház. Előttük nincs takarítás. Kértem a rokonok

- Jónak értékelem. Ez köszönhető korábbi devecseri
kapcsolataimnak, a sporton és a közös munkahelyeken keresztül, a jó sport- és munkabarátságoknak köszönhetően. Korábban voltak fenyegetések,
de mára már úgy érzem, nincs haragosom. Nem
célom a bírságolás. Mindig az emberek megértésére
számítok. Hiszem, hogy szép szóval, meggyőzéssel
többre megyek, mint a büntetéssel.

- Elégedett az eredményekkel?

Focista Dabronyban
- Mik az eddigi eredmények, tapasztalatok?
- A városban árusító idegenekkel (vándor) már nincs
gond. A helyi boltosok közül már csak három nem
kötött szerződést a hirdetőtáblák kihelyezésére, hét
igen. Az emberek már komolyan veszik a figyelmez-

- Csak részben. Nem vagyok elégedett a Várkert
állapotával. Sokkal nagyobb figyelmet érdemel!
A kóbor és nem kóbor kutyák „ügyét” sürgősen
rendezni kell! Teljesen elégedett csak akkor lehetek, ha a lakosság megnyugtatóan elégedett
lesz a környezetével, és az én munkámmal is,
és elfogadják elvemet: Együtt többet tehetünk
környezetünk megóvásáért!
Váti Ferenc
Kép: Kovács Zsolt DVTV Archív
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„Vízkereszttől negyven
napig mulatoznánk
pirkadatig!”

A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszakot
a vidám népünnepélyek, bálok sorozata jellemzi.
Ilyenkor bújnak az emberek maskarába, hogy
elriasszák a telet, és mulatozva várják a tavaszt

a néphagyomány tükrében. Ezen alkalmat kihasználva, február 4-én délután nagy farsangi
mulatságot szerveztünk az általános iskola alsó
tagozatában. Egy órától négy óráig az osztály-

termekben zajlottak a jelmezversenyek és a különböző tréfás vetélkedők. A gyerekek jelmezei
ötletesek, fantáziadúsak voltak. Találkozhattunk
a folyosón rendőrrel, boszorkányokkal, gésával,
állatokkal, valamint sok-sok királylánnyal és
tündérrel.
Ezen a napon a játékoké volt a főszerep, melyek
hatással vannak a személyiség alakulására, elősegítik a nevelésnek, a harmonikus, fejlett személyiség pozitív vonásainak kialakítását, fejlesztését. A rendezvény fő célja a néphagyományok
ápolása mellett a kapcsolatépítés volt. A szokások
felelevenítése - melyek az élet minden területére
kiterjednek - tartják fenn a közösséget. Minden
embernek, így a gyerekeknek is elemi szükséglete,
hogy vágyakoznak békés, bensőséges kapcsolatokra, meghittségre, egy olyan szintérre, amelyben
félelem nélkül élhetnek. Ennek elsődleges helye
a család mellett az iskolai közösség, ahol ismerik
és értékelik őket. A jó hangulatú vigadalom nagysikerű pillanata az első alkalommal megrendezett
sulidisco volt, ahol a party hangulatot a meglepetésvendégként érkezett Horváth Éva biztosította.
A sok jelmezes, felnőtt és gyermek egyaránt, nagy
zsivajjal búcsúztatta el a telet, mindenki élményekkel gazdagon és vidáman indult hazafelé.
Köszönetet mondunk a Roma Kisebbségi Önkormányzatnak a rendezvény támogatásáért.
Nyárs Hajnalka

Farsangi hangulat a
színpadon és a nézőtéren

Az igazi farsangot minden évben a
zeneiskola hozza el a vidámságra,
nívós szórakozásra vágyók számára.
Kár, hogy csak egy napig tart. Nem
egyszerű koncertek ezek, hanem
mindig valami meglepetést is tartogatnak. Tavaly Kacsóh Pongrác János
vitéze szolgált keretjátékul. Az idén
Kálmán Imre világhírű operettjét, a
Csárdáskirálynőt választották. Nem
véletlen, hiszen 100 éve volt Budapesten a premier, 1916. november
3-án, egy évvel a bécsi bemutató
után (eredeti címe: Éljen a szerelem). A háború alatt is játszották.

- Az egész világ két dologtól hangos: a Csárdáskirálynő sikerétől és
az ágyúdörgéstől! - írta egy bécsi
kritikus. 1954-ben Békeffy István és
Kellér Dezső átírták a régi librettót.
Ekkor már az ezredik előadáson
is túl voltak. A szereplők középpontjában Honthy Hanna és Feleki
Kamill állt. Az operett dalait azóta
is éneklik, dúdolják, hangszereken
játsszák, akárcsak a mostani előa-

dáson, ahol Cecília Ihászné Szabó
Katalin, Feri bácsi Ormándlaky
Péter, Miska pincér Czeidli József volt, közreműködött Baráth
Jánosné. A műsorban fellépett a
fenti felnőttek mellett Tóth Eszter
(furulya), Balogh Panna (zongora), Bakos Noémi (klarinét), Bakos
Réka (fuvola), Csóré Angéla (zongora), Pomper Letícia és Pomper
Alexandra (fuvola, zongora), Doma
Zsüsztin (klarinét), Bertalan Zsófia
(fuvola), Gazdag Máté (zongora),
Varga Noémi (klarinét), Venczel
Zsófi (fuvola), Kelemen Alexandra
(klarinét), Orsós Julianna (trombita), Németh István, Bojnécz Gábor
(zongora), Kovács Kornél (szaxofon), Pataki Bence (trombita), Barta
Gábor (fuvola), Halál brigád: Pataki
Bence, Göcsei Márk, Ormándlaky
Péter (trombita), Boldizsár Bíborka
(trombita), Mergl Zsófia (fuvola),
Magvas Laura (szaxofon), Barta
Enikő (szaxofon), Tomor Júlia
(zongora), Fenyvesi Júlia (klarinét),

Ughy Veronika (tenorkürt), Forgács
Anna, Hekele Fanni, Szücs Krisztián (tuba, dob, zongora).
Kórus:
vezető Horváthné Fatalin
Zsuzsanna.
Felkészítő tanárok:
Bojnécz Gábor, Göcsei Márk,
Hekele Fanni, Horváthné Fatalin

Zsuzsanna, Ihász Irén, Ihászné
Szabó Katalin, Ormándlaky Péter.
Díszlet:
Keller Gyöngyi, Trombitás
Veronika.
Technika:
Baráth András, Kovács Zsolt,
Kurdi Róbert.
Vastaps: A közönség, amely várja
a folytatást.
Váti Ferenc
Fotó: Zeneiskola
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Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Devecseri Járási Hivatalának telefonszámai és e-mail címei az alábbiak szerint megváltoztak.
Bereczky Nóra s.k.
Devecser, 2016. február 15.
járási hivatalvezető

Veszprém Megyei Kormányhivatal Devecseri Járási Hivatal
Szervezet

Név

Beosztás, feladatkör

városi

Telefon

belső

Devecseri Járási Hivatal
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Honlap:

