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AUGUSZTUS 20.
„… ISTVÁN, SZENT KIRÁLY, … AMIT TE TETTÉL, VALÓBAN AZ ÉG
CSODÁJA VOLT...”

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
Devecser Város Önkormányzata államalapító
Szent István király és az új kenyér ünnepén, augusztus 20-án a főtisztelendő Nagy Nándor Richárd plébános úr celebrálta ünnepi szentmisét
követő, a templom előtti téren tartott „Köszöntelek Magyarország!” című műsorral várta a város
lakosságát.
A misét követően az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar és a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar közös
térzenéje csendült fel.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Kovács
Zoltán országgyűlési képviselőnk, aki rövid köszöntőjében kiemelte az jeles napok közös megé-

lésének fontosságát.
Önkormányzatunk nevében Nyárs Hajnalka, Devecser város alpolgármestere beszédében kifejtette: „Szent István személyében olyan emberre
emlékezünk, aki a magyar nemzet ügyét és a keresztény hithez tartozás ügyét egyaránt sikeresen
tudta képviselni.” István király „letette országunk
alapjait, vigyázott rá, amikor az önállósodás útjára
lépett, majd megerősödött, gyarapodott, felnőtt.
Felnőni, erősödni, gyarapodni, sikeresnek lenni
csakis kemény munkával lehet, hiszen a munka
szó a szótárban is megelőzi a sikert. A fejlődéshez
mindenki munkája szükséges, kell, hogy mindenki

Kosztolányi Dezső: A vendég
A nyár bedobta rózsakoszorúját
múlt este a nyílt ablakon.
Dalolt. Hajába gaz volt, hervadó háncs,
pár sárguló levél-rongy, kúsza bogáncs,
ment és siratta a bús fuvalom.

Valami történt... Künn a kihülő ég
hideg könyűktől feketült,
egy idegen jött, fázva és setéten,
cselédlámpással reszkető kezében
és nesztelen egy üres székre ült.

érezhesse, jelenléte fontos… Semmilyen képzettség és hatalmas élettapasztalat sem szükséges ahhoz, hogy beláthassuk: Minden cselekedetünkkel
vagy építjük, vagy bontjuk annak a közösségnek
a házát, amelyben lakunk.” Véleménye szerint
„Devecserben is rengeteg, a közösségért dolgozó, tenni akaró” él, s városunk „mindig példát
adott környezetének a közös ügyeket előremozdító
munkáról.” Hangsúlyozta, „a mai idők Magyarországában csak azok maradhatnak talpon, akik
egy emberként képesek küzdeni egy településért,
egy célért.”
Folytatás a következő oldalon.
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AUGUSZTUS 20.
„… ISTVÁN, SZENT KIRÁLY, … AMIT TE TETTÉL, VALÓBAN AZ ÉG
CSODÁJA VOLT...”

Az ünnepségen közreműködtek a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI tanulói: Bakos Noémi, Bakos Petra, Bakos Noémi, Dávid
Eszter, Horváth Liliána, Kovács Zsófi, Németh
Hanna; az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola
devecseri néptánccsoportja és Németh Sandró,
a székesfehérvári Gorsium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium diákja.
A hagyományokat felelevenítve, emlékezve az
egykori aratóünnepekre, – melyen az aratás befejeztével búzakalászból készült aratókoszorút kötöttek, s ünnepélyes keretek között felakasztották
a mestergerendára, – a Petőfi térről a Belvárosi
Piac- és Rendezvénytérre az ajkai mazsorettcsapat és a két fúvószenekar vezette aratómenettel
ért véget a megemlékezés, melynek „végállomásán” a városi kemence oromzatán a Rosta
Zoltán vállalkozó és önkormányzati képviselő
által készített búzakoszorút Nyárs Hajnalka és
dr. Kovács Zoltán közösen helyezte el.
Szente-Takács Anna

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
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ISMÉT GYERMEKZSIVAJ A BOCSKAI UTCÁBAN
Devecser Város Önkormányzata
2020. augusztus 26-án a Bocskai
utcai játszótér és fitneszpark átadójára hívta a város apraját-nagyját.
A meghívást sokan elfogadták, így
részesei lehettek Önkormányzatunk
TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú, „Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben”
elnevezésű projektje keretében, annak részeként kialakított szabadidő
eltöltésére alkalmas liget nagyközönség számára történt megnyitójának.
Az akár egész családok, gyermekek
és felnőttek együttes kikapcsolódását szolgáló terület az újjászületést
is szimbolizálja, hangsúlyozta Ferenczi Gábor polgármester úr avató beszédében, hiszen a 2010-ben
bekövetkezett vörösiszap-katasztrófa után szinte eltűnt a Bocskai
utca, a házakat lebontották, s most

