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Társadalmi vállalkozás Devecserben
A Re-Cikli műhely átadása előtt,
2015. december 16-án, a városházán
rövid sajtótájékoztatót tartott a projektet megvalósító három szervezet:
a Magyar Vöröskereszt, a Revita Alapítvány és városunk önkormányzata.
Nagy Gábor, a Magyar Vöröskereszt
főigazgató-helyettese elmondta,
hogy 5 éve, az iszapkatasztrófa óta
vannak jelen Devecserben. Az akkor megkezdett munka folytatása az
újrahasznált kerékpárok építésével
foglalkozó társadalmi célú vállal-

Turulmadár a hősöknek
Nagy érdeklődés mellett tették a
helyére az elkészült turulmadarat
az Emlékparkban december 21-én.
A korábban felállított vörösfenyő
oszlop tetején magasodik a monumentális alkotás. A világháborúk
devecseri hőseinek és a történelem
során elhurcoltaknak emléket állító
mű helybéli fiatalok összefogásából
valósult meg. Az ötletgazda Rosta
Zoltán volt, a korábbi képviselő-testület tagja. A famunkákat ifj. Kozma
György faipari szakember készítette.
A nyolcmázsás fémmadár Németh
Péter vaskovács mester fiainak (Szabolcs, Róbert, Zoltán) keze munkáját
dicséri. Járóka Attila műköves jelenleg a névsor bevésésén dolgozik. A
turulmadár szállításában és felemelésében a Temesvári család segédkezett. Az emlékművet teljes elkészültekor, a tavasz folyamán avatják
majd fel ünnepélyes keretek között.
A munkálatok elvégzése után vastaps köszöntötte az alkotókat, majd
a jelenlévők közösen elénekelték a
Himnuszt. Ezt követően válaszolt
kérdésünkre a legtöbb munkát végző Németh Szabolcs: - Fél év alatt
sikerült a tervünket megvalósítani.
Elkészült a turulmadár, amelyet fémlemezekből állítottunk össze. Örülök,
hogy az itt jelenlévőknek is nagyon
tetszik. Úgy hiszem, sikerült méltó
emléket állítanunk városunk hőseinek – fogalmazott. A fiatalembe-

kozás elindítása is. . Nagy Gábor
kiemelte, hogy mindenki nagyon
segítőkész volt, ritka és példaértékű
Magyarországon ez a fajta összefogás: mindenki egyet akart. Varjú Tamás, a Revita Alapítvány munkatársa
arról számolt be, hogy az alapítvány
milyen szakmai támogatást nyújtott
a vállalkozás megalapozása során,
majd átadta a műhely megnyitásáról
szóló sajtóközleményt.
(A 3. oldalon közöljük.)
(Folytatás a 3. oldalon)

VÁLASZD
A HAZAIT
Helyi zöldséget
és gyümölcsöt
dolgoznak fel

A közelmúltban elkészült savanyító üzem teljes mértékben a
devecseriek összefogásából valósult meg. - Sokan, köztük vállalkozások segítettek önzetlenül,
hogy hozzátegyenek valamit a
településünk fejlődéséhez, mely
sikerült is- fogalmazott Molnár
András Kadocsa, a START-munkaprogram vezetője az ünnepélyes
megnyitón.
A savanyító üzemet a Re-Cikli
Műhely szomszédságában alakította ki a város önkormányzata.
2015 nyarán kezdték felújítani az
épületet, 2016-os megnyitását követően viszont már egy aszaló és
szárító berendezésre is pályázatot
nyújtott be a városvezetés, hogy
a későbbiek során ne csak savanyított és hőkezelt technológiával
előállított termékeket kínálhasson
a hely.

rek munkájukkal a devecseriek régi
álmát váltották valóra, hiszen szép
szobor kompozícióval gazdagodott
kisvárosunk, s egyben büszkék lehe-

tünk rájuk, mivel szívükben él még
az ősök iránti szeretet és tisztelet.
Czeidli József
(Folytatás a 4. oldalon)
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ÚJÉVKÖSZÖNTŐ

Arany János:

ALKALMI VERS
(részlet)

A hagyományokhoz híven idén is a
Városi Könyvtár lovagterme adott
otthont az ünnepélyes újévköszöntő
rendezvénynek.

Az új évet (ócska tárgy!)
Kell megénekelnem,
Hálálkodva, ahogy illik,
Poharat emelnem.
Mit van mit kívánni még
Ily áldott időben? Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Szép számmal érkeztek a meghívottak, a helyi cégek képviselői, intézményi és hivatali dolgozók és a környező települések polgármesterei.
Nyitásként, Ormándlaky Péter
vezetésével a Zeneiskola fúvósai
fülbemászó dallamokkal emelték a
rendezvény ünnepélyes hangulatát,
majd Ferenczi Gábor polgármester
osztotta meg gondolatait és röviden
értékelte az elmúlt évet.

Olcsó legyen a kenyér,
A gabona áros;
Jól fizesse a tinót
S nyerjen a mészáros,
Mérje pedig szöszön-boron,
Font kijárja bőven.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben…

A beszédet követően közös koccintással köszöntötték az újévet a
jelenlévők.

Tücski-hajcski baromnak
Sokasuljon lába;
Boci járjon mezőre,
Gyermek iskolába;
Gyarapodjék a magyar
Számra, mint erőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Új intézmény a város és a
járás szolgálatában
Devecseri Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
2016. január 01. napján megalakult új intézményünk a Devecseri
Család-és Gyermekjóléti Központ
és Szolgálat, Devecser Város Önkormányzata fenntartásában. Feladatunk a család- és gyermekjóléti
szolgáltatás biztosítása Devecser,
Noszlop és Oroszi településeken,
valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó feladatok
ellátása a Devecseri Járás területén.
Szolgáltatásainkkal szeretnénk
segíteni az ellátási területünkön
élő gyermekek és felnőttek életét,
szociális biztonságát. Célunk a szociális és mentálhigiénés problémái,
vagy krízishelyzet miatt segítségre
szorulók támogatása, valamint a

gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése. Magas színvonalú speciális szolgáltatásainkkal
- ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadás, kapcsolattartási ügyelet,
mediáció, addiktológiai tanácsadás,
fejlesztő pedagógiai tanácsadás kívánunk segítséget nyújtani a
hozzánk fordulók számára.
Központunk készenléti szolgálatot működtet, mely keretében éjjel
nappal hívható telefonszámunkon
(06 30/ 190 3476) állandó elérhetőséget, folyamatos segítséget
nyújtunk szakképzett munkatársaink segítségével a krízishelyzetbe
kerülő személyek számára.

Forduljanak hozzánk bizalommal!
Elérhetőségeink:
Székhely:
8460 Devecser, Deák tér 2.
Tel/fax: 06-88/512-715,
06-30/190-3477, 06-30/190-3478
E-mail: devicsalad@vnet.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő-szerda-csütörtök:
7.30-tól 16 óráig
Péntek: 7.30-tól 13.00 óráig,
Kedd: nincs ügyfélfogadás
György Anita
intézményvezető

Zenebona, babona,
Huzavona vesszen!
Visszavonás, levonás
Minket ne epesszen.
Legyen egység, türelem,
Hit a jövendőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.
Nagy uraink (ha élnek)
Nőjenek nagyobbra;
Áldozzanak, legyen is mit,
Mégse üssék dobra;
Nemzetiségünk mellett
Buzogjanak hően.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.
Mire üssek még pohárt?
Asszonyi hűségre?
Barátság-, polgár-erény-,
Vagy mi más egyébre?
Hiszen ezek közöttünk
Vannak /kelendőben/.
Tudj Isten, mi minden nincs,
Ez új esztendőben
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Társadalmi vállalkozás
Devecserben
(Folytatás a címoldalról)

Ferenczi Gábor, Devecser polgármestere kifejezte örömét, hogy településünk helyet tudott biztosítani
a műhelynek, amely 3 munkatárssal
kezdi meg működését. Reményei
szerint a szolgáltatások köre a későbbiekben bővülni fog. Ez a zöld
projekt (értékteremtés hulladékból)
jelentős lépés a város életében.
Végezetül megköszönte a fő támogató, a Magyar Vöröskereszt anyagi
és erkölcsi segítségét és a Revita
Alapítvány szakmai támogatását.
Váti Ferenc
Kép: Kovács Zsolt DVTV

Tandem
Szociális
Szövetkezet
Január első hetében alakult meg
a Tandem Szociális Szövetkezet tájékoztatta lapunkat a kisváros
polgármestere, Ferenczi Gábor.
Ez a szervezet működteti majd a
Re-Cikli dunántúli műhelyét.
A szövetkezet elnöke, Császár
Balázs sok éves tapasztalattal
rendelkezik a kerékpárjavítás - és
összeszerelés területén. A műhely
valamennyi munkatársa csatlakozott tagként a szövetkezethez. A
devecseri új létesítmény vezetője,
Kurdi Róbert egyben elnökségi tagi
tisztséget is ellát.
Az új munkahelyteremtő vállalkozás megalapítását a Somló-környéki
Vöröskereszt támogatta.
A munka várhatóan e hónap végén
megkezdődhet.
Czeidli József

Sajtóközlemény
Devecseri Re-Cikli Műhely – Műhelyátadó Ünnepség
2015. december 16.
2015 őszén a Magyar Vöröskereszt Devecser Város Önkormányzatával, valamint a debreceni
székhelyű Revita Alapítvánnyal együttműködésben egy társadalmi célú vállalkozást hozott
létre. A Somló Térségi Program foglalkoztatási programelemének keretében, Devecserben
kialakításra került Re-Cikli Műhely fő profilja használt kerékpárok felújítása és újra használatba
helyezése lesz, de a műhelyben – a térségi lakossági szükségleteknek megfelelően – egyéb
szolgáltatási tevékenységek is helyet kaphatnak majd. A műhelyt 2015. december 16-án a
Magyar Vöröskereszt és Devecser Város Önkormányzata közösen adja át ünnepélyes keretek
között.

