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Áldott, szép karácsonyt
és egészségben, békességben, szeretetben
eltöltött boldog új esztendôt kívánunk
minden kedves Olvasónknak.

Karácsony
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
(Ady Endre)

Az első adventi este szépsége
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Valóban szépre sikerült az
első gyertya meggyújtása november 30-án a kastélyudvarban.
Már a műsor előtti órákban elkezdődött a készülődés. A „Fából vaskarika” – kettős fiataljai:
ifj. Kozma György fanyűvész (!)
bekapcsolta a faesztergát, – az

őszi napra forró teával, kalácscsal, Kocsy Miklós más egyéb
lélekmelegítővel készült a kellemes advent-nyitóra.
Ferenczi Gábor polgármester
köszöntötte a minden korosztályt képviselő számos megjelentet. Kis adventi ízelítőt mon-

történt, ahogy Szente-Takács
Anna felkonferálta. Luca napi
énekes népszokást kántáltak az
óvodások lelkes ütőhangszeres
kísérettel. Aztán Török Sándor
és táncospárja csárdásra hívták
az embereket. Sokan beálltak a
körtáncba, s követték az előtán-

ben, az Idősek Klubjában a kézműves foglalkozáson gyermekek is ügyeskedhettek Szabó
István üvegműves és párja Gárdonyi Ágnes, valamint a
Máltais-munkatársak vezetésével.
Hazafelé menet mindenki

apja után tovább vitt kovácsmesterséget űző – Németh Szabolcs pedig szította a tüzet a
vasnak. Kalapácsának ütemes
tánca, az üllő hangja már előkészítette az est hangulatát. A Vöröskereszt a ködesőt hozó késő

dott az ünnep tartalmáról, a
gyertyagyújtás liturgikus hátteréről, a karácsonyvárás lelki készülődéséről. Majd meggyújtotta az első gyertyát a díszkúton
felállított adventi koszorún.
A továbbiakban minden úgy

cosok figuráit. Aki nem állt közéjük, korosabb vagy fiatal, az
helyben toporgott a ritmusra.
Egyrészt, mert hideg volt, másrészt meg nem lehetett ellenállni
a vérpezsdítő verbunkoknak.
A művelődési ház meleg termé-

megállt még egy csendes pillanatra a kivilágított betlehem
előtt, melyet már délelőtt megáldott a nagy karácsonyfával
együtt dr. Fodor János plébános
úr.
M. Mester K.
Fotók: Kovács Zsolt DVTV

Karácsony
Kihűlt a szív, elszállt a lélek,
A vágy, a láng csupán a testé:
Heródes minden földi nagyság,
S minden igazság a kereszté…
Elvesztette magát az ember,
Mert lencsén nézi az eget,
Megátkozza világra jöttét –
Beteg a világ, nagy beteg…

… Hatalmas Ég! Új Messiást küldj:
Beteg a világ, nagy beteg!...
(Ady Endre 1899)
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Áldás szálljon minden házra, kis családra, nagy családra,
Karácsonyfa, fenyő ága, hozzon békét a világra.

Karácsonyi ünnepkör egyháznéprajzi szemmel
„Karácsony éjszakája, Jézus születése napja…”
Karácsonykor ma már elmaradhatatlan jelkép a karácsonyfa.
De nem volt ez mindig így.
70–80 évvel ezelőtt még nem
volt általános a családokban a
karácsonyfa állítás. Magyarországon a bécsi udvar közvetítésével az arisztokrácia, majd a
városi polgárság, a falusi értelmiség, végül a parasztság körében terjedt el. A karácsonyfa-állítás szokásának előzménye
egyrészt a termékenységet, örök
életet, fejlődést, növekedést jelképező karácsonyi életfa, termőág.
A karácsonyi ajándékozás a karácsonyfa-állítás szokásánál is
újabb.
Régen a karácsonyi napokhoz
szervesen hozzátartoztak a házról házra járó köszöntő szokások, mint például a kántálás és a
betlehemezés Ajándékot régen a
kántálók, betlehemezők kaptak,
valamint a pásztorok, azok is
kolbászt, hurkát, szalonnát vagy
kalácsot és egy kis pénzt. A köszöntőket általában szívesen fogadták a házaknál. De nem mindenütt, erre vall az alábbi kis
rigmus: „Csörgetik a ládát,
pénzt akarnak adni, Ha pedig
piszkafát, el fogunk szaladni.”
A karácsonyi énekes, esetleg
verses köszöntőt nevezzük kántálásnak. Úgy 25–35 éve még a
kis cigánygyermekek bekopogtak kántáló énekükkel a házakhoz, tanítójukhoz itt Devecserben is. Némi pénzt, csokoládét,
szaloncukrot kaptak a jókívánságokért.
A karácsonyi ünnepkör egyik
legnépszerűbb misztériumjátéka
a betlehemezés. A betlehemezés
fő kelléke a templom formájú
betlehem, amely többnyire házilag készült, s évről évre elővették a betlehemezők. A betlehemben a Szent Család látható,
Mária, József, a jászolban a kisded Jézussal, valamint angyalok,
a Három-királyok: Gáspár,
Menyhért, Boldizsár és az állatfigurák. Az elmúlt évtizedekben
újraéledt a betlehemezés, de már
többnyire nem házról- házra
járó szokásként, hanem a templomokban, iskolákban, esetleg
köztéren, színpadon mutatják be
a gyermekek szép karácsonyi
énekeket is dalolva hozzá. Köz-

ún. regölés, a legények és házasemberek termékenység-, bőségés párokat összevarázsló, házról
házra járó köszöntője.

Szent János evangélista
ünnepe december 27.

Ez a karácsonyi ünnepkör következő jeles napja. E naphoz a
borszentelés szokása kapcsolódik, mely a borvidékeken máig
él. Sőt! Ez a szokás újra felvirágzik. A nagyobb templomokban borszentelő-szertartást végeznek úgy, hogy a boros gazdák, egy-egy palack bor
megszenteltetésével kérnek áldást a termésükre. Szólásként
ismert a „Szent János áldása” a
búcsúzáskor megivott utolsó
pohár borral kapcsolatosan.
„Szent János áldása, szálljon
ezen házra, / A benne lakókat,
fordítsa vígságra, / Szent János
áldása, szálljon a fejünkre, /
Búnkat, bánatunkat fordítsa
örömre.”
tereken pedig a betlehemi istállót jelenítik meg napjainkban.
Karácsony estéjén a gonoszelhárító zajcsapás általában a pásztorok feladata volt. Az éjféli mise
alatt, s már előtte, sötétedés után
a pásztorok a gonosz szellemeket, ostorpattogtatással igyekeztek távol tartani.
Az, hogy a családtagok, rokonok, barátok, munkatársak ajándékozzák egymást, nem volt
mindig szokásban. Mára pedig
– sajnos – a karácsonyvárás és az
ünnep szinte központi kérdésévé
vált az ajándékvásárlás.
A karácsonyi asztalra helyezett ételek – a mézbe mártott
fokhagyma, dió, alma stb. – a
néphit szerint a család tagjainak
az egészségét szolgálták. Minden ételnek meg volt a maga
jelentősége: a méztől édesek, a
borstól erősek, a fokhagymától
egészségesek lesznek. Bár
mindennek
gasztronómiai,
egészségügyi magyarázata ismert. Úgy hitték, hogy ha karácsonykor babot, borsót, tököt,
mákos tésztát, újabban halat
esznek, akkor a következő
évben sok pénzük lesz. Ha nem
is hisszük, s tán eleink sem hitték, hogy az asztalra tett étel