8460 Devecser, Petőfi tér 1.
88/550-742
88/550-812
devecser.jaras@veszprem.gov.hu
www.kormanyhivatal.hu
Bereczky Nóra

hivatalvezető

88/550-742

8319

Némethné Kovács Szilvia

hivatalvezető-helyettes, hatósági és gyámügyi
osztályvezető

88/550-738

8311

Molnárné Somogyi Edina

titkársági ügyintéző

88/550-742

8315

Hatósági és Gyámügyi Osztály
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Honlap:

8460 Devecser, Petőfi tér 1.
88/550-735
88/550-816
devecser.hatosag@veszprem.gov.hu
www.kormanyhivatal.hu
Lukács Tamásné

gyámügyi ügyintéző

88/550-731

8304

Bicsérdi Miklós

gyámügyi ügyintéző

88/550-734

8307

Modori Lászlóné

gyermekvédelmi ügyintéző

88/550-733

8306

Cziráky Károlyné

gyámügyi ügyintéző

88/550-745

8318

Pék Istvánné

kormányzati ügykezelő

88/550-735

8308

Szabóné Vér Ágnes

gazdálkodási ügyintéző

88/550-744

8317

Rostáné Csillag Rozália

szociális ügyintéző

88/550-736

8309

Csurgainé Kulcsár Erika

szociális ügyintéző

88/550-732

8305

Szücs Miklósné

kormányzati ügykezelő

88/550-737

8310

Horváth Géza

környezetvédelmi ügyintéző

88/550-737

8310
8314

Börötzffyné Sári Dóra

hatósági ügyintéző

88/550-741

Borsos Tamás

építéshatósági referens, (kéthetente csütörtöki
napokon 8.00-16.30

88/550-742

Szentes Gábor

informatikus

88/550-728

Informatika
8301

Kormányablak Osztály
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Honlap:

8460 Devecser, Petőfi tér 1.
88/550-730
88/550-815
devecser.kormanyablak@veszprem.gov.hu
www.kormanyhivatal.hu
Zömbik Adrienn

osztályvezető

88/550-730

8303

Reményi Gabriella

kormányablak ügyintéző

88/550-740

8313

Tanka Renáta

kormányablak ügyintéző

88/550-740

8313

Kolonicsné Szabó Ildikó

kormányablak ügyintéző

88/550-730

8303

Péntek Bernadett

kormányablak ügyintéző

88/550-740

8313

8316

Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Honlap:

8460 Devecser, Petőfi tér 1.
88/550-743
88/550-813
devecser.elelmiszer@veszprem.gov.hu
www.nebih.gov.hu
Dr. Kaufman Gábor

osztályvezető

88/550-743

Dr. Bauer András

hatósági állatorvos

88/550-743

Dr. Döbröntei-Ashley Beáta

hatósági állatorvos

88/550-743

Tálos Erika

igazgatási ügyintéző

88/550-743
88/550-743

Csipszer Andrea

állategészségügyi szaksegéd

Forintos Andrea

állategészségügyi szaksegéd

Nagy Ildikó

állategészségügyi szaksegéd

Foglalkoztatási Osztály
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:

8460 Devecser, Szent Imre u. 1.
88/550-750
88/550-814
devecser.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
Kövérné Tálász Gabriella

osztályvezető

88/550-751

8324

Buzás Éva

közfoglalkoztatási ügyintéző

88/550-747

8320

Aparácz László Zsolt

szolgáltatási ügyintéző

88/550-747

8320

Turi Csilla

szolgáltatási ügyintéző

88/550-750

8323

Szabó Nikolett

ellátási ügyintéző

88/550-749

8322

Kozma Zsuzsanna

TÁMOP 1.1.2. megvalósító

88/550-748

8321
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Háziasszonyoknak
Kefires poharas piskóta
10 perc munka, 20 perc sütés

Könnyű, nem száradó piskótatészta, amit nagyon sok
mindenhez használhatunk. Készíthetjük magában,
vagy gyümölccsel, dióval megszórva. Ha gyors sütemény kell, akkor ezt süsse meg!
Hozzávalók:
4 tojás
1,5 pohár olaj
4 pohár liszt
2 pohár cukor
2 csomag sütőpor
2 pohár kefir, de joghurttal is tökéletes

Elkészítés:
A hozzávalókat a kefires pohárral mérjük ki, illetve
egy akkora (űr)méretű pohárral. Először robotgéppel
habosra keverjük a cukrot, az olajat és az egész tojásokat, majd a többi hozzávalót, lisztet, cukrot, sütőport
is belekeverjük. Bármilyen darabolt gyümölcsöt,
kompótot rászórhatunk a tepsibe belekent tésztára.
Tán a pikáns ízű magozott meggyel a legfinomabb,
de lehet vegyes gyümölcs is. Közepes tepsiben sütjük.
Ha nagy adagot akarunk sütni, akkor duplázzuk meg
az adagokat. Tojást tehetünk kevesebbet (pl. dupla
adaghoz 8 tojás helyett csak 6 db-ot), de akkor tejjel
pótoljuk, hogy a massza önthető legyen. (Gyakorló
háziasszonyok tudják, hogy a tojás mérete sem kö-

zömbös a sütemények elkészítésében.)
180 fokra előmelegített sütőben kb. 30-35 perc alatt
megsütjük.
Ha kakaós piskótát szeretnénk készíteni belőle, akkor
a liszt hozzáadásakor ízlés szerint 2-4 evőkanál eredeti
kakaóport is keverjünk a tésztába. A kakaós tésztába
jól mutat a világos színű gyümölcs (datolyaszilva vagy
a darabolt körtebefőtt). Ha nem kakaós a tészta, akkor
csokoládét is csorgathatunk a tetejére. Mindenki
használhatja a fantáziáját!
M. Mester Katalin

Jeles évfordulósok 2016-ban
Minden év elején nagy érdeklődéssel lapozgatom
a Kincses Kalendáriumot, mely sorra veszi a jeles
évfordulósokat. Az idei esztendő sem szűkölködik ebben, hiszen népes a névsor. Mindjárt az
újesztendő küszöbén emlékezünk meg Fazekas
Mihályról, aki 250 évvel ezelőtt (Debrecen, 1766.
január 6.) született. A tudós polihisztor - költőnek
máig klasszikus remeke a Lúdas Matyi, amelynek főhőse az a libapásztorfiú, aki megbünteti a
zsarnok földbirtokost. Rácz Aladár (Jászapáti,
1866. február 28.) 130 éve született. A muzsikus
cigány családból származó cimbalomművész az
első Kossuth-díjasok egyike volt. Asbóth Oszkárt
ugyancsak az ünnepeltek sorában tudhatjuk, ő
125 éve született (Pankota, 1891. március 31.).

