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Nagy Lászlóné

NEM FELEJTÜNK…..

(Devecser)

Isten veled fecske, gólya

Fotó: DVTV
2010. október 4-én, nem sokkal
déli 12 óra után átszakadt az Ajkai Timföldgyár zagytározójának
gátja. A vörösiszap áradat Kolontár
és Devecser települések felé zúdult,
mely rövid idő alatt elöntötte városunk nagy részét, hatalmas károkat
okozva. Az ipari katasztrófa váratlan
feladat elé állította az akkori városvezetést, a rendvédelmi szerveket,
valamint a mentésben résztvevő
szervezetek munkatársait, és valamennyi devecserit. De Devecser
élni akart, és megpróbálta kihozni
a legtöbbet az egykor még reménytelennek tűnő helyzetből. A ma idelátogató embert már csak egy-egy
dolog emlékezteti a szörnyűségekre.
A megújult város egy rendezett település képét mutatja, ahol nyoma
sincs a katasztrófának. 2016. október 4-én, hat évvel a katasztrófát
követően, a megemlékezés a Napló

fotókiállításával vette kezdetét, mely
Penovác Károly képeit mutatta be az
érdeklődőknek a Rotary-házban. A
zord időjárás az idei évben a hagyományok megszakítására késztette
az emlékezőket, de ennek ellenére
sokan döntöttek úgy, hogy tiszteletüket fejezik ki az évfordulón. A
megjelentek a Makovecz-lakópark
ökumenikus kápolnájában közös
imádsággal emlékeztek, melyet Dr.
Fodor János katolikus plébános,
Kovács Viktor evangélikus lelkész
és Sándor József református lelkész
celebrált. Kovács Viktor lelkész úr
úgy fogalmazott, „Itt vagyunk.....
Egy elképzelhetetlen dolog és egy
elképzelhetetlen mélységű tragédia
ellenére ma itt vagyunk. A személyes veszteség, az ellehetetlenülés
ellenére itt vagyunk.” Valóban....és
ez nagyon fontos. A megemlékezés
a Rotary-házban folytatódott, ahol

30 ÉVES A KASTÉLYKÖNYVTÁR
A kerek évfordulóhoz méltó módon
szép műsorral és kiállítással emlékeztek. A rendezvény résztvevőit Ormándlaky Péter zenetanár vezetésével
a zeneiskolások, Boldizsár Bíborka,
Magvas Laura, Kovács Kornél és Pataki Bence köszöntötték nagyszerű
zenével. Czeidli József a helyi Értéktár
Bizottsági elnöke a múltra emlékezett:
„30 évvel ezelőtt e csodás falak közé

költözött az akkori községi könyvtár,
amely azóta is a település ékszerdoboza. Akkor a megye vezetői adták
át ezt az épületet. Itt voltak Devecser
akkori vezetői közül Magyar József
pénzügyi és Holczinger László az építési osztály vezetője, akik segítették a
könyvtár létrejöttét, és természetesen
jelen volt Kovács Emil könyvtárigazgató”- mondta Czeidli József, majd

Ferenczi Gábor polgármester beszédében úgy fogalmazott, hogy „ma az
égiek is megkönnyezték azt a napot”.
Felidézte a hat évvel ezelőtti történéseket, hangsúlyozta, hogy a város
lakói bizonyos értelemben kiheverték a katasztrófa okozta károkat, de
az emlékeket kitörölni nem lehet.
Kiemelte, hogy bár a város minden
létező segítséget megkapott a bajban, de a szörnyű történet a felelősök elítélésével válhatna teljessé. Az
emléknap zárásaként az áldozatok
tiszteletére mécseseket gyújtottak,
melyeket az emlékezés kopjafájánál
helyeztek el, ahol lerótták tiszteletüket, és elhelyezték koszorúikat a
rendvédelmi szervek, a politikai
pártok képviselői, Devecser Város
Járási Hivatala, valamint Devecser
Város Önkormányzata.
Nyárs Hajnalka

átadta a szót a címzetes igazgatónak.
Részletek Kovács Emil ünnepi gondolataiból: „Az ember eltervez valamit
és végrehajtja, úgy gondolja, hogy értelme van, és a közösséget szolgálja.
Nem számítottam rá, hogy ennyien
kíváncsiak lesznek arra, hogy hogy
is jött létre ez a valóban párját ritkító
intézmény. Minden intézmény életében vannak meghatározó időpontok,

Isten veled fecske, gólya,
friss tavasznak hírmondója.
Hűs őszi szél útra intett,
elhagytok hát újra minket.
Fáj, hogy elszálltok ti megint,
felétek sok hű szív tekint.
S azt kívánom, könnyű legyen,
szárnyalástok vízen, hegyen.
Süssön rátok napfény meleg,
ne bántsanak a zord szelek.
Nagy út után mégis végre,
érjetek el délvidékre.
S kelepelve, csicseregve,
térjetek vissza kikeletre,
magyar földre, magyar tájra,
érkezéstek sok szív várja.
Hozzatok el minekünk,
majd új reményt, mely virágot hajt,
és boldogságot remél.

Áprily Lajos

Ősz

Most már a barna, dérütötte rónán
mulandóságról mond mesét a csend.
Most már szobádba halkan elvonulhatsz
s hallgathatod az álmodó Chopint.
Most már a kályhatűz víg ritmusára
merenghetsz szálló életed dalán,
míg bús ködökből búcsút int az erdő,
mint egy vöröshajú tündérleány.

események, mérföldkövek, amelyek
meghatározzák az intézmény sorsát,
életútját. Ilyen jelentős esemény volt
1986. szeptember 12-e, amikor ebben a
kastélyban létrejött egy világszínvonalú
könyvtár. Nagyon sokan Európa legszebb könyvtárának nevezték…..Hogy
ezt a szép épületet a könyvtár kapta
meg, egyáltalán nem volt egyértelmű.
(Folytatás a 4. oldalon)
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
- AMIRŐL A DEVECSERIEKNEK TUDNI KELL
Nyilvános képviselő-testületi ülés:
2016. szeptember 28.
Napirend előtt:
Négy tárgyalandó pontot többségi
szavazással levettek a napirendről
(3 beszámolót és a Rinaldó Party
Service Bt. kérelmét)
Ferenczi Gábor polgármester ismertette az október 4-i és 23-i
ünnepi megemlékezés rendjét.
Elmondta, hogy Zsigmond János
a „lomis” piac üzemeltetésével
kapcsolatban helyi népszavazást
kezdeményezett a helyi Választási Bizottságnál, amely szerint az
önkormányzat működtetné a „lomis” piacot. Bendes István jegyző
ismertette a népszavazás rendjét. A
kezdeményezés okt. 4-én jogerőre
emelkedik. Innentől 30 nap alatt
össze kell gyűjteni a választópolgárok 20%-nak aláírását. Utána 50-70
nap között ki kell írni a választást,
melynek költségeit az önkormányzat viseli. Az okt. 2-i választásról
országos közvéleményt olvasott fel
a jegyző. Kozma György képviselő kérdést tett fel: Ki akarja, hogy
Devecserben újra megismétlődjön
a régi lomis helyzet? Gondoltak-e
erre a népszavazás kezdeményezésénél? A polgármester válasza: Ő és
Bognár Ferencné helyett indította
el magánszemély a helyi népszavazást. Szó sincs a „lomis” piac
Devecserbe való visszaköltöztetéséről. A devecseriek kedvezmén�nyel árusíthatnának. Óvári Márton
képviselő közölte, hogy ő szeretné,
ha az önkormányzat üzemeltetné
a „lomis” piacot, de a megkapott
anyagban nem látja biztosítottnak
a működést, mert nincs pontos kidolgozott terv. A népszavazást ez
ügyben politikai haszonszerzésnek,
hisztériakeltésnek tartja. A polgármester javasolta, hogy az ügyben
tartsanak lakossági fórumot.
Napirend:
1. Elfogadták az orvosi körzetek
beosztást. Holczinger László bizottsági elnök javasolta, hogy a
lebontott utcák neveit töröljék.
2. Módosították a bevételek és kiadások összegét, így a költségvetés bevételi és kiadási főösszege:
1.029.137.804

3. A helyi építési szabályzatot átvizsgálják, és szükség esetén új
rendeletet alkotnak.
4. A testület csatlakozik a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, ill. a felsőoktatási
tanulmányokat kezdők fiatalok
számára létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Óvári
Márton javasolta, hogy az elnyerhető összeg, a legkisebb öregségi
nyugdíj eddigi 25%-át emeljék
35%-ra, hogy minél többen vehessék igénybe az ösztöndíjat. A
beadási határidő: november 8.
5-15. A testület kérelmekről döntött.
A támogatottak és a támogatások
összege: Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet: 20.000 Ft.
Jégkárt elszenvedett települések
(Felső-Tisza Vidék): 50.000 Ft.
Devecserbe bejáró tanulók utaztatása: 66.750 Ft. Ingyenes tankönyvellátás: 403.719 Ft. Felnőtt
képzőművészeti szakkör: 50.000
Ft. Az iskola 3 ablakára redőnyt
szerelnek. Az iszapkatasztrófa
miatt lebontott lakóterületen
még fennálló víziközmű hátralékokat elengedik. (13 tulajdonos: 805.025 Ft. A KLIK (Pápára
költözött), Rotary-házban lévő
helyiségeit VMPSZ devecseri
tagintézménye kapta meg. A
devecseri óvodából kivált a
noszlopi óvoda, ezért a költségvetésből a megfelelő rész
átutalásra kerül.
16. Az Önkormányzat részt vesz az
ASP pályázaton.
17. Devecser beltéri 12 db ingatlan
vízbekötésének engedélyes tervezésére a GAJDAR és PAPP BT.
(Magyarpolány) kapott megbízást. (120.000 Ft)
18. A Városüzemeltetési Nonprofit
Kft. 2012-2015. évi ellenőrzési
ügyét 3 igen, 2 nem szavazattal
a következő ülésre elnapolták.
19. Az új temető üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót elfogadták.
(4igen, 1 tartózkodás) Legfontosabb feladatnak a parcellázást (már
csak 20 sírhely van), és a közművek
rendbetételét nevezték meg.

20. Lakossági kérdésre reagálva: A
Fekete Antal utcában az idén, a
Lakatos utcában jövőre oldják
meg a víz, árok, út gondokat.

Nyilvános képviselő-testületi ülés:
2016. október 5. A szeptember 28án határozatképtelenség miatt
félbeszakadt ülés folytatása.

21. A CC Color Kft. (Ajka) részére
értékesítették a 487/1 hrsz-ú
2008 négyzetméter és a 487/2
hrsz-ú 626 négyzetméter
nagyságú ingatlanokat 600 Ft/
négyzetméter+ ÁFA áron. Óvári
Márton javasolta, hogy emeljék
meg a négyzetméter árat 1200
Ft-ra. A jegyző jelezte, hogy
először módosítani kell a helyi
határozatot, csak azután lehet
árat módosítani.