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

a fejlesztéseknek köszönhetően újra
élettel telik meg az utca. Fontosnak
tartotta felhívni a figyelmet a szabadban töltött idő fontosságára, s
arra, hogy az egészséges életmódra
nevelés részeként ki kell alakítani
a gyermekekben az igényt a mindennapi mozgásra. Megköszönte a
generál kivitelező, a Rimex Plussz
Kft. munkáját. Kérte, amellett, hogy
a jókedv, a vidámság szigete legyen
a játszótér és fitneszpark, mindenki
tekintse magáénak a kihelyezett játékokat, sporteszközöket, s vigyázzanak azok épségére, hogy minél
tovább használhassa Devecser város
közössége.
Az nemzeti színű szalagot városunk két vezetője, Ferenczi Gábor
és Nyárs Hajnalka alpolgármester
asszony vágta át, ezzel birtokba adva
a nagyközönség számára a „terepet”.
Akik nem is kérették magukat, már

az ünnepélyes mozzanatok alatt is
hajtották a hintát, másztak-lógtak
oda és onnan, amiről és ahova lehetett – vagyis azonnal megtöltötték
élettel, és teljesen birtokba is vették.
A gyermekek nagy örömére Major Beáta és Kurdi Róbert „minikoncertje” megalapozta a délután
jó hangulatát, melyhez hozzájárult

még a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt devecseri munkatársai, önkéntesei
arcfestése, csillámtetoválása, kézműves foglalkozása, a Devecseri
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
fajátékai és Kerekes Attila kavicsfestő foglalkozása.
Szente-Takács Anna
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A DANKÓ RÁDIÓ VENDÉGE VOLT CZEIDLI JÓZSEF

Lapunk munkatársa, Czeidli József a Dankó Rádió „Tudod-e még az én
nótám?” című műsorának vendége volt 2020. június 11-én. Popovics
László szerkesztő, műsorvezető legkedvesebb dalairól faggatta szerkesztőtársunkat, aki mesélt a Nótás kedvű édesapám, Én vagyok az őrmester
úr legjobb katonája magyar nótákról és Kálmán Imre: Csárdáskirálynő

SOMLÓI PIKNIK

A devecseri székhelyű Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub tagsága
hosszú kényszerszünet után újra találkozott, hagyományos nyári piknikjüket a Somlón tartották Horváth Sándor nyá. százados pincéjénél.
A finom ebédet a Kőszegi házaspár készítette, a vendégek a házigazda
kiváló borait kóstolták.
A klubvezető Puskás Tibor nyá. alezredes egyeztette azt a beadandó
pályázatot, amelynek sikeres elnyerésével ősz elején a szakiskola számára honvédelmi járőrversenyt tudnak majd szervezni. A bensőséges
hangulatú összejövetelen célba dobó versennyel, tréfálkozó baráti beszélgetéssel múlatták az időt.
Czeidli József

operettjéről. A hangulatos beszélgetésben most is a tőle megszokott anekdotázó vidámságával varázsolta el a rádió hallgatóit.
Mi is örülünk sikeres szereplésének, gratulálunk szerkesztőségünk és
olvasóink nevében!
Szerk.

ZENESZÓTÓL HANGOS
ROTARY HÁZ

Hosszú szünet után újra együtt játszhatott az Ifjúsági Fúvószenekar.
Hekele Fanni karnagy vezetésével a nyári szünet beköszöntével megkezdődtek a nagyon várt zenekari próbák, amelynek a Rotary Ház tükörterme adott otthont.
A zenekari tagok már nagyon várják, hogy közönség elé léphessenek, s
bemutathassák megújult repertoárjukat.
Czeidli József

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

MENETRENDVÁLTOZÁS

ÚJABB NAPELEMRENDSZERREL
BŐVÜL VÁROSUNK

Megkezdődött 2020 júliusában az egykori Berta Kórház felújított ingatlanrészeihez kapcsolódó napelemrendszer telepítése a Miskei utca 47.
szám alatti önkormányzati ingatlanok – szakorvosi rendelő, védőnői
szolgálat – tetőfelületein.
Az IPS-Solar Kft. kivitelezésében megvalósuló beruházás 5.491.226 Ft-os
bekerülési költségét Devecser Város Önkormányzata saját forrásból fedezi.
A 16,8 kwp teljesítményű rendszer a remények szerint teljesen kielégíti a
hamarosan létrejövő új egyesített szociális intézményünk áramigényét.

Több településről, így sajnos Devecserből is kevesebb buszjárat közlekedik
a fővárosba a 2020. augusztus 20-án életbe lépett új menetrend nyomán.
Az új menetrendek kialakítása során a Volánbusz Zrt. Kommunikációs
Igazgatósága szerint társaságuk – a megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztérium kérésére – figyelembe vette az utasok változó igényeit, valamint a vasúthálózat előnyét és elsőbbségét.
Az Ajka, Devecser és a főváros között közlekedő buszjáratok megszűnnek. Augusztus huszadikától – egyetlen fővárosi járat kivételével – a
vasút biztosít összeköttetést Budapest és Ajka (Devecser) között. Hétköznaponként az eddigi három közvetlen és 14 átszállásos járat helyett
Ajkáról az óránként közlekedő intercitykkel érhető el a főváros, míg
Devecserről kétóránként indulnak vonatok. Jelentősen javul a főváros
elérése Pápáról: az eddigi három helyett naponta hat közvetlen autóbuszjárat indul Budapestre a Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint, a járatok
egyenletesen kétóránként közlekednek. Eddig átszállás nélkül 16 járat
indult hétköznaponként Veszprémből Budapestre, az első 4.30-kor, az
utolsó 18.30-kor. Ezentúl óránként közlekednek járatok Budapest és
Veszprém között, amelyek közül több érinti a vasútállomást, bővítve a
vasúti csatlakozást.
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TUDATOS HASZNÁLT ELEM GYŰJTÉS
Használt elem és akkumlátor gyűjtőpontok kerültek kialakításra városunk közintézményeiben július közepétől. Így a Polgármesteri Hivatalban, a
Művelődési Házban és a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat új épületében (Miskei u. 47.) kihelyezett gyűjtőedények lehetőséget
adnak a környezettudatos devecserieknek mindenfajta elem és kisebb méretű, hordozható akkumulátorok elhelyezésére.

