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Évértékelés és tervek

Interjú Devecser város polgármesterével: Ferenczi Gáborral
- Az egy év munkájában mik a
pozitívumok? Hol van elmaradás?
- Az elmúlt évben 25 %-kal csökkent a bűnesetek száma. Begyűjtöttünk több mint 120 tonna használt
gumiabroncsot, ez közel 6 millió Ft
megtakarítást eredményezett (beszállítási, lerakási költség), de mintegy 500 ezer Ft bevételt is hozott.
Májusban a „Te szedd!” akcióban
több mint 500 zsák szemetet gyűjtöttünk össze. Számos társadalmi
köztisztasági célú munkát szerveztünk. Kitakarítottuk a Miskei úti
parkolót, elszállítottuk a hulladékot
Sándormajorból és Székpusztáról.
Megkezdtük a Tikhegy rendbetételét. Tisztábbak lettek az utcák,
terek. Közterület-felügyelőt és
mezei őröket állítottunk szolgálatba. Továbbra is sarkalatos feladat
a rend, a tisztaság és a nyugalom
megtartása.

Legfőbb célkitűzésünk az elvándorlás megállítása. Változtatni kell az
egész kistérség negatív mutatóin,
mind infrastrukturális, mind foglalkoztatási, gazdasági szempontból. Ehhez helyben kell növelni a
munkalehetőségeket, és bővíteni
a szolgáltatásokat. Az elmúlt időszakban három nagy befektetőnek
adtunk el telket a város ipari területén. Bízom abban, hogy a beruházások 2016-ban megkezdődnek, és
mielőbb munkahelyek jönnek létre.
Az idei évben sikerült stabilizálni a
város pénzügyi helyzetét, és megalapozni a településünk gazdasági
fejlődését. Remélhetőleg 2017-ben
már jelentős iparűzési adóbevétel-többlettel számolhatunk az új
cégeknek köszönhetően.
Különösen fontosnak tartom a
köznevelési intézményeink kiemelt támogatását, hogy a lehető

legszínvonalasabb körülmények
között helyben vehesse igénybe
minden gyermek az óvodát és az
iskolát. Nyáron minden szükséges
felújítási, karbantartási munkát
elvégeztünk. Az idei tanévben
minden gyermek ingyen kapja a
tankönyvet. Támogatjuk a néptánc
oktatást. Adományokból megújítjuk a konyha felszerelését. Iskolaőr
vigyáz a tanulók biztonságára és a
rendre. A jövő évtől az óvodánkon
keresztül látjuk el a szociális étkezést, ezzel várhatóan több millió
forintot takarít meg a város. A helyi,
jó minőségű, friss élelmiszereket –
elsősorban önkormányzatunk saját
kertészetéből – a legteljesebb mértékig be fogjuk vonni a közétkeztetésbe. Emellett a városban működő
húsipari cégekkel is kölcsönösen
előnyös együttműködési megálla(Folytatás a 4. oldalon)

Itt járt az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület

Október 30-a, péntek este öt órára
hívta a közönséget a Kovács Norbert Cimbi nevével fémjelzett Élő
Forrás Hagyományőrző Egyesület
az élőzenés táncházzal egybekötött sokszínű programjára. Mint az
egyesületi vezető elmondta, ez az
est a zárása az Ember és környezete
a néphagyományban című TÁMOP
pályázatnak, melyben több helyszínen 250 fő gyermekkel foglalkoztak
a programsorozatban. Nyári - képességfejlesztő és életmód - táborokban, táncházakban, különböző
kézművesség-fajták megismerésében vehettek részt a gyerekek. A
foglalkozások fókuszába a hagyományok folytatását, továbbvitelét,
az utánpótlás nevelését tették. Az
esten elsőként a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia három
betyárja köszöntötte a népi és mai
humorral mixelt műsorával a „ta-

lajmenti” megjelenteket. A kompánia szóvivője, nagy csinnadrattával,
dobszóval érkezett a magas gólyalábon. Figyelemfelkeltésből ötöst
kapott a közönségtől a csapat. De
nemcsak a zajkeltésben jeleskedtek,

hanem a szóvivő élő, szituációhoz
alkalmazkodó kitűnő humorával is
elvarázsolta a közönséget. Szavaiban a népi humort ötvözte a mai
szlenggel, a digitális világ szülte,
ötletes hasonlatokkal. A gyerme-
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DECEMBERRE
Az örök társ
Eltűnik a homály
lassan csendesül
szívzörejek
halk rezdülései
egy álmatlan arc
minden ráncában
marad a néma
üres csend
börtönöm itt
ez a ragyogás
kínja a napnak
gyönyöre a szenvedésnek
a magány
az örök társ

Tiszta napok
Tiszta napok
követik egymást
a küzdelem letérdel
megadja magát
érzékek csápjain
a győztes közöny
formál cseppet
tiszta napok
üres éjjelein

Ami összeköt
Lassan múlnak a percek
tágítanak teret
s a gondtalan napok vágynak
nekifeszülni a vad világnak
rám nézel
és én látom
milyen távoli
mennyire törékeny
az a pont
ami mégis
ilyen erővel összeköt
tétova mozdulatok maradnak el
elkapott pillantások emléke
melyek velem lesznek
a csillagok között is
örökké veled

Marton-y István
(Folytatás a 3. oldalon)
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„Mosolyogni kell, szívvel is, meg
lélekkel…”
„Hozzátok azért jöttem én, hogy ide
hozzam a csodát, mitől szelídebb
és szépül a világ”- csendült fel a
lágy dallam a Vackor Óvoda ünnepi
díszbe öltöztetett tornatermében.
Adventi ünnepváró tevékenységeinket egy kedves színfolttal színesítették a Budapesti Operettszínház
színész-és énekesnői: Kékkovács
Mara és Siménfalvy Ágota, akik
csilingelő hangjukkal, őszinte ragyogásukkal csaltak mosolyt kicsik
és nagyok arcára egyaránt.
A két „tündér” egy kis vidámságot csempészett a délelőttbe, hogy
könnyebben, gyorsabban teljenek
a Mikulásra való várakozás napjai.
Interaktív-zenés műsorukkal
bámulatos szuggesztív erővel, a
meseládikóból előbukkanó mesefigurák segítségével varázsolták
el a gyermekeket.
Előadásukban ismert rajzfilmslágerekből és mesemusicalekből
csendültek fel dallamok.

Egyéniségükből fakadó vidám,
mosolygós természetük, csillogó
tekintetük a gyermeki szemekben
hűen visszatükröződött, csodálatos, gyönyörű hangjukkal, énekes
produkciójukkal felemelő zenei
élményt közvetítettek.
A mese művészeti pedagógiai
programunk egyik legfontosabb
területe, döntő szerepe van a gyermekek erkölcsi, érzelmi, esztétikai,
intellektuális nevelésében. Mara
meseterapeutaként szintén hisz a
mesék lélekgyógyító erejében, így
nem maradhatott ki a programból
egy rövidke történet sem, amely
által pozitív érzelmekkel töltődhettek fel a gyermekek. Kifejező, átélő
előadásmódban hallhattuk tőle Az
öt jó barát című történetet, amelyben olyan erkölcsi tulajdonságokat
domborított ki, mint az együttérzés,
az egymásra való odafigyelés, az
önzetlenség, segítőkészség, ezzel
átélhettük a mese csodálatos léleknemesítő erejét, így érzelmi életük
pozitív tartalmakkal való gazdagí-

tása is teret nyert.
Mozgással kísért közös mondókázás és tánc zárta a programot.
„Három véka jó kívánat, áldjon
meg az ég”- hangzott a gyermekek
köszöntő éneke kedves vendégeinknek. Ezt az örömteli délelőttöt
ajándékkal köszöntük meg, majd
meginvitáltuk kedves vendégeinket

egy finom ebédre, amelybe a konyhás nénik hálából szívüket-lelküket
belefőzték!
Önzetlen felajánlásukat ezúton is
nagyon szépen köszöni a Vackor
Óvoda apraja-nagyja nevében:
Bertalanné Poór Beáta
óvodapedagógus.

„ŐSZI SZALVÉTACSODÁK” AZ OVI-GALÉRIÁBAN
Ovi-galériánk történetében először kerültek
kiállításra szalvéták.
Nyoma Lászlóné Piroska néni mintegy másfél-kétezer darabot számláló gyűjteményéből válogattuk
ki az őszi hangulatú és mintájú szalvétákat. Piroska néni már kislánykora óta napjainkig gyűjti és
féltve őrzi a szebbnél szebb szalvétákat. Szinte
mindegyikről tudja, hogy kitől kapta, némelyekhez egy-egy kis történet is fűződik. Felbecsülhetetlenül nagy kincsek ezek számára.
A galéria megnyitó alkalmával Martonné Májer
Mária óvodapedagógus méltatta ezt a szenvedélyes és kitartó gyűjtőmunkát, amelyre méltán

büszke Piroska néni.
Ünnepélyünket színesítette Kerekes Attila szép
szavalata, Hóborné Nemes Márta és Benkő Istvánné Ildikó őszi dalcsokra, valamint Fábián
Anna és Csikainé Bauer Magdolna hangszeres
játéka. Purcell: Sárga levél című művét a fuvola
és a hegedű hangján szólaltatták meg, Kollégáink
minden felnőtt és gyermek szívét-lelkét elvarázsolták.
Piroska néni a csillogó gyermekszemektől meghatódva mesélt kedves szalvétái sokféleségéről.
A galéria megnyitásával elénk tárult az ősz valamennyi szépsége, varázslatos színei, kincsei.

Kedves Devecseriek!

Lipkáné Oszkó Ágnes,
Martonné Májer Mária
óvodapedagógusok

Értesítem Önöket, hogy készül önkormányzatunk új, minden előírásnak megfelelő savanyító üzeme, ahol elsősorban a városi kertészetünkben termesztett, kiváló minőségű, friss zöldségeket dolgozunk fel. Az utolsó munkálatok bejezése után hamarosan két fő dolgozik
majd az újonnan kialakított ingatlanrészben. Köszönjük Molnár András Kadocsa startmunkaprogram-vezetőnk,
Bognár Balázs városgondnokunk és a Start-munkaprogramban résztvevők munkáját.
Tisztelettel :
Ferenczi Gábor polgármester
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Itt járt az Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület (Folytatás a címoldalról)

kekkel is remekül bántak, elhitették velük, hogy
régről ismerik őket, aztán mindenre rávették
őket, amit a műsoruk megkívánt. A megszólított
gyermekek ügyesen együttműködtek a szerepjátékokban. Bátor volt az ovis Lacika, az ugyancsak
ovis Dávid, meg a már iskolás Szandika, s még
néhány talpraesett kisiskolás is remekül szerepelt. A kicsik a közönség tapsát kapták jutalmul.
Még Kozma György alpolgármester is belement
a tréfás játékba. Igaz, nem is tehetett volna mást,
mert az éles nyelvű gólyalábas betyár biztos nem
hagyta volna annyiban. Mire éppen fázott volna a nagyérdemű közönség, kezdődött a benti
program. A négytagú Zagyva Banda szolgáltatta
az élőzenét, a talpalávalót, amire a népviseletbe
öltözött szóló és táncospárok mutattak be egy
kis kedvcsinálót a jelenlévőknek. Perdültek a
szoknyák, s csattogtak a csizmaszárak…
Az aulában arra is volt egy kis hely, hogy a sümegi
hagyományőrző család, Horváth József és felesége
Marianna, meg lányuk Melinda kézművességet
tanítsanak az érdeklődőkkel. József a kosárfonást
mutatta meg egy nagyobb lánykának, aki szépen

haladt is a munkában. A rongybabakészítő Mariann is sok színes anyaggal érkezett. Melinda a
bőrművességet műveli, hozott is kész könyvjelzőket, és alapanyagot a kíváncsiskodóknak.

adalékanyagoktól mentes, hagyományosan magyaros süteményekkel, szörpökkel kedveskedtek a
megjelenteknek. Boldog volt, aki eljött! Kár, hogy
kevesen gondolták, hogy ez egy remek este lesz!

Az egyesület tagjai saját készítésű, nem „bóti”,

M. Mester Katalin

Szakmai verseny Győrben Máltais sikerekkel
2015. november 13-án iskolánk három tanulója
vett részt a Győrben megrendezett III. Regionális Egészségügyi és Szociális Szakmai Napon,
ahol lehetőségünk nyílt a szociális, egészségügyi
és humán szakmákat oktató középiskolákkal
összemérni szakmai tudásunkat a Nyugat- és
Közép-Dunántúli régió (többek közt Győr, Szombathely, Veszprém, Várpalota, Ajka) néhány, több
évtizedre visszanyúló képzéseiben résztvevő
diákjaival. A versenyen 12 csapat képviseltette magát, 7 csapat szociális gondozó és ápoló,
valamint 6 csapat gyakorló ápoló szakon, ahol

szakmai zsűri előtt elméleti tudásuk mellett, gyakorlati ismereteikről adhattak számot, valamint
feladatuk volt bemutatni Iskolájukat. Iskolánk
versenyzői Baranyai Klaudia, Kis Antónia és
Orsós Ramóna Cintia III. helyezést értek el. A
verseny időtartama alatt a kísérő tanárok szakmai megbeszélésen vettek részt, ahol lehetőség
nyílt az ágazati szakképzés aktuális kérdéseivel
kapcsolatos témák felvetésére.
Büszkék vagyunk tanulóinkra és ezúton is gratulálunk nekik!