Napirend előtt:
Kozma György képviselő zárt ülést
javasolt a Rinaldo Party Service Bt.
kérelmének, ill. a Devecseri Ujság
főszerkesztői állására benyújtott pályázat elbírálására. Az előbbit igen,
az utóbbit nem fogadta el a testület.
Napirend:
1. 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással
elfogadták, hogy a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012-2015
évi pénzgazdálkodását a JURATUS kft. (Veszprém) végezze
bruttó 1.514.513 Ft-ért.
2. Az útpadkák javításának módjáról, a kifizetésről a következő
testületi ülésen döntenek. Előtte
végigjárják a javított szakaszokat.
3. Tudomásul vették Bendes István
jegyző parlagfű elleni védekezésről szóló tájékoztatóját.
4. Az Oktatási Bizottság tagjának Kovács László képviselőt, a Gazdasági
Bizottság tagjának Kozma György
képviselőt választották meg.
5. A közmeghallgatás ideje: 2016.
november 16. 17 óra, helye: Művelődési Ház
6. 
Ferenczi Gábor polgármester alpolgármesternek Bognár
Ferencné képviselőt javasolta
megválasztani. A képviselőnő a
korábban mondott feltételekkel
vállalta a jelölést. A titkos szavazás eredménye: 2 igen, 4 nem, 1
érvénytelen. Bognár Ferencnét
a képviselő-testület nem választotta meg.
7. Egy meg nem jelent „interjú”
miatt a vártnál nagyobb, zajosabb vitát váltott ki a Devecseri
Ujság főszerkesztőjének kinevezése. Kozma György a politikai
érzékenységet hiányolta, Mayer
Gábor a csúsztatásokat és az ominózus cikk időzavarba kerülését
kifogásolta. Ferenczi Gábor és
Kovács László alkalmasnak, hitelesnek találták Nyárs Hajnalkát a feladatra, aki valamennyi
kérdésre választ adott. Elmondta többek között, hogy a jelzett
cikk aláírás nélkül érkezett, és

22. Hozzájárulta 38 mázsa cement
beszerzéséhez.
23. Elfogadták a Szt. Imre u. 17.
szám alatti ingatlanra tett
árajánlatot. (1.326.930 Ft)
Árajánlatot kérnek a Makovecz-lakóparkban lévő lakóházra. (Jelenleg a Vöröskereszt
bérli)
24. Az útpadkák javításának tárgyalásakor heves vita alakult
ki. A polgármester közölte,
hogy nincs testületi döntés, de
a vállalkozó elvégezte a munkát.
1.63.201 Ft értékben. Célzott
rá, hogy képviselők adták a
megbízást. Holczinger László
és Óvári Márton elképedve
tiltakozott. Dukán Gabriella
aljegyző felolvasta a 210/2016.
(VI. 23.) Kt. határozata alapján
megbízásra kerülő Baumidex
Kft-vel útpadkák javítására
kötendő szerződés érdekében
Ferenczi Gábor polgármester
vezetésével, Holczinger László és Óvári Márton képviselők
valamint Bendes István jegyző
részvételével bizottságot hoz
létre, akiket felkér arra, hogy
Devecser Város Önkormányzata tulajdonában lévő utcákat
helyszíni bejárás során vizsgálják meg és tegyenek javaslatot,
hogy mely utcák útpadkáinak
javítási munkái kerüljenek
elvégzésre. Bognár Ferencné
feltette a kérdést: A munkát ki
és hogyan rendelte meg?
Az ülés határozatképtelenné vált.
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valójában nem volt interjú. Nem
akarja, hogy politikai színtérré
váljon az újság. Garantálni tudja
lapunk függetlenségét, és a devecseriek képviseletét. 5 igen,
1 nem, 1 tartózkodással a képviselő-testület Nyárs Hajnalkát
megválasztotta a Devecseri Ujság
főszerkesztőjének.
8. Renner Eszter devecseri lakos
aláírásgyűjtést indított, hogy az
önkormányzat hozzon létre és
működtessen egy gyepmesteri
telepet és egy állatmenhelyet. A
polgármester elmondta, hogy
eddig közel 800 aláírás gyűlt
össze. A kóbor kutyák miatt
néhány helyre gond az ebédkihordás, a közterület-felügyelőt
a napokban harapta meg egy
kutya. Az ajkai telep túlterhelt.
Az önkormányzatnak kötelező
feladata egy telephely kialakítása.
A kistérség polgármesterei segítségét is kérte. Holczinger László
és Kozma György gyors megol-

Önkormányzati Hírek / Közérdekű

dást javasolt. Egyhangú döntés,
az önkormányzat a Meggyesen
hozzon létre egy saját gyepmesteri telepet. Keressenek egy engedéllyel rendelkező vállalkozót
az azonnali megoldásra.
9. Véget vetettek és lezárták a Timber-Metal Kft csatornaépítési
ügyét. (amely valószínűsíthető,
hogy már nem is üzemel!) A
jegyző javasolta, ha a cégnek van
követelése, az elszámoltatást a
szakértők megállapítása szerint
kell végezni, valamint a kötbér 30
nap helyett 60 legyen. Szavazat:
4 igen, 3 nem
Vegyes ügyek:
- Az előző testületi ülésen a polgármester megsértette Holczinger Lászlót, aki most dokumentummal támasztotta alá igazát.
A polgármester megkövette a
képviselőt és elnézést kért.
- A zeneiskola nyári tábora az előzőek kétszeresébe került, ehhez

800 ezer forintot kérnek, valamint
kérik, hogy Ormándlaky Péter
karnagyi díja az önkormányzathoz kerüljön. A költségvetés
tárgyalásánál figyelembe veszik.
- 80.000 Ft-ot biztosítottak Czeidli
József könyvének kiadásához.
- Vásárolnak két páramentesítőt
(60.757 Ft/db), a város kemencéjének tetőfedéséhez 86.615 Ft-ot
adnak.
- Tar Lajos jótékonysági koncertjének bevételét az emlékmű megvilágítására szánt összeghez teszik.
- A jövő évi költségvetésnél vegyék
figyelembe az óvoda iskola technikai dolgozóinak bérrendezését.
- Kérik a kistérségi hozzájárulást a
háziorvosi ügyelet technikai dolgozónak bérrendezéséhez.
- Az Arany János utcai kereszt
renoválásához kb. 50.000 Ft-ot
biztosítanak.
- A Máltai Szakiskola új kapujához

-3kb. 80.000 Ft-ot adnak, és kijavítják a feliratot.
- A polgármester kérte a képviselőktől, hogy ne hiányozzanak
az ülésekről, és az ülések közben
ne menjenek haza.
- Bendes István jegyző felolvasta a
Rinaldo Party Service Bt. kérelmét, a polgármester kronológiai
sorrendben ismertette a régóta
vajúdó ügyet. Kara László a Bt.
elnöke elmondta, hogy a Meg�gyesen országos rendezvényeket
akarnak tartani, és felújítanák
a nagytermet. Kovács László
támogatta, míg Kozma György
az eddigi rendezvények biztonságát kifogásolta. Mayer Gábor
elmondta, hogy az iskolában a
Bt. által tartott rendezvényeken
is sok kifogás volt. A kérelemre
a képviselők szavazata: 2 igen, 1
nem, 2 tartózkodás volt.
A DVTV felvétele alapján
Váti Ferenc

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy Devecser Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 23/2003. (IX.16.) Önk.
rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzattal összhangban az alábbiak szerint szabályozza Devecser város belterületén a nyílttéri égetést. Főszabályként
az avart és kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani. Az
ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű növényi hulladék szabályos kezelése
az ingatlantulajdonos feladata.
Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése kizárólag
október 1-jétől április 30-ig munkanapokon,
10 és 18 óra között megengedett,
TILOS bárminemű égetés minden HÉTVÉGÉN, továbbiakban: Március
15., Húsvét, október 23., október 31., november 1. napokon.
Az égetés során kötelezően követendő szabályok: Avart és kerti hulladékot
(egyszerre maximum 1 m3 mennyiséget), szélcsendes időben, a reggeli és
esti talaj közeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változásai) miatt, 10-18 óra
között, csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni, ahol az
égetés hősugárzása környezeti kárt nem okoz. Avart és kerti hulladékot égetni
csak úgy szabad, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa. Az
égetés a környezetre további tűz- vagy robbanásveszélyt nem jelenthet, a tüzet
őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet
azonnal el kell oltani. (a tüzelés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket
kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg
a tűz eloltható) Fontos, hogy az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más
kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot! A hatóságilag elrendelt általános
tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést! Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól,
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 31/2013. (XII.19.)
önkormányzati rendelete 9. §-a alapján a kerti hulladék égetésével összefüggően
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki május
1. és szeptember 30. között kerti hulladékot éget, aki ezen az időszakon kívül
18 -10 óra között kerti hulladékot éget, az égetést végző személy az égetés teljes
időtartama alatt nem tartózkodik a helyszínen, a szükségesnél tovább végzi az
égetést, valamint kerti hulladéknak nem minősülő hulladékot éget. A levegő
védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése szerint
lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett

hulladék nyílt téri égetése tilos. A 2015. március 5-én hatályba lépett Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján, külterületen
előzetesen engedélyeztetni kell a hatósággal a lábon álló növényzet, tarló, illetve
a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését.
A kérelmet 3000 forintos illetékbélyeggel ellátva az égetés tervezett időpontját
megelőzően 10 nappal kell benyújtani a tűzvédelmi hatósághoz (Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége). Az
adatlapon fel kell tüntetni többek között az érintett terület földrajzi koordinátáit,
az esetleges oltáshoz rendelkezésre álló eszközöket és az égetésben részt vevők
adatait, elérhetőségét is, valamint a tervezett égetés pontos időszakát.
Bendes István
jegyző

HIRDESSEN
NÁLUNK!
Hirdetések, köszönetnyilvánítások,
jókívánságok díjai:

Teljes oldal (1/1):
Fél oldal (½):
Negyed oldal (¼):
Nyolcad oldal (1/8):
Tizenhatod oldal (1/16):
4 x 4-es területű:
Apróhirdetés (20 szóig):

35 000 Ft
18 000 Ft
9500 Ft
5000 Ft
2600 Ft
1400 Ft
600 Ft

A hirdetési szöveget
a könyvtár információs pultjánál lehet leadni.

Közérdekű
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30 ÉVES A KASTÉLYKÖNYVTÁR (folytatás az első oldalról)

A könyvtárnak akkori társadalmi
megbecsülése nem érte el azt a szintet, hogy egy ilyen színvonalú épületet megkapjon, más intézmények is
szerettek volna idejönni…..A város
jelképe lett ez a kastély. Baráti társaságok, ismerősök jöttek, sőt néhány pár
itt esküdött örök hűséget egymásnak.
Hogy miért mi kaptuk meg az épületet? Egyik ok, hogy a könyvtár 3

különböző helyen működött, a másik
ok a szakmai munka. 1974-ben és
1977-ben elnyertük a kiváló könyvtár címet, a harmadik tényező, hogy
amikor a járási intézmények Ajkára
költöztek, egyedül a könyvtár maradt
itt hálózati központként…..Nehéz
volt az épület megszerzése. A járás
megszűnése után az üresen maradt
épület egy részén szociális otthont

létesítettek, a másik része üresen maradt. Akkor született meg a gondolat,
hogy milyen csodálatos könyvtárat
lehetne itt kialakítani. A beépítési tervemet a megye elfogadta. Egy belsőépítésszel kidolgoztuk az átalakítási
terveket…..A szakmai átalakítás sem
volt egyszerű. Nekünk kellett kitalálni,
mi hogy legyen. A minisztérium segített. A megye megszabta, hogy városi
könyvtár legyen, amely akár egy 3040 ezer lakosú várost is ki tudna szolgálni. Óriási feladat volt a könyvtár
belakása, és az ideköltözés. Az olvasók
száma megduplázódott…..Sok civil
szervezet kapott itt helyet. A galérián
neves művészek állítottak ki. Ajkáról,
Sümegről, Pápáról is voltak olvasóink.
Voltak külföldi látogatók is, akik csodálták, hogy egy ilyen kis településnek ilyen csodálatos könyvtára van.”
Végezetül Kovács Emil megköszönte a jelenlévőknek, hogy fontosnak

tartják a könyvtár múltját, jelenét és
jövőjét. A kiállítást Ferenczi Gábor
városunk polgármestere nyitotta meg.
Köszöntötte a könyvtár egykori és mai
dolgozóit. „Egy település lelkét az ott
élő, ott dolgozó emberek határozzák
meg, általuk teremtődnek meg azok
a beruházások, amelyek egy település
életét meghatározzák.” - mondta a
polgármester, majd beszélt a könyv,
az olvasás fontosságáról, a csodás
könyvtárunkról, a dolgozóknak pedig
további sikeres munkát kívánt. A kiállítás nagyszerűen idézte meg a múltat.
A szervezésért köszönet illeti a vezető
nélkül is eredményes munkát végzett könyvtár munkatársait, Baráth
Szilviát, Gazsi Istvánnét, Molnárné
Baumgartner Edinát, Soós Helgát,
Somlóváriné Stall Erikát, Szabó Istvánnét és Takácsné Benedek Mártát.
Váti Ferenc