VÖRÖSISZAP-KUTATÁS 2020
A Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet kérdezőbiztosai keresték fel azokat
a személyeket és háztartásokat augusztus 1. és
23. között, akiket már megkérdeztek 2013-ban.
A Vörösiszap-kutatás 2020 kutatócsoport azzal a
fő céllal alakult, hogy Magyarország legnagyobb
ipari- és természeti katasztrófájának 10 éves évfordulójára konkrét eredményekkel szolgáljon a
három érintett település – Devecser, Kolontár,
Somlóvásárhely – talpra állásának eredményeiről, illetve a vörösiszap-katasztrófa hosszútávú,
direkt és indirekt következményeiről.
A kutatócsoport a katasztrófakutatás neves magyarországi társadalomkutatóit sorakoztatja fel,
akik korábbi kutatási eredményeikre alapozva – a
Magyarországon eddig példa nélküli hatásvizsgálattal a következő célokat tűzték ki:
• Megvizsgálják az egykori közvetlenül és közvetetten károsult lakosság társadalmi-gazdasági
helyzetében bekövetkezett változásokat.
• Feltárják az érintettek testi-lelki egészségében,
valamint az életvezetésükben és céljaikban végbement változásokat.
• Megmutassák a települések közösségi erőforrásaiban, kapcsolataiban végbement változásokat.
• Adatokkal szolgáljanak az újjáépítés közösségi
létesítményeinek, gazdaságfejlesztési eszközeinek
hasznosulásáról, amelyek a települések talpra
állását és megmaradását szolgálják.
• Elemezzék a megelőzésen alapuló és a katasztrófát követő jogi szabályozás, valamint jogtuda-

tosság fontosságát.
• Rávilágítsanak a kommunikáció azon szerepére,
ismérveire és felelősségére, amely a katasztrófát
követően az újjáépítésre és annak társadalmi
megítélésére is befolyással van.
A kutatócsoport tagjainak meggyőződése, hogy
a koncentráltan elvégzett kutatások a 10 éves
évfordulón méltó módon hozzájárulnak a történetek és hatásainak értékeléséhez, valamint a

hasonló, jövőbeni kockázatok csökkentéséhez,
a társadalom egyéni és közösségi felkészültségének erősítéséhez.
A kutatásnak önálló honlapja (www.vorosiszap-kutatas2020.hu) és facebook profilja is készült, amin a korábbi eredmények mellett minden
aktuális információt folyamatosan követhetnek
az érdeklődők.
Szente-Takács Anna

Sorsok
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EMBERMESÉK
FEGYELMEZETT KATONA – CSUPASZÍV EMBER

Szerelem 1953.
Alhadnagy avatás után

A falusi zenekar (balra Gábor)

21 évvel ezelőtt Devecser egyik legkedvesebb, legszerethetőbb tanítónőjéről,
Balogh Gábornéról írtam embermesét. Megrendítően szép, mély emberi sors
volt az övé. Most férje; Balogh Gábor idézi fel élete főbb állomásait.
A gazdaság kemény képzést adott
Gábor, a 15 kat. holdon gazdálkodó szülők egyetlen gyermekeként született
1930-ban Vértesdobozon. 12 évesen már munkába állt, hisz ott volt a föld, 2
ló, 2 tehén, több anyadisznó, aprójószág és a növendék állatok. Gábor két lóval
szántott, vetett, ellátta az állatokat, nagyanyjával a budapesti piacra hordta a
tojást, tejet, a vágott állatokat és a megtermelt növényeket. Közben tanult az
1-8 összevonású helyi iskolában. Hamarosan a tanító úr „jobbkeze” lett, ha a
mesternek dolga akadt, ő vigyázott a kisebbekre és tanította is őket. Tagja volt a
dalkarnak édesapjával együtt, és részt vettek a színjátszó körben is. A kulturális
tevékenység folyt az otthoni kukoricafosztásoknál is. A leventében a katonásdizás közben a fegyelmet, a rendet szoktatták 2 évig. A 8. osztály után otthon
maradt szüleit segíteni; aratásnál 2. kaszás volt, cséplésnél kéveadogató, de
minden olyan munkát elvégzett, amit két lóval lehetett, és a falu javát szolgálta.
Egyenruhában nyugdíjig (30 és fél év)
1950-ben a Haditechnikai Kísérleti Állomásra vonultatták, a „prérin” lévő Öregcsertőre. Négy hetes újonckiképzés után műszereket kezelt az irodában. Elfogadták jelentkezését az egészségügyi tiszti iskolába, amelyet 1951-ben meg is
kezdett Budapesten orvosfelcser szakon. 2 év alatt 3 év tematikáját végezték el.
Délelőtt elmélet, délután gyakorlat a kórházakban. 1952 szeptemberében avatták
orvosfelcser alhadnaggyá. Októberben már Esztergomban szolgált a Páncélos
Hadosztály Műszaki Alakulat Egészségügyi Parancsnokságán. Feladatuk: napi
orvosi rendelés, egészségügyi anyagi ellátás, segélyhelyek kialakítása, étlap ös�szeállítása, konyhák ellenőrzése, előkóstolás, sportolók eü. ellenőrzése. Innen
Bácsalmásra vezényelték a határépítők egészségének felügyeletére. Tavasszal ismét
Esztergomba, majd Szentendrére rendelték hadosztály táborba, másfél hónap
után már Szegeden őrizte a katonák egészségét, majd 3 hetes nagy gyakorlatra
indult az Alföldre, és hidat építeni a Tiszára. 1953 őszén a műszaki zászlóaljban
szolgált Baján. Egy év múlva Etyekre helyezték a műszaki robbanóanyag raktárhoz. 1960 őszén telepítették az alakulatot Devecserbe (fél évig költöztek). Ezek
voltak a főbb állomáshelyek. Gábor mindenhol egészségügyi feladatokat látott
el. 1981-ben századosi ranggal ment nyugdíjba. Számos kitüntetése közül néhány: Kiváló egészségügyi dolgozó, Haza szolgálatáért érdemrend, Kiváló véradó
szervező (3-szor), Szolgálati emlékérem, stb. Hivatásának sok-sok állomásán

