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DEVECSERI VÁROSNAPOK ÉS BAKONY-SOMLÓ NÉPMŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ

Bozót Táncegyüttes műsora / Fotó: Kovács Zsolt
Sport programokkal és a hagyományos Bakony-Somló Népművészeti Találkozóval vette kezdetét június 26-án a Devecseri
Városnapok. Ezúttal új helyszínen, a volt strand területén fogadták a látogatókat a program szervezői. Vasárnap pedig Szőke
András felvezetésével színes műsor, kisvonatozás, koncertek várták a Devecserieket.
(folytatás a 10. oldalon)

JAPÁN NAP
Ünnepélyes keretek között július
24-én megnyitotta kapuit a Berta
Kórház megújult parkja a Japán
Kert.
Szépszámú közönséget vonzott
a különleges nap nem csak Devecserből.
(folytatás a 8. oldalon)
Ataru Taiko japán dobszínház előadása / Fotó: Füstös Zsuzsi

HELYTÖRTÉNETI
TÁRLAT
Több évtizedes várakozás után megnyílt
Devecser helytörténeti gyűjteménye a
helyiek és a turisták előtt. Az Esterházy
kastély frontépülete méltó helyszíne az
állandó tárlatnak.
(folytatás a 9. oldalon)
Helytörténeti tárlat / Fotó: Kovács Zsolt

Közélet

-2-

Alapítva 1927-ben

A JÁRVÁNY HELYI HATÁSAI

A koronavírus 3. hullámának lecsengése után egy ideiglenes összegzést végezhetünk. A járvány kis hazánkban 30
ezer áldozatot követelt (a világban több milliót). Megakadályozta a személyes találkozásokat, lazította vagy széttépte
a korábbi kapcsolatokat. Minden területen sokszorosára emelkedett a feladatok ellátása. Fokozottan igaz ez a vezető
beosztású személyekre. A pandémia időszakáról, a további tervekről kértem tájékoztatást városunk első emberétől,
Ferenczi Gábor polgármestertől.
- Mint családfő magánemberként hogyan
élte meg ezt a hosszú baljós időszakot?
- Ez az időszak minden család számára
különösen nehéz volt, miközben hos�szabb időre bezártak az oktatási, nevelési intézmények meg kellett oldani a
gyermekek otthoni felügyeletét. Korábban ritkán használt kifejezések váltak a
mindennapok részévé, mint például a
home office az otthonról való munkavégzés, illetve új fogalmakat ismertünk
meg, mint a digitális tanrend. Különösen
2020 tavaszán rövidebb-hosszabb ideig
a Polgármesteri Hivatalban többen dolgoztunk otthonról bizonyos adminisztrációs munkákat távmunkában láttunk el,
ez azonban nem minden munkakörben
és nem minden ügymenetben volt megoldható. Miközben az önkormányzatnál
alpolgármester asszony sokat segített
ennek az időszaknak az áthidalásában,
az önkormányzati segítségnyújtás megszervezésében és lebonyolításában pedig
Bajók Józsefné és Ihászné Szabó Katalin
képviselőtársaim voltak segítségemre,
feleségemre, aki pedagógusként dolgozik, különösen nagy teher hárult otthon.

Miközben maga is online tartotta óráit,
oroszlánrészt vállalt gyermekeink nevelésében, illetve a tanulásuk segítésében
is. Természetesen a munkám mellett,
illetve annak végeztével magam is részt
vettem az otthoni feladatokban. Az biztos, hogy ez a rendkívüli helyzet megmutatta, hogy milyen fontos szerepet
tölt be az óvoda és az iskola, mekkora
feladatot vesznek le ezek az intézmények
a családok válláról. Hála Istennek a családomban – legalábbis az elvégzett tesztek
alapján - nem fertőződött meg senki, bár
tavaly ősszel több mint 3 hónapig voltam
magam is beteg influenzaszerű tünetekkel. Polgármesterként úgy gondoltam,
hogy minél előbb beoltatom magam.
Ebben az időszakban az idősekről, betegekről való gondoskodás is még fontosabbá vált, hiszen ők azok, akik leginkább ki vannak téve a fertőzésveszélynek,
az ő szervezetük kevésbé tud ellenállni
egy esetleges megbetegedésnek. Családomban a nagyszülők a járvány első
hulláma idején maguk is segítségre szorultak.
- Devecserben eddig hány családot, sze-

Fotó: Molnár Csaba

mélyt érintett közvetlenül a vírus, hányan
haltak meg a fertőzés következményeként?
- A járványügyi adatokat mindaddig
rendszeresen közöltük, amíg azokról
hivatalos tájékoztatást kaphatott hivatalunk. Annyit biztosan tudunk, hogy
amíg a járvány 1. hulláma szinte teljesen
elkerülte városunkat, addig az idei évben
sajnos éppen fordítva volt, lakosságarányosan rendkívül súlyosan érintette a
pandémia járásunkat. Pontos adat sajnos
nem áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy hányan fertőződtek meg, a
halálozási arány a Devecseri Járásban a
járvány 3. hullámában azonban sajnos
az országos átlag feletti volt.
- Ismert, hogy polgármester úr a közvetlen
találkozások, a „szemtől szembe” beszélgetések híve. A járvány ezt lehetetlenné
tette. Hogyan tartotta a kapcsolatot az
emberekkel (a választókkal) és a képviselő-testülettel?
- Nehéz volt megtalálni a módját a kapcsolattartásnak. A járványügyi óvintézkedéseket hivatalunk is betartotta, ennek
megfelelően a személyes ügyfélfogadás
szünetelt. Előtérbe került a telefon, illetve az online felületeken történő kommunikáció, de persze - bár maszkban, a
vedőtávolság betartása mellett - az utcán
is megtaláltuk egymást. A városi televízión keresztül sokkal több információt igyekeztem eljuttatni a lakossághoz.
Gyakrabban készítettünk videós tájékoztatókat.
Ami az önkormányzatot illeti, bár hivatalosan ugyan nem lehetett üléseket
tartani, mégis a testülettel legalább olyan
rendszerességgel egyeztettük az önkormányzati ügyeket, mint békeidőben.
Meg kell ugyanakkor jegyeznem, hogy
a folyamatos lakossági tájékoztatás ellenére akadtak olyan lakosok, akik kihasználva a rendkívüli helyzetet és az információéhséget, visszaéltek az internet
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adta lehetőségekkel, aljas módon és szándékkal a közösségi médiában folyamatosan hamis információkkal próbálták
megosztani a közvéleményt, rémhíreket
terjesztettek, közveszéllyel fenyegettek,
és nem riadtak vissza a személyeket érintő rágalmazásoktól, becsületsértésektől
sem.
A járvány mindamellett, hogy megnehezítette a kapcsolattartást, szétzilálta az emberi kapcsolatokat, a félelem
elültetésével és a szabadság korlátozásával súlyos kihatással volt az emberek
gondolkodására is. Ebben a rendkívüli
élethelyzetben mutatkozott meg igazán
az emberek valódi arca. Voltak, akik nem
az összefogást, hanem a széthúzást erősítették. Ez méltánytalan és megengedhetetlen. Sokkal többen voltak azonban
azok, akikre minden körülmények között számíthattunk a védekezésben és
a segítségnyújtásban. Nekik ezúton is
köszönöm.
- A különleges helyzet különleges egyszemélyes döntési jogkörrel hatalmazta fel a
polgármestereket. Önnek kellett-e nehéz,
esetleg életre kiható döntést hozni?
- Bár lehetőségem lett volna a döntéseket
egyedül meghoznom, minden döntés
mögött testületi megállapodás volt. Egy
kivétellel. Egyetlen egy ügyben kértem ki
utólag a testület álláspontját: szociális feladataink ellátásával, azok átszervezésével
kapcsolatban. Mint ismert, az idei évtől
önkormányzatunk a szociális feladatokat, azon belül is a házi segítségnyújtást
és az idősek nappali ellátását már nem
a kistérségi társulás keretében, hanem
önállóan, független, egyesített szociális intézményünk által látja el. Mindezt
szakmai és anyagi indokok támasztják
alá. Én pedig nem szerettem volna, ha
esetleg egyesek politikai ügyet csináltak
volna ebből. Az új intézmény létrejötte
óta eltelt idő engem és intézményvezető
asszonyt igazolt. Elsősorban azért, mert
több figyelem, több idő jut a devecseri
ellátottakra. Az intézmény működése
egyszerűbb, átláthatóbb lett, hiszen a
döntésekhez nincs már szükség 27 másik településsel egyeztetni. A nagyobb
önállóság szakmailag is több lehetőséget
rejt a fejlődéshez, pályázatok benyújtá-
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Fotó: Molnár Csaba
sához, nem mellékesen pedig költséghatékonyabbá vált a szociális ágazatunk
működése.
- Hosszú idő óta most tartották az 1. testületi ülést. Könnyű volt-e visszatalálni
a jól kitaposott útra? Kérem, értékelje az
első ülést!
- Tekintettel arra, hogy a rendkívüli
helyzet alatt is rendszeresek voltak az
egyeztetések a testületi tagok között, és
valamennyi döntés mögött konszenzus
volt, a jogrend változása különösebben
nem befolyásolta az eljárásrendet, illetve a döntési mechanizmust. Úgy érzem,
hogy a képviselő-testület konstruktív, jól
együtt tudunk dolgozni. A közös munkavégzés folyamatos volt a rendkívüli
jogrend alatt és azóta is. Az első hivatalos testületi ülés hasonlóan zajlott, mint
a járványhelyzet alatti informális megbeszéléseink.
- Milyen halaszthatatlan munkákat kell
bepótolni? Milyenek a kilátások a tervezett munkák megvalósításához?
- Kapcsolattartás szempontjából jelentett
elsősorban visszalépést a járványhelyzet.
Nem tarthattunk rendezvényeket, és a
külkapcsolataink ápolása is szünetelt.
A közösségépítés érdekében rendkívül
fontos, hogy pótoljuk az elmaradt találkozásokat, összejöveteleket. Ennek
megfelelően közművelődési intézményünk igyekszik minél több kulturális és
szabadidős programot szervezni a nyár
folyamán is, ami az elmúlt években nem
volt jellemző.