2015 őszén a Magyar Vöröskereszt Devecser Város Önkormányzatával, valamint a debreceni
székhelyű Revita Alapítvánnyal együttműködésben egy társadalmi célú vállalkozást hozott létre.
Az ilyen típusú, hazánkban egyelőre még kevéssé ismert vállalkozások üzletileg fenntartható
módon törekednek helyi társadalmi – gyakran foglalkoztatási – problémák megoldására. A
kezdeményezés mintáját egy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Baktalórántházán működő
hasonló vállalkozás adta, amit szintén a Revita segítségével hoztak létre és működtetnek
sikeresen egy helyi szociális szövetkezet tagjai.
A Devecserben kialakításra kerülő társadalmi vállalkozás fő profilja a kerékpárok felújítása és
újra használatba helyezése lesz. Az elkészült kerékpárok egységes arculattal rendelkeznek
majd, és elsősorban webes felületen kerülnek értékesítésre.
A devecseri foglalkoztatási projekt 2015 szeptemberétől 2016 májusáig tart. Az idei évben a
vállalkozás működésének előkészítése történt meg annak érdekében, hogy a műhely 2016
elejétől üzleti alapokra helyezve végezhesse tevékenységét. A projekt során – a Vöröskereszt
anyagi, valamint a Revita Alapítvány szakmai támogatásával – már megtörtént a munkatársak
szakmai felkészítése, beszerzésre kerültek a szükséges berendezések és eszközök, valamint
felújításra került a műhelynek helyet adó, Devecser központjában található önkormányzati
épület is. A működés kereteinek és módjának, valamint a teljes szolgáltatási palettának a
kialakítását – szükségletfeltárásra és piackutatásra alapozott – üzleti tervezés előzte meg. A cél
az, hogy a műhely a projekt zárását követően pénzügyileg önfenntartó módon működjön.
A műhelyben három helyi – a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő (pályakezdő, tartósan
munkanélküli, illetve megváltozott munkaképességű) – munkatárs dolgozik majd. A devecseri
Re-Cikli Műhely – egy helyben megalakuló szociális szövetkezet működtetésében – 2016
januárjában kezdi meg üzleti tevékenységét.
A devecseri Re-Cikli Műhely 2016 tavasza folyamán a helyi lakosság felé nyílt nap keretében, a
szakmai nyilvánosság felé pedig egy szakmai műhelymunka során mutatkozik majd be.
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VÁLASZD A HAZAIT

Helyi zöldséget és gyümölcsöt dolgoznak fel (Folytatás a címoldalról)
szeretnénk a helyben előállított terményeket felhasználni a városi közétkeztetésben, tehát az óvodában,
az általános iskolában illetve a szociális étkeztetésben egyaránt - részletezte a polgármester, aki lapunk
kérdésére azt is elmondta, hogy a
lakosságnak továbbra is lesz lehetősége arra, hogy az önkormányzat
által megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket megvásárolja.

Ferenczi Gábor polgármester szerint különösen fontos az üzem
megnyitása, hiszen a STARTmunkaprogramban termelt saját
kertészeti termékeket szeretné az
önkormányzat a törvényi előírásoknak megfelelően és a higiéniai
kötelezettségek betartása mellett
helyben feldolgozni, melyre a savanyító kiváló lehetőséget biztosít.
- Két fő foglalkoztatásával tudtuk
beindítani az üzemet, melyet a

későbbiekben bővíteni szeretnénk.
Fontos hangsúlyozni, hogy a gyümölcs- és zöldségfeldolgozó létrehozásával megnöveltük az önkormányzati ingatlan értékét, másrészt
új munkahelyeket teremtettünk.
Az üzemben szociális szövetkezeti
formában kívánjuk működtetni a
feldolgozást és az értékesítést. A
településünk így az önellátás és az
önfenntartás irányába mozdulhat
el, mely nélkülözhetetlen abban az
esetben, ha nagyobb mennyiségben

Tavaly nem sikerült annyit termelni
a START- munkaprogram keretein belül, mint amekkora igény lett
volna a termékekre, ezért az önkormányzat idén igyekszik növelni a
termelést és színesíti a megvásárolható termékek palettáját is.
- Ősszel háromezer tő epret ültettek
a munkaprogram résztvevői, hogy
júniusban már friss gyümölccsel
láthassák el a piacot, a fejlesztések
miatt az önkormányzat egy nagyobb
területet is igényelt, ahol a málna
mellett berkenye és fekete ribizli termesztésére is lesz hely. A következő
lépés az, hogy a savanyúságok mellett szörpök és lekvárok is készülhessenek helyben. Ezt az önkormányzat
azzal szeretné megtámogatni, hogy

május közepén megnyitja a termelői
piacot, ahol egy kirakodóvásárral
egybekötve vásárolhatja majd meg
a lakosság az önkormányzat termékeit – fogalmazott Ferenczi Gábor.
A savanyító üzem két munkatársa
Burka Mária és Benke Anekatrin
is nyilatkozott lapunknak. A két
hölgy a START- munkaprogramból
került a feldolgozóba, elmondásuk
alapján öt éve dolgoznak a programban, ez idő alatt a folyamatokat
megtanulták a magok elültetésétől
a kapáláson át egészen a befőzéséig. Nincs olyan kertészeti munka,
mely újdonságot jelentene számukra, ennek ellenére részt vettek egy
mezőgazdasági és tartósítószer tanfolyamon az üzem megnyitása előtt.
- Szívvel-lélekkel szeretnénk csinálni
ezt a feladatot, mert sokat tanultunk
az elmúlt években a növényekről.
Örülünk a lehetőségnek, hiszen innentől a mi kezünk alól kerülhetnek
ki azok a termékek, amit a helyiek,
vagy az óvodások fogyasztanak
majd - mesélték mosolyogva a savanyító üzem megnyitója után az
asszonyok.
/szr/

Újra nálunk járt a biológiai tudományok
doktora

Dr. Horváth István professzor régebben gyakori kedves vendége volt
Devecsernek. Teltházas előadásain
mindig nagy volt az érdeklődés.
Talán azért, mert rendkívül élet-

bevágó dolgokról is könnyedén,
mindenki számára érthető módon
tartotta előadásait. Mindezt hatalmas szakmai tudása tette lehetővé. Most is örömmel fogadták az
érdeklődők. Nem hagyhattam ki
a lehetőséget egy villáminterjú elkészítésére. Meg akartam kérdezni,
mi történt utolsó találkozásunk óta,
min dolgozik most, hol tart találmányainak hivatalos elismerése,
hogy érzi magát mostanában mint
tudós, és mint magánember. Ám
kérdéseim papíron maradtak, mert
a professzor annyi hévvel, annyi
szeretettel, régi barátsággal kezdte
a beszélgetést, hogy felesleges volt
bármit is kérdezni. Ő beszélt, én
pedig igyekeztem minden szavát
lejegyezni és közreadni.

- 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. Megdöbbentem, amikor a
mintegy 1200 küldöttnek a miniszter így mutatott be: Itt van Horváth
professzor, aki az indiai népet meg
fogja menteni egy olyan betegségtől,
ami a lakosság több mint 50 %-át
érinti az egész világon mindenütt.
Ezt az indiai eseményt megelőzte a
pandzsavi miniszterelnök-helyettes
budapesti látogatása. Összegyűjtötte
azokat a találmányokat, újításokat,
szabadalmakat, amelyek „India nagy

ugrásához” szükségesek. Előadásokat
hallgattak meg, kiválasztottak hét
magyar szakembert (köztük engem
is) és vittek bennünket Indiába.
Nem a magyar kormány szervezte
a küldöttséget. Indiában találkoztunk a miniszterelnökkel. Tárgyalást
folytattunk az illetékesekkel. Várjuk
a folytatást. Itthon, ha valaki kéri,
összeállítom a vakcinát. Erre van engedélyem, tudásom, tapasztalatom,
lehetőségem. A világon eddig még
sehol nem tudták előállítani. Amerikában is folytattak állatkísérleteket.
Amikor emberre akarták alkalmazni,
kerestek egy közbeeső állatot, ez volt a
disznó. Sokan mondják tréfásan, hogy
a disznó már egy horizontális ember,
vagy úgy, hogy az ember egy vertikális
disznó. Az USA-ban a vakcina alkal-
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mazásával a disznók elpusztultak.
Levonták a következtetést: a vakcina
emberre nem alkalmazható. 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. Tehát van egy ilyen
módszer a kezünkben, ami világszenzáció. Indiában ezt be is jelentették.
Reméljük, hogy egyszer ezt tudomásul
veszik Magyarországon is. Szükség
lenne rá, hisz hazánkban évente 15
ezer fiatalember hal meg szív- és érrendszeri betegségben. Erre mondta
egy nagy pénzzel rendelkező valaki:
- Miért? Jó az nekünk, ha nem halnak
meg az emberek!? Ezek ellenem és a
vakcina ellen vannak. De fel merek
állni velük szemben. József Attilával

mondom: „Én nem fogom be pörös
számat. / A tudásnak teszek panasz.
/ Rám tekint pártfogóm e század…”
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. Nem követtel el bűncselekményt,
még akkor sem, ha az illetékesek úgy
állnak az ügyemhez, mint Arany János „A fülemüle” c. versében a bíró:
„Se ide nem, se oda nem / Fütyül
a madárka, hanem / (Jobb felől üt)
nekem fütyöl, / (Bal felől üt) s nekem
fütyöl: / Elmehetnek”. Szeretném, ha
ilyen „füttyös” megoldás nem lenne a

magyar jogban, hanem 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.
Váti Ferenc
Kép: Kovács Zsolt DVTV