A család: férj, feleség; Ildikó, Péter (elöl), Attila, Gabriella, Marika (hátul)

Margitka 50. érettségi találkozóján

odaadóan ápolta, és védte a rábízott katonák egészségét.
Szeretetben, összetartásban erős család
Gábor és Margitka Bácsalmáson, egy karácsony előtti rendezvényen látták meg
egymást. Első pillantásra szerelem lett, amely a sírig tartott. 1954-ben összeházasodtak. Most már ketten vándoroltak egyik szolgálati helyről a másikra, majd
hárman, négyen, öten, hisz szépen bővült a család; 1954-ben született Marika,

Énekszóló 2016-ban Nagytevelen

A 90. születésnapon

1956-ban Gabriella, 1958-ban Attila. Már Devecserben látta meg a napvilágot
Ildikó 1962-ben, Péter pedig 1964-ben. Megszerették Devecsert, a Meggyeserdőt.
1968-ban felépült a családi házuk. itt élt nagy szeretetben a család. 2010-ben
az édesanya halálával pótolhatatlan veszteség érte őket. Gábor, a férj és apa ma
is könnyek között emlékezik. Lányaival együtt ápolták feleségét, és halála pillanatában ő fogta le a szemét. Vigaszt csak gyerekei, unokái: Ákos, Réka, Robi,
Mónika, Laci, Ádám, Juci, Máté, Klaudia, Balázs, Barbara, Loretta, Glenda és
dédunokái: Blanka, Boróka, Borika, Vivien Dorka, Gergő és Noel nyújtanak. Ők
szerveztek csodálatos meglepetésünnepet a 90. születésnapra. Az étteremben
35-en 35 szál virággal köszöntötték. Gábor nagy sikerrel kamatoztatja kitűnő
hangját az Őszi Fény klubban és egyéb rendezvényeken. Énekkel, zenével segítette Dömötöri Melinda demencia programját. Nem unatkozik. Délután 3-ig
Gabi lányáéknál (Holczingerné) időzik, délután otthon énekel, és várja, hogy
bemutathassa új dalát a klubban, mert hiányzik a közösség.
Váti Ferenc

Az 50. házassági évfordulón
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EGY KIS TELEPÜLÉS NAGY SZÜLÖTTE KAPOTT EMLÉKTÁBLÁT

Fotó: Internet
2020. augusztus 20-ától káptalanfai
szülőháza falán emléktábla őrzi a
település szülötte, a neves mikrobiológus professzor, dr. Horváth István
emlékét. Az emlékező beszédek és
a műsor után filmet vetítettek a tudós életéről.
A hivatalos megemlékezésen túl én
az embert, a halála után is nagybetűs Embert szólaltatom meg. Barátsága bátorít fel erre. Írásaiból és
Devecserben készült riportokból
válogattam.
„Amit tettem, igazat tettem.” (dr.
Horváth István)
„Deresedő fejjel már nem szégyen
bevallani, amit gyermekfejjel bohókásan elkövetett az ember. Az egykori, másoknak semmit nem mondó élmények újra fellángolnak, és
szívet melengetnek, ha összeülnek
az öreg, ősz hajú diákok. Az egymás
mellett megöregedett fejek semmit
nem változnak egymás számára.
A tegnapi szenzációk pedig soha
nem évülnek el. Pápán a Tanítóképzőben születtek nagy álmaim,
itt szívtam magamba a bátorságot,
a dacot, az elhatározást, hogy eljussak Párizstól Szamarkandig, Moszkvától New Yorkig. A kis káptalanfai iskolától az MTA által kiadott
tudományok doktora fokozatig, a
New York-i Tudományos Akadémia tagságáig, az idegen nyelveken
vitatkozás gyönyöréig és a világ átjárásig. Dobogó szívvel készültünk
a tánciskolába. Ma is áldanunk kell