A járványhelyzet miatti intézménybezárások és rendezvénytilalom alatt a
Városüzemeltetési Kft-t megbízva időt
nyertünk számos önkormányzati ingatlan felújítására. Többek között megújultak a csoportszobák az óvodában, az
ebédlő az iskolában, szolgálati lakások
teljeskörű felújítása, valamint a Berta
Parkban számos ingatlanrész homlokzatjavítása valósult meg. Ugyanakkor a
kényszerszabadságok, megbetegedések
miatt különösen a közterületek vonatkozásában elmaradásaink vannak, a betervezett padkafelújítások, csatornázási
munkák nem haladtak olyan ütemben,
mint ahogy azokat előzetesen terveztük.
Ezeket igyekszünk pótolni, a munkálatokkal utolérni magunkat. A járványhelyzetre vezethető vissza az is, hogy
egyes hatóságoknál az ügyintézés során
több hónapos csúszás adódott, így még
mindig folyamatban van például a Bocskai utcai társasházak engedélyeztetése.
A riport igazolja, hogy eshet eső, fújhat
szél, támadhat a koronavírus, dolgozni
kell! Köszönet mindazoknak, akik bármilyen területen is tették dolgukat és
munkájukkal segítették a túlélést. Engem ez a láthatatlan nyavalyás kis vírus
megerősített abbéli hitemben, amelyet
a Talmud (héber nyelvű „biblia”) hirdet:
„Úgy kell dolgoznunk, mintha örökké élnénk, és úgy kell élnünk, mintha holnap
meg kellene halnunk.”
VF
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Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni
a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait,
amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból
megállapíthatók.
(3) E rendelet alapján indult eljárásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlását Devecser Város Önkormányzata KépviseI. Fejezet
lő-testülete a Devecseri Polgármesteri Hivatal Jegyzőjére (a
továbbiakban: Jegyző) ruházza át.
Általános rendelkezések
(4) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának
1. Általános szabályok
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Devecser Város közigaz- akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelgatási területén megvalósuló, e rendeletben meghatározott kezik vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését.
(5) A közigazgatási bírságot a határozat közlésétől számított
magatartásokra, valamint a magatartások elkövetőivel szem30
napon belül kell megfizetni.
beni pénzbírság kiszabásának szabályaira.
(2) E rendeletet Devecser Város közigazgatási területén 14.
életévét betöltött természetes személy, jogi személy, jogi sze- 2. Értelmező rendelkezések
mélyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, a kö3. § E rendelet alkalmazásában:
zösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra
a) közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatarkell alkalmazni.
tás: az a tevékenység vagy mulasztás, vagy jogellenes állapot
(3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysérsértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasz- tésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi
tással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti,
bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mulasztás és amelyet Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete
vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály e rendeletben közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.
magatartásnak minősít.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magab) közszolgáltató: A Képviselő-testület által az ingatlantutartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy lajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére feljoa hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból gosított szoláltató szervezet.
indul. A közigazgatási hatósági eljárás
c) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy,
a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együtt- jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelyélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény nek tulajdonában - vagy ha birtokosa a tulajdonos személyétől
elkövetésétől,
eltér – birtokában az ingatlan van.
d) zöldterület: állandó növényzettel fedett közterület, amely
b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést, vagy
nyitva álló határidő lejártától,
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közös- a díszítő funkciót szolgálja. Továbbá az a növényzet nélküli
ségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a földes, murvás stb. közterület, ami a fenti funkciónak tesz
jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül in- eleget, de arról a korábbi növényzetet károsító hatások már
kipusztították.
dítható meg.
(5) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkal- II. Fejezet
mazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 10.000 forinttól - 50.000 forin- 3. A város jelképeinek használatával kapcsolatos magatig terjedő helyszíni bírság, illetve 10.000 forinttól - 150.000 tartások
forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye,
4.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magaamely ismételhető.
tartást követ el, aki Devecser város nevének megkülönböztető
(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság és helyszíni jelzőként való használata engedélyezéséről szóló 33/2004. (V.
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01.) rendeletben, valamint Devecser város nevének megkülönböztető jelzőként való használata engedélyezéséről szóló
33/2004. (V. 01.) rendeletben foglalt engedély nélküli felhasználás eseteit kivéve Devecser város jelképeit engedély nélkül
felhasználja, a város címerét, zászlaját engedély nélkül előállítja, a város címerét, zászlaját, nevét engedély nélkül, vagy
az engedélytől eltérő, illetve a város közösségét sértő módon
felhasználja.
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latokat, zöldterületeket, sétányokat, játszótereket görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral és gépjárművekkel rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal használ,
m) üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül
tárol,
n) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt
nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem
biztosítja, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok (hordalék, hulladék) eltávolításáról nem gondoskodik,
4. Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások
o) hirdetményeket, reklámtáblákat, kirakatszekrényeket –
5.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar- rendeltetésszerű hirdetésre szolgáló berendezések kivételével
tást követ el az ingatlantulajdonos, ha a házszámtábla beszer- – engedély nélkül elhelyez (kivételt képez a választási plakát).
zéséről, közterületről jól látható módon történő kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről, pótlásáról nem gondoskodik.
(2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki
5. Közterületek használatával kapcsolatos magatartások
a) engedély nélkül vagy engedélytől eltérően utat elzár, az
6.§ (1) A közterületek használatával összefüggően a közösségi úton, az alatt vagy a felett építményt vagy más létesítményt,
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki vagy ezekhez csatlakozást létesít,
a) közterületen (beleértve a parkolót is) sátorozik, alszik,
b) utat engedély nélkül vagy engedélytől eltérően felbont
kempingezik, parkoló lakókocsiban tartózkodik,
vagy elfoglal,
b) közterületen szeszes italt fogyaszt (kivéve közterületen
c) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely
lévő külön engedélyes kerthelyiségek, rendezvények, szil- a lefolyást akadályozza vagy az árkot (átereszt) szennyezi,
veszter, újév)
d) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül
c) közterületet engedély nélkül foglal el, vagy azt a közte- ráhajt vagy azt szétszórja,
rület-foglalási engedélytől eltérően használja,
e) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzéd) közterületet engedély nélkül vagy attól eltérően lekerít sére vonatkozó kötelezettségét megszegi,
(beleértve a közterület ingatlan előtti és a közúttal vagy járf) természeti és védett természeti területen az engedélyezett
dával határos gondozott részének védelmére kihelyezett kő,
közlekedési útról letér,
fém, karó huzal vagy bármely anyag, amely a közforgalmi teg) az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja.
rület használata balesetveszélyt idézhet elő), a közhasználat
elől elzár,
6. Köztemető használatával kapcsolatos magatartások
e) a közterületi telekhatár és a közút széle (padkája) közötti
7.§ A köztemető használatával összefüggően a közösségi
területre oly módon telepít sövényt, növényzetet, hogy az a
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki
közlekedés és a közművek biztonságát veszélyezteti,
a) a temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda
f) az épület körüli területet közforgalom elől elzárja,
g) az építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, vala- nem illő felirattal ellátott sírjelet helyez el,
b) 12 éven aluli gyermeket a temető területén felügyelet
mint bontásból, felújításból származó anyagot, építési törnélkül
hagy,
meléket, ilyen hulladék anyagot 168 órán túl engedély nélkül
c) a temetőbe kutyát visz (kivételt képez a vakvezető kutya),
közterületen tárol,
h) az igénybe vett közterületek burkolatán betont, habarcsot kever, ragasztóanyagot melegít, vagy tevékenységéhez a 7. Állattartással kapcsolatos magatartások
közterületet az építési, közterület-foglalási engedélyben fog8.§ Állattartással összefüggően a közösségi együttélés alaplaltaktól eltérő egyéb módon használja,
vető szabályait sértő magatartást követ el az, aki
i) 22.00 és 06.00 óra között 3,5 tonna összsúlyt meghaladó
a) a trágya, trágyalé gyűjtésére, tárolására vonatkozó előjárművet, pótkocsit, félpótkocsit, vontatót, nyerges vontatót, írásokat nem tartja meg,
lassú járművet és mezőgazdasági vontatót, illetve ezek munb) kutyát póráz, harapós kutyát póráz és szájkosár nélkül
kaeszközét, valamint trélert, járműszerelvényt, utánfutót közközterületre
enged, a kutyát kóborolni hagyja,
területen tárol,
c) harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez
j) közterületen a közúti közlekedés alapvető szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ) el a ház, lakás bejáratán a harapós kutyára megfelelő figyelmeghatározott hibaelhárítás kivételével járművet javít, átalakít, meztető táblát,
d) több lakó elhelyezését szolgáló ingatlan osztatlan közös
k) az utcai zenélés szabályait megsérti,
l) a közparkokat, köztárgyak környezetében lévő díszburko- tulajdonú udvarában ebet és macskát a közvetlen szomszédok

Közélet

-6-

egyetértése nélkül tart.
8. Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos magatartások
9.§ Zaj-és rezgésvédelemmel összefüggően a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki
a) a városban zajjal járó építési, bontási tevékenységet hétköznap 20.00 és 7.00 óra között, vasárnap és ünnepnapon
végez, kivéve a közművek meghibásodásának javításából
adódó munkálatok;
b) a városban az ingatlanon zöldfelület-fenntartással, valamint a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajjal
járó tevékenységet végez hétköznap 20.00 és 7.00 óra között,
szombaton 16.00 órától – vasárnap 8.00 óráig, vasárnap és
ünnepnapon 12.00 órától – hétfő 7.00 óráig (pl. robbanómotoros fűnyíró, motorfűrész, flex használata),
c) a városban a vendéglátó egység kerthelyiségében, teraszán
hangosító berendezést munkanapon 22.00 és 7.00 óra között,
szombaton, vasárnap és munkaszüneti napon 22.00 és 9.00
óra között jegyzői engedély nélkül üzemeltet,
d) lakásán kívül rádió- és televízió közvetítést munkanapon
22.00 és 7.00 óra között, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napon 22.00 és 9.00 óra között végez,
e) a napi egy óra időtartamot meg nem haladó közterületi
rendezvény tartására vonatkozó bejelentési kötelezettségének

NYERTES PÁLYÁZATOK

Több nyertes pályázatot jelentett be
az elmúlt hetekben Ferenczi Gábor
polgármester. A pályázatok elkészítésében Krápiczné Kozma Zsuzsanna hivatali dolgozó működött közre.

Pályázati forrásból folytatódhat a volt
járási Berta Kórház épületegyüttesének
felújítása, ami révén bővül a kulturális és közösségi tereink száma, illetve
a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ sportrészleggel bővül. Az
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása című kiíráson 25
millió forintot nyert a város a munkák
elvégzésére.
Ugyancsak a Magyar Falu program
pályázatán nyert Devecser több mint 35
millió forintot az utak rendbetételére.
A sikernek köszönhetően a városban a
Virágzó, a Kinizsi, a Somogyi Béla utcák, valamint a Pék köz újulhat meg.
Önkormányzatunk 5 millió Ft támogatást nyert a Magyar Falu Programban benyújtott pályázatán a Devecseri
Vackor Művészeti Modellóvoda és Mi-
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nem tesz eleget,
f) a napi egy óra időtartamot meghaladó közterületi rendezvényt engedély nélkül tart vagy a zajkibocsátási engedélyt
a helyszínen nem mutatja be,
g) a kereskedelmi és vendéglátó egység bejelentett nyitvatartási idejét túllépi,
h) magántulajdoni ingatlanon munkanapokon 22.00 és 7.00
óra között, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napon 22.00
és 9.00 óra között jegyzői engedély nélkül hangosító berendezést használ, vagy zenés rendezvényt tart.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
10.§ Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.
11. § Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló 31/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet.
Ferenczi Gábor Vörösné Soós Ágnes
polgármester
jegyző

nibölcsőde udvarának, játszóterének
fejlesztésére.
Valamennyi pályázat esetében Ferenczi Gábor polgármester köszönetet
mondott a közösségi média felületén a
magyar kormánynak, illetve dr. Kovács
Zoltán országgyűlési képviselőnek.
A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház által készített, de az Önkormányzat által a Nemzeti Művelődési
Intézethez benyújtott pályázaton az 5.
Nyárbúcsúztató Rockfesztivál és Kemenceparty megszervezéséhez és idei
lebonyolításához 477 ezer forint támogatást nyert el Devecser városa színpad-,
hang- és fénytechnikára.
Ugyancsak a kulturális intézményünk
a megyei önkormányzattól 250 ezer forintot nyert el a Bakony-Somló Népművészeti Találkozó megrendezésére, ami
a Városnapon belül lett megvalósítva.
Utóbbi megvalósítására a Nemzeti Művelődési Intézet 500 ezer forint támogatást adott.
Az intézmény a Japán Alapítvány pályázatán is sikeres volt, ami a japán nap-

A rendelet kihirdetve:
2021. június 30

nak a költségeit fedezte, több, mint 300
ezer forint értékben.
Az Andorka Eszter Program keretében a közművelődési intézmény és
partnerszervezetei augusztusban roma
ételeket készítettek diákok bevonásával, amiből kiadvány is készül. A rendezvényre 300 ezer forintot nyert el az
intézmény.
Az Intézmény a Devecser és Térsége
Íjász és Hagyományőrző Egyesülettel
közösen is pályázott, ami eredményeként a 200 ezer forint támogatásból az
íjászverseny záróprogramja, a Fények
éjszakája valósult meg júliusban.
A Városháza tetőszerkezetének felújítására, a beázások megszüntetésére
benyújtott vis maior pályázatot ugyanakkor elutasította a Belügyminisztérium. Sajnos forráshiányra hivatkozva
elutasította a kiíró az új temető ravatalozójának és környezetének felújítására
beadott pályázatot is.
MI
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KIMONÓ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ EGY DIÁK SZEMÉVEL…

Szerintem a kiállítás nagyon érdekes
volt. Megismerhettünk egy másik kultúrát, amiről talán még csak nem is
hallottunk.
A kiállítás alkalmával hallhattunk rengeteg japán szokásról, amik számunkra
talán egy kicsit furcsák lehettek. A kimonó gyűjtemény is nagyon tetszett.
Láthattuk, hogy egy kimonónak az öve
akár 4 méter hosszúságú is lehet. Illetve
még láthattunk pár csomózási módszert
ezekhez az övekhez. Szó volt a japán papucsokról, és arról, hogy ezeket hordták
mindig, akár télen is. Nagyon érdekes
volt hallgatni, hogy minden kimonónak
saját története van. A kimonók mellet
még ki voltak állítva más japán tárgyak
is, amelyek közül csak párat sikerült ki-

találom, hogy mi lehet. A kiállításon
kérdések is elhangoztak a jelenlévőktől, amelyek csak még érdekesebbé tették
ezt a kiállítás megnyitót. A kérdéseknek
köszönhetően az is szóba került, hogy a
japán nők hány éves korukban házasodtak régen és házasodnak most.