Visszatekintés a 2015-ös évre
Az elmúlt esztendő a megalapozás
éve volt Devecserben Ferenczi Gábor polgármester szerint. A város
vezetője kiemelte, hogy stabilizálódott a gazdaság, hatékonyabbá
vált az együttműködés a különböző
szervezetekkel és piaci szereplőkkel, továbbá csökkent a bűnözés
is. A város testvértelepülésekkel
gazdagodott. A START-közfoglalkoztatási program révén új fejlesz-

tésekre volt lehetőség. Napelemmel korszerűsítettek több épületet,
megújult a sportpálya is. Milliós
beruházások érkeztek Devecserbe.
A városvezetés energiát fordított
emlékművek kialakítására is. A kisváros számos tekintetben fejlődött
2015-ben, ám tervek és célkitűzések
vannak még, ezeket a polgármester
és a képviselőtestület idén szeretné
megvalósítani. Addig viszont a leg-

fontosabbak a tavalyi évből:
Januárban elkészült a művelődési
ház energetikai korszerűsítése. Továbbá adásvételi szerződést írt alá a
város az osztrák Raiffeisen Bankkal
a Szent Imre utca 17. szám alatti
ingatlanra, melyet közösségi célra
kívánnak hasznosítani.
Februárban aláírták a Hajtó-Mű
Kft.-vel azt az ingatlan adásvételi

szerződést, melyben a kft. bővítés
és fejlesztés céljából mintegy 34
ezer négyzetméteres területet vásárolt meg a település nyugati ipari
övezetében. A Devecseri Sportegyesület javára jótékonysági bált,
az általános iskola konyhájának
felújítására pedig papírgyűjtést
szervezett a város.
(Folytatás a 6. oldalon)
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Napja című rendezvényt szervezte
meg a település, a hónap 25. napján
pedig testvértelepülési megállapodást kötött a kárpátaljai Nagypalád-Fertősalmással.
Áprilisban közösségi célú önkéntes
segítséggel elkezdődtek a felújítási munkálatok a Szent Imre u. 17.
szám alatti ingatlanban, illetve a
START-közfoglalkoztatási program
munkatársai a Deák teret érintő
útszakasz mellett felszedték a tönkrement padkát, járdaszegélyeket,
felszámolták és kijavították a balesetveszélyes elkerített részeket. Így
terület szabadult fel, mely lehetőséget nyújt a biztonságos parkolásra.
Továbbá a Városházával szemközti
‚56-os emlékmű melletti térkövezett terület gyomirtása, takarítása
is megtörtént.
Májusban a Te Szedd országos
szemétgyűjtési akcióban a város
apraja-nagyja 500 zsák szemetet
gyűjtött össze. Elkezdődött az
elhasználódott gumiabroncsok
begyűjtése is a településen. Az év
során közel 120 tonna használt
gumiabroncs került elszállításra,
mellyel az önkormányzat mintegy
500 ezer forintos bevételre tett
szert, a projekt alatt közel 6 millió
forintot, a hulladék elszállításának, illetve lerakásának költségét
is megtakarítva ezáltal. Továbbá
a Városháza falán felavatták azt az
emléktáblát, melyet Baráth László kőfaragó készített a városnak
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adományként, emléket állítva az
1919-es vörös terror helyi áldozatainak. Felkerült a Városháza felirat
is az önkormányzatnak helyet adó
egykori járásbírósági épületre. A
hónap végén Nagypalád-Fertősalmás megsegítésére szervezett jótékonysági bált a város.
Júniusban új köztéri hirdetőtáblákat helyeztek ki Devecser több frekventált pontján, melyeket Magyar
Károly asztalosmester készített. A
piactér kialakítása érdekében földmunkákat végeztek. Majd Nagypaládnak és Fertősalmásnak több
mint egymillió forintos adományt
vittek. Június 11-én Devecser város
és Csóka község aláírta a testvértelepülési szerződés szándéknyilatkozatát Csókán. A nyári hónapban
a 8-as főút melletti magánkézben
lévő ingatlan árkának kitisztítására
is volt mód csakúgy, mint a kiszáradt fák kivágatására a tűzoltókkal.
A Tikhegyre bevezető mellékútnál a
bokrokat és a fákat is megmetszették önkéntesek segítségével. Kialakult az együttműködés a családok
és az AVAR Ajka Kft. között, újabb
harmincöt család kötött szemétszállítási szerződést.
Júliusban az általános iskolában,
az óvodában illetve a művelődési
házban megvalósult a napelemes
rendszerek kialakítása. Felújították a Deák téri Négy évszak című
alkotást is.
Augusztusban elkészült az Em-

lékpark és a várkerti sportpálya
2014-es árvízkárának helyreállítása
vis maior támogatásból. Továbbá
önkéntes munkával megújult a
Makovecz-lakópark játszótere is.
A Várkertben lévő sportpályánál
befejeződtek az új műfüves labdarúgó pálya és a háromszáz fős lelátó
munkálatai.
Szeptemberben a KDO Procuct
Zrt. egy 25 ezer négyzetméteres
területet vásárolt meg a település
nyugati ipari övezetében. Az általános iskola konyhájának felújítására
jótékonysági bált tartott a város.
Októberben átadták a városban
az Emlékezés Kopjafáját, mely a
vörösiszap katasztrófa 5. évfordulóján állított emléket a pusztító
eseménynek. A tölgyfából készült
hatszögletű oszlopon minden utca
neve elhelyezésre került, melyeket
elöntött a vörös ár. A devecseri
központú, Kistérségi Háziorvosi
Ügyeletet Fenntartó Társulás új
gépjárművet nyert pályázaton az
őszi hónapban. A Lignum Hungária Kft. facsemete felajánlásának
köszönhetően pedig húsz császárfát
ültettek a Makovecz-lakóparkban
élők segítségével a Liszt Ferenc utca
közelébe a városvezetők, akik arról
is gondoskodtak, hogy folyamatosan elszállíttassák a lakosságtól az
összegyűjtött falevelet.
Novemberben többek között a Rotary-háznál a startmunkások bevonásával elkészült a járda. Egész-

ségdélutánt is tartottak a település
lakóinak a tizenegyedik hónapban.
A rendezvényen ingyenes szűrővizsgálatokkal, mérésekkel, tanácsadással és egészségügyi előadással
hívták fel a szervezők a figyelmet
a vitalitás megőrzésére. Eközben
a Devecseri Polgárőr Egyesület új
gépjárművet nyert pályázaton, és
önkéntesek segítségével megújult a
tikhegyi Hegyközségi Emlékmű is.
A világháborúban hősi halált halt
devecseriek emlékére elkészült az
emlékmű műkőborítása.
Decemberben végső helyére került
Devecser új jelképe, a turulmadár.
Az emlékmű a világháborúk helyi
hőseinek és a történelem során
elhurcoltaknak állít emléket és
jelképezi a helyi összefogás erejét
is, ugyanis környékbeli fiatalok
keze munkáját dicséri. Az év utolsó hónapjában adták át a Re-Cikli
Műhelyt is, mely a Magyar Vöröskereszt anyagi támogatásával,
a Revita Alapítvány szakmai koordinálásával és az önkormányzat
közreműködésével valósult meg. A
kezdetben három főt foglalkoztató
műhelyben használt, illetve használhatatlan kerékpárokat újítanak
fel. Továbbá renoválták Devecser
határában a 8-as számú főút mentén az Esterházy-kastélyt ábrázoló
táblákat is, így a város patinás épületére már hozzá illő illusztrációk
hívják fel az autósok figyelmét.
Czeidli József - Szántó Renáta

Az önkormányzat hírei
		- amiről a devecserieknek tudni kell
Nyilvános képviselő-testületi
ülés 2015. december 16.
Napirend:
1. A vitában részt vett Katona
Zoltán, a katasztrófavédelem
hatósági osztályának vezetője
és Bárdossy Sándor járási katasztrófavédelmi megbízott.
Ismertették a testülettel, hogy
a Meggyes bal oldalán illegális
hulladékégetés volt. Lakossági
bejelentésből értesültek az eseményről. Ellenőrzéskor meg�győződtek az engedély nélküli
hulladékégetésről, ahol tűzoltó

berendezés sem volt, így tűzvédelmi szempontból is nagy
veszélyt jelentett. Megtették a
törvényes lépéseket, folyik a
büntető eljárás. Ferenczi Gábor polgármester megjegyezte,
hogy most volt először tettenérés. Az üzemeltetővel fel kell
bontani a bal oldalra érvényes
szerződést. Az üzemeltető jogi
képviselője ismertette megbízója álláspontját. Ez ügyben a
polgármester és a volt alpolgármester között személyeskedésig fajuló vita folyt. Bognár
Ferencné képviselő felhívta a

figyelmet, hogy ez már a sokadik személyeskedés, és ha a volt
alpolgármester nem tud eleget
tenni a képviselői feladatának,
álljon fel.
2. A Városüzemeltetési Kft. alapító
okiratának módosítását nem
fogadták el, mert túl soknak,
teljesíthetetlennek találták a
kft.-re rótt feladatokat.
3. Bendes István jegyző terjesztette elő a személyes gondoskodásról és a gyermekvédelmi
ellátás helyi szabályozásáról
szóló önkormányzati rende-

let módosítását. Ezt a testület
elfogadta (erről - előző számunkban jeleztük - később
részletesen beszámolunk).
4. Az SZMSZ módosításánál a
polgármesterre átruházott
hatáskör bővül a mezőőri járulék kivetésével kapcsolatos
ügyekre, a jegyzőre átruházott
hatáskör kiegészül a közösségi
együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló önkormányzati rendelet
alapján indult eljárásokkal kapcsolatos hatáskörrel.
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5. Az önkormányzati hivatalnál
dolgozók munkabére nem
csökkenhet (2008 óta nem
változott).
6. A 2016-os költségvetési koncepciót januárban újra tárgyalják.
7. A képviselő-testület jóváhagyta a Somló-környéki Többcélú
Kistérségi Társulás egységes
szerkezetű társulási megállapodását.
8. A polgárőrség a 2014-es évről
számolt be. Ezek után megtörtént a 2015. évi támogatási ös�szeg átutalása. Boldizsár Zsolt
képviselő felvetette, hogy hónapok óta húzódik a polgárőrség
ügye. Köszönet jár a munkájukért.
9. A lomis piac pályáztatásával
kapcsolatban Bendes István
jegyző véleménye, hogy meg
kell különböztetni a jobb és
a bal oldalát a területnek. Az
üzemeltető rendszeresen fizet,
de sok lomis nem fizeti a bérleti
díjat. Egyeztetés szükséges. A
polgármester elmondta, hogy
a Meggyeserdő fontos a városnak. Tovább kell működtetni, a
város érdekeit szem előtt tartva.
Elsődleges szempont, hogy mit
szeretne a lakosság. Németh
Ákos Pál ügyvéd jelezte, hogy
nagyon laza a jelenleg fennálló szerződés. A bal oldalon
azonnali szerződésbontásra
van szükség. A jobb oldalra
pedig kidolgozzák a pályázat
feltételeit. Bognár Ferencné
képviselő megerősítette, hogy
rossz a szerződés, hiányoznak
az alapvető feltételek.
10. Értékelték a képviselő-testület
2015-ben végzett munkáját, és
jóváhagyták a 2016. évi munkatervét.
Vegyes ügyek:
– Az iparterületen 2 ha 5392 m2
ingatlanra potenciális vevő jelentkezett. (Az ár változatlan,
600 Ft/m2+ÁFA.) A vállalkozás
mini erőműveket gyártana. A
testület döntött az eladásról.
– Bendes István jegyző ismertette, hogy a mezei őrszolgálatnál
a mezei őr járulékról nem be-

vallást kell tenni, hanem nyilatkoznia kell a tulajdonosoknak,
továbbá a polgármester lesz a
kimenő határozat aláírója.
Holczinger László bizottsági
elnök elmondta, hogy a Fekete Farkas előtt kért parkolót az
egyik bérlő nem kívánja igénybe venni. Javasolják, hogy egyedül a Sarok ABC tulajdonosa
kapja meg a területet havi 3.000
Ft-ért. Óvári Márton képviselő figyelmeztetett, hogy a főbb
útszakaszokat ígérete ellenére
sem újította fel az állam, ezért
a gyalogátkelők felfestését mielőbb el kell kezdeni.