Fotó: Váti Ferenc
osztályfőnökünket, hogy megszervezte számunkra ezt a máig ható
élményt adó eseménysorozatot. Kinőtt ruhában, ott voltunk férfiasságunk kezdetén. Elszállt az idő. De
jólesik visszatérni gyermekkorunk,
fiatalságunk legszebb éveinek apró
emlékeihez. Nagymamák lettek az
egykori imádottak. Milyenné alakultak a messziről titokban figyelt
női lábak? Vonzóak-e még az egykor
lopva lesett pillanatok? Ti mindannyian megmaradtatok bennünk
szépnek, örök szépnek fiatalságunk
lányai! Ti örök ifjak, ti örök szép lányok, barátaim, ma is azok vagytok,
akik voltatok, és maradtok is mindörökre, amíg emlékemben éltek.”
(Emléklap. A Pápai Tanítóképző
100. évfordulójára kiadott hírlap,
1996. Szerk.: Váti Ferenc)
„Már a Pápai Tanítóképzőben is zseninek hívtuk Horváth Istvánt, de
csak most lett világos, nem véletlen
„ragadt rá” a becenév. Dr. Horváth
István az MTA Köztestületének és
a New York-i Tudományos Akadémiájának tagja érdekfeszítő, remek
humorral átszőtt előadást tartott a
Városi Könyvtárban telt ház előtt.
Az előadó 1938-ban született Káptalanfán. Gyermekkorában gyakran
járt szüleivel Devecserben. A Pápai
Tanítóképző elvégzése után az ELTE
Természettudományi Karán diplomázott. Több évig pedagógusként
dolgozott, majd 1967-től kutató
lett, 1973-tól a biológiatudomá-

nyok kandidátusa, 1986-tól doktora.
Hosszabb időt töltött az Egyesült
Államokban, Berlinben, Moszkvában, Párizsban. Több fontos kutatási
eredménye közül ki kell emelni: 1.
Érelmeszesedés elleni gyógyszerét
2. Művér előállítását szürkemarha véréből 3. A felfekvést megelőző ágyat 4. Allergiakrémet 5. Egy
port, amely elűzi a másnaposságot.”
(Devecseri Ujság, 2003)
„Naggyá erőssé csak azok a fák nőhetnek, amelyek a talajban mélyen
és szélesen növesztik gyökereiket,
hogy onnan gyűjtsék össze a viharokkal dacoló, értékes, törzset alkotó tápanyagokat. Igazán elmélyült
tudattal, erős magyar öntudattal
csak olyan emberek rendelkezhetnek, akik ismerik nemzeti kultúrájukat, és büszkén vállalják vele
a múlt értékeit. – írja a Rovásírás
ábécéje című könyve előszavában
Dr. Horváth István.” (Devecseri Ujság, 2003)
„Amióta itt jártam, azóta is élek.
Szerencsére ritkán vagyok beteg.
Nem érek rá betegeskedni. Van egypár találmányom. Ezek közül most
az érdeklődésem középpontjában
a vakcina áll. Két hete jöttem haza
Indiából. Ott az a kitüntetés ért,
hogy úgy mutattak be, mint az indiai nép megmentőjét. Ezt az indiai
eseményt megelőzte a pandzsavi
miniszterelnök-helyettes budapesti
látogatása. Összegyűjtötte azokat a
találmányokat, újításokat, szaba-

dalmakat, amelyek „India nagy ugráshoz” szükségesek. Előadásokat
hallgattam meg, kiválasztottak hét
magyar szakembert (köztük engem
is), és vittek bennünket Indiába.
Nem a magyar kormány szervezte a
küldöttséget. Itthon, ha valaki kéri,
összeállítom a vakcinát. Erre van engedélyem, tudásom, tapasztalatom,
lehetőségem. A világon eddig még
sehol nem tudták előállítani. A mi
disznóink a kísérletben életben maradtak. Ezután emberen próbáltam
ki a szert: saját magamon, – köszönöm, jól vagyok. Ma már kb. 20 ezren megkapták, jól vannak, minden
mellékhatás nélkül. Indiában ezt be
is jelentették. Reméljük, hogy egyszer ezt tudomásul veszik Magyarországon is. Indiának, Kínának, Vietnámnak kell ez a módszer. Kérdés,
hogy Magyarországnak kell-e? Az
előző parlament sok tagja igénybe
vette a módszert. Köszönik, jól vannak. Most éppen azon „dolgozom”,
hogy elkerüljem, hogy lecsukjanak.
Nem tudják rám bizonyítani, hogy
ezzel a tevékenységemmel veszélyeztetem a társadalmat. Szeretném, ha a magyar jog megfelelően
kezelné az olyan ügyet, amelynek
nincs társadalmi veszélye, hanem
csak társadalmi haszna. Mint magánember köszönöm, jól vagyok,
családommal együtt. Örülök, hogy
ismét itt lehettem kedves ismerősök
és jó barátok között.” (Devecseri Ujság, 2006)
Váti Ferenc
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KÉRDEZHETEK?
Az ember úton-útfélen olyan dolgokba botlik, amelyek kérdéseket
generálnak, melyek legtöbbször válasz nélkül maradnak.