Aprószentek napja –

december 28.
határozná meg az újév szerencséjét, mégis efféléket főzünk
Aprószentek napja azon betlema is az ünnepre.
hemi kisdedek emlékünnepe,
akiket Heródes a gyermek
Karácsony napja
Krisztus keresésekor megöletett.
A 4. század óta a keresztény- A magyar néphagyományban
ség Jézus Krisztus, a Megváltó két jellegzetes változata ismert
születését ünnepeli ekkor. A ha- az aprószentek napi vesszőzésgyományos magyar paraszti nek: az egyik, amikor a legények
életben a család ünnepe volt. a lányokat csapdosták meg korNapjainkban közösségi színtérré báccsá font vesszővel, rigmus
is vált, hiszen az óvodától kezd- kíséretében, hogy egészségesek
ve, a munkahelyekig tartanak legyenek. (Erdélyben, Moldvákarácsony-váró ünnepet, s állíta- ban) ma is él a szokás. A vesszőnak karácsonyfát. Láttunk már zés, a termékenység- és egészkarácsonyfát bankokban, min- ségvarázslással, betegség elhárídenféle üzletben, könyvtárban, tással függ össze.
művelődési házban, de még a
Szilveszter –
kórházak aulájában is. Ez a nap
december 31.
régen munkatilalommal járt,
még a szemetet sem vitték ki.
Szent Szilveszter pápa (314Már előző nap odakészítették az 335) égi születésnapja, a polgári
állatoknak a takarmányt, hogy év utolsó napja, az újesztendő
karácsony napján ne dolgozza- vigíliája. Este a templomokban
nak. Tilos volt e napon a köl- óévi hálaadást tartanak, év-értécsönkérés, kölcsönadás is, mert kelő számvetéssel: hányan szüezzel kivitték volna a szerencsét lettek, hányan haltak meg, hány
a házból.
házasságot kötöttek, hány gyermek volt elsőáldozó, bérmálkoKarácsony másnapja,
zó, hogy áll az egyházközségi
Szent István
kassza, milyen feladatokat vé(első vértanú) napja
geztek el az óévben…stb.
Az egyik legkedveltebb név- A szilveszteri népszokások egyik
ünnep. E napon volt szokás az jellemzője volt a zajcsapás,
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mellyel a gonosz, ártó hatalmakat, rossz szellemeket vélték elűzni, és egyben a termékenység
szellemét is fel akarták ébreszteni. A varázserejű szilveszteri
ételek ma sem ismeretlenek.
Úgy tartják, hogy a disznó előtúrja a szerencsét, a szárnyas
elkaparná. Így baromfit nem,
hanem csak disznóhúst tettek az
asztalra. A bab, a lencse, a mák–
apró szeme miatt- a pénzbőséget
segíti elő az újesztendőben. Szilveszterkor a mákos- és diósbeigli
fogyasztása is e népszokást támasztja alá.

Az egyházi év pedig advent első
napjával kezdődik ma is. Újévkor az első nap szerencséjével
az egész esztendő sikerét igyekeztek biztosítani. Úgy tartották,
hogy amit ezen a napon cselekednek, az hatással lesz az egész
elkövetkező esztendőre. Biztos
sokan emlékeznek még a szüleik
intelmére, amikor mondták, ma
nagyon jónak kell lenned, hogy
egész évben jó lehess! Sokféle
tiltás fűződik ehhez a naphoz.
Közismert az a hiedelem, hogy
újév napján semmit sem adnak
ki a házból, mert akkor egész
éven át minden kimegy onnan.
Újév. január 1.
Általában munkatilalmi nap is,
A XIII. Gergely pápa-féle nap- nem volt szabad főzni, mosni,
tárreform (1582) a polgári év varrni, állatot befogni…stb.
kezdetévé január elsejét tette. Újévi első látogatónak férfit vár-

tak, akárcsak Luca napján (dec.
13.), mert úgy vélték, hogy az
szerencsét hoz.
Éjféli tréfás-komoly óév-búcsúztató a régi céhvilágból:
„Dicsértessék egek ura,
Tizenkettőt vert az óra.
Lehunyta a vén a szemét,
Dicsérjük a Jézus nevét.
Tormázzuk be a szemünket,
Hullassuk a könnyeinket.
Gyászoljuk meg halottunkat,
Üssük össze poharunkat!”

lik a vizet a templomban.
A szenteltvíznek mágikus ereje,
gyógyító, gonoszűző, rontást
megelőző szerepe volt. Használata végigkísérte az emberi élet
legfontosabb eseményeit is a
születéstől a halálig. A víz és
tömjén szenteléséből alakult ki
a házszentelés. A római katolikus falvakban a pap, a kántor,
két ministráns és egy egyházfi
kíséretében járta a falut. Megáldotta a házakat és azok lakóit.
Az ajtóra a megszentelt krétával
Vízkereszt, január 6.
felírták az évszámot és a három
A karácsonyi ünnepkör záró- királyok nevének kezdőbetűit
napja. Ekkor emlékezik meg az (GMB), védendő a házat villámegyház a napkeleti bölcsekről és csapástól, a lakókat pedig betegJézusnak a Jordán vizében tör- ségek és a boszorkányok rontása
tént megkeresztelkedéséről. Ez ellen.
M. Mester K.
utóbbi emlékére e napon szente-

Karácsonyvárás a hármas ikreknél: Zsóka,
Milán, Áron mézeskalácsot is közösen sütnek

Advent első vasárnapjának
délelőttjén találkoztam az Ady
E. utcai otthonukban, Kovács
Péter–Papp Hajnalka házaspárral és három gyermekükkel.
Idén augusztusban volt 8 éve
éppen, hogy a kicsik születése
után jártam náluk. Elő is készítették az újszülöttek akkori,
együtt készített fotóit. Nagy derűvel, széles mosollyal nézték a
felcseperedettek a múltbéli csecsemő-önmagukat. A szülők néhány gondolatban felidézték,
hogy milyen örömteli, de nehéz
időszak volt az első három év.
A nagymamák, – Erika (Papp
Józsefné) és Cili mama (Kovács
Józsefné) – mindketten de-vecseriek, aktív, „állandó bútordarab”-nak számítottak náluk mindennapos segítségükkel. Kicsi
gyermekkorban ők nappal aludtak inkább, jók voltak, s éjjelente virrasztottak. Ez igen megterhelő az anyának. Nem tudom,
mi lett volna mamák nélkül,
idézi fel a múltat az édesanya.
Persze idővel, három éves korukra ez jórészt rendeződött.
Közben a gyerekekkel együtt
készül az adventi koszorú. Az
anya szúrja a rögzítő drótot a
gyertya aljába, a kicsik ragasztanak, s illesztgetik a díszbogyókat, igazítják a szalagot, s közben szívesen, egymás szavába
vágva, boldogan mondják,
mondják a kérdésekre bő válaszaikat. Egy osztályba járnak, –
sajnos nem ide, hanem Noszlopra. Oroszi, bakonypölöskei,
dobai, meg noszlopi osztálytár-

sakkal ülnek a padokban huszonhatan. Bár még velük jár
egy osztályba Horváth Zsófi és
Modori Dominik is innen Devecserből. Egyértelmű, hogy a
gyerekek mellett Péter apuka a
szóvivő a családban, s megjegy-

szi őket az édesanyjuk, zárja
gondolatát az apa.
A gyerekek elém teszik a
Téjékoztató Füzetet, ami a régi
„ellenőrzőnek” felel meg. Hát,
igen egyhangú! „Csak” hasas
ötösök sorakoznak mindhárom-