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy
elkészült bélyegsorozatunk
következő eleme a Makoveczlakóparkban található
Újjászületés Kápolnájával.

A nagy sikerre tekintettel ismét
kapható a városunk főterét
ábrázoló egyedi bélyeg is.

A testület az ülés zárásaként boldog
karácsonyt és sikeres új esztendőt
kívánt.
Váti Ferenc

Köszönjük tavalyi támogatásaikat,
melyekkel testvértelepüléseinket,
Nagypalád-Fertősalmás közösségét
segítették, iskolánk konyhájának
felújításához járultak hozzá, beteg
gyermekek mielőbbi gyógyulását
tették lehetővé, illetve családi tragédia miatt ellehetetlenült helyzetbe
került családnak segítettek.
Az idei évben is örömmel és köszönettel fogadjuk nemes célú felajánlásaikat.
Devecser, 2016. január 18.
Tisztelettel és köszönettel:
Ferenczi Gábor polgármester
Bendes István jegyző
Szabó Kinga pénzügyi irodavezető

– A polgármester egyetértett a
képviselővel, majd jelezte, hogy
a városban számos ponton elvégezték a kátyúzást.
– Boldizsár Zsolt képviselő lakossági bejelentést tett szóvá, mely
szerint az elmúlt két testületi
ülés anyagából levágták a „verbális csörtét”, amely először két,
majd három személy között zajlott. A képviselő által megkérdezett devecseriek nem hiszik
el, hogy a tévések ezt önhatalmúlag csinálták volna. Ő tiszteli
és kedveli mindkét tévést. Kéri,
hogy aki a háttérből akar beleszólni a városi televízió munkájába, az vonuljon vissza. Benkő
István elnök válasza: Senki nem
mozgatja őket a háttérből. A
november 30-i adás összefoglalóban ment ki. Ezt jelezték.
A DVTV közös döntése volt,
hogy az internetre ne menjen
ki a testületi üléseknek az a része, amiben csörték történnek.
Az adok-kapok nem jó színben
mutatja be Devecsert és a testületet. Mayer Gábor képviselő
felvetette az élő egyenes adás
gondolatát. Ferenczi Gábor
válaszában elmondta, hogy
az egyenes élő adás kísérlet
méltatlan helyzetet teremtett,
mert csak 4-5 érdeklődő fért
be a terembe. Meg kell vizsgálni
a lehetőséget. Azt kéri, ha van
lehetőség, a tv minden testületi
ülést teljes egészében adjon le.

így a lehető legnagyobb támogatás
juthasson el a kedvezményezettekhez.

Nem titkolt szándékunk, hogy városunk építészeti és természeti értékeit
bemutassuk a szélesebb nyilvánosságnak, ezért a közeljövőben újabb
bélyegek kiadását tervezzük.
A bélyegek megvásárolhatók
a Városházán (Devecser,
Deák tér 1., 3. sz. iroda - Pénztár)
150,- Ft/db áron.
A bélyegek belföldi postai levélküldeményeken felhasználhatóak.
Tisztelettel:
Ferenczi Gábor polgármester
KÖZPONTI
ADOMÁNYSZÁMLÁRA
VÁRJUK
FELAJÁNLÁSAIKAT
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
Devecser Város Önkormányzata
költséghatékonysági célból megszüntette, illetve összevonta adományszámláit egy központi adományszámlát hozva létre.
Kérjük, ha a jövőben bármilyen
célra szeretne adományt eljuttatni önkormányzatunkon keresztül,
akkor az alábbi számlaszámra szíveskedjék felajánlását befizetni a
közleményrovatban a támogatni
kívánt cél megjelölésével:
Devecser Város Önkormányzata
Központi Adományszámla:
11748090-15733926-10090002
A technikai átszervezés oka, hogy
az önkormányzatunkhoz befizetett
adományösszegekből ne kerüljenek
felesleges banki költségek levonásra,

AJÁNLJA FEL ADÓJA
1%-ÁT DEVECSERI
ALAPÍTVÁNYOKNAK,
EGYESÜLETEKNEK
Tartozzon azok közé, akik alapítványok, egyesületek javára felajánlják
adójuk 1 százalékát, hiszen ezzel
úgy tud segíteni, hogy az Önnek
semmibe sem kerül! A rendelkezés nem kerül pénzbe és gyorsan
elkészíthető, viszont óriási segítség
a fogadó szervezetnek!
Tájékoztatjuk Önt azokról
a devecseri alapítványokról,
egyesületekről, amelyek várják
adója 1%-ának felajánlását:
Devecseri Fúvósok Közhasznú
Egyesület
Devecser Vasút utca 37.
18936128-1-19
Devecseri Sportegyesület
Devecser Petőfi tér 1.
19899901-1-19
Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub
Devecser Jókai u. 3.
19381071-1-19
Számítástechnikai OktatásértTehetségek Támogatásáért
Közhasznú Alapítvány
Devecser Várkert utca 1.
18914702-1-19
„Vackor Az Óvodáért” Alapítvány
Devecser Szabadság tér 5.
18925544-1-19
Felajánlását köszönjük:
Ferenczi Gábor
Devecser város polgármestere
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Összefoglaló az év vége - év eleje
legfontosabb eseményeiről
Út és járdafelújítások Devecserben

A város több pontján elkezdődtek a kritikus járda és útszakaszok felújítási
munkálatai. Elkészült a postával szembeni lépcső és járdaszakasz, valamint
az Ifjúság a Honvéd és Hársfa utca kátyús részeinek kijavítása.
/Fotó, szöveg DVTV/
Téli Ovigaléria megnyitó

és Szabó István üvegművesek, valamint a Somló-környéki Feladatellátó
Intézmény munkatársai a gyermekeknek tartottak kézműves foglalkozást.
Az érdeklődők megtekinthették ifj. Kozma György „fanyűvész” és Németh
Péter bemutatóját. A Vöröskereszt önkéntesei forró teával és süteménnyel
kínálták az megjelenteket. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház pedig
forralt borral kedveskedett.
/Fotó, szöveg DVTV/

„Karácsonykor fényesek a felhők, csillagokból horgol a tél kendőt...”
címmel nyílt meg az idei Téli Ovigaléria a Vackor Óvodában, ahol Farkas
Róbertné Gizi horgolt alkotásai tekinthetők meg.
/Fotó, szöveg DVTV/
Advent harmadik vasárnapja

Örömszerzés, adventi meglepetés
Advent harmadik vasárnapja is bővelkedett programokban. A délelőtt
folyamán az iskola tornatermében „angyali börze” volt, ahol használt
gyermekruhákat lehetett vásárolni. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat játszóházat és kézműves foglalkozást tartott. A délutáni program a
harmadik gyertya meggyújtásával kezdődött a Petőfi téren elhelyezett
koszorúnál. A kastélyudvarban az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola
táncháza várta a látogatókat. Az Idősek Klubja épületében Gárdonyi Ágnes

Advent a várakozás, az öröm, és az örömszerzés ideje. Minden lélek számára
fontos, hogy örömet adjon, és kapjon. Advent negyedik vasárnapján megható
pillanatoknak lehettünk tanúi. Farnadi Ágnes, Osváth Péter és Ferenczi Gábor polgármester két olyan családhoz látogatott el, ahol betegséggel küzdő
gyerekek nevelkednek. Kristóf, aki rally rajongó, nagy lelkesedéssel fogadta
az érkező vendégeket akik magukkal vitték a sport feelingjét és ajándékokkal
is kedveskedtek. Tamás és családja is örömmel fogadta a kedves látogatást.
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/Fotó, szöveg DVTV/

90. születésnapi köszöntés

Advent negyedik vasárnapja

2016. január 15-én Ferenczi Gábor polgármester és Bendes István jegyző
tett látogatást és köszöntötte Üregi Istvánnét, Margit nénit 90. születésnapja alkalmából. Devecser Város Önkormányzata és dolgozói nevében
egy ajándékcsomagot és egy díszes emléklapot adtak át Margit néninek.
Jó egészséget kívánunk!
/Fotó, szöveg DVTV/

Advent negyedik vasárnapja a Petőfi téren elhelyezett adventi koszorú
utolsó gyertyájának meggyújtásával kezdődött. Ezt követően a városi
betlehemnél a Vackor Óvoda óvodapedagógusainak betlehemi játékát
tekinthették meg a látogatók. A műsor a könyvtár olvasótermében az
iskola alsó tagozatos irodalmi színpadának előadásával folytatódott.
A rendezvény végén az udvaron, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
jóvoltából, sütemény, meleg tea és forralt bor várt mindenkit.
/Fotó, szöveg DVTV/

Savanyító üzem átadása

Helyére került Devecser új jelképe, a Turulmadár
Köszönet az alkotóknak: Németh Szabolcsnak, Németh Róbertnek, Németh Zoltánnak, ifj. Kozma Györgynek, Járóka Attilának és mindenkinek,
aki valamilyen formában hozzájárult e gyönyörű alkotás elkészítéséhez.

