
2016. június | A Település Közéleti Lapja | XXIII. (XXXVIII.) évfolyam 6. szám

Alapítva 1927-ben

Június 4- én  a Trianoni békeszer-
ződés aláírásának 96. évfordulóján 
megemlékezést tartottak és felavat-
ták az elkészült  trianoni emlékhe-
lyet képező hármashalom és a kö-
zépső halomból kiemelkedő kettős 
keresztet az Emlékparkban. A meg-
jelenteket Nyárs Hajnalka tanítónő, 
az ünnepség moderátora köszöntöt-
te. Többek között a testvérvárosok 
küldöttségeit, akik Nagypalád - Fer-
tősalmásról (Kárpátalja) és Csóká-
ról  (Délvidék) érkeztek. Továbbá 
Baumgartner Lászlót, a Zala megyei 
Bánokszentgyörgy polgármesterét, 

Bereczky Nórát, a Devecseri Járási 
Hivatal vezetőjét, Orbán Imrét, a 
Veszprém Megyei Közgyűlés tagját, 
a Jobbik Magyarországért Mozga-
lom Veszprém Megyei Közgyűlési 
Frakció vezetőjét, a   Jobbik Veszp-
rém megyei elnökét, Targubáné 
Szendrei Júliát, a Magyar Vörös-
kereszt Somló - térségi program 
vezetőjét és Devecser város önkor-
mányzatának képviselőit és a hivatal 
jegyzőjét, Bendes Istvánt. Egyben 
köszönetét fejezte ki az alkotóknak 
(ifj. Kozma György, Magyar Károly 
asztalosmestereknek, Járóka Attila 

kőfaragónak), valamint mindazok-
nak, akik segítettek az emlékhely 
elkészítésében (Bakonyerdő Zrt. 
Devecseri Erdészet igazgatójának, 
Peer Lászlónak, Molnár András 
Kadocsa, devecseri Startprogram 
vezetőjének és munkatársainak: 
Csillag Jánosnak és Baranyai Fe-
rencnek, Németh Péter kovácsmes-
ternek, Lejer Sándor kertésznek, 
Marton Tűzép vezetőjének, Marton 
Zoltánnak). A Himnusz elhangzá-
sa után Ferenczi  Gábor Devecser 
város polgármestere mondott ün-
nepi beszédet, melyben felidézte az 
igazságtalan békekötés történetét, s 
szólt a határon túli magyarok mai 
helyzetéről is. Ezután az Ifjúsági 
Fúvószenekar eljátszotta az erre az 
alkalomra írt Magyar sors című mű 
második tételét, a Trianont, ame-
lyet Ormándlaky Péter zenetanár és  
karmester szerzett. Bojnécz Gábor 
zenetanár a betétdalt énekelte el 
nagy átéléssel. A hangos tetszésnyil-
vánítást, a vastapsot követte az em-
lékmű leleplezése. Ferenczi Gábor 
a két testvérváros küldöttségének 

vezetőivel (Bíró Vencel Nagypalád 
- Fertősalmás polgármestere, Pintér 
Csaba Csóka község önkormányzati 
hivatal tanácsosa) együtt húzták le 
a nemzetiszínű szalaggal megkötött 
leplet. Az elcsatolt országrészekből 
(Kárpátalja, Délvidék, Székelyföld, 
Muravidék (Szlovénia) és Horvát-
ország, Felvidék és Őrvidék) érkező 
vendégek a hozott egy - egy zsák 
termőfölddel szórták meg a halmo-
kat, majd különböző  szervezetek 
és pártok képviselői helyezték el 
koszorúikat. Az ünnepségen a to-
vábbiakban beszédet mondott Bíró 
Vencel nagypaládi - fertősalmási 
polgármester, aki a település lakó-
inak üdvözletét tolmácsolta. Őt a 
nagypaládi Cholnoky Imre Művé-
szeti Iskola citerazenekarának mű-
sora, majd a Devecser és Térsége 
Íjász Egyesület díszlövése követte. 
A megemlékezés és az emlékmű 
avatás a Székely Himnusz és a Szózat 
hangjaival ért véget.

Czeidli József

TriAnoni megemlékezés 
keTTőskereszT-AvATássAl

Hősök nApi megemlékezés Ormándlaky Péter:
Magyar Sors

Emlékezni jöttünk emberek,
Magyarország újból szép lehet,

van nekünk sok hősünk,
vérben ázott földünk,

szenvedtek ők,
meghaltak ők, 

de Magyarország él.
Édes hazánk mindig megmarad.

Megmarad!

Emlékezni jöttünk emberek,
Magyarország akkor egy harmada,

Trianoni béke
Magyarország vége?

Sorvadhatunk?
Feltámadunk, mert
szép a magyar föld.

Édes hazánk mindig fennmarad
Fennmarad!

A magyar hősök emlékünnepét 
május utolsó vasárnapján tartják 
azokra a magyar katonákra és ci-
vilekre emlékezve, akik az életüket 
áldozták Magyarországért. 

A Devecser Város Önkormányzata 
által az Emlékparkban rendezett 
megemlékezés a Himnusz közös 
eléneklésével kezdődött, melyet a 
Devecseri ifjúsági Fúvószenekar 
előadásában halhattuk. Vezényelt 
Ormándlaky Péter, közreműködött 
Szente Árpád Csaba, a Pannon 
Várszínház színművésze. Ferenczi 
Gábor polgármester úr ünnepi 
beszédét követően Kőszegi István 
törzszászlós, a Magyar Honvédség 

Anyagellátó Raktárbázis Bázispa-
rancsnokságának vezénylőzászlósa 
osztotta meg ünnepi beszédét a szép 
számmal kilátogató közönséggel. 
Elhangzott, hogy az elesett magyar 
hősök emlékezetét először az első 
világháború idején, 1917-ben ik-
tatták törvénybe Abele Ferenc ve-
zérkari őrnagy kezdeményezésére. 
Abban az időben állt fel a Hősök 
Emlékét Megörökítő Országos Bi-
zottság, melynek feladata a települé-
sek emlékmű-állítási programjának 
lebonyolítása volt. Az egyik legis-
mertebb alkotás az összes elesett 
első világháborús katonára emlé-
keztető hősök emlékköve, melyet 
1929-ben avattak fel a budapesti 
Hősök terén a Millenniumi emlék-
mű előtt. A Hősök emlékünnepét az 
1924. évi 14. törvénycikk rögzítet-
te, mely kimondta, hogy „minden 
esztendő május hónapjának utolsó 
vasárnapját (...) a magyar nemzet 

mindenkor a hősi halottak emlé-
kének szenteli”. Ennek ellenére az 
ünnepet 1945-től a rendszerváltásig  
nem tartották meg. A rendszervál-
tás után, újra lehetett ünnepelni az 
elesett magyar katonákat, majd a 
2001-ben elfogadott 63. törvény a 
korábbi ünnep körét hivatalosan 
is kibővítette mindenkire, „akik a 
vérüket ontották, életüket kockáz-
tatták vagy áldozták Magyarorszá-
gért.” Az ünnepség részeként először 
hallhattuk Ormándlaky Péter külön 
erre az eseményre írt szerzeményét, 
melynek a Magyar sors címet adta. 
Ezt követően az eseményen meg-
jelent intézmények, szervezetek 
képviselői, és magánszemélyek 
helyezhették el koszorúikat a kö-
zelmúltban felállított Világháborús 
Emlékművön. Az ünnepi megemlé-
kezés a Szózat eléneklésével zárult.

Ifj. Kozma György
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Május első vasárnapja anyák napja. 
Olyan ünnep, mely vallástól, politi-
kai beállítottságtól, államformától 
függetlenül a világ összes országá-
ban hagyománnyá vált. Maga az 
ünnep nagyon régi, már az ókori 
Görögországban is tartottak tavaszi 
ünnepséget az anyák tiszteletére, 
ahol kegyelettel adóztak az istenek 
anyja, Rhea előtt. Magyarországon 
1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös-
kereszt tartotta az első ünnepet. 

A Devecseri Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola és AMI alsó tagozatos 
diákjai 2016. május 5-én a Deve-
cseri Művelődési Ház színházter-
mébe várták az édesanyákat és a 
nagymamákat, a tiszteletükre Anya 
csak egy lehet… címmel rendezett 
ünnepségre. A rendezvényt Soós 
Krisztina nyitotta meg és mode-
rálta. A műsor nyitányaként Dávid 
Eszter 3. osztályos tanuló gitárral 
kísért éneke csendült fel. A szép 
számban megjelenteket Ferenczi 

Gábor polgármester köszöntötte.

A köszöntő után a gyermekek 
műsora következett, melyet nagy 
gonddal és odafigyeléssel állítot-
tak össze felkészítő pedagógusaik. 
Az 1.b osztály verses-dalos össze-
állítással készült, melyet tánccal 
zártak. A legkisebbeket a „világ 
legrosszabb gyerekeiből” álló 3. a 
osztály produkciója követte, mely 
mosolyt csalt a közönség arcára. A 
3.b osztály tanulói megható verse-
seket szavaltak, majd Szandi Anya 
című dalára mozgásos-táncos ko-
reográfiát mutattak be. Az Irodalmi 
Színpad Ludas Matyi, ahogy mi sze-

retjük... című humoros előadásával, 
és hangos „libagágogással” nevet-
tette meg a közönséget. Az ünnep-
ség első blokkját díjkiosztó zárta. A 
tantárgyi versenyekre a gyerekek 
nagy izgalommal készültek, hogy 
összemérhessék ki is a legjobb az 
adott tantárgyból. A díjakat a házi 
versenyekre nagy lelkesedéssel ké-
szülő gyerekek legjobbjai vehették 
át a matematika, magyar nyelv és 
irodalom, valamint környezetisme-
ret tantárgyak versenyén nyújtott 
szereplésükért. 

A második blokkban az 1.a osztály 
tanulói megelevenítették a török 

birodalmat. A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja című jelenetben bemu-
tatták, mire képes a szeretet nélküli 
mohóság. A műsor folytatásában 
perdültek a szoknyák, dobbantak a 
csizmák, a Török Sándor művészeti 
vezető által felkészített kis néptán-
cosaink páros tánc bemutatója so-
rán. Az ünnepi műsor zárásaként a 
mazsorett csoport előadását tekint-
hették meg a jelenlévők. 

A gondosan összeállított műsorban 
hallott gyönyörű versek, színvona-
las táncok könnyet csaltak a jelen-
lévők szemébe, azokat a humorral 
fűszerezett előadások szárítottak 
fel, mosolyt csalva mindenki arcára.

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik jelenlétükkel meg-
tisztelték a rendezvényt. Külön 
köszönet a gyerekeknek a lelkes 
részvételért, és a felkészítő peda-
gógusok munkájáért.

Nyárs Hajnalka

AnyA csAk egy leHeT… Iskolások ünnepi műsora

Kárpátaljáról ismét városunkba 
érkezett Nagypalád és Fertősalmás 
küldöttsége Bíró Vencel polgár-
mester vezetésével. A delegáció 
tagjai a polgármesteren kívül még: 
László József, Nagy Sándor önkor-
mányzati képviselők, Nagy Csaba a 
Káprát-Pack Kft. igazgató-helyet-
tese, Kátra István vállalkozó, sofőr, 
Simon Sarolta pedagógus, Simon 
József, Simon Ferenc és Taracközi 
Anett a citerazenekar tagjai. Bíró 
Vencel és Ferenczi Gábor polgár-
mesterek köszöntője után az Őszi 
Fény Nyugdíjas Klub adott majdnem 
egy órás műsort, amelyben szerepet 
kapott az énekkar, a tánccsoport, 
egy jelenet, verset mondott Vargáné 
Marika, Szabóné Margit, Fülöpné 
Piroska, énekelt Balogh Gábor, va-
lamint Mejzer Zoltán, aki szavalt is. 
Az esemény a vöröskeresztes házban 
zajlott, ahol a helyi aktivisták a mű-
sor után kitűnő vacsorát tálaltak fel.

Váti Ferenc

Beszélgetés Bíró Vencel 
Nagypalád, Fertősalmás 
polgármesterével

- Gratulálok, hogy ismételten pol-
gármesterré választották. Hogyan 
zajlottak le a választások?

- A gyenge gazdasági helyzet mi-
att egyre kevesebben szavaznak. 
A lakosság kb. 30 %-a külföldön 
dolgozik. Főleg a fiatalok mennek 
el. A kettős állampolgárság lehe-
tővé teszi a gond nélküli távozást. 
Akinek ez nincs, csak schengeni 
vízummal mehet. Magyarországról 
kapunk támogatást, főleg a magyar 
tanárok, orvosok. De sok az elván-
dorló. Magyarországra is mennek 
fiatalok. Ha így folytatódik tovább, 
Kárpátalja el fog veszni.

- Milyen a jelenlegi testület össze-
tétele.

- Helyi szinten mindenki független-
ként indulhatott. 17 induló volt a 
14 helyre. A 14 megválasztottból a 
lélekszámnak megfelelően 9 nagy-
paládi, 5 fertősalmási. Köztük van 
tanár, gazda, vállalkozó. Tiszteletdíj 
nincs.

- Hogyan működik Kárpátalján egy 
képviselő-testület?

- 2015.01.01-től az önkormányzat 
semmiféle anyagi támogatást nem 
kap. (Az intézményeket az állam 
finanszírozza.) Az önkormányzat a 
vállalkozói (iparűzési) adóból és a 
földbérleti díjakból tartja fenn ma-
gát. Ebből fizetik a hivatal dolgozóit 
is. Egy-egy vállalkozás megszűné-
se ellehetetleníti az önkormányzat 
működését. Ezért kell összevonni 
12-15 települést egy központ köré, 
mert nincs ipara, vállalkozása, 
földbérleti díja. A gyerekek iskolai 
étkeztetését a szülők fizetik teljes 
egészében. A lakosság zöme nö-
vénytermelésből és állattenyész-
tésből él.