A képen balról jobbra: Kis Antónia, Baranyai
Klaudia, Orsós Ramóna Cintia
- kísérő tanáruk: Sztoralikné Horváth Nikolett

Szarvasmarha és sertés feldolgozó üzem
Elkészült és a napokban megkezdheti működését az Agró-Bos Szarvasmarha Tenyésztő
Kft. szarvasmarha és sertés feldolgozó üzeme.
Dr. Kiss Balázs ügyvezető igazgató tájékoztatta
lapunkat, hogy a 8-as műút mellett lévő tehenészetük területén mintegy másfél év alatt épült
meg az új létesítmény az Európai Unió és Magyarország kormánya által nyújtott támogatás
(62 096 027 Ft) segítségével. A telep jelentős
számú hús hasznú szarvasmarha állománya
biztosítja majd a feldolgozó üzem folyamatos
igénybevételét. Napi három szarvasmarha, vagy

tizenöt sertés vágását tervezik kezdetben. Induláskor a környékbeli üzleteket kívánják jó
minőségű hússal felvásárlóként megcélozni. A
beszélgetésünkkor jelen volt Kiss József is, korábbi vezető (Kiss Balázs édesapja), aki örömmel
mutatta meg régi, mára megvalósult álmát: a hús
feldolgozó üzemet. Végigjárva azt, szakszerűen
magyarázta el a munkafolyamatokat, a vágóteremtől, a csontozótól egészen a hűtőkamrákig.
Devecser - Székpuszta,
Czeidli József
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Interjú Devecser város polgármesterével: Ferenczi Gáborral
podást kötünk. Mintegy 3 millió Ftot költünk az óvoda konyhájának a
fejlesztésére is. Bízunk abban, hogy
mind a művelődési ház, mind pedig
az iskola és az óvoda épületén idén
elhelyezett napelemes rendszerek
jelentős rezsicsökkenést eredményeznek. Tovább szeretném bővíteni a technikai dolgozók létszámát,
és remélem, hogy bérfejlesztésre is
sor kerül majd a jövő évben.
Nagy hangsúlyt fektettünk idén a közösségépítésre – rendezvényeken, önkéntes társadalmi célú munkák szervezésében, vagy éppen jótékonysági
akciókon keresztül. Sikerült továbbá
a város külkapcsolatait is erősíteni,
megkötöttük Devecser első testvértelepülési szerződését a kárpátaljai
Nagypalád-Fertősalmás közösségével, akik éppen a közelmúltban
bizonyították egy devecseri kisfiúnak
nyújtott önzetlen segítségükkel, hogy
komolyan gondolják az együttműködést. Kölcsönös szándéknyilatkozatot fogadtunk el továbbá a délvidéki
(Szerbia) Csóka várossal kötendő
testvértelepülési kapcsolat létesítésére. Ausztriából Anton Windisch
úr idén ismét több alkalommal hozta
el adományaikat az óvodánknak. A
passaui Hacklberg sportegyesülete a
nyár folyamán pedig ismételten támogatta a Devecseri Sportegyesületet, és meghívást kaptunk egy januári
látogatásra. A sportegyesületünket
egyébként a város is jelentős mérték-

ben támogatta idén. Biztosítottuk az
önrészt a nyertes MLSZ-pályázatoknál, így többek között egy új műfüves
focipályával, egy több mint 300 főt
befogadó lelátóval, és két autóbusszal
lett gazdagabb településünk.
- Milyennek értékeli kapcsolatát
a lakossággal oda-vissza alapon?
- Nagyon szeretem az itt élőket. Úgy
érzem, sok devecseri megkedvelt,
azok közül is, akik eddig nem ismertek. Egyszerű, közvetlen embernek
érzem magam. Gyakran állítanak
meg az utcán. Bárkivel szívesen
beszélgetek fogadóórán kívül is.
Igyekszem gyakran lakossági fórumot szervezni. A civil szervezetekkel folyamatos az egyeztetés, a
vállalkozókat is igyekszem bevonni a
döntéshozatalba, a város vérkeringésébe. Kölcsönösen segítjük egymást.
A település erősödése érdekében
szimbiózisban kell élni az önkormányzatnak, a lakosságnak, a civil
szervezeteknek, és a vállalkozóknak.
- A jövőre nézve mit tart a legsürgősebb, legfontosabb feladatának?
- Minél hamarabb szeretnénk
megnyitni a piacot. A terv 3 piaci
nap. Itt értékesíthetné termékeit a
helyi kertészet, de a húsüzem és az
őstermelők is. Komoly elképzelés a
2016-os évre a város mezőgazdasági
termelésének bővítése. Idén a 2014es évhez képest megötszöröztük
a Start-munkaprogram bevételét,

(Folytatás a címoldalról)

és megalapoztuk a jövő évet. Az
ősszel 3000 tő epret ültettünk. Bővíteni fogjuk a bogyós gyümölcsök
termelését, és az állatállományt.
Fejleszteni fogjuk a feldolgozást.
Égető gond a város területén – főleg a keleti felében – a csapadékvíz
elvezetése. Ezt részben szintén a
Start-munkaprogramon keresztül
szeretnénk orvosolni, egy új, a belterületi csapadékvíz elvezetéséért
felelős munkacsoport felállításával.
Ígéretet kaptunk tavasszal az országos
közúthálózat részét képező belterületi
útszakaszok – Sümegi út, Széchenyi
út – újraaszfaltozására. Reméljük,
hogy az áprilisban nagy sajtónyilvánossággal beharangozott ígéret, mely
idén mégsem valósult meg, jövőre
valóra válik. Ehhez igazítottuk a gyalogátkelőhelyek tervezését is.
Komoly elképzelésem van a Meg�gyeserdő hasznosítására. Az ún.
baloldali területet mezőgazdasági-turisztikai célra tudja a város
hasznosítani. Az ún. jobboldali
területre pedig a 2016-os évben el
kell készíteni egy ipari-kereskedelmi célú hasznosításra vonatkozó
koncepciót, és az infrastruktúra-fejlesztésre vonatkozó terveket, mivel
a Térségi Operatív Programban
befogadták a projekttervünket,
az ún. Meggyeserdei Iparterület
kialakítására 2017-es tervezett
megvalósulással.

A jövő év egyébként reményeim szerint az önkormányzati ingatlanok
felújításáról is fog szólni. A Magyar
Vöröskereszt támogatásával befejezzük a Szent I. u. 17. szám alatti
ingatlanunk felújítását. A volt OTP
épületében szeretnénk kialakítani
az idősek nappali foglalkoztatóját.
Ezen kívül részt kívánunk venni
pályázaton a családsegítő központ
kialakítására, érdemes megfontolni,
hogy az idén az önkormányzat által
tehermentesített volt kórház területén újítsunk fel egy ingatlanrészt erre
a célra. Remélem, hogy az Esterházy-kastélyban el tudjuk kezdeni a
városi múzeum kialakítását is.
Nagy eredménynek tartom, hogy
sikerült betölteni az eddig üres védőnői körzetet is egy Veszprémből
Devecserbe települt védőnő által.
Mindhárom védőnőnk munkájával
messzemenőkig meg vagyok elégedve. Igyekeztünk minden segítséget
megadni tevékenységükhöz. Szükséges lenne azonban a védőnői szolgálat
és a szakorvosi ellátáshoz kapcsolódó
épületek felújítása, bővítése is.
Biztos vagyok benne, hogy Devecser
városa kiváló adottságait kihasználva, összefogással néhány éven belül
egy virágzó település lehet. Ennek
reményében kívánok minden devecserinek sikerekben gazdag, egészségben teljes, boldog új esztendőt.
Váti Ferenc

„Start” Devecserért
A közmeghallgatáson Toldi Tamás korábbi polgármester erős szavakkal bírálta a Start- munkaprogramot, Ferenczi Gábor jelenlegi polgármester
eredményesnek, sikeresnek ítélte. A devecseriek
zöme hallott a programról, de keveset tud róla. Mi
is a helyzet? A legilletékesebbtől: Molnár András
Kadocsától, a program vezetőjétől kértem tájékoztatást, aki növénytermesztő mérnök, ökológiai
szakértő és növényorvos.
- Mi a program célja? Hogyan történik a szervezés?
- Cél: a hátrányos helyzetű emberek visszaintegrálása a munkaerő piacra. Zöme 50 év feletti, valamint hiányos iskolai végzettségű fiatal,
többségében roma származásúak. Eredménynek
számít az is, ha reggel időben felkelnek, és nappal

dolgoznak. 2012. óta nem kell toborozni, ha lejár
a szerződés, újra visszakerülhet a dolgozó. A jelenlegi program 2016. február 28-án jár le, majd
ismét indul. A résztvevők 80 %-a visszajön. Van
kismértékű elvándorlás, van, aki el tud helyezkedni. A programba csak orvosi vizsgálat után
lehet bekerülni. Segítséget jelent a munkaügyi
kirendeltséggel meglévő jó kapcsolatunk.
- Kik, hányan, mennyi ideig vesznek részt a
programban?
- A keret 104 fő: 6 munkavezető, 98 munkás 1 éves
szerződéssel. A folyamat: pályázat – létszámkeret
leadása – esetleges átcsoportosítás. A 104 fő reális.
- Milyen feladatokat végeznek? Mi alapján bérezik őket?

- Öt tevékenységi területen folyik a munka: 1. Mezőgazdasági növénytermesztés: a „Raskovics” kertészetben málna-, zöldség-, szamócatermelés folyik 30
dolgozóval. Dolgozunk egy 250 m2-es fóliasátorban
is. Sajnos a fúrt kút kishozamú. 8 percenként le kell
állítani a szivattyút. Egy másik kútból töltjük fel a
tartályokat. Öntöztünk, bár a berendezést a vásárlás
óta nem használták. A gyümölcsösben lehetne használni, de ott nincs kút. 2. Az állattenyésztésben 25 fő
dolgozik. Szarvasmarhával, sertéssel, és baromfival
foglalkozunk. A kiöregedett állományt kiselejteztük.
3. A beton térkő és szegély gyártásánál 15 főt foglalkoztatunk. 4. A bio- és megújuló energiaforrások
hasznosításában 20-an dolgoznak (ápolás, aprítás,
feldolgozás). 40 hektáron van energiafa ültetvény,
amelynek zöme nyárfa. 5. Tizennégy dolgozónk foglalkozik az illegális hulladéklerakók felszámolásával
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és a kapcsolódó ügyekkel. Sajnos a rengeteg hulladék
újratermelődik. Jó lenne a fejekben is rendet tenni.
A „Start”-ban dolgozók munkabérét az állam fizeti.
Ez kb. 50 ezer Ft/hó.
- Hogyan történik az ellenőrzés? (Sok a negatív
észrevétel a lakosság részéről!)
- A mi embereink nemigen tartózkodnak közterületeken. Azon igyekszünk, hogy szigorítsuk
az ellenőrzést. A tartósan (saját hibájukból) távollévőket nem kívánjuk visszavenni. Ösztönözzük a munkában való részvételt: dolgozóink
kedvezményesen vásárolhatnak. Szeretnénk, ha
éreznék, hogy van értelme a rendes munkának.
Szankcionáljuk a munkafegyelem ellen vétőket.
- Mi a termékek sorsa?
- Eddig az idén 2,5 millió Ft bevételt realizáltunk.
Termeltünk 6 t burgonyát, 1 t paradicsomot, 600 kg
céklát, 400 kg sárgarépát, 1,3 t málnát, termeltünk
paprikát, vöröshagymát, fokhagymát. A termékeket
értékesítettük a helyi lakosságnak, de volt felvásárlás
is (pl. 500 kg paradicsom). A fő cél: az önkormányzat
intézményeit ellátni zöldséggel, gyümölccsel, a felesleget pedig értékesíteni. Eladtunk 2 db tenyészkocát,
kb. 200 db tyúkot, tojást. A beton térkő és betonszegély készítése (90.000 térkő, 3.000 betonszegély)

a helyi utak, járdák felújítására elégséges. Az idén
vágott energianyárral a helyi intézményeket fűtik.
A bevételeket visszaforgatjuk a programba.
- Hogyan folytatódik a program?
- Jövő év elejétől térkövezzük (saját termékből)
a termelői piacot. Bevételt remélünk a helypénzből, és a saját termékeink árusításából. Szeretnénk
felépíteni a „település kemencéjét”. 30 hektáron
vetünk tönkölybúzát (kisebb a terméshozama, de
jobb a beltartalma), amelynek fontos szerepe lesz
a reformkonyhán. Nagyobb változás lesz a mezőgazdaságban: ÖKO minősítésre pályázunk 2,9
ha-ra a „Raskovics” kertészetben. Ezek a növények
könnyebben eladhatók lesznek, magasabb árakon.
Nevezünk az 5 éves „Agrárkörnyezeti Programra” 15
hektárral. Ültetünk 2 ha bogyós gyümölcsöst (fekete
bodza, fekete berkenye), amelyet egy felvásárló
korlátlan mennyiségben felvásárol. A noszlopi út
melletti gyümölcsöst siralmas állapotban vettem
át, fagyzugos völgyben van, de a vadak is beszabadultak, és nagy kárt tettek. A kerítést megjavítottuk. Ültettünk 150 db sárgabarackfát, amelyet
törzsvédőszerrel lepermeteztünk. Itt van a spárga is
– meglehetőségen rossz helyen. Próbáltjuk kihozni
belőle a lehető legtöbbet. Bővítjük az állatállományt.
Inszeminálás útján szaporítjuk a tehénállományt,