50 éve a pályán – Dr. Nemes Cecília fogorvos köszöntése
Devecser Város Önkormányzata nevében tett látogatást Dr. Nemes Cecília rendelőjében Bendes István jegyző, Ferenczi Gábor polgármester, és
Holczinger László képviselő abból az alkalomból, hogy megköszönjék
áldozatos munkáját. Az immáron 50 éve praktizáló doktornőt az elismerő
szavak mellett egy csokor virággal és emléklappal köszöntötték.
/Szöveg: DVTV/

Átadásra került az a savanyító üzem, ahol a Start munkaprogramban
megtermelt saját kertészeti termékeket fogják feldolgozni. Kezdetben két fő
foglalkoztatásával indul az üzem, melyet az önkormányzat saját forrásból
valósított meg. Az üzem célja, hogy a város az önellátás irányába mozduljon
el és ennek érdekében minél nagyobb számban kívánnak bedolgozni a
helyi közétkeztetésbe, iskolába, óvodába. Ezek mellett természetesen a
lakosságnak is lehetősége nyílik a termékek megvásárlására. A jövőben
a savanyúságok mellett, szörp és lekvár készítésével is kiegészül a tevékenység. Az értékesítés a tervek szerint a májusban megnyíló termelői
piacon történne.
/Szöveg: DVTV, Fotózta: Szántó Renáta/
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Noszlopi önkormányzati hírek 2016. január
Tisztelt Noszlopiak!

SULINFO

Átadásra került a Nagybogdányi buszöböl, a
zöldterület végleges kialakítására a tavasszal
kerül sor.

2016. január 22-én lezárult az első félév. Tanulóink 25-én kapták kézhez félévi értékelésüket. A
tanév eddigi tapasztalatait, valamint a második
félév teendőit a február eleji szülői értekezleten
egyeztetjük a szülőkkel.

Elkészült a faluközpont átalakításának második üteme. A gyalogátkelőhely és a körülötte
lévő területek átépítése biztonságosabbá teszi
a gyalogos illetve a gépjármű közlekedést. A
villamos légkábel kiváltása és a parkoló végleges
kialakítását a jövő tavasszal valósítjuk meg.
A háziorvosi ellátás javítása érdekében jelentős
eredményt értünk el, Dr. Bácsi Tibor személyében egy olyan fiatal orvost sikerül Noszlopra
csábítani, aki hosszú távon fogja megoldani
problémáinkat, várhatóan március hónaptól.
Helyettesítő orvosnak Dr. Soós Lajost kértük
fel, aki a felkérést elfogadta.
Tisztelettel: Felső Sándor polgármester
Tisztelt Lakosság!
Értesítjük Önöket, hogy a Devecseri Család-és
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat településünkön minden szerdán a polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási rendjével megegyezően tart fogadónapot, illetve keresi fel a gondozott családokat.
A hét többi napján a központ munkatársainak
elérhetősége:
88/512-715, és 06 30 190 3478-as telefonszámokon, illetve személyesen 8460 Devecser, Deák
tér 2. szám alatt az alábbi ügyfélfogadási időben:
hétfő: 8.00-12.00; 13.00-15.30
kedd: zárt nap
szerda: 8.00-12.00; 13.00-15.30
csütörtök: 8.00-12.00; 13.00-15.30
péntek: 8.00-12.00; 13.00-15.30

2016. február 1-jén intézményünkben tanítás
nélküli munkanap lesz, nem kell iskolába jönni.
Február 19-én, pénteken 13 órakor kezdődik
hagyományos iskolai farsangunk. A Szülői
Munkaközösség kéri a kedves szülőket, hogy
aki teheti, süssön süteményt a bálra, melyet
értékesítenek és a bevételt a diákokra fordítják.
A Szülői Munkaközösség február 20-án 21
órától szervezi ez évi farsangi bálját, melynek
bevételével az iskolát szeretné támogatni. A jó
hangulatról az Extazis zenekar gondoskodik.
Takácsné M. Marianna igazgatóhelyettes
Januári könyves szőttes
• 2016. január 21-én (csütörtökön) 16.30 órai
kezdettel tartjuk a magyar kultúra napja
ünnepi rendezvényét. Ez alkalommal a műsorban az ajkai REGÖS KLUB tagjai lépnek
föl s közreműködik a helyi NEMZEDÉKEK
Hagyományőrző Csoport;
• 2016 januártól változások várhatók a devecseri központú ellátórendszer szervezetében,
melyhez a mi községi könyvtárunk 1992-ben
csatlakozott. Kérem ezért azokat az olvasókat, akik egy hónapnál régebben kölcsönöztek könyveket könyvtárunkból, hogy mielőbb
hozzák vissza azokat, vagy jelentkezzenek február 15-ig a dokumentum meghosszabbítása
érdekében. Ellenkező esetben felszólító levelet
küldünk s késedelmi eljárást kezdeményezünk.

• Még mindig vannak ingyenesen elvihető könyvek könyvtárunk előterében. Kedves olvasó,
érdeklődjön abban a reményben, hogy talál
a kiadványok között kedvére olvasnivalót!
• Ugyancsak könyvtárunk előterének tárlóiban
látható e hónap végéig egy magyarpolányi
olvasótól származó, Erdélyország történelmi
helyeit bemutató képeslapgyűjtemény.
• 2016-ban is szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat a megszokott kölcsönzési időben:
hétfőn és csütörtökön 17-20 óráig.
(betűbe szőtte: Miné)
VI. „Noszlopi Ízparádé”
Nyílt verseny, bárkit bárhonnan szívesen
fogadunk!
Helyszín: Noszlop- Sportcsarnok
2016. február 14-én 8:00 órától 14:00 óráig
Házi készítésű ételek
Versenye- Kóstolója- Vására
Kategóriák:
1) Kocsonyák
(Hagyományos-díszített)
2) Sütemények
(Szeletelt-Darabos-Torták)
3) Eltett ételek
(Savanyúságok-Befőttek-Lekvárok)
Bővebb felvilágosítást,
Noszlop Község
Önkormányzatánál
és a Lucullus Gasztronómia Vállalkozásnál
(Szabó Melindánál
a 06/88/505-830-as telefonszámon)
kaphat.
Jelentkezési határidő: 2016. február 5.

A devecseri kórház története 2. rész
1909. február 19-én Koller Sándor alispán és Molterer János kir. főmérnök vonaton utazott Veszprémből Devecserbe, hogy megszemlélje a kórház
helyéül a gróf Esterházy Ferenc nagybirtokostól
ajándékba kapott területet. A szemlén mindketten
megelégedésüket fejezték ki. 1909. április 1-jén
meghalt az építkezés egyik fő támogatója, gróf
Esterházy Ferenc, akinek temetése április 6-án
a család nagygannai sírtemplomában zajlott le,
számos devecseri előkelőség részvételével.
1909. május 21-én volt a kórház alapkőletétele,
ahol megjelent az építkezéssel megbízott Jaulusz
Gyula budapesti műépítész is. A kórház az építtető bizottság tagjainak felügyelete alatt minden
fennakadás nélkül egy esztendő alatt - 1910.
májusára elkészült. A vármegyei sajtóorgánum,

a „Veszprém megye” 1910. szeptember 4-én
közölte, hogy a devecseri Berta Kórház teljesen
elkészült, és a mai kor igényeinek megfelelően
felszerelt, s így a kórház rendeltetésének már
átadható. 1910. szeptember 18-án ünnepélyes
keretek közt adták át a három épületet. A meg-

hívott vendégek között előkelő helyet foglalt
el özvegy gróf Esterházy Ferencné (Lobkowitz
Berta hercegnő), a kórház névadója. Derdák
Lőrinc plébános minden helyiséget megáldott.
Az udvaron elhelyezett emelvényen beszédet
mondott Koller Sándor alispán, dr. Magyar
Károly országgyűlési képviselő és dr. Győrffy
Géza ügyvéd.
A megnyitó ünnepség a Bellovics vendéglőben
folytatódott, ahol Koller Sándor alispán tiszteletére hatvanterítékes bankettet tartottak. A
kórház igazgató-főorvosává dr. Pollák Józsefet
nevezték ki, gondnokságával Balogh Mihály
devecseri gyógyszerészt bízták meg.
Czeidli József
(Forrás: Veress D. Csaba: Devecser évszázadai)
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EMBERMESÉK

„A lelkemben van a háború borzalma”

Megnyomom a csengőt és várok. Várom, hogy megjelenjen egy csuparánc, 90 éves öreg anyóka. Aztán
kilép az ajtón a szinte ránctalan arcú, az időskor
nyomát alig-alig viselő Üregi Istvánné Nyárs Margit.
A lakásban az is bizonyossá válik, hogy gondolatai
is frissek, emlékezete tökéletes. Szívesen idézi fel a
sok gonddal, veszéllyel megrakott élete útját.

szintén hét gyereket nevelő család. Hárman lányok
Városlődre jártunk iskolába. Ha akkora volt a hó,
hogy még csapa sem látszott, nem tudtunk menni,
hisz mindig gyalog kellett megtennünk az utat. 9
éves koromban tüdőgyulladást kaptam. Három hónapig feküdtem betegen. A 6 elemit és a 2 ismétlőt
így is sikerült kijárni. Édesanyám beteges volt, ezért
minden házi és az állatok körüli munkát meg kellett
tanulnom. 15 évesen már kenyeret dagasztottam,
főztem, fejtem a tehenet. Nagy szükség volt erre,
mert édesanyám 1944 januárjában meghalt.

Férjével
Háborús közelharc a tanyák között

Születésnap
Küzdelmes gyerekkor a majorban
- A püspöki uradalomhoz tartozó öt tanya egyikén:
Újmajorban születtem 1926. január 15-én. Én voltam a legkisebb gyerek, három nővérem és három
bátyám megelőzött. Édesapám juhász számadó
volt. A majorban öt családnak volt lakás, de évekig
csak kettőt laktak. Egyikben mi, a másikban egy

Pista fiával

- Húsvét előtti szombaton német katonák jelentek meg és közölték, hogy el kell hagyni a majort,
mert rövidesen közelharc lesz itt. Ökrös szekérrel
vittek át bennünket a másik majorba. Édesapám
és az egyik bátyám már nem tudott velünk jönni,
Újmajorban vészelték át a támadásokat. Az a kis
major ötször cserélt gazdát. Menekülés közben
süvítettek a lövedékek a fejünk fölött. Repülőről
is lőtték a környéket. Mi rettegve egy fához lapulva éltük túl. Közben pusztult ember, állat, ház.
A támadások végén négy vagy öt katona maradt
holtan. A tanyánál temették el őket. Édesapámat
légnyomás érte és a keze is megsérült. A házunk
lakhatatlanná vált. Keresztmajorba költöztünk a
nővéremékhez. Apám már nem nagyon tudott
dolgozni. Keserves élet volt. A bátyám 1947-ben
jött haza a hadifogságból. A háború véget ért, de
a borzalmai a lelkemben maradtak.