FEJLESZTÉSEK-FELÚJÍTÁSOK
Útátadás

Komplex útfelújítási program keretében 69 milliárd forintos hazai forrásból, mintegy 119 km hosszú mellékúti szakasz felújítására került sor
térségünkben. A beruházás célja volt,
több térség elérhetőségének javítása,
az utazási idők csökkentése, közúti
valamint az autóbuszos közlekedés
szolgáltatási színvonalának javítása,
a biztonságosabb közlekedés szolgálatában. Városunk területén a Devecser-Sümeg (2,2km szakasz) valamint
a Devecser-Ajka (3,2 km szakasz)
összekötő utak, valamint a 8-as főút
(Tüskevár irányába mintegy 10 km-es
szakasz) szükséges vastagságú aszfaltréteget kaptak, valamint az árkok, padkák, átereszek, hidak felújítása mellett
az autóbuszmegállók is megújultak.
Devecserben az útszakaszok hivatalos átadására 2016. szeptember 29-én
került sor. Dr. Kovács Zoltán területi
közigazgatásért felelős államtitkár
beszédében elmondta, hogy megyei
biztosként nagy öröm számára, hogy a
megye fejlődéséről számot adhat, főleg
jelen esetben, hiszen a fejlesztések a
saját választókerületében történtek.
Hangsúlyozta, hogy a fejlesztések a
közel 15 km-es állami támogatásból
finanszírozott útszakasz felújításával
nem értek véget, mert az állam, a
2017-es esztendőre vonatkozóan 100
milliárd forintot tervezett be további
komplex útfelújításra, megyénkben,

BÉLYEGEN A
KASTÉLYKÖNYVTÁR

mintegy 40 km útszakaszra vonatkozóan, 4.6 milliárd forintos beruházással. Államtitkár úr kiemelte,
hogy az említett utak a 2010-ben
bekövetkezett vörösiszap-katasztrófa során jelentősen elhasználódtak,
melyet a döntéshozó, a magyar állam
is figyelembe vett akkor, mikor a
felújítások mellett döntött. Ezáltal
az itt élők számára nemcsak megújultak ezek az utak, hanem egyben
biztonságosabbá is váltak. Fekete
János, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Veszprém megyei igazgatója
megköszönte a kivitelező precíz,
határidőre elkészült munkáját, valamint munkatársainak az előkészítés
és a műszaki ellenőrzés során végzett
tevékenységét, majd beszámolt pályaszerkezet cseréről, aszfaltozásról,
a Torna patak hídjának felújításáról,
valamint a Devecser városa által is
támogatott térburkolatos járdafelújí-

tásokról (1800 négyzetméter), melyeket a számok tükrében is bemutatott a jelenlévőknek. Államtitkár
úr, valamint igazgató úr gondolatai
alapján, illetve a látvány tekintetében elmondható, hogy az útfelújítási
program nemcsak megvalósult, hanem el is érte célját. Ferenczi Gábor
polgármester Devecser közössége
nevében köszönetét fejezte ki a város
történetében és életében, megítélése
szerint stratégiai fontosságú útfelújítás megvalósulásáért. Elmondása
szerint a település erre már régóta
várt, és ez a beruházás nem csak
közlekedésbiztonsági szempontból,
hanem gazdaságélénkítő szempontból is fontos a jövő tekintetében,
melyre a 2016-os esztendő elért
eredményeit figyelembe véve polgármesterként optimistán tekint.
Nyárs Hajnalka

Elkészült a kisváros bélyegsorozatának legújabb eleme. A mostani a
könyvtárat ábrázoló egyedi bélyeg,
amelyet az Esterházy kastélyba költözésének 30. évfordulójára adott
ki az önkormányzat. A korábbiak a város főterét, az Újjászületés
Kápolnáját, az I-II. világháborús
emlékművet örökítik meg.
Czeidli József

Napelemes kandeláberek
A közelmúltban az önkormányzat által vásárolt napelemes kandeláberek
felállításra kerültek a Művelődési Ház
és a Vackor Óvoda között, melyek az
itt kialakításra váró gyalogátkelőhely
megvilágítását szolgálják majd, megcélozva ezzel a biztonságosabb közlekedést. A hálózati tápellátást nem
igénylő rendszer a Makovecz-lakópark mellett, a Sümegi úton is működik. A napelem töltéséhez elegendő a
szórt fény, ezért üzemeltetési költsége
nincs, a világítás pedig sötétedéskor
automatikusan működésbe lép.
Nyárs Hajnalka
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VENDÉG A BABA-KLUBBAN

A Baba-klub október 3-i foglalkozásán Bakos Ferenc mentőtiszt tartott
előadást az érdeklődőknek a gyermekkori balesetek megelőzéséről, a
balesetek következtében kialakult sérülések ellátásáról, újraélesztésről.
Az előadást követően - a legkisebbeknek és szüleinek Németh Noémi
által szervezett - népszerű zenei foglalkozáson, a zenei élmény által a
résztvevők átélhették a közös éneklés és játék örömét.
Nyárs Hajnalka

FANNI HÁZ

2016. szeptember 30-án megnyitotta kapuit a Kora Gyermekkori
Intervenciós Központ és Konduktív Ambulancia, mely azzal a céllal
létesült, hogy különböző pedagógiai,
egészségügyi, pszichológiai módszerekkel, szakemberek segítségével,

megoldást találjanak a mozgás, a beszéd, és a mentalitás terén a megszokottól eltérő fejlettségű gyermekek
számára. Séfer Hajnalka, a központ
vezetője elmondta, hogy a terv már
13 évvel ezelőtt megszületett a létesítménnyel kapcsolatban, melyet

önerőből valósítottak meg. Ő maga
konduktorként, a nemzetközileg
elismert Pető-módszerrel foglalkozik a felnőttekkel, gyógypedagógus
kollégái pedig gyerekekkel. Pszichoterapeuta, autizmus specifikus
logopédus is segíti a munkát. Az
Ayres-féle terápiát alkalmazzák,
jövőbeni terveik között szerepel
lovasterápia, valamint a víziterápia
minden formájának bevezetése. A
szolgáltatásaikat bárki igénybe veheti orvosi beutaló, célzott probléma
megjelölése nélkül. Az ellátás részben költségtérítéses, részben pedig
államilag finanszírozott forrásokból
- szakszolgálatokon, óvodákon, iskolákon keresztül kötnek szerződést

- látják el az érintett gyerekeket. A
vezető szívesen beszélt Fanniról, aki
a legelső korai fejlesztésben résztvevő babájuk volt 12 évvel ezelőtt.
Fanni olyan szemléletmódra tanította meg őket, melyet eddig nem
tapasztaltak sehol. Az ő problémái
kapcsán kezdtek el a szakemberek
együtt dolgozni. A kislány már nem
lehet sajnos velük, ezért gondolták
úgy, méltó emléket állítva neki, róla
nevezik el a létesítményt. A megnyitóra várták a térség polgármestereit,
védőnőit, intézményvezetőit, ahol
beszédet mondott Czeizel Barbara,
a korai intervencióért felelős miniszteri biztos.
Nyárs Hajnalka

meg azt a legideálisabb külső megjelenést, ami az egyéni stílusunk kialakításában komoly szerepet játszik.

lyozott legyen, s persze bizalmat és
megbízhatóságot sugározzon. Jólesik,
ha udvarias és gondoskodó. Külsőségekben látnom kell az ápoltságát, az
igényességét önmagára és környezetére. Tudjon megfelelően kommunikálni, szeretem, ha valakiben a humor és
a komolyság finom egyensúlyban van.
No, meg kék szemű, fekete hajú, kicsit
olaszos a férfiideálom, mint a férjem.

A DIVATSZÍNEK ISMERŐJE
A közelmúltban találkoztam a Budapesten élő és dolgozó Kovács Adrien
divatsminkessel és színtanácsadóval.
Lapunk számára kértem tőle interjút,
amire szíves-örömest vállalkozott.
Hogyan kerültél kapcsolatba a Miss
Somló Szépségverseny szervezőivel?
A Kastélykönyvtárban dolgozó kedves
ismerősöm, Baráth Szilvia ajánlott a
polgármester úr figyelmébe, aki személyesen kérte a segítségem, és én
örömmel jöttem.
Milyen szálak fűznek Devecserhez?
A kisvárosban születtem és édesanyám most is itt lakik. A gyermekéveim ide és a Somló-vidékhez kötnek.
Takács Tiborral ekkor találkoztam a
könyvtárban egy író-olvasó est alkalmával. Ezt a versikét írta nekem, azóta
is féltve őrzöm. Ebbe a néhány sorban
tökéletesen összefoglalja az ifjúság lényegét és a múlandóságát: „Ó Adrien,
szép Adrien, Neked az Adria üzen.
Neked az ifjúság dalol a Somló hegyi
fák alól. A te neved, e gyönyörű, maga
a legtisztább derű! Adrien, szépség,
ifjúság, kár, hogy múlandó a világ!”
Mennyire népszerű a divatsminkes
pálya napjainkban?
Egyre népszerűbb, mert már lassan
az általános iskolában is (sajnos!)

sminkelnek a lányok. Aztán később
elvégeznek 1-2 hónapos sminktanfolyamot, és pár hónap múlva már
sminkmesterként mutatkoznak be.
Erősen kezd felhígulni a szakma.
Mesterré sok tanulás, gyakorlás, és
tapasztalat során válik valaki. Én is
éveket szántam rá, hogy a szakma
legjobbjaitól tanuljak. Természetesen
megvolt bennem a kitartás, s olyan
ívű fejlődésen mentem keresztül,
amire szerencsémre egyre többen
felfigyeltek.
Színtanácsadó is vagy egyben. Kik
igénylik ezt?
„A ruházat, a megjelenés néha többet
árul el egy emberről, mint a legfennköltebb gondolat.” - mondja Mark
Twain. Sokan veszik észre, hogy a
sikernek igen is része a belső harmónia, és a jó megjelenés. Kolléganőmmel együtt a közös cégünk azt tűzte
ki célul, hogy segítsük megtalálni a
legelőnyösebb színeket, fazonokat,
kiegészítőket azoknak, akik hozzánk
fordulnak, s megtalálják saját stílusukat. A színelemzés valójában egyfajta
harmóniateremtés. A saját színeink, a
haj, bőr, szemünk - amit genetikailag,
születésünkkor hozunk magunkkal
- határozzák meg, hogy milyen színtípusba tartozunk, milyen színek állnak
jól nekünk igazán. A színek így adják

Hol dolgozol, s mely hírességnek sminkeltél vagy adtál tanácsot?
Rengeteg megkeresésem volt, s van a
jövő évre is. Sminkeltem szépségversenyeken, televízióban, magyar és
külföldi kisfilmekben, részt vettem
reklámfilmek készítésében. Egy hete
az RTL Klub Egészségkalauz c. műsorában velünk készült felvételen Dombóvári Vandának adtam smink- és
színtanácsot. De említhetem még Andor Évát, a TV2-től is a közelmúltból.
Számodra egy férfiban mi a vonzó?
Izgalmas kérdés! Természetesen
legyen stílusa! Számomra nagyon
fontos, hogy figyelmes, kiegyensú-

S végül arról beszélt, hogy a versenyképességének a megőrzéséhez a folyamatos tanulás elengedhetetlen. Maga
is vallja, Weöres Sándor gyönyörű
gondolatát, miszerint:
„Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásunk tevékennyé
ébredése.”
Czeidli József