Még soha nem vettem részt ilyen kiállításon, szóval nagyon nagy odafigyeléssel
hallgattam. Szerintem az egy nagyon jó
dolog, hogy megismerhetünk más kultúrákat, más szokásokat. Ezzel is bővíthetjük ismereteinket.
Fuchs Milán

Fotók: Füstös Zsuzsi

MINDEN ÓRÁBAN ELADUNK
EGY INGATLANT.*
HÍVJON MINKET 06 70 454 51 13
AZ ÖN INGATLANÁT IS ELADJUK!

HIRDESSEN NÁLUNK!
Hirdetések, köszönetnyilvánítások, jókívánságok díjai:

Teljes oldal (1/1): 35 000 Ft
Fél oldal (½): 18 000 Ft
Negyed oldal (¼): 9 500 Ft
Nyolcad oldal (1/8): 5 000 Ft
Tizenhatod oldal (1/16): 2 600 Ft
4 x 4-es területű: 1 400 Ft
Apróhirdetés (20 szóig): 600 Ft
A hirdetési szöveget a könyvtár információs
pultjánál lehet leadni.
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JAPÁN NAP

(a címoldal folytatása)
Ferenczi Gábor polgármester, a kert
megálmodója beszédében szólt a kórház történetéről, a devecseri Esterházyak
nagylelkűségéről, a Japán Kert ötletéről,
s megköszönte mindazok munkáját, akik
segítettek a megvalósításában. Dr. Kutics
Károly, a Veszprém Megyei Japán - Magyar Baráti Társaság elnöke elismerően
szólt a látványról, a meditációra alkalmas
Simon Mihály kétszeres judo világbajnok és tanítványai
környezetről. A megnyitót gazdag program követte. Ataru Taiko Dobszínház tartás következett Palotai Gábor szer- rendezvényt.
tartott látványos előadást, majd Csomai tartásvezetővel. A program zárásaként
Bár az elültetett növényzetnek még idő
Zsuzsanna kimonóöltöztető bemutatója filmvetítéssel készültek a szervezők. A
kell, mire megnő, és igazi japánkertté vákövetkezett. Judo bemutatót láthattak gyerekeket origami sátor várta. A nap
lik, az épített jellegzetességeket már most
a kétszeres világbajnok Simon Mihály folyamán a kimonó kiállítás is látogatés tanítványai által, majd Horváth Fe- ható volt a Kastélykönyvtár galériájában. is magán viseli. Igényesen kialakított a
renc, a győri Japán - Magyar Baráti Tár- A színes programok megvalósításához a kis tó a híddal, a torii kapuk, a zen kert,
saság elnöke tartott előadást a keleti és Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési a vízesés és a haikuk útja. A Japánkerttel
a nyugati kultúra összehasonlításáról, Ház sikeresen pályázott, így a magyar- bővült a város turisztikai kínálata.
CzJ
majd egy hagyományos japán teaszer- országi Japán Alapítvány is támogatta a

Ataru Taiko Dobszínház előadása / Fotók: Füstös Zsuzsi

MEGÚJULT AZ EMLÉKFAL A VÁRKERTBEN

A vörösiszap katasztrófa nyomán segítő kezek érkeztek városunkba, hogy
az anyagi károk mellett a lelki sebeket
is meggyógyítsák. A program során
2010. december 4-én adták át a Várkertben a devecseri, kolontári és pécsi
fiatalok által elképzelt és megfestett
emlékfalat.
Az Arc az egészségért alapítvány kezdeményezésére nemcsak diákok, hanem
neves művészek és sportolók is mellé
álltak. Így az avatáson részt vett többek
közt Erdei Zsolt kétszeres profiboksz-világbajnokunk, Kiss Gergő ajkai úszó

olimpikon. Az ünnepségen Kautzky
Armand és Lux Adám, valamint a veszprémi Petőfi Színház színművészei adtak
rövid műsort.
Most, közel tíz év elteltével megújult
az emlékfal, amin már látszódott az idő
vasfoga. Bajók Józsefné képviselő as�szony szervezésében képzőművészeti
szakkörös diákok, Keresztes Tibor szobrászművész vezetésével július közepére
Fotó: Marácz István
rendbe tették a festményt. Persze nem
elég a festék, hanem a környezet rend- a fal mellé.
Köszönet az emlékfal megújulásában
szeres karbantartása is szükséges, illetve
a sportolók, művészek neveit, a támoga- résztvevőknek a munkájukért!
MI
tókat felsoroló tábla is kikerülhetne újra
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MEGNYÍLT A HELYTÖRTÉNETI TÁRLAT

Augusztus 1-jén 10 órakor ünnepélyes keretek között nyílt
meg a Helytörténeti Tárlat a Várkastély front épületében.
A város lakóinak ezzel régi álma valósult meg. A gazdag
helytörténeti gyűjtemény méltó otthonra talált.
Füstös Zsuzsanna könyvtár-, és művelődési ház igazgató
népdal éneklése után Ferenczi Gábor polgármester mondott
köszöntő beszédet, melyben felidézte Devecser és a várkastély
történetét, a Csóron-, és Esterházy család devecseri kötődését.
Egyben megköszönte mindazok munkáját, akik hozzájárultak,
segítették a tárlat megszületését. A tárlat avatását megtisztelte jelenlétével dr. Kovács Zoltán térségünk országgyűlési
képviselője is.

Az első látogatókat Czeidli József vezette végig a tárlaton

Megnyitó / Fotók: Baráth Szilvia
A tárlatot Czeidli József mutatta be az érdeklődőknek, akik
között a helybeliek mellett Győr környéki evangélikus gyülekezeti kiránduló csoport is volt. A tárlaton a kieggyezéstől a
’40-es évekig terjedő korszak használati tárgyait ismerhetik
meg a látogatók. A konyha és a tisztaszoba mellett a mezőgazdasági munkák és a borászat eszközei is láthatók.
A tárlathoz egy „idegenvezető” totó is készült, melyet a látogatók a megtekintés során tudnak kitölteni.
CzJ

TANÉVZÁRÓ BALLAGÁSSAL

Idén június 18-án tartotta a Gárdonyi
Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az ünnepélyes tanévzárót
és a nyolcadikosok ballagását.
A gyerekek részéről elhangzó szavalatok, zeneszámok, búcsúzó - és búcsúztató beszédek emelkedett hangulatot
varázsoltak. Mayer Gábor intézményvezető örömmel számolt be az idei tanév
eredményeiről és az online oktatás sikerességéről, meleg szavakkal köszönt el a
végzős diákoktól. Ihászné Szabó Katalin
a zeneiskola igazgatója is számos versenyen való sikeres szereplésről adott számot. Három nyolcadikos tanuló részesült
az iskola rangos díjaiban. Vaskovács Sándor Gárdonyi - díjat, Bakos Noémi Nívó
- díjat kapott. Dávid Eszter a tantestület
dicséretében részesült. Két pedagógus,

Ballagó nyolcadlikasok
Vaskovácsné Pernesz Krisztina tanító, retül szolgáló Himnuszt és a Szózatot az
és Göcsei Márk trombita tanár a Pápai Ifjúsági Fúvószenekar játszotta.
Tankerület kitüntetését vehette át Kovács
CzJ
Zoltán országgyűlési képviselőtől. A ke-
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JÓ ISMÉT EGYÜTT LENNI A RÉGI BARÁTOKKAL