Ünnepel a család

Margit néni, Pista bácsi unokájukkal
Békésebb évek, családi örömök
- 1948-ban férjhez mentem a parádés kocsis Üregi
Istvánhoz. 1949-ben megszületett István. 1952-ben
költöztünk Devecserbe. Már itt született Ica 1953ban, és az ikrek, Éva és Margit 1960-ban. A férjem
a kohóban dolgozott 30 évig. Én a tsz-ben kezdtem
a munkát, az ÁG-nál folytattam, majd fűtő lettem az
iskolában. A varrodából mentem nyugdíjba 1983ban. A férjem 1999-ben halt meg. Egyedül élek,
de soha nem unatkozom. Főzök, elvégzem a házi
munkákat. Nehezen járok, de az udvarra és a kertbe
minden nap kimegyek. Pedig sokszor mondom
magamnak: ma nem mész a kertbe, de ezt a parancsot naponta megszegem. Legnagyobb örömöm a
szép családom: a gyerekeim, a kilenc unokám: Zoli,
Csilla, Tamás, Csaba, Renáta, Betti, János, István és
Péter, az 5 dédunokám: Nikolett, Alexandra, Balázs,
Loretta és Korina. Az ő létük tompítja az álmaimban
vissza-visszatérő háborús borzalmakat.
Váti Ferenc
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Az Élő Forrás Egyesület legújabb hírei
Fölszállott a Páva
Nagy várakozás és rengeteg aggodalom előzte
meg a Duna Televízió Fölszállott a Páva című
műsorának gyermek változatát. A versengés
gyakran megmételyezi a közösségi formák működését, különösen igaz ez, ha az érzékeny lelkű
gyermek-korosztály közösségeiről van szó. A
Fölszállott a Páva ötletgazdáinak - a Hagyományok Háza és az MTVA csapatának - legnagyobb
feladata tehát az volt, hogy olyan lebonyolítási
módszert találjanak ki, amely a lehető legkevésbé
terheli a kieső versenyzőket, mégis érdekfeszítő
a nézőközönség számára. A televízióba bejutott
versenyzők mindannyian a továbbjutás reményében készültek és érkeztek az elő- és középdöntőkre. Hiába hangsúlyoztuk, hogy ez csak egy játék,
örülni kell a többiek sikerének is, a kiesést bizony
nehéz volt megélni, különösen akkor, ha csak egy
hajszálon múlott a döntés. A szervezők adásról
adásra ébredtek rá a helyzet súlyára, így egyre
több jósággal, játékkal, figyelemelterelő időtöltéssel és ajándékkal kedveskedtek az aktuális
versenyzői gárdának. Ez a figyelmesség valóban
hatásos volt és egy-két kivételtől eltekintve végül
mindenki a lehető legjobb élményekkel távozott
a TV-székházból.

készültek és magas színvonalú táncot mutattak
be, de a zsűri a vetélytársakat ítélte jobbnak. Nem
volt sírás, nem volt elkeseredés. A verseny után
adott interjúban azt nyilatkozták, hogy most már
drukkolnak, drukkolhatnak a barátaiknak, akikkel a Páva-táborban ismerkedtek meg. Büszkék
voltak a tv-ben való méltó szereplésükre és még
büszkébben vállalták a januári felkérést. Ez a két
kilencéves gyermek a példája annak, hogy miként
lehet tiszta lélekkel versenyezni, méltósággal alul
maradni és jellemben a nyertesek fölé emelkedni.
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület elnöke,
Kovács Norbert két szólista és két együttes szakmai felkészítésében vett részt, mint mentor. Ezek
közül ketten a döntőben szerepelhettek, sőt Antal
Adorján csíkmadarasi versenyző megnyerte a
szólista táncos kategóriát.
Regölés sok vendéggel
A program időpontja: 2015. december 27.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője:
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 50 fő

A program szervezője:
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 20 fő

Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola és
fenntartója, az azonos nevű egyesület tehetség
csoportot hozott létre, mely heti egy alkalommal,
két tanóra időtartamban tartja foglalkozásait Kiscsőszön, a Faluházban. Célunk, hogy lehetőséget
adjunk a fejlődésre azoknak a tanulóinknak, akik
az átlagosnál jobban megkedvelték a néptáncot és
szívesen fordítanak energiát a kötelező tanórákon
túl is a gyakorlásra. A gyerekeket nem a pedagógus
válogatja, tehát nem kizárólag szakmai alapon
kerülhettek be ebbe a csoportba. Fontosabb, hogy
kedvvel, szeretettel vegyenek részt a próbán. A
csoport vezetői Kovács Norbert és Gaschler Beáta, gyakran tart foglalkozást Török Sándor, az
intézmény vezetője is. A gyermekek Kertáról,
Csögléről, Devecserből járnak a foglalkozásokra,
jelenleg húszan vannak.
U7 – kötetlen beszélgetés a táncházmozgalomról

Hagyomány immár, hogy az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület karácsony napjaiban a régi
vándorló magyarok hiedelemvilágába is visszanyúló, de mégis keresztény szokásrendhez tartozó
regöléssel látogatja meg a kiscsőszi családokat. A
program különlegessége, hogy a regösök az ország
legtávolabbi csücskeiből érkeznek és évente egyszer egy csapatot alkotva járják jó kívánságaikkal a
kis falut. A regölés termésvarázsló, jókívánságozó,
újév köszöntő szokás, melyet karácsony másnapjától újévig volt szokás tartani.
A döntő hangulatát nehéz lenne leírni. Mindenki
szurkolt mindenkinek, míg elérkezett a meglepetésként ható díjeső, amely végleg eltompította
a helyezések által okozott csalódásokat. Mára
talán csak néhány szülő és pedagógus rágódik
azon, hogy miért nem az ő gyermeke, tanítványa
lett a legjobbak legjobbja, sorolva a szakmai,
emberi érveket, latolgatva, hogy a zsűri tagjait
vajon milyen érdekek fűzhették a nyertesekhez…
Január 6-án a Művészetek Palotájában rendezett
gálaműsoron több Páva-szereplő mellett Szabó
Rebeka és Rochat Máté zárta somogyi táncával
az előadást. Ők az elődöntőben kiestek. Lelkesen

Az idei alkalom december 27-ére esett. Összesen
huszonhat férfi gyűlt össze és szépen, régiesen
beöltözve kezdte járni a házakat. A regös dalt a
szomszédos Iszkáz szülötte, Nagy László gyűjtötte a hatvanas években, így a felelevenített
dallamot és szöveget az idősebbek együtt dúdolták a csoporttal.
Terveink között szerepel, hogy a következő években egy regös találkozót honosítunk meg, amely
otthont adna a Kárpát-medence más vidékein
élő hagyományőrzőknek is.
Tehetség csoport Kiscsőszön
A program időpontja: 2015-16-os tanév
A program helyszíne: Kiscsősz

A program időpontja: 2015. december 15.
A program helyszíne: Budapest
A program szervezője: Mediawave Alapítvány
Érintettek létszáma: 30 fő
A vállalkozói szféra, a nagypolitika és a művész
élet jeles képviselői közel három esztendeje találkoznak Budapesten, Sranger László vállalkozó
bútorszalonjában. Ezekre az eseményekre az Élő
Forrás Hagyományőrző Egyesület is rendszeresen meghívást kap. Az U7 fantázianevű programsorozat lényege, hogy egy-egy témát kiemelve
értékes beszélgetés formájában derüljön fény az
adott szakmai terület érdekességeire, lehetőségeire, szükségleteire. Az őszi beszélgetések fő
témája a Hungarikum-törvény, annak előnyei,
lehetőségei, illetve maguk a hungarikumok.
Decemberben a táncház-mozgalom került a
figyelem középpontjába.
Sebő Ferenc a táncházi élet kialakulásáról tartott
előadást, Szomjas György filmrendező Halmos
Béláról készült filmjét vetítette. Egyesületünk
képviseletében Glöckl Eszter, Gaschler Beáta,
Kovács Krisztián és Kovács Norbert tartott bemutatót a táncok improvizált formájából. Halmos Béla emlékére közösen énekeltük el a „Mi
zörög, mi zörög” kezdetű dalt, mely a zenekutató
önálló lemezének címadója volt.
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Reggel nyolc óra tájban Dezső Disznó búcsúpercei
- 13 Délelőtt zenés koncolás és ebédfőzés
13.00 Orjaleves mindenkinek, akinek jut…
17.00 Álorczás felvonulás a Falu egyetlen utcáján, a Kocsma elé, ahol elégetjük
18.00 Farsangi műsor a Faluházban
fellépnek a térség néptáncosai, egyesületünk tagjai
19.00 Disznótoros vacsora…,
…ezt követően Farsangi bál

Dezs
ő Disznó
a Mennybe
Dezs
ő Disznó
megint amegint
Mennybe megy
Dezső Disznó megint a Mennybe megy

megy

2016. február 13-án, szombaton ismét megrendezésre kerül a hagyományos Kiscsőszi
Farsangi Mulatság, melynek során Dezső Disznó a Mennybe megy.

Várható program:
Reggel nyolc óra tájban Dezső Disznó búcsúpercei
Délelőtt zenés koncolás és ebédfőzés
13.00 Orjaleves mindenkinek, akinek jut…
17.00 Álorczás felvonulás a Falu egyetlen utcáján, a Kocsma elé, ahol elégetjük a telet.
18.00 Farsangi műsor a Faluházban
fellépnek a térség néptáncosai, egyesületünk tagjai
19.00 Disznótoros vacsora…,
…ezt követően Farsangi bál

A nap folyamán és az
esti bálban a Dűvő zenekar és a Fajkusz Banda
2016. február 13-án, szombaton ismét megrendezésre kerül a hagyományos Kiscsőszi
2016. február 13-án, szombaton ismét megrendezésre kerül a hagyományos Kiscsőszi
Farsangi Mulatság, melynek során Dezső Disznó a Mennybe megy.
Farsangi Mulatság, melynek során Dezső Disznó a Mennybe megy.