Iskolai Hírek
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NÉPMESE NAPJA

A nagy mesemondó, Benedek Elek
születésnapján 2005 óta ünnepeljük a Magyar Népmese Napját.
Ezen alkalomból alsó tagozatos
kisdiákjaink részt vehettek Máté
P. Gábor színművész szórakoztató,

LÉGY BIZTONSÁGBAN!

interaktív előadásán. Reméljük, a
kedves szülők és a gyerekek más
napokon is szívesen olvasgatják
kedvenc meséiket!
Martonné Csom Adél
tanító

ZENE VILÁGNAPJA

Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa
Yehudi Menuhin kezdeményezésére 1975-ben emelte október elsejét a
Zene Világnapja rangjává. A kisváros
általános iskolájának alsó - és felső tagozatos tanulóinak adott kis koncertet
a Zeneiskola zenekara. Ihászné Szabó Katalin igazgatónő beszélt a zene

Alapítva 1927-ben

szépségeiről. Előadásukban elhangzott
Beethoven: Örömódája, Vivaldi: Négy
évszakjának - Ősz tétele, valamint egy
olasz népdal, Ormándlaky Péter karnagy vezetésével. A gyerekek vidáman,
a zenei élmény hatására mentek a
következő tanórára.
Czeidli József

Biztonságos internet

A közösségi oldalak használata, a
böngészések során nem kevés veszély
leselkedik a fiatalokra. A Devecseri
Rendőrőrs munkatársai, Borsath Balázs rendőr törzszászlós, Zabó Tamás
rendőr főtörzsőrmester és Vass Dorina
rendőr hallgató (Nemzeti Közszolgá-

Közlekedési szabályok

Már hagyomány iskolánkban, hogy
Borsath Balázs iskolarendőr szeptemberben bevezeti az első osztályos
kisdiákokat a közlekedési szabályok
rejtelmeibe. Így volt ez most is. Rendkívül érdekes, szórakoztató, interaktív
órán vehettek részt legkisebbjeink.
Aktívak voltak, minden érdekelte

lati Egyetem) egy a biztonságos Facebook használatra irányuló előadás
keretében hívták fel a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola diákjainak
figyelmét a veszélyforrásokra.
Nyárs Hajnalka

őket. Balázs bácsi pedig türelmesen
válaszolta meg az összes kérdést.
Végül még ajándék matricákkal is
meglepte a kicsiket. Reméljük, a gyerekek alkalmazzák majd a ma tanult
ismereteket!
Martonné Csom Adél
tanító

DIÁKJAINK AZ ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VERSENYEN
A Gárdonyi Géza Általános Iskola
és AMI diákjai által alkotott csapat a Magyar Vöröskereszt Megyei
Szervezete által májusban rendezett
elsősegélynyújtó verseny megyei fordulóján megszerezte az első helyet,
így várakozva készültek az országos
megmérettetésre, melynek az idei
évben Veszprém adott helyet. A Pannon Egyetem aulájában a résztvevők
fantasztikus nyitóesten vettek részt,
ahol a csapatok jól érezték magukat.
A csapat tagjai Szövérfi Kitti, Csibertics Nikolett (csapatkapitány), Nagy
Krisztina, Horváth Dávid és Kozma
Adrián a verseny napján komoly
feladatokkal szembesültek az egyes
állomásokon. Artériás vérzés, bordatörés, szegycsonttörés, égési sérülések,
újraélesztés, orrtörés, epilepsziás ro-

ham ellátása, gyermek újraélesztése
szerepelt a feladatok közöztt. Komoly
próbatétel volt egy tömeges baleseti
kárhelyen való helytállás, ahol iskolánk csapata a Pápai Református Kollégium csapatával és a bajor vendégcsapattal küzdött együtt. Csibertics
Nikoletta csapatkapitány elmondta,
hogy kihozták magunkból a maximumot, nap végére nagyon elfáradtak, de
nagyon élvezték a versenyt, melyet
egy hangulatos záróest keretében
tettek emlékezetessé a szervezők. A
csapat tagjai köszönetüket fejezik
ki Rába Jánosnénak a felkészítésért
és Szendrei Júliának, a Magyar Vöröskereszt Somló Térségi Program
vezetőjének a sok segítségért.
Nyárs Hajnalka
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PROJEKTZÁRÓ GÁLÁVAL

A vörösiszap-katasztrófa 6. évfordulóján, október 4-én tartotta projektzáró
rendezvényét a Magyar Vöröskereszt
Somló Térségi Program Közössége a
Művelődési Ház színháztermében.
Az ünnepségen megjelentek között
köszöntötték többek között Bobrovics
Árpádot, a Magyar Vöröskereszt alelnökét, Bereczky Nórát, a Devecseri
Járási Hivatal vezetőjét, Burján Ernőt,
a Somló-környéki Többcélú Társulás
elnökét, Bakos Andrást, a Devecseri
Rendőrkapitányság vezetőjét, Bár-

dossy Sándort, Járási Katasztrófavédelmi megbízottat, Dr. Gaál Editet,
a Somló Térségi Egészségfejlesztési
Iroda vezetőjét, Barát Gábort, a Magyar Vöröskereszt Veszprém megyei
igazgatóját. A megnyitón ünnepi
beszédet mondott Bobrovics Árpád
és Ferenczi Gábor Devecser város
polgármestere. Targubáné Szendrei
Júlia a Vöröskereszt Somló Térségi
Program Közösségének szervezője
vetített képes előadásában idézte fel
a szervezet sikeres eseményeit, ren-

KEMENCÉS ROCKFESZTIVÁL

Fotó: Czeidli József
Devecseri lakosok építő szándékából és
munkájával, Sebestyén Géza építész tervei alapján elkészült a Város Kemencéje.
A Devecseri Városi Piac- és Rendezvénytéren felállított kemence id. Kurdi
István, Kurdi Tibor, ifj. Kurdi István, Né-

meth Péter, Ughy Sándor, a Start-munkaprogramban résztvevő munkatársak,
és más devecseri lakosok közreműködésével, adományaival létesült, melynek
felfűtési folyamata a közelmúltban megtörtént első begyújtással kezdődött el.

25 ÉVES A FLÁRE BEÁS EGYÜTTES
Szinte hihetetlen, de ezek a fiúk már
negyed százada együtt zenélnek,
énekelnek, táncolnak. Hazánkban
azon kevés együttesek közé tartoznak, akik csak autentikus (eredeti,
hiteles) cigányzenét játszanak. Járják az országot és viszik magukkal
Devecser hírét, teszik ismertebbé
településünket. Legutóbb Székesfehérvárról érkezett a hír, hogy az
együttes remekül helytállt a nemzetközi neves csoportok közreműködésével megrendezett „Királyi

Napok”-on. Ez adta az ötletet, hogy
meghívjam egy kis beszélgetésre az
együttes két tagját, Orsós Ervint és
Orsós Tibort.
Kik voltak az alapítók, és kik ma a
csapat tagjai?
1991-ben így állt fel a csapat: Orsós
Ervin, Orsós Tibor, Bogdány Sándor, Orsik Ferenc, Orsós György. A
mai csapatunk csak egy helyen változott. Gyuri helyett Orsós András
játszik. Ervin, Tibor, és András De-
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dezvényeit, a számtalan kirándulást,
a horvátországi nyaralást, a vetélkedőket, és sportnapokat, valamint a
nyugdíjas klubok találkozóit. A műsor
gálával folytatódott, amelynek sorát a
házigazda devecseri általános iskola
tanulói kezdték meg. A 8. c osztály
Bajók Józsefné tanárnő betanításában
A katasztrófák elméleti lehetőségei…
című előadásukkal idézték fel a 2010es tragikus eseményt. Az alsósok,
Angyalok keringője, táncos-zenés
számmal, a Vöröskereszt piros, fehér színeiben léptek színpadra. Őket
Nyárs Hajnalka tanítónő készítette
fel. A somlóvásárhelyi diákok Az élet
megy tovább, igen látványos és hatásos műsorukkal arattak elismerést.
A gyerekek felkészítői: Kövesi Kíra,
Soós Anita, Kissné Papdi Annamária
pedagógusok voltak. A tüskevári iskolát képviselő gyerekek énekszámmal
szórakoztatták a közönséget, amelyben tanáraik is közreműködtek. Így
zongorán kísért Dr. Bojnécz Gábor, s
a gyerekekkel együtt énekelt Gőgös
Csilla. Kertáról mesemondók érkeztek (Jósvai Jázmin, Gross Anna),

Szalóky Veronika és Farkas Károly
pedig énektudásukkal kápráztatták
el a hallgatóságot. Kísérőjük Pőczéné
Varga Éva tanárnő volt. A devecseri
Makovecz Klubból Hardi Lajos emlékezett közösségük egy évvel ezelőtti alakulásáról, míg Szövérfi Gellért,
Petőfi Sándor Szeptember végén…
című versét mondta el nagy átéléssel.
Az iszkázi nyugdíjasok Cseh Józsefné
vezetésével hangulatos nótacsokrot
nyújtottak át. A műsor befejezéseként
Barát Gábor kapott szót, aki az Elsősegélynyújtó családprogramról számolt
be, majd átadta az egységcsomagokat
számukra. A nevük álljon itt, hogy
a települések lakói megismerhessék
őket. (Devecser: Szövérfi Zoltán és
felesége, Nagypirit: Pető László és
felesége, Csögle: Kiss László és Hadász Ida, Doba: Sikos Géza és felesége, Noszlop: Felsőné Durmits Edit és
Szabó Szabolcsné, Somlóvásárhely:
Deés Anikó és Martonné Mészáros
Mária, Somlószőlős: Balogh László
és felesége, Iszkáz: Kovács Tivadarné
és Vass Anikó.)
Czeidli József

Az ünnepélyes átadóra Nyárbúcsúztató
KemenceParty és Rockfesztivál keretében 2016. szeptember 17-én került sor.
Ferenczi Gábor polgármester köszöntő
beszédében méltatta az alkotókat, és
köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik
hozzájárultak a kemence, valamint a
rendezvény létrejöttéhez. A köszöntőt követően a langallóé, a rocké, és
nem utolsó sorban a jó hangulaté lett
a főszerep. A hagymával, szalonnával,
kolbásszal, tejföllel gazdagon terített,
tönkölylisztből készült finom kenyérlángost Borsos Hajnalka és Kiss László
készítették elő az általános iskola konyháján, melyet a „tűzmesterek”(alkotók)
által felfűtött kemencében sütöttek meg.
A tálalásról a Miss Somló Szépségverseny 2016-os devecseri indulói, Csenki
Rebeka, Hóbor Szilvia, Lakatos Letícia
és Olasz Georgina gondoskodtak. A fer-

geteges hangulatot az Ajka Rock Band, a
FateRock, a tapolcai Rolling Band, és a
devecseri Hang Ár zenekarok biztosították. Az együtteseket Brunner Ferenc a
FateRock vezetője mutatta be nekünk,
aki azt is elmondta, hogy a rockfesztivál szervezése Nagy Sándor (Satya)
érdeme, aki a zenekarokat a barátság
szellemében hívta meg. Amíg dübörgött a rock, a kemencében sercegett a
langalló, addig bárki megtekinthette
városunk termékcsaládját, a Devecseri
Portéka kínálatát is, vagy egy jó pofa
sör kíséretében beszélgethetett baráti társaságával. A rendezvénytér és a
Város Kemencéje a jövőben is lehet
városi rendezvények központi helyszíne, amely kitűnő lehetőséget kínál
arra, hogy az emberek együtt tölthessék
szabadidejüket.
Nyárs Hajnalka

vecserben, Feri Kisszőlősön, Sanyi
Borsodpusztán lakik. Mindenkinek
van munkahelye. Az indulásnál elhatároztuk, hogy csak autentikus
zenét játszunk. Az elhatározásunk
szilárd ma is.

próbaterem. Már belefáradtunk a
sok kérésbe és ígéretbe. Lakásainkban próbálunk. Minden segítséget
szívesen fogadunk.