így tudjuk az iskolatej egy részét biztosítani. Elkezdjük a nyúl- és kecsketenyésztést, biztosítjuk
hozzá a szálas- és a szemestakarmányt. Gödöllőről
szeretnénk őshonos baromfikat hozni, mivel a Dunántúlon még nincs ilyen. Folyamatossá tesszük a
tojás árusítását. Távlatibb terv: a kb. 21 millió Ft-ból
szeretnénk vásárolni egy vetőgépet, egy fejőgépet,
ágaprítót, aszalószekrényt, szivattyút, aggregátort.
Egy 15 fős csapat alakul a belvíz- és a vízelvezető
árkok kezelésére. Eddig két ellenőrzést kaptunk a
BM-től, amelynek eredménye: két dicséret.
Váti Ferenc
Kép: Kovács Zsolt DVTV

Adventi számvetés
Véget ért az év, az adventi várakozásban elcsendesülünk. Alkalmas ez az időszak arra, hogy
kicsit befelé forduljunk, számot vessünk azzal,
hogy mit végeztünk. A Devecseri Gárdonyi Géza
Általános Iskola és AMI nagy feladatot teljesített
az elmúlt két esztendőben. A 2013 júniusától induló Támop 3.1.4 Innovatív Iskola Devecserben
projekt 2015 augusztusában lezárult.
Tekintsük át, hogy mit végeztünk ez idő alatt!
• 2 éven keresztül 5, majd 6 korcsoportban 100
edzésen vettek részt tanulóink közel százan.
Magyarországon a Coerver módszerrel oktatott
képzés általános iskolai keretek között először
Devecserben valósult meg.
• Sportolóink 3 sporttáborban – Budapesten
a Pasaréti Sportcentrumban; Balatonakalin;
Zamárdiban pihenhettek, edzhettek.
• 2 családi és sportnapot is szerveztünk, ahol a
teljes diákközösség szüleikkel együtt vehetett
részt egy vidám napon. Minden tanulót ebéddel vendégeltünk meg.
• 10 sportkiránduláson szerezhettek különféle élményeket tanulóink a sportszerű szurkolásról.
Ezek során megtekinthették a Felcsúti Labdarúgó
Akadémiát, 2 válogatott szintű, valamint NB I-es,
NBII-es és NBIII-as mérkőzéseket.
• A sport oktatása terén szerzett ismereteinket
sportkonferencián osztottuk meg a sporttevékenységben dolgozó szakemberekkel.
• 12 szakkört indítottunk összesen alsó és felső
tagozaton, amelyen több mint 180 tanulónk szerezhetett különféle ismereteket a népi játékok,

néptánc, kézműves tevékenységek, IKT-val támogatott matematikai, logikai, anyanyelvi, idegen
nyelvi területeken. Zenekari, honismereti, gasztronómiai és médiafoglalkozások színesítették a
palettát. A biztonságos közlekedés elsajátíttatását
gyakoroltattuk 2 osztállyal.
• 4 egészségnapot szerveztünk, ahol az egészséges
életmód, táplálkozás, sportolás, drogprevenció
fontosságára hívtuk fel a figyelmet. Mindeközben tanulóink szemléletét a környezettudatosság
jegyében formáltuk: szemetet szedtünk, papírt
gyűjtöttünk, PET palackot préseltünk.
• 4 hagyománnyá tehető nappal is gazdagodtunk,
melyek között szerepelt egy kalandtúra, az
Advent fényei rendezvénysorozat, játéknap és
zenei találkozó.
• Idegen nyelvi témahét angol és német nyelven
évente egy-egy volt, amelynek során az adott nyelvet tanuló gyerekeink adhattak számot tudásukról, bővíthették ismereteiket az adott kultúrában,
szórakozhattak pl. a MÉZ együttes zenéjére.
• A 2 roma nap alkalmával is sok vidámságban
volt részünk, megismerkedtünk roma tehetségekkel: a Cinka Panna Színház művészeivel,
Kun Pál festőművész képeivel, táncoltunk a
Fláre Beás együttes muzsikájára, jellegzetes
roma ételeket kóstoltunk.
• 40 tanuló Visegrádon a Madas László Erdészeti Erdei Iskolában ökotáborban vett részt,
melynek célja volt az erdő és élővilágának
felfedezése és helyének megtalálása egyéni
életükben, továbbá a természetes-egészséges

életmód bemutatása és a hagyományőrzés.
• Minden rendezvény, program térítésmentesen
volt igénybe vehető az iskola tanulói számára.
• Szintén térítés nélkül biztosítottunk sportolóink
számára márkás felszereléseket: cipőket, szabadidőruhákat, edzőruhákat, sporttáskákat, melynek egy része saját tulajdonukba került, más részét
sporteseményekben való részvételkor kapják meg.
• A 132.080.030 Ft támogatási összeg egy részét
értékálló eszközök vásárlására fordítottuk: 2
nagy értékű hangszer, interaktív táblák, kamera, fényképezők, rengeteg sportfelszerelés
(pl. több száz labda, padok, kapuk, bóják),
néptáncos ruhák, mazsorett ruhák, tanulást
segítő taneszközök, fénymásolók, laptopok
kerültek az iskola tulajdonába.
• (A felsorolás korántsem teljes, csak a legjelentősebb feladatokat, beszerzéseket említettem.)
Mindezeket a programokat 5 évig fenntartjuk.
Az idei tanévben már egy egészségnappal, egy
idegen nyelvi témahéttel és egy hagyománnyá
tehető nappal ajándékoztuk meg a tanulóinkat.
A hagyománnyá tehető napunk, mely az advent
köré épült, a tavalyi és az idei esztendőben is
városi szintű rendezvény volt, ahová a Devecseri
Járási Tankerület iskoláiból is érkeztek tanulók.
Ezen a rendezvényen iskolánk zenekara és a
kórus közreműködésével, közös zenéléssel kívánunk áldott, békés ünnepeket mindnyájuknak!
Halász Lászlóné
szakmai vezető
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Scheily
József
elismerése

Scheily József a közelmúltban elismerő oklevélben részesült a Veszprém megyei labdarúgásban végzett kiemelkedő tevékenységéért, melyet
Csík Ferenc igazgató adott át neki. Egyben szép
ajándékot, arany zsebórát kapott. Harmincegy
évet töltött el edzőként, ebből nagyobb részt

Scheily József az oklevéllel és az értékes
ajándéktárggyal
Devecserben. De Pápán, Kamondon, Jánosházán,
Somlószőlősön is megfordult - ottani labdarúgó
csapatoknál. A mostani elismerés váratlanul
érte, nem számított rá. Megtiszteltetésnek vette
a hosszú sporttevékenységének megbecsüléseként, s köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
segítették sikeres pályafutását. Így a sportvezetőinek, játékosainak és a hálás, focit kedvelő
közönségnek.
Devecser, Czeidli József

Édes nap az
iskolában

Az általános iskola csatlakozott a szaktárca és az
Országos Magyar Méhészeti Egyesület tervezett
Európai Mézes Reggeli programjához, amelynek
célja az egészséges táplálkozás, a méz hasznosságára való felhívás volt. November 20-án a gyerekek
tízóraira mézes-vajas kenyeret és mézzel ízesített
teát kaptak.

Az önkormányzat és a művelődési ház közös
szervezésben hagyományos adventi ünnepséget
rendezett.
A templomtéren elhelyezett koszorún Ferenczi
Gábor polgármester gyújtotta meg az első gyertyát.
Ezután a megjelentek átsétáltak a színházterembe,
ahol az időskorúakat köszöntötték. A színpadon az
Őszi Fény Nyugdíjas Klub egyórás műsorral szórakoztatta a közönséget, akik vastapssal hálálták meg
a vidám jeleneteket, a szeretetről szóló verseket, a
néptáncot és a szép népdalokat.

A gyerekek tízóraira vajas-mézes kenyeret,
mézzel ízesített teát kaptak
A nap folyamán ebben a témában plakátokat készítettek az osztályok és megtekintették a mackókiállítást. A méhek biológiájáról Czémán Imre
igazgatóhelyettes, méhészettel foglalkozó tanár,
míg a méz gyógyító hatásairól Huszti Ferenc, szintén méhész tartott érdekes vetített képes előadást.
- Bizonyára a gyerekek ezután több mézet fognak
fogyasztani - mondta a sikeres nap zárásakor a
főszervező tanárnő, Bajók Józsefné, Jutka néni.
Czeidli József:

Advent második vasárnapja
Mikulásvárással
Advent második vasárnapján a templom téren
felállított koszorú második gyertyáját gyújtotta
meg Ferenczi Gábor polgármester az összegyűlt
városlakók jelenlétében. Ezután az ünnepség a kastélyudvarban folytatódott. A Kobor Band együttes
mikulásváró műsorral szórakoztatta a gyerekeket.

A megérkező télapót nagy örömmel fogadták,
aki a puttonyából szaloncukrot osztott szét. Az
Idősek Klubja épületében pedig játszóház várta a
résztvevőket, ahol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival és Gárdonyi Ágnes, Szabó
István üvegművesekkel kézműves foglalkozáson
vehettek részt.
Czeidli József

Advent első
vasárnapja

A gyerekek énekszóval köszöntik a Mikulást

Ferenczi Gábor polgármester meggyújtja az
adventi koszorú első gyertyáját
Az est egyik meglepetése Balogh Gábor nyugalmazott katonatiszt fellépése volt, ő három
gyönyörű dalt énekelt el nagy átéléssel. A másikat
Meizer Zoltán okozta, aki a nyugdíjasok versét
mondta el. Dicséret illeti a színpad díszletének
készítőit: Koller Gyöngyi tanítónőt és Baráth
Jánosné Földi Erika pedagógiai asszisztenseket.
Ezen alkalomból emléklappal és kis ajándékkal
kedveskedtek a település legidősebb lakóinak.
Sándor Lajost és Buzás Kálmánnét az ünnepségen köszöntötték, míg Saródi Ferencnét, Mándli
Istvánnét, dr. Világosi Györgyöt és Fábián Sándort otthonukban kereste fel a város első embere.
Az est a továbbiakban az Adrenalin Retró és Bulizenekar forró hangulatú koncertjével folytatódott, majd
fehér asztal mellett látták vendégül a szépkorúakat.
Czeidli József
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A zöld fenyő ezer ága Ünnepek ünnepe, a szent karácsony
A zöld fenyők december 24-én estére karácsonyfává változnak. Vannak vidékek, családok, ahol
a fenyőfát egyszerűen, fajtamegjelölésként is
– egész éven át – csak karácsonyfának hívják.
Nem csoda, hiszen a kereszténység egyik legnagyobb, leglátványosabb ünnepe a karácsony.
E meghittség szimbóluma a csillogó-villogó,
szaloncukrokkal, díszekkel, elektromos kivilágítással tündöklő karácsonyfa.
E napon ünnepeljük a második isteni személy
Jézus Krisztus, a Fiú születését (Atya, Fiú és a
Szentlélek = Szentháromság). Az ünnep Rómában keletkezett 325-335 között. Helyének
megválasztásában több időpont merült fel, míg
végül a „legyőzhetetlen Nap” pogány ünnepét
ellensúlyozva, a választás december 25-ére esett.
Erre utal az ismert, régi népének részlet is:
Szép jel és szép csillag,
Szép napunk támadt,
Szép napunk támadt!