– Devecseri Városnapok és Bakony-Somló Népművészeti Találkozó 2021. (a címoldal folytatása)
Szombat a sport és a népművészetek je- Kiemelte a 10 állomásból álló sorver- akkor az idősebbeket is megszólítva, mai
gyében zajlott. A délelőtti megnyitón senyt. A résztvevőket gerinctorna, evező sztorikkal szórakoztatták a közönséget.
Nyárs Hajnalka alpolgármester köszön- ergo- méter, nordic walking, családi fu- A sorverseny és a labdarúgó kupa eredtötte a megjelenteket, aki nagy örömmel tás, kapura rúgás, egészségügyi sátor, a ményhirdetése után, Pördül a szoknya,
nyitotta meg a rendezvényt.
tűzoltó autó és a végállomás várta a Vár- koppan a csizma címmel táncegyüttesek,
„Azt gondolom, hogy az elmúlt idő- kertben. A teljesítést egy bélyegző igazol- népdalkörök mutatkoztak be a Devecseszakra visszatekintve, az egészség mind- ta a menetlevélen, és aki teljesítette, az rieknek. Néptánc és népdal kincsüket elannyiunk életében talán hatványozot- kora délután ajándéksorsoláson vehetett sősorban a Veszprém megyeiek mutatták
tan a legfontosabb értékek közé került” részt, melynek fődíja egy kerékpár volt. be a közönségnek, de Székesfehérvárról is érkeztek fiatalok.
– emelte ki beszédében,
A délutáni programon
majd hozzá tette „Az
a Bozót Táncegyüttes,
egészségünk megőrzéséaz Alba Regia Ifjúsági
ért napi szinten nagyon
Tánccsoport, a takácsi
sokat tehetünk és ennek
Kenderszeg Tánccsorésze a mozgás.” Kovács
port, illetve népdalNorbert Cimbi felelekör, a tapolcai Batsávenítette a megnyitón,
nyi Táncegyüttes, és a
hogy a várossal egy régi,
Batsányi Népdalkör,
jó baráti kapcsolat hozta
a Veszprém-Bakony
létre ezt a rendezvény.
Táncegyüttes, valaA Bakony-Somló Népmint a Taliándörögdi
művészeti Találkozó koDevecseri
Fláre
Beás
Együttes
koncertje
Népdalkör lépett fel. A
moly hagyományokkal
kora esti órában a Durendelkezik, hiszen konántúli Nép Kommanrábban Ajkán, Magyardó műsorában gyönyörpolányban és sokáig Kisködhetett a publikum.
csőszön tartották. Több
Már a megnyitó alatt is
év után visszatért Devemegemlítették a devecserbe. Kovács Norbert
cseri székhelyű Fláre
Cimbi elmondta, hogy
Beás Együttest. Kovács
a park minden tekintetNorbert Cimbi kiemelte:
ben szebb és ideálisabb
„büszkének kell lenni erre
az eddigi rendezvény
a bandára, hiszen világhelyszíneknél. A Devehírű zenekarról van szó”.
cseri Városi Könyvtár és
Gólyalábasok műsora kicsik és nagyok örömére. / Fotók: Marácz István Orsós Ervin, a zenekar
Művelődési Ház igazgavezetője és a csapat tagjai:
tója, Füstös Zsuzsanna
Utóbbit
Orosz
Petra
Tünde
nyerte
el,
aki
Orsós András kannás, Orsik Ferenc gitár
kiemelte, hogy nagyon készültek a renszorgalmasan,
többször
is
végig
ment
a
és trambula, Bogdán Sándor cajon, vadezvényre, hiszen egy hónappal ezelőtt
még nem tudták, hogy lehetséges-e na- sorversenyen. Mint kiderült Petra kerék- lamint Orsós Tibor ének, kanál és tánc.
gyobb létszámú programokat szervezni párra gyűjtött, de a szerencsének köszön- A Flare Beás szokásos jókedve hozta is a
a nyárra, ahol újra találkozhatnak a régi hetően, most új célt tűzhet ki maga elé. fergeteges hangulatot, hiszen gyermekek,
barátok, ahol a családok jól érezhetik Délután gólyalábasok lepték el a nagy fiatalok és idősebbek egyaránt táncra
magukat. A szombati napon sok lehe- sátrat, akik tovább fokozták az eddig perdültek. Nem véletlen az, ahogy a megtőség volt a sportolásra, hiszen ekkor is jelenlévő jó hangulatot. Többek közt nyitón is mondta Kovács Norbert, a Fláre
tartották meg a sportpályán a kispályás 3 fiatalember gyalogolt át a gólyalábak Beás zenekar jó hírét viszi Devecsernek,
labdarúgó bajnokságot, illetve családi által formázott kapun, részt vehetett egy és az általuk képviselt cigány kultúrának.
sportos rendezvények is várták a kiér- bátor gyermek a kígyóbűvölésben, illetve Lapunknak Orsós Ervin vezető elmondkezőket. Lakatos István, a Veszprém a lakat eltávolításában, de Vella Kázmér ta, hogy nagyon jó érzés ismét DevecserMegyei Rendőr Sport Egyesület elnöke fodrász bácsi is bemutatta tudományát. ben fellépniük, hiszen legutoljára másfél
ismertette a nap sport rendezvényeit. A fellépők a mai fiatalok nyelvén, ugyan- éve láthatták a helyi közönséget itt, ahol
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élnek. Nyáron már minden hétvégéjük
foglalt, reményeik szerint ez az ősszel is
így lesz, hiszen sok felkérés érkezik hozzájuk. Utánuk az egész délutánon a zenei
alapot szolgáltató Zagyva Banda nagysikerű koncertje következettt, ami után
a Fordulj kis pej lovam Táncegyüttes
táncszínházi előadása zárta a napot. A
táncegyüttes Magyarország kiemelkedő
táncmestereiből, szakembereiből verbuválódott. Közös ügyük a lovak szeretete,
a lovas kultúra. Az előadásukkal a magyar férfitánc kultúrát mutatták be Nagy
Magyarország területéről. Műsorukat
kalotaszegi legényessel zárták.
Szőke András műsorvezetésével kezdődött el a vasárnapi kora délutáni fúvószenekari koncert. A Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar történetét ismertette
a műsorvezető, aki külön kitért a tajvani utazásra. Ennél a pontnál Szőke
András nagyon kíváncsi lett az utazás
részleteire, így segítségül hívta Hekele
Fanni karnagyot, aki rögtönzött, rövid
élménybeszámolót is tartott. Az általa
fúvós hangszerekre átírt filmes, illetve
modern zenei feldolgozások különleges
hangulatot adtak a rendezvénynek. A
hangszereken megszólalt többek között
a Trónok harca sorozat főcím dala is. A
fellépés alkalmával köszöntötte a zenekar születésnapján az egyesület frissen
megválasztott elnökét, Hekeléné Szabó
Évát. A fúvósókat az ajkai Palm Jam követte a színpadon. Az eredetileg metál
zenekarként meghatározó csapat sokat
szelídült az elmúlt évek során. Ma már
sokkal lágyabb rockzenét játszanak, el-
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Alba Regia Táncegyüttes műsora / Fotó: Kovács Zsolt
sősorban saját maguk által írt szerzemé- volt. A nosztalgiazenék szerelmeseit Donyekkel. Ferenczi Gábor polgármester minek Anna és Horváth Andor műsora
beszédében kiemelte: Devecser a Somló kápráztathatta el, amiben Záray Márta
fővárosa. Az elnevezést már 2003-ban és Vámos János élettörténetét elevenítetlevédte a város önkormányzata. “Ez tar- ték fel, Megáll az idő! címmel. A sümegi
talom nélkül nem sokat ér” - emelte ki Fe- Al-Alhram Orientális Tánccsoport,
renczi Gábor. “Most abba az irányba in- ahogy a nap házigazdája konferálta fel,
dultunk el, hogy megtöltsük tartalommal a közel-keleti táncformációkat mutattak
a Somló fővárosa címet.” Az idén először be a devecseri közönségnek. A hölgyeket
Devecser adott otthont a Nagy-Somlói a Tapolcai Musical Színpad filmslágeBorvidék Borversenyének és Bor Gárekkel tűzdelt műsora követte. Előadálájának, ahol városunk önkormányzata
sukban felcsendültek többek közt az Egy
különdíjként ajánlotta fel a város bora
szoknya, egy nadrág, a Zorba valamint
címet. Devecser város hivatalos bora
címet 2021-ben a 75 éves Torna Pincé- a Titanic filmzenéi is. A vasárnapi nap
szet Tornai Top Selection Aranyhegy házigazdája, Szőke András telitalálat
Juhfark 2019-es évjárata nyerte el. Az volt, mivel felkészültségével sikerült áthierről szóló díszoklevelet Tornai Tamás, dalni az átállások okozta szüneteket. Így
a pincészet tulajdonosa vehette át, aki megtudhattuk, hogy Devecser és Taliánnem érkezett üres kézzel. Személyesen dörögd közt történelmi kapcsolat van a
hozta el a városnap színpadára a város Chóron család és Csóronpuszta miatt. A
borát, amit Szőke András be is mutatott a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban
nézőtéren ülőknek. Tornai Tamás beszé- tanult. Lelkes tagja a közösségének, ha
dében elmondta, hogy az idén nem csak például a kenyérsütő kemence javítását
a Tornai Pincészet jubilál, hanem a borá- kell elvégezni… Szőke András lelkesen
szat alapítójának 100-ik születésnapját is vezényelte le a tombolasorsolást is, miünnepelhetik. Nagyon sok elismerésben közben kommentálta, hogy az utolsó felrészesültek az elmúlt időszakban világ- lépők, a Deresedő Wild Gerlicék hogyan
szerte a cég borai. A legfontosabb ugyan- készülődnek a színpadon az előadásra.
akkor az az elismerés, amit itt, helyben A sümegi zenekar magyar előadóktól játkap az ember. A szervezők mindkettő szott „rádióbarát” zenéket, és a koncert
nap igyekeztek a gyermekeknek is ked- végére táncra perdült a közönség is, így
veskedni. Szombaton légvár, óriás fajá- zárva a kétnapos rendezvényt.
tékok várták őket, vasárnap pedig arcfesReméljük mindenki jól érezte magát,
tést választhatták vagy éppen nosztalgia
vonatozhattak Devecserben. Az útvonal aki jelen volt, és talán jövőre még töba Várkert - vasútállomás - emléktavak - ben fognak kilátogatni a Városnapokra!
MI
Makovecz lakópark - kórház - Várkert
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SOMLÓI SIKEREK A VILÁGBAN ÉS ITTHON

Több magyar bornak is sikerült kitűnnie
a tekintélyes mezőnyből a világ egyik
legrangosabb borversenye, a Decanter
World Wine Awards idei megmérettetésén, amelyről egy Best In Show nagydíjat,
4 platina és 15 aranyérmet is elhoztak a
magyar borászatok.
A somlói Kreinbacher Birtok, amely
hetedik éve szerepel pezsgőivel az érem-

listán, Prestige Brut pezsgője mellett a
Furmint Selection 2017 tétellel is aranyat
hozott el, amely borral eddigi legjobb
eredményük. A birtok két ezüstérmét
a Brut Classic és a Hárslevelű Selection
2017 kapta, a Rosé Brut pedig bronzot
ért. Aranyérmet hozott el a megmérettetésen a Tornai Pincészet 2019-es Top
Selection Traminije is.

Alapítva 1927-ben

A 2021-ben 75 éves vállalkozás elindult
a Balatoni Szövetség által, az idén 18.
alkalommal kiírt Balatoni Borok Versenyén is, ahol a fehérborok között a Tornai Pincészet 2019-es Aranyhegy juhfark
bora érte el a legjobb helyezést. A borversenyre a Balaton körüli hat borvidékről
360 minta érkezett kilencven termelőtől.
MI

A NAGY-SOMLÓI BORVIDÉK BORVERSENYE DEVECSERBEN

2021. június 18-án délelőtt a devecseri kastélykönyvtárban rendezték meg a
Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége által szervezett borversenyt. A verseny lebonyolítására a könyvtár vezetője Füstös
Zsuzsanna és munkatársai a legnagyobb
igyekezettel biztosították a kért feltételeket. A főszervező a hegybírói hivatal,
Pászti János hegybíró és kolléganője Tikovicsné Ibolya, aki a bírálat folyamatának technikai hátterét is biztosította. 30
borász, 80 borral nevezett be a megmérettetésre. 15 meghívott, jeles borbíráló
szakszerű értékelése, pontozása alapján
született meg a végeredmény.
A verseny után beszélgettem az érintettekkel.
- A borbírálat elnöki feladatát, a somlói
Hegyközség elnöke Baráth Sándor látta
el. Elnök Úr! Milyennek értékeli a lezajlott
borversenyt?
Örömmel mondhatom, talán az egyik
legzökkenőmentesebb versenyen vagyunk
túl. A bírálók önállóan dolgoztak, nem
volt bizottsági elnök, hanem a bírálók által
adott pontszámokkal dolgoztunk. A bírá-

lók nem reklamáltak a levezetést illetően,
nem volt megengedhetetlen kommunikáció közöttük, „egyeztetés féle”, amit nem
is szabad hagyni a levezetőnek. De itt ez
fel sem merült. Nem kritizálták a borhőmérsékletet sem, ami azt mutathatja talán,
hogy az egybecsengett a bírálat előírásaival. Feszült fegyelemmel, koncentrálással,
fegyelmezetten végezték a munkájukat.
Jómagam elfáradtam, mert mindvégig
figyelmet és koncentráltságot igényelt a
levezetés. Megnyugtató érzés számomra,
hogy rendben lebonyolódott a verseny.
- Hogy érzi magát az a bíráló, aki a Ság-hegyet és a Kis-Somlyót képvisel, hiszen szíve,
birtoka odaköti – kérdeztem Dénes Tibor
szőlősgazdát.
A Ság-hegy és a Kis-Somlyó egy kisebb, de
a Somlóval egy időben keletkezett vulkáni
hegy. Mondhatni, kistestvérei a Somlónak. Összetartozunk, ahol közös szakmai
munkáról és marketingről lehet szó. Jól
érezzük magunkat a Nagy – Somlói Borvidék tagjaként. Jómagam és Danka Imre
bortermelő társam is tagja a hegyközségi
választmánynak, tehát be vagyunk vonva