Mindenképpen a technikatörténet nagyszabású alakjának tekinthetjük. Kiváló tehetségű
helikopter-konstruktőr volt. Feltétlen meg kell
emlékeznünk a 135 éve született Zerkovitz Béla
dal- és operett szerzőről (Szeged, 1882. július
11.). Operettjeit időről időre felújítják, nótái ma
is népszerűek. A magyar sanzon- és operett királyaként tartják számon napjainkban is. 95 éves
lenne a híres filmrendező, Jancsó Miklós (Vác,
1921. szeptember 27.). Az első sikeres filmjei után
(A harangok Rómába mentek - 1958, Oldás és
kötés - 1963) a nemzetközi elismerést az 1965-ös
Szegénylegények hozta meg számára. A 93. évében elhunyt művész számos magyar és külföldi
kitüntetésben részesült, többek között kétszer

kapta meg a Kossuth-díjat. 210 éve született (Pest,
1806. november 11.) Pest polgármestere, majd
főpolgármestere, Rottenbiller Lipót. Az 1838-as
árvíz után ő dolgozta ki annak a nagyarányú
hitelfelvételnek a részleteit, amelynek segítségével minimális veszteséggel végrehajtották a
város újjáépítését. A „legnagyobb magyar”, gróf
Széchenyi István születésének 225. évfordulóját
(Bécs, 1791. szeptember 21.) ünnepeljük idén,
róla számos emléket őriz a hálás utókor. Az egyik
legősibb arisztokrata család sarjaként sokat tett
hazánkért. Kezdeményezője volt a Magyar Tudományos Akadémia megalapításának, a Lánchíd
építésének, a Duna és a Tisza szabályozásának...
Czeidli József

INTERJÚ Szabó Norbert dalszövegíróval
Szabó Norbert devecseri születésű, Budapesten
élő dalszövegírót kértem beszélgetésre. Most is
örömmel válaszolt kérdéseimre régi ismerősként.
- Nincs a fellépők között Dér Heni és a te dalszöveged sem szerepel a 2016-os Dal versenyen.
- Idén nem indultam ezen a versenyen, mert egy
nemzetközi mozgalom építésén szorgoskodom
egy éve. Heni bizonyára indult, de nem sikerült
kvalifikálnia a legjobb harmincba. Korábbi dalszerző- és zenésztársam, Burai Krisztián bejutott
az első elődöntőbe Mohamed Fatima Ott leszek
című dalával, amely Kotsy Kriszta szövegével
sereghajtóként végzett a fordulóban. Idén időt
fogok szakítani arra, hogy támogathassak előadókat olyan szövegekkel, amelyek esélyt adhatnak számukra a jobb szereplésre a Dalban is.
- Dér Heni dalainak a korábbi versenyeken
vegyes volt a fogadtatása. Szerinted miért?
- Dér Heni Intro című albumának legtöbb dalához
jómagam írtam a szövegeket. Ezek közül az Ég veled
máig játszott, nagy sikerű sláger lett a zsűritagok
személyes meglátásaitól függetlenül. Az Ébresztő
című dal a távollétemben történt szövegjavítás eredményeképpen a zsűritől jogosan kapott elmarasztaló
bírálatot. Több dalt nem kínáltunk fel prédául a bírák
grémiumának elemzésre, ezek önálló életüket élik a

különféle média csatornákon, illetve a hallgatóság
fülében, szívében. Mindig érdemes meghallgatni a
zsűri véleményét, fontos meglátásokat tartalmazhatnak. Ezzel együtt egy „zoknira hímzett” kritika
váratlan magasságokba emelhet egy művet.
- Írsz-e másoknak is dalszövegeket, s együtt dolgozol-e még devecseri barátaiddal, a szövegeid
angolra fordítóival?
- Aktív szerzői időszakaimban többeknek írok
dalszövegeket. Bokor Mariann (Voice-döntős)
Indulhat a show! című albumán szintén fél tucat dal, köztük a címadó is az én strófáimmal
hallható. A többi nóta Szabó Leslie szerzeménye.
Az elmúlt időszakban olyan kiváló énekeseknek
írtam szöveget, mint Oláh Gergő, Rácz Gergő,
Pál Dénes, Kovács Gyopár, Batánovics Lili, Iby,
hogy csak az ismertebbeket említsem. Devecseri
barátaimmal zenei berkekben kicsit külön vált
az utunk, mivel egymástól eltérő stílusban szeretnénk megvalósítani önmagunkat. Egymás
támogatására továbbra is számíthatunk, ezek
örökké tartó baráti kapcsolatok.
- Milyennek tartod a mostani mezőnyt, kiket
tartasz befutónak?
- Közhely, de talán az idei évben a legszínvonalasabb a felhozatal. Egyfelől éppen emiatt, másfelől

a korábbi meglepetések okán is nehéz bármilyen
módon előre meghirdetni a nyertest. A már kiesettek
között is volt több olyan produkció, amely számomra
egyértelműen esélyes volt a döntőbe jutásra. Jómagam Freddie, Oláh Gergő, a Parno Grast, Petruska
és a Passed dalát emelném ki a jelenlegi továbbjutók
közül. Mindegyik jóval több értéket képvisel, mint
amennyit egy dal zeneileg képes magában hordozni.
Ezeknek az értékeknek, mondanivalóknak pedig el
kell jutnia a világba, de legalább Európába.
- A szövegírásra mikor jut időd a civil foglalkozásod mellett?
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- Mint említettem, jelenleg egy nemzetközi mozgalom felépítésén munkálkodom, amely éppen
az előbb érintett értékeket kívánja eljuttatnia a
világ lehető legtöbb szegletébe. Ez a küldetés teljes
embert kíván. Azonban mint kiderült, a zene lételememmé vált. Így teljes ember csak akkor lehetek,
ha megfelelő helyet biztosítok a muzsikálásnak és
a kapcsolódó kreatív tevékenységeknek. Folyamatosan csempészem vissza az életembe ezeket
az elemeket általam tartott gitárórák, dalszerzési,
szövegírási tanácsadások, élmény jellegű együtt zenélések, valamint egy zenét egészen más, egyszerre
természetes és spirituális oldalról bemutató könyv
fordítása formájában. Ezek réseibe igyekszem beil-

leszteni a dalszövegírást is, amelyre a jelenlegi háttérbe helyezkedésem alatt számos felkérés érkezett.
- Devecserhez, szüleid elvesztésével köt-e még
kapcsolat?
- Szüleim elvesztése a fájdalommal együtt nagyon
sok mondanivalót hordoz magában. Az elengedés
az ember egyik legnagyobb leckéje, amelyet meg
kell tanulnia. Sokaknak nem sikerül soha. Évek óta
kondicionálom magam az élet történéseinek minősítésétől való elfüggetlenedésre, az így jutalomként
kapott szabadságért. Természetesen a szülők halála
esetén ez különösen nagy kihívás. Édesapám a
Dal 2013-ban hozott siker előtt hagyta el a földi

létet. Egy elengedés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy
az ember részesülhessen valami másban, ennek
formájáról pedig nem mi rendelkezünk. Édesanyámat néhány hónapja szólította magához az Úr. A
gyászban rögtön elsődleges fontosságúvá vált a
testvéreimmel való kapcsolat szorosabbra fűzése.
Azóta napi telefon-összeköttetésben vagyunk, s
elmélkedünk a közös jövőről. Ennek érdekében
gyakran járunk Devecserbe családommal. Édesanyám elengedése a testvéreimet és családjaikat
hozta közelebb hozzám. Talán Devecsert is, Isten
útjai valóban kifürkészhetetlenek.
Budapest, Devecser - Czeidli József