Az írások szerint a reformáció nagy alakja, Luther
Márton állított először fát a lakásába gyermekeinek.
Régen azt gondolták, aki a termő ág, vagy fenyő alá
húzódik, azt a fa elrejti, megvédi, még a rontás sem
jut el hozzá. Luther bizonyára ismerte ezt a rontásűző
hiedelmet, talán ezért állított fát, de az is elképzelhető, hogy a Kisjézus, a Megváltó tiszteletére tette ezt.
Más kutatás szerint a magyarországi kisdedóvó
megalapítója, Brunszvik Teréz díszített először
1824-ben karácsonyfát a gyerekeknek. A 19.
század első felében faluhelyen csak egy gallyat
vittek a házba és az istállóba. A század második
felében csak a gazdagoknak volt karácsonyfájuk.
Általánossá a 20. században vált csak a karácsonyfa-állítás szokása.
Díszítése az idők során egyre változik, de több
szimbólum szerepe változatlanul megőrződött.
Régen nem hiányozhatott róla az alma sem, a
bűnbeesés jelképe, hiszen Éva nyújtotta oda a
Paradicsomban Ádámnak a tiltott fáról szakított

(jelképes) almát. A papírlánc, füzér, legyen az
bármiből is, szintén a bűnbeesés történetéből
a kígyót jelképezi, míg az égő gyertya, a fény, a
megszületett Kisjézusra emlékezteti a hívő népet.
Karácsonyi népi színjáték a betlehemezés.
Az első betlehemet Assisi Szent Ferenc (1182. –
1226., a ferences szerzetesrend alapítója, az állatok,
kereskedők és a természet védőszentje) 1223-ban
az itáliai Greccióban rendeztette be. A ferences
templomok, tisztelvén védőszentjük „szabadalmát”
ma is különös gonddal készítik el a betlehemet. Azóta a világban is elterjedt a betlehemállítás szokása,
s már a közterek dísze is ez karácsony környékén
éppúgy, mint az adventi koszorú.
A templomokban, - nálunk Devecserben pedig
még meghittebben - felzeng a Gárdonyi Géza
néptanító által szerzett dallam és szöveg: „Fel nagy
örömre, ma született, aki után a Föld epedett…”
M. Mester Katalin

Adrenalin gyermekműsor

Még a nyáron a Vöröskeresztes családi napon
figyeltem fel a színpadon tevékenykedő három
fiatalra. Zenével, énekkel, mozgással csalogatták

a gyerekeket a világot jelentő deszkákra. Az
aprók pedig mentek boldogan játszani. Remekül
csinálta a három ifjú: Major Bea, Kurdi Szandra és Kurdi Robi. (Bocsánat a becézésért, de a
nagyszerű műsorhoz, és az ismeretséghez így
illő.) Az együttes hiányt pótol. Végre egy élő,
interaktív műsor. Üdítő folt a sok nyomógombos,
pittyegetős számítógépes játék között. A sikeres
műsor után reményemet fejeztem ki, hogy a
nagyszerű csapat tovább folytatja tevékenységét.
Így is tettek. Most Mikulásra kibővült az együttes
Pleiveisz Petrával és Pleiveisz Péterrel. A maguk írta, szerkesztette műsorban volt Hótündér,

Zenemanó, Mikulás és két manó. Trombitás
Veronika díszletei előtt két teltházas előadást
tartottak Devecserben, és még 11 településen.
Itthon a Vöröskeresztnek, vidéken a megyei
könyvtárnak kell megköszönni az ajándékokat.
A nyáron a gyermeknapokon fognak fellépni egy
szűkebb létszámmal. A művelődési ház biztosítja a próbalehetőséget, amiért köszönet jár.
Az együttest fenn kell tartani, mert nagy igény
van rá. Ebben tökéletesen egyetértettünk Kurdi
Robival, akivel ezt a kis beszélgetést folytattuk.
Váti Ferenc

Egészség-délután
A meghívó egészségügyi szűrésekre, bemutatókra, kóstolókra, előadásokra hívott. A művelődési
ház előtt Szente-Takács Anna mb. vezető köszöntötte a szép számmal megjelenteket. Elmondta,
hogy Devecser mindig kiemelkedő helyet foglalt
el a diabétesz megelőzése terén.
Ferenczi Gábor polgármester örömét fejezte ki,
hogy már másodszor jöttek össze Devecser egyik
büszkeségénél, a diabétesz emlékfánál. Ez azt bizonyítja, hogy sokan törődnek egészségükkel, és
igénybe veszik a szűrővizsgálatokat. Az országban
5-600 ezer cukorbetegséget diagnosztizáltak, de a
valós szám egymillió körül lehet. A „jóléti társadalom” kialakulása óta nő a betegek száma. A polgármester megköszönte a szervezők és a vizsgálatokat
végzők munkáját. (alább felsorolva. – a szerk.)

Ármai Károly, a Kistérségi Cukorbetegek Egyesületének elnöke emlékeztetett rá, hogy 5 éve is itt
álltak, és született meg a diabétesz emlék felállításának az ötlete. – Az emlékfa áll, és emlékeztet,
hogy együtt erősebbek vagyunk. Ha elmegyek
– mondta –, a szívemből itt hagyok egy darabot
azoknak, akik majd továbbviszik az ügyet. Az
összetartozás jeleként kézfogásra kérte a jelenlévőket. A Himnusz éneklése után megkezdődtek a
szűrések: vércukor, vérnyomás, érszűkület, hallás,
valamint bemutató az egészséges táplálkozásról.
A szűréseken több mint félszázan vettek részt.
Este Horváth István professzor tartott előadást
az érrendszer betegségeiről 200 érdeklődő előtt.
És akiknek a munkáját meg kell köszönni: Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás, Egészségfejlesztési

Iroda vezetője: dr. Gaál Edit, Ferencz Pálné dietetikus,
Horváth Gabriella H-EAR Kft. Ajkai Hallókészülék
Szalon, Király Gergely DI-Care Zrt. – a Méry-készülékek forgalmazójának területi képviselője, Polus-Coop.
Váti Ferenc
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EMBERMESÉK

95 éven túl is ép testben ép lélek, és csodás szellemi tisztaság

Az idősek ünnepén kapott „Emléklap”-on az
írás: „Emléklap, amelyet Devecser Város Önkormányzata adományoz BUZÁS KÁLMÁNNÉ
(Kis Markos Mária) részére abból az alkalomból,
hogy 2015. évben a hölgyek közül a legszebb
kort megért polgára városunknak. Kívánunk
további boldog éveket, hozzá jó egészséget. 2015.
november 28. Ferenczi Gábor polgármester”

Összetartott a rokonság. Sokan rácsodálkoztak,
amint a kis csapat - testvérek, unokatestvérek,
nagybácsik, nagynénik - szerszámokkal felszerelve vonult a munkába. Az édesapa mindkét háborúban részt vett. Ilyenkor a rokonok segítették
a családot. A két nagyobb lány főzött, a többiek
otthon és a földeken dolgoztak. A legnagyobb
irányította az árván maradt családot.

Az idős kor megérése nem érdem – mondják
sokan – csak állapot. Én meg azt vallom, hogy
tenni is kell érte. De még ez is kevés. Kell a jó
környezet, és kell a szerető család. Talán így
együtt jön össze az a bizonyos „állapot”. Kis Markos Mária tett is érte, és a környezete, családja
szeretete is segítette a szép korhoz.

„Amit Marika megtanult, Mariska sem felejti”

Háborúk, félárvaságban öt gyerek
Ötödik gyerekként érkezett a Kis Markos családba
Marika 1920. február 2-án. Édesanyját már nem
ismerhette meg, mert a szülés után hamarosan
meghalt. Édesapjuk elhatározta, hogy soha nem
nősül meg, egyedül neveli fel öt gyermekét. 9 éves
volt ekkor a legidősebb lánya. Kis gazdaságuk volt,
azon dolgozott éjjel-nappal az egész család. A 2
ökör, 2 tehén, disznók, baromfik mellé kellett a
sok dolgos kéz. A Somlón a szőlőben a kis Marika
volt az „elöljáró” – ő vezette az ekét húzó jószágot.

Marika kitűnően végezte el a 6 osztályt és a 3 ismétlőt. Pauer István taníttatni akarta, de a család féltő
szeretete (és hosszan tartó sírása) otthon tartotta.
„Paraszt” maradt. A nagyanya – hogy kissé segítse
a gondokat – magához vette, de 12 év után úgy
gondolta, hogy otthon az ő két kezére is szükség
van. Jól érezte magát az iskola énekkarában és
színjátszó csoportjában. A szereplést az iskolából
kimaradva is folytatta, olyan nagyszerű vezetőkkel,
mint Pauer István és Heinczinger István. Sikeres
darabokat játszottak: Maharadzsa (4-szer adták
elő), Légy jó mindhalálig, Gyöngyösbokréta,
4. parancsolat, A bor. A régi kultúrház minden
előadásra megtelt. És láss csodát! Most 95 évesen is hibátlanul mondja, és játssza a pösze lány
szerepét, amely szívből megkacagtat mindenkit.
Egy kis törékeny nőben ekkora életerő! Fiatalabb
korában is gyalog járt a Somlóra dolgozni. Munka

Esküvő 1949
után pedig ének- és színjátszó próba. Bármilyen
nehéz munkát vállalt, hogy családját segíteni tudja.
Suba a subához, guba a gubához
Sok rossz példát látva Marika úgy gondolta, hogy
nem megy férjhez soha. Tapasztalta, hogy pl. 7 év
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kemény küzdelem után tudott csak elvenni egy
gazdag fiú egy szegény lányt. A Kis Markos család
szegény volt, ezért csak szegény fiú jöhetett szóba.
Jelentkezett is – mint a mesében – a daliás szegénylegény: Buzás Károly. Tizenegyen voltak testvérek.
Elszegényedtek, mert a jóhiszemű kezességvállalásuk miatt mindenüket elárverezték. Így már illett
a guba a gubához. 1949-ben egymáshoz kötötték
életüket. Házasságukból három gyermekük született: Sándor 1950-ben, László 1952-ben, Marika
1959-ben. Kálmán, a férj korábban megjárta a
Don-kanyart, majd 4 évi hadifogság után tért haza
1947-ben. Dolgozott Czinderéknél, a terményforgalminál és a gáz-cseretelepen. 1981-ben halt meg.
Szép kor a szó igazi értelmében
Buzás Kálmánné 92 éves korában még dolgozott a
Somlón. Czinderék sírját még ma is ő gondozza, 3
éve combnyaktöréssel műtötték kétszer. Jól van. A
kampóspotját gyakran elfelejti kézbe venni. Nagy

mindenki a szűkebb családjában tölti. A következő
napokon egymást látogatják és ajándékozzák meg.
Hadd legyen a fa alatt az én szerény ajándékom
Szabó Éva verséből egy versszak: „Mennyből az
angyal… merre tűnt? / Hová vezet a múltba fagyott
lábnyom? / Ki gyújtja meg azt az egyetlen gyertyát
/ a gyermekkorba nyúló fenyőágon?”
Váti Ferenc
Laci, Marika (ölében Réka), Marika néni, Teri,
Sándor
szeretet veszi körül, lányával Marikával, és fiával
Lacival együtt laknak. A legnagyobb fiú Sándor, és
felesége Teri gyakori vendég, hisz közel van Kolontár. Sándorék gyermekei: Sanyi és Tibi is, ha tehetik,
jönnek a szeretett mamához. Sanyi már a feleségét
és két kisgyermekét: Rékát és Bencét is hozza magával. A hagyományoknak megfelelően a szentestét

Marika néni és Laci az Angliában élő
unokatestvérrel (középen)