Városhatáron innen
1.
Kinek kell(-ene) gyomtalanítani a járdákat a házfal tövénél? – A Petőfi-térnél – ez a legfőbb
terünk – már derékig ér a házfalak
tövéből kikapaszkodó gaz, sőt, már
egy ecetfa is nyújtogatja ágait. Itt
a legfeltűnőbb, de más utcákban
is gond. 2019-ben Devecser kiváló
minősítést ért el a „Tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület
szépítési versenyen! Hogy állunk
most? (Hasznos volt a közterület-felügyelő alkalmazása!)
2.
Ki járt már megpihenni
a kerékpáros pihenőben (az állomás felé)? Látták benn a „dekorációt” fönn és lenn? – Sétára indultunk unokáimmal. Ők biciklivel, én
gyalog, jól lemaradva. Találkozunk
majd a kerékpáros pihenőnél, hisz
azért készült! Vagy talán mégsem?
Kristóf unokám elém jött, és figyelmeztetett, mert ő már el tudta olvasni, hogy csúnya szavakat véstek be
a fába. Hibátlanul olvasott, a földön
elterülő „kakaós tekercsről” nem
szólt. Talán, ha fa helyett fémből készült volna a kis házikó, de azt meg
szétkalapálnák, elhajlítanák, mint
néhány közlekedési táblát! És ha betonból lenne? Akkor meg letörnék,
mint a keresztet a síremléken? Egy
szál deszkát már lefeszítettek, pedig
a tél még csak most jön. Vajon mit
szól a környezethez egy távolabbról

érkező kerekes, ha valóban itt akar
megpihenni?
3.
Mikor és hol tanulják meg
a gyerekek a kerékpáros közlekedés
legelemibb szabályait? – Szemtanú
vagyok. A könyvtár felől a főúton
érkezett öt kerékpáros 7-8 éves gyerek. A templom előtt minden jelzés
nélkül egyszerre fordultak le a Petőfi térre, és egymás mellett tekerve
vonultak a Bem utcában. Egy autós
lépésben jött mögöttük, majd egy
dudaszóval kérte, engedjék el. Hogy
milyen szitkokkal kívántak „jó utat”
a megszeppen sofőrnek, azt ide nem
szabad leírni. De a csapat röhögését
még hallottam.
4.
Ki volt az az elvetemült
vandál, aki letörte a dr. Világosi
György 100. születésnapján felállított emléktáblát? – Dr. Világosi
György köztiszteletben álló, emberek százain segítő, Devecser város

HA A JEGYKEZELŐ ÁLLATBARÁT
A hosszú önkéntes karantén után
vonatra ültem, hogy Borka unokámat hazakísérjem Székesfehérvárra.
Kártyázással siettettük az idő múlását. Az ablakon ki-kitekintve csak
az ilyenkor szokásos változásokat
láttam. Butaság, de azt hittem, hogy
a koronavírus pusztítása a természetben is nyomon követhető.
Az „ellenvonattal” már jöttem is

haza. Az állomáson egy csinos
ifjú hölggyel együtt szálltunk fel.
A hölgy vállán táskája, táskájában
a kutyája. A kupéban – a kötelező
távolságot tarja – ő az egyik, én a
másik oldalon foglaltam helyet. Az
időt az aznapi Naplóval akartam
mulatni. Szokásom szerint először
átböngészem a lapot, aztán, ha van,
akkor a Kellei-cikkel kezdem. Sze-

díszpolgára volt. Emlékét meggyalázni aljas tett.
Városhatáron túl:
1.
Hol lehet megfertőződni
koronavírussal? – Mintha válogatós
lenne ez a nyavalyás kis apróság!
Boltban, járművön, hivatalos helyiségben még a maszk és a távolságtartás sem ad kellő biztonságot. Bezzeg megnyugtató helyzetben érzik
magukat focimeccseken a félmeztelenül összekapaszkodó szurkolók,
a borkóstolók egymással koccintók
tömege, a falunapokról átkeresztelt
rendezvények sokasága, a hangversenyek, különböző estek teltháza
– mindezek maszk nélkül és csak
elméletben lévő távolságtartással.
És mi lesz az iskolákban?
2.
Miért nincs az iskolák
zömében semmiféle mozgalmi
(csapat) élet? – Valamikor a kisdo-

bos-úttörő-cserkészcsapatok ös�szefogták, nevelték, szórakoztatták
tagjaikat. „Szokássá” vált a rend és
fegyelem, pedig nem voltak iskolarendőrök!
3.
Miért nem eszünk elég
halat a szakemberek javaslata ellenére? – Magyarországon egy fő 6-7
kg halat fogyaszt egy év alatt (én fele
ennyit sem). Az uniós átlag 23-25
kg, az északi országoké ennél több
(Izland közel 90 kg). Mi magyarok,
véleményem szerint, azért fogyasztunk ilyen keveset, mert egyrészt
nagyon drága, másrészt hol lehet
Devecserben és nagyon sok településen vagy a közelében élő halat
vásárolni? Ha elutazunk 30-40 km-t
egy „jó fogásért”, már a szálkája többe kerül, mint máshol a húsa. Vagy
talán csak jobb szervezés kellene a
kereskedelem részéről?
Váti Ferenc

retem, ahogy a „kortárs szemével”
szellemesen, néha csípősen, kellemes humorral mutatja be az eseményeket, szereplőit. Alig kuncogtam
ki magam a kellemetlen, tolakodó ismerőséről szóló írásán, belépett a fülkébe a kalauz, és azonnal
ránk kérdezett, hogy ismerjük-e a
ciau-miaut, és hogy segítsen, nyávogni kezdett, majd egy virágtartóban terpeszkedő macskát mutatott
okostelefonján. – Egyik éjjel a család hatalmas robajra ébredt, most a
cica („ez az édes kis dög”) ládástól
zuhant le a párkányról. De semmi
baj, hisz itt van ez a kis gyönyörűséges, csodálatos kutyuska a hölgy
ölében, és már villan az okostelefon
vakuja és megy a kép a „mamának”.
Visszajövök még – int a kutyának