zi: nagyon elégedettek voltunk
az óvodával, a neveléssel, a
programokkal, az óvónőkkel, a
gyerekek jól is érezték magukat.
Iskolába mégis Noszlopra írattuk őket. Tetszik a gyerekeknek
és nekünk is az ottani munka.
A gyerekeink kedvelik a tanító
nénijüket, Városiné Gyöngyit és
szeretnek iskolába járni. Bár a
hétvégét és a szünetet igen élvezik itthon. Alig várják! Már
egyedül mennek, s jönnek a
busszal. A buszmegállóba levi-

ban. No, azért teljesen végiglapozva 2 darab négyest találtam
összesen a három gyereknél.
Rosszabb soha ne legyen, állapítjuk meg közösen a szülőkkel.
Az eredmény bizonyítására
füzetek is nyílnak. Patyolat tiszták, egy szamárfül sincs sehol, s
az írás olyan, mintha a nyomda
készítette volna. A gyerekek
megmutatják, hogy hova teszi
24-én reggelre a Jézuska a karácsonyfát. Tudja hol a helye, meg
a díszeket sem keveri össze,

mert tavaly is az volt, mint azelőtt évben, mondja Áron. Milán
és Zsóka megjegyzi, hogy az
egyik évben azt a díszt elfelejtette föltenni a Kisjézus, amit az
oviban készítettek. Most karácsonyra, remélem, megkerül az
is, mondja Áron. Milán észrevette, hogy azt a piros, kicsit
horpadt gömbdíszt is minden
karácsonyra elhozza a Jézuska.
Karácsony előtt még persze
még jön a Mikulás, mert hozzájuk mindig személyesen is bekopog. Finom csokikat hoz, meg
szaloncukrot. Áron és Zsóka
édesszájúak, várják már a nagyon hatodikát, meg a közös
mézeskalácssütést. Meg is látszik rajtuk a szaloncukorevés
mondják a szülők. De a finom
húslevest is igen kedvelik, meg
a tejet, kakaót. Jóevő gyerekek.
Segítőkészek is. Joci papával
legutóbb famunkát végeztek a
műhelyben, Fifi papának meg
egy bőrszíj lyukasztásában segített Áron legutóbb. A faleveleket
is ők gereblyézték össze a Kovács nagyszülőknél. Téli kedvenc munka otthon a kinti fatárolóból a kazánházba behordani
a fát. A fiúk talicskába teszik,
betolják, Zsóka rakja sorba,
rendbe a kazán mellé, mondja az
apjuk.
A gyerekek karácsonykor is
találkoznak a devecseri és a
Szentkirályszabadján élő unokatestvérekkel. Igen szeretik egymást! Nyolc gyerek együtt! Meg
a szülők, nagyszülők.
Ez az igazi ünnep!
MMK
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„Legnagyobb kincsünk
az egészségünk”!

A Vackor Óvoda 2014. november 20-án hagyományteremtő
szándékkal reformétel bemutatóra és kóstolóra invitálta a szülőket gyermekeikkel együtt.
„Egészséghét” projektünk keretében gyermekek bevonásával
gyümölcsök, zöldségek, gabonafélék felhasználásával, főzés
és sütés nélküli, könnyen elkészíthető ételeket alkottunk. Minden csoport 2 féle finomsággal
kedveskedett. Fontosnak tartjuk
a vitamin, ásványi anyag és rosttartalom megőrzését. Az esztétikus, színes és ízléses tálalás a
gyermekek számára még vonzóbbá tette az egészséges falatokat.
Szülők és gyermekeik egy
szimbolikus „Egészségkapun”
haladtak át. Nyuszika és barátja
„réparopival” kínálta őket, valamint egy jelképes egészség kosarat vittek magukkal, amibe

később a Nyuszi segítségével a
gyermekek válogattak egészséges ételeket. A résztvevők érdekes tájékoztatást hallhattak Jáger
Csilla védőnő előadásában az
egészséges táplálkozásról és a
napi ötszöri étkezés fontosságáról. Rendezvényünk fő szponzora Horváthné Ottlecz Judit még
hársfateát is kínált nekünk. Délutánunkat a reformétel kostoló
koronázta meg. Többek között a
vitamin golyó, zabpelyhes almatorta, tészta saláta, sütőtökkrém
leves, répatorta receptjeit az érdeklődő vendégeink magukkal
vihették.
Öröm volt látni, ahogy gyermekek és szüleik érdeklődéssel
kóstolgatják a reformétkeket.
Fehérné Sipos Beáta
Óvodapedagógus
„Kézenfogva a természettel”
munkaközösség tagja

„Ünnep készül, boldog ünnep…”

Az advent a várakozás, a lecsendesedés, az egymásra figyelés időszaka.
A Vackor Óvodában sok éves
hagyományunkhoz híven az ünnepet megelőző hetek az érzelmi
ráhangolódás jegyében telnek.
A csoportok elkészítik adventi
naptárukat, mely minden napra
tartogat a gyermekek számára
meglepetést, élménydús tevékenységet, esztétikai élményt.
Ez lehet kedves alkalomhoz
kapcsolódó mondóka, dal, mese,
illetve kézműves vagy néphagyományhoz kötődő tevékenység, továbbá kedves szeretet
üzenet is. A gyerekekkel közösen készítjük el az adventi ko-

lehetnek, amikor a csoportokban
közös, meghitt gyertyagyújtásra
kerül sor.
Nevelésünk minden napját áthatja szeretetpedagógiánk. Az
ünnepváró hangulatban fokozottabb figyelmet szentelünk a „ jó
cselekedeteknek”, hogy a gyermekek tetteiben is természetessé
váljon a segítőkészség, kedvesség, türelem.
Több éves hagyomány óvodánkban, hogy ellátogatunk a
templomba is, ahol a közösen
ültetett Luca búzát ajándékba
visszük a kis Jézuskának, s gyöszorút, melyet minden héten nyörködünk a szívet-lelket mekörbeülünk, s izgatottan várjuk, lengető orgona muzsikában.
hogy egyre több gyertya lángja
lobbanjon, jelezve az ünnep közeledtét.
December 4-én, Borbála napján cseresznye ágat hajtatunk.
A jó, öreg Mikulást fényesre
tisztított csizmákkal, mosolygós
almával, mesejátékkal várjuk.
December 13-án a nagycsoportos gyerekek Luca napi jókívánságokkal, „kotyolással” örvendeztetik meg az óvoda aprajanagyját. Ezen a napon szorgos,
apró kezek Luca búzát ültetnek.
Az ünnepi készülődés kedves
pillanatainak nemcsak a gyerekek, hanem szüleik is részesei

Ilyenkor, az óvodába vissza vezető út mindig a Kastélyparkban
felállított Betlehem előtt vezet
el, ahol az apróságok rácsodálkozhatnak a Szent családra.
Az adventi naptár utolsó meglepetése az Angyalváró karácsonyi koncert, amelyen ünneplőbe
öltöztetjük szívünket, lelkünket.
„Az ünnep a mély és varázsos
rendhagyás” (Márai Sándor)
A Vackor Óvoda apraja-nagyja minden kedves olvasónak áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván.
Imri Zoltánné, Szilvi
Hóborné Nemes Márta
Óvodapedagógusok

6. oldal

DEVECSERI UJSÁG

Embermesék

42 felejthetetlen év Székpusztán
szállásoltak be, akik biztonságot
jelentettek a „portyázókkal”
szemben.

„Egy mindenkiért,
mindenki egyért!”

A Piller család. Erzsi a legmagasabb
Az előkert gyönyörű virágai – a négy lány (Teréz, Erzsébet,
főleg a sárgák – nemcsak a mé- Margit, Mária) nevelése közben
heket, de az emberek szemét is végezte a házin és a ház körüli
vonzzák a nyáron. Ha jó ember
lakja a házat, bizonyára nem sajnál néhány bujtást, pár szem
magot a bekopogtatótól. Feleségem bekopogott. Így lettünk
gazdagabbak szépséges virágokkal, mert a házban jó ember
lakik. VASS LAJOSNÉ PILLER ERZSÉBET.