Segíti-e valaki a munkájukat?

Az idősek a környezetükben már
kihaltak. Születik-e új dal? Ha igen,
mennyi idő, amíg színpadra kerül?

Egyesületté alakultunk, magunk
próbálunk boldogulni. De ha szükséges, Kovács Norbert Cimbi segít, és számíthatunk a Művelődési
Intézetre is. Nagyon kellene egy

Helyben már nincs, akitől tanulhatnánk, ezért elutazunk
Somogyba, Tolnába gyűjteni.
Kölcsönösen tanulunk egymástól. A felvett anyagot itthon
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Merre jártok, milyen a dalok fogadtatása, elismerése?

Az alapítók (balról): Bogdány Sándor, Orsós Ervin, Orsós Tibor,
Orsik Ferenc, Orsós György
dolgozzuk fel. Magunk is szerzünk
dalokat. Az együttes 1-2 hónapig
csiszolja, javítgatja, amíg előadásra kész lesz a dal. Igényesek

vagyunk. Inkább kevesebbet, de a
lehető legjobbat szeretnénk adni.
25 év alatt összecsiszolódtunk, ismerjük egymás ízlését, gondolatát.

A HÍDON TÚL A MÚLT

A Városháza előtt futottam össze Tiborral. Másodlagos kárfelmérési ügyben segített rokonának. Rég nem találkoztunk,
pedig ismeretségünk 1990-re datálódik.
Mindketten derekunkat próbáltuk javulásra bírni egy gyógyfürdőben. Tibi
akkor volt 15 éves, keskeny kis bajusszal,

csipetnyi kecskeszakállal. Ő volt a 12.
gyerek a családban. A nővére nevelte,
mert édesanyja születése után hamarosan meghalt. Szerencsére a család
nagyon összetartóvá lett árvaságukban.
Minden gondot közösen igyekeztek
megoldani. Közben évek rakódtak évekre. A kis csibészes mosolyú legényke felnőtt, de most is szívesen mesél életének
állomásairól. A testvérekkel közösen házat építettek a Dankó-telepen. Barátaival
megalapították a Fláre Beás együttest,
amely a cigány folklórt karolja fel. Autentikus (eredeti, hiteles) hangszerekkel,
autentikus zenét játszanak. Tibor énekel,

Nehéz lenne az összes helyet felsorolni. (Tibor nem hozta a noteszát)
Jártunk Lengyelországban, Szlovákiában, Erdélyben. Itthon Budapesten,
Szentendrén, a Művészetek Völgyében, Balatonfüreden, Almádiban,
Nagyvázsonyban, Pápán, a Kiscsőszi
Pajtafesztiválon. Legtöbb helyre már
magunkkal viszünk egy kis kiállítást
a teknővájó cigányok munkaeszközeiből. Mindenhol szeretettel és
barátsággal fogadnak bennünket.
Talán érzik, hogy szívből játszunk,
és hogy a zene az életünk másik fele.
Nélküle már nem tudnánk élni. Ezzel fejezzük ki az érzéseinket, általa a
bú mélyebb lesz, az öröm erősebb, a

táncol, és nagyon jól beszéli és dalolja,
a beás, lovári, és oláh nyelvet. Ő vezeti a
fellépési naplót. Pontosan tudja, mikor
hol szerepeltek. Felléptek többek között
Budapesten, Zalakaroson, Dunaújvárosban, Pécsett, a Művészetek Völgyében,
Erdélyben, nyári táborokban. Ez volt a
derűs, szinte gondtalan múlt. A jelen (és
talán a jövő is) fájdalmas. Tiborék házát
is, mint a többi Dankó-telepi lakhelyet
elsodorta a vörös ár. Van nagyon szépen
berendezett lakása, de ha csak teheti,
kiballag az egykori telepre. Felmegy a
hídra, ahonnan már gyerek- és ifjúkorában is szívesen nézett szét, mert innen
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fájdalom enyhébb. Munkánk elismeréseként megkaptuk a „Pro Culturáért” kitüntetést, melyet Budapesten
adtak át.
Mire készülnek? Lesz-e idén jubileumi ünneplés?
Mi mindig készülünk, hisz sok felkérésünk van. Tervezünk egy roma
napot, amelyben természetesen
megemlékeznénk a 25 évről, de ehhez több akadályon át kell lépnünk.
A fiúk a határon innen és túl, nevet
szereztek. Nemcsak maguknak, hanem Devecsernek is. Jobban kellene
figyelni rájuk, kérés nélkül is, mert
ők maradtak, akik voltak….szolid,
egyszerű emberek.
Váti Ferenc
volt a legjobban látható az egész telep
és a közeli Somló. A haza egy kicsike
része, amely számára a legfontosabb, a
legszerethetőbb volt. Most is látni véli
az apró házakat, az utcán futkosó kis
mezítlábasokat, nagyszüleit, testvéreit.
Orsós Tibor, míg él, Dankó-telepi fiú
marad. A történetet 2011-ben írtam,
de akkor a fiókomban maradt. Az évek
múlásával sok minden megváltozott, de
minden októberben előjönnek az iszap
okozta fájdalmas emlékek, amelyek
talán kissé halványodtak. De feledésre
egy élet is kevés.
Váti Ferenc
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ARANYDIPLOMÁT KAPTAK…

Németh Ernő és felesége Németh Ernőné (Tóth Éva) szeptember 24-én vették át
Szombathelyen a Nyugat- magyarországi Egyetemen, - mint utódintézményben
az - Aranydiplomájukat.
Ez azt jelenti, hogy éppen 50 éve kapták
kézhez – 1966-ban a Szombathelyi Tanítóképzőben – a pedagógusi oklevelüket.
Németh Ernő a szülőfalujához, Egyházashollóshoz közel eső Körmenden
érettségizett a Kölcsey Gimnáziumban,
a zalakoppányi Tóth Éva pedig a Zalaegerszegi leánygimnázium tanulója volt,
majd Szombathelyen a tanítóképzőben
egy csoportba kerültek. Azóta ismerik
egymást. Már házaspárként kerültek
első munkahelyükre, a két tanerős kerecsenyi általános iskolába, ahol 1-3 és
2-4 összevont osztályt tanítottak. Ahogy
akkor szokás volt, a falu szinte minden
közéleti tevékenységét ők, a két peda-

gógus látta el. Vagy kilencféle funkciót
kellett betölteni a fiataloknak, a könyvtárosságtól, sportélet megszervezésén át
a tűzoltó-felelősségig. Az akkor divatos
TIT (Tudományos Ismeretterjesztő
Társaság által biztosított) tanfolyamok
megszervezése is rájuk hárult. Nem
unatkoztak, igyekeztek megfelelni az
elvárt sokrétűségnek. Szinte az egész
napjukat kitöltötte a sok tennivaló. Éppen tíz kerek évet töltöttek itt, a falu lakosságának megbecsülését elnyerve. Azt
mondják mindketten, hogy Kerecseny
volt a tanítóképző után a második állomás, ahol a pedagógusi hivatást igazán
megtanulhatták, mert olyan igazgatónő
vezetése alatti iskolában dolgoztak, aki
humánummal, elhivatott hozzáállással,
rendkívüli intelligenciájával, pedagógiai tudással irányította az intézményt.
Olyan pedagógus-személyiség volt,

BELÜGYMINISZTERI KITÜNTETÉS

Szent György Érdemjelet kapott az Ajkai Rendőrkapitányság körzeti megbízottja,
Vers János rendőr főtörzszászlós. Az érdemjelet augusztus 23-án a Veszprém
Megyei Rendőr-főkapitányság állománygyűlésén vehette át dr. Töreki Sándor
dandártábornoktól. A Devecseri Rendőrőrs munkatársa 1988-ban kezdte rendőri
pályáját. A közel 30 éves szolgálati idő, melynek nagy részét Kertán, valamint a
környező településeken végezte, rengeteg szakmai tapasztalatot adott számára.
Kiváló munkája meg is hozta gyümölcsét. A Szent György Érdemjel ugyanis a
rendőrség állományában olyan munkáját hosszú időn keresztül végző személynek
adományozható, aki a közösség elé példaképül állítható. A csoportvezető, körzeti
megbízott korábban már részesült elismerésben, de ezt a magas kitüntetést melyet évente 30 fő kaphat meg - meglepetten fogadta. A Devecseri Rendőrőrs
állományában jelenleg ő az egyedüli, aki ezt az elismerést birtokolhatja.
Gratulálunk Vers Jánosnak, és további sikeres munkát kívánunk!
Nyárs Hajnalka

akinek a példáját csak követni kellett.
Devecserbe 1976. augusztus 16-án, egy
„véletlen” folytán kerültek. A „véletlenből” 31 évi munka lett a helyi iskolában.
Összetalálkozott Németh Ernő a volt
képzős-társával, Jambrich Ernővel, aki
a Járási Művelődési Osztályon vezetőként dolgozott, Elmondta, hogy éppen
(elkötelezettség nélküli, tiszta lappal
induló) igazgatót keresnek a devecseri
iskola élére. Így jött a gondolat, s hívta azonnal a Németh-házaspárt ide
Devecserbe. Aztán 31 dolgos-, munkásév telt el a nagy gyermeklétszámmal
működő intézményben. A legtöbben a
’80-as években voltak 1080 fő tanulóval,
emlékezik vissza az igazgató. Hosszú
évekig megközelítette az 1000 főt még
a tanulólétszám, hiszen a borszörcsöki
(1984-ig), a pusztamiskei (1983-ig), és
a kolontári (később önállósult) iskola
is Devecser tagiskolájaként működött.
Majd a tagiskolák megszűntek, de a
gyermekek idejártak Devecserbe. A
pedagóguslétszám is 70-80 fő között
mozgott, amit még 20-25 fő technikai
létszám egészített ki az iskola zavartalan
működése, a tanulók ellátása érdekében.
Hát, nem volt egyszerű! – összegzi az
igazgató úr. De szép évek voltak mégis. A
járás, (akkor az Ajkai járás) legnagyobb
iskolája volt a miénk, így a különböző
pedagógiai újdonságokat, reformokat,
kísérleteket itt kellett kipróbálni, „beüzemelni”, sorolja Németh igazgató úr. A
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irodalmi, kommunikációs-programot
(Zsolnay-módszer), számítástechnikai
fakultációt (1992), az emelt szintű német
nyelvoktatást, 2005-től az angol nyelv
bevezetését, mind-mind elindítottuk,
emlékezik vissza dióhéjba szedve gondolatait az aranydiplomás igazgató. De a
legbüszkébb, hogy az ő működése alatt,
1998-ban vezették be – 120 tanuló részvételével, - a mind a mai napig kedvelt
zenei képzést. Nagy sikernek éltük meg,
amikor Balatonmárián szerepeltek a rézfúvósaink egy nemzetközi fesztiválon,
ahol 19 országból érkeztek a zenekarok,
folytatja a visszaemlékezést az igazgató.
Éva tanító néni pedig meghatottan említi, hogy a milleneum évében, 2000-ben
a kerecsenyiek zászlóanyának hívták
vissza (!) a faluba, pedig akkor már 24.
éve itt éltek. Éva tanító néni, mint Kerecsenyben, Devecserben is nagy türelemmel oktatott néhány száz gyermeket a
betűvetésre első és második osztályban,
nyugdíjba vonulásáig. Napjaikat mostanában a kertészkedés, a virágok nevelése,
a somlói szőlő művelése, de leginkább
a két és fél éves kis unokával való foglalkozás tölti ki. A pecabot pihen, arra
már nincs idő, és a nyiladozó értelmű
kisfiúval való időtöltés mindent pótol.
Gratulálunk az Aranydiplomához, és jó
egészséget, sok-sok boldog évet, örömet
kívánunk mindkettőjüknek!
M. Mester Katalin