- Mik a testület legsürgetőbb és hosz-
szabb távú feladatai?

- A közeli és távolabbi feladatok 
szinte összemosódnak a megvaló-
síthatóság anyagi feltételei miatt. 
Borzalmasak az útviszonyaink. Le-
velezünk az állammal a segítségről, 
de a válasz, hogy gazdálkodjuk ki! 
A rossz utak miatt nem jönnek be-
fektetők. A kultúrházat sem tudjuk 
rendbe tenni. Hihetetlen változást 

hozna a régóta tervezett határát-
kelő megépítése, amely magával 
hozná az infrastruktúra rohamos 
fejlődését. Van termálvizünk, de 
a mostani helyzetben képtelenek 
vagyunk kiaknázni az adott lehe-
tőséget. De mindig abban hiszünk, 
hogy holnap jobb lesz.

- Mi most a devecseri látogatásuk 
célja?

- A Trianoni Emléknapra érkeztünk. 
Azért nem a tervezett létszámmal, 
mert Nagypaládon is most van a 
megemlékezés. Érezzük a testvéri 
kapcsolat fontosságát, életben tar-
tását. Magyarok vagyunk. Magyar-
országhoz tartozunk. Sajnos nálunk 
is fogy a magyar. Van a környékün-
kön olyam magyar iskola, ahova 
ukrán gyerekek járnak. Nincs gond 
magyar és ukrán között. Békében 
élünk egymással.

- Megköszönöm, hogy időt áldo-
zott rám. Válasza egyszerű, nagyon 
kedves és tanulságos: „Magyar a 
magyarnak mindent!”

Váti Ferenc

TesTvér Települések újrA nálunk
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- Második alkalommal kerül megrendezésre 
Devecserben a Bakony-Somló Népművészeti 
Találkozó. Mit láthatnak a látogatók ebben a 
két napban?

- 2 éve Devecser segített minket, hogy helyet 
adott az Élő Forrás iskolájának, szeretnénk meg-
tisztelni Devecsert azzal, hogy ezt a rendezvényt 
itt szervezzük meg, kiváló körülmények között. 
Az első nap a gyermek néptáncosok napja, ahol 
a térség gyermekcsoportjai mutatják be a gálá-
jukat, az egész évben tanult táncaikat, melyet 
a kiváló Dűvő zenekar kísér majd. A második 
napon egy fesztivál zajlik, délelőtt szólótánc-
verseny, délután pedig a felnőtt tánccsoportok 
lépnek fel. Ezen a napon igyekszünk a térség 
művészeti csoportjait is megmutatni, de ér-
keznek majd Kárpátaljáról, Erdélyből is ven-
dégek. A néptánc és a népzene mellett fontos 
megmutatni a népművészet más területeit is, 
így kézműves hagyományok is megjelennek a 
szabadtéri vásárban, ahol lehetőség nyílik majd 
a népi mesterségek kipróbálására.

- Kik a rendezvény támogatói és szervezői?

- A rendezvény legnagyobb támogatója a Nem-
zeti Kulturális Alap, aki két pályázaton keresztül 
segítette ezt a programot. Említeném a térség 
önkormányzatait és iskoláit, mivel lehetővé te-
szik, hogy a térségben foglalkozzunk a gyere-
kekkel, hogy ezek a gyermek tánccsoportok itt 
megjelenhessenek. Helyi támogatónk a Tornai 
Pincészet, aki egy komoly díjjal segített minket. 
Nagy támogatóink a szülők és a családok, akik 
a gyerekeket rendelkezésünkre bocsájtják. Szer-
vezője az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, 
illetve az Apte Művészeti Egyesület. 

- Néptánc oktatóként az okostelefonok világá-
ban mennyire tudod megérinteni a fiatalokat, 

a gyerekeket a hagyományőrző szemléleteddel?

- Erre a legjobb bizonyíték az ezeken a gá-
laműsorokon való részvétel. Aztán az, hogy 
240 gyerek jár a művészeti iskolába, akik tel-
jesen önszántukból, mindenféle kötelezettség 
vagy szülői ráhatás nélkül jelentkeztek, és nagy 
szeretettel járnak ide. Jelzésértékű, hogy na-
gyon kicsi a lemorzsolódás. Megemlíteném, 
hogy a mai világban hatalmas dolog, ha egy 
kamaszkorú gyerek csizmanadrágot, csizmát, 
kalapot visel, régies stílusban viselkedik, ami 
nem is hajlandóság, hanem sokak számára már 
mániává vált. Az itt elért sikereket pedig soha 
nem fogják elfelejteni.

- Mivel gazdagodik az, aki egy hagyományőrző 
egyesületnek a tagja?

-A legnagyobb gazdagság, hogy egy jó közösség-
hez tartozhat. Büszkék lehetnek arra, ha megta-
nulnak egy szép dalt, amelyet ha egyszer idegen 
emberek és idegen kultúrák között előadnak, 
arról mindenki tudni fogja, hogy ők magyarok, 
és ezzel letehetik névjegyüket.

- Azt mondják a néptánc egy életérzés, aki el-
kezdi, nem tudja abbahagyni. Mi erről a véle-
ményed?

- Mindent abba lehet hagyni. Egy biztos. Az 
embert sodorhatja az élet bármerre, a néptánc 
nyomot hagy benne. Gyermekkoromban én is 
sokféle irányzattal találkoztam, így break, hip 
hop, amelyeket természetesen kipróbáltam, de 
ez az időszak úgymond átsiklott az életemen. 
Kellett, mert divat volt. De nem maradt meg 
bennem. A néptánc az, ami mindig adott szá-
momra annyi tartalmat, értéket, hogy én ebből 
nem tudok kiszállni. Azt hiszem ez az érzés a 
gyökerekből, a több száz éves kultúrából ered, 
ami a génjeinkben van.

- Táncosként számos díjat tudhatsz magadé-
nak. Melyik az, ami a legnagyobb elismerés 
számodra?

- Az egyik az Aranysarkantyú-díj, melyet a 
szakma legelismertebb szakemberei ítélnek 
oda, és amit sikerült háromszor is elnyernem. 
A másik a MEDIAWAVE Fesztivál keretében 
elnyert Párhuzamos Kultúráért-díj. Ez azért 
nagyon fontos nekem, mert ez az esemény egy 
nemzetközi filmfesztivál, középpontja a film, 
ami műfajilag távol van a néptánc világától, 
ennek ellenére az alapítvány kuratóriuma ne-
kem ítélte a díjat.

- Családoddal Kiscsőszön élsz. A ti mindennapja-
itokban hogyan jelenik meg a hagyományőrzés?

- Nemcsak, hogy megjelenik, de mi hagyo-
mányőrző módon élünk, erről szól az életünk. 
Az udvarra kilépve megjelenik a falusi világ, 
és ezzel együtt a feladatrendszer is. Állatokat 
nevelünk, én kaszálok, használom a falusi ak-
centust, esténként gyakran bekapcsolódok a 
falu lakóinak beszélgetésébe. Azt hiszem ez a 
hagyományos életfelfogás. 

(Folytatás a következő oldalon)

„Az emberT sodorHATjA Az éleT bármer-
re, A népTánc nyomoT HAgy benne…”
Interjú Kovács Norbert Cimbivel a II. Bakony-Somló Népművészeti találkozón

Igazi csemegét kínált a 2016. má-
jus 29-én a devecseri sportpályán és 
környékén rendezett gyereknap, ahol 
változatos programok, elfoglaltságok 
várták a látogatókat, és még az idő-
járás is kedvezett a szórakozásnak.  

Az „aprók” ünnepén, Ferenczi Gábor 
polgármester köszöntötte a népes 
gyereksereget. A rendezvény ma-

zsorett-bemutatóval vette kezdetét, 
a Devecseri Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola és AMI lelkes lányainak 
előadásában. A kihívásra éhes gye-
rekek játékos ügyességi sportver-
senyeken vehettek részt az iskola 
szervezésében. A bátor jelentkezők a 
kerékhajtás, célbadobás, rönkhajítás, 
sodrófahajítás, zsákbanfutás, foci, 
kötélhúzás, váltóverseny terén bi-
zonyították be rátermettségüket. A 
legjobbak jutalomban részesültek.

Akik kedvet éreztek eljutni a varázs-
latok világába, számukra kiváló szó-
rakozást kínált Varga Bence Art-díjas 
bűvész előadása. A délután folyamán 

íjászbemutató nyújtott különleges, 
látványos kikapcsolódást. A kedv-
csináló után bárki meggyőződhetett 
koncentráló képességének, önfegyel-
mének eredményességéről, mikor 
magához ragadta az íjakat.

Molnár Orsolya saját és ismert dalok 
feldolgozásaiból összeállított interak-
tív koncerttel igazi buli hangulatot 
varázsolt, ahol fontos szerepet kapott 
a tánc, a közös éneklés, a móka, és 
a kacagás.  

Nagy szenzáció volt a gyerekeknek a 
rendőrautó és a tűzoltó autó megte-
kintése. A gyerekek szívesen időztek 

a járművekben, a Devecseri Rendő-
rőrs, valamint a Devecseri Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület munkatársainak 
vezetésével. 

Az arcfestés, a légvár, a kézműves 
foglalkozások is nagy sikert arattak  
a megjelentek körében, melyeket a 
Magyar Vöröskereszt és a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat képviselői 
biztosítottak.  

Jó volt látni az önfeledten játszó gye-
rekeket és az egy napra gyerekké vál-
tozott felnőtteket.

Nyárs Hajnalka

„Aprónép” örömére, buli A ligeTben
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1. Minden embernek az életére vonat-
kozóan van egy nagy igazsága, akár 
közmondás, akár szólásmondás for-
májában. Az Öné mi, és mit üzen ezzel 
a világnak?

(Az előző számban bemutatott Ge-
recs István rendőr alezredes kérdése)

„Kockázat nélkül nincs győzelem.”
Azt üzenem ezzel a világnak, hogy 
az ember mindig fejlődjön, vállaljon, 
kockáztasson, merjen nagyot álmod-
ni, és csak előre nézzen! Ez a fajta 
hozzáállás megváltoztatja a világot.

2. Mi az, amiért a leghálásabb az élet-
ben?

- Hálás vagyok a családomért, és azért 
a háttérért, amit számomra biztosí-
tanak.

3. Élete melyik pillanata felejthetetlen 
az Ön számára?

- Hála Istennek, több ilyen pillanata is 
van az életemnek. Ha a jelent veszem 
alapul, egyértelmű, hogy az unokák 
születése az, ami nagy élmény szá-
momra és örökre emlékezetes marad.

4. Melyik az az emberi tulajdonság, 
ami kifejezetten taszítja, és melyik az, 
amelyiket nagyra becsüli?

- Taszítanak a kétszínű, gerinctelen 
emberek. Sajnos elég sok van belőlük, 
igyekszem elkerülni a társaságukat. 
Nagyra értékelem azokat az embere-
ket, akik őszinték, és nyíltan vállalják 
véleményüket.

5. Szeret egyedül lenni, vagy inkább 
nyomasztja az egyedüllét?

- Soha nem nyomasztott az egyedül-
lét. Munkámból adódóan szinte min-
dig úton vagyok, teszek, veszek. Így 
kifejezetten szeretek egyedül lenni, 
kikapcsol a csend.

6. Mi az, ami tökéletes kikapcsolódást 
nyújt az Ön számára?

- A szabad levegőn töltött idő. Bolyon-
gás a határban, a vadászat, az állatok 
fejlődésének figyelemmel kísérése.

7. Mi gyermekkorának életre szóló 
hozadéka?

- A föld iránti szeretet és tisztelet. Az-
tán nagyon nagy hozadéka még, hogy 
a legnagyobb örömet a tisztességgel 
elvégzett munka adja, és az, hogy 
mindenért meg kell dolgozni, mert 
az életben semmit sem adnak ingyen.

8. Mi az, amit ha tehetne, megváltoz-
tatna a világban?

- Megszüntetném az emberek és a 
pártok közti viszályt. Legyen végre 
nyugalom és békesség!

9. Ha más hivatást választott volna, 
mi lett volna?

- Soha nem voltak nagy álmaim, csak 
az, hogy szeressem azt, amit csinálok. 

Valószínű, ha másképp alakul az éle-
tem, akkor továbbtanulok, de min-
denképp a föld közelében maradok, 
és most egy mezőgazdász válaszol a 
kérdésekre. 

+1: Mi az a három dolog, amit magá-
val vinne egy lakatlan szigetre?

Nyárs Hajnalka

muTAsd mAgAd!