Az önkormányzat hírei
		- amiről a devecserieknek tudni kell
Rendkívüli nyilvános képviselőtestületi ülés 2015. november 16.
Napirend:
1. Az önkormányzat vezetése több
ízben is tárgyalta a 8-as számú főút
fejlesztési elképzeléseit. A NIF Zrt. elkészítette az útfejlesztés engedélyezési
terveit, amely jelenleg engedélyezés
alatt áll. Az út tervek szerinti megvalósításához módosítani kell a megye
több településének településrendezési eszközeit, többek között Devecser
városét is. A jelenlegi módosítás kizárólag az útfejlesztéssel összefüggő,
a fejlesztési területre redukált módosításokat tartalmazza. Holczinger
László bizottsági elnök jelezte a terv
hiányosságait: hiányzik a kétszintű út
csomópontja, a vasúti átjáró, a székpusztai szervizút, Borszörcsök felé a
régi út, a kétszintű átjáró a Széki-tó
megközelítéséhez. Túlzottnak tartja régészeti lelőhelyek megjelölését.
Bendes István jegyző elmondta, hogy
a befektetők kérték, hogy a 15 m-es
védősáv csak 5 m legyen. A helyi
építési szabályzatot 2016-ban át kell
vizsgálni. Sok fórum ad lehetőséget
az észrevételek megtételére.
2. A belterületi utcák kátyúzási, útbeszakadási és sávos helyreállítási
munkáinak elvégzése érdekében
felmérés készült, amely alapján
meghatározásra kerültek az elvégzendő munkák, hogy a kivitelezés

a lehető legrövidebb időn belül
megkezdődhessen, szükséges volt
beszerzési eljárást lefolytatni. A
STRABAG Ált. Építő Kft. (Veszprém) ajánlata volt a legkedvezőbb:
7.600 Ft/m2+ÁFA. Kátyúzandó
területek: 1. Arany J. u. – Damjanich u.– Bem u. – Táncsics u. között
(0,81 m2), 2. Ifjúság u. eleje (21
m2), 3. Ifjúság u. – játszótér melletti terület (5,25 m2), 4. Hársfa u.
– Nagy L. u. (6 m2), 5. Nagy L. u.
20. sz. mellett (10 m2), 6. Nagy L.
u. 31. sz. mellett (1,7 m2), 7. Nagy
L. u. – Fekete A. u. csomópont (3,12
m2), 8. Nagy L. u. – Fekete A. u.
(5,72 m2), 9. Fekete A. u. 63. sz.
mellett (2,70 m2), 10. Akácfa u. 1.
sz. mellett (2,4 m2), 11. Akácfa u.
– Nagy L. u. csomópont (3 m2), 12.
Akácfa u. – Nagy L. u. csomópont
(1,6 m2), 13. Nagy L. u. – Fekete
A. u. felől (1,43 m2), 14. Kodály Z.
u. – Csokonai u. sarok (0,28 m2)
15. Kodály Z. u. – Csokonai u. sarok
(0,9 m2), Somogyi B. u. – Miskei
u. eleje (1,75 m2), 17. Dózsa Gy. u.
18. mellett (1,92 m2), 18. Nagy L.
u. (1,05 m2), 19. Mező u. – Deák F.
u. sarok (1,05 m2), 20. Homok u. 2.
mellett (2,16 m2), 21. Homok u. 2.
mellett (2,24 m2), 22. Rákóczi u. 7.
mellett (4,4 m2), 23. Rákóczi u. 7.
mellett (1,05 m2), 24. Rákóczi u.
7. mellett (2,45 m2), 25. Esze T. u.
(12,65 m2), 26. Esze T. u. (5,7 m2),
27. Várkert u. – iskola előtt (6,66

m2), 28. Honvéd u. – Kodály u. sarok (3,3 m2), összesen 112,29 m2,
útbeszakadás: 1. Homok u. 22. (0,81
m2), Esze T. u. (6,5 m2), 3. Esze
T. u. (15 m2), összesen: 22,31 m2.
3. A képviselő-testület elviekben
támogatta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületet, hogy
pályázatot nyújtson be tanoda működtetésére. A pályázat célja, hogy
a végzettség nélküli iskolaelhagyás
elleni stratégiában foglaltakkal ös�szhangban támogassa a tanodák
szakmai tevékenységeinek továbbfejlesztését a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése és a hátrányos
helyzetű, főként roma származású
tanulók iskolai eredményességének
növelése, valamint képességeinek
kibontakoztatása érdekében. Hogy
az egyesület sikeresen tudjon pályázni, szükséges biztosítani részükre az
ingatlant. Az önkormányzat vezetése
és az egyesület képviselői a Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező Devecser, Bem u. 5. szám alatti
ingatlant találták a legalkalmasabbnak. Ezen ingatlanban kapna helyet
az idős- ellátó rendszer is, melynek
során a helyiségeket megosztva használnák a felek. Jelenleg az ingatlan
fűtése nem megoldott, szükséges annak kivitelezését elvégezni, melynek
becsült költsége 1.500 ezer forint.
A szükséges fűtési rendszer kiépítéséhez 250 ezer Ft összeg erejéig

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület is hozzájárulna.
4. Jóváhagyták Laczkó Tiborné kérelmét, az 5.000 Ft-os parkolási lehetőséget 3.000 Ft-ra mérsékelték.
5. Ferenczi Gábor polgármester
Mayer Gábor képviselőt javasolta
az alpolgármesteri tisztség betöltésére. Mayer Gábor elmondta, hogy
váratlanul érte a jelölés. Nem volt
egyeztetés. Ennyi idő alatt ezt nem
lehetett mérlegelni. Iskolaigazgatói
munkája egész embert kíván. Az
alpolgármesteri tisztséget jelen pillanatban nem tudja vállalni. Boldizsár Zsolt képviselő emlékeztetett:
az egy évvel ezelőtti (választások)
koalíció jól működött, megvolt az
egyetértés. Jó volna, ha ez most is
így lenne.. Ne legyen belháború!
Nyilvános képviselő-testületi
ülés 2015. november 30.
Napirend előtt Kozma György képviselő a november 4-i tv-felvételekről
kért tájékoztatást. Elmondta, hogy a
nézeteltérések erősödtek. 180 fokos
fordulat történt. Miért? Kifogásolta
a volt Start-munkaprogram vezetőjének munkáját. A falugondnok fél
év alatt 35 nap szabadságot vett ki.
A képviselő asszony ultimátumot
adott a polgármesternek az alpolgármester visszahívására. Törvénytelen
volt a visszahívás. Ferenczi Gábor
válaszában közölte, hogy a képvi-

- 10 selő asszony már júniusban kérte
az alpolgármester visszahívását. A
képviselő magatartása méltatlan a
képviselői munkához. Bognár Ferencné képviselő megerősítette, hogy
június 23-án indokolta, hogy miért
kell visszahívni az alpolgármestert,
főleg a hivatali dolgozók érdekében.
Ő ellenezte, hogy a fia falugondnok
legyen, a polgármester emelte ki a bizottsági tagok közül. A személyeskedő vita után a polgármester folytatta
a vegyek ügyeket: a helyi cégekkel
megbeszélést folytattak arról, hogyan
tudják segíteni a városban működő, tevékenykedő sportegyesületet,
a médiát, az étkeztetést, stb.
- Egy svájci befektető területet
vásárolna tevékenységéhez (mini
erőmű, ivóvízellátás).
- Jótékonysági pénzből az iskola
konyhájába beszerelnek 1 sütőfalat, 3 bojlert, 1 ventillátort.
- 34 millió Ft pályázati pénzt
nyertek esélyegyenlőségi célra.
Napirend:
1. Bendes István jegyző a Devecseri
Család- és Gyermekjóléti Központ
és Szolgálat létrehozásával kapcsolatban. 3 határozati javaslatot terjesztett a testület elé. Mindhármat
elfogadták. I. A képviselő-testület a
Devecseri Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat alapító okiratát
jóváhagyta. II. A képviselő-testület
György Anitát az Alapszolgáltatási
Központtól áthelyezéssel határozatlan időre átveszi és kinevezi a Devecseri Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat intézményvezetőjének 2016. január 1. napjától
1 év időtartamra. III. A képviselő-testület a Devecseri Család- és
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
működéséhez az Alapszolgáltatási
Központtól 1 fő, a Somló-környéki Feladatellátó Intézményből 3
fő közalkalmazottat áthelyezéssel
határozatlan időre átvesz. (bővebben a témáról későbbi számunkban
tájékoztatunk. – a szerk.)
2. A Városüzemeltetési Nonprofit
Kft. javadalmazási szabályzatot készít. A könyvvizsgáló megbízatását
3 évvel meghosszabbították.
3. A szakrendelőt működtető
D-Mecido Kft. kérte, hogy 4 évre
mentesítsék a rezsiköltségek megfizetése alól. A testület tagjai valamennyien hangsúlyozták a rendelések rendkívüli fontosságát. 6 igen,
1 nem szavazattal úgy döntöttek,
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hogy az önkormányzat 2016. évre
átvállalja a rezsiköltségeket.
4. 7 igennel döntött a testület, hogy
támogatja a „Start” pályázaton való
indulását.
5. Elfogadták a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat beszámolóját.
6. Megszavazták a 9 millió 550 ezer
Ft-os önrészt a sportegyesület pályázatához.
7. Bendes István jegyző elmondta,
hogy vizsgálták felsőbb szervek az
esélyegyenlőségi programot. Iskoláztatási, szakképzési, hozzáállási
gondok nehezítik a munkába állást.
A járásban (Devecserben is) jelentősen csökkent a lakosság száma.
8. A csarnoképítés valószínű nem
fejeződik be, sőt az is lehetséges,
hogy vissza kell bontani.
9. A polgármester bejelentette, hogy
az alpolgármester-jelölést elnapolja. A jegyző közölte, hogy a városban két álhír kelt szárnyra: egyik,
hogy a polgármesternek már csak
egy jelölési lehetősége van, a másik,
hogy feloszlatják a testületet. Egyik
sem igaz. A Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással él, ha
a határozathozatali kötelezettségét
elmulasztja az önkormányzat, és
kéri az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében
– mely törvényi kötelezettség – alpolgármestert választani, és a tett
intézkedésről tájékoztatást adni.
Amennyiben a jogszabálysértés
megszüntetésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál
a képviselő-testülettel szemben a
határozathozatali kötelezettség elmulasztásának megállapítását és a
határozat meghozatalára való kötelezést fogja a kormányhivatal kezdeményezni. Amennyiben a bíróság
által megadott határidőn belül nem
tesz eleget határozathozatali kötelezettségének, a kormányhivatal a
határidő leteltét követő harminc
napon belül kezdeményezheti a
közigazgatási és munkaügyi bíróságnál a mulasztás kormányhivatal
által történő pótlásának az elrendelését az önkormányzat költségére.
Váti Ferenc
Közmeghallgatás
2015. november 11.
A szép számmal megjelent érdeklődőket Ferenczi Gábor polgármester

köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy
a lakosság jelentős része figyelemmel
kíséri a képviselő-testület munkáját.
A közmeghallgatás jelentősége, hogy
bárki kérdéseket tehet fel, javaslatokkal élhet, természetesen a „játékszabályok” betartásával. A polgármester
ezután értékelést adott az elmúlt egy
év munkájáról (amelyet csak vázlatosan ismertetek, hisz lapunk előző
számai részletesen taglalták. – a
szerk.). A kulcsszó: Devecser, devecseri. A döntések mögött mindig a
közösség érdeke állt nemzeti szemlélet alapján. Külkapcsolataink jól
alakultak: Nagypalád-Fertősalmás
településekkel testvértelepülési szerződést írtunk alá, Csóka településsel
pedig szándéknyilatkozatot. Legfőbb
célunk, hogy Devecser nyugodt, tiszta,
biztonságos élhető kisváros legyen.
A biztonságot a rendőrség, a mezei
őrök és közterület-felügyelő közös
munkája jelenti. Az elmúlt évben 25
%-kal csökkent a bűnesetek száma a
kistérségben. Jelentősen javult a település tisztasága. Elszállítottak 120 t
használt gumiabroncsot, de van még
mit tenni. Megoldatlan még a gyepmesteri feladatok ellátása. A „Start”
munkaprogram az idén 2,5 millió
Ft-ot hozott. Jelszó: Segély helyett
munkát! A szabad vállalkozói zónában
eddig két vállalkozónak értékesítettek területet. Itt munkahelyteremtés
és adóbevétel várható. A Meggyessel kapcsolatban hosszú távú tervek
vannak. A Húsüzemet jutányos áron
telekvásárláshoz segítettük. A testület
támogatta az iskola szinte valamennyi
kérését. Az iskolaőr biztosítja az intézmény biztonságát. Köszönet illeti a
védőnők munkáját. Segítséget kapott
a sportegyesület. Bővült a kapcsolat a
roma nemzetiségi önkormányzattal.
Nagyon jó az együttműködés a Vöröskereszttel, a nyugdíjas klubbal és a
többi szervezettel. A közeljövő feladatai: a védőnői és szakorvosi helyiségek
felújítása, bővítése, a Bem u. 5. szám
alatti épület átalakítása a „Tanoda”
program megvalósítására a Magyar
Máltai Szeretetszolgálattal közösen. A
belvíz ügyében a BM-től várható a tájékoztatás. A tervek közt szerepel a kamatmentes visszatérítendő támogatás
a rászoruló családok számára. Jó lenne
a lakatlan ingatlanokat hasznosítani.
Nagyon fontos feladat a marketing
erősítése Devecserért. A testület munkájáról a Devecseri Ujság és a helyi
tv tájékoztat, de a legfontosabbak a
személyes találkozások – fejezte be
tájékoztatóját a polgármester.