Boldog, békés, örömteli
gyermek, és ifjúkor

1950. január 28. nagy nap a
pusztán lakó 14 család életében.
Kettős lakodalmat ünnepeltek.
Férjhez ment a két Piller lány,
Margit és Erzsi. Erzsiből Vass
Lajosné lett. A lagzihoz tojást,
tyúkot, evőeszközöket hord
össze a lakosság. Az összefogás
állandó jellemzője a közösségnek. Együtt ünneplik a karácsonyt, húsvétot, név- és születésnapokat, rigmusokkal, dallal,
Lajos harmonikázásával. A férj
az Állami Gazdaságnál dolgozik
gépekkel, a feleség otthon.
Együtt művelik a kapott 12 hold

Piller Erzsébetet a grófi birtok
kis cselédházában bába segítette
a világra 1928. december 3-án.
Az apa a birtok mérnöke mellett
volt mindenes, fuvarozott, rendet tartott, vadakat zsigerelt, A Vass család
mikor mit kellett tenni. Az anya
munkát. Nem szenvedtek hiányt földet. 1951-ben megszületik
semmiben. Ősszel előleget vág- Erzsi, ’53-ban Lajos. Akárcsak
tak, télen pedig újabb disznókat.
Devecserbe jártak iskolába. Jó
időben gyalog, télen kocsival,
szánnal. Ha nagy hó hordta be a
8-as utat, akkor úttalan utakon,
szántóföldeken keresztül pokrócba bugyolálva jutottak be az
iskolába. Délutánonként varrtak,
kukoricát, tollat fosztottak.
A grófi vadászatokon utakat
cserkeltek, hajtották a vadat. Rákászni a kis kontesz magával
vitte a puszta gyerekeit, ahol
egyenlővé vált gazdag és szegény. Erzsébet a 6. osztály után
kőművesek mellett culágerkodott. A Sándor majort építették.
A háború nem kerülte ki a puszEsküvő 1950. Erzsi és Lajos
tát sem. Kenyérsütő katonák A 80. születésnapon

A csinos lány, Piller Erzsi
szüleik egykor, ők is Devecserbe jártak be iskolába. A gyerekek érdekében 1970-ben Devecserbe költöznek. 42 év után,
fájó szívvel mondanak búcsút
Székpusztának. Lajos Visszajár
dolgozni a ÁG-hoz, Erzsi helyben kap munkát az ÁG konyháján. Innen megy nyugdíjba
1983-ban. Férje 1988-ban halt
meg. Bözsi néni, azóta egyedül
él. A család gyakran látogatja.
A 80. születésnapján váratlanul
egyszerre toppant be két gyermeke, négy unokája és négy
dédunokája. A 80 gyertya fénye
megvilágította a boldog családot.
Váti Ferenc
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Az Önkormányzat hírei:

Közmeghallgatás november 29-én

„A leghelyesebb látpont, amely nincs se kint, se bent”
Napok óta rágom a ceruzám
végét, hogy is fogjak neki a közmeghallgatásról szóló tudósításnak. Aztán Mikszáth Kálmánhoz menekülök. Milyen jó, hogy
az elmúlt években egy telet
„vele töltöttem”. Többek közt
„A Tisztelt Házból” c. országgyűlési, – könnyed, laza stílusú –
tudósításait olvastam, melyet a
Pesti Hírlapnak írt álnéven. Jó
szórakozás volt! Itt az álnév elmarad. Kis hely ez ahhoz, meg
ne is találgassanak. De mottója
szemszögét próbálom követni:
„A leghelyesebb látpont, amely
nincs se kint, se bent”. Mikszáth
humorát is megcsillogtatta:
„Nem a képviselőket üldözöm
én, (…) hanem csak az unalmat.”
Nem bírok sajnos mikszáthi írói
erényekkel, de követni valónak
vélem a filozófiáját. Eleve így jó
egy tudósítás, s csak alátámasztásnak szántam az író megidézését.
Soha nem láttam még ennyi
embert a közmeghallgatáson, az
iszapos ügyek óta, mondta valaki a környezetemben, míg szabadon zsongott a terem. Persze,
az új polgármesterre mindenki
kíváncsi, toldja meg a mellette
lévő.
Minden önkormányzati képviselő, a polgármester és Kozma
György alpolgármester volt
jelen a közmeghallgatáson.
Bendes István jegyző és Dukán
Gabriella aljegyző pedig a törvényességi keretek biztosításáért felelve vett részt a 17.00 órakor kezdődő közmeghallgatáson. De kezdjük a tudósítást:
Ferenczi Gábor polgármester:
Köszönti a megjelenteket és elmondja, a legfontosabb feladata
az volt, hogy áttekintse a helyzetet, majd felvenni a kapcsolatot
az intézményekkel, a foglalkoztatókkal. Sok időt szeretne személyesen a lakosság körében
tölteni. Irodája mindig nyitva áll
az emberek előtt. Majd a rend és
közbiztonságról beszél. Elmondja, hogy a kettős mérce
talán megszűnt, a helyi rendeletek mindenkire vonatkoznak.
A rendőrséggel, polgárőrséggel
kapcsolatot tartanak. Elvégzendő feladat még a helyi kamera-

rendszer monitorjainak külön
helyiség biztosítása. Saját polgárőr irodát szeretnének, s tervezik a 2 főt foglalkoztató mezőőrség felállítását. Fő feladatuk
lenne az illegális hulladék lerakás, a lopások megszüntetése.
A településen belül a közterület
védelem felállítását is szeretnék,
a köztisztaság megőrzéséért
közterület felügyelők alkalmazásával. A település bejárása
során felszólították a rendetlennek talált ház előtti területek,
porták tulajdonosait a rendtételre. Jórészt eleget tettek a felszólításnak.
A munkahelyteremtésről elmondta, hogy egy svájci üvegipari cég területet szeretne vásárolni a jövő évben. A közmeghallgatás másnapján pedig egy
15 éve Ajkán működő, villanymotorokat készítő - befektetővel
találkozik, aki 30-40 főnek adna
munkát. Szól a Start-program
működésének hatékonyabbá tételéről. A közmunkaprogram,
szerinte szociálpolitikai kérdés.
Tervezi a város kertészetében
megtermeltek feldolgozását is.
Ismerteti a Villkasz Kft. 2015.
év tavaszára időzített két új csarnoképítési szándékát. Három
műszakban 42 ember dolgozhat
majd. A polgármester színvona-

lasnak ítélte meg a nov. 30-án
tartott egészségnapot. Bejelentette, hogy adventi-rendezvénysorozat indul, melyet jövő évben
már vásárral is szeretne kiegészíteni a művelődési ház melletti területen. Az a rész helyi piac
rendezésére is megfelelne. Tájékoztatja a polgármester a résztvevőket, hogy a „Devecseri
Ujság” is megjelent. A régi és új
szerkesztők jöttek vissza. Az
újság pártatlan és objektív legyen, szerinte ez fontos szempont. Boldizsár Zsolt lemondott,
mert a főszerkesztő önkormányzati képviselő lett, így nem folytathatja a tevékenységet, mert az
önkormányzati törvény szerint
összeférhetetlen a két funkció.
Volt, aki azért nem tudta vállalni,
mert más elfoglaltsága van
azóta. Jó lenne, ha az újság meg
tudna állni a saját lábán, s a hirdetésekből null-szaldósra hozná
ki magát, tervezi a polgármester.
Boldizsár Zsolt képviselő:
A képviselő miután kérte a mikrofont elmondta, hogy a polgármester úgy fogalmazott, hogy ő
lemondott. Reméli nem titok,
hogy azt mondták neki, hogy
nem vele képzelik el továbbiakban az újságot. Kifejtette még,
hogy szerinte független ember
nincs…