Vági Imre
vállalkozó, házas, 

2 gyermek édesapja

- Milyennek látja a Somlót, a szőlőket 
két hónappal a fagy után?
- A szőlők kihajtottak, s nincs tőke-
pusztulás, még a fiatal ültetvények is 
túlélték ezt a rendkívüli hideget. Két 
hónappal a fagy után avatatlan szem-
nek olyanok az ültetvények, mintha 
nem történt volna semmi rendkívüli 
az időjárásban. Persze ez csak „első 
látásra” van így.
- Milyen termés várható majd?
- A termés jóval kevesebb lesz az 
érintett területeken a szokásosnál. 
De várjuk még meg a szőlővirágzást 
a további jóslatokra, mert azt, hogy 
mekkora lesz a fürt, kicsi vagy nagy, 
ritkaszemű vagy tömött, még nem 
tudjuk.
- Van-e különbség a más-másfajta 
szőlőknél a kártételben?
- A hagyományos, elterjedt szőlőfaj-
táknál nincs tapasztalható különbség. 
Az eleinte nagyon elkeseredett gaz-
dák is bizakodnak, csendesek, nincs 

panaszkodás már. Talán örülnek is 
a kihajtott szőlőjüknek. Idén az át-
lagosnál is később virágzik a szőlő, 
mert amelyik nem fagyott meg, az 
is megfázott, növekedése lelassult.
- A hegyen nemcsak szőlőültetvények 
vannak, hanem gyümölcsfák is. Mit 
tapasztaltak a fáknál? 
- A várható gyümölcstermést köny-
nyebb megjósolni, mint a szőlőét. Itt 
sokkal jelentősebb a kár. A gyümölcs-
termés néhol a nullához közelít. En-
nek ellenére az összes gyümölcsfára 
nagyon kell vigyázni az idén, védeni a 
betegségektől, táplálni, jól felkészíteni 
a télre, hogy ki tudják heverni ezt a 
sokkot, ami érte őket a faggyal. 
- Azt gondolná az ember, hogy ha 
(sajnos) nem lesz termés, nem kell 
kinevelni, tartania gyümölcsöt a 
fának, akkor más nem érte. Mi baja 
lehet még ezután?
- A fa szövetei is károsodtak a fagy 
miatt. A friss hajtásokat is learatta a 

fagy, s ebbe már beletáplálta a tartalék 
tápanyagát, ami most odaveszett. S 
újra kell kezdeniük a fáknak a tá-
panyag gyűjtését, ezért elengedhe-
tetlenül fontos a növényvédelem és 
a tápanyag-utánpótlás.
Éppen úgy kell gondoskodni a fákról, 
mintha teremnének. E fórumon is 
jelzem a gazdáknak, a kerttulajdo-
nosoknak, hogy ne hagyják maguk-
ra a fákat, az ültetvényeket, hanem 
felelősséggel, kitartóan gondozzák 
azokat, s majd 2017-ben a növények 
meghálálják ezt a munkájukat. A fagy 
egyértelmű következménye már a 
gyümölcsárakon is meglátszik. Má-
jusi cseresznye-dömpingnek kellene 
lennie, s szinte nincs gyümölcs az üz-
letekben. Az ország összes pontján 
ilyen fagy tarolt, a szomszédos orszá-
gokban is ugyanez történt. Drágaság 
lesz a gyümölcsök körében, s lekvárok 
készítésére sem lesz nagyon mód a 
magas gyümölcsárak miatt.
- A szőlő csodálatos gyümölcs, mert 

az legalább kihajtott, s új termést 
is hoz? Más fáknál tudjuk, ilyesmi 
nem tapasztalható. Mit gondol erről 
a Somló hegybírója?
- A szőlő igen régi, ha nem a legrégeb-
bi gyümölcs, amit az ember tudatosan 
termeszt itt hazánkban is, talán ez a 
régi kapcsolat is indokolja, hogy a 
kemény fagy után is képes termést 
hozni. A szőlő mennyisége még két-
séges, a minősége sem biztos, hogy 
érdemleges lesz.
- Mit ért egészen pontosan most a 
minőségen?
- A késői virágzás miatt kevesebb ide-
je lesz beérni, ami nem jó, de addig 
még sok minden történhet. Milyen 
nyarunk, őszünk lesz, az is kérdés.
- Azt gondoltam, hogy azt feleli, 
alacsonyabb lesz a must cukorfoka?
- Ez egyáltalán nem biztos, mert 
ha egy szőlőtőke alul van terhelve, 
kevesebb fürtöt hoz, akkor az akár 
magasabb minőségű szőlőt is nevel-

kéT HónAppAl A fAgy uTán... 
Megkérdeztük Tóth Péter hegybírót

- Hamarosan bővül a család. Azt hiszem ez egy 
másik életérzés. Mit gondolsz, az általatok el-
kezdett dolgok menetét ez az örömteli dolog 
mennyire befolyásolja majd?

- A gyermekeink ebbe születnek bele, ebben 
nevelkednek majd, természetesen mi semmit 
nem fogunk erőltetni. Találkoznak minden nap 

ezzel a világgal, biztosan táncolnak majd, mert 
minden kisgyerek szeret táncolni. A hagyomá-
nyos életnek viszont annyira mély gyökerei 
vannak, hogy ebből nehéz lesz kibolondítani 
bárkit. Példa erre 23 éves nagyfiam - aki most 
a Magyar Nemzeti Táncegyüttesben táncol –, 
mert ő maga is arról ábrándozik, hogy miután 
kitáncolta magát a profi életben, hazajön, és 

ezt az életet követi. Az életmódunkon min-
denképp kell majd változtatni. Legfőképpen 
nekem, hiszen a feleségem mellett a helyem, 
pláne, hogy ketten lesznek a kis jövevények, és 
addig még sok dolgunk lesz, mire táncospárt 
nevelünk belőlük.

Nyárs Hajnalka
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het. A lényeg az, hogy ne álljunk le a 
gondozási munkálatokkal a jövő évi 
jó termés reményében.

Megköszönöm Tóth Péter hegybíró-
nak az információkat, s laikusként 
is csak alátámasztani lehet, amit a 
szakember elmondott lapunknak. A 
településünket, a környékünket igen 
intenzíven érintette a fagykár. Való-
ban a termésmennyiség a nullához 
közelít Devecserben, s még a Somló 
környéki településeken is. Jegyezzük 
meg mégis, visszamenőleg úgy 40 év 
tapasztalatát. Olyan már volt, hogy a 

kényes kajszi- és franciabarackot, a 
dió egy részét elvitte a fagy, de akkor 
termett valamennyit a szilva, meg a 
körte, s az alma. S cseresznye, meggy 
több-kevesebb, de mindig volt. Most 
viszont úgy néz ki, hogy sem barack, 
sem szilva, sem körte, cseresznye, 
meggy, alma sem lesz a fákon. Bár 
az is egy érdekes jelenség, míg egyik 
utcában mindent kíméletlenül letarolt 
a fagy, a meggyet is, kóstolóban sem 
hagyott egy szemet sem, a másik ut-
cában 20-30 méterrel odébb a termés 
felét a fán hagyta. Legalább nekik pár 
szem gyümölcsük lesz, egy kis üde 

meggylevesre való. Egyik somlói 
szőlősgazda azt mesélte, hogy egy 
nagyobb tőke egyik felét „leforrázta” 
a fagy, a másik fele pedig sértetlen 
maradt. Ez is érdekes jelenség. A sző-
lőt e fagy után a „legcsodálatosabb 
gyümölcsnek” nevezem, így is igaz, 
mert a kemény fagy után is termést 
hoz, vagyis ősszel néhány fürt gyü-
mölccsel megajándékoz mégis.

Egyik halimbai ismerősöm is érdekes 
jelenségről számolt be: a településen 
foltokban tarolt a fagy, meg magasság 
szerint is. Példának említette, a 15-17 

méter magas, öreg diófát, ami alul le-
fagyott, a magasabb részein nem érte 
semmi fagykár. Utazva Fejér- és Zala 
megyében a diófák teljes elfagyását, 
lefeketedését láttam mindenütt.

A devecseri kertemben a lefagyott 
hortenzia újrahajtott, de virág a haj-
tás hegyén egyelőre nem mutatkozik. 
Az előkertben lévőt tán megvédte az 
épület. Valószínűleg e rendkívülinek 
nevezhető hideg még ad témát la-
punknak. Addig is gondozzuk fáinkat 
a jövő évi termés reményében.

M. Mester Katalin

36 db törzskönyves, 12 hetes, fül-
tetovált, Pannon fehér anyanyúllal 
bővült a devecseri Start-munkap-
rogram állattartó telepe, melyeket 
a Kaposvári Egyetemről hoztak, 
tudtam meg Molnár András Ka-
docsa vezetőtől. Tartásuk során 
figyelni kell a megfelelő takar-
mányozásra, az állategészségügyi 
kritériumok betartására, fertőtle-
nítésre és az almozásra. Az állatok 

szálas takarmánya saját előállítású, 
a nyúltápot pedig vásárolják. A 
költségcsökkentés érdekében ha-
marosan áttérnek a feles takarmá-
nyozásra (fele szemes takarmány, 
fele nyúltáp). Az állomány a szú-
nyogok által terjesztett mixomató-
zis, valamint a vérzéses hasmenés 
ellen leoltott. Ezek mindegyike 
veszélyes betegség az állatokra 
nézve, hiszen az egész állomány 
pusztulását is előidézhetik. A nyu-
lak mellett 100 db magyar kacsa, 
és 200 db őshonos fehér, sárga, 
kendermagos, és fogolyszínű ma-
gyar baromfi is érkezett a telepre 
Gödöllőről.  A jelenleg infralámpa 
alatt tartott csibék baromfipestis 
és Marek-féle betegség, a szülő-
pár kacsák kacsapestis és vírusos 

májgyulladás ellen vakcinázottak. 
A kacsák utónevelési fázisában, a 
tenyésznövendékek számára biz-
tosítottá válik a szabad vízfelüle-
ten való tartózkodás is, melynek 
kialakítása az állattartó telepen 
folyamatban van. A baromfiál-
lomány takarmányozása során 3 
hetes korig indítótápot kap, majd 

ezt követően egyedi takarmá-
nyozásra térnek át. Az állatokat 
felnevelésüket követően részben 
élő súlyban kívánják értékesíteni, 
részben pedig tenyészállománynak 
tartják meg.  

Nyárs Hajnalka

2016. június 8-án rendezte meg a 
Devecseri Startmunka program ál-
lattartó telepe nyílt napját, melynek 
során, ingyenes programon vehettek 
részt az érdeklődők. 

Az elsősorban gyereklátogatók, az itt 
tenyésztett állatokat megtekinthet-
ték, megsimogathatták, és egyben 

feleleveníthették a természetismeret 
órákon tanultakat is. 

A telepvezető, Molnár András Kado-
csa elmondása szerint, azért tartotta 
fontosnak ezt a programot, hogy a 
háztáji gazdálkodás háttérbe szoru-
lása miatt, lehetőséget biztosítson a 
háziállatok biztonságos körülmények 
között történő testközeli megisme-

résére, valamint az állattartás min-
dennapi teendőinek bemutatására. 
Mindenki megfigyelhette, és meg-
ismerhette a nyulak, kacsák, serté-
sek, kecskék tartását, viselkedés-és 
életmódját.

A telepen tartott állatok megismeré-
se mellett, igazi érdekességet kínált 
mindenki számára a madárfiókák 
gyűrűzése, valamint a függönyhá-
lós madárbefogás, melyet a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület Veszprém Megyei Helyi 
Csoportjának kiváló ornitológusai, 
Széplaki Imre és Szelle Ernő bizto-
sítottak. Akinek szerencséje volt, 
láthatta a madárfiókák gyűrűzését, 
ami egy kutatási módszer, amely-
nek során a madarak egyedi jelölést, 
sorszámozott gyűrűket kapnak. A 
megjelölt madarak megfigyelése, 
visszafogása vagy megkerülése so-

kat elárul az életükről, különösen 
mozgásukról, vonulásukról. A tele-
pen mesterséges fészekodúban élő 
mezei veréb és nyaktekercs fiókák, 
valamint a madárbefogás során a 
fülemüle, a barna poszáta, a szénc-
inke, a szajkó, a vörösbegy gyűrűzése 
kapcsán, az érdeklődők madártani 
ismeretekkel is gazdagodtak. Nagy 
élményt jelentett, hogy a szervezők 
lehetőséget biztosítottak arra, hogy 
a befogott madarak gyűrűzését kö-
vetően, a vállalkozó szelleműek saját 
tenyerükből engedjék szabadon az 
állatokat. Akik kilátogattak a prog-
ramra, új ismeretekkel, élményekkel 
gazdagodtak. 

A nagy látogatottságra való tekin-
tettel, a szervezők jövőbeni tervei 
között szerepel hasonló programok 
biztosítása a lakosság számára.

Nyárs Hajnalka

éleT Az állATTArTó Telepen
Új állatfajok

nyílT nAp
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Bakos Istvánné Zsuzsa néhány perce érke-
zett haza, amikor kopogtam az ajtaján. Ő a 
tikkasztó melegben végzett munkából jött a 
Somlóról, én a 2. utcából. Ő frissen, vidáman, 
én kissé pihegve. Csak napbarnított arcán 
előtűnő világosabb, apróbb ráncok jelzik a 
kemény munkát és az idő múlását.

Budapesten baba, Devecserben óvoda és labda

Zsuzsa Budapesten született 1953-ban. Édes-
anyja fonónő volt a Fővárosi Fonógyárban. 
Itt ismerkedett meg az építőipari munkás-
sal, akivel házasságot kötött. Zsuzsára anyja 
nagynénje vigyázott. A napok játékkal tel-
tek. A kislány imádta a babákat. A nagynéni 
lányával a babás játszótér háromra bővült. 
1957-ben költöztek vissza Devecserbe a Vásár-
helyi utcai anyai örökségbe. Ebben az évben 
született Zsuzsa öccse Tibor, 1964-ben pedig 
Laci. Édesanyjuk dolgozott. Zsuzsát óvodába 
adták. Az utcában remek játszótársak akadtak: 
a négy Burucs gyerek és Lőrinczék hat lánya. A 
kiskúti kertekhez jártak labdázni. Csak akkor 
hagyták abba, ha segíteni kellett a szülőknek a 
növényápolásban. A kiskúti kertekben remek 
zöldségfélék termettek. Sok családnak adott 
az ebédhez kiváló alapanyagot. 

Iskolából a munkába

Az általános iskola befejezése után Zsuzsa 
Balatonfüredre adta be a jelentkezési lapot. 
Növénytermesztő szeretett volna lenni. Nem 
mehetett, mert az édesapja rokkantnyugdíjas 
lett. Az anyagi lehetőségek csak a két fiútest-
vér továbbtanulását engedték meg. 1970-ben 
Zsuzsa a „Virágzó” Tsz gyümölcsösében kez-
dett dolgozni. Itt a gyakorlatban tanulta meg, 
amit az iskolában kellett volna. Egy gyümölcsfa 
aljának kikapálásáért 50 fillért kapott. Május 
1-jén ő vitte a tsz tábláját, mert ő volt a legma-
gasabb. 1980-tól a Vegyesipari Szövetkezetnél 
betanított varrónő lett. A munkáskabátok step-
pelése nem volt nehéz feladat. A szövetkezet 
sok nőnek adott munkát. Később vasalóként 
sokat kellett túlórázni, ezért az Idősek Ottho-

nában keresett új lehetőséget. 2 évig takarított, 
4 évig konyhai kisegítő, tálaló feladatot kapott. 
6 év után váltott. A Somló-Zsák Kft-hez ment, 
majd újra vissza a szövetkezethez. 