és kilép a fülkéből.
Furcsa, szinte zavaró csend marad
utána. Csak befelé kuncogok és várom visszatérését. Jön is hírrel, a
mama visszaírt, hogy nagyon cuki a
vonatozó kutyalány. Aztán még mesél, hogyan javította meg, és festette
le a fűnyírót – mert jó a férfi a háznál. Számukra a végállomás következik, a kutya, mielőtt visszakerül
a szatyorba a kalauz úr gügyög még
hozzá egy keveset, megsimogatja, és
puszit dob az ebszépségnek. Elköszönünk a jegyellenőrtől.
Kellemes utazás volt. Jól elbeszélgettünk, bár a lánytól és tőlem csak
annyira futotta, hogy viszontlátásra, de amelyet én őszintén remélek.
Váti Ferenc

Közélet
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ISKOLÁSOK NYÁRI TÁBORBAN

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
szervezésében, a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI megvalósításában ismét
táborozási lehetőség nyílott 30 devecseri gyermek számára, köszönhetően Devecser Város
Önkormányzata TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú, „A társadalmi együttműködés
erősítése Devecserben” elnevezésű projektjének.
Az egyhetes napközis tábort a tavasztól kialakult
járványhelyzet miatt augusztus közepén tartották
meg az általános iskola pedagógusai. A szervezett
programok során kiemelt szempont volt, hogy az
élményszerzés hozzájáruljon a gyermekek testi,
lelki és szellemi fejlődéséhez. Így a résztvevő nebulók számos olyan foglalkozás részesei lehettek,
melyek értéket és élményt nyújtottak számukra.
A tábor alapvető célja volt, hogy a megszokott
környezetükből kiszakadva is jól érezzék magukat a gyerekek, s hasznos információkkal gazdagodjanak. Az önfeledt szórakozás közben észrevétlenül is megtapasztalhatták az egymás iránti
felelősségérzetet, fejlődött bennük az összetartás,
a másik megértésének képessége, kreativitásuk,
önbizalmuk és problémamegoldó készségük is.

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

Az 5 nap alatt rengeteg ismeretet, örömet adó
foglalkozásnak lehettek részesei a gyermekek.
Meglátogatták a Meggyeserdei Menedéket, ahol
a menhelyen élő állatokkal kapcsolatba kerülve,
testközelből megtapasztalhatták a felelős állattartás fontosságát. A Városi Könyvtár munkatársai játékos vetélkedővel várták a gyerekeket,
akik gólyaként halászhattak a tóban, etethették
a sárkányt, és megtudhatták, ha megfejtették a
keresztrejtvényt, hogy óvni és ápolni kell az emberi kapcsolatokat. A „Kék napon” a rendőrség
munkájával ismerkedhettek meg a helyi rendőrőrs munkatársainak köszönhetően, s kerékpáros akadálypályán bizonyíthatták ügyességüket.
A Kiscsőszre tett kirándulás elsősorban a népi
kultúra örökségébe, a népi hagyományokba, az
állattartás és növénytermesztés rejtelmeibe nyújtott betekintési lehetőséget, majd az ott táborozó
néptáncosoknak köszönhetően a táncházban
kipróbálhatták, milyen táncosok lennének. A
Magyar Vöröskereszt munkatársai és önkéntesei
bemutatót tartottak elsősegélynyújtásból, majd
vidám arcfestéssel mindenkit „átváltoztattak” a
táborzáró délutánra.
A mindennapos kreatív kézműves foglalkozások

alkalmat adtak a megpihenésen kívül az önkifejezésre, az alkotókedv kiélésére és az együtt
alkotás örömének átélésére.
Valamennyi résztvevő számtalan élménnyel gazdagodva zárta táborunkat.
Az egész tábor során vidám, derűs hangulat jellemezte a végére már igazi csapattá kovácsolódott
gyermekcsoport napjait. A közös kirándulásokon, az iskolaépületben és más helyszíneken
tartott foglalkozások során a kísérő pedagógusok fokozottan ügyeltek a járványügyi előírások
betartására.