114 családon segített a szociális tűzifa
Önkormányzatunk tavaly is benyújtotta pályázatát úgynevezett szociális tűzifa vásárlásához, melynek
eredményeként az idei fűtési szezonra 2.133.600,- Ft állami támogatást nyert városunk. A rászorulók
körét helyi rendeletünk szabályozza, melynek megalkotásában, aktualizálásában oroszlánrésze van
Molnár Antalnénak, Devecser Város Önkormányzata Szociális Iroda
vezetőjének. A rendelet végrehajtását, ellenőrzését az önkormányzat
egészségügyi, szociális, rend- és
környezetvédelmi bizottsága végzi, Óvári Márton elnök vezetésével.
Akik a felhívásban foglaltaknak
teljes mértékig megfeleltek, részesülhettek az egyszeri segítségben. A
kiszállítással kapcsolatos költségek
az Önkormányzatot terhelik.
Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 326/2015.
(IX.9.) Kt. határozatával döntött
arról, hogy a belügyminiszter által
meghirdetett, Magyarország 2015.
évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 1. melléklet IX.
Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezet 13. A helyi önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcím szerinti települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására pályázatot
nyújt be.
E támogatás elnyerésének alapja
volt, hogy az Önkormányzat előzetesen igénybejelentéssel élt a Belügyminisztérium felé, melyben 320
m3 kemény lombos fajtájú szociális
tűzifa igényt jelzett.
A

döntést

követően

a

BMÖGF/69-14/2015. iktatószámú belügyminiszteri támogatói
okiratban foglaltak alapján Devecser Város Önkormányzata, mint
kedvezményezett 2.133.600,- Ft
összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesül, mely
támogatást 120 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására használhatja fel. A támogatás feltétele volt a
fenti mértéken felül 1.000.- Ft/erdei
m3 + ÁFA mértékű önrész vállalása,
amely mindösszesen 152.400,-Ft.
A támogatás további feltétele, hogy
az Önkormányzat a szociális rászorultság és a 2015. évi igénylés
részletes feltételeit – legkésőbb a
tüzelőanyag megvásárlását követő
10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza.
Az önkormányzati rendeletben a
szociális rászorultság szempontjait
akként kell meghatározni, hogy
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak
természetbeni vagy pénzbeli
formában történő nyújtására
– települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül
különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult
előnyt élvezzen,
b) a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
család élvezzen előnyt, és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3

tűzifa biztosítására kerüljön sor,
valamint
d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
A tűzifa szállításából – ideértve a
rászorulókhoz való eljuttatást is –
származó költségek az Önkormányzatot terhelik. Az Önkormányzat a
szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kérhet.
A támogatást a belügyminiszter
utalványozása alapján a kincstár folyósította az Önkormányzat részére.
Fentiek alapján elkészítésre került
Devecser Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló
23/2015. (X.29.) önkormányzati
rendelete, mely a támogatás feltételeit az alábbiak szerint szabályozta:
„2.§ (1) Az önkormányzat vissza
nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tűzifa
támogatást állapíthat meg annak
az igénylőnek, aki:
a) lakásfenntartási támogatásra
jogosult, vagy
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
c) aktív korúak ellátására, vagy
d) időskorúak járadékára jogosult,
vagy
e) 3 vagy annál több gyermeket
nevel, vagy
f) 65 éven felüli nyugdíjas
és fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, továbbá a családjában az egy főre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum 200 %-át
(jelenleg 57.000,- Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 350 %-át (jelenleg 99.750,- Ft) nem haladja meg.

(2) A támogatás odaítélésénél előnyt
élvez az, aki
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy
– tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására – települési támogatásra
(e támogatásban részesülők közül
különösen a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők)
jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő családnak minősül.
(3) A támogatás mértéke háztartásonként az 5 m3 tűzifa mennyiséget
nem haladhatja meg.
(4) Az azonos lakóingatlanban élő
személyek közül csak egy kérelmező
részére állapítható meg a támogatás.
(5) A tűzifa támogatásban részesülő
személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak a
kérelemben megjelölt ingatlanon
használhatja fel.
(6) A rendelkezésre álló tűzifa men�nyiséget meghaladó támogatási
igény beérkezése esetén a támogatás
megítélésénél a 2. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a szociális rászorultság elvét érvényre juttatva kell
a sorrendet felállítani.
3. § A rendelet 2. §-ában meghatározott feltétel teljesülésétől függetlenül
nem állapítható meg szociáliscélú
tűzifa támogatás, ha kérelmező és
a vele egy háztartásban lakó bármely személy gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója, kivéve a
mozgáskorlátozottságra tekintettel
fenntartott gépjármű.”
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Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos
valamennyi hatáskört a Szociális, Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottságra ruházta
át, aki a jogosultságról egyedi határozattal döntött.
A határozat ellen annak közlésétől számított 15
napon belül Devecser Város Önkormányzatának
Képviselő-testületéhez címzett – illetékmentes –
fellebbezéssel lehetett élni.
A támogatás kizárólagos forrása a belügyminiszter BMÖGF/69-14/2015. iktatószámú támogatói
okiratában a helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatása jogcímen az Önkormányzat számára
megállapított 2.133.600,-Ft vissza nem térítendő
egyszeri támogatás, valamint az Önkormányzat
által biztosított 1.000,-Ft/erdei m3+ÁFA mértékű
saját forrás.

A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kellett utasítani.
A rendelet értelmében a támogatás iránti kérelmeket 2015. november 30. napjáig lehetett
benyújtani a Devecseri Közös Önkormányzati
Hivatal Szociális Irodáján (Devecser, Deák tér 1.).
Összesen 135 fő nyújtott be szociális tűzifa iránti
kérelmet, melyből 114 fő került támogatásra
tekintettel arra, hogy a rendeletben foglalt feltételeknek valamennyien megfeleltek.
21 fő kérelme került elutasításra (14 fő gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója, 4 fő
forráshiány, 2 fő jövedelem túllépés, 1 fő azonos
lakóingatlan miatt).
A szociális tűzifa juttatás iránti kérelmet elutasító határozat ellen 3 fő nyújtott be fellebbezést

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez. Mindhárom esetben a szociális
tűzifa juttatása iránti kérelem elutasítása elleni
fellebbezést a Képviselő-testület elutasította,
egyidejűleg megállapította, hogy a Szociális,
Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság határozatai helytállóak és törvényesek.
Molnár Antalné,
Devecser Város Önkormányzata
Szociális Iroda vezetője
Ferenczi Gábor
Devecser város polgármestere
Óvári Márton Árpád
az Egészségügyi, szociális, rendés környezetvédelmi bizottság elnöke

DEVECSER SPORTJA
Nehézségek a
Szparinál
Heizler Gábor, a Devecser Sport
Egyesület futball szakosztályának
vezetője számolt be a tavalyi évben
elért eredményekről, távozó- és érkező emberekről.
- A szezon kezdetére elég sok távozónk lett: Lang István, Hauser Roland, Hauser Tibor, Orbán András,
Orbán Tamás, Takács Attila, Csík
Zsolt. Az elmúlt években az erős
keret ellenére nem sikerült kiugró
eredményt elérni. Valahogy mindig
hiányzott az a „plusz” a csapatból.
A távozókat elsősorban saját nevelésű fiatalokkal szeretnénk pótolni.
Kiszemeltjeink: Orbán Gyula, Altner Roland, Hujber Ferenc, Bakos
Richárd. Az U-19-es csapatból a
felnőttekkel készül három játékos:
Piczinger Zsolt, Horváth Gábor,
Horváth Richárd. A bajnokság első
fele nagyon nehéz lesz, reményeink
szerint a harmadik-negyedik forduló után már sikerül összerázódni a
társaságnak – fogalmazott a szakosztály vezetője.
ifj. Kozma György

Szezon előtti
felkészülés
Rengetegszer hallom több helyen
is, hogy a motorsport elnevezésben
a „sport” kifejezés hibásan jelenik
meg, hiszen valójában nem fizikai

aktivitásról van szó. Hogy milyen
felkészülést is igényel egy ilyen sportág, arról Farnadi Ágit faggattuk.