Házasság, család, nehézségek

1975 az első házasságkötés éve. A férj az ÁG 
dolgozója, Varga Sándor. Három gyermekük 
született: Tamás 1973-ban, Mónika 1976-ban, 
Ildikó 1977-ben. ’77-től 3 évig Lőrintén laktak, 
majd visszajöttek Devecserbe. A házasságuk 
megromlott, 1983-ban elváltak. A három gye-
rek az anyánál maradt. A második házasság 
1984-ben köttetett a padragi bányában dolgozó 
Bakos Istvánnal. 2004-ben a férfi súlyos beteg 
lett. Zsuzsa ápolásira ment. István 51 évesen 
2014-ben meghalt.

Új fejezet: a Somló

Zsuzsa 2005-től kezdett dolgozni a Somlón a 
Tornai-szőlészetben. Először csak alkalman-
ként. 2011-től állandó munkahellyé vált a hegy. 
Naplójából pontosan tudja, mikor, mit dol-
gozott. Pl.: novembertől januárig metszés, 
február: szünet, március, április: szálvessző 
kötözés, május-június: törzstisztítás, befűzés, 
július: levelezés, hajtásválogatás, augusztus, 
szeptember, október: szüret, december: szünet. 

Nagyon szereti a munkáját. Kitűnő a csapat, 
két nagyon jó vezetővel: Martonné Katival és 
Császár Attilával. Amíg az egészsége bírja, 
folytatni szeretné. 

A Somlón innen is van élet

Zsuzsa két gyermeke Devecserben lakik. Ta-
más a Téglagyárban biztonsági őr, és ami ennél 
is fontosabb, a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let elnöke, parancsnoka. (Amikor ezt a cikket 
írtam, éppen tűzoltáshoz riasztották.) Felesé-
ge az iskolában dolgozik. Ildikó a Húsüzem 
boltjában eladó, Férje biztonsági őr. Mónika 
Pápán lakik, Noszlopon dolgozik 10 éve. Fér-
je csoportvezető. Zsuzsa korán fekszik, korán 
kel, de Ildikóékhoz szinte naponta megy. Ott 
van az egyik unokája Szebasztián, Tamásnál 
a másik: Tamás. Mindkettő a továbbtanulás-
ra készül. Kedden jut idő a nyugdíjas klubra 
is, hogy feltöltődve másnap újra friss erővel 
folytassa kedvelt munkáját a Somlón.

Váti Ferenc

embermesék

Kiránduláson: Piroska, Ibolya, Zsuzsa, Böbe

Unokák kiskorukban: Szebasztián, Tamás

Egyedül 2014-ben

Ildi, a barátnője Bea, Tamás, Mónika

A szőlőmunkás

Budapesttől a Somlóig
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2016. május 13-14. között Deve-
cserben második alkalommal ke-
rült megrendezésre a Bakony-Som-
ló Népművészeti Találkozó, az Apte 
Művészeti Egyesület, a Néptánco-
sok Baráti Köre, a Veszprém Megyei 
Néptánc Egyesület, az Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület, Deve-
cser Város Önkormányzata szerve-
zésében, a Nemzeti Kulturális Alap, 
Devecser Város Önkormányzata, a 
Hunyor 2004 Bt., a Tradíció Folk 
Kft., és Tornai Tamás támogatá-
sával. 

A rendezvény május 13-i nyitó-
napján, a délutáni órákban az „Er-
dők-mezők, vad ligetek…” címmel 
általános iskolák számára hirdetett 
játékos néprajzi vetélkedővel indult 
útjára a kétnapos programsorozat. 

Ezt követte az Élő Forrás Alapfo-
kú Művészeti Iskola tanévzáró gá-
laestje, melyet a művelődési ház 
színháztermében tekinthettek meg 
az érdeklődők. A gyerekek az idei 
tanévben megszerzett tudásukat 

mutatták be a népes közönség szó-
rakoztatására. 

A találkozót az aranysarkantyús 
táncos, koreográfus, táncpedagó-
gus, az Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület elnöke, Kovács Norbert 
Cimbi nyitotta meg, és moderálta. 
A megjelenteket köszöntötte dr. Ko-
vács Zoltán területi közigazgatásért 
felelős államtitkár. Az évzáró gálára 
szinte valamennyi településről ér-
keztek fellépők, ahol az intézmény 
néptáncot tanít. A közönségnek 
színvonalas produkciókban volt 
része. A táncoslábú lányok és fiúk 
között feltűnt városunk büszkesége, 
Dávid Eszter, aki korábban, a Tata-
bányán megrendezett, Forgórózsa 
Fesztivál keretein belül szervezett 
KI MIT TUD?-on kiemelt arany 
minősítést szerzett népdal kategó-
riában. A jelenlévőket kalotasze-
gi népdalcsokorral örvendeztette 
meg.  A gyerekek műsorát a peda-
gógusok tánca zárta.

A május 14-i program a csapadékos 

időjárás ellenére is nagy számban 
vonzotta az érdeklődőket. Délelőtt 
zajlott a Bakony Virágai Veszprém 
Megyei Szólótáncverseny, ahol kö-
zel száz fiatal képviseltette magát, 
délután a felnőtt néptáncosok ta-
lálkozója következett, akik sza-
badtéri színpadon mutatkozhattak 
be. A táncok között helyet kaptak 
bodrogközi, felcsíki, kalotaszegi, 
szatmári, nyárádmenti táncok. A 
produkciókat a magyar népzenét 
hagyományőrző stílusban játszó 
salgótarjáni Dűvő zenekar kísérte. 
A találkozó - mely a szórakozáson 
túl a legjobb kommunikációs esz-
köze a települések közti kommu-
nikációnak is -remek alkalom volt 
arra, hogy az együttesek ne csak 
az érdeklődőknek mutassák meg 
tudásukat, hanem egymásnak is. 
Ezen kívül lehetőséget adott arra 
is, hogy a csoportok találkozzanak 
egymással, tanuljanak egymástól, 
és jó kapcsolatokat ápoljanak. A 
bemutatásra került műsorszámokat 
háromtagú, elismert táncos szak-
emberekből álló zsűri értékelte, 
akik a bemutatók után minden cso-
portvezetőt szakmai beszélgetésre 
invitáltak. A díjakat Kovács Nor-
bert, valamint a neves zsűri tagjai 
adták át a négy korcsoport kiváló 
néptáncosainak. Tornai Tamás, a 
Tornai Pincészet ügyvezető igaz-
gatója a különdíjat a Kárpátaljáról 
érkezett táncosoknak nyújtotta át.

A rendezvény kísérőprogramját, 
a kézművesek és kistermelők vá-
sári forgatagát a nemrég kialakított 
Belvárosi Piac- és Rendezvényté-
ren szintén nagy érdeklődés övez-

te. Az idelátogatók ízelítőt kaptak 
a helyi kistermelők kínálatából, 
melyben többek közt zöldségek, 
gyümölcsök, szörpök, lekvárok, sa-
vanyúság, palánták, édességek, saj-
tok, pálinkák, kézműves termékek, 
szőnyegek, terítők, ékszerek, külön-
böző dísztárgyak, szappanok szere-
peltek. Találkozhattak népi mester-
ségek művelőivel, megtekinthették 
a még élő hagyományaikat, féltve 
őrzött népművészetüket, portéká-
ikat. Lehetőség nyílt többek között 
a korongozás, kosárfonás, fafara-
gás, csuhéfonás, hímzés, kovácsolás 
kipróbálására, a legkisebbek gye-
rekjátékokat készíthettek termé-
szetes anyagokból. A forgatagban 
feltűnt  Boka Gábor vándorszínész, 
aki előadásával örömteli perceket 
okozott az érdeklődő közönségnek. 

A színvonalas nap, a II. Ba-
kony-Somló Fesztivál az este fo-
lyamán koncerttel és táncházzal 
ért véget. A jó hangulatú fesztivá-
lon - mely a hagyományőrzés, a 
folklór, a tárgyalkotó művészet, a 
közösségépítés jegyében zajlott - 
minden résztvevő és látogató talált 
kedvére való programot, és kikap-
csolódhatott. 

A sikerhez hozzájárult, hogy a fesz-
tivál olyan kiváló emberek közre-
működésével valósulhatott meg, 
akik szívügyüknek érzik a magyar 
népi kultúra megismertetését és 
széles körben történő terjesztését.

Jövőre újra Bakony-Somló Nép-
művészeti Találkozó Devecserben!

Nyárs Hajnalka

ii. bAkony-somló népmŰvészeTi TAlálkozó

Devecserben a Bakony-Somló Nép-
művészeti Találkozó részeként, az 
Élő Forrás Hagyományőrző Egye-
sület és a Devecseri Művelődési 
Központ együttműködésében, Er-
dők-mezők vad ligetek… címmel 
játékos néprajzi vetélkedőt rendez-
tek 2016. május 13-án. 

A verseny célja saját vidéki ér-
tékeink megismerése, kutatása, 
bemutatása volt. A kihívásra 8 
fős csapatokat vártak, ahol a De-
vecseri Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és AMI diákjai is képvisel-
tették magukat. A megmérettetésre 
elkísérte őket Bajók Józsefné felké-
szítő tanár, és Czeidli József, akik 
bizonyos feladatok megoldásánál 
segítséget nyújthattak a gyerekek-
nek. Előzetes feladatként a 8 tagú 
csapat (Boros Richárd, Csóré Ba-
lázs, Deák Karina, Draveczky Lili, 
Komlósi Ramóna, Ladányi Erik, 

Perger Ákos, Szabó Kristóf) min-
den tagjának el kellett készítenie 
azt a régi emberek tudását, emlé-
két idéző munkadarabot, melyet a 
verseny helyszínén adhatott le, és 
amelynek pontértékét beszámítot-
ták a versenyen elért pontszámba. A 
gyerekek bőrből készült nyakláncot, 
kézzel festett vázát, saját készítésű 
gyertyát, agyagtálat, mákgubóból 
készült díszeket, üvegből előállí-
tott tárgyakat mutattak be. A küz-
delemre a csapat egy saját népies 
produkcióval is készült, mely nép-
dalcsokorból és táncból állt. A szín-

padi bemutatót versenybizottság 
pontozta. A néprajzi vetélkedőre ér-
kező csapatok rejtvények, ügyességi 
gyerekjátékok, anyanyelvi feladatok 
megoldása kapcsán bizonyították 
felkészültségüket. 

Iskolánk tanulói a 2. helyet megsze-
rezve sok élménnyel, új ismerettel 
gazdagodva zárták a jó hangulatú 
délutánt.

Gratulálunk a gyerekeknek és a 
felkészítő pedagógusnak az ered-
ményhez!

Nyárs Hajnalka

gárdonyis sikerek A bAkony-somló 
népmŰvészeTi TAlálkozón
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Balatonalmádi kisiskolások 
Kiscsőszön
A program időpontja: 2016. május 25.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 50 fő

Balatonalmádiból látogatott hozzánk 
egy ötvenfős iskolai csoport. Az alsó 
tagozatos kisdiákokat pedagógusaik 
is elkísérték. A kirándulás egyben 
rendhagyó hagyomány és néprajz 
foglalkozás is volt. Az Élő Forrás 
munkatársai egész napos prog-
ramsorozatot tartottak a gyerekek 
számára. A program során megis-
merkedhettek a falu állataival, a gaz-
dálkodás formáival, betekinthettek 
egy régi falusi család életkörülmé-
nyeibe, de a nagyobb gazdaság mű-
ködésébe is. A gazdálkodás mellett 
a régi falusi kultúra is teret kapott. 
Dallal, tánccal színesítettük a prog-
ramot, majd zárásként egy játékos 
parasztvetélkedő és egy méta ver-
seny mozgatta át a csoport tagjait. A 
gyerekek szomorúan búcsúzkodtak, 
hiszen nagyon jól érezték magukat.