Alapítva 1927-ben
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ÖREGFIÚK FUTBALLTORNA

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
A Devecseri Sportegyesület Tömegsport szakosztályának vezetője, Nyoma László évről-évre szervez
városunkban jeles alkalmakhoz, ünnepekhez (városnap, pünkösd, stb.)
kapcsolódó senior tornát. Idén a koronavírusjárvány miatt ez egészen
augusztus 20-áig váratott magára.
Devecser Város Önkormányzatának
támogatásával a szokásos jó hangulatban, izgatottan készülődtek a
hazai „öregfiúk” Gyulafirátót, Ajka-Tósokberénd és Tapolca-Diszel
csapatának vendéglátására. Mert
ilyenkor nemcsak a sport, hanem
az együttlét, a közös főzés, az iz-

zasztó mérkőzések utáni komoly
sportszakmai elemzésekkel tarkított
együttlét közbeni étkezés, a baráti
kapcsolatok ápolása is fontos.
Szólnunk kell róla, hogy „Cuci bácsi” egész évben, fáradtságot nem
ismerve, „űzi-hajtja” csapatát, rendszeres találkozókon mérik össze erejüket a devecseri fiatal és magukat
még fiatalnak érző focisták hasonló
korú, érdeklődésű sportemberekkel
– hazai mérkőzéseken és idegen pályán egyaránt.
A rendezvényt Nyárs Hajnalka alpolgármester asszony nyitotta meg,

majd ő is nyújtotta át a rendkívül
izgalmas, gólzáporos, de természetesen sportszerű mérkőzéseket követően az eredményhirdetés során
az okleveleket, érmeket és kupákat.
Alpolgármester asszony megnyitóbeszédében kiemelte: „a sport, a futball maga jóval több, mint testedzés.
Egy közösséghez tartozni, összegyűlni, kikapcsolódni, több mint
sportélmény”, s reményét fejezte
ki, hogy a devecseri sportpályán
felsorakozott játékosokban „rejlő
kitartás, tenni akarás az utánpótlás
számára is irányadó”.

Az Augusztus 20-ai Devecseri Meghívásos Kispályás Öregfiúk Futballtorna 1. helyezettje Gyulafirátót, 2.
helyezettje Ajka-Tósokberénd, 3.
helyezettje Devecser, 4. helyezettje
pedig Tapolca-Diszel csapata lett; a
legjobb góllövő címet Mészöly Erik
(Gyulafirátót) érdemelte ki, míg a
legjobb kapusnak Földi Kornél (Tapolca-Diszel) bizonyult.
Gratulálunk a résztvevőknek, a szervezőknek!
Kövessük példájukat, sportoljunk
minél többen!
Szente-Takács Anna

Kikapcsolódás/Közérdekű
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GÓLYAHÍR

Szeretettel köszöntjük azon 2020 első félévében született devecseri babákat,
akiknek érkezéséről még nem adtunk hírt!

Devecser legifjabb lakói között üdvözöljük:
Németh Réka és Horváth Péter 2020. április 11-én született kisfiát, Marcellt;
Csizmadia Edina és Horváth Dávid 2020. május 5-én született kislányát,
Mirát; Kiss Anikó és Tóth Roland 2020. május 16-án született kisfiát, Olivért;
Borsath Dalma és Borsath Balázs 2020. május 25-én született kislányát,
Bellát; Molnár Anikó és Bakos Richárd 2020. május 29-én született kislányát,
Jázmint; Orsik Beáta és Sándor Attila 2020. június 2-án született kisfiát,
Rómeó Dzsasztint; Dancs Tiffany és János Bálint Mihály 2020. június 8-án
született kisfiát, Bálint Kornélt; Lénárt Barbara és Kató Tibor 2020. június
23-án született kisfiát, Tibort; Sárközi Alexandra és Reiner Róbert 2020.
július 16-án született kisfiát, Nikolász Rafaelt; Görgei Kitti és Nagy Zsolt
2020. július 20-án született kislányát, Liliánát.
Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk a gyermekáldásban részesült
családoknak!
(A személyiségi jogok védelme miatt rovatunkban csak azon újszülöttek
neve szerepel, akiknek szülei ehhez írásban hozzájárulnak! Megértésüket
köszönjük! – Szerkesztőbizottság)

Alapítva 1927-ben

JÁTSSZON VELÜNK!

„Mint a madár, ki bús, ki rab, Hallgat, komor, fázik dalom...”
A kérdésekre adott helyes válaszok meghatározott sorszámú betűit
karikázza be, s fentőrl lefelé haladva olvassa össze őket! Így megfejtésül
megkapja az idézett versrészlet címét! Majd a három kép közül válassza
ki és nevezze meg a költőt!
Kvízkérdések:
1./ _ _ _ Ferenc – néhai humorista, konferanszié (1. betű)
2./ Vegyjele Fe: _ _ _ (3. betű)
3./ Ruhát simít: _ _ _ _ _ (3. betű)
4./ Filmszínház: _ _ _ _ (3. betű)
5./ _ _ _ _ _ _ Ede – az atombomba egyik atyja (2. betű)
6./ Második honalapító királyunk: IV. _ _ _ _ (3. betű)
A helyes megfejtést beküldők közül 2 szerencsés megfejtő Czeidli István
verseskötetét kapja ajándékul! A megfejtéseket 2020. szeptember 30-ig
kérjük eljuttatni a Városi Könyvtárba!
Előző számunk feladványának megfejtése: Vivaldi, „C” jelű kép, melynek
beküldésével Holczer Gábor (Devecser, Arany János u. 23.), Kovács Ottó
(Devecser, Fekete Antal u. 10.) és Nagy Károlyné (Devecser, Klapka u.
4.) nyert egy-egy Czeidli József: Devecser díszpolgárai című kötetet.
A nyeremények személyesen átvehetők a Városi Könyvtárban!
Jó fejtörést kíván a feladvány készítője: Czeidli József

MINDEN ÓRÁBAN
ELADUNK EGY INGATLANT.*

HÍVJON MINKET
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B

C

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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