Várható
Várhatóprogram:
program:

Minden érdeklődőt és bálozni vágyót szeretettel vá
A nap folyamán
és az nincs!
Belépődíj
esti bálban a Dűvő zenekar és a Fajkusz Banda muzsikál

Reggel
nyolc
óra
tájban
Reggel
nyolc
óra
tájbanDezső
DezsőDisznó
Disznóbúcsúpercei
búcsúpercei
Minden érdeklődőt és bálozni vágyót szeretettel várunk.
Délelőtt
zenés
koncolás
és
ebédfőzés
Délelőtt zenés koncolás és ebédfőzés
Belépődíj nincs!
13.00
Orjaleves
mindenkinek,
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13.00 Orjaleves mindenkinek, akinek jut…
17.00
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felvonulás
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telet.
17.00
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18.00
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18.00
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Faluházban
fellépnek
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a térségnéptáncosai,
néptáncosai,egyesületünk
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tagjai
19.00
Disznótoros
19.00
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2016. február 13-án, szombaton ismét megrendezésre kerül a hagyományos Kiscsőszi
Farsangi Mulatság, melynek során Dezső Disznó a Mennybe megy.

Várható program:
Reggel nyolc óra tájban Dezső Disznó búcsúpercei
Délelőtt zenés koncolásAés
ebédfőzés
nap
folyamán és
és az
az
A nap
folyamán
13.00esti
Orjaleves
mindenkinek,
akinek
jut…
bálbanaaDűvő
Dűvőzenekar
zenekar és
és aa Fajkusz
Fajkusz Banda
esti bálban
Banda muzsikál
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17.00 Álorczás
felvonulás
a
Falu
egyetlen
utcáján,
avárunk.
Kocsma elé, ahol elégetjük a telet.
Minden
érdeklődőt
és
bálozni
vágyót
szeretettel
Minden érdeklődőt és bálozni vágyót szeretettel várunk.
Belépődíj nincs!
nincs!
18.00 Farsangi műsor a Faluházban
Belépődíj
fellépnek a térség néptáncosai, egyesületünk tagjai
19.00 Disznótoros vacsora…,
…ezt követően Farsangi bál

A nap folyamán és az
esti bálban a Dűvő zenekar és a Fajkusz Banda muzsikál
Minden érdeklődőt és bálozni vágyót szeretettel várunk.
Belépődíj nincs!
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DEVECSER SPORTJA
A rally világa
Emberségből is jelesre vizsgázott az
Osváth Péter-Farnadi Ágnes ral�ly-páros, akik tavaly karácsonykor
látogattak meg beteg gyerekeket
városunkban. Keller Kristófnak és
Fábián Tamásnak ajándékokkal is
kedveskedtek. Ágit kérdeztem felajánlásukról, az ajándékokról és a
fogadtatásról.

- Honnan jött az ötlet, hogy ilyen
formában segítsetek?
- Láttam előtte, hogy Kristóf kapott
egy laptopot, és azt mondta, hogy
tök jó, mert nagyon szereti a ral�ly-s játékokat. Akkor megkérdeztem Petit, hogyha Kristóf egészségi
állapota engedné, lenne-e kedve
megautóztatni. Természetesen ő is
benne volt a dologban. Korábban
nem ismertem őket személyesen,
így Ferenczi Gábor polgármester úr
segítségét kértem, hogy felvegyük a
kapcsolatot a szülőkkel. Hamar meg
is kaptuk a választ: sajnos Kristóf
nincs olyan állapotban, hogy vinni
tudjuk. Jó, mondtuk, mi akkor is
szeretnénk segíteni, szedünk össze
rally-s ajándékokat, és ha majd jobban lesz, akkor tavasszal elvisszük
egy körre. Közben megtudtuk polgármester úrtól, hogy van egy másik
beteg kisfiú is a városban, Fábián
Tamás, akit szintén nem szeretnének
cserbenhagyni. Meglátogattuk őt
is. Nagyon aranyos volt, már másnap be is jelölt minket ismerősnek
egy közösségi portálon. Kristófnál
is nagyot ütött a dolog, mert ha a
boldogságtól el lehetett volna folyni,
akkor ő elfolyt volna! Be is öltöztettük, sisakot húztunk a fejére, és
adtunk pár apróságot, nagyon jól
sült el a dolog – mosolygott Ágnes.
- Milyen ajándékokkal kedveskedtetek a fiúknak?
- Természetesen a rally lett volna a
lényeg, mert mi arra gondoltunk, ez
lenne az igazi élmény, de mellette
vittünk pár apróságot: egy bekeretezett képet az autónkról, rally-s

sapkákat, könyveket, bögrét és természetesen gyümölcsöt.
- Vettél már részt korábban ilyen
eseményben magánszemélyként,
sportolóként?
- Megmondom neked őszintén,
hogy Peti és én is nagyon lelkizősek
vagyunk, megviselnek minket az
ilyen dolgok. Szoktak rally-versenyzők olyat csinálni, hogy elvisznek
beteg kisgyerekeket egy-egy körre,
de mi ettől mindig is tartózkodtunk. Most volt itt egy lehetőség,
hogy helyi kisgyerekeken segíthessünk, szerettünk volna örömet
szerezni. Nagyon jó gesztusnak
tartjuk, hogy a város maga is figyel
az ilyen jellegű kezdeményezésekre
– mondta el Ágnes.
Keller Lászlótól, Kristóf édesapjától kaptuk a hírt, hogy fia túl van
a nagy műtéten, de jelenleg még
kórházban ápolják. A versenyzők
nagyon nagy örömet szereztek,
és erőt adtak ezzel a látogatással.
Kristóf már nagyon várja a tavaszt,
hogy az Osváth-Farnadi párossal
kipróbálja végre milyen is a rally
világa!
ifj. Kozma György
fotó: DVTV

Sikeres pályázat
A Devecser Sport Egyesület tavaly
évi eredményei közül nem sok szó
esett a TAO-s pénzek felhasználásáról. Mint ismeretes, többször is
kértük sportbarát vállalkozások jelentkezését, most viszont a sikerekről szeretnénk beszámolni Heizler
Gábor, az egyesület futball szakosztály vezetőjének segítségével.
- Milyen összegekről van szó, kik
segítettek a sikeres pályázatban?
- A 2015/16. idényre elnyert TAO
pályázat összértéke: 27.637.434
Ft. A megvalósításához szükséges
önerő: 8.374.776 Ft. Ezt az önerőt
az önkormányzat megszavazta,
2.500.000 Ft-ot már folyósított belőle. Itt szeretnénk megköszönni a
segítségüket. A TAO önerő feletti
részét sikerült összegyűjteni a következő cégektől: Eurogreen-Tiszafa Kft., Gallus Kft., Leier Hungária

Kft., Villkász Kft., Neckearth Kft.,
KDO Product Zrt., Contractums
Global Zrt., DGA Kft., SCK-INVEST Kft. A cégeknek külön köszönjük a segítséget.
- Milyen elemekből áll a pályázat?

Marcell legújabb
elismerése
A Magyar Karate Szakszövetség
január elején tartotta évértékelő-évadnyitóját a Stefánia Palotá-

- A pályázat a következő elemekből áll:
1. Tárgyi eszköz
• Női csapat felszerelés, versenyeztetés, utaztatás: 1.500.000,- Ft
• Biztonsági beléptető rendszer kiépítése:2.203.450,- Ft (itt a hazai
és vendégszurkolók illetve játékosok, játékvezetők biztonságának garantálását kéri az MLSZ)
• Napelemes rendszer 5.666.208,Ft (optimális esetben a létesítmény villanyenergia szükségletének nagy részét fedezni fogja)
• Sportpálya ápolási program
5.964.975,- Ft (a füves pálya időszakos felújítása, gyepszőnyeg
pótlása, tápanyagellátás, műfüves pálya karbantartása)
2. Utánpótlás feladatok
•
•
•
•
•
•
•

pályabérlet
sporteszköz beszerzés
gyógyszer beszerzés
szállítás
nevezés
rendezés
felkészítés

Összesen: 5.622.065,- Ft
3. Személyi jellegű
• A csapatok (U7, U9, U11, U13,
U14, U16, U19, felnőtt férfi,
felnőtt női) edzőinek bérét és
járulékát illetve szertáros és
adminisztrátor bért és járulékot
tartalmaz az összeg.
Összesen: 5.302.861,- Ft
4. Képzési költség
Az MLSZ által előírt, indított képzések költségei: 800.000,- Ft.
5. Egyéb költség
Különböző szervek felé fizetendő
díjak: 577.875,- Ft
- Köszönjük az ismertetőt, és jó
egészséget kívánunk a további sikeres működéshez!
ifj. Kozma György