Közélet / Interjú
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KRISZTIÁN - GUMISZERVÍZ
1. Hány évesen kezdett vállalkozásba, miért a vállalkozói szféra mellett
döntött?
A megjelenés napján 35 leszek,
de fél éve 34 évesen váltottam ki a
vállalkozói igazolványt. Nem volt
könnyű döntés. Az emberek többsége, többek között én is mindig
fölfele panaszkodik alkalmazottként, hol okkal, hol ok nélkül. …..
de egy vállalkozást megálmodni,
létrehozni és felelősséget vállalni
mások iránt, hát nem könnyű dolog. Szóval sejtettem, hogy mi vár
rám és a családomra, hogy mennyi
áldozattal jár az a bizonyos „függetlenség”, mint vállalkozó, de
meghoztuk a döntést és belevágtunk. Nem volt könnyű! Sokszor
visszasírtam az alkalmazottként
fel sem fogott gondtalanságot.
Kiemelném, egyedül sehol sem
lennék, párom és szüleim nélkül
rég elbuktam volna. Hogy miért is
a vállalkozói szféra mellett döntöttem? A mai világban napi szinten
szembesülünk a bizonytalansággal. Úgy gondoltam, ha már ez így
van, akkor megpróbálok valami
olyat, amire több rálátásom, be-

leszólásom van. Hát így a vállalkozás. Ha működik, az legyen az
én érdemem, ha bukok, nincsenek
bűnbakok, az is én voltam.
2. Ön szerint van-e összefüggés a
tanulmányok és a karrier között?
Sokszor szokták mondani: fiftyfifty, vagy 50-50 %, szerintem is.
Manapság ez kiszámíthatatlan,
olyan anyagias és nehéz világot
élünk, hogy valaki több diplomával segédmunkásként boldogul
itthon, vagy tőlünk nyugatra, valaki Nem lebecsülendő, de 8 általánossal boldogul, vagy megváltja
a világot. Én se gumisnak tanultam, és tessék, most itt vagyok. Általános kereskedelmi érettségivel
kezdtem, majd üzletvezető, vendéglátói végzettséget szereztem.
Későbbiekben az utolsó munkámhoz szükséges összes könnyű-és
nehéz gépkezelői jogosítvány is
a birtokomba került. Majd egyik
pillanatról a másikra a gumis
suliban találtam magam, és már
gumizok is. Válaszolva egy mondattal kiszámíthatatlan, hogy mit
hoz a jövő nyitottnak kell lenni.

3. Mivel foglalkozik a vállalkozása?
Vállalkozásom tevékenységi köre
minden, ami egy jármű és az aszfalt közötti kapcsolatot biztosítja,
hétköznapiasan gumizok. Picit
bővebben gumiszerelés, kerék kiegyensúlyozás, javítás, forgalmazás, és felelősség vállalás a mások
életéért. Próbálom a terület minden szegmensét lefedni, bár nem
egyszerű ez így elsőre, de ez egy
másik történet lenne. Sajnos értek
meglepetések, sok jó és bizony kevésbé jó is.
4. Mi a véleménye a devecseri viszonyokról?
Az előző mondatom sugallta, hogy
ebben a kérdésben nem szeretnék
állást foglalni egyelőre.
5. Ön szerint mi kell a sikerhez?
Sikeres vállalkozás? Ha boldog
mindkét fél. Egyrészről egy gumiszervíz is lehet szép, igen szép! Még
rengeteg munka áll előttünk, de
próbáltuk úgy kialakítani a vállalkozást, hogy az az ember szemének
és közérzetnek is jó legyen. Nekem
se mindegy hova indulok munkába,

és hogy az ügyfél hova tér be. Fontos, hogy mindig az ügyfél legyen
szem előtt. Őszintének kell lenni,
nem nyújthatok olyan szolgáltatást,
terméket, ami csak engem gyarapít
az ügyfél kárára, épségére. Felelősséggel tartozok. Az elmúlt évek felhígult jogszabályainak köszönhetően
(ami most szigorodni látszik), hogy
mindenki érthet mindenhez, és gyakorolhatja is ki nem tanult tevékenységét. Ideértve bármely iparost, nem
csak a gumizásra gondolva. Olyan
szintű hiány van az emberekben
jó szakember után, hogy ha valaki
csak a szakmájára koncentrál, és azt
csinálja becsülettel, nagy valószínűséggel el tudja tartani a családját.
Megpróbálok e szerint cselekedni
én is a jövőben. Itt szeretném megköszönni páromnak, családomnak,
az elmúlt fél évben mellettem álló
barátoknak és ismerősöknek, hogy
segítettek. Valamint azoknak is akik,
megpróbáltak hátráltatni, ők csak
erősebbé tettek.
Köszönöm mindenkinek!
Én pedig köszönöm az interjút!
Nyárs Hajnalka

Miss Somló 2016

Alapítva 1927-ben
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ELSZÁMOLÁS

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA szervezésében megtartott
MISS SOMLÓ 2016. Szépségverseny bevételeiről és kiadásairól
A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 1966-ban épített, azóta lényegében felújítatlan színháztermére, a rögzített széksorok mobil, rakásolható székekre való cserélésére az alábbi cégek, vállalkozók, magánszemélyek támogatását hálásan köszönjük:
Gallus Kft. Devecser, Levente telep 1.

200.000 Ft

Leier Hungária Kft. Győr

100.000 Ft

Somló Holding Kft. Devecser
Somló-Net Kft.
Vicenter Kft. Devecser
Admirer Kft. Devecser
DGA Gépgyártó és Automatizálási Kft. Devecser
Somló-Zsák Kender-Juta Kft. Budapest
SCK Invest Kft. Újlengyel

156.000 Ft

Somló-Hús Kft. Devecser

100.000 Ft

Vági Imre és családja mg. vállalkozás Devecser

100.000 Ft

Agro-Bos Kft.

80.000 Ft

Villkász Kft. Szombathely

50.000 Ft

Áment Boglárka – A Másik Trafik üzemeltetője

30.000 Ft

Kovács Balázs – Balázs Trafik üzemeltetője

30.000 Ft

FAVE Kft. Nemesszalók

30.000 Ft

Hegykapu Étterem

30.000 Ft

Marton és Társa Bt. Tüzép Devecser

30.000 Ft

RIMEX Plussz Kft. Devecser

30.000 Ft

Bendes István Devecser város jegyzője

20.000 Ft

Ferenczi Gábor Devecser város polgármestere

20.000 Ft

Dömös Kft. Ajka

20.000 Ft

Dr. Németh Ákos Pál Ügyvédi Iroda Ajka

10.000 Ft

Dürgő Péter Devecser

20.000 Ft

TAT-KER KFT. Devecser

20.000 Ft

Inter-Ablak 2002 Bt. Devecser

100.000 Ft

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 1 176 000 Ft
Polus-Coop

zebra toll

6.900 Ft

Hírhozó Kft.

hirdetés

Charles Vögele

póló

8.940 Ft

BarCode 2007 Kft.

Patkó Béla Kiki fellépő díja

ZV-Impex Bt.

póló

29.230 Ft

Validus Trans Kft.

szállás

14.800 Ft

GG Kreatív Kft.

vállszalag

16.540 Ft

Császár Balázs

hangosítás

20.000 Ft

Vinter Ferencné

fejdísz

7.900 Ft

Virág-Király Kft.

virág

13.800 Ft

Polus-Coop

ital

4.515 Ft

Müller Bt.

toll

RegProjekt 2006 Kft.

papírtáska

1.200 Ft

Ughy Sándor

tükör

16.500 Ft

Polus-Coop

papírtáska

1.300 Ft

Pokol Konyha

étkezés

23.750 Ft

Szente Árpád

fellépés díja

30.000 Ft

Dráva Dekor

póló feliratozás

61.595 Ft

Alpha-Vet Kft.

molinó

20.599 Ft

Juro-Glass Kft.

gravírozás

Alpha-Vet Kft.

roll-up

19.050 Ft

Contact Gs Kft.

csiszolt váza

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 471.920 FT
BEVÉTELEK:
- Támogatások:
- Jegy- és szavazócédula bevételek:

1.176.000 Ft
237.700 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1.413.700 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
A rendezvény egyenlege, a Művelődési Ház
Színháztermére fordítható összeg:

- 471.920 Ft
941.780 Ft

Ferenczi Gábor sk.
Devecser város polgármestere

23.546 Ft
120.650 Ft

1.605 Ft

1.500 Ft
28.000 Ft

Közélet

- 12 -

Alapítva 1927-ben

EMBERMESÉK

Külön pályákon az útkereszteződésig

Gyerekkorom emlékei közé tartozik, amikor két
utca találkozásánál összefutottam a Koller gyerekekkel. Kicsit irigyeltem őket, mert ők négyen
voltak, én pedig akkor még csak egykeként szaladgáltam az utcán. Laci volt a testvérek közül a
legkisebb. Mai mesém róla, Koller Lászlóról és
élete párjáról, Icáról szól.

telefonokat találtak „kibelezve”…..megelőzték
őket. A Hősök terén a csillag ledöntését és elvontatását végignézte. Látta a szovjet katonák
átvonulását Devecseren. Az egészből nem sokat
értett, hisz gyerek volt még. (Sok felnőtt sem értett semmit!) A Hosszú utcai gyereksereg focizni járt a Csalán rétre. No, meg persze iskolába,
elsőbe és másodikba a „Topogóba”, harmadikba
és negyedikbe a „Damjanichba”, ötödiktől nyolcadikig a „Gárdonyiba”.

Tanulás, munka, katonaság
1958-ban Laci Ajkán villanyszerelő tanulónak
iratkozott. Napi bejárás, fél 5-ös kelés, 4 nap
üzemi gyakorlat, 2 nap iskola. A kész szakmával a Timföldgyár adott munkát, óránként 5,6o
forintért, majd némi „zsarolásra” 6,20 forintért.
Később a tejipar jobban fizetett, 7,60 Ft/óra. Az
egész megyében végezték a tejipari gépek javítását. Kiszálláskor asztalon, széken, kihűlt kazántetőn aludtak. 1964-ben katonának vonult a
Meggyesre. A recski tisztes iskola után szakaszvezető-rajparancsnok lett és kiváló katona. 2 év
19 nap után leszerelt. 1967-től a Tejipari Vállalatnál dolgozott 25 éven át.
A 4 Koller: Erzsi, Annus, Irén, Laci

1945 szele meglegyintette, 1956 néhány mozzanatát átélte
Laci 1944. február 20-án érkezett a családba.
Három lánytestvére már megelőzte. Édesanyja
otthon dolgozott, édesapja cipészmester volt,
majd később a tejüzemben vajmester. A háború Devecseren is átvonult. Ebből a kis Laci csak
annyit érzékelt, hogy hógolyózó szovjet katonák
egyike megdobta, fájdalomcsillapítóként cukrot
nyomott a kicsi markába. ’56-ban a fizika szakkörön tanultak hatására „beszélgetőt” akartak
készíteni barátaival, de a tanács üres helyiségeiben csak szétszórt papírokat, darabokra törött

Ica, nagyszülők, szülők
enyhítsék, a nagyszülők a 3. osztály elvégzése
után magukhoz vették Icát. A káptalanfai iskolában tanult. Két évig nem látta édesanyját és
testvérét. 1957-ben tért haza, ahol befejezte az
általános iskolát.