- Az a tapasztalatom, hogy ahogy
a hétköznapi emberek életében is,
ebben a sportban szintén megfigyelhető, hogy a versenyzők egyre
többet figyelnek a fizikumukra. Mivel elsősorban navigátorként veszek
részt a futamokon, fontos, hogy a
lehető legkisebb súllyal menjünk,
hiszen az autó minimum súlyát szabályok határozzák meg, ezért az
nem csökkenthető a végtelenségig.
Természetesen a versenyzőpáros
minimum össztömegét is limitálják, így a mi feladatunk a lehető legjobban megközelíteni ezt a korlátot.
Kezdetben éppen ezért rengeteget
fogyókúráztam, de hamar rá kellett
jönnöm, hogy az autóban ható erők
(gyorsulás, lassulás, ugratások stb.)
erősen igénybe veszik a szervezete-

met, ezért több sportot is kipróbáltam, hogy a lehető legkönnyebben
átvészeljem ezeket a nehézségeket.
Mivel a navigátort csak egy hat
pontos öv tartja az ülésben, a mi
vázizomzatunkat különösen megterhelik a bent ható erők. Fontos,
hogy az autó súlypontja a lehető
legalacsonyabban legyen, ezért a
mitfahrer szinte a padló lemezen,
eléggé hátra döntve ül az autóban.
Termetemnél fogva ezért én például nem látok ki a kocsiból, így
rákészülni sem tudok teljesen egy
nagyobb ugratásra, vagy gyors
irányváltásra. Ez azért lenne fontos, mert ki tudnék támasztani és
lábbal tompítani az erőkön, így nem
a vállamat, gerincemet és nyakamat
érné a terhelés csupán. Sajnos pár
év alatt a lelkiismeretes sportolás
sem segített abban, hogy a sérüléseket teljesen el tudjam kerülni, és
mint minden navigátornak, nekem
is sok csigolyám csúszott össze, és
a porckorongjaim sem túl „boldogok”. Éppen ezért a tavalyi évben
új „sportot” választottam, amely
egyben rehabilitáció is. Ez egy felfüggesztéses módszer, amelynek
lényege, hogy a testet különböző
eszközök segítségével nyújtják és a
nyújtás következtében helyére kerülő izomzatot a helyes pozícióban
meg is erősítjük. A csigolyákat így
távolítani tudjuk, és a fájdalmak
nem csak enyhíthetők, de akár meg
is szüntethetők. Mivel jelenlegi állapotomban nem ajánlott sportolni,
de muszáj erőnléti edzést is kap-

nom, hogy bírjam a tavasztól induló
versenyeket, ezért visszatértem régi
nagy kedvencemhez, a speedfitness-hez, amely szintén az izomzat
megerősítését segíti elő. Ezt az ízületkímélő sportot azért is kedvelem, mert nem veszélyes, ellenben
igen hatékony. A módszer lényege,
hogy egy speciális mellénynek és
pántoknak köszönhetően árammal
ellenállást csinálnak a testnek. Bár
a mozgás így meglehetősen nehéz,
de az impulzusoknak köszönhetően számos izom-összehúzódást
érünk el rövid idő alatt, így egy
kb. 20 perces edzés akár egy 1.5
órás edzőtermi edzésnek is megfelel. Nyilván egyénenként változó,
hogy ki milyen sportot űz. Sokan
közülünk inkább labdajátékkal,
vagy akár más extrém sportokkal
készülnek a futamokra. Rengetegen
járnak már mozgáskoordinációt és
reflexeket javító edzésekre, de sajnos ezek vidéken egyelőre kevésbé
elérhetők – fogalmaz Ági.
ifj. Kozma György

Íjászaink
Vági Róberttel, a devecseri íjász
egyesület elnökével beszélgettem
a tavalyi alakuló ülésük utáni mozgalmas évükről, versenyeikről és az
ősi fegyverről.
- Ha valaki teljesen kezdőként szeretne megtanulni íjászkodni, mit
ajánlanál neki?
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- Mindenképpen kérjen szakmai
segítséget egy egyesülettől. Fontos, mivel nagyon gyorsan be tud
rögzülni a rossz testtartás, a nem
megfelelő technika, stb… Nálunk
az alapfogalmak megtanulása után
felmérjük az illető erejét, tartását,
azt, hogy milyen a húzáshossza.
Amikor elsajátítja a lövéstechnikát,
akkor az erejéhez mérten választunk íjat, utána tudunk javaslatot
tenni, hogy melyik íjkészítőnél
próbálja meg beszerezni a lehető
legjobbat magának. Mi Bakonygyepesen, Nagy Viktornál szoktuk az
íjainkat készíttetni. Az edzéseken
biztosítunk gyakorló íjakat, nyilakat, céltáblákat. Nem túl erősek
ezek az íjak, de éppen azért, hogy
mindenkinek a kezébe tudjuk adni.
- Milyen íj típusokat használtok?
- Mi csak történelmi íjakkal foglalkozunk. Ebbe beletartozik az összes
pusztai íj, illetve a longow íjak (angol hosszú íj, a szerk.), illetve vannak még a vadászreflexes íjak, és itt
meghúztuk a vonalat. Innentől már
annyira erős íjakkal lőnek, például
a csigás íjakkal, hogy ahhoz külön
céltáblákat kellene beszerezni, mivel amire mi lövünk, az nekik csak
lassítaná a vesszőjüket – mondja
mosolyogva az elnök.
- Mikor és hol tartjátok az edzéseket?
- Az edzések szombaton délelőttön-

ként 9-12 óráig tartjuk, jelenleg a
malom épületében. Ha jobbra fordul
az idő, akkor pedig ott gyülekezünk,
és együtt levisszük a felszereléseket
a tavakhoz az emlékparkba. Sokakat
íjásztatok falunapokon, illetve egyéb
rendezvényeken, és én szeretem
8-12 méterre kirakni a céltáblát, ami
egy 120 cm átmérőjű szalmakarika.
A lényeg, hogy mindig eltalálják a
kezdők. Nekik is jó, mert van sikerélményük, és nekem is jó, mivel
nem kell messzire mennem az ellőt
nyílvesszőkért – nevet Róbert.
- Milyen vesszőket használtok?
- A történelmi íjaknál csak a favessző
az elfogadott. Ezek fajtájukat tekintve
lehetnek borovi fenyőből, hársból,
vörös cédrusból. Ebben a sorrendben
nő a keménységük és az áruk is. A
fenyő lehet hogy a legolcsóbb, viszont
a legpuhább is. Ebből adódik, hogy
a leggyorsabban görbül el, és megy
tönkre. Középkategóriás hárssal lövök, a cédrusnál már szinte fáj, ha elmegy a nyílvesszőm. Természetesen
javítani is szoktuk a vesszőket. A hegyet visszaragasztani még egyszerű,
de a tollat pótolni már bonyolultabb.
Az elején még én is próbálkoztam
nyílvesszőt gyártani, de nem sikerült
megfelelő minőségben elkészíteni,
ezért szakemberre bíztam. Bakonygyepesen Nagy Viktornál szoktuk a
nyílvesszőinket is készíttetni.
- Mit kell tudni az íjak anyagáról?
Milyen élettartamúak?