a működésbe, a döntésekbe, ahol képviselhetjük a térségünk érdekeit. E területen elégedettek vagyunk. Gondot az okoz
nekünk, hogy egyre több az elhagyott,
elhanyagolt terület a hegyen, ami nemcsak a térség képét rontja, hanem kedvez
a kártevőknek is.
- Milyen fajta szőlők jellemzők a Ság-hegyen és „testvérén”?
Ugyanaz az alapkőzet, mint a Somlón,
így azok a szőlőfajták virulnak itt is legjobban, mint a Somlón. A Sági borok közül is kerültek az 1880-90-es években az
uralkodóházak asztalára, éppúgy, mint a
nagy hegyről. A borgazdaság a 19. század
vége felé élte virágkorát a mi vidékünkön.
- Dénes Tibor gazdasága a legnagyobb a
hegyen, „Dénes Hegybirtok” néven ismert.
Mióta van kapcsolata a szőlővel, a borral?
Családi birtok a miénk. Anyai ágon, a
Remportok kapcsán az 1750-es évekig
visszavezethető a szőlőművelés és borkészítés tudománya. Már 4 éves koromról
van a családban egy anekdota, hogy nagy
érdeklődéssel nyúltam a borospohárért,
és ízlett, ahogy megkóstoltam. Valójában
2005-től folytatunk intenzív szőlőművelést, bortermelést 3 ha területen.
- Hogyan érezte magát a mai borbírálaton?
Jómagam nagyon örültem a meghívásnak,
azért is, mert a tavalyi év a Covid miatt
kimaradt, és most kellett már a szakmai
találkozás is. Igen jó, karakteres borokat is
ízleltem. Úgy véltem, minimum öt arany
biztosan lesz. (A beszélgetés, még az eredmények ismerete előtt történt.)
A 15 fő borbíráló között 3 hölgy volt
Borverseny / Fotó: Kovács Zsolt „csak”, vagy mondhatnánk, hogy ez a
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férfiasnak számító szakma, „már” 3 hölgyet is befogadott. Valószínűleg, hogy
biológiailag nincs az érzékelés területén
számottevő különbség a férfi/nő íz érzés
között. Inkább csak abban, hogy a férfiak szívesebben választanak a szőlészettel,
borászattal kapcsolatos szakmát.
Simon Cecília az egyik hölgy, aki a
Szekszárdi Borvidék 150 ha-os „Tűzkő
Birtokának” borásza. Kitüntető, hogy elfogadta a hegyközség meghívását, hiszen
ő az egyik szakember, aki a legtapasztaltabbak közé tartozik. 2010-ben már a legjobban szereplő borászoknak kijáró (Vino
– Fem) serleget is elnyerte. Nemzetközi
borbírálatban is van gyakorlata. „Már 33
szüreten vagyok túl”, ahogy ő fogalmazta
meg a borászatban töltött aktív éveit.
- Hány borbírálatra hívják évente átlagosan?
Úgy 10 – 15 bírálatra hívtak, ebben a nemzetközi versenyek is benne foglaltatnak.
Idén már ez az ötödik bírálatom.
- Hogyan kerül be a borszakmai magas
körökbe egy nő, mint borbíráló?
Nekem a tanult szakmám is ez. A Kecskeméti Kertészeti Egyetem után, Budapesten szakmérnöki képesítést, a Pannon Egyetemen minőségi szakmérnöki
diplomát szereztem már több mint 10
éve. Az esetemben tán egyértelmű. Ezen
felül elmondhatom, a szakmám, a borászat az életem.
- A borbíráló szereti a bort? Milyen borok
a kedvencei?

Borkultúra
Számomra a bor, a fehér bor. Nem titok
az sem, hogy az olaszrizling áll hozzám
legközelebb. Az olaszrizling szerintem az
a fajta, ha az időjárás nem kegyes hozzá, még akkor is lehet, egy alacsonyabb
mustfokú szüretelésből is jó bort készíteni. Magam is szőlőtulajdonos vagyok, van
a Balaton-felvidéken egy kis területem.
- Igen tapasztalt lehet a borbírálat terén.
Elégedett-e a mostani lebonyolítással?
Valóban, nagy tapasztalattal, széles borbírálati ismeretekkel rendelkezem. Nagy
vonalakban minden rendben volt. A különböző italok, még a különböző borfajták is megkívánnak néhány fokkal másmás hőmérsékletet abban, hogy mikor
mutatják meg a legkedvezőbb jegyeiket.
Ilyenkor az ember, ha túl hűvös a bor,
melengeti kicsit a tenyere közt a kelyhet,
míg néhány fokkal felmelegedve optimális
lesz a bor ízlelésre.
- Milyennek ítélte most a Somló borait?
Dolgoztam én már a Somlón, úgy 20 éve,
így ismerem a hegyet, a borait. Elmondhatom, komoly fejlődésen mentek keresztül a borászatok. Főleg az évjáratos borok
mutatták a termőhely és a fajta jellegéből
adódó íz világot. Kíváncsisággal kóstoltam
a hegy versenyző borait.
- A kérdést most általánosságban értem:
vannak-e jellemző hibák a borkészítésben,
amit a bíráló felismer?
Általánosságban fogok válaszolni. Vannak
például a vörös bornál animális jegyek a
borbetegségre: jellemző illat...stb. Van,
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sajátosságának tudja be. A fehér boroknál van az ún. „vajasság” illat. Az nem egy
tiszta illat. Ez is borkezelési hibából adódik. Nem mindenki ismeri fel ezt a „bajt”.
Néha mosolygok, mert találkoztam már
olyannal, hogy egyes bor-bloggerek még
jónak is tartják, dicsérik azt, ami borkezelési probléma.
- A mostani megmérettetésen kóstolt-e kiemelkedően jó, kitűnőnek mondható bort?
Mint jeleztem, a Somló hegyi szőlész-borászok igen sokat fejlődtek a borkészítésben. Ez egyértelmű lett számomra. Nagyon ízlett nekem egy-egy juhfark,
olaszrizling, és egy furmint, valamit kiemelkedő volt egy Chardonnay. De majd
meglátjuk a többiek véleményével egybevetve mi lesz a végeredmény – zárta
szavait Simon Cecília borász.
Ferenczi Gábor, Devecser polgármestere
is örömét fejezte ki, hogy a kastélykönyvtár adhatott helyet a jeles borversenynek
és kérte az elnököt, a bírálókat, hogy válasszák ki azt a bort, amelyet „Devecser
Város Hivatalos Borának” javasolnak. A
címet, a Tornai Pincészet Aranyhegy Juhfark 2019 –es évjáratú, Aranyérmet nyert
bora kapta. Csak sikeresnek lehet nevezni
azt a borversenyt, ahol 10 Arany, 53 Ezüst,
11 Bronz minősítés, és 6 Oklevél került
kiosztásra. A hivatalos eredményhirdetés, díjkiosztó Budapesten a Vajdahunyad
várban volt június 24-én.
MMK

DEVECSER VÁROS HIVATALOS
BORA 2021.

Az idei évben először ítélték oda a „Devecser Város Hivatalos Bora” – díjat, tudta meg lapunk Ferenczi Gábortól,
Devecser polgármesterétől.
Első alkalommal idén, a Tornai Pincészet kiváló nedűje, az
Aranyhegy Juhfark 2019. nyerte el Devecser Város különdíját.
A pincészet tulajdonosa, Tornai Tamás vette át a díjat a város
polgármesterétől június 24-én Budapesten a Bor Konferencia
keretében megtartott Nagy-Somlói Borverseny díjkiosztó gáláján a szakma előtt, majd pár nap múlva a devecseriek előtt.
Gratulálunk a Pincészetnek! A kiválasztott nyertes bor palackjain a tulajdonos jogosult feltüntetni az elismerést. Egészségére mindenkinek!
MMK

Díjátadó Budapesten (balról Ferenczi Gábor és Tornai Tamás)
Fotó: Füstös Zsuzsi

- 14 -

Rövid Hírek

Civil szervezeteket támogat a város
A június 29-i testületi ülésen
több civil szervezet támogatásáról döntöttek a város
képviselői.
A Devecseri Sport Egyesület 250 ezer forint támogatást kapott a 2021/22. évi
TAO támogatási pályázat
benyújtásával kapcsolatos
költségek fedezetére.
A Devecseri Fúvósok
Egyesület, az ifjúsági fúvószenekar táboroztatására kért és nyert el 500 ezer
forint támogatást. A zenekar tagjai a táboroztatás felét önerőként kifizették. Az
önkormányzati támogatást
az egyesület a tábori szállásra és az étkezés egy részének
fedezésére használta fel.
A Városi Polgárőr Egyesület részére 300 ezer forintot szavazott meg a testület.

részének felújítása következett. A külső homlokzat felújítása hamarosan befejeződik.
A Bocskai utcai fitneszpark
új mulcsfelületet kapott, illetve a játszó- és fitneszeszközök
környezetét is rendbe tették a
kft munkatársai.
Elkezdődött a padok és szemétgyűjtők felújítása, pótlása
a városban. Új festést kaptak a
várkerti padok is, a régi sárga
helyett sötét barna színben
láthatóak az ülőeszközök.

Eb összeírás Devecserben
Kötelezően 3 évente esedékes a város területén lévő
ebek összeírására, ami jelenleg is zajlik Devecserben.
Az összeírás eredményeként
elektronikus nyilvántartás
készül a meglévő állatokról,
azoknak a tulajdonosairól,
eb rendészeti és állatvédelmi feladatok hatékonysága
érdekében.
Az Eb összeíró adatlap beszerezhető a Devecseri Polgármesteri Hivatal titkárságán, illetve letölthető az
önkormányzat honlapjáról
(www.devecser.hu), illetve
nyomtatással, fénymásolással sokszorosítható. Az eb
összeíró adatlapok leadásának határideje: 2021. augusztus 23.

Alapítva 1927-ben

Munkálatok a Városüzemeltetési Kft-nél
A Start Munkaprogram keretében elkezdték betakarítani a tavaly ősszel telepített
és idén tavasszal vetett gyógynövényeket. Az orvosi zsálya,
izsóp, citromfű, körömvirág,
máriatövis és bíbor kasvirág
feldolgozása folyamatban van.
A szárított termékeket nyár
végén már értékesítik.
A nyári meleg nem ad okot
a Városüzemeltetési Kft munkatársainak a pihenésre. Igaz,
a parkok fűnyírása akadozik,
de az látható, hogy erőn felül
próbálják megoldani a város
közterületeinek, ingatlanjainak a fenntartását.
Július közepén folytatódott
a Gárdonyi és Csokonai utca
sarkán lévő járdák térköve-

zése. A lassan három hónapja
tartó beruházás még nem készült el, de jó irányba halad a
végcél felé.
A több évtizedet kellett
várni rá, de megkezdődött a
Simon István utca - Lakatos
utca közötti gyalogút építése is, ami három méter széles lesz.
A Városüzemeltetési Kft.
munkatársai folytatták az
önkormányzati ingatlanok
felújítását. Elkészült a Szent
Imre utca 17. szám alatti épület külső homlokzatjavítása,
bádogozása. A védőnői szolgálati lakás belül is megújult.
A lakás terasza fedést kapott.
Folytatásként az Ifjúság utcai rendelő udvarán végeztek
karbantartási munkálatokat,
majd az óvodakonyha épület-

A tűz oka ismeretlen
Március utolsó napján füst
gomolygott a devecseri Szent
Imre utca melletti raktárépületek felett. A tűz nyomán a fekete felleget jól lehetett látni,
még a közeli településeken is.
A tűz még égett és az ajkai, a
veszprémi és a pápai hivatásos tűzoltók mellett a devecseri önkéntesek is kivették
részüket az oltásban, de már
akkor elkezdődtek a találgatások, hogy mi okozhatta a
káreseményt. Vadabbnál-vadabb történetek kerültek elő
a semmiből, mutogatva személyekre, hogy biztosan ő a
hibás!
Lapunk a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz fordult, hogy megismerje a tűzvizsgálat eredményét. Dányi Béla tűzoltó
dandártábornok, megyei igazgató tájékoztatójában megírta: Az épületben bálázott,
darált papír és műanyag hulladék, valamint gumi granulátum égett összesen kb. 750 m²
alapterületen. A lefolytatott
tűzvizsgálat során a hatóság
megállapította, hogy a helyszínen szándékos tűzokozásra
utaló nyomot rögzíteni nem
lehetett, a tűz keletkezési oka
ismeretlen.