10 hónap iskola, 2 hónap kemény
munka
1960-ban a csurgói Gimnázium bejáró tanulója
lett. Hajnal ötkor kelt, hogy időben érjen az iskolába. Nyáron az erdészetnél keményen robotolt,
hogy a következő tanévre könyveket, tanszereket,
egy-egy ruhát tudjon vásárolni. Érettségi után
a továbbtanulásra már nem volt anyagi lehetősége. 19 éves volt, amikor rokonai hívására Devecserbe jött. Januárban érkezett, áprilisban az
Állami Gazdaságban volt bérelszámoló. Munka
mellett könyvelői tanfolyamra járt, amelynek
eredményeképpen a könyvelésre került. 1967
megváltoztatta Ica és Laci életét. (Erről majd a
következő számban.)
Váti Ferenc

A csapatzászló előtt-Laci a kiváló katona

„Messze van a kicsi falum”- Rácz Ilona

Laci ballagási képe

Ica 1946-ban született, egy Inke nevű kicsike
faluban, a Somogyban. Szülei a földet művelték.
A négytagú család szegénységben élt. Ica alig
volt másfél éves, amikor egy homokbányában a
nagyapjával együtt maga alá temette a homok.
Őt a szülei és a nagyanyja kimentették, de a
nagypapán már nem tudtak segíteni. A kislány
ezután hosszú ideig nem beszélt. Ma sem tudni,
hogy baleset volt-e. A család beleroppant a történtekbe. A bajt tetézte, hogy 1952-ben meghalt
a családfenntartó apa. Hogy a szörnyű gondot

Ica (jobb szélen) szüreti felvonulás Somogyban)

Alapítva 1927-ben

Térségi Hírek

AZ ÉLŐ FORRÁS EGYESÜLET LEGÚJABB HÍREI
A magyar táncot népszerűsítő
táncházakat tartottunk
általános iskolákban
A program időpontja:
2016. szeptember 1-8
A program helyszíne: Veszprém és
Vas megye általános iskolái
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 2000 fő
Egyesületünk a már évek óta tartó
hagyománynak megfelelően idén is
táncházi sorozattal indította a tanévet. A régiónk általános iskoláiban

Táncház az iskolában
a néphagyomány megkedveltetését
célzó programokat tartottunk az
intézmények pedagógusaival, vezetőivel együttműködve. Összesen
14 iskolát kerestünk fel, ezekben 50150 fő részére tartottunk rendhagyó
tanórákat, melyek során a gyerekek a
népzene, néptánc varázsa mellett sok
értékes néprajzi információt kaptak.
„Együttélésben” képzés és
fesztivál Kiscsőszön
A program időpontja:
2016. szeptember 14-18.
A program helyszíne: Kiscsősz település
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület
Érintettek létszáma: 5000 fő
Az elmúlt évben megrendezett
cigány-magyar képzés sikerén felbuzdulva idén is megrendeztük az
„Együttélésben” című programot,
mely a képzés mellett igazi fesztivállá
nőtte ki magát. A program két fő társadalmi célt hordozott és valósított
meg: a cigány és a magyar kultúra
összekapcsolása, illetve a közösségek
együttműködésének erősítése. Fontosnak tartjuk, hogy a térségünkben
nagy létszámban jelen lévő cigányság
és a magyarság a kulturális értékek
révén közeledjen egymáshoz. A ta-

valyihoz hasonlóan az erdélyi Szászcsávás és a magyarországi Nagyecsed települések táncanyagait adta
a képzés. Szászcsávásról a cigányság
motívumrendszerét, Nagyecsedről
a magyarság verbunkját, csárdását
tanulhatták a négy napos képzésre
jelentkező fiatalok. A képzésen 24
táncos vett részt. A szászcsávási táncokat Lőrincz Hortenzia és Kovács
Norbert, a nagyecsedi táncokat, Hortobágyi Gyöngyvér és Végső Miklós
mesterek tanították. Különleges élmény volt a gyakorlóknak, hogy az
oktatást mindvégig élő zene kísérte

a kiváló Dűvő zenekarnak köszönhetően. Az élő zene mindig igazodik
a táncos hangulatához, vehemenciájához, tánctempójához, így sokkal
élvezetesebb munkát tesz lehetővé.
A képzés minden estéjén koncert és
tudásbővítő előadás nyújtott további
élményeket a résztvevőknek. Szerdán a Fajkusz Banda és a Karaván
Família közös koncertje zajlott. Különleges fúziós megoldások is színesítették ezt a koncertet. Csütörtökön
este Both Miklós világzenész, zeneszerző tartott előadást az Ukrajna
belső vidékein végzett gyűjtéseiről.
Ezt követően a Romengó zenekar

rendezett fergeteges, örök emlékű
cigányzenei koncertet. Pénteken
Záhonyi András néprajzkutató
tartott érdekes előadást a táncélet
epizódjairól, szereplőiről. A magvas gondolatokkal tarkított vetítést
követően a Dűvő zenekar koncertje
koronázta meg a napot. Természetesen mindhárom este táncházzal
fejeződött be.
Szombaton és vasárnap lényegesen
kibővült a programok palettája és az
ezekhez használt helyszínek sora is.
A hét végén kiteljesedett a közösségek együttműködésének erősítését
célzó törekvésünk is. Rengeteg civil
szervezet, önszerveződő csoport
jelent meg nálunk a szűkebb térségből és a távolabbi vidékekről
egyaránt. Ezek a közösségek tették
ezerszínűvé a találkozót, melyet
kisebb-nagyobb művészeti produkciók, koncertek, táncműsorok,
meseprogramok, játszóházak tarkítottak. Vasárnap közös főzéssel
igyekeztünk biztosítani a vendégek
étkezésének lehetőségét. A főzőverseny nagy részvétel és érdeklődés
mellett zajlott. Különleges program
volt a szombati szüreti felvonulás,
mely a térség lovasainak köszönhetően volt igazán színes. A napközben zajló programok nagy érdeklődésre tartottak számot, de ezt is
emelte a szombaton este rendezett
Fölszállott a Páva gálaműsor és a
vasárnap esti Csík zenekar koncert.
A programban részt vevő szervezetek, közösségek:
Cifra Műhely Közhasznú Kulturális
Egyesület, Közép-Dunántúli Szövetség az Ifjúságért, Pannon Térség

„Együttélésben” képzés és fesztivál Kiscsőszön
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Fejlődéséért Közalapítvány, Magyar
Fogyatékosok Lovassport Szövetsége, Polgárőr szervezetek, Kiscsősz
Község Jövőjéért Alapítvány, a térség
vadásztársaságai, Herman Ottó Intézet, Iszkázi Nyugdíjas Klub, somlóvásárhelyi Lyra Dalkör, Dunántúl
Népi Kommandó, Gerence Néptáncegyüttes, Szilágyi Táncegyüttes, Veszprém-Bakony Táncegyüttes,
Garagulya Gólyalábas Kompánia,
bécsi Délibáb Néptáncegyüttes, Galga-menti Művészek Egyesülete, Sára
Ferenc Hagyományőrző Egyesület.

Támogatók:

Házunk Tája
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SZÜRET IDEJÉN…

SZILVA AZ ASZTALON

Megkérdeztük Tóth Péter hegybírót
jó minőséget szüretelhet. Ebben az
évben, hogy ki tudott vagy tud mit
szüretelni, avagy semmit sem, az
jórészt, - a természet erőin túl - a
szőlősgazda szakmai felkészültségén
múlott.
Mely fajták szüretén vannak túl a
hegyen?

Hogy állnak a szüreti munkák, milyen
termés mutatkozik a Somlón?
Úgy hiszem, hogy az idei szüretre
évek múlva is azt fogjuk mondani,
nehéz évjárat volt. „Nehéz évjárat”,
mert a tavaszi kemény fagy, az erős
jégverés, s talán az elmúlt évtized
legnagyobb peronoszpóra fertőzése,
mind-mind megnehezítette a szőlő
fejlődését.
A szép őszi idő segített-e valamicskét?
Áldásos volt a szeptemberi száraz,
meleg idő, nagyon jót tett a szőlőnek, mert aki meg tudta védeni az
ültetvényét, az magas minőséget
szüretelhet. Fontos a mustfok, de
emellett legalább annyira fontos az
aromaanyagok érettsége, amitől finom lesz a bor.
Mennyiségben mit várhatnak a
gazdák?
A sok természeti csapás következtében lényegesen kevesebb lett a
termés, ez előre megjósolható volt
már. Aki nagy gondossággal ápolta
a szőlőjét, az lehet, hogy kevés, de
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A juhfark a legkorábban érő borszőlő
a Somlón, most október legelején ezt
a fajtát szedték. Az olaszrizlinget, a
furmintot, a hárslevelűt sok helyen
még kint tartják egy kicsit. Már nem
cukrosodik, de az aromaanyagok
még finomodhatnak.
Mit tapasztal, milyen a hangulata a
szőlősgazdáknak?
Ha a gazdának van humorérzéke,
akkor könnyebben viseli azt a sok
nehézséget, ami ebben az évben
mutatkozott. Akik csak néhány éve
szőlősgazdák, no, ők viselik legnehezebben ezt az évet, a szüreti időszakot. Eszükbe jut a sok munka, amit
elvégeztek a nyár során, s a szüretet
igen gyorsan be tudják fejezni…
Persze szüret idején minden gazda ki van csavarva még így is a sok
tennivalótól. A szőlőszedési időszak
kellős közepén vagyunk, néhány hét
múlva többet és pontosabbat lehet
mondani…

A szilva őshazája a Kaukázus és vélhetően a cseresznyeszilva és a kökény
keresztezésével jött létre ez a finom
gyümölcs. Görögországban már két
és félezer éve termesztik. Innen került
át Itáliába, majd hozzánk is. Azóta
többször nemesítették, s mára sok fajtája – különböző nagyságú, alakú, ízű
szilva - ismert. Léteznek magvaváló,
ún. nemes szilvák, más néven európai
szilvák, és nem magvaváló fajták. A
nemesebb szilva kevésbé lédús, húsa
(zöldes) sárgás, íze savanykásan
édeskés. Tojásdad alakú, a vége felé
hegyesedik. Kékes-fekete héját vastag
viaszréteg borítja. Legtöbb fajta a nyár

második felében érik be. Igen finom az
ún. kökényszilva is, amely nevében is
hordozza eredetét. Ez a fajta nem válik
el a magvától, de az egyik legízletesebb
szilvalekvár alapanyag. A szilva nyersen is kellemes, de számos főtt, sült finomság készülhet belőle. Tésztákhoz,
süteményekhez használhatjuk, húsok
mellé tálalhatjuk Kiválóan aszalható
gyümölcs. A szilva enyhén hashajtó,
székletlazító, még a lekvárja is. Az érzékenygyomrúak, az idősebbek inkább a nemesebb fajtákat fogyasszák,
mert azok könnyebben emészthetők.
Ki ne szeretné a szilvás gombócot, a
szilvalekváros derelyét, palacsintát,
s a már több éves megkeményedett
szilvalekvárral jól megtöltött buktát?
Amikor jól terem, becsüljük meg, s
főzzünk minél több lekvárt, tegyük
el kompótnak a tejberizs mellé, vagy
ecetesen, hogy sültekhez is fogyaszthassunk majd belőle.
M. Mester Katalin

JUHFARK

(Valóban, az októberi szám cikkeinek leadási ideje okt. 8., a beszélgetés
is ekkor folyik. Néhány hét múlva
ismét megkérdezzük a hegybírót…)
M. Mester Katalin

Itt a szüret és az őszi fesztiválok időszaka. A Somlón szeptember 24-én
tartották a Juhfark Ünnepet, ahol sétáló kóstolók, és pincetúrák keretében
várták az érdeklődőket. Baranyai András cégvezető kérésünkre elmondta,
hogy a Tornai Pincészet felhívásra
16 somlói borászat jelentkezett, akik
meghívást kaptak egy előkóstolásra,
melyre a jelentkező borászok maguk
választották ki, majd hozták el kóstolni
azokat a borokat, melyeket szerettek
volna bemutatni. Az előkóstolón
egymás borait megízlelve, értékelve
döntötték el, hogy mely borok vehetnek részt a Somló legjobb Juhfarkjait
bemutató ünnepen. A nagyszabású
eseményen közvetlenül a borászok

osztották meg tapasztalataikat a fogyasztókkal, mely elnyerte az érdeklődők tetszését. Úgy gondolja, hogy ez a
rendezvény mindenképp a borvidék
népszerűsítését célozza azzal a borral,
amely tulajdonképpen a Somlóval
egyenlő. Nagyon jó minőségű borokat készítenek itt más szőlőből is,
de úgy gondolja, hogy a Juhfark az,
amely a hegy kitörési pontja. Ez az
a fajta, amely csak a Somlón érzi jól
magát, csak itt tud ezernyi arcot ölteni. Ezen a napon, a gyönyörű környezetben, kiváló szervezés és példátlan
vendégszeretet kíséretében, jó borok
társaságában mindenki jól érezhette
magát.
Nyárs Hajnalka
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Sport / Könyvajánló