(közjáték: egy magas, erős fiatalember felállt, s mérgelődve,
véleményét mondva tüntetőleg
kivonult a teremből. A mondatából kiderült, hogy a békességet
szeretne…) Úgy tudja, hogy az
előző időkben is képviselő volt
a főszerkesztő, lemondott bár a
főszerkesztői posztról a törvénynek megfelelve, de a háttérben ő
végezte a munkát. Azt is mondják, elfogult volt az újság, fogalmazta meg, s azt kívánja, hogy
majd megint annyi átadásra kerüljön sor, mint volt az előző
években. (közjáték mikrofon
nélkül: innen-onnan méltatlankodó hangok hallatszanak, a
„független”, „nem független” ,
máshonnan taps hallatszik,
egyetértés. Meg a miből voltak
az átadások, röppennek fel a
hangok. Aztán meg az emberek
párt szerinti színeváltozására
tesznek megjegyzéseket. No, mi
lesz itt?! Farkas Elemér az egyedüli, akinek hangját be lehet
azonosítani a hátsó sorokból.
Aztán elcsitul a zümmögés. . .)
Ferenczi Gábor polgármester:
A jegyzőkönyv miatt szeretné
pontosítani, hogy nem azt
mondta, hogy függetlennek,
hanem pártatlannak szeretné a
lapot.
Majercsik Lászlóné: a Miskei

8. oldal

DEVECSERI UJSÁG

utcából a csatornázásról érdeklődik, majd elmondja, hogy a
Miskei u. 20. számú ház előtt
veszélyesen magasra nőttek a
fák a vezetékek alatt. A megoldásra segítséget kér.
Bognár Ferencné képviselő:
Elmondja, tudják, hogy sok baj
van a csatornázással, de egyelő-

vecsernek, 2 hónapig ingyen,
majd utána az előző tanácsadó
díjának kétharmadáért. Elmondja továbbá, hogy munkacsoportot hoztak létre a vörösiszap
utáni ügyek megsegítésére.
Igyekeznek a rossz megbízási
szerződéseket felmondani, kiigazítani. Volt olyan önkor-

tatjuk tovább, amit megkezdtünk, a várkertet, a kamerarendszert…, mondta.
Olyan városvezetés, amelyik
hiteles, oda érdemes tenni. A járási cím megszerzése nem volt
egy könnyű menet, de szeretné,
ha így folytatódna tovább. Sajnálja, hogy az új polgármester a

re üres kasszát vettek át, ezért
türelmet kérnek.
Közjáték: Egy erősebb hang
hallható: kérdem én, vajon
miből van a hiány? Könnyű úgy
gazdálkodni, ha a kormány ide
hozta a pénzt. S más, kevert,
mikrofon nélkül mondott méltatlankodások hangzanak el.
Ferenczi Gábor polgármester:
Kéri, hogy mindenki őrizze meg
nyugalmát, s azzal folytatja,
hogy vannak, akik azt mondták,
soha nem engedik el Devecser
kezét, s kéri, – mint a választási
körzetükbe tartozó Devecsert, –
segítsék, és a pénzcsapok ne
záródjanak be. Hogy hol van a
pénz, majd kiderül. Az igazság
olyan, mint a víz, előbb-utóbb
előtör. Indokolatlan, hogy Devecser sportöltözőjét 157 000 Ftért valaki takarítsa. Örül, hogy
itt van Toldi Tamás polgármester
úr is, s elmondja, hogy most építik a csarnokot, s ami építőanyagot megrendeltek annak idején
700 000 Ft-ért, az nem megfelelő, újat kellett helyette rendelni.
Ismerteti még a jelenlévőkkel,
hogy a múltban a város jogi tanácsadását végző személy egyben a szakorvosi rendelő kft.
vezetője is, ami kétféle funkció
az önkormányzati működésben
összeférhetetlen. Emiatt a továbbiakban a jogi tanácsadást dr.
Németh Ákos ügyvéd végzi De-

mányzati munkatárs, akinél nem
tudták beazonosítani a munkakörét, s állása több millió Ft-tal
terhelte a költségvetést. 20 fő
olyan közmunkást találtak, akik
munkavégzés nélkül vehették
fel a pénzt. Azt szeretné, hogy
ne legyen rejtett munkaerő és a
munkát várjuk el a kapott díjért.
Horváth Vilmosné a lakóparkból: Kérdezi, hogy a polgármester mit intézett a Sümegi Volánnál az ügyben, hogy megálljon a
busz az új lakótelepen is.
Ferenczi Gábor polgármester:
Jogosnak tartja a kérdést, s elmondja, helyi járatot szeretnének beállítani, behozni a gyerekeket iskolába és az időseket is
szállítani szükség esetén.
A Somló Volán vezetőjével tárgyal erről.
Toldi Tamás polgármester
(2010–2014-es ciklus): A volt
polgármester jelzi, hogy azért
jött el, mert talán lesz olyan kérdés, amelyre neki kell válaszolni. A választás, hogy így történt
az kész tény, mondja. Sok dolgot ígértek a lakosságnak, s akik
jelen vannak, számítanak is a
megvalósításra. A kisvárosból
az elmúlt 4 évben járási székhely lett Devecser. Emiatt a fejlesztési pénzekben kiemelkedő
szerepet kapnak majd. Mikor én
átadtam a polgármesteri széket,
nem ígértem semmit, csak foly-

sok munkája mellett a középiskolába még nem tudott lemenni.
Devecser a Borsodi-térséghez
hasonlít bizonyos tekintetben,
ezért a gazdasági erő gyors, rohamos fejlesztése létkérdés itt.
Országosan az a jó, ha megindulnak a fejlesztési pénzek, és
sok kedvezményt tud adni a vállalkozásoknak Devecser, a járás.
A szakképzés egyben létkérdés,
itt helyben elindítani a szakképzést az pedig kulcskérdés. Devecser jövője szempontjából ezek
a kulcskérdések. Arról is szól,
hogy ha van is egy két tárgyalás
egy beruházóval, az még nem
biztos, hogy itt megtelepszik.
Többször tapasztalta, hogy így
történt. Gábor, azt mondtátok,
hogy nem lesztek majd hátrányba, hívja fel a figyelmet. A költségvetésben olyan feladatellátó
finanszírozás történik, hogy az
átlagot veszi figyelembe. Nagyon sok település finanszírozására nem elég a normatíva, így
itt is minden évben számolni
kell azzal, hogy 80–100 millió Ft hiány lesz. Utána pályázni
kellett érte, s megkapták egy részét az elmúlt években. Minden
terhet, ami volt letudtak, így
nincs tartozás, összegzi. Ilyen jó
gazdasági erőben még nem volt
a város, sok földdel is rendelkezik. Kevés gazda mondhatja,
hogy ennyi földje van, mint De-