Egy sümegi versenyen a csapat egy részével. Jobbról a második Vági Róbert.

- Azért meg kell jegyezni, hogy ezek
csak ránézésre történelmi íjak. Inkább mondanám gyenge modernkori utánzatnak. A húr legtöbbször
műanyag alapú dacron ideg. Régen
ezeket állati eredetű inakból készítették, és szaruból a hajlító karokat,
de manapság nagyon nehéz hozzájutni, az áráról nem is beszélve.
Most egy nyolcéves gyakorló íjon
keletkezett egy apró hiba, viszont azt
nyüstöltük rendesen. Öt-tíz év az a
szórás, ami után elhasználódnak. Az
ember az első íját viszonylag hamar,
két-három év alatt kinövi. Hozzá
erősödik, de úgy, hogy nem erősebb
lesz, hanem a lövési technikát sajátítja el annyira, hogy egy erősebb
íjat is ki tud már húzni.
- Milyen versenyekre szoktatok
járni? Mit kell ezekről tudni?
- Szigliget, Sümeg, Lajoskomárom,
Fehérvárcsurgó, Rezi-cser 3D. Az
utóbbinál a nevéből is látszik, hogy
3D-s tárgyakra lövünk, mint például
vaddisznó. Rendszeresen járunk versenyekre és szinte mindig dobogós
helyezettek vagyunk. A versenyeken
több kategóriában, többféle távolságra elhelyezett céltáblákra lehet lőni.
A történelmi íjaknál 6-30 méterig
szabták meg a hivatalos távolságot.
A nem hivatalos verziónál pedig a
rendező egyesület dönti el, hogy
melyik célt hány méterre rakják ki.
Mindenképpen jó dolognak tartom
a versenyeket, mert így fejlődik a leg-

jobban a társaság. Míg a malomban
maximum 18 méterre tudunk lőni
sík talajon, addig vannak versenyek,
ahol a cél légvonalban felettünk, vagy
alattunk van egy domboldalban.
- Milyen védőfelszereléseket szoktatok használni?
- Az egyik az alkarvédő, amit az
íjat tartó kezünkre húzunk. Ez a
véraláfutástól védi a kezünket, amit
az előrecsapódó ideg tudna okozni.
A másik az ipszilon kesztyű, amit
szintén erre a kezünkre teszünk.
Ez a hüvelyk és a mutató ujjat védi
a súrlódó nyílvesszőtől, illetve a
nyílvessző végén lévő tolltól. Van
még egy harmadik védőfelszerelés
is, amit az ideget tartó kezünkön
használunk, ez a tab. A tab szintén
bőrből készül, a középső ujjra kell
húzni és két része van. A felső része
a mutató-, az alsó pedig a gyűrűsés középső ujjunkat védi a súrlódó
idegtől. Szakmámból kiindulva én
is készítek tabot, nálam amolyan
szóróanyagként mindig van. Ha
valakit egyszer már láttam versenyen, és legközelebb sincs rajta,
mindig szólok, hogy várj, mindjárt adok egyet. Leakasztok egyet
a tegezemről, aztán utána jönnek,
hogy mit fizetnek érte. Mit fizetnél?
Lőj eredményesen! Azzal fizess! –
mondja mosolyogva az íjász.
- Köszönöm az interjút, további
sikeres versenyeket, jó hangulatú
edzéseket kívánunk!
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ÖNKÉNTESEK BÁLJA
Devecser Város Önkormányzata
2016. február 5-én az Általános Iskola tornatermében Önkéntesek Bálja
rendezvényt tartott, ahol Ferenczi
Gábor, Devecser város polgármestere Devecser Város Önkormányzata
köszönetét és elismerését fejezte ki
azok részére, akik 2015. évben önzetlen támogatásukkal, áldozatos
önkéntes munkájukkal hozzájárultak a település építéséhez. A bálon
műsort adott a Devecseri Ifjúsági
Fúvószenekar is. A bevételt nekik
ajánlották fel a szervezők.

Noszlopi önkormányzati hírek 2016. február
HŐSÖK ÉS ÁLDOZATOK
Ács Anna Noszlopról írt monográfiájának két fejezete is foglalkozik az első és második világégés
helyi vonatkozásaival. Ebben olvashatjuk, hogy
már 1914-ben súlyos fizikai és lelki terhek nehezedtek a családokra, akik férfi nélkül maradtak.
Számos sorköteles töltötte katonai szolgálatban
az első világháború teljes idejét, s akadtak olyanok is, akik, bár sebesülés miatt leszereltek, 1918
utolsó hónapjaiban ismét behívót kaptak. Többen
betegen, rokkantan érkeztek haza, de legalább
életben maradtak. A közösség harminchárom
férfit veszített. Értük sokáig szóltak az imák, nem
feledte őket a falu. Mivel az életet folytatni kellett,
gondoskodtak a hadirokkantakról, felnevelték az
árvákat, ha nehezen is. A két világháború közötti
évek a noszlopiak számára sem voltak könnyűek,
de igazán nehéz esztendők 1939 után következtek:
hiányzott a legtöbb közhasznú anyag, akadozott a
közlekedés, bevezették a gabonafejadagot. Végül
pedig megjöttek a katonai behívók... Először a húsz
év felettieket, s az első világháborút megjártakat
vitték katonának. Legtöbbjük az orosz frontra került. Meghaltak a Donnál, vagy nyomuk veszett,
vagy fogságba estek. Az életben maradtak többsége
szovjet fogolytáborban kötött ki, s jó néhány keserves év telt el, míg végre hazatérhettek. Mindezeket
Ács Annától - Noszlop díszpolgárától - újra hallhatták az emlékezők szombaton (‚16. február 06-án) a
noszlopi hősök napján, melyet idén 20. alkalommal
szervezett a falu közössége. Anna, noha Veszprémben él, itt született és nevelkedett. Személyes hangú
visszaemlékező szavait édesapja naplójára alapozta,
aki életében nem szívesen beszélt a vele történtekről. Feljegyzései azonban megörökítették, hogy 18
évesen leventeként 1944 decemberében vitték ki
Németországba, ahol hasonló korú társaival együtt
munkára fogták, nemzeti szalagjukat levettették
katonai egyenruhájukról. Mindvégig sokat éheztek,
fáztak. Szerencsére nem vetették harcokba őket,
de fenyegetettségben teltek hónapjaik. Az egyre