Hozzászólások: A kérdésekre, észrevételekre Ferenczi Gábor polgármester (továbbiakban: polgármester) válaszolt.
1. Szövérfi Gellért: Bőséges, és kimerítő volt a tájékoztatás. Milyen
létszámmal működik a „Start”? Hogyan alakultak a munkahelyek? Úgy
látja, megbomlott a testületen belül
az összefogás. Hogy áll az elszámoltatás? Nincs alpolgármester. Ki
helyettesíti a polgármestert?
Polgármester: A „Start”-ban 104 fő
a létszám. A munkahelyek száma
nem nőtt. Az alpolgármesteri tevékenység nem kardinális kérdés.
Személyes ügyeket nem kell nyilvánosan tárgyalni. Az elszámoltatásról: az iszapkatasztrófa gazdasági ügyeire nincs rálátásunk.
Nem helyben, hanem „magasabb”
helyeken kell kutakodni. A Makovecz-lakóparkban lévő hibákat
kijavították. Ha konkrét információval rendelkezik valaki – pl. az
elszámolásokról –, azt jelentse.
2. Konkoly József: „Újra fussunk
neki az alpolgármester ügynek!”
Nézte, ahogy az ügyvéd úr kioktatta
Kozma Györgyöt, másnap pedig
Anikót (Bognár Ferencnét – a
szerk.) védte. A Fideszes ellenzék
röhögött a Jobbikon, amikor Anikó
mondta, hogy 3 hónap alatt többet tettek, mint a Fidesz 4 év alatt.
Van-e a tanyagondnoknak megfelelő iskolája? A belháború dühítette az embereket. A polgármester
könnyen átlépett a belháború felett,
pedig az ügy Devecser szégyene.
Polgármester: Személyi ügyekkel
nem szeretne foglalkozni. Ez nem a
közmeghallgatás témája. A dolgozók
munkájával elégedett. A képviselők
közül senki sem dolgozik a hivatalban.
3. Bognár Ferencné: Mint képviselő sok kérdést kap. Soha nem
volt titkolnivalója. Fizet adót, van
számlakönyve. Per folyik ellene.
Jelenleg nincs ügyvédje. A tanya- és
városgondok a fia. A polgármester
Devecserért dolgozik. Két képviselőtárs Fideszes, ha voltak is vitáik,
tudtak közösen dolgozni.
Polgármester: Nincs helye a személyeskedésnek. A konstruktív javaslatokat, érdemi hozzászólásokat
szívesen fogadják.
4. Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: az
önkormányzat mindent megtett,
hogy tisztázza az elszámoltatás vi-
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tás kérdéseit. Nagyon fontos, hogy
Devecsernek minél nagyobb lobbi
ereje legyen, hogy kapjon támogatást.
Ami most folyik, azt inkább önkontrollnak, mint belharcnak lehet nevezni. Az önkormányzat nyitott, annak
minden előnyével és hátrányával.
5. Marton Zoltán: Ellenőrzi-e valaki
az utcák, terek hibáit? Hiányzik a
buszpályaudvaron a felirat. Milyen
Devecser összetétele most? Javítani
kell a szolgáltatást, mert elfogy a
lakosság. Késnek a nagyobb építkezések. Jó lenne már valamit látni
a megindulásból.
Polgármester: A települést a közterület-felügyelő, a kft, a karbantartók, a településgondnok figyeli és
tesz jelentést a hiányosságokról. A
buszpályaudvaron a feliratot pótolni fogják. A lakosság létszáma 2010
után több mint félezerrel csökkent.
Jelenleg stagnál. Kb. 160 lakatlan
ingatlan van. A város honlapján
ingyen hirdethetik. Nagy remény
fűzhető 2 vállalkozó tavasszal induló beruházásaihoz.
6. Scheily Józsefné: A Fidesz nem
nevet. Az emberek tudomásul vették, hogy melyik párt nyert. Kozma György több pártot is megjárt.
Minek gyalázza őket? A testületen
belül rendezzék a bajos ügyeket.
Ami az októberi ülésen történt, az
döbbenet. Ne marják egymást. Devecsernek békére, nyugalomra van
szüksége. Az előző testületet köszönet illeti az iszap utáni munkáért.

7. Kozma György: Egy pártnak
volt tagja. A Jobbik kérte indulásra. Szólni akart, de a polgármester
kérése, hogy ne legyen személyeskedés. Ehhez tartotta magát.
Polgármester: Az előző önkormányzat munkáját különböző
területeken el kell ismerni. Az új
testület hatékonyabbá akarja tenni
a munkát. Nem pártpolitikai alapon akarja vezetni a testületet és az

külső megítélését? A „Start” 0-ról
indult, megyei szinten élen jártak.
Nem látja nyomát a fejlesztésnek. Az
öntözési rendszer nincs kihasználva.
Volt-e, vagy van-e esély a „Start” lehetőségeinek kihasználására? Nyertek-e
pályázatot ebben az évben? Gyengült a könyvtár szerepe. Nem történt
meg a szakiskola fejlesztése. Gyenge
a hozzáállás. Hogy lehet, hogy egy
nap múlva egy ajánlat a kétszeresére
emelkedett? Mi van a tartályokkal?

a fejlődés. Vásároltak egy traktort,
savanyító üzem épül. (A „Start”-ról
külön cikk. – a szerk.) Pályázaton
nyert az „Esélyegyenlőségi” projekt.
Bővült a kistérségi szerepe, pl. pedagógiai szakszolgálat, rendezvények.
Visszautasítja a „gyenge hozzáállás”
vádat. A könyvtár báziskönyvtár
marad. 2017-től valószínű újra folytathatja a területi ellátó feladatot. A
szakiskola ügyéről most tárgyaltak a
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal. A
tartályok ügyében feljelentést tettek.
9. Bendes István jegyző: Nem egy,
hanem kettő csarnokról van szó, ezért
a kétszeres összeg. Egyszerű ügy.
10. Lenner András: A tanyagondnoki kezdetről: a szép utcákat, a szép
járdákat és parkokat ők csinálták.
Egy kis csoport dolgozott az iszap
után. Pályázni lehetett a kisbuszra,
és a tanyagondnoki állásra is. Ők
figyeltek a település utcáira, tereire.

önkormányzatot. A város érdeke a
legfőbb szempont.
Ezután – megfeledkezve a már korábban jelzett játékszabályokról –
Toldi Tamás korábbi, és Ferenczi
Gábor jelenlegi polgármester között
hosszúra nyúló párbeszédféle kezdődött, amelyet szeretnék tömörítve közzétenni:
8. Toldi Tamás: Egyoldalúnak érezte a beszámolót. Hogyan értékeli a
polgármester a kapcsolatrendszerét,

Ferenczi Gábor: A külső megítélésünk jó. A hozzánk érkezőket egy
tiszta, rendezett, nyugodt kisváros
fogadja. A 2010 után elköltözők is
pozitívan nyilatkoznak. Van mire
büszkének lennünk. Nagyon jó a kapcsolatunk a civil szervezetekkel. Kitűnő a kapcsolatunk a Magyar Vöröskereszttel. Ők is, és más szervezetek is
jó véleménnyel vannak városunkról.
A kistérségen belül is jó a kapcsolat a
polgármesterek és a lakosság között.
A „Start”-nál Ft-ban is kimutatható

11. Oláh Júlia: Mindenki csak elszámoltat? Történtek fejlesztések.
Köszönet jár a városvezetésnek és
a „Start”-nak.
Németh Ákos Pál: A „Start” programot az állam támogatja, ezért
foglalkoztatnak 104 munkást. Ez
nem haszon, hanem bevétel. Nyereségessé tenni kevés néhány év. A
régi önkormányzat segítse az újat,
és viszont, hogy a pályázatokon érvényesülni tudjon a közös lobbi erő.
Váti Ferenc
Kép: Kovács Zsolt DVTV

Öt éve múlt október 4-én …

Hogy érzik magukat…? - csak erre az egyszerű kérdésre válaszoltak
Fekete Antal utca 17.
„Nagyon-nagyon szerettünk a régi házunkban lakni, mindig visszaemlegetjük. Hiányzik nagyon! Ott
a virágaimnak is jobb helye volt, szebben virultak,
nem tudom, miért van ez?” – mondja a ház asszonya, Ica. A férjem nagykamondi, én pápasalamoni
lány voltam, s az állami gazdaságnál kezdtünk el
dolgozni, előbb a majorban kaptunk lakást, azután
kerültünk Devecserbe. 1979-től laktunk a Patak
utcában. Kedves, jó szomszédaink voltak az Orbán
Gyuriék, meg a Blaskó Jóskáék is. Az egész utcát
szerettük. Benkő Pista a Devecseri TV-s és a felesége
Lívia is a mi utcánkban lakott. Sokat gondolunk a
régi udvarunkra is, bár itt is kitűnő az udvar, a kert.
Már ültettünk új gyümölcsfákat, almát kettőt is,
szilvát, sárgabarackot, meggyet. Az őszibarackokat
meg örököltük az előző tulajdonostól.

- Hála Istennek bennünket nem mart meg az iszap,
csak a jobb alkaromon van egy heg, amit az iszap
eltakarításakor szereztem. Én nem voltam otthon
akkor a déli órákban - mondja a férj. - A feleségem
Ica pedig a felső szintre menekült, amit nem öntött
el az iszap, és elég okos volt ahhoz, hogy nem
állt bele abba a veszélyes iszapba. Persze mikor
meghallottam a hírt, egy gumicsizmát húzva hazamentem, illetve hazamentem volna, ha tudok. A
Bakony Műveknél a kerítés lábazatán lépegettem
már, mert a csizmámba is befolyt volna a lé, oly
magasan állt. Aztán csak jött még az áradat, s
felmásztam a kapuoszlopra, s azt gondoltam, át
kell majd lépnem a portaépület tetejére. Míg a
menekülésen meditáltam, az iszap elszakította
a kapuláncot, kivágta a kaput, hozta, sodorta a
farönköket a víz nagy erővel. Igen megijedtem,
hogy az oszlopot is kidönti velem együtt. Ekkor

megszólalt a telefon a zsebemben, Papp Jóska
kollégám hívott, hol vagyok. Ő jött értem egy
rakodógéppel, s annak kanalába vitt haza.
- 2011. április legelejétől lakunk az „új” házunkban,
itt a Fekete Antal utcában – folytatja a feleség, Ica. Az emberekkel az utcában nincsen semmi bajunk,
igaz én ki se nagyon mozdulok, de a lakást még
nem érzem teljesen a magaménak. (Pedig gyönyörű
minden. Ízléses, új járólap, csempe. Minden szín
összehangolva az egész lakásban, a konyhától a
fürdőszobáig. Sehol egy porszem, minden glédában
áll.) Strang Józsefné házát vásároltuk meg, illetve
ennek a háznak az árát megkaptuk kárpótlásul. S
azért néz ki így, mert teljesen felújítottuk, 3 millió
forintnál is többet költöttünk már rá, hiszen ez is
talán 40 éve épült. Aztán mégsem érezzük még
úgy magunkat, mint a régiben. Igaz, talán egy fél
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éve, hogy nem sírtunk már. Azelőtt az elkeseredés
gyakoribb volt - mondja Ica. - A régi bútorainkat
nem is tudtuk használni, mert más-más méretű
a két lakás. A konyhabútorunk is a pincében van,
újat kellett csináltatni. A régi lakásunkban lift is
volt, mert készültünk az öreg korunkra. Ne kelljen
a lépcsőn botladoznunk. A szerkezet itt az alacsonyabb pincerész, a lejárat szűkebb mérete miatt
nem használható. A régi háznál éppen befejeztük az
egyik szoba felújítását, s szerdára hozták volna az új
szobabútort is. Az iszap hétfőn elöntött bennünket.
A pápai üzlet tárolta a bútorunkat addig, míg az „új”
házba nem hozhattuk. Borszörcsökön lakik a fiunk a
családjával, s az unokák (Enikő 28, Emőke 27, Marci
23, Tamara 10 éves) gyakran jönnek. Itt is alszanak.
Ennek igen örülünk. Főként Marci, aki a Pizzériában
szakácskodott, de most a Csopakban Ajkán.
Egészségügyi gondjaink is szaporodnak, jómagam
cukorbeteg lettem. Biztos vagyok benne, hogy
a sok-sok idegesség váltotta ki az a tehetetlen
helyzet, amit az iszapömlés okozott. Az orrom
is mindig visszatérően kisebesedik. Sokáig egy
sebesedés sem akart gyógyulni a fülem mögötti
területen. Aztán mégis próbáljuk a szépet megtalálni az unokáinkban, meg tevékenykedni a ház
körül. A fejlődő fákban is sok örömünk van…
A házuk a vasút felé lévő Patak u. 1. szám alatt
állt. Elmondta Tóth Gyula (szül: 1942.) és neje
Horváth Ilona (szül: 1946.). Fiúk Gyula (szül:
1968.) és családja már Borszörcsökön él.
Lékai utca 7/1. szám
A vörösiszap-ömlés napján a Somlón dolgoztunk a
feleségemmel. Izgatott hangon hívott fel bennünket

Laptopot
kaptak a
védőnők
A települési Védőnői Szolgálat két védőnője,
Rába Jánosné és Simonné Boros Adrienn munkájuk elismeréseként és tevékenységük hatékonyabb
ellátása érdekében új laptopot kapott az ÁNTSZtől. A harmadik körzet védőnője, Molnárné Jáger
Csilla szintén nehéz terepen teljesít szolgálatot. Ő
az önkormányzat OEP-finanszírozás keretéből jut
számítógéphez.
Devecser, Czeidli József