vecsernek. Az öltözők takarításánál az a pénz, a sport ruházat
mosásáért is volt. Cáfolta, hogy
semmi feladata nem volt a pápai
kollégának és elmagyarázta,
hogy munkája miként állt össze.
Ennyit mondana egyelőre, s ha
van valami kérdés, akkor még
válaszol, zárta szavait.
Ferenczi Gábor polgármester:
Elmondja a hazai szakképzésben magas a betanított munkások aránya, megjegyzi, hogy a
minőségi szakképzésben hisz
inkább pedagógusként. Sajnálja,
hogy a nagypolitika a jól képzett
szakembereket nem tudta itthon
megtartani. Inkább a béreket
kellene rendezni, hogy itthon
maradjanak. Elmondja, hogy az
intézményfenntartó központba a
jövő héten szándékozik menni, s
a Máltai szervezetet is akkor látogatja meg. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Máltai Szeretetszolgálat használta az önkormányzat autóját, valamint a
kistérségi alapellátás munkájáról is beszél, amely változatlanul fog működni a továbbiakban. Annyiban egyetért Toldi
Tamás által elmondottakkal,
hogy az ország 164. legszegényebb járása a Devecseri járás.
Véleménye, hogy a cím mögött
tartalomnak is kell lennie. Olyat
nem állítana, de még utalni sem
szeretne rá, hogy egy kormányzat nem segít egy várost, mert
éppen nem kormányzati színekben nyert a városvezetés. Az EU
úgy tekinti a támogatások nyújtását, hogy a települések menynyire szorulnak rá a segítségre.
Így Devecser nagy szeletet kellene, hogy kapjon. 4,3 milliárd
Ft-ból gazdálkodhatott eddig a
város. Arra kéri a volt polgármestert, hogy segítsen abban,
hogy minél több pénz jöjjön le a
céljaikra. Bízik abban, hogy
jószándékú a kormány és folytathatja a város a fejlesztéseket.
Marton Zoltán: A csatornázással kapcsolatban elmondja, hogy
a terhelési összeg még nem tűnt
el a számláról. Miért? Megállapítja, hogy vörösiszap még mindig van, a csapadékvízben lecsapódik, láthatják az emberek. Javasolja, hogy fel kellene deríteni,
hogy honnan jön a pirosság. Az
útszélek takarítása is igen fontos,
mert ha a fű, s egyéb belemegy
a csatornába el fogja tömíteni.
Egy hang: A Harkai Károly
által telepített csemetésben még
ott maradt az iszap, azt fújja be
a szél, mondja. Elmúlt négy év
az iszap után, de a település
mégsem tudta igazán kihasználni. (közjáték: egyetértő hangok
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a szennyezett területek felderítésére.)
Marton Zoltán: Folytatja továbbá azzal, hogy a kányák nagyon-nagyon elszaporodtak a
várkertben. Ajkán már tettek
valamit ellenük, itt is kellene,
például a fészkek leszedésével –
még ha védettek is, – s akkor
máshova költöznének.
(18.30 perc – a megjelentek
közül többen elszállingóznak.)
Ferenczi Gábor polgármester:
Megköszöni, hogy jelezték a
problémákat, s elmondja, tudni
kellene pontosan, hogy még hol
van iszap. A mezőőrség a bűnmegelőzés mellett ezt is tudja
még jelezni.
Holczinger László képviselő:
A talajterhelési díjról mond néhány szót tájékoztatásul, s a bírság összegét is megjelöli (3600
Ft/köbméter). Elmondja, hogy
tavaly az önkormányzat még
adott haladékot a rákötésre.
Horváth Károly: Érdeklődik a
Lomis-piacról, hogy van-e lehetőség a téli időszakra a bérlők
díjának csökkentésére.
Ferenczi Gábor polgármester:
Elmondja, hogy pályáztatás alatt
van az üzemeltetés. Az üzemeltetővel kell az árusoknak megegyezni, majd ő eldönti, hogyan
tudja kigazdálkodni, akar-e,
tud-e kedvezményt adni.
Szövérfi Gellért: Elmondja,
hogy tartott attól, hogy politikai
szintre megy át a mai este, s azt
gondolja, hogy tényleg Devecserért kell már együtt dolgozni.
Azt szeretné még mondani (s
latinul idézte), hogy megmérettek és könnyűnek találtattak.
Nem voltak annyira lakosságpártiak, ahogy az emberek sze-
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rették volna, jegyezte meg. Sok
sikert kívánt a továbbiakban és
szeretné, ha gyakran 2-3 havonta tudnának találkozni ilyen fórumon a lakossággal.
Ferenczi Gábor polgármester:
Megköszönte a jó szavakat, szeretne együttműködni mindenkivel. S még elmondja, hogy nem

búcsúzóul, hogy december 8-án
nyilvános Képviselő-testületi
ülés lesz, melyre várják az érdeklődőket.
18.45 perckor véget ért a közmeghallgatás.
(Közjátékként Ferenczi Gábor,
ill. Toldi Tamás jelenlegi, ill.
volt polgármesterek beszéde

niszter tüntelőleg elfordult.
Ugron ezt nem hagyta szó nélkül, s az alábbi megjegyzést
tette: „ Ha én végighallgattam a
tisztelt miniszter úr hebegését,
méltóztassék szintén végighallgatni az én beszédemet.” Mikszáth nem tett mást, csak a képviselők szájából elhangzottakat

szólt az idősgondozásról, melyet
fontosnak tart a településen.
(Apránként szállingóznak ki a
teremből a megjelentek, úgy
érzik végére ért az este.)
Bognár Ferencné képviselő:
megjegyzi, hogy örömmel látják, hogy sokkal kevesebb lett a
lopás a településen, nagyobb a
rend. Vannak problémák a közös
udvarokban az együttéléssel, de
türelmet, toleranciát igényel az
mindenkitől.
A polgármester még elmondja

közben, néhol a terem egyes részeiből némi taps hallatszott,
máshonnan morgolódás zaja, de
a közmeghallgatás vége felé,
mintha kissé összemosódtak/elcsitultak volna az ellenvélemények, a tetszésnyilvánítások.
A tudósító legalábbis így érezte.)
Mikszáth írásaiból is bepillantást kapunk néhány képviselői
pengeváltásba. Egy ízben Szapáry pénzügyminiszter után
Ugron Gábor emelkedett
„cáfolólag szólásra”, de a mi-

figyelő füllel hallgatta, írta le,
igaz a hangsúlyokat a közönség
élvezetére ő tette ki, mint az
alábbiakban is: „Sokszor tapsolunk a bolondnak és pisszegjük
a bölcset, jól tudva mit cselekszünk, de a „virtus” kívánja így.”
A tudósító a közmeghallgatáson igyekezett nem változtatni a
hangsúlyokon. De lehet-e mindenkinek megfelelni? Mikszáth
szerint, biztosan nem.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Az alábbi adatokat küldte az
újságnak – a közérdeklődésre
tekintettel – a város Pénzügyi
irodájának új vezetője Szabó
Kinga. A devecseri születésű
Szabó Kinga (Rákóczi utcai
lakos volt) 21 évig a herendi önkormányzatnál ugyanezen beosztásban dolgozott. (Az előző
irodavezető, Szabó Tímea anyai
örömök elé néz. Jó egészséget
kívánunk!) Megtörtént az önkormányzat pénzügyi rendszerének átalakítása olyképpen,
hogy minden anyagi javakat,
pénzösszeget igénylő képviselőtestületi és polgármesteri döntést megelőz majd egy pénzügyi-, műszaki- és jogi-megalapozottsági vizsgálat.

Devecser Város Önkormányzat bevételei és kiadásai a következők szerint alakultak 2014.
évben :
Nyitó pénzkészlet 2014. január 1-jén 173 888 000 Ft
Bevételek 2014. október 30-ig
825 826 000 Ft
Kiadások 2014. október 30-ig
1 004 603 000 Ft.
Záró pénzkészlet 2014. október 30-án - 4 889 000 Ft.
2014. november 30-ig az Önkormányzat tartozás állománya
szállítók felé 9 345 305 Ft, a
munkabérek és segélyek kifizetendő összege pedig 13 997 400
Ft.
Az elkülönített számlákról
ideiglenesen igénybe vett összeg

50 000 000 Ft.
A 2014. évi költségvetés hiánya az év végéig várhatóan
75 000 000 Ft lesz, amelyhez az
önkormányzat rendkívüli támogatást igényelt a központi költségvetésből 2014. július hónapban.
Az igényelt támogatás
115 844 000 Ft, melynek elbírálása ez ideig még nem történt
meg.
2014. évben az intézmények
zavartalan működtetése biztosított volt.
Az Uniós forrásokból megvalósuló beruházások folyamatban
vannak.