Bakony-Somló Népművészeti 
Találkozó 2016
A program időpontja: 2016. május 13-14.
A program helyszíne: Devecser
A program szervezője: Apte Művészeti 
Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre, 
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 3000 fő

Még az égiek is érezték, hogy a fá-
radtságos szervezőmunka és a lelkes 
előkészülés, no, meg a rengeteg kivá-
ló szereplő megérdemli, hogy sikerrel 
történjen meg a régóta hagyományo-
san Pünkösdkor zajló Bakony-Somló 
Népművészeti Találkozó. Az eső csak 
azokban az időpontokban esett, ami-
kor a rendezvények a színházterem-
ben, vagy más fedett helyiségekben 
folytak. Amint áttettük programjain-
kat a szabadtéri helyszínre, vagyis az 
újonnan kialakított devecseri piactér-
re, azonnal kisütött a nap és a tiszta, 

kellemes időjárás mindaddig tartott, 
míg le nem zártuk a rendezvény esti 
eseményeit. Ezt követően persze újra 
locsogott az eső…
A rendezvény immár nemzetközi 
szintre emelkedett, nyugodtan ki-
jelenthetjük, hogy a legmagasabb 
szakmai színvonalat képviselte.
Május 13-án, pénteken délután egy 
órakor kezdődött az a néprajzi ve-
télkedő, mellyel útjára indítottuk 
a programsorozatot. Az általános 
iskolákból verbuválódott kisdiákok 
fontos helytörténeti ismeretanyaggal 
és szép közösségi élményekkel me-
hettek haza a programról.
Pénteken este 6 órától a térség gyer-
mek tánccsoportjai adtak látványos 
gálaműsort a devecseri színházterem-
ben. Résztvevő csoportok: Devecser 
Tánccsoport, Somlóvásárhelyi Gyer-
mek Tánccsoport, Noszlopi Gyermek 
Tánccsoport, Kerta Gyermek Tánc-
együttes, Csögle Gyermek Tánccso-
port, Káptalanfa Gyermek Tánccso-
port, Kiscsőszi Tehetség Csoport. A 
gálaműsort a Dűvő zenekar kísérte.
Május 14-én, szombaton, reggel nyolc 
órától kezdték meg a színpadi próbá-
kat a Bakony Virága szólótáncverseny 
résztvevői. Közel száz jelentkező, 
négy korcsoportban mérette meg 
tudását a szakmai zsűri előtt. A leg-
jobbak kiérdemelték a Bakony Virága 
kitüntetést, melyet kora délután, a 
szabadtéri színpadon adtunk át.
Díjazottak:
1. korcsoport
Pulay Zsófia, Nagy Milán, Taubert 
Zsigmond Márton, Hajdu Márton, 
Harhai Péter, Péter Botond
2. korcsoport
Baka Levente, Bolla Szebasztián, 
Tóth Kitti, Masszi Ákos Zsombor, 
Rab Hanna, Samu Vajk, Antal Vivi-
en, Varga Anna, Rák Máté Zsombor
3. korcsoport
Sugár Mátyás, Rák Gergő Attila, 
Csépely Zsófia
4. korcsoport
Kovács Kata, Rumi Márk, Kokas 
Krisztina, Kokas Károly
Délután 14.00 órától késő estig zaj-
lottak a szabadéri programok. Boka 
Gábor vándorszínész Toldi című 
előadása nagy hatással volt a szín-
pad körül összegyűlő közönségre.
15 órakor adtuk át a Bakony Virága 
díjakat. A díjazottak emléklapot és 

emlékplakettet kaptak. Utóbbit Apáti 
Zoltán fazekas mester készítette.
A délutáni-esti órákban a nép-
táncegyütteseké volt a színpad. A 
műsorszámok szintén zsűri előtt 
zajlottak, bár verseny nem volt. A 
zsűri a programot követően értékelő 
beszélgetésen mondta el véleményét 
a csoportok vezetőinek. 
A rendezvényen vendégünk volt a 
budapesti Herman Ottó Intézet. Az 
intézmény a környezettudatosság, 
szemléletformálás jegyében végzi 
országos hatókörű tevékenységét. Az 
egy hétig tartó Herman Ottó Napok 
programsorozatának így mi is részesei 
lehettünk. A pénteki vetélkedőhöz fel-
adatsort küldött az intézet, szombaton 
pedig munkatársai révén interaktív 
programokkal, játékokkal, kvízekkel 
is jelen volt a rendezvény helyszínén.
A Fesztivál Zsűri tagjai: 
Bonifert Katalin (Duna Művészegyüt-
tes tánckarvezetője), Juhász Zsolt 
(Duna Művészegyüttes művészeti 
vezetője), Hahn-Kakas István (Tán-
col-Kodo Táncegyüttes vezetője), 
Balla Zoltán (Fóti Művészeti Szak-
középiskola néptánc tanszak vezetője)
A programban szereplő együttesek:
Dunántúl Népi Kommandó, Kolontári 
Sváb Tánccsoport, Szilágyi Táncegyüt-
tes Gimnazista Csoportja, Márkói 
Cserdülő Táncegyüttes, Zöldág Ifjúsá-
gi Táncegyüttes, Homokbödöge Tánc-
együttes, Gerence Néptáncegyüttes, 
Napsugár Hagyományőrző Tánccso-
port (Tiszapéterfalva), Szászcsávási 
Zenekar (Erdély), Kokas Banda (Ti-
szapéterfalva), Dűvő Zenekar

Új szín a táncélet megyei 
palettáján a Bakonyi Vigasság
A program időpontja: 2016. május 7.
A program helyszíne: Tés
A program szervezője: Tés Önkor-
mányzata
Érintettek létszáma: 1500 fő

Az elmúlt években egyre nagyobb 
hírverés mellett, kitartó lelkesedés-
sel szervezték a tésiek a Bakonyi 
Vigasság című programot. Veszp-
rém megye népművész, néptáncos 
szervezetei mindig híresen összetar-
tóak voltak, és ebben a programban 

is bizonyították, hogy készek segíteni 
a jó kezdeményezéseket. A program 
főszervezője Lippert Ferenc, aki egy-
ben önkormányzati képviselő a tele-
pülésen. Munkájának gyümölcseként 
egész napos rendezvénysorozattal 
sikerült létrehozni az idei programot. 
A falu teljes hosszában zajló lo-
vas-táncos felvonulást követően 
kora délutántól késő estig zajlottak 
a színpadi műsorok táncosok, népi 
énekesek, citerások előadásában. 
A rendezvényen az Élő Forrás Ha-
gyományőrző Egyesület is képvisel-
tette magát a Dunántúl Népi Kom-
mandó táncelőadásával.

Ertl Pálné Megyei Gyermek 
Néptánc Találkozó
A program időpontja: 2016. május 28.
A program helyszíne: Litér
A program szervezője: Litéri Zöldág 
Táncegyüttes, Veszprém Megyei Nép-
tánc Egyesület, Élő Forrás Hagyo-
mányőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 1000 fő

Ertl Pálné országos hírű gyermek-
tánc pedagógus, példakép volt. Litér 
táncéletének alapítója, működtetője 
egész életében a gyermekek érték-
tiszteletre való nevelését szolgálta. 
Az ő nevét vette fel idén a Veszprém 
Megyei Gyermek Néptánc Találkozó. 
A rendezvény – a tavalyihoz hason-
lóan – Litéren került megrendezésre, 
házigazdáink a Litéri Zöldág Tánc-
együttes tagjai, vezetői voltak.
Már a délelőtti órákban sokan össze-
jöttünk Litér sportpályáján, ahol Pintér 
Katalin és Szabó Sándor irányításával 
méta bajnokság zajlott. Az izgalmaktól 
sem mentes, lendületes versengés nem 
csak jó sportélmény volt, de a baráti 
hangulatot is megalapozta.
Méta bajnokság eredménye: 
I. Élő Forrás Táncegyüttes Kiscsősz
II. Berhida Táncegyüttes Gyermek-
csoportja
III. Zöldág Gyermek Néptáncegyüttes 
Litér
IV-V. (holtversenyben) Márkói Cser-
dülő Néptáncegyüttes és Cserregő
Néptáncegyüttes - Rece-fice csoport 
(Várpalota)
A szervezők a versenyt követően fi-

Az élő forrás egyesüleT legújAbb Hírei
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nom szendvicsekkel és limonádéval 
várták a gyerekeket és a kísérőket a 
Művelődési Házba. Itt a Zagyva Ban-
da segítségével zajlottak a délutáni 
műsor próbái. 14.00-kor a felnőttek 
elzarándokoltak Ertl Pálné Marika 
néni sírjához, ahol rövid megemlé-
kezésen tisztelegtek a Mester előtt.
Délután 16.00-kor kezdődött a ta-
lálkozó színpadi része, a Közpark 
gyönyörű Amfiteátrumában. A prog-
ram nyitásaként Szedlák Attila, Litér 
polgármestere, Ertl Péter, a Nemzeti 
Táncszínház igazgatója (Ertl Pálné 
fia) és Kovács Norbert, a Veszprém 
Megyei Néptánc Egyesület elnöke 
mondott köszöntő beszédet, majd 
elkezdődött a közel három órás tánc-
gála, melyet a Zagyva Banda kísért.
Az együttesek műsorát Majoros Róbert 
és Németh Ildikó, a gyermek táncélet 
két elismert szakembere nézte végig. A 
felkért zsűri a műsort követően kötet-
len, jó hangulatú értékelő tanácskozást 
tartott az együttesek vezetőinek.
Résztvevők:
•  Várpalotai Művészeti Iskola Cseté-

nyi Néptánccsoportja
•  Cserregő Néptáncegyüttes Rece-Fi-

ce csoportja
•  Gurgolya Néptánccsoport
•  Berhida Táncegyüttes Gyermek 

Csoportja
•  Élő Forrás Gyermek Táncegyüttes
•  Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes
•  Litéri Zöldág Gyermek Néptánc-

együttes korosztályos csoportjai

Gyümölcsöző együttműködés a 
Herman Ottó Intézettel
A program időpontja: 2016. május 10.
A program helyszíne: Budapest
A program szervezője: Herman Ottó 
Intézet, Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület
Érintettek létszáma: 500 fő
A közelmúltban került megrende-
zésre a Herman Ottó Napok című 
rendezvénysorozat, melynek több ál-
lomása is összekapcsolódott egyesü-
letünk tevékenységével. A budapesti 
Herman Ottó Intézet a környezeti 
értékek védelmét, a környezettu-
datos életmódot helyezi munkája 
fókuszába. Ehhez a célhoz jól illesz-
kedik a hagyományápolás, hiszen a 
régi emberek harmóniában éltek a 
természettel és a kultúra sok szelete 
éppen ezeken az értékeken alapul.
A Herman Ottó Napok első napján az 
intézet székhelyén megrendezett kon-
ferencián és ismeretterjesztő progra-
mon vettünk részt. Az Élő Forrás által 
felállított sátorban népi játékokkal, 

táncházi fotókkal, régi használati 
tárgyakkal találkoztak a környék is-
koláinak tanulói, akiket csoportokban 
szállítottak a rendezvényre. A régi 
értékekkel való ismerkedés során a 
gyerekek láthatták a sajtkészítés forté-
lyait is. A program egy-egy csoportnál 
háromnegyed órán át tartott. A rend-
hagyó tanóra végéről a közös néptánc 
sem maradhatott el. A sátrunk mellett 
racka birkáinkat és kecskéinket simo-
gathatták a gyerekek.
A konferencia nyitásaként azt a meg-
tisztelő feladatot kaptuk, hogy ma-
gyar férfitáncokkal szórakoztassuk 
a megjelent nagy létszámú szakmai 
érdeklődőt és magát Dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi minisztert.
A Herman Ottó Intézet viszonzásként 
ellátogatott devecseri rendezvényünk-
re, a Bakony-Somló Népművészeti 
Találkozóra, ahol környezetismereti 
játékokkal, kvízekkel, feladatlapokkal 
fogadták a fesztivál vendégeit, ezzel 
is különleges színt adva a rendezvény 
szakmai programjának.

Mediawave 2016
A program időpontja: 2016. április 
27-május 1.
A program helyszíne: Komárom, Mo-
nostori Erőd
A program szervezője: Mediawa-
ve Alapítvány, Élő Forrás Hagyo-
mányőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 2000 fő

A magyar filmes világ egyik kiemel-
kedő eseménye a Mediawave, amely 
idén ismét Komáromban, a Monosto-
ri erődben került megrendezésre. A 
rendezvény erőssége, hogy a filmek 
versenye mellett közel egy héten át 
zajlanak olyan művészeti programok, 
melyek az évről évre összejövő kö-
zösséget erősítik, belső kapcsolat-
rendszerét elmélyítik. A zenei mű-
helymunkák mellett egyre nagyobb 
hangsúlyt kap a népművészet is. Idén 
kifejezetten sok népi gyökerű prog-
ram volt, melyek jelentős részében az 
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
is közreműködött. Egyesületünk a 
tulajdonában lévő sátrakkal, rendez-
vény-eszközökkel is segítette a szer-
vezőket, emellett megszerveztük azt a 
gárdát is, amely a rendezvény fizikai 
feladatainak lebonyolításáért felel. 
Nagy feladat és egyben nagy élmény 

volt számunkra egy különleges eskü-
vő megszervezése. Mihályfy Kinga és 
Eduardo Bonapartian barátaink háza-
sodtak össze. A két fiatal Argentínában 
él, mindketten magyar származásúak 
és kiválóan beszélnek magyarul. En-
nél is többet jelent, hogy jelenleg ők 
vezetik a Buenos Airesben működő 
Regős Néptáncegyüttest. A szerel-
mesek kifejezetten erre az alkalomra 
jöttek Magyarországra és elmondá-
suk szerint életre szóló élményekkel 
gazdagodtak hagyományos magyar 
lakodalmuk során. Isten éltesse őket!

Erdők, mezők, vad ligetek…
Vidám vetélkedő formájában 
gazdagították néprajzi 
ismereteiket a versenyzők
A program időpontja: 2016. május 13.
A program helyszíne: Devecser
A program szervezője: Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület, Élő For-
rás AMI
Érintettek létszáma: 50 fő
Első ízben rendeztük meg az Erdők, 
mezők, vad ligetek című néprajzi ve-
télkedőt, melyre egy szűk meghívotti 
körből végül öt Veszprém megyei 
iskolás csoport jelentkezett. A de-
vecseri művelődési központ adott 
otthont a programnak, mely május 
13-án, pénteken, közel négy órás 
időtartamban zajlott.  A néphagyo-
mányhoz köthető játékos feladatok 
és kvíz kérdések mellett a Herman 
Ottó Intézet környezettudatosságra 
nevelő feladatsorát is megoldották 
a résztvevők. A benevezett csopor-
tok Tüskevárról, Somlóvásárhely-
ről, Devecserből, Nagyalásonyból és 
Szentgálról jöttek. Minden csapat ér-
tékes díjakkal gazdagodott, emellett 
ingyenes lovas kocsikázáson vehet 
részt egyesületünk kiscsőszi portá-
ján. A nyertes csapat (Nagyalásony 
iskolásai) ajándéka egy ingyenes ki-
rándulás Szentendrére, a Skanzenbe. 