Rövid Hírek

Alapítva 1927-ben

Mozgalmas napokon vannak túl a devecseri lánglovagok
Védőfelszereléseket és technikai eszközöket vehetett át
a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület június 14-én a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. Az
új eszközöket sajnos hamarosan már használniuk is kellett
a lánglovagoknak.
A KEHOP pályázat keretében hőhatás és lánghatás ellen
hatásos védőruhával, védőkesztyűkkel, olaj és vízálló,
valamint csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkező bakanccsal bővűlt a felszerelésük, valamint egy hőkamerát
kaptak az önkéntes tűzoltóink. Utóbbi technikai eszköz
személyek keresésében, tűzeseteknél pedig tűzfészek felderítésében ad segítséget.
A devecseri tűzoltóknak
június közepén a Vásárhelyi
utca végén keletkezett tűzhöz
kellett kivonulniuk. Itt a réten,

a lekaszált, száraz széna égett.
Július 1-jén a Pusztamiske
közelében, az erdő aljnövényzetén keletkezett erdőtűz oltásában vettek részt önkénteseink 1 db „D” sugárral, kézi
szerszámokkal és háti puttonyfecskendővel.

MEGSZŰNT A TÁVIRAT….
A Magyar Posta törölt egy szolgáltatást
a kínálata közül: megszüntette a táviratküldést. Ezt ma már senki sem tekinti ”hátralépésnek”, hiszen valóban
kiiktatta ezt a szolgáltatást a mobiltelefonok széleskörű elterjedése. Nézzük
végig azért a távirat „életrajzát”!
1847-ben kezdődött a távirat-szolgáltatás, de csak Bécs – Pozsony között, még
távíróval. 1850-ben már Pestre is elért a
távíró-szolgáltatás a Károly kaszárnyáig.
Ugyanis először, nem a magánemberek
kiszolgálására, hanem csak katonai, politikai célokból használták szűk körben.
Később is drága mulatság volt, de a
bankok, s a gazdagabb üzletemberek éltek már a két világháború között e gyors
hírközlő lehetőséggel.
A levéltáviratot eleinte csak hivatalos
közlésre, értesítésre használták. Az általunk is ismert, rövid, tömör szöveget
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A Somogy megyei Kadarkúton, illetve a Baranya megyei Sellyén a vihar károk felszámolásában vettek részt az
egyesület tagjai. Mindkettő
esetben elismerését fejezte
ki az Országos Katasztrófa-

tartalmazó levéltávirat 1929-ben vette
kezdetét a még igazán gazdagok, jobb
módúak körében. 1934-től kezdődött
csak a dísztávirat diadalútja, amit elsőként jótékonysági céllal indítottak el a
tüdőbetegek megsegítésére. A befolyt
összeget a népbetegségnek számító,
félelmetes tbc-s betegek gyógyítására
használták fel. A fővárosban voltak távíróhivatalok, vidéken a posta vitte ezt
szolgáltatást. Eleinte bemondásra vették
fel a szöveget, később nyomtatvány kitöltésével adta fel a lakosság. A tömörített
szöveg néha félreértésre is adott vicces
vagy éppen bosszantó alkalmat.
Nagy lépésnek számított a távirat életrajzában, amikor felére csökkentették az
árát! No, ekkor lett egyre népszerűbb a
lakosság szélesebb körében! A szélesebb
elterjedés idején voltak távirat kézbesítők
a postahivatalokban. Hogy gyorsan célba

Önkéntes tűzoltók
védelmi Főigazgatóság főigazgatója, dr. Góra Zoltán
tűzoltó altábornagy, illetve
Dobson Tibor, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke a devecseri tűzoltóknak.
MI

érjen a távirat, a kézbesítők kerékpárt,
s néhol még motorkerékpárt is kaptak
szolgálati járműnek. A dísztávirat maradt fenn legtovább. Mert időzítetten
dísztáviratban gratulálni házasságkötés alkalmából, születés- és névnapon,
gyermekáldás alkalmából igen elegáns
dolognak számított.
Szebbnél szebb, selyemfestésű dísztáviratok kínálták magukat. Néhány évtizede még emelte az ünnepet, ha a táviratkihordó a lakodalmi vacsora idején
adta át az üdvözleteket a még ünnepibe
öltözött párnak a násznép jelenlétében.
Vagy éppen a születésnap estéjén, hat-hét
órakor vitték házhoz a dísztáviratokat.
Ilyenkor szép borravalóra is számíthatott
a kézbesítő. A dísztávirat lélekig hatoló
gesztusokra adott lehetőséget! Elmúlását
kicsit minden idősebb sajnálja…
MMK
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Kultúra

Alapítva 1927-ben

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN
KIRÁLY ÜNNEPE

I. Szent István állam alapító királyunk 997-től fejedelem volt. 1000 karácsonyán, egyes történészek szerint
1001. január 1 - jén koronázták királlyá. Jelentős az
állam-, és egyházszervező tevékenysége.
Halála után 45 évvel, 1083-ban avatják szentté. Magyarországon minden év augusztus 20-a 1771 óta – kisebb-nagyobb megszakításokkal – nemzeti ünnep. Külföldön,
mivel halála napján Nagyboldogasszony napja van, az azt
követő napon, augusztus 16-án ünneplik.
Mumifikálódott jobb keze, a Szent Jobb jelentős katolikus ereklye, melyet Budapesten a Bazilikában őriznek.
Legalább egy érsekséget, hat püspökséget és három bencés
monostort alapított, így a magyar egyház a Szent Római
Birodalomtól függetlenül működhetett. A kereszténység
terjedését szigorú büntetésekkel kényszerítette ki. A közigazgatást a várak köré szervezte és kialakította a vármegyerendszert.
Miután sikerült békét teremtenie, az ország a zarándokok és a kereskedők kedvelt útvonalává vált.
CzJ

I. István király

„KÜLÖN EPE VOLT A ZSIDÓKNAK ÉS KÜLÖN EPE
A NEM ZSIDÓKNAK”

2001-től a holocaust magyarországi áldozatainak emléknapja minden évben
április 16. Devecserben a gyászmegemlékezést a koronavírus-járvány miatt
május 30-án tartották a zsidótemetőben. Sok leszármazott jött el Pápáról,
Győrből, Veszprémből, a fővárosból.
Jelen volt – talán az egyetlen túlélő – a
90. évében járó Vadász Irén (Joli néni).
Jöttek emlékezni, jöttek emlékeztetni,
hogy a holocaust borzalmai soha nem
feledhetők.
Fájdalmasan szép gyászénekkel kezdte a rendezvényt Dévényi Dávid kántor.
Megrázó emlékező beszédet Tota Joel
Péter mondott: - Mindenható, Mindenható drága mennyei Atyám! Szeretettel
és mély tisztelettel köszöntöm a kedves
egybe gyűlteket. Megrendítő és szívszorító ez az óra, és ez a nap, amikor felidézzük a gyilkos fajelmélet gerjesztett
gyűlölet okozta népírtást a magyar és
legfőképp a vidéki zsidóság szinte teljes

elpusztítását. Magyarországon hét évtizede alig van, vagy egyáltalán nincs együtt
zsidó hitközség. Az egykor Mózes-hitűnek nevezett honfitársaink együtt éltek
évszázadokon át a Kárpát-medencében
magyar honfitársainkkal. Nincsenek
többé! Mint akkor szerte Európában,
így Magyarországon is megtaposták a
történelmi együttélés többszázados kultúráját, értékeit. Tudatosan, hamis propagandával félrevezetve a társadalmat,
feldúlták a helyi közösségek békéjét,
majd hatósági erőszakkal törtek a zsidók tulajdonára, végül pedig az életükre.
Az antiszemitizmus (zsidóellenesség)
nem más, mint az emberi gondolkodás
zsákutcája. Akárhogy is próbáljuk megfogalmazni; a holocaust füstje hosszú,
sötét és mérhetetlen nagy kárt okozó
csíkot húzott Európa fölé. – Ezért kell
elmondanunk mindazt, hogy mi történt
az egykor virágzó közösségeinkkel. El
kell mondanunk mindazt, mi történt
azzal a 195 devecseri és a mintegy 500

Devecseri Járásban élő honfitársunkkal,
testvérünkkel, akik munkaszolgálatban
vagy haláltáborban vesztették életüket.
A devecseri vezetők a zsidó-rendeletek
maradéktalan végrehajtói voltak; 1944.
május 6-án kikapcsolták a zsidó családok
telefonjait, be kellett szolgáltatni a kerékpárokat, írógépeket, fényképezőgépeket,
bevonták a cégtáblákat, engedélyeket,
este 8-tól reggel 8-ig a zsidókra kijárási
tilalom vonatkozott. Devecserben 1944.
május 24-től 31-ig folyt a gettósítás. Devecserből 195, a járásból 500 személyt
vittek a pápai gettóba, onnan szállították
őket Auschwitz-Birkenauba.
Az emlékezés közös imával zárult:
„Legyen mennyei útjaikon béke, fekvőhelyük fölött virrasztást tartson a béke,
amint megvagyon írva: A béke jön és nyugalomban alszik fekhelyén örökre, aki
egyenességben jár. Hadd nyugodjanak
hát minden békességben a sírban!”
VF

Alapítva 1927-ben

KÉRDEZHETEK?

Az ember úton-útfélen olyan dolgokba
botlik, amelyek kérdésfeltevésre ösztönöznek, amelyek legtöbbször válasz nélkül maradnak.
Városhatáron innen
1. Mi egy kirakat „dolga”?
- Mindenekelőtt az, hogy kellesse, kínálja boltja, üzlete árucikkeit, kívánatossá
tegye azokat, csalogassa be a nézőt. De
legalább ilyen fontos szerepe van városunk szebbé, városiasabbá tételében. És
mit láthatunk? Több helyen hosszú ideje
porosodó, szinte felismerhetetlen árukat,
néhány helyen „eldugott” kirakatokat.
Nem kell a vásárló? Baj lenne, ha a szépen, ízlésesen berendezett kirakatok érdeklődést váltanának ki a nézelődőkben,
és akik vásárlási szándékkal lépnének be
az üzletbe? (Hajdanában kirakatrendezési verseny is volt.) Szerencsére több
az üde kivétel. (képeinken) Köszönet és
dicséret nekik.