M. Mester K.

Kihelyezett
ügyfélszolgálat
AVAR Ajka Kft. 2014.
december 3-án tartott, kihelyezett ügyfélszolgálata
eredményesen zárult. Sok
ügyfél kereste fel a Devecser, Deák tér 2. szám alatt
az ügyfélszolgálatot szemétszállítási szerződés
megkötése ügyében. A még
november 4-én megtartott
közrendvédelmi bejárást
követően és a december
3-ai kihelyezett ügyfélszolgálaton összesen 35 devecseri háztartás kötött szemétszállításra szerződést.

Karácsonyra készülnek
a Biztos Kezdet Gyerekházban
10. oldal

A szeretet ünnepére, a karácsonyra hangolódtak a ház munkatársai, a szülők és gyermekek,
a közös adventi koszorúkészítés
alatt. Együtt készítették a díszeket, közösen gyújtva meg az
első gyertyát, készülve és várakozva karácsonyra.
December 6-án Mikulásváró
ünnepséget tartanak. A Gyerekház részt vesz, a városban meghirdetett „Adventi esték Deve-
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cserben” rendezvénysorozaton,
ahol a kicsiknek tartanak kézműves foglalkozásokat.
A készülődés időszakában,
kézműves foglalkozások keretében, egyedi karácsonyi díszeket
készítenek tobozokból, papírból.
Az ünnepre mindenkinek elkészül a saját angyalkája, amivel
karácsonyfáját díszítheti. Mézeskalácsot sütnek és dekorálnak, hogy egy picit már a kará-

csony illatát is érezzék. December 23-án tartják meg az
ünnepséget.
A Máltai Szeretszolgálat programjában vesznek részt a ház
munkatársai december folyamán. Az oroszországi embargó
miatt keletkezett terményfelesleg, 500 tonna alma formájában
érkezett a Máltai és Református
Szeretetszolgálathoz. A 24 te-

herautónyi gyümölcsöt nagycsaládosoknak, egyedül élő időseknek, fogyatékkal élőknek és
nélkülöző embereknek juttatja
el a két segélyszervezet. A ház
ennek az ajándékozásnak a közvetítője településünkön és a térségben. A kapcsolatot már felvették a helyi óvodával és az
idősgondozásban résztvevőkkel.
Bolbos Gábor

Szociális célú tűzifa juttatás Devecserben
„Valami nagy-nagy tüzet kéne
rakni, / Hogy melegednének az
emberek.” József Attila
Bendes István jegyző tájékoztatása alapján, az önkormányzat
idén is benyújtotta a szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó, kiegészítő támogatási pályázatot. Előzetesen
igénybejelentéssel éltek a Belügyminisztérium felé, 324 m3
kemény, lombos fajtájú szociális
tűzifára. Ez a mennyiség már
beteljesíthetné költőnk gondolatait is, még akkor is, ha nem
mindenki melegszik fel mellette,
de a legrászorultabbak részesülnek belőle.
A lehetőség egy 2011-ben elindított kormányzati program
keretein belül valósítható meg.
A felhasználásra vonatkozó részletszabályokat, BM rendelet
rögzíti. A benyújtott pályázat
alapján Devecser a döntést követően, 2 418 080 Ft összegű
vissza nem térítendő egyszeri
támogatásban részesült, melyet
az önkormányzat 136 m3 kemény, lombos tűzifa vásárlására

használhat fel. A támogatás feltételei között szerepelt az
1 000 Ft/erdei m3 + áfa mértékű
önrésznek a vállalása is, amely
172 720 Ft értéket képvisel. Bár

hogy megyei szinten Devecser
kapta a legnagyobb támogatási
összeget a Belügyminisztériumtól.
További feltétel, hogy az ön-

formájában, amelyre a későbbiekben, az elszámolásban is hivatkoznia kell. A képviselő testület ezt a rendeletet novemberi
ülésén fogadta el a szociális rászorultság szempontjai szerint,
amely tartalmazza az időskorúak járadékában, aktív korúak
ellátásában, az adósságcsökkentési és lakásfenntartási támogatásban részesülőket. Ide sorolták
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családokat és a 65 éven felüli egyedül
élő nyugdíjasokat. Ők azok,
akik a jogosultsági pontokat figyelembe véve előnyt élveznek.
Fontos kihangsúlyozni, hogy az
azonos lakóingatlanban élők
közül, csak egy személy igényelheti a támogatást. Természetesen felső határa is van a
juttatás mértékének, amely jogosultság esetén is legfeljebb 5 m3
lehet.
A jogosultság megállapításához a következők is hozzátartozaz igényelt és megkapott meny- kormányzat megalkossa a 2014. nak: „akinek a háztartásában
nyiség között jelentős eltérés évi rászorulósági igénylés rész- együtt élő személyek egy főre
mutatkozik, azt is tudnunk kell, letes feltételeit, helyi rendelet jutó jövedelme nem haladja meg
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az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át
(57 000 Ft-ot), egyszemélyes
háztartás (egyedül élő) esetén
ennek 350%-át (99 750 Ft-ot),
és a háztartás tagjai egyikének
sincs vagyona.” /Devecser
Város Önkormányzata Képviselő- Testületének 19/2014. (XI.7.)
önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásáról./
Kitételként szerepel a fatüzelésre alkalmas fűtőberendezés
megléte is. Mindemellett fontos,
hogy a kérelmezőnek ne legyen
adótartozása vagy köztartozása
az Önkormányzattal szemben, a
kérelme beadását megelőző egy
évben nem sértette meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, sem pedig az önkormányzati rendeletekben foglalt szabályokat.
Jogosultság esetén fontos,
hogy a kérelmét a rendeletben
meghatározottak szerint benyújtsa a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Szociális
Irodájába. A kérelmeket 2015.
január 20-ig lehet benyújtani, a
rendeletben meghatározott
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nyomtatványon.
A rendelet 2015.
március 31-én hatályát
veszti.
A rendelet elfogadásával egyidejűleg, annak részeként a Képviselőtestület a szociális
tűzifa juttatáshoz
kapcsolódó valamennyi hatáskört
a Szociális, Egészségügyi, Rend- és
Környezetvédelmi
Bizottságra ruházza át, aki a jogosultságról egyedi
határozattal dönt.
A kérelmek befogadása folyamatos, már több mint
hatvanan adták be.
Az elbírálás várhatóan december
első felében kezdődik és az igénylések számának
növekedésével ismétlődik. Bár a fűtési gondokat tott program, de céljához mér- rászorulók terheit, az otthon meBolbos Gábor
nem tudja megoldani az elindí- ten, egy időre megkönnyíti a legét adva.