DEVECSER SPORTJA

MEGYEFOCI:
Nem az a baj, hogy a labdarúgó megye I. osztály 8. fordulója után a „nem
éppen” megtisztelő utolsó előtti, 15.
helyen áll a Szpari, mert még lenne
idő szépíteni. A tabella utolsó hat csapata sem rendelkezik sokkal szebb
mutatókkal ugyanis senkinek sincs
egy győztes meccsnél több, maximum
a döntetlenek száma nagyobb. A baj
inkább az, hogy nincsenek formában
a játékosok, kevesen is vagyunk, és
ezért nem tudjuk folytatni a tavaszi jó
szereplést, de erről bővebben Cserna
Róbert, a Devecseri Sport Egyesület
futballcsapatának edzője fog többet
elárulni az olvasóknak.
2016. szeptember 11. Devecser SE Csetény SE 2:5 (1:2)
Gól: Orbán, Illés, illetve Hornyacsek,
Pass, Rummel, Csomai, Cserna (öngól)
Jók: senki, illetve mindenki
Cserna Róbert: Teljesen kitámadtunk
a Csetény kontrákra rendezkedett be.
Mentünk 90 percen keresztül, még
2-5-nél is, de különösebb erő nélkül.
Több játékosunk rutintalansága ve-

KÖNYVAJÁNLÓ

Tiniknek:

Sohonyai Edit: Szállj szabadon!
Sohonyai Edit új könyvének főhőse ezúttal is akárcsak a szerző
regénysorozatának korábbi köteteiben a tizenkilenc éves Böbe.
Természetesen nem hiányoznak a
történetből híres-hírhedt osztálytársai sem, akik a legendás Mocsok
Csillag zenekar tagjai: Tamás, Ravasz és Csótány. A sorozat lezáró
kötetében ezúttal nagy lehetőség
és megmérettetés vár az együttesre:
felléphetnek az Admirális Fesztiválon, amelyet Böbe édesapja szervez.
A fesztivál jelmondata: Szállj szabadon ez utalás egy olyan tiszta,
drogmentes rendezvényre, ahová
a szülők bátran elengedhetik a szórakozni vágyó fiatalokat.

zetett ahhoz, hogy hazai pályán öt
gólt sikerült kapnunk. Megérdemelt
győzelmet aratott a Csetény.
2016. szeptember 18. Balatonalmádi
- Devecser SE 1:0 (1:0)
Gól: Juhász
Jók: Károlyi, Dévényi, Blaski, illetve
Csepregi, Szakonyi, Szélessy
Cserna Róbert: Az addigi legszervezettebb játékunkat mutattuk. Egységes
volt a csapat, de előrefelé gyakorlatilag
teljesen esélytelenek voltunk a Balatonalmádi otthonában. Kaptunk egy
szerencsétlen körülmények között eső
gólt, de úgy érzem mi se tudtunk volna
rúgni, még ha száznyolcvan percig is
játszunk.
2016. szeptember 25. Devecser SE Tihany 0:2 (0:0)
Gól: Somosi, Pass
Jók: senki, illetve mindenki
Cserna Róbert: Tihany egy fiatal, lendületes csapat, heti öt edzéssel. Bár
újoncként most kerültek fel, de utcahosszal nyerték a megye II-es bajnokságot. Gyakorlatilag itt is helyzet nélkül

hoztuk le a meccset, megérdemelten
győzött a vendégcsapat, és ehhez még
hozzá jött több ember kritikán aluli
teljesítménye. Nem is elsősorban a
játékuk, hanem a hozzáállásuk miatt
mondom ezt.
2016. október 2. Devecser SE - FAK
0:2 (0:2)
Gól: Pallaga, Espár
Kiállítva: Espár (58.,)
Cserna Róbert: Ez volt az első olyan
meccs a nyolc forduló alatt, amit úgy
kezdtünk, ahogy kellett: a harmadik
percben a kapussal szemben álltunk,
az ötödik percben szintén, a tizenötödik perc környékén az Illés Norbi csinált egy teljesen felesleges tizenegyest,
rá három perccel a Szélessy Peti állt a
kapussal szemben. Tehát gyakorlatilag
a huszadik percben 3-0-ra kellett volna
vezetnünk. Meccs után pont a fűzfőiek
mondták, hogy ki kellett volna végeznünk őket ez idő alatt! Nem ez történt
sajnos, ráadásul hiába erőlködtünk a
félidő utolsó perceiben még kaptunk
egyet. Még az sem segített rajtunk,
hogy a második félidőben kiállítottak
tőlük egy olyan játékost, aki ráadásul
talán az egyik legjobb védőjük volt.
HULLÁMVÖLGYBEN A
SZPARI
Heizler Gábor a Devecser SE futball
szakosztályának vezetője értékelte az
elmúlt fordulók siralmas teljesítményét, valamint beszámolt a csapatot
érintő változásokról:
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„Olyan hullámvölgyben van a csapat az elmúlt öt-hat forduló óta,
hogy szerveztünk egy megbeszélést
a játékosokkal, edzővel. Drasztikus
lépéseket nem terveztünk, és embereket nem akarunk elküldeni,
de arra jutottunk, hogy a csapat
eddig teljesítménye nem elfogadható, a játékos edzői poszt nem
működik. Szeretnénk keresni egy
olyan vezetőedzőt, aki beleillik
ebbe a folyamatba (a játék jellege,
a fiatalok beépítése stb.), ami eddig
működött. Mellette Cserna Robi
pályaedzői feladatokat fog ellátni
és játszik, ráadásul még jól is! Ezt
az embert megtalálni nem olyan
egyszerű, addig a Robi viszi tovább
a dolgokat, a csapat is ezt kérte
egyöntetűen. Tisztában vagyunk
vele, hogy mennyire nehéz most
ilyen embert találni, mert agresszív
edzőkre nincs szükségünk, és az
anyagi dolgaink is behatároltak. A
csapat saját magát tartja a hibásnak ezért a csúfos szereplésért, és
elfogadja a közösen hozott döntés.
Azt sem tehetjük meg, hogy ne reagáljunk ezekre a problémákra, mert
a szurkolók többsége csak azt látja,
hogy a vezetőség nem is foglalkozik
ezzel a problémával, minden változatlanul halad rossz irányba, pedig
ellenkezőleg. Tesszük a dolgunkat,
amit épp a tegnapi megbeszélés is
tanúsít.”
Ifj. Kozma György

Felnőtteknek:

Fábián Janka: Búzavirág
Emíliát már kislányként elbűvöli
a színpad varázsa, és az akkoriban
még újdonságnak számító mozgókép. Udvarlójával, Vincével még egy
amatőr filmet is forgatnak a lány
főszereplésével, amellyel kapcsolatban nagyratörő terveik vannak.
Ám a Nagy Háború kitörésekor a
fiút elviszik katonának, Mimi pedig ápolónőként utazik ki a frontra, hogy megkeresse szerelmét. A
háború végeztével Mimi mindenét
elveszíti: a vőlegényét, az egészségét,
még színészi karrierje is derékba
törni látszik. A lány azonban nem
adja fel. Elhatározza, hogy beteljesíti
régi álmukat, és rövid kitérők után
Hollywoodban próbál szerencsét.

Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház nyitva tartása: H-K: 12-17 Sz: Szünnap Cs-P: 9-17 Szo: 8-12 (tanítási időben)
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Kikapcsolódás
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REJTVÉNY

NYEREMÉNYJÁTÉK NYERTESEI

Előző havi számunk nyertesei, akik 1000 forint értékű bont
nyertek, melyet beválthatnak a Retro Topogóban:
Somogyi Sándor: Devecser, Fekete A. u. 27.
Bognár Sándorné: Devecser, Szent I. u. 5.
Bálizs Ferencné: Devecser, Eszterházy u. 11.
A nyeremények átvehetők:
Devecseri Városi Könyvtár, Devecseri Városi Művelődési Ház
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Opera
Egy elegánsan öltözött férfi az utcán megkérdez egy hegedűtokkal sétáló urat:
- Mondja kérem, hogy jutok el az operába?
- Gyakorlással uram, sok-sok gyakorlással. . .
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A vádlott, egy baseballütővel jelenik meg a bírósági tárgyaláson.
- Mit akar ezzel? – kérdezi a bíró.
- Kérem, az idézésben az állt, hogy a védelmemről magamnak kell gondoskodni.

Találós kérdés
Hogy hívják a medve mellszobrát?
- ??
- Mackófelső

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: ŐSZ
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Gyűjtötte: MMK

GYEREKSZÁJ
Magyar óra 2. osztály (Felmérés alatt)
Gyerek1: Melyik betű hiányzik a szóból?
Tanító: Sajnos nem árulhatom el.
Gyerek2: Azért nem mondhatod meg, mert akkor kirúgnak?
Gyerek3: Nem. Azért mert ő felnőtt, de ezt a gyereknek az agyával kell
kitalálnia.
Ebédlői szösszenet
Gyerek: Nézze! Majdnem ugyanolyan a két zsebem, csak az egyik rózsaszín, a másik meg fekete.
Nyárs Hajnalka

VÍZSZINTES: 1./A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: M, M, S,
T, T, F) 16./ A 70-es évek második felében neve egyet jelentett a szépséggel (Szuper modell volt) 11./ A mondat része 12./ Tankör rövidítve! 13./
Takarítóeszköz 14./ Az ...... paszuly (Magyar népmese) 17./ Bagdad a fővárosa 18./ Szombathely városrésze 19./ Takar 20./ Kalcium vegyjele 22./
Nemzetközi Bajnokság rövidítve! 23./ ... Angeles (USA második legnagyobb városa) 25./ Vége németül 27./ Görbére hajló vonal 29./ Kétjegyű
mássalhangzó 30./ Tűzgyújtásra használt kő! 32./ Fekete István gólyája
34./ Tény 35./ Fakad 36./ Zalaegerszeg a megye székhelye 37./ Van ilyen
hit is! 38./ Tank szélei! 39./ Kettőzve: Csecsemő 41./ Áru értéke 43./ Rénium vegyjele 44./ Málta, Olaszország, Spanyolország autójele 46./ Vágó,
szúró fegyver 48./ Létező
FÜGGŐLEGES: 2./ Várát 1552-ben Dobó István védte 3./ Tehetségtelen,
hatásvadász 4./ Színes 5./ Oxigén és Kén vegyjele 6./ Levegőmozgás 7./
Ujjatlan felsőruházat az ókori Rómában 8./ Engedély rövidítve! 9./ Diéta (Kalóriaszegény....) 13./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt
betűk: N, E, B, N, D ) 14./ Idős rövidítve! 16./ Tréfa része! 21./ Lorán ....
(Ismert színművésznő) 24./ Dedó 26./ Győzött 28./ Csermely 31./ Velencei szerzetes volt, az első ismert magyar tanító 33./ Bokáig takaró 39./
Őzféle állatok hímje 40./ Főangyal (...angyal) 42./ Kikötőhely a folyók
partjain 45./ Időszámítás előtt rövidítve! 46./ Kicsinyítő képző 47./ Délelőtt rövidítve! 49./ Igekötő
Készítette: Czeidli József

Devecserben kiemelt kedvezménnyel!
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