ban, amelyen a 2015-ös esztendő
kiemelkedő versenyzőit díjazták,
köztük városunk fiatal karatékáját,
Kovács Marcellt is.
Dr. Mészáros János nyitóbeszédében kifejtette: bízik benne, hogy
a sportág ott lesz a 2020-as tokiói
olimpia műsorán. Az MKSZ elnöke
emlékeztetett rá, hogy a japán szervezők a karatét is javasolták a négy
év múlva sorra kerülő olimpiára.
Elmondta, hogy a NOB részéről a
riói ötkarikás játékokon születik
meg a döntés, és - ahogyan fogalmazott - meg lenne lepve, ha nem
történne meg a jóváhagyás.
Dr. Mészáros János - aki a Magyar
Olimpiai Bizottság egyik alelnöke
is - kiemelte: a karate sport olimpiai
programba emelése azt is jelentené,
hogy magyar karatésok is indulhatnának Tokióban, ahol éremesélyesek lennének. Derűlátását arra
alapozza, hogy 2015-ben - amelyet
Magyarországon a karate évének
hirdettek meg - a legkiválóbb magyar versenyzők számos érmet,
köztük világ- és Európa-bajnoki
aranyakat is nyertek.
Forrás: Sun-Dome SE
A díjhoz szívből gratulálunk, és
további sportsikereket kívánunk!
ifj. Kozma György
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Vízkereszt és a farsang
Vízkereszt napján szokás volt lebontani a karácsonyfát. Eddig cukrot csenni róla nem illett. Bár
sokan megtörték ezt a tilalmat, a papírt úgy „vis�szacsomagolva”, mintha az a szaloncukrot rejtené
továbbra is. Január 6-ával kezdődnek a téli mulatozások, ez a farsang ideje. Idén február 10-ére
esik hamvazószerda, a vígasságok az azt megelőző
napig, - a nagyböjt kezdetét vevő utolsó napig - húshagyókeddig tarthatnak az egyházi regula szerint.
Nézzük meg előbb, hogy mit is jelent vízkereszt
ünnepe?
A hittudományok szerint vízkereszt (január 6.)
keresztény jellegű, - három jellemzőt - hordozó
ünnep. Nyugaton a háromkirályok imádásának,
keleten pedig Krisztus Jordán folyóban való megkeresztelkedésének ünnepe. A jeles nap harmadik
vonása a kánai menyegző csodájáról való megemlékezés, amikor Jézus a vizet borrá változtatja. E
három evangéliumi esemény Jézus istenségének
első megnyilvánulásai közé tartozik.
Krisztus megkeresztelkedésének emlékére vízkereszt az ünnepi keresztelkedések napja. Katolikus szokás szerint tömjént és vizet szenteltek, s
szentelnek a mai napig is, innen az ünnep neve
is. Régen a templomban szentelt vízből minden
család vitt haza egy kis üveggel, s a szentelmény
csodatévő erejében bízva, meghintették vele az
ajtó előtti földet, hogy a „gonosz” elkerülje a házat.
A kútba is öntöttek belőle egy kicsit, hogy a víz
egész évben „egészséges” legyen, meg ne poshadjon. A víz az élet szimbóluma, amire vigyázni
kellett, kell mindig. Nem véletlen, hogy gyógyító
és varázserőt tulajdonítottak e szentelménynek.
A keleti egyházban úgy vélték, hogy Jézus érintésétől megszentült a Jordán folyó vize, ennek emlékezetére a folyók megkeresztelése is szokásban

volt. Vízkereszt napján a betlehemesek a „háromkirályok látogatása” c. jelenettel járták a házakat.
A dramatikus játék fő része a csillagozás, ami ollós
szerkezetű, kiugrasztható csillaggal történt, miközben énekeltek. A „csillagozók” szentelt krétával a
bejárati ajtóra, de még az ólajtókra is két keresztet,
az új évszámot és a háromkirályok monogramját
írták középkori, latin rövidítéssel: „CABAME”
(Caspar, Balthasar, Melchior). Vagy napjainkban
a néphit szerint két kereszttel, s a kezdőbetűkkel,
csak egyszerűen G+M+B. Valójában pedig a felirat
a latin Christus Mansionem Benedicat rövidítése,
ami annyit jelent: Krisztus, áldd meg ezt a házat.
Ezzel aztán embertől, állattól egész éven át távol
tartani vélték a betegséget, az ártást, a gonoszt.
Ebből a vallási tevékenységből fakad az újonnan
épített házak megszenteltetésének szokása, ami
napjainkban kezd újból felelevenedni.

mezes maskarázás, a bálok. Régen az esküvőket is
ebben az időszakban tartották, mert a nagyböjt időszakában szigorúan tilos volt vigadozni. A nagyböjt
kezdetéig tartó farsangban ismerkedtek a fiatalok,
gyakran a jövendőbelit is e bálokon választották ki.
A nyári, megerőltető mezei munkák miatt a farsangi vígságok adtak lehetőséget a párválasztásra.
A farsang esküvői szezon is volt egyben. Országosan ismert a farsangban megrendezett mohácsi
busójárás, amely a török időkig nyúlik vissza. A
legenda szerint az efféle ijesztő maskarába öltözött
emberek hangos kereplőiktől úgy megijedtek a
törökök, hogy harc nélkül, fejvesztve elmenekültek.
Ennek emlékére rendezik meg minden évben a
külföldieket is hazánkba csalogató busójárást. A
vígasságokat mindenki szereti, mert valóban, mi
űzheti el legjobban a hideg tél és a hosszas sötétség
okozta depressziót, mint a közös vidámság.

Vízkereszttől kezdetét veheti a mulatozás, a jel-

M. Mester Katalin

SEGÍTSÜNK EGYÜTT EGY BETEG, HÁROMGYERMEKES
DEVECSERI CSALÁDANYÁNAK !
Tisztelt Jószándékú Polgártársam !

Devecser Város Önkormányzata adománygyűjtést szervez Orsós Aranka háromgyermekes
devecseri családanya számára, akinél áttétes daganatos megbetegedést diagnosztizáltak.
Kérjük, amennyiben lehetősége engedi, járuljon hozzá Ön is a gyógykezeléshez, melynek
fedezését nem tudja a család biztosítani.

Adományaikat az alábbi számlán fogadjuk:
Devecser Város Önkormányzata
Központi Adományszámla: 11748090-15733926-10090002
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Orsós Aranka gyógykezelésére”
Amennyiben készpénzben szeretnék segítségüket eljuttatni, adományukat befizethetik Devecser
Város Önkormányzatánál a Pénzügyi Iroda Pénztárában (8460 Devecser, Deák tér 1. 3. sz. iroda).
Bízva önzetlen segítségükben, tisztelettel: Ferenczi Gábor, Devecser város polgármestere
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APRÓHIRDETÉS
Devecser központjában 100 m2-es ház,alatta pince, gáz- és vegyes tüzelésű
központi fűtéses eladó. Akár üzletnek is kialakítható. Érd: 06/70/708-98-71
Devecseri jó állapotú családi házra cserélném ajkai városközponti, földszinti, nagy erkélyes, felújított 2 szobás téglalakásomat 7 millió Ft értékben.
Érd: 06/70/373-5985
Devecser, Vásárhelyi utcában 100 m -es, 2 szobás, 2013-ban kívül-belül
felújított, dryvitolt, összkomfortos családi házam nagy kerttel eladó,vagy
devecseri nagyobb családi házra cserélhető, értékegyeztetéssel. Ára:
6,8millió Ft. Érd. 06/30/608-47-22
2

Devecser, Miskei u. 76. szám alatt 120 m2-es, 2+2 szobás összkomfortos
családi ház nagy kerttel eladó, vagy kisebbre cserélhető. Ipari áram van.
Alsó szint műhelynek, vagy üzletnek kitűnő. Érd: 06/20/216-33-75 vagy
06/20/357-4559

REJTVÉNY

babits mihály: halvány téli rajz
1
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Ferenczi Gábor Devecser város polgármestere
Kulcsár Tamás A-Tom Informatika Bt.
Nagy Imre Devecseri Ujság főszerkesztője

HIRDESSEN
NÁLUNK!

Hirdetések, köszönetnyilvánítások, jókívánságok díjai:
Teljes oldal (1/1):
35 000 Ft
Fél oldal (½):
18 000 Ft
Negyed oldal (¼):
9500 Ft
Nyolcad oldal (1/8):
5000 Ft
Tizenhatod oldal (1/16):
2600 Ft
4 x 4-es területű:
1400 Ft
Apróhirdetés (20 szóig):
600 Ft
A hirdetési szöveget a könyvtár információs pultjánál lehet leadni.
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Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben hirdetését mind a
Devecseri Ujságban, mind pedig a devecseri képújságban megjelenteti, úgy mindegyik hirdetését 10 % kedvezménnyel adhatja fel.
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Devecser Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete várja azon pártoló tagok
jelentkezését, akik az egyesület munkáját az éves tagdíj befizetésével
támogatják.
A pártoló tagságról, a tagdíj összegéről bővebb felvilágosítás az alábbi
elérhetőségeken:
Tel: 06-30/902-0101
E-mail: devecser.ote@freemail.hu
Az egyesület munkája Devecser Város
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete hivatalos
facebook oldalán megtekinthető.

Tisztelt Olvasónk !
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31

HIRDESSEN csomagban,
kedvezményesen!
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Több évtizedes tapasztalattal, kedvező áron cégeknek, magánszemélyeknek
könyvelést vállalok. Érd.: 06/30/247-53-87

Köszönettel: Az Egyesület vezetősége
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk:
M,E,R,S,D,S,) 11./ Somogy megyei város 12./ Olyan szervezet, amely
csak oxigén jelenlétében képes élni 13./ Véső vége! 14./ Angliai város 16./
Egzotikus gyümölcs 18./ Baszk nacionalista függetlenségi mozgalom
19./ Michelangelo szobra 20./ Igekötő 22./ Rágcsáló mezei állat 23./
Növény lágy vagy fás része 25./ Kettőzve: Zola mű 26./ Van ilyen
tolerancia! 27./ Metsz 29./ Amerikai filmcím 30./ Szolmizációs hang 31./
Hon 33./ ....pong (asztalitenisz) 35./ Enyed közepe! 36./ Kavalkád 41./
Nyílvesszőtartó 43./ Utóirat (rövidítve!) 44./ Csecsemő sírás 45./ Fába
vés 47./ Zabolátlan 48./ Szelíd erdei állat
FÜGGŐLEGES: 2./ Vízzel ellát 3./ Híres magyar színészdinasztia 4./ ...
Miklós (építész) 5./ ....onalizmus (Nemzetek kialakulásának ideológiája)
6./ .... Pál (musicalénekes) 7./ Erbium vegyjele 8./ Hébe - ....(olykor olykor) 9./ Théba (görög városállam) vége! 10./ Állatot terelő szó 14./ A
megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk: S,Á,N,T,B,Ü) 15./ Opus
rövidítése! 17./ ..... Erika (színművésznő) 21./ Zamat, íz 22./ Ceremónia
24./ Férfinév - Gárdonyi Géza névalkotása 28./ Lanyhuló 32./ Kettőzve:
pénz 34./ Falióra része 37./ ... Sándor (egyházi író) 38./ ... bárkája 39./ E
férfinév jelentése: kakas 40./ Kén, Rénium vegyjele 42./ Leveli egynemű
betűi! 46./ Vegyjele: Sn
Készítette: Czeidli József
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