Termésváró tavaszköszöntés
A program időpontja: 2016. április 23.
A program helyszíne: Somlószőlős, 
Somló Hegy
A program szervezője: Somlói Dűlők 
Egyesülete,  Élő Forrás Hagyományőr-
ző Egyesület
Érintettek létszáma: 200 fő
Szent György nap alkalmából tavaszi 
lovas kocsis túrát szervezett a Somlói 
Dűlők Egyesülete, melyhez öröm-
mel csatlakoztunk. Az Élő Forrás 
lovas kocsija segítette a felvonuló-
kat fáradtságos útjuk során. Hoppál 
Bulcsú és Barátai vidám népzenével, 
nótaszóval fűszerezte a programot. A 

túra során a vándorok sorra köszön-
tötték a hegy nyugati oldalának boros 
gazdáit, akik házi finomságokkal és 
saját borukkal várták az érkezőket.
Az egész napos túra teljes hossza 
nem érte el az egy kilométert…

Emlékezetes gálaműsorokkal 
koronáztuk meg az idei tanévet
A program időpontja: 2016. május 12-13.
A program helyszíne: Ostffyasszonyfa, 
Devecser
A program szervezője: Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület, Élő For-
rás AMI
Érintettek létszáma: 1000 fő
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti 
Iskola Pünkösd hétvégére és a meg-
előző napokra időzítette a néptánccal 
foglalkozó osztályainak bemutató 
gálaműsorát. Az intézmény két esz-
tendeje működik, de már most érez-
hető a közösségszervező és értéká-
tadó munka hatása. 14 telephelyen, 
közel kétszázötven általános iskolás 
gyermek tanulja a néphagyomány 
táncos világát. Az oktatás helyszíne 
a legtöbb faluban a helyi iskolában, 
vagy kultúrházban van. 
A nagy létszámra és a sok produkcióra 
való tekintettel két előadást is szerve-
zett az intézmény. A helyszíneket a 
területi megoszlás is befolyásolta, így 
május 12-én a Vas megyei Ostffyasz-
szonyfán, május 13-án Devecserben 
tartottunk gálát. Mindkét gálaest közel 
két órás időtartamú volt és zsúfolásig 
megtöltötte a művelődési intézmények 
színháztermeit. A büszke szülők, roko-
nok minden egyes táncszámot vastaps-
sal köszöntöttek, kitűnő hangulatot 
teremtve. Az iskola tanterve szerint 
somogyi és rábaközi táncok szerepel-
tek a színpadokon, emellett bemutatta 
gömöri tánckoreográfiáját a kiscsőszi 
Faluházban dolgozó „tehetség” csoport 
is. A műsorok élő zenei kísérettel zaj-
lottak, csütörtökön a Fajkusz Banda, 
pénteken a Dűvő zenekar varázsolta 
el a közönséget és a lelkes táncosokat.
A székhelyen, vagyis Devecserben 
rendezett gálaműsoron megtisztelő 
jelenlétével dr. Kovács Zoltán területi 
közigazgatásért felelős államtitkár is 
lelkesítette a fiatalokat. Köszöntő be-
szédében kiemelte a hagyományban 
rejlő értékeket, a jó közösségeket, 
amelyek a magyarság erősítésén 
dolgoznak. A műsoron a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ 
devecseri tankerületének igazgatója, 
Némethné Takács Cecília és a deve-
cseri járási hivatal vezetője, Bereczki 
Nóra is jelen volt. 
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Rég jártam náluk. Örömmel fede-
zem fel a régi arcokat: itt vagyunk, 
élünk! A két vezető hatalmas ru-
tinjával most is Havasi Sándorné 
Margitka és Fülöp Józsefné Piroska. 
Jókor nyitok be: éppen műsort pró-
bálnak. Már sokadszor, de mindig 

tapsot kap a bátor fellépő. Most a 
nagypaládi és fertősalmási vendé-
gek szórakoztatására készülnek. 
Nyugodtak, hisz szerepléseiknek 
se szeri, se száma. Az izgalmat 
az jelenti, hogy Ajkáról várják a 
fellépő blúzok mintapéldányát, 
amely meg is érkezik. A hölgyek 
megmustrálják. Mi tagadás szép, 
tetszik. Mértéket kell venni min-
den szereplőről. Fiúk, kifelé! Ez 
lehetőség ad, hogy belenézzek a 
munkanaplóba. Ahogy kinyitom, 
repkednek a meghívók, amelyeket 
óvodától, iskolától, önkormányzat-
tól, szervezetektől, fellépésekről 

kaptak. A napló gazdag programról 
árulkodik. Csak az idei évet nézem. 
Január: Újév köszöntő. Beszámoló 
2015-ről. Új tagok: Priviczer Klára, 
Gosztonyi Jenőné, Prépostné Kocsy 
Mária köszöntése. Óévbúcsúztató: 
zene, tánc. Műsorok összeállítása. 
Február: Meghívók készítése, kül-
dése. Farsangi bál. Kirándulás ter-
vezése. Március: Nőnap. Részvétel 
a nemzeti ünnepen. I. negyedévi 
névnapok, zene, tánc, éneklés. 
Április: Dalostalálkozó Somlóvá-
sárhelyen. Kirándulás Ópuszta-
szerre. Május: Blúzok tervezése. 
Ópusztaszeri kirándulás pénzügyi 

elszámolása. 50 ezer Ft az önkor-
mányzattól, 63.500 Ft-ot a klub 
fizetett. Szereplés a Makovecz-la-
kóparkban. Készülődés műsorral 
a nyári ünnepségekre. Az új tag, 
Bakos Istvánné köszöntése. 
A felsorolás nem teljes. A nyár is 
be van táblázva fellépésekkel. De-
vecser megszokott és várt fellépői 
az ünnepségeken. Vendégklubokat 
fogadnak, vendégségbe mennek. 
Segítenek ismertté tenni Devecser 
nevét. Méltó figyelmet és elismerést 
érdemelnek.

Váti Ferenc

A devecseri íjászok 
sikerei
Legutóbb a Trianoni megemlékezé-
sen csodálhattuk meg a bemutatóját 
a devecseri íjászoknak, ahogy sorfa-
lat állva Vági Róbert által vezényelve 
adták le lövéseiket a kettőskereszt 
mögött felállított céltáblákra. Őt 
kérdezem a legutóbbi interjú óta 
eltelt időszakról. 

-Mi történt veletek az elmúlt egy 
hónapban?

- Az egyesület tagjaival a megye két 
várában összesen három versenyen 
vettünk részt. 
Az első verseny Szigliget várában 
zajlott május 8.-án. Nagy csapattal, 
tizenhárman érkeztünk. Még a ren-
dezők is meglepődtek. 
Nagyon erős és népes mezőnyben 
(168 íjász) született meg a következő 
eredmény: 
Bakos Péter (férfi vadászreflex 
11.) Darida Katalin (női pusztai 
8.) Galambos Gábor (ffi long-bow 
19.) Guzslován Edina (női pusztai 
6.) Guzslován Ferenc (férfi pusztai 
36.) Kapai Krisztián (férfi vadászre-

flex 3.) Kocsy Norbert (férfi pusztai 
28.) Kocsy Miklós (férfi pusztai 32.) 
Németh Róbert (férfi pusztai 20.) 
Piros Tamás (férfi vadászreflex 7.) 
Somogyi Márk (ifi pusztai 34.) Ulri-
ch Ambrus (férfi senior vadászreflex 
6.) Vági Róbert (férfi long-bow 20.). 
A verseny közepénél kis baleset tör-
tént az íjammal, letörött belőle egy 
kis darabka. Ez a dolog mentálisan 
nagyon visszavetett, de kölcsöníj-
jal be tudtam fejezni a versenyt, az 
eredményem úgy gondolom, ma-
gáért beszél. Az íjam nem sokáig 
pihent sérülten, mert két hét múl-
va ismét velem volt. Itt szeretném 
megköszönni Ifj. Tóth Zoltánnak a 
Hunting Bt. tulajdonosának a gyors 
segítséget.
A második és harmadik verseny Sü-
meg várában került megrendezésre 
május 21-22-én. 
A 21-i szombati versenyt az elmúlt 
évben elhunyt Ifj. Papp Imre tiszte-
letére szervezték. A megnyitón jelen 
volt a Papp család is. A küzdelem a 
vár alatti arénában zajlott. Pályaíjász 
verseny – azonos táblára 15, 20, és 25 
méterről lőttünk. Az egyesületünk 

nagy erőkkel képviseltette magát. Itt 
jegyzem meg, hogy ki milyen íjka-
tegóriában indult és hányadik lett:
Darida Katalin (női pusztai 5.) Ga-
lambos Gábor (ffi long-bow 13.) Gu-
zslován Edina (női pusztai 4.) Kapai 
Krisztián (ffi vadászreflex 2,) Kocsy 
Miklós (ffi pusztai 5.)
Kocsy Norbert (ffi pusztai 6.) Né-
meth Róbert (ffi pusztai 3.) Piros 
Tamás (ffi vadászreflex 3.) Ulrich 
Ambrus (senior vadászreflex 2.) Vági 
Róbert (ffi long-bow 8.)  
A rendezvény végén Papp Imre vár-
kapitány meghívott minden íjászt a 
fedett arénában megrendezett lovagi 
torna megtekintésére. Itt köszönjük 
meg neki ezt a szép gesztust. A ver-
seny másnapja a várban és a várhoz 
felvezető úton zajlott. Itt nem csak 
a célokat, de a meredek utat és a 
sok lépcsőt is le kellett győzni. A 
csapatunkat ezen a napon már ke-
vesebben képviseltük, de így is népes 
sereggel komoly erőt képviseltünk. 
Íme, a várhódítók névsora:
Darida Katalin (női pusztai 5.) Gu-
zslován Edina (női pusztai 4.) Kapai 
Krisztián (ffi vadászreflex 1.) Né-
meth Róbert (ffi pusztai 9.) Piros 
Tamás (ffi vadászreflex 3.)
Ulrich Ambrus (senior vadászreflex 
2.) Vági Róbert (ffi long-bow 11.) 
Vörös László (ffi vadászreflex 4.). 
A két versenyen kívül két önkor-
mányzati rendezvényen is részt vet-
tünk. Nagyon tetszett a lakosságnak 
az íjászat kipróbálásának lehetősége.

Köszönöm az interjút és gratulálok 
az elért eredményhez!

edzői évértékelő A 
lAbdArúgóknál
Cserna Róbertet, a Devecseri Sport 
Egyesület futballcsapatának edzőjét 
kérdezte lapunk a csapat idei sze-
zonban nyújtott teljesítményéről, 
rövidtávú terveiről.

Úgy gondolom, gratulálhatok a 4. 
helyezésért. Sikerült elérni a kitű-
zött célt?

A télen is elmondtam, hogy a távo-
zó emberek ellenére minőségben 
nem változtunk, csak kevesen ma-
radtunk. Félő volt, hogy elfogyunk 
a szezon végére, és bizony volt pár 
olyan mérkőzés, amikor igen csak 
sok hely volt a kispadunkon, de az-
tán hála Istennek tudtunk küzdeni. 
Masszívak, egységesek voltunk, és 
jöttek az eredmények. Végre eb-
ben a szezonban jó volt játszani a 
hazai pályán is, még így is, amikor 
Veszprém elleni 2-0-s, vagy épp az 
utolsó meccsünkön 1-2-es sümegi 
vereséget követően a lelkes hazai 
szurkolóink tapsa közepett vonul-
tunk le a pályáról. Mindenképpen 
hatalmas köszönet illeti meg őket 
is, és reméljük, hogy jövőre ezt a 
nézőszámot is sikerül feljebb tor-
násznunk. 

Most jön egy kisebb nyári szünet, de 
nem sokat lazíthattok. Mire számít-
hatunk az őszi szezonban?

Most egy kis pihenés következik, ami 
úgy gondolom ránk is fér, és majd 
július végén kezdjük az alapozást. 
Mindenképen szeretnénk négy-öt 
új játékost bevonni a csapatban, mi-
vel Osváth Robi befejezi, Eichinger 
Robi is erősen gondolkozik, mivel 
az úrkúti meccs utáni hat hónapos 

devecser sporTjA

vendég volTAm A nyugdíjAs klubbAn 4.
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eltiltása miatt csak novemberben 
tudna pályára lépni legközelebb. A 
Horváth ikrekkel együtt, ha minden-
kit beleszámolok voltunk összesen 
tizenöten a felnőtt csapatban. Csak a 
fiatalokban gondolkodunk, bennük 
látjuk a jövőt, nekik kell megmutatni 
a tudásukat. Próbáljuk az U19-es 
csapatból bevonni játékosokat, de 
egyelőre még sajnos úgy látjuk, hogy 
nagyon sokat kell fejlődniük, első-
sorban fejben ahhoz, hogy a felnőtt 
csapat kapuján tudjanak kopogtatni. 
Természetesen tisztelet a kivételnek, 
és abban bízunk, hogy ez a szám a 
jövőben emelkedni fog.

Köszönjük az eddigi munkátokat, 
tartalmas pihenést kívánunk a nyári 
szünetre!

Megyefoci: 5 Meccs, 
3 kiállítás, sikeres 4. 
hely
A labdarúgó megye I. fordulóinak 
elmúlt mérkőzéseiről Cserna Ró-
bert, a Devecseri Sport Egyesület 
futballcsapatának edzője számolt 
be lapunknak.

2016. május 14. Dudar SE-Devecser 
SE 2:0 (2:0)

Gólszerző: Barcza (2. , 19.)

Jók: Barcza, illetve senki

Cserna Róbert: Le tudtuk hozni a 
meccset úgy, hogy gyakorlatilag 
helyzetünk se volt. Szervezetlenül 
fociztunk, a Dudarnak pedig két 
szép kontrája. Megérdemelten nyer-
ték a meccset. Senkit se tudok ki-
emelni a csapatból a játékát illetően.

2016. május 16. Pápai Perutz-Deve-
cser SE 2:2 (1:0)

Gólszerző: Györkös (14.), Nagy (90.), 
illetve Szakonyi (71.), Szélessy (58.). 

Kiállítva: Szakonyi (73.)