közelgő front elől menekülniük kellett. A háború
utolsó napjaiban amerikai fogságba kerültek, végül sikerült hazajutniuk. Bajtársai közül azonban
nem mindegyiknek volt hasonló „szerencsében”
része, akiket ugyanis az oroszok fogtak el, azok a
Szovjetunióban kötöttek ki, s csak évekkel a háború
befejezése után térhettek haza. A második világháború negyvennégy noszlopi áldozatának neve
is olvasható a Hargita Pál református lelkész és
támogatói által felállított temetői emlékművön. A
faluházi megemlékezés során ökumenikus szertartás keretében fejet hajtottunk a két háború noszlopi
áldozatai és hősei előtt, kik közül számosan életüket, sokan ifjúságuk legsugárzóbb éveit áldozták az
értelmetlen vérontások miatt. A helyi Nemzedékek
Hagyományőrző Csoport Mikor engem katonának
visznek c. műsora felidézte a regrutázás szokását,
majd pedig falunk elöljárói a tisztelgők gyűrűjében
koszorút helyeztek el az emlékművön.

A méltó együttlétet Czepek Béláné ny. pedagógusnak, községünk képviselő-testületének, az
egyházak helyi közösségei vezetőinek (Csont
Tamás ny. református lelkésznek, Kovács Viktor evangélikus tiszteletesnek, Ihász Bernadett,
Kelemen Zoltán katolikus lelkipásztoroknak),
Turi Györgyné versmondónak köszönhetjük.

Noszlop, 2016. február 09-én
Magyar Istvánné könyvtáros
NOSZLOP HÍREI
Ezúton köszönjük még egyszer a január 28-i
véradáson megjelenteknek segítségüket.
Véradás, kinek adjuk jelentése az életben maradás.
Sok ember panaszkodik, kifogást keres most választ adok nektek.
Öreg vagyok, így hát vért nem adhatok.
Nyugodjon meg barátom, minden rendben lesz
a véradáson.
Légy 18 éves csemege, vagy 65 éves remete…
De én túl kicsi vagyok, így hát vért nem adhatok.
Ez nem jelent gondot, ha eléred az 5o kg-ot.
De én…én félek a tűktől
Nem kell félned meg sem érzed.
Míg te félsz a tűktől, ők talán búcsúznak az életüktől.
Neked egy enyhe szúnyogcsípés, talán nekik kínszenvedés.
Számíthatnak rád ezek az emberek, ezután ne
mond,
hogy vért adni nem merek.
Szegény vagyok, így talán vért sem adhatok….
Ide figyelj barátom! A szegénység utadba ne álljon!
Mert ha vért adsz lelkedben dús gazdag vagy.
Itt nem az számít, hogy mennyi a pénzed,
hanem a melegség mi elönti a szíved.
Csak gondolj abba bele,
Hogy egy kisgyereknek újra doboghat a szíve.
Gazdagság, szegénység itt nem játszik szerepet,
a véretekre van szükség emberek.
Nekünk csupán pár deci, mi nekik az életet jelenti!
Megjelentek: Gulyás László József, Sikos Csaba,
Oszkó Sándor, László Lajos, Stall Nikolett,
Kovács Bettina Karola, Városiné Domonkos
Gyöngyi, Városi Attila, Bogdán János, Bogdán
Róbert, Bogdán Gábor, Németh Szabolcs
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Az Élő Forrás Egyesület legújabb hírei
Táncgála Csabrendeken
A program időpontja: 2016. február 12.
A program helyszíne: Csabrendek
A program szervezője: Élő Forrás Alapfokú
Művészeti Iskola, Csabrendeki Művelődési Ház
Érintettek létszáma: 200 fő

részt. Célunk az volt, hogy meggyőzzük a meghívóinkat a tánc valóságos – nem szerkesztett – formáinak szépségéről. A közel fél órás műsort végig
improvizálva mutattuk be, nagy sikert aratva.
A bemutatót követően táncház-szerűen mozgattuk meg a szmokingos, estélyi ruhás közönséget,
akik nagy élvezettel próbálgatták a szatmári
motívumokat.
A Táncról gondolkodók beszélgetése,
farsangi mulatság és táncképzés
A program időpontja: 2016. február 11-12-13.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 500 fő

Kiváló hangulatú táncgálát rendezett az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola és Csabrendek
művelődési háza február 12-én este 18.00-tól
Csabrendeken. A célunk az volt, hogy a befogadó
település lakóit ajándékozzuk meg egy színvonalas
programmal, melyre végül sokan érkeztek a falu
határán kívülről is. A helyi mesteremberek csodálatos kiállítással egészítették ki a rendezvényt.
A műsorban a csabrendeki színjátszó csoport is
bemutatkozott. A néptánc számokat a csabrendeki óvodások, az általános iskolások, a kiscsőszi
tehetség csoport és az iskola néptánc pedagógusai
mutatták be. A műsor nagy sikert aratott a zsúfolt
nézőtér előtt. Zárásként Linczenbold Maximilián
és Szabó Rubinka táncházat is tartottak.

Hosszúra nyújtottuk az elmúlt hévégét Kiscsőszön.
Csütörtökön kezdődött a Furik Rita által vezetett
beszélgetéssorozat, mely tulajdonképpen egy interaktív koreográfia-elemzés volt. A programra az
ország különböző részeiből érkeztek táncmesterek,
együttes vezetők, koreográfusok, akik nagy érdekélődéssel vetették bele magukat a háromnapos
együttlét témáiba. Furik Rita sok kaput nyitott
meg a résztvevők számára, egyben meghagyva
a lehetőséget arra, hogy mindenki a saját látásmódján elindulva elemezzen egy-egy koreográfiát.
Pénteken este sorra érkeztek a vendégek, akik
szerettek volna jelen lenni a szombat reggeli
disznóvágáson. Természetesen a hosszúra nyúlt
köszöntés miatt végül többen is átaludták a reggeli
eseményeket…
A disznóvágást követően a feldolgozás, hurka- és
kolbásztöltés a Faluház udvarán történt, ahol
ebédre elkészült a friss orjaleves, melyet az egész
napos néptáncképzés résztvevői mellett az Iszkázon lezajlott helytörténeti vetélkedő résztvevői
is megkóstolhattak.