Balról jobbra: Rába Jánosné, Ferenczi Gábor
polgármester, Simonné Boros Adrienn

a szomszédunk, s először nem is értettük az egészet,
hogy itt az árvíz, meg hogy még az ablakon is be
fog jönni, talán még meg is halhatunk…, siessünk
haza. Amint a sorompóhoz értem, láttam valóban
nagy a baj a településen. Először Somlószőlősre mentünk a régi szülői házba, meg a hegyre
a pincénkbe, ahol szoba, konyha is van. Aztán
kitakarítottuk a családi házunkból az iszapot, segítettek ebben nekünk az önkéntesek. Még kívülről
is lemostuk a lábazatról a vörösséget. Végül mégis
lebontásra ítélték a házunkat, szinte az egész utcát.
A kárpótlásban Devecserhez, a Somlóhoz közelebbi
Pápát választottuk új lakóhelyünknek. A lányunk
Ildikó ott a városban gyógyszerész, s az unokáinkat
is láthatnánk, gondoltuk. László fiunk Budapesten
dolgozik, s ott is él a családjával. Náluk 3 gyermek
van, 2 fiú és egy kislányka. Mi itt a közelben szerettünk volna maradni. A Huszár lakótelepi erkélyes,
első emeleti, 55 négyzetméteres lakás lett az otthonunk 15 hónapra. Jómagam „tanulmányútnak”
hívom ezt a kis kitérőt a lakótelepen. A feleségem
Margit kibékült volna azzal a helyzettel, de én, aki
a szabadabb családi házas élethez szoktam, nem
tudtam elfogadni. Ugye ott nem lehet hangosabban
beszélni, de még diót törni sem. Nem beszélve
arról, hogy nem volt semmi kert, udvar, ahol – a
somlói munkákon túl – még valamit tevékenykedhettem volna napközben. De annyi pénzt nem
kaptunk a devecseri, szép, nagy házunkért, hogy
Pápán is hasonlót vehettünk volna. Ott magasabbak
az ingatlanárak. A lakótelepen nagyon korlátozva
éreztem magamat. Nem beszélve olyan apróságokról, hogy a boltba, ahova naponta jártunk, mivel
ismeretlenek voltunk, a biztonsági őr állandóan
követett a sorok között. Kérdeztem is tőle, miért kísérget állandóan…Végül kiderült, hogy a
boltvezető is a Somló környékéről való, tüskevári
származású, jómagam, mint mondtam szőlősi
vagyok, a feleségem meg Somlóvásárhelyen nőtt
fel. Idő kellett ehhez a megismerkedéshez, de aztán

már nem követtek bennünket, bizalmat kaptunk az
üzletben. Hiányoztak az ismerősök is, a Somló is
messzebbre került. Pápán is eljártunk templomba,
hol egyikbe, hol másikba. Találkoztunk néhány
devecserivel is, akiket szintén a vörösiszap sodort
ide. Egy ízben mise után Ferencz Jánosékkal is
szóba elegyedtünk. Hamar szóba került a közérzetünk, a hiányérzetünk, a messzeség a Somlótól…
Nekik eladatlanul állt a társasház-részük itt a Lékai
utcában. Ők már korábban Pápára költöztek. Fél
évig tartott a vívódás, hogy mit tegyünk. Végül
cserére ajánlottam fel a Huszár-lakótelepit a Lékai
utcai lakásért. Janinak ez megtetszett, s így jöttünk
vissza Devecserbe. Még aztán fizettünk 2 milliót a
különbözetért. De ez a ház mégis nagyobb szabadságot ad, mint a pápai lakás. 2012. március 1-jén
költöztünk, hurcolkodtunk vissza. A Máltaiaknak
volt kiadva a lakás, sajnos egy kicsit „lelakták”. Az
utcafronton kicseréltettük az ajtót és az ablakokat,
meg kifestettünk. Jó, hogy helyben van a garázs,
van udvar, kis kert is, fák, virágok.
De minden nap, minden órában eszünkbe jut a régi
ház, ami 1974-ben lett kész. Eszünkbe jut a régi,
megszokott életünk, hiszen 36 évet laktunk ott.
Az egészségünk sem a régi, nekem nagyon felerősödött az asztmám - mondja a családfő.
- Nyáron igen nehezen kaptam levegőt. Szakorvosok kezeltek Farkasgyepűn. Hála Istennek a kúra
használt, jobban vagyok. Sajnos a feleségemnek
is vannak ilyen jellegű panaszai. - A kezünk már
meggyógyult az iszaptakarítás után. A körmeim
mellett mindig kipattogzott, kisebesedett - mondja
Margit, a feleség. - Hát el kell fogadnunk ezt az új-régi életet itt Devecserben. Megbékéltünk a sorsunkkal. Az unokák növekedésében gyönyörködünk…
A házuk a Szent Imre utca 22. szám alatt állt.
Elmondta. Boldizsár László (szül:1940.), felesége
Tolnai Margit (szül:1943.)

Határtalanul
Az általános iskola sikeresen pályázott a „Határtalanul” - határon túli tanulmányi kirándulás
megszervezésére. A 7. osztályokból 43 tanuló
utazhat jövő év tavaszán a Felvidékre. Ezt
megelőzően történelmi vetélkedő és filmvetítés,
valamint földrajzi előadás megtartása a követelmény az utazás megvalósításához. Egyben el
kell látogatni a budapesti Magyarság Házába is,
amelynek a gyerekek a napokban tettek eleget. A
látványban gazdag kiállítás a Mátyás-templom
szomszédságában, Károly Róbert uralkodásának
idején készült épületben található. A több mint
két órás időutazás jó alkalom volt arra, hogy a
Felvidékre érkezés előtt megtudják a kis turisták, hogy mit adott a világnak a magyarság, s
mit jelent magyarnak lenni a 21. században. A
tárlat bemutatja azokat a kulturális, tudományos,
történelmi értékeinket, amelyekre büszkék le-

hetünk. A Kosztolányi Dezső által kiválasztott
tíz legszebbnek tartott magyar szóhoz (anya,
gyöngy, szűz, ősz, kard, vér, csók, sír, láng, szív)
rendelt témákkal ismerkedhettek meg a termeket
végigjárva.
Czeidli József
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Ünnepvárás
A helyi általános iskola hagyományos ünnepváró találkozóra hívta
nyugdíjas pedagógusait és technikai dolgozóit. Bajók Józsefné tanárnő meleg szavakkal köszöntötte
a szép számmal megjelenteket és
idézte fel az együtt töltött éveket. A

zeneiskola növendékei kis koncertet adtak a vendégeknek. Az iskola
apró ajándékkal kedveskedett, majd
fehér asztal mellett beszélgettek és
kívántak egymásnak békés ünnepeket.
Devecser, Czeidli József

nevelő tanártól megtudtuk, hogy
a nagyon erős mezőnyben az eredmények ellenére szépen helytálltak
a mieink. Dicséretben részesítette
a csapat tagjait, akik közt vannak
hatodik osztályosok is. Kézilabda,
illetve atlétika korcsoportos versenyek majd csak tavasszal kerülnek
megrendezésre. A felkészítésüket
felajánlásból végző tanár úrnak ezúton köszönjük önzetlen segítségét,
rengeteg türelmet és jó egészséget
kívánunk hozzá!
ifj. Kozma György

Novemberidecemberi
megyefoci
2015. november 8. Devecser
SE-Dudar 4:1 (2:0)

DEVECSER SPORTJA
A Mecsek Rally-nak
már nem volt tétje
Nem sok szerencsét hozott az idei
év az Osváth Péter- Farnadi Ágnes
párosnak az Országos Rally Bajnokságban. Az éve eleji ígéretes
eredményeket követően a hazai
futamok mind problémát hoztak
csak, amelyeknek köszönhetően
egyre hátrébb esett a csapat.
Ági: - A veszprémi és székesfehérvári futamok mind nagyon jól
mentek, de a sors iróniája, hogy
mindkét futam egy-egy kerék
kitörésével ért véget. A kiesést
mindenki rosszul éli meg, hiszen
nagyon szoros a bajnokság, de ha
ez otthoni futamon történik, ráadásul előkelő helyről, akkor még
jobban tud fájni. Sajnos a két nulla pontos versenyt követően nem
sok esélyünk maradt felzárkózni
a dobogóra, ezért a kassai futamra
már el sem mentünk. Végül úgy
döntöttünk, hogy nem szeretnénk
így zárni az évet, ezért a mecseki
futamra mégis elmentünk. Különösebb célunk ekkora már nem maradt, jól akartuk magunkat érezni.
A kategória 3. helyén értünk célba
és az abszolút értékelés 6. helyén, ez
utóbbi nagyon jó eredmény, hiszen
sokkal fejlettebb autók ellen kellett

menni. Nagyon élveztük a futamot,
talán mert nem volt rajtunk most
nyomás. Az éjszakai, ködös gyorson
sokan elhullottak, ott tudtunk menni egy abszolút 4. időt, ami szintén
nagyon klassz dolog. Kellenek ezek
a részsikerek a folytatáshoz. Az év
végi értékelésben a 3 nullás versen�nyel a 4. helyen zártunk még így is,
de nyilván nem vagyunk elégedettek. Nagyon sok bíztatást kaptunk
idén is, ezt ezúttal szeretnénk is
megköszönni mindenkinek!
A csapat még a veszprémi Mikulás
Rally-n is rajthoz állt december elején, viszont ez sosem a vérre menő
küzdelemről szól. Az autó sem volt
jó, inkább csak a buli kedvéért vettek részt a versenyen. Év végén még
az sem kizárt, hogy indulnak az év
utolsó versenyén a Hungaroringen
megrendezésre kerülő Szilveszter
Rally-n.
ifj. Kozma György

Teremtorna
Az Ajkán megrendezett négycsapatos IV. korcsoportos fiú labdarúgó
teremtornán sajnálatos módon
mindenkitől kikapott iskolánk
válogatottja. Horváth Csaba test-

A megyei I. osztályú felnőtt férfi
labdarúgó mérkőzésen a színvonal
közepesre sikeredett, de a győzelem
magabiztos volt. Gyakorlatilag az
első félidőben eldőlt a mérkőzés
kimenetele, a vendégeknek a végére sikerült egy góllal szépíteni
az eredményen.
Gól: Szélessy Péter(27., 60.), Orbán
Tamás (45.), Hauser Tibor (75.),
illetve Barcza Bálint (89.).
Jók: Szélessy, Illés M., Takács, Csepregi, illetve Nagy, Barcza.
2015. november 15. Devecser
SE-Pápai Perutz 1:2 (0:1)
Igazi felsőházi kiegyenlített küzdelem volt a tabellán eggyel előttünk
lévő fiatal pápaiakkal szemben.
Bárki nyerhetett volna, ezen a napon azonban mégis a vendégeknek
kedvezett a szerencse.
Gól: Szakonyi Stefán (50.), illetve
Venczel Zoltán (28., 67.) )
Jók: Szakonyi, Szélessy, illetve mindenki.
2015. november 22. TIAC
VSE-Devecser SE 0:5 (0:1)
A Tapolca otthonában sima győzelmet aratott a Szpari, melyet csak az
első félidei játékunk kérdőjelezhetett meg, ugyanis ott még partiban voltak a hazaiak. A második
játékrészben gyors csatárainknak
és a fegyelmezetlen hazai védőknek
köszönhetően reális végeredmény
született.

Gól: Szélessy Péter (23., 66.), Orbán
Tamás (58.), Szakonyi Stefán (76.),
Hauser Tibor (87.)
Jók: Major, illetve mindenki.
2015. november 28. Devecser
SE-Balatonalmádi SE 4:5 (1:2)
A jó erős középmezőnyhöz tartozó
vendégcsapattal egy változatos, jó
iramú, színvonalas meccset játszottunk, melyet a több szerencsével
futballozó almádiak húztak be.
Gól: Szakonyi Stefán (34., 60.)
Hauser Tibor (72.), Szélessy Péter
(80.), illetve Márki Dávid (24.), Farkas László (45., 50., 58.), Szentkirályi-Tóth Kornél (75.).
Jók: Szakonyi, illetve Farkas
2015. december 6. Sümeg
VSE-Devecser SE 1:8 (1:2)
A Szpari az eddig mindig mumusnak tekintett Sümeghez látogatott el
az őszi szezon utolsó mérkőzésére.
Az első félidőben még lelkesen játszó sümegiek nem érezték a kaput,
Szakonyi viszont büntetett. A második játékrészben igazán csak az volt
a kérdéses, hogy mennyire tömik
meg a hazaiak kapuját. Magabiztos
vendéggyőzelem született.
Gól: Lázár Levente (37.), illetve
Szakonyi Stefán (21., 28.), Szélessy
Péter (47., 61.), Csík Zsolt (49.,)
Hauser Tibor (57.) Burucs Károly
(62.), Tisonyai Richárd (89.).
Jók: Csík T., illetve Szélesy, Hauser,
Lang, Csík.