Jók: Somogyi, Iványi, illetve Csepre-
gi, a mezőny legjobbja Osváth

Cserna Róbert: Nagyon felspannolt 
állapotban léptünk pályára. 4-500 
néző előtt a szép nagy pápai stadion-
ban a jóval esélyesebb hazai csapattal 
szemben. Védekezésre, és abból in-
dított kontrákra álltunk be. Sajnos 
az elején sikerült belevetődnöm egy 
lövésbe, ami szerencsétlenül a saját 
kapunkba pattant, evvel  az első fé-
lidő le is volt tudva a helyzeteket 
tekintve. A másodikban rúgtunk két 
szép gólt, viszont a másodiknál Sza-
konyi Stefi rutintalanságából kifo-

lyólag először a túlzott gólöröméért 
kapott sárgát, majd miután kiszólt 
a pápaiak kispadja felé megkapta 
a pirosat is. Nagyon elfáradtunk a 
tízemberes védekezésben, és sikerült 
a végére gólt rúgniuk, ami egy reális 
döntetlent eredményezett.

2016. május 21. Devecser SE-Tapol-
ca 2:1 (2:1)

Gólszerző: illés (13.), Szélessy (20.). 
illetve Lajtai (7.) 

Kiállítva: Osváth (18.), 

Jók: Csicsics, Illés, Szélessy illetve 
Major, Molnár, Lajtai

Cserna Róbert: Erre a meccsre szok-
ták mondani, hogy országos egyes. 
Már a bemelegítéskor elmondtam 
a játékosaimnak, hogy ne vegyék 
fél vállról a mérkőzést, mivel ne-
gyedikként sem vagyunk abban a 
helyzetben. Ennek ellenére rögtön 
az elején jött is a pofon, a hetedik 
percben kaptuk egy gólt. Erre még 
szerencsére sikerült gyorsan vála-
szolnunk, de aztán jött a csapatunk 
egyik legrutinosabb játékosának, 
Osváth Robinak újabb fegyelmezet-
lensége, amiért megkapta a máso-
dik sárgáját, hozzáteszem teljesen 
jogosan. Egy könnyűnek ígérkező 
meccsből az lett, hogy játszhattunk 
75 percet emberhátrányban. Az 
volt a szerencsénk, hogy rögtön a 
kiállítás után Szélessy Peti betalált. 
Próbáltuk lassítani a játékukat, és 
kontrákból támadni. Sok helyzetet 
kihagyva végül nagy küzdelemben 
sikerült megőriznünk az előnyünket 
a lelkesen focizó Tapolca ellen.

2016. május 29. Balatonalmádi 
SE-Devecser SE 1:2 (0:2)

Gólszerző: Hoffer, (66.), illetve Szé-
lessy (5.), Szakonyi (31.).

Kiállítva: Csepregi (40.).

Jók: senki, illetve mindenki

Cserna Róbert: Úgy mentünk al-
mádiban, hogy egy ponttal előttünk 
volta a házigazda és tudtuk, hogy a 
későbbi meccseket nagyban befolyá-
solja ez a nap. Ennek köszönhetően 
látszik is, hogy már az 5. percben 
Szélessy Petinek egy 60 méteres 
lövéséből szereztünk vezetést. Az 
első félidő közepén még rúgtunk egy 
gólt, majd ezt követően folyamatos 
nyomás alatt voltunk. Sokat járat-
ták a labdát, de kapura lövésük nem 
volt. Ez nekünk kedvezett, de jött 
Csepinek a 40. percben a butasága. 
A gyerek, aki rátámadott a labdára, 

hogy ne húzzuk az időt, meglökte 
Csepit, erre ő játékon kívül a nyaká-
nál fogva földre vitte őt. Vitathatatla-
nul piros lap volt az eset. A negyedik 
helyezettnél kellett játszanunk 50 
percet emberhátrányban. Nem sokat 
volt nálunk a labda, viszont semmi 
lehetőségük nem volt. Megint az Illés 
Misi állt be a kapuba mezőnyjátékos-
ként, de a jó védelemnek és a nagy 
küzdelemnek köszönhetően nem 
volt dolga. Még az ellenfél technikai 
vezetője is azt mondta, hogy teljesen 
megérdemelten nyertünk.

2016. június 04. Devecser SE- Sümeg 
VSE 1:2 (1:0)

Gólszerző: Burucs (33.), illetve Falati 
(47.), Cseh (84.).

Jók: Illés, illetve mindenki

Cserna Róbert: Bár sikerült a ve-
zetést megszereznünk, bealudtunk 
rendesen. Illés Misi állt a kapuban 
és ezt az ellenfél ki tudta használni. 
Köszönet illeti ennek ellenére, hogy 
elvállalta ezt a hálátlan feladatot, 
mivel ő is mezőnyjátékos, ő is kint 
szeret inkább focizni. A szerencsé-
nek köszönhetően almádi veszített 
egy pontot, így nemhogy az őszi 5. 
helyünket sikerült megőrizni, ha-
nem a hét távozó ember és az ilyen 
körülmények ellenére is egy helyet 
javítva a bravúros 4. helyen zártuk 
a bajnokságot.

ágiék rAlly-s sikere
Nagyon kellett már ez a szombathe-
lyi siker Velenczei Ádámnak, hogy 
újra nyeregben érezze magát. Az 
Overdose Racing Team pilótájának 
a miskolci versenyen szinte semmi 
nem jött össze, de úgy néz ki, élete 
első murva futama szerencsét ho-
zott számára. Ádám és navigátora, 
Farnadi Ági az abszolút 4. pozíció-
ban zárta a hétvégi ISEUM Rallyet. 
Nehéz volt a verseny, főleg az első 

napja, amikor egyszer túl is csúsztak. 
Fokozatosan, lépésről lépésre pró-
bálták felépíteni a menetelésüket, és 
a végére egész jól sikerült beleszok-
niuk a murvába.Végig nagy csatában 
voltak az ellenfeleikkel. Az utolsó két 
gyorsasági előtt még Ifj. Tóth János 
és Vincze Feri is előttük voltak, de 
csak tizedek választották el egymás-
tól őket.  A szelestei gyors azonban 
nagyon feküdt nekik, így ott meg 
tudtak lógni a többiek elől, a csep-
regi gyorson pedig bebiztosították 
maguknak a 4. helyet.

Farnadi Ágnes: Az első napunk „csú-
szós-mászós” volt, nem is éreztük 
olyan jól magunkat az autóban. Ki-
csit Zsigulisan közlekedtünk, beló-
gtunk néhány kanyarba – volt tehát 
pár kalandunk emiatt. De ahogy 
haladtunk előre, Ádám ráérzett 
arra, hogyan kellene a Mitsubishi-
vel menni a murván. Vasárnapra 
teljesen összeszedett volt, ami meg 
is látszott az időeredményeinken. 
Még úgy is, hogy volt egy kisebb 
műszaki hibánk, ami miatt a kocsi 
nem úgy viselkedett a kanyarokban, 
ahogy mi szerettük volna. Nagyon 
sok pozíciót tudtunk javítani, az 
utolsó két gyorson pedig több he-
lyet is előre tudtunk ugrani. Moti-
váltak is voltunk rá, hiszen Vincze 
Feriék és Janikáék is nagyon közel 
voltak hozzánk. Azt céloztuk meg, 
hogy legalább az egyiküket meg 
szeretnénk csípni, és megelőzni – a 
végén mindketten mögöttünk vé-
geztek. Titkos vágyam volt, hogy 
az abszolút ötben végezzünk, de ez 
most sikerült, ráadásul túl is teljesí-
tettük. Hihetetlenül boldog vagyok 
miatta, és büszke Ádámra, amiért 
ilyen okos autózással oldotta meg 
ezt a versenyt. Aztán majd meglát-
juk, hátha sikerül ezt a teljesítményt 
túlszárnyalnunk Veszprémben…

Ifj. Kozma György
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„igAz hittel, gyerMek 
szívvel” erdélyben
Május első hetében a Noszlopi Német Nemzeti-
ségi Nyelvoktató Általános Iskola hetedikeseivel; 
tagiskolánk, a Magyarpolányi Kerek Nap Tagintéz-
mény 7. osztályával és kísérő kollégáimmal Majer 
Andrással és Városi Attilával néhány nagyon szép 
napot tölthettünk Erdélyben.

Utunk Ady Endre Karácsony című versrészletének 
- „Igaz hittel, gyermek szívvel” - jegyében telt el.  

Jártunk a dévai Ferences Templomban, a Szé-
kelyderzsi Vártemplomban, a gyulafehérvári 
Székesegyházban, a Csíksomlyói Kegytemplom-
ban, a holtmarosi Református Templomban, a 
kolozsvári Szent Mihály Templomban és Kétágú 
Templomban. 

Déván egy az árvaházban nevelkedett fiatalember 
vezetésével megtudhattuk, hogy hogyan is alakult 
és működik mind a mai napig a Böjte Csaba által 
megálmodott gyermekotthon. Sétálhattunk abban 
a kertben, amit Csaba testvér is gondoz, megnéz-
hettük a tárgyakat is, amiket a gyerekek készítettek. 

A holtmarosi Tulipán Gyermekotthonban egy ba-
rátságos focimeccset követően a beszélgetésekből 
kiderült, hogy miként kerültek ide és hogyan töltik 
mindennapjaikat az otthon fiataljai. Az otthon 
fennmaradása függ a Czegei Wass Alapítvány-
tól, a helyi református gyülekezettől és a jószívű 
adakozóktól. Ezt az otthont támogatja a pápai 
református gyülekezet is. 

Mindkét gyermekotthonba Szabó Péter vállalko-
zó jóvoltából savanyúságot, lekvárt, befőttet is el 
tudtunk juttatni adományként; illetve a magyarpo-
lányi hetedikes szülők adakozásából a holtmarosi 
gyerekeknek ruhákat is vittünk. 

Az oroszhegyi általános iskolában együtt töltöt-
tünk egy kis időt a helyi 7. osztállyal. Érdekes dol-
gokat tudtunk meg az erdélyiekről, a falu életéről, 
az iskola működéséről. 

Mindezek mellett több olyan helyen is jártunk, 
tevékenykedtünk, amelyek a diákok iskolában 
megszerzett tudásának elmélyítéséhez járultak 
hozzá. Az egyik ilyen esemény volt a fehéregyházi 
Petőfi Emlékműnél tett koszorúzás és közös vers-
mondás, de felelevenítettük a nagyenyedi két fűzfa 

történetét is a gimnáziumban és megemlékeztünk 
az aradi vértanúkról is a kivégzés helyén. 

Az egész kirándulás alatt körülölelt minket a 
csodálatos táj. Lenyűgöző látvány tárult elénk a 
Gyilkos-tónál illetve a Békás-szorosban tett sétánk 
során. Nagyon jó élmény volt számunkra a Parajdi 
Sóbányában tett látogatásunk is, ahol játszótér, 
kápolna, múzeum várja a gyógyulni vágyókat és 
turistákat egyaránt. 

Mindezek mellett nagyon meghatározó volt szá-
munkra az erdélyi emberek kedvessége, vendég-
szeretete, amellyel mindvégig körülvettek minket. 

Vendégül látóink minden jóval elhalmoztak ben-
nünket. Első nap Csernakeresztúron, második 
és harmadik nap Oroszhegyen és negyedik nap 
Holtmaroson szálltunk meg. Mindenhol nagyszerű 
ellátásban és jó beszélgetésekben volt részünk. 
Hálásak vagyunk Mindannyiuknak. 

A nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum előtt 
a gyerekeknek köszönhetően egy nagyon szép 
versmondással méltó módon tudtunk búcsúzni 
Erdélytől. 

A gyerekek és kollégáim nevében is köszönöm a 
szülők végig érezhető támogatását és közreműkö-
dését. Köszönjük mindazok segítségét, akik anyagi 
felajánlásukkal, idejükkel, ránk gondolásukkal 
támogattak minket. 

Köszönjük, hogy a kirándulás által néhány nap 
erejéig bepillantást kaphattunk abba, hogy milyen 
Erdélyben élni. 

A kirándulás több mint 1.200.000 forintos költsé-
géből 806.000 forintot a pályázaton nyert összegből 
fizettük. A fennmaradó több mint 400.000 forintot 
részben a szülők fizették, de a költségeket nagyon 
jelentős mértékben csökkentették támogatóink. 

Ők a következők: 
-  Noszlop, Magyarpolány, Bakonypölöske, Oroszi 

Községek Önkormányzata,

-   Noszlop Község Roma Önkormányzata;

- Noszlop Községért Alapítvány Kuratóriuma

- Noszlopi Vadásztársaság

- Szabó Péter-vállalkozó

- Csékey ABC

- Vadvirág Bt.

Köszönjük támogatásukat!

A kirándulás a Határtalanul! program keretén 
belül valósulhatott meg, melyet az Emberi Erő-
források Minisztériumának Támogatáskezelő 
Intézete írt ki. 

Szakács Veronika 
osztályfőnök

érdeMes Megnézni!
A noszlopi Helytörténeti Gyűjtemény a millen-
nium évében jött létre.

Az eredeti ötlet Magyar Istvánné pedagógustól 
származik, aki az egyik falunap alkalmából a 
programok közé vette a régi tárgyak időszakos 
kiállítását. 

Majd Pintér Ferenc polgármester felkérte Czepek 
Béláné pedagógust, hogy egy állandó kiállításra 
gyűjtse össze a faluban még fellelhető tárgyi 
emlékeket. Ez meg is történt. Így 2000 szep-
temberétől látogatható a múzeum. A régi korok 
emlékeit idéző tárgyakat 4 helyiségben állítottuk 
ki: tiszta szobában, konyhában, éléskamrában és 
a mezőgazdasági eszközök helyiségében.