Az est folyamán a muzsikát a soproni fiatalokból
álló Figurás zenekar szolgáltatta.
Farsang a Bécsi Magyar Nagykövetségen
A program időpontja: 2016. február 6.
A program helyszíne: Ausztria, Bécs
A program szervezője: Bécsi Magyar Nagykövetség, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 500 fő
Február 6-án, szombaton került megrendezésre
a Bécsi Magyar Nagykövetség szokásos farsangi
bálja, melyen több száz rangos vendég volt jelen.
Idén az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
kapta a megtisztelő felkérést, hogy egy magyar
néptánc összeállítással mutatkozzon be a jelenlévő osztrák és magyar vendégeknek.
A műsorban nyolcfős baráti „táncválogatott” vett

A táncképzésen Muszka György és Muszka Ilona
mérai hagyományőrző táncosok, táncmesterek
tanították a közel hetvenfős fiatal érdeklődői
csoportot. A tánc mellé élő zenekíséretet produkált a soproni Fajkusz Banda. A résztvevők
Pécsről, Tatáról, Győrújbarátról, Veszprémből,
Szekszárdról, Ajkáról, Várpalotáról érkeztek.
A táncoktatást követően délután öt órakor elindult a falun végigvonuló álorcás, alakoskodó vidám menet, mely zeneszóval, nótázva állapodott
meg a kocsma előtt. Itt összeadtuk Sánta Rózsit
és Piros Vincét, majd a kiszebáb elégetésével
elbúcsúztattuk a telet.
A mulatság a Faluházban folytatódott, ahol az
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola tehetség csoportja és pedagógusai mellett fellépett a
Veszprém-Bakony Táncegyüttes, szólót táncolt

Kis Gábor és Teubel György barátunk. A közel
egyórás műsort gazdag disznótoros vacsora követte, minden vendég jóllakhatott Töreki Zoltán
szakács barátunknak köszönhetően.
Az esti-éjszakai néptáncos bálon a Dűvő zenekar
kiváló muzsikájára rophatták a táncot a jelenlévők.
AGROMASH Kiállításon volt az Élő
Forrás
Program időpontja: 2016. január 27-30.
Program helyszíne: Budapest
Program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 10.000 fő
Hosszúra nyújtottuk az elmúlt hévégét Kiscsőszön.
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
októberben nyerte el az OMÉK Táj – Érték –
Együttműködés díját. Ennek az eredménynek
köszönhetően nemrégiben meghívást kaptunk
az AGROMASH kiállításra, mely a magyar vidék
egyik legjelentősebb szakmai rendezvénye. A
programot az EXPO területén rendezték. A mi
kiállításunk a Magyar Turizmus Zrt. szervezésében került bemutatásra, a Földművelésügyi
Minisztérium sátrában.
A kiállított helyi értékekkel, kiadványokkal, a
levetített filmekkel igyekeztünk minél színesebb
formában bemutatni a szervezetünk tevékenységét, a tagjaink által teremtett vidéki értékeket,
termékeket. Kiemelten hangsúlyoztuk a közösségek fejlesztését, mely nélkül a kisfalvas térségek
kiürülésre volnának ítélve.
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Meghívó
Az MSZP Devecseri Csoportja
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2016. március 6-án, vasárnap 17 órára
a Művelődési Házban tartandó
hagyományos nőnapi rendezvényére és az azt
követő baráti beszélgetésre.
Ünnepelt hölgyeket köszönti:

Gőgös Zoltán

országgyűlési képviselő
Fellépnek:
A Pannon Várszínház énekes művésze:
Szente Árpád Csaba
Lehoczki Judit nemzetközi szemledíjas
operett és dalénekes
„Barátok”’ zenés nosztalgia duó:
Pék Attila szintetizátor, ének, Szente István dob, vokál

Főszervező: Szente István

Ünnepeljünk együtt
Önökkel, Önökért!
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Mosolypercek

REJTVÉNY

Az iskolában a tanárnő a híres emberekről tart előadást.
- A híres emberek azok voltak, akik valami nagyot tettek valamilyen téren.
Ilyen volt Kolombusz Kristóf a felfedezések terén, vagy Edison a műszaki
találmányok terén. Tudna valaki hasonló példát mondani?
Móricka jelentkezik:
- Nekem a nagyapám perecárus volt a Hősök terén…
*
Mikor van abszolút hideg?
Amikor a sertésbőrből készült kesztyű is libabőrös lesz.
*
Új bundában jön haza a temperamentumos asszonyka. A gyerekei körülrajongják, dicsérgetik. - De szép, de jó simogatni! Aputól kaptad?
- Aputól? Na hiszen! Ha rá kellett volna várnom, még talán ti sem lennétek
a világon!

Népi meteorológia
Ha Gyertyaszentelőkor (2.) süt a nap, akkor a hideg még 40 napig tart.
Ha Balázskor esik (3.) Ha Dorottya szorítja (6.), Julianna (16.) tágítja. Ha
házasodnak a verebek Bálintkor (14.), készülhetsz a tavaszra bármikor.
Ha Zsuzsannakor (19.) megszólal a pacsirta, közeleg a tavasz. Amikor
hideg Üszögös Szent Péter (22.) és Mátyás (24.) 40 napig tart a fogvacogás.
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Több évtizedes tapasztalattal, kedvező áron cégeknek, magánszemélyeknek
könyvelést vállalok. Érd.: 06/30/247-53-87
Devecser központjában,több generáció részére alkalmas, gázfűtéses családi
ház eladó. Érd.: 06/70/360-0243

HIRDESSEN csomagban,
kedvezményesen!
Tisztelt Olvasónk !
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben hirdetését mind a
Devecseri Ujságban, mind pedig a devecseri képújságban megjelenteti, úgy mindegyik hirdetését 10 % kedvezménnyel adhatja fel.
Ferenczi Gábor Devecser város polgármestere
Kulcsár Tamás A-Tom Informatika Bt.
Nagy Imre Devecseri Ujság főszerkesztője

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.
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk:
A, T, H, T, N) 12./ Női név 13./ Egy ország törvényes fizetőeszköze
14./ Borravaló 15./ Csata 17./ Örök nő 18./ Üt 19./ Hosszú morzejel
20./ Japán szórakoztató művész 22./ Munkadíj 23./ Tető közepe! 25./
Kettőzve: kisgyermek köszönés 26./ Hollandia, Olaszország autójele
28./ Mezopotámiai város 30./ Angolszász hosszmérték 32./ Görög
oszloptípus 34./ Házat felhúz 35./ Halfajta 36./ Iskolai ülőhely 37./ Női
név 41./ Magyar Óvodapedagógia Egyesület rövidítve! 43./ Old szélei!
45./ Kiejtett betű 46./ Kicsinyítő képző 47./ Olcsó parfüm 49./ Hegyi
kőzet
FÜGGŐLEGES: 2./ Növényi főzet 3./ Tudás 4./ Szlovákiai községbe
való 5./ Egyszerű gép 6./ Kén... (Hordó fertőtlenítő) 7./ Miskolc dombja
8./ Város Olaszországban 9./ Fundamentum 10./ Jelentése: Kén (...fur)
11./ Zita egynemű betűi! 14./ A megfejtendő rejtvény második része
(Zárt betűk: E, S, O, A, C) 16./ Vicc közepe/ 19./ Szakít 21./ Menu card
24./ 1873-ban egyesített város neve 27./ Női név, jelentése: szivárvány
29./ Alapítója: Romulus és Remus 31./ Diáktanács rövidítve! 33./ A
boldogtalan sorsú ... trónörökös 38./ Van ilyen szarvas! 39./ Veszprém
megyei község 40./ Oroszlánnév 41./ E napi 42./ Oxigén és szén vegyjele
44./ Álló kép 47./ Pécs szélei! 48./ Huru egynemű betűi!
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április 8-i Pajzán Székely Mesés Est című előadásra.
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