Közélet

2. Mire valók a szemétgyűjtők (kukák)?
- A belváros utcáin újra kezd elszaporodni a szemét (csokipapír, nejlonzacskó, cigarettacsikk, stb.) Ott is, ahol néhány méterre van a szemétgyűjtő, pl.
dohányboltok, élelmiszerboltok előtt.
A temetőkapunál csak két lépést kellene tenni, hogy a kukában landolhasson
a kávéspohár, a féldecis üveg, a cigarettás dobozos. Miért dobják mindezeket
mégis a temetőkapun belülre? Nem gondolnak arra, hogy az ott nyugvó rokon,
ismerős, barát megérdemelné a csendet,
rendet, tisztaságot? Szolgáljon jó például a Petőfi tér. Gyönyörű lett a templom
melletti terület. Köszönet érte minden
résztvevőnek. (Már máskor is leírtam,
most is megteszem; egy közterület-felügyelő enyhíthetne a gondon – talán azt
is megoldaná, hogy a „Hangya” előtti
térre ismét kerüljön ki 1-2 pad).
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Városhatáron kívül
Miért nem eszünk halat?
- Erről a témáról már korábban írtam, de
ismét felbőszítettek a rádió és TV egyes
adásai. Személyes sértésnek vettem, amikor az adásban szinte rám förmedtek,
hogy mi magyarok nem eszünk elég halat, pedig jól tudjuk, hogy mennyire fontos a jó egészséghez. Persze, hogy tudjuk.
Nem vagyunk gyengeelméjűek. De! Hol
kapunk mi devecseriek (és a többi vidéki) élő halat. Talán Veszprémben vagy a
Balaton parton. Itt a közelben a két nagy
halastó - mire megyünk vele?! Drága a
hal, hát még, ha el is kell érte utazni. Jó
lenne, ha az illetékesek nem csak azt állapítanák meg a száraz statisztikából, hogy
kevés a halfogyasztás Magyarországon,
hanem az okokat keresnék, és igyekeznének megoldani a „halas” gondokat, hogy
javuljon a statisztika, és bárki, bármikor
– ha kedve úgy hozza – halat ehessen!
VF

Fotók: Kapcsos Krisztina

FOLYTATÓDIK A 8-AS ÚT NÉGYSÁVOSSÁ BŐVÍTÉSE
Reméljük nemcsak a tervasztalon lesz
látható a közelmúltban bejelentett 8-as
számú főút 2x2 sávossá bővítése Herend
és Devecser között.
A szakasz tervezésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. július elején
nyilvánosságra hozta a tervek előkészítéséről szóló közbeszerzési kiírását. Az
útszakasz hossza 27,5 kilométer. Ebből új
2x2 forgalmi sávos lesz 12 kilométernyi,

míg a többi a meglévő út szélesítésével
jár. Az út elkerüli Ajka-Bakonygyepest
és Devecsert is.
Ha elkészül az új 8-as számú főút, akkor reményeink szerint, megszűnnek
azok a veszélyes közlekedési helyzetek is,
amik mostanában a közösségi médiában
is elterjedtek, a gépjárművek fedélzeti
kamerái által rögzített képsorok közreadásával. Reméljük, a halálos kimenetelű

balestetek is csökkenek majd.
A közlekedés biztonságának fokozása
érdekében jelenleg is folyik a bakonygyepesi jelzőlámpák telepítése. Külön
jó hír a devecserieknek, hogy a Magyar
Közlöny 2021. évi 73-ik számában megjelent a várost nyugatról elkerülő út megvalósítása is.
MI
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Múltidéző

Alapítva 1927-ben

EMLÉKEZÉS DR. KONDORNÉ KÓH IRÉNRE, POLGÁRI ISKOLÁNK
ALAPÍTÓ IGAZGATÓJÁRA
Ötven éve már, hogy nincs közöttünk a
helyi iskoláztatás kiemelkedő pedagógusa, aki 1925-ben megalapította városunk első középfokú tanintézményét.
Az ő kitartó szervező és pedagógiai
munkája tette lehetővé a helyi és a környékbeli községek gyermekei számára,
hogy a polgári iskolai végzettségükkel
szakképzettséget szerezzenek, vagy
tovább tanuljanak középiskolákban.
Ezzel nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a 19-20. század fordulójától
megindult helyi polgárosodást segítve
a nagyközség fokozatosan a térség kézművesipari, kereskedelmi, pénzügyi,
igazgatási, valamint egészségügyi és
iskolai központja lett.

Kóh Irén életútja első, közel három
évtizede igen változatos volt, s főképpen
a tanulmányaival tellett el. Székesfehérváron hétgyermekes kispolgári tisztviselői családban született 1897. február
22-én. A nagy gyermekáldásból adódó
szerény életmódból történő kiválásnak
számára egyetlen út maradt: tanulnia
kellett, hogy majd eltarthassa magát. Kitűnően tanult, és ez tette lehetővé, hogy
1915-ben Sopronban a híres Szent Orsolya-rendi katolikus népiskolai tanítóképzőben kaphatott tanítói oklevelet. A
tanulás ekkor azért lett életcélja, hogy
majd a legmagasabb szinten tudja nevelni, oktatni a leendő tanítványait. Ezért
végezte el Budapesten, a tudományegyetemen a mennyiségtan és természettudomány szakot. Ezzel középiskolai tanár
lett. Ugyancsak Budapesten, beiratkozott
az Apponyi Kollégiumba, ahol 1920-ban
polgári iskolai és tanítóképző intézeti
tanári oklevelet szerzett.
Ezekkel a képesítéseivel (az akkori diplomás állástalansági időkben) évekig sem
sikerült munkahelyet találnia. E hosszú
álláskeresés után, 1925 júliusában találta meg álmai helyszínét, Devecsert, ahol
már évek óta tervezték egy polgári iskola
létrehozását, azonban a vallás-, és közoktatásügyi minisztérium sem ennek az
indításához, sem pedig a fenntartásához

nem adott pénzügyi támogatást, mert a
lakosság az akkori polgári iskola létesítés
előírása szerint nem érte el az ötezer főt.
Az ő erőteljessége, ambíciója, szervező
munkája, a szakszerű tájékoztatói, a környező községekben folytatott ismertető
körútjai, valamint számos helyi szervezet, intézmény és a szülők támogatása is
kellett ahhoz, hogy 1925 szeptemberében
3 épületben három osztállyal, már ekkor
jelentős tanulói létszámmal, 58 polgárista diákkal elindulhatott az oktatás.
Az élete ezt követően nem csak ezért
lett mozgalmas. Egy év múlva, 1926-ban
felesége lett az Esterházy-uradalom orvosának, Kondor Istvánnak (1885-1962),
aki 1927 júliusától körorvosi állást vállalt,
és a polgárista tanulók egészségügyi felügyelőjeként, oktatójaként is dolgozott.

Kondorné Kóh Irén
Kondorné elnöke lett az ifjúsági vöröskereszt szervezetnek, az önképzőkörnek,
segítette a cserkészcsapat létrehozását,
és bekapcsolódott a polgári életvitelre
mind inkább jellemző Devecser egyre
színesebb, gazdagabb társadalmi életébe: alelnöke lett az önkormányzat népművelési bizottságának társelnöke a Vöröskereszt fiókegyletének, vezetője az
Actio Catholica sajtóosztályának, tagja
volt a leventebizottságnak és a szakma
országos szervezetének, a Polgári Iskolai
Tanáregyesületnek.
Munkája középpontjában természetesen az iskolája volt. A folyamatos tanterem- és felszereléshiányokkal, a bővülő tanulólétszámmal történő gondok

megoldása, a tanárok és a működtetés
pénzügyi feltételei biztosítása, a szülőkkel történő kapcsolattartás, sajtócikkek
írása, az iskolai évkönyvek szerkesztése
mind, mind folyamatos intenzív munkát
adtak számára. (Bizonyára ez a feszített
munkatempó is okozta, hogy nem lett
saját gyermeke – ezért mindegyik diákját
szinte a sajátjaként gondozta, tanította.)
A tízedik tanév befejezésekor, 1935ben az évkönyvükben Kondorné így írt
az eredményeikről: „Most már évről évre
újabb, egyre népesebb csoportok fogják
elhagyni a devecseri polgári iskolát, hogy
a haza érdekében kezdjék meg munkás
polgári pályájukat. Meg vagyok győződve, hogy szeretetük sokszor visszaszáll
majd ebbe az iskolába. Ez a szeretet nagyon fontos. Mert ez ad nekünk erőt,
kedvet és örömet...” Kondorné számára
szellemi küldetés volt az iskola működtetése, mert hivatástudata a másokért
történő munkálkodást helyezte előtérbe. S mindezt annak ellenére folytatta
több mint két évtizeden át, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a
társadalmi és a gazdasági szervezetek
az országgyűlési képviselőiken és más,
országos és megyei tisztséget beöltött
személyek révén is folyamatosan érveltek a községi vagy állami fenntartású
polgári iskola létrehozásáért. De támogatás érdemben sehonnan nem érkezett.
Ezért is elévülhetetlen Kondorné munkássága, mert egyedül az ő kitartása, a
gyermekek iránti szeretete, valamint az
ő polgári értékrendje szinte kötelességszerű továbbadása inspirálták, és tették
a helyi iskoláztatás egyik kiemelkedő
személyiségévé.
Amikor 1945-ben megkezdődött az
általános iskolák létrehozása, még folytatta a polgáristák tanítását a kimenő
osztályokban, s munkát vállalt Devecser
új típusú oktatási intézményében. 1962ben vonult nyugdíjba. 1971. augusztus
17-én hunyt el. Sírja a város régi temetőjében van.
Tölgyesi József
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A DEVECSERI JÁRÁS NEVES EMBEREI
A Devecseri Járáshoz tartozó települések neves szülöttjeit gyűjtöttem egybe,
azon személyeket, akik maradandót
alkottak vagy valami módon elhíresültek.
A járás székhelyén, Devecserben született a budai vár török kézre kerülése évében Szántó Arator István (1541 – 1612)
bibliafordító. Emlékét az a dombormű
őrzi, amelyet 2002 – ben helyeztek el a
templom falán.
Ugyancsak itt született Diósi Géza
(1895 – 1963) irodalomtörténész, piarista szerzetes. Egeralja szülötte Szalóky Károly (1921 – 1997) parasztköltő.
Július 20-án lett volna 100 éves. A helyi
falumúzeum létrehozója volt.

Dabronyi illetőségű Milfajt Ferkó
(1807 – 1836) bakonyi betyár. Pályáját
urasági inasként kezdte, később szökött
katona, majd juhász volt. Miután meg�gyűlt a baja a törvénnyel, Sobri Jóska
bandájába állt, ahol írástudásával ki is
tűnt társai közül. Egy ideig Sobri alvezére volt, de 1836 októberében elhagyta
és új bandát hozott létre.
Dobán született, de Somlóvásárhelyhez
is kötődő Vaczkó László (1933 – 2017)
tanár, irodalmár. Legkiemelkedőbb kötete a Somló az irodalomban.

Milfait Ferenc

Döbrentei Gábor
Somlószőlősön született az 1821-ben
Döbrentei Gábor (1785 – 1851). Sopronban tagja lett a tanulók közt már ekkor
fennálló magyar egyesületnek, melynek
előbb könyvtárnokává, majd titoknokává választották. Neki köszönhetjük a
történelem szavunkat. Mivel fontosnak
tartotta a színházügyet, igyekezett előmozdítani színdarabok fordításával és
átdolgozásával.

képviselő, 1945–46-ban újjáépítési miniszter. Nevéhez fűződik az első magyar
létminimum-számítás.
A sor nem teljes. Az ezzel kapcsolatos
észrevételeket, ajánlásokat, javaslatokat
az újság e-mail címére (devecseriujsag@
Nagy Emerencia gmail.com) várjuk.
CzJ
Nagy Emerencia (1921 – 1978) festőművész Borszörcsök neves személye.
Festményeinek gyakori témája a festői
szépségű Somló. Rajztanárként dolgozott. 1953-tól kiállító művész. Főként
akvarelleket festett, monotípiákat készített. Idén februárban lett volna 100 éves.
A „botozó fiú”, Nagy László (1925 –
1978) költő Iszkáz nevét tette ismertté.
Nyaranta a szülői ház udvarán a testvér,
Ágh István és a pár éve elhunyt Nagy
András grafikusművész irodalmi pikniket szervezett a költőfejedelem születésnapján.
A felsorolás végén még meg kell emlékezni a néhai Antall József miniszterelnök édesapjáról, Antall Józsefről aki
a Somló melletti Orosziban született. Ő
jogász végzettséget szerzett és államtitid. Antall József / Fotók: internet
kár is volt. 1945–53 között parlamenti
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HETEDIK ALKALOMMAL AZ OLIMPIÁN
Egy év halasztással, de július 23-án elkezdődtek a XXXII.
nyári olimpiai játékok Tokióban. A zászlóvivők között volt,
a devecseri gyökerekkel is rendelkező női tőrvívó, Mohamed
Aida. Aida, aki kilencéves kora óta vív, most egy kis csavarral,
szövetségi döntéssel jutott ki a megmérettetésre. Nehéz dolga
is lesz az olimpián, mivel be kell bizonyítania, hogy a szakmai
testület helyes döntést hozott.
A Nemzeti Sportban május 26-án megjelent interjújában
Mohamed Aida a következőket nyilatkozta:
“Az évek alatt megfontoltabb lettem, ami néha előnyös, máskor
inkább hátrány. Több lett a rutinom is, az elszántságom viszont
nem változott. Bízom benne, lesz olyan szituáció a tokiói olimpián, amelyben hozzá tudok tenni a csapat teljesítményéhez.”
A sportoló a női tőrcsapat tartalékosaként vesz részt az
olimpián.