A noszlopi családok jó szívvel ajánlották fel az 
adományokat, térítésmentesen, örökbe, azzal a 
hittel, hogy itt megőrződnek az utókor számára. 
A mai napig is állandóan bővül a gyűjtemény. A 
hitelesség érdekében Dr. Ács Anna – noszlopi 
születésű- muzeológus adott tanácsot a korhű be-
rendezésre. A gyűjteményt már sokan látogatták: 
külföldiek, elszármazott noszlopiak, kiránduló 
diákok, nyugdíjasok. Az óvodai, iskolai csopor-
toknak örömmel mutatjuk be azokat a tárgya-
kat, berendezéseket, amelyeket a honismereti 
tantárgy keretében tanulnak. A fiatalok rácso-
dálkoznak a régi, általuk nem ismert tárgyakra, 
az idősebb korosztálynak pedig a gyerekkort 
juttatja eszébe. 

Filmet is forgatott az épület helyiségeiben, Szőke 
András rendező és Kamarás Iván színész.

Az elmúlt években a jelenlegi polgármesterünk 
Felső Sándor jóvoltából megújult az épület.

Szeretettel hívjuk az egyéneket, családokat, cso-
portokat!

Az alábbi telefonszámokon lehet érdeklődni:

Czepek Béláné: 06/88/234-068

Hivatal: 06/88/505-820

noszlopi önkormányzATi Hírek 2016. június
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A pápai Jókai Mór Városi Könyv-
tár szervezésében, Hermann Ist-
ván igazgató felkérésére érkezett 
a Kastélykönyvtárba - a Muli püs-
pök temet  - Tanácsköztársaság 

Pápán című könyv szerzője, Nagy 
Szabolcs. A megjelenteket Kovács 
Zoltán államtitkár köszöntötte, s 
bevezetőjében méltatta és barát-
sággal ajánlotta olvasásra az érdek-
lődéssel kísért - témájában eddig 
kevésbé ismert és feldolgozott ‚19 
- es pápai és devecseri eseménye-
ket olvasmányosan megírt kötetet. 
Ferenczi Gábor polgármester a vö-
rösterrorról beszélt, hisz családjá-
nak egyik tagja is áldozata volt a 
devecseri  vérengzésnek. Szólt arról 
is, hogy a kisváros régi kötelezettsé-

gének tett eleget, tavaly emléktáb-
lát avattak a kivégzettek nevének 
márványba vésésével (Baják István, 
Bőnyi Gyula, Krassovszky Gyula, 
Ferenczi Lajos, Somogyi János). 
Nagy Szabolcs ifjú történésznek 
kevés dokumentum állt rendelke-
zésére, de a felhasznált forrásokból, 
irodalomból merítve tudományo-
san megalapozott művet adott ki. 
Előadásában elhangzottak az 1919. 
május 6 - át követő események, a 
gyilkosság, amely még napjaink-
ban is beszédtéma az idősebbek 

körében. S szólt azokról a későbbi 
pápai kommunista áldozatokról 
is, akiket Meggyeserdőn végeztek 
ki ezen esztendő szeptemberében. 
Többek között megtudhattuk tőle 
azt, hogy a könyv címe mire utal: - 
Eredetileg egy újságcikk címe volt. 
A keresztényszocialista hírlapíró e 
három szóval a szociáldemokraták 
ateizmusán kívánt élcelődni. 

A könyvbemutatót követően a szer-
ző dedikálta könyvét. 

Czeidli József

könyvbemuTATó A TAnácsközTársAságról 
Muli püspök temet

A 8-as főút mellett, bástyával 
körülkerített, szépen gondozott 
temetőben nyugszanak a kisvá-
ros - és környéke településeinek, 
a holokausztot megelőző időkben 
elhunyt izraelita vallású polgárai. 
Évtizedek óta június első vasár-
napján itt emlékeznek meg a ho-
lokauszt áldozatairól, akiknek a 

nevét emléktábla őrzi. A csendes 
összejövetelen, gondolatgazdag 
beszédében, Totha Joel Péter 
rabbi, felidézte a Somló - térség 
zsidóságának - és nem csak zsi-
dóságának - legszomorúbb éveit 
az 1940 - 45 közötti időszakot. A 
devecseri járásban  1941-ben 31 
helységben laktak zsidó vallásúak, 
több mint ötszázan. Hitközségi 
iskolaépületük 1791-ben épült 
(ma szakiskola). Mindennapi 
életük (iparosok, kereskedők, 
gazdálkodók, orvosok, jogászok, 
sportolók, tanárok) integrált ré-
sze volt a településeknek. Mégis, 
amikor a szörnyűségek egyre sza-

porodtak, a jogfosztást a mun-
kaszolgálatra kötelezés, a zsidó 
családok telefonjainak  (összesen 
12) kikapcsolása, kerékpárjaik be-
szolgáltatása követte, túl sokan és 
túl sokáig tűrték a helyi hatalom, 
Bellák Endre szolgabíró túlbuzgó 
rendeleteit, például a csak rájuk 
vonatkozó kijárási tilalmat. A rab-
bi elmondta, hogy Devecserben 
1944. május 27-től május 31-ig 
folyt gettósítás. „ Devecserből 
195, a járásból mintegy 500 zsidó 
deportálási tervéről tudósított a 
Devecseri Ujság 1944. május 27-i 
száma. A holokausztot csak 40 - en 
élték túl „. Az egyik túlélő - fűzte 

beszédébe a rabbi  - elmondta, 
hogy szeretné megbocsátani, csak 
tudná kinek, mert csupán azt tud-
ja kiért, odaveszett szeretteiért, 
hogy nyugodjanak békében, hogy 
végre békében nyugodhassanak. A 
nyár eleji napsütéses vasárnapon 
sokan érkeztek a megemlékezésre. 
Köztük, a sajnos mára már egyet-
len túlélő, az önmagát még ma is 
devecserinek valló Vadász Imréné 
(Joli néni Győrből), vagy a mai 
középkorúak fiatalkori barátja, 
Scheiber György (Gyuri Veszp-
rémből). 

Czeidli József   

HolokAuszT áldozATAirA emlékezTek

betöréses lopás A 
hAsználtcikk piAcon
Betöréses lopás elkövetőit fogta el a 
rendőrség 2016. május közepén. A 
Devecseri Rendőrőrsre érkezett be-
jelentés szerint, a dróthálót megron-
gálva ismeretlen tettes(ek) jutottak 
be a devecseri használtcikk piacra, 
ahol egy különálló tárolóról a lakatot 
lefeszítették, és onnan kerékpáro-
kat, 4 garnitúra könnyűfém felnit, 
gumiabroncsokat tulajdonítottak el. 

A bejelentést követően, a helyszín-
re érkező Horváth János rendőr 
törzszászlós körzeti megbízott, a 
helyszíntől pár száz méterre talál-
ható erdős területen a betörésből 
származó kerékpárokat talált. Az 

esetről értesítette a rendőrség bű-
nügyi munkatársait, akik megérke-
zésük után elkezdték a nyomozást 
és figyelemmel tartották a területet. 
Nem sokkal később a helyszínen el-
fogták az egyik gyanúsítottat, majd 
nem sokkal később beazonosították 
másik két társát is. Egyikük házánál 
folytatott helyszíni szemle során a 
rendőrök rátaláltak valamennyi el-
tulajdonított értéktárgyra, melyeket 
lefoglaltak.

A rendőrség haladéktalan értesítése 
és a gyors rendőri intézkedés ered-
ményeként, a sértett kára a rongálás 
okozta anyagi kár kivételével, teljes 
egészében megtérült.

Nyárs Hajnalka

rendőrségi Hírek
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Jól szeretne keresni egy igényes munkahelyen?  

Nincs munkája?  Vagy többet szeretne keresni? 

Esetleg biztos állásra vágyik, ahol mindent kifizetnek? 
 

 

Ha IGEN a válasza, legyen nálunk GÉPKEZELŐ, 
hiszen itt kapja a környék legjobb fizetését! 
 

Ennek bizonyítására két példa: 
 

 Nálunk a tisztatérben egy 1 gyermekes, folyamatos 
munkarendben dolgozó kolléganő nettó 143.000 – 
148.000 Ft-ot keres. 

 
 A szerelvénycső területen egy 2 gyermekes, folyamatos 

műszakban dolgozó kolléga nettó 163.000 – 168.000 Ft-
ot keres.  

 
 

Dolgozzon velünk és nálunk megtalálja a 
számítását! 
 
 Kiemelt alapbér: Bruttó 135.000-140.000 Ft 
 Munkaidőben melegétkezés 12.500 Ft értékben 
 Törvényen felüli pótlék (éjszakai pótlék 40%,  

folyamatos pótlék 25%) 
 Teljesítmény bónusz (maximum 20%) 
 Cafeteria (Erzsébet kártya, SZÉP kártya…) 
 Karácsonyi jutalom 
 Saját állományban alkalmazás (nem kölcsönzés) 
 Európai szintű munkakörülmények 
 Azonnali kezdés 
 Céges buszjárat és bérlettámogatás

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal, bizonyítvány másolatokkal a következő címre kérjük küldeni: 
Poppe + Potthoff Hungária Kft. 

8400 Ajka, Új Atlantisz Ipari Park 
allas@poppe-potthoff.com 

Csatlakozzon most! / Érdemes váltani! / Legyen a munkatársunk! / Ragadja meg a lehetőséget és várjuk csapatunkba! 
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Hirdessen csomAgbAn, 
kedvezményesen!

devecseri ujság – A település közéleti lapja. Kiadja: Devecseri Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház Devecser, Petőfi tér 5. Nyomdai munka: AlphaPress Nyomda 
és Kreatív Grafikai Stúdió Székesfehérvár, Homoksor 7. www.alphapress.hu 
Megjelenik: 3500 példányban Devecser, Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, 
Csögle, Dabrony, Doba, Egeralja, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, 
Kisberzseny, Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, 
Nemeshany, Noszlop, Oroszi, Pusztamiske, Somlóvásárhely, Somlójenő, 
Somlószőlős, Somlóvecse, Tüskevár, Vid, Nagypalád-Fertősalmás és Csóka 
településeken. ISSN 2062-6878. Hirdetésfelvétel: a könyvtárban nyitva tartási 
idő alatt. E-mail: devecseriujsag@gmail.com. Levélcím: Devecser Városi 
Könyvtár és Művelődési Ház, 8460 Devecser, Jókai utca 3. Tel: 88/224-125. 
Szerkesztő-bizottság: Czeidli József, ifj. Kozma György, M. Mester Katalin, Váti 
Ferenc, Nyárs Hajnalka 
Híreinket, további fotóinkat megtalálja a www.devecser.hu honlapunkon, il-
letve megtalál minket a Facebookon.

VÍZSZINTES: 1./ A XVIII. századból származó közmondás első része  ( Zárt 
betűk: A, A, J, Ö, K ) 12./ Délutáni órákban rendezett házi összejövetel 13./ 
Anyag, nyersanyag 14../ Ezen a napon 15./ Komárom megyei település 16./ 
..mózis ( Átszivárgás ) 17./ Olyan tárgy, amellyel az ember önmagát díszíti 
20./ Dia vége! 22./ Technokol .... ( Univerzális ragasztó ) 24./ Francia kártyával 
játszott hazárd játék 26./ Spanyol és német autójel 27./ Rom, omladék ( Lati-
nul ) 30./ Üdvözlégy! 31./ Majdnem térdig érő, szűk fekete kabát, ferencjóska 
33./ Szolnok megyei város 35./ "A" ....ok három törzse kabarok néven csatla-
kozott a honfoglaló magyarokhoz 36./ Téka rövidítve! 37./ ..ander ( Babér-
rózsa ) 38./ Katolikus jótékonysági szervezet neve 41./ Kettőzve - ügyességi 
játék 42./ Bizmut vegyjele 43./ Esztendő 44./ Ón vegyjele 45./ Injekciót bead 
47./ .....tánc ( József Attila ) 49./ .... a lelke mindennek! 51./ "A" cifrálkodó nők 
52./ Átemelés a teniszben
FÜGGŐLEGES: 2./ Darvas József egyik színműve 3./ Ozmium vegyjele 4./ 
Habzik, pezseg 5./ Elér egynemű betűi! 6./ Kimos közepe! 7./ .... Margit ( Szín-
művésznő ) 8./ ...fon ( Hallócső ) 9./ Meghatározott területi egység 10./ Török-
ország autójele 11./ Beírók egynemű betűi! 14./ A XVIII. századból származó 
közmondás második része ( Zárt betűk: G, E, M, K, E ) 15./ Doktor rövidítve! 
18./ Szép szélei! 19./ Nevelés ( Latinul ) 21./ Van ilyen út is! 23./ Ego 25./ ...ge-
lizál ( Igét hirdet ) 28./ A hal petéje 29./ Cselekvő, tevékeny 32./ Fogoly 34./ 
Meztelen emberi testet ábrázoló képzőművészeti alkotás 39./ Mező 40./ "A" 
valóságos 42./ .... Anna ( Költő, műfordító ) 44./ Magyarországon a XVIII. 
században letelepült népet népcsoport  45./ Budapesti Nagykörút ( Rövidítve! 
) 46./ Ipari növény 47./ Madaras Dóra monogramja! 48./ Dóm betűi keverve! 
50./ Azonos betűk! 51./ Kicsinyítő képző ( Fordítva! )
Készítette: Czeidli József

rejTvény
A Híres somlAi               

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.

A fiatalember megkérdezi a barátnőjét:

- Akkor is szeretnél ha apám nem hagyta volna rám ezt a nagy vagyont?
- Jaj, te csacsi, azt hiszed, hogy érdekel, ki hagyta rád a pénzt?

A biztosítási ügynökök továbbképzésén az alábbiakat mondja az oktató.
- Ahhoz, hogy igazán sikeresek legyenek a szakmában, két adottságra 
van szükség: az ősz hajra és aranyérre. (A hallgatóság döbbent csenddel 
figyeli az előadót.) 
- Az ősz haj megbízható külsőt, míg az aranyér együttérző tekintetet biztosít.

mosolypercek

Borszörcsökön családi ház eladó. Tel.: 06/30-381-8718
ApróHirdeTés
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