Támogatókat
keresnek
A Devecser Sportegyesületnek a
már elnyert 27 milliós TAO-s pályázatához 19,4 millió Ft önrészt
kell biztosítani. Eddig közel 5 millió
Ft-ot sikerült összegyűjteni, ezért
ezúton szeretnék újból felhívni a
Devecser SE-t támogatni kívánók
figyelmét erre a lehetőségre. A
TAO-s támogatás előnyei, hogy a
vállalkozás, vagy a társaság leírhatja
a látvány-csapatsport támogatás
összegét adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból még a támogatás mértékével egyező adókedvezményt is igénybe vehet. Minden
támogatás számít!
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8460 Devecser, Vasút u. 37.
Tel.: (88)224-052 ∙ Fax: (88) 502-512
www.devagro.hu
e-mail: agrokemia@devagro.hu

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket ünnepi
nyitva tartásunkról:
2015. december 23-tól 2016. január 03-ig:
ZÁRVA
Nyitás: 2016. január 04-én, hétfőn, a szokásos
rend szerint: Hétfő – Péntek: 700 – 1530-ig

Minden kedves partnerünknek
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!
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Háziasszonyoknak
Cékla, az az igazi…
Sok ember pirulával, különféle vitaminkészítménnyel igyekszik megóvni a szervezetét a betegségektől,
pedig sok kincs van a természetben,
a közvetlen közelünkben, a kertünkben, amelyekkel javíthatunk
állapotunkon.

A kínai kultúrában már igen régen felismerték a cékla gyógyító,
egészségmegőrző hatását. Igazi rák
elleni csodaszernek tartják és kitűnő immunerősítőnek. Legfontosabb
tulajdonsága, hogy megakadályozza
a rákos sejtek kialakulását. A nők is
szeretik ezt a zöldségfélét, ugyanis
ránctalanít, táplálja a bőrt, így az
fiatalabb és egészségesebb marad.
A bőrbetegségek is enyhülhetnek
céklafogyasztás hatására. Jó hatással van a látásra is, de emellett még
csökkenti a fejfájást, méregtelenít.
A székrekedés elmúlásában is segít
a cékla. Magas antioxidáns tartalmának köszönhetően jótékonyan
hat a szív- és érrendszeri problémák
esetén is. A menstruációs és klimax
panaszait is enyhíteni képes, várandósság ideje alatt a vérképzésben
játszik szerepet. Javasolt tehát fogyasztani! Facsarjuk ki a levét, de
maximum napi két alkalommal 3 dlnyit igyunk belőle. De nem muszáj
a levét fogyasztani, hiszen salátát
is készíthetünk almával és körtével
vegyítve. Szeletelhetjük, de reszelhetjük is. A cékla levele legalább
annyi hasznos anyagot tartalmaz,
mint a gumója. Használhatjuk főzelék alapanyagaként. Főzhetjük,

süthetjük, köretként is tálalhatjuk
húsételekhez a céklát. Most van a
szezonja, használjuk ki! Cékla kell
mindannyiunknak ősszel és télen!
MMK

A csicsóka
A csicsókát régen elsősorban a téli
egyhangú étrend kiegészítése miatt
fogyasztották. Napjainkban pedig reneszánszát éli, mert nemcsak változatossá tehetjük vele az étkezéseket,
de nyersen fogyasztva friss enzimjeivel nagyban elősegíti az emésztést.
Hazánkban a 17. századtól ismerik
és fogyasztják, habár fogyaszthatóságát időnként vitatták. Egy 1927-ben
megjelent hivatalos feljegyzésben
emberi eledelként alkalmatlannak
minősítették, 1981-ben pedig azt írták róla, hogy édeskés, unalmas íze
miatt nem túlzottan kedvelik. Régebben a szegények eledelének tartották,
mert igencsak igénytelen talajban is
könnyen megterem. Ősszel a krumplival együtt takarították be, s a téli
időszakban nyersen fogyasztották
bármilyen étel mellé. Manapság
előnyös tulajdonságai miatt ajánlott
fogyasztani. A zöldségesek 450-490
Ft-ot is kérnek kilójáért.
A csicsóka (szép sárga) fészkes virágzatú növény akár két, két és fél
méter magasra is megnő. A növények tövenként 10-16 tyúktojásnyi,
körte alakú, fajtától függően fehér,
sárga, vagy rózsaszínes gumót növesztenek. Hazánkban a fehér gumójú a legelterjedtebb. A csicsókagumó
15-20 százalék inulint tartalmaz. Az
inulin nem azonos az inzulinnal,
amire a cukorbetegeknek szükségük
van. A csicsókában található keményítő a szervezetben támogatja a lép,
a máj és a hasnyálmirigy munkáját
oly módon, hogy optimális szintre tudja hozni a vércukor szintet.

Kedvező biológiai adottságait pedig
fokozza a kálium, kalcium, magnézium, foszfor és cink ásványianyag-tartalma, a béta-karotin-,
B1; B2-vitamin, niacin- és C-vitamin-tartalma. Életfontosságú aminosavakat tartalmaz. Energiaértéke
tíz dekánként 335 kJ, azaz 80 kcal.
Itt a lehetőség arra, hogy egy kicsit
egészségesebben éljünk, vegyük fel
az étrendünkbe a csicsókát.

Konyhai előkészítése egyszerű. A
gumókat vízben, kefével alaposan
tisztítsuk meg, vagy szükség szerint
hámozzuk. A hámozásnál levágott
nagyobb darabokat érdemes elültetni. Rövid ideig héjában főzzük,
süssük, így kevesebb energiát használunk, időt takarítunk meg. (Főve
könnyű meghámozni, mert a héj
szinte elválik a fogyasztható húsától.)
Bár a többi zöldséghez hasonlóan
a csicsóka is nyersen fogyasztva a
legegészségesebb, így jut belőle
szervezetünkbe a legtöbb vitamin,
ásványi anyag. A nyers, hámozott
csicsókát rágcsálhatjuk főétkezések
között. Íze hasonló a karalábéhoz,
káposztatorzsához, amelyet a legtöbb
gyermek is szeret. Nagyon ízletes
kiegészítője a reggelinek, például vajas kenyérrel is fogyaszthatjuk, mint
a retket. Elkészíthetjük köretnek is
húsos, zöldséges ételek mellé. A sós
vízben főtt csicsókát önállóan, vagy
burgonyával vegyesen is kínálhatjuk.
A krumplihoz hasonlóan süthetünk
hasábokra vágott csicsókát, a burgonyánál azonban édesebb, ezért erősebb fűszerezést, sózást kíván. Friss

salátákba is kiváló, sárgarépa, párolt
borsó, kukorica, sajt, sonka mellé
tartárral leöntve. Próbáljuk meg!
Lehet, hogy ízleni is fog, és megszeretjük előnyös tulajdonságaiért.
M. Mester Katalin

Női szeszély
Hozzávalók:
40 dkg liszt, 4-5 dkg élesztő
2,5 dl langyos tej
2 kávéskanál az élesztőhöz, plusz
még 10 dkg cukor
4-5 db tojás sárgája
15 dkg vaj vagy Rama margarin
1 kisebb citrom héja reszelve
15 evőkanál baracklekvár kb.
4-5 db tojás fehérje
15 dkg porcukor
5 dkg durvára vágott dió
Az élesztőt kevés langyos tejjel és
2 kávéskanál cukorral felfuttatjuk.
Ezalatt a cukrot, a vajat a tojások
sárgáját habosra keverjük, majd
belereszeljük a citromhéjat. Hozzáadjuk a lisztet, a langyos tejben
felfuttatott élesztőt és annyi tejet,
amennyit megkíván a massza. Kézi
mixerrel jól összedolgozzuk. Ha a
tészta kemény, adjunk még tejet
hozzá, mert hasonlónak kell lennie,
mint a kalács, vagy a bukta anyagának, illetve annál kicsit lágyabbnak.
Sütőpapírral bélelt tepsiben fakanállal szépen elegyengetjük a masszát.
Langyos helyen 30 percig kelesztjük.
175 fokra előmelegített sütőben sütjük Amíg a tészta sül, kemény habbá
verjük a tojásfehérjét a porcukorral. A sütőből kivett tésztát először
megkenjük baracklekvárral, majd
elegyengetjük rajta a tojáshabot, s
végül megszórjuk vágott dióval. 100
fokra levett sütőben további 20 percig sütjük, szárítjuk a habot a tetején.
M. Mester Katalin

Kedves Olvasók!
Munkás évet hagyunk magunk mögött abban a reményben, hogy lapunk 2015-ös számait örömmel és érdeklődéssel forgatták. Kérem, legyen
ez így a következő évben is, hiszen mi azért dolgozunk, hogy településeink lakossága összefoglalóját, értékelését olvashassa a legfontosabb
történéseknek. Köszönjük bizalmukat és türelmüket, számítunk rá 2016-ban is.

A Devecseri Ujság minden kedves olvasójának békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt
kíván a lap szerkesztő-bizottsága nevében!
Nagy Imre
főszerkesztő
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REJTVÉNY

PILINSZKY JÁNOS: A FÉNYESSÉGES ANGYAL IS
1

H.L Konvergál Zrt
Ajkai Iroda | Horváth Dávid
Email: iroda@hlkonvergal.hu
Tel: +36-30/620-3626

Váltani szeretne?
Keresi a legkedvezőbb ajánlatot?
Nézesse át szerződéseit!
Válassza díjmentes szolgáltatásainkat!
23 Biztosító ajánlata egy helyen!
Kiemelt szolgáltatásaink:
• Kötelező gépjármű felelősség biztosítás
• Casco
• Lakás biztosítás
• Vagyon- felelősség biztosítás
• Utas biztosítás
• Életbiztosítás
• Nyugdíj kiegészítő biztosítás
Teljes körű ügyintézés, szerződéskezelés,
káresemény esetén közreműködés

APRÓHIRDETÉS
Eladó Devecserben a Vásárhelyi utcában 68 m2-es szigetelt, felújított
(ajtó-, ablakcsere) lakás, alacsony rezsivel, garázzsal, melléképületekkel.
Érd.: 06/70-219-9110

HIRDESSEN
NÁLUNK!
Hirdetések, köszönetnyilvánítások,
jókívánságok díjai:
Teljes oldal (1/1):
35 000 Ft
Fél oldal (½):
18 000 Ft
Negyed oldal (¼):
9500 Ft
Nyolcad oldal (1/8):
5000 Ft
Tizenhatod oldal (1/16): 2600 Ft
4 x 4-es területű:
1400 Ft
Apróhirdetés (20 szóig): 600 Ft
A hirdetési szöveget a könyvtár
információs pultjánál lehet leadni.
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: A, F, E,
E, H, S) 11./ Somogy megye határán megbúvó fürdőváros 12./ Talál 13./
Leves tárolására való edény 14./ - .., -ve 15./ Nem valós 17./ Élő.... (Életjelenséget mutat) 18./ Fővárosa: Bagdad 19./ Gabonából rakott kazal
20./ Gallium vegyjele 21./ Kicsinyítő képző 23./ Regény szereplő 25./ Éva
párja 28./ Tibor becézve 29./ Ismert műve: Nana 30./ Gomb közepe! 31./
Alumínium vegyjele 32./ Vágás testen 34./ Ausztria, Kambodzsa autójele
36./ Trilla 38./ Takaró 40./ Termőföld 44./ Igekötő 45./ Ödön becézve!
46./ Oroszul: Mir 47./ Eszes 49./ Kárt okoz
FÜGGŐLEGES: 2./ Klára latinos továbbképzése - jelentése: tiszta, fényes
3./ Gally 4./ ..... Anna (1949 - 1953 között népjóléti majd egészségügyi
miniszter )5./ “A” nedv 6./ A kés éle ilyen! 7./ Zaj 8./ Nyíl párosai! 9./ Kikötő
híd 10./ A görög mitológiában a pásztorok kecskeszarvú istene 14./ A
megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk: Y, V, L, T, K) 16./ Avas
közepe! 17./ ....... Géza (1943-ban a keleti fronton a magyar megszálló csapatokat irányította) 21./ ... hegy (Tévétorony)22./ Ünnepség 24./ Határvédő
erődítmények láncolata 26./ Szolmizációs hang 27./ Svédország harmadik
legnagyobb városa 33./ Vöröses lila 35./ Hétköznap 37./ Fővárosunk része
39./ Német névelő 40./ Terület 41./ Meztelen testet ábrázoló alkotás 42./
Farmernadrág márka 43./ Négyes magatartású 46./ Kiejtett betű! 48./ Akác
közepe!
A novemberi számban megjelent rejtvény helyes megfejtése: „Lepusztult
a málna vész / Minden toboz földre néz” Nyertesek: Cseh István (Iszkáz),
Györkös Attila (Devecser), Baráth Mária (Devecser)
A rejtvény beküldési határideje: 2016. január 6.
Készítette: Czeidli József
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