Mohamed Aida tőrvívó és Cseh László úszó viszi a nemzeti
zászlót a magyar csapat élén, az olimpiai játékok
nyitóünnepségén. / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

ÖRÖMÍJÁSZAT MEGGYESERDŐN

A Meggyeserdőn tartotta idei első versenyét a Devecser és esős napon a megmérettetésen. A nap zárásaként 2 koncert
Térsége Íjász és Hagyományőrző Egyesület július 17-én. Az és lézershow várta mind a versenyzőket, mind pedig a szuresős idő ellenére sokan részt vettek az eseményen. A verseny- kolókat a művelődési ház színháztermében.
zők huszonnégy kategóriában, összesen 54-en indultak el az

TÍZ GÓL AZ EDZŐMÉRKŐZÉSEN

A megyei I. osztályban szereplő férfi csapatunk július 20-án az
Illés Akadémia U19-es csapatát fogadta a város sportpályáján.
A papírforma és az osztálykülönbség látható volt a pályán,
amit az eredmény is hűen tükrözött. A Devecseriek tíz gólt

DEVECSERBEN MARADT A KUPA

kaptak az akadémistáktól. Csapatunk játéka mégis bizalomra
ad okot, mivel a mérkőzés során mutattak a játékosok szép jeleneteket, jó játékot. Igaz, nagyon sok eladott labda volt a 16-os
előterében, amit a megyei bajnokságban sem szabad hagyni.

„A labdára vigyázz! Nagyon veszélyes: gömbölyű és gurul!” hangzott el egy veszprémi játékos figyelmeztetése társai számára a Városnap keretében megrendezett kispályás labdarúgó
tornán a sportpályán.
Hogy a labda mennyire volt veszélyes számukra? A szépen
és taktikusan játszó öregfiúk csapat csak Devecser ellen nem
találta az ellenszert. A délelőtt folyamán Diszel, Tósokberénd
és a Veszprém Megyei Rendőrség csapata indult el a kupáért,
de a legvégén egyértelművé vált, hogy a tornának helyet adó
Devecsert senki sem szoríthatja meg a műfüves pályán. A
mérkőzések ugyan végig barátságos hangulatban zajlottak,
de nem tét nélkül léptek fel a pályára a csapatok. Izgalmas
meccseket láthattak a kiérkezett szurkolók, érdeklődők. A
A devecseri csapat nevében Kulman György veszi át a torna
hazaiak a legjobb kapus (Barta László) és a gólkirályi címet
kupáját Nyárs Hajnalka alpolgármestertől.
(Tatai Attila) is elvitték a tornán. A 2. helyen Tósokberénd, 3.
Fotó: Marácz István
helyen a Rendőrség, míg a 4. helyen a diszeliek végeztek. A
torna megrendezésében a Devecseri Városi Könyvtár és Mű- Nyoma László és lelkes csapata a mérkőzések után üstben főt
velődési Ház és a Veszprém Megyei Rendőr Sport Egyesület is finomsággal várta a résztvevő csapatokat.
kivette a részét, közösen fedezték az esemény anyagi vonzatát.
MI
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GRÍZES - ALMÁS SÜTEMÉNY

Hozzávalók:
•
1 bögre kefír vagy joghurt
•
1 bögre gríz
•
2 egész tojás
•
3 evőkanál liszt
•
4 nagyobb méretű alma
•
1 teáskanál citromlé
•
1 teáskanál sütőpor
•
5 – 6 evőkanál cukor (tetszés szerint)
Elkészítése:
A grízt, a lisztet, a cukrot, a felvert tojásokat, a kefirt és a sütőport összekeverjük, letakarjuk és 30 percre hűtőbe tesszük.
Az almát meghámozzuk, lereszeljük, vagy apróra vágjuk, és
enyhén kinyomkodjuk a levét, ráöntjük a citromlét, tetszés
szerint fahéjjal is ízesíthetjük. A tésztát vegyük ki a hűtőből és
keverjük hozzá a reszelt almát. A tészta kissé legyen lágyabb,
mint a nokedli tészta. Ha szükséges, tejjel hígítsuk, hogy kön�nyen belesimíthassuk a kivajazott vagy zsírozott kilisztezett
tepsibe. 180 fokos sütőben nagyjából 30 perc alatt süssük meg.
(Ha valaki szereti, akkor lehet ezt a tésztát rebarbarával is készíteni. Alma helyett rebarbara kockákat keverünk a tésztánk-

Forrás: internet
ba.) Mikor a tészta langyosra hűlt, megszórjuk porcukorral.
Ha nagyobb a család, vagy vendégeket várunk, süssünk dupla
adagot. A tésztába tetszés szerint tehetünk mazsolát, vághatunk össze aszalt barackot, tehetünk bele apró csokoládédarabokat is ízlés szerint.

Devecser, Kossuth u. 11. • Tel.: 30/239-2103 • Nyitva: H., Sz., P. 9-15-ig

Az akció augusztus 1-31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes. További részletek az üzletben.
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VERS AJÁNLÓ

A Gárdonyi Géza Emléktársaság örömmel ismerteti meg ismét a
tisztelt Olvasókat, a költő Gárdonyi Géza kevésbé ismert versével.
Íme, egy gyöngyszem ismét. A nyári éjszaka, a csillagos ég, a holdvilág
örökzöld témája a költőknek. Különösen Gárdonyinak, aki a legsikeresebb történelmi regényének a címében is beleírta a csillagokat…
De nem csak neki kedves a „sötét ég és csillag rajta”, hanem a való
életben, napjainkban is mindenki szívesen és mosolygó megnyugvással szemléli az ég csillagait, a Hold változásait, miközben alszik
minden, csak a „békák ümmögetnek”. . .
Gárdonyi Géza: ÉJJEL A MEZŐN. (részletek)
Augusztusi csöndes éjen
a boglári mezőségen
ballagok.
Lágy homály ül a határon.
Csöndes árnyék, csöndes álom.
Odafenn meg ragyognak a csillagok.
Éj van, éj van, szelid, enyhe.
Minden alszik elpihenve.
Alszik a bogár a fűben;
a madár az ákácfákon;
alszik a nyúl a bokorban,
pillangó a bogáncs-ágon;
alszik a por; alszik a kő;
alszik ember, alszik állat.
Csak a békák ümmögetnek
félig alva, félig ébren,
valahol a messzeségben,
álmosító bús danákat.
S mintha megszünt volna minden
emberélet e világon,
s csak magam maradtam volna
egyedül,

egyedül ez éji tájon;
s mintha mindig éj volt volna,
s mintha mindig éj maradna:
sötét föld és fekete fák,
sötét ég és csillag rajta,
fénylő csillag-ezerek, (…)Milyen szép az ég! Milyen szép
végtelen nagy kék mező!
Valamikor a nagy Isten
járt-e rajt’, mint magvető,
s teleszórta gyémántmaggal:
apró, fehér csillagokkal?
(…) Leheverek a szénára
egy száraz kis fűboglyára
s holdimádó lelkem mélyén
mint a kútnak sötét mélyén
a Hold képe fölragyog, s mindig föllebb-föllebb szállva
csillagos szép országába
a Holdvilág mosolyog. (…)
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GÓLYAHÍR

Szeretettel köszöntjük Devecser legifjabb lakóit:
Szabó Hanna 2021.06.13.
anyja neve: Szabó-Döme Melinda,
apja neve: Szabó Zsolt
Huszár Auróra Izabella 2021.06.17.
anyja neve: Bakos Beatrix,
apja neve: Huszár Roland
Varga Norbert 2021.06.20.
anyja neve: Horváth Klaudia,
apja neve: Varga József
Polt Hanna 2021.07.05.
anyja neve: Polt- Fülöp Mónika,
apja neve: Polt Gergely
Horváth András Noel 2021. 07.16.
anyja neve: Horváth Alexandra,
apja neve: Bogdány László
Barabás Larina Fedra 2021.07.13.
anyja neve: Barabás Noémi,
apja neve: Orsós Márk Zoltán
Mezei József Alen 2021.07.14.
anyja neve: Orsós Friderika,
apja neve: Mezei József
Opóczki Olivér István 2021.07.15.
anyja neve: Opóczkiné Bogdán Renáta
Sok örömet és jó egészséget kívánunk a családoknak!

JÁTSSZON VELÜNK!

A kvíz kérdésekre adott helyes válaszok meghatározott számú betűit fentről lefelé összeolvasva
kapja a rejtvény megfejtését.
K V Í Z KÉRDÉSEK: 1./ A Bánk bán írója /...... József/
(1. betű) 2./ A máj termeli (3. betű) 3./ Zola mű (3.
betű) 4./ Építész /... Miklós/ (1. betű) 5./ Nóta - és
népdalénekes /..... Ferenc/ (2. betű) 6./ Lima a fővárosa (3. betű) 7./ Vegyjele: Fe (3. betű) 8./ Ilyen állat a róka (6. betű) 9./ Film cím /... és vér/ (3. betű)
10,/ Diák (.betű) 11./ A vizek városa (3. betű) 12,/
Gárdonyi Géza az .... remete (1. betű) 13./ Szombathelyi városrész (2. betű) 14./ Elme (1.betű) 15./ Itt
nyugszik II. Rákóczi Ferenc (3. betű)
A jó megfejtést beküldők között egy Devecser évszázadai című könyvet sorsolunk ki. A megfejtéseket
e-mailben (devecseriujsag@gmail.com) vagy postai
úton várjuk szeptember 3-ig.

Kikapcsolódás
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MOSOLYPERCEK

Bölcsességek:
- Az egyetlen baj a semmittevéssel, hogy sohasem tudod,
mikor végeztél…
- Ahhoz, hogy tudd, hol a határ, egy alkalommal át kell lépned
rajta.
- Nagyon kell vigyázni magamra, mert belőlem csak egy
van, a többiek többen vannak, ők könnyebben pótolhatók…
(hmm…önző bölcsesség…, bölcsesség???)
- „Aki kézzel dolgozik, az kézműves, aki kézzel és ésszel, az
mester, aki kézzel, ésszel és szívvel az művész.”
(Aquinói Szent Tamás)
Nagy kérdés!
- Tudtad, hogy a tudatlanság és a nemtörődömség az
emberiség két legnagyobb problémája?
- Nem tudtam, de nem is érdekel…

Alapítva 1927-ben

Találós kérdés
- Hogyan készül a mákos-bab?
- Úgy, hogy véletlenül kettőt lapozol a szakácskönyvben…
Kritika
Két festő beszélget.
- No, mit mondanak a kritikusok a legutóbbi kiállításodról?
- Megoszlanak a vélemények nagyon: van, aki a festéket
sajnálja, van, aki a vásznat.
Beszélgetés
- Édes kincsem, te édes cuncimókuskám… – mondja az
asszony.
- No, mit akarsz Mari! Bökd már ki! – unszolja kedvesen a férj.
- Tőled semmit! Most éppen a kutyához szóltam…
Gyűjtötte. MMK

FONTOS TELEFONSZÁMOK:
Rendőrség: +36 88/502-770 vagy 107
Polgárőr Egyesület: +36 70/584-5660
Tanyagondnok: +36 70/287-4533
Idősek Klubja: +36 88/224-081

Devecseri Könyvtár: +36 20/285-7714
Önk. Tűzoltó Egyesület: +36 30/902-0101
Mezőőrök: +36 20/346-6988, +36 20/346-7476
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