Vendég voltam újra a nyugdíjas Klubban
A zsongás áthallatszik az ajtón.
Akárcsak az iskolában. De itt
nem gyerekek duruzsolnak,
hanem komoly felnőttek, az
Őszi Fény Nyugdíjas Klub tagjai. Az ok egyszerű. Előkészítő
megbeszélés folyik a következő
heti foglalkozásra. Amíg ők tanakodnak, én bekukkantok a
munkanaplóba. Az idei év gazdag programjából válogatok és
adom közre, hátha ösztönöz valakit a belépésre. Heti rendszerességgel találkoznak. A bejegyzések sokrétű tevékenységről
tanúskodnak. 2014-ből. Újévi
köszöntés, pótszilveszter, születés- és névnapok, farsang, receptcserék, konyhakerti munkák, ünnepi megemlékezések,
kirándulás a Somlóra, a Sághegyre, Nagytevelre, főzőverseny, egészségügyi előadások,
szereplések… A felsoroltakat,
oklevelek, emléklapok sokasága
igazolja. Néhány „mutatóba”: a
közösség kapott főzőversenyen,
Somló-környéki napon, szellemi vetélkedőn, játékos versenyen, kulturális fesztiválon, Devecseri Mustrán, Gárdonyi-napon. I. helyezés a „Somlói
bordalok” versenyén. A klubot
13 éve vezető Havasi Sándorné
Margitka egyéni elismeréseket

is kapott. Az egyik legaktívabb
középkorú Devecserben, Rejtvényfejtés I. helyezés. A legelső
klubtagok közül Hóbor Józsefné
Ilike, ma is aktívan részt vesz a
foglalkozásokon. A klub előtt
álló feladatok: név- és születés-

napok köszöntése, szereplés az
adventi ünnepen és eleget kell
tenni a pusztamiskei meghívásnak. Szinte állandóan mozgásban vannak. Ismertségük eredményeképpen sok a szereplésre
való felkérésük, amelyeket szí-

vesen teljesítenek is. „Jó ide
járni, itt mindig történik valami.
Beszélgetünk, énekelgetünk,
fellépésekre készülünk. Jó a légkör, jól érezzük magunkat, mondta el az egyik klubtag.
Váti F.
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„Mire a levelek lehullanak, katonáink hazatérnek!”

100 éve tört ki az első világháború

2014-ben van az első világháború kitörésének századik évfordulója. A most élő idősebbek
még hallhattak történeteket a
résztvevőktől, a nagyapáiktól.
Ezt a háborút is sokak többéves
hadifogsága követte. A „nagy
háború” fájdalmát aztán elnyomta a még keservesebb II.
világháború…

1914. június 28-án Szarajevóban meggyilkolják Ferenc Ferdinánd osztrák trónörököst, főherceget és feleségét Zsófiát, A
pisztolyt Gavrilo Princip sütötte
el. Alig egy hónap múlva Ausztria-Magyarország ultimátumot
intéz a belgrádi kormányhoz.
Ezt Belgrád nem fogadja el.
1914. július 28-án Ausztria-Ma-

útnak katonáit az első világháborúba vagy, ahogy annak idején nevezték: a „nagy háborúba”. Valószínűleg az összes
résztvevő nemzet úgy gondolta,
hat hónap alatt véget érnek a
hadműveletek. A következmények óriásiak, a háború kiterjedt:
1918-ig háború dúl Európában, a
Közel-Keleten, Afrikában és
Kelet-Ázsiában. Kereken 15-17
millió ember veszíti életét ebben
az első modern fegyverekkel,
harci gázzal vívott, pusztító háborúban. A háborúval együtt
1918-ban véget ér Ausztriában a
A gépkocsi, amelyben lelőtték Ferenc Ferdinánd trónörököst és Habsburg ház uralma is, és kikifeleségét, ma a Hadtörténeti Múzeumban található
áltják az Első Köztársaságot. De
ez már egy másik történelmi
gyarország hadat üzen Szerbiá- katonáink hazatérnek!” – II. Vil- esemény.
MMK
nak. „Mire a levelek lehullanak, mos német császár így indította

Régi fotó
a múltról mesél

Kedves ismerősünk, édesapám egykori munkatársa keresett fel. Egy korábbi cikkemet
olvasta a devecseri I. világháborús katonákról. Kabátja belső
zsebének mélyéből vett elő egy
régi fotót, amely az 1900-as
évek elején készült a kisvárosi
Németh Sándor műtermében.
Örömmel mutatta meg a család
féltve őrzött emlékét. Mostanában, így a 86. életévemben járva
sokat gondolok vissza a megtett
útra, s szívesen nézegetem a régi
fényképeinket - mondta magyarázóan. Nagy szeretettel beszélt
édesanyjáról Pista bácsi, aki
gyermekként testvérei társaságában látható a fényképen. A
család Pusztamiskén lakott, a
szülők földművesek voltak. Vásárolni, ügyeiket intézni Devecserbe jártak be. A fénykép megőrizte annak az ifjúnak, Sulyok
Gézának az emlékét is, aki az I.
világháborúban hősi halált halt.
Szűcs István, Pista bácsi már
csak édesanyjától hallott róla.
Mindig szeretettel idézte fel
alakját és barátsággal beszélt a
közös gyermekkori csínytevésekről. Sokszor sóhajtva emlegette Géza testvér bátyját. De
hány meg hány családban sirattak el testvért, édesapát, aki so-

Gárdonyi Géza művei
az első világháborúban

Gárdonyi Géza és Devecser
neve elválaszthatatlan. 1882–83
között Ziegler Géza néven tanított kisvárosunkban. Magyar
íróink közül a legkedvesebb számomra. Mindig figyelemmel olvasom, ha valami újat
írnak róla. – Az Irodalmi Magazin tematikus nyári száma érdekességgel szolgál, azt kutatja,
hogy íróinkra hogyan hatott a
nagy háború. – G. Bartók Béla
tanulmányában Gárdonyi Naplóját hívja segítségül, s arra a
következtetésre jut, hogy a
neves író szembeszáll a háborús
hangulattal és erős háborúellenes küzdelmet folytat. – 1914.
Középen Farkas Erzsébet - a augusztus 15-én ezt írja Gárdogyermekek édesanyja. Sulyok nyi: „A katonák milliószámra
Géza I. világháborúban hősi marsolnak. Lovasok elől és olhalált halt / édesanyja vállát dalt és hátul. Ágyúk közbül és
fogva, előtte Sulyok Rozália. Az szuronyerdő. Danolnak. Harédesanya karján Sulyok Gyula, matcsepp nem hull annyi egy
mellette Sulyok Mária (Szűcs éjjel a földre, mint amennyi
István édesanyja) láthatók
hasem térhetett haza a harcterekről. Nekünk pedig ma kötelességünk emlékezni rájuk, hős
fiainkra! Az I. világháború kitörésének 100. évfordulóján bizonyára sokunkban felerősödik e
téma iránti érdeklődés, a háborús történetek újbóli felidézése.
Szöveg, fotó: Czeidli J.

Vetélkedő

A helyi általános iskola a devecseri tankerület iskoláinak
„Virágzó középkor Magyarországon” címmel hirdetett 6.,
7. osztályos tanulók számára
történelmi vetélkedőt. A meghívást, a vendéglátó iskola 7,

könnycsepp az otthonmaradtak
szeméből. A katonák marsolnak,
danolnak. És az éjnek nincs
annyi feketesége, mint amennyi
feketeség lenne leterítve, az a
sok posztó és krepp, ami egy év
múlva az özvegyeken és árvákon lesz látható. A katonák marsolnak, danolnak.” – A szerző
csokorba szedi azokat a Gárdonyi műveket, melyek 1914–18
között születtek. Ilyen a Statárium a másvilágon, a Szenvedni
akarok, a Virradat előtt, valamint, a Leánynézőben című elbeszélés. A Vallomásban még
csak háttér a háború, de a Kürt
már jelentős háborús regény. –
G. Bartók B. nagyra értékeli
Gárdonyit, elismeri azt a dicséretes erkölcsi törekvést, amelyek megjelennek az alkotásaiban, mint a tisztaság, szerelem,
részvét, segítségnyújtás.
Czeidli J.

három fős csapata mellett Noszlop, Somlóvásárhely, Tüskevár
fogadta el. A Városi Könyvtár és
Művelődési Ház igazgatója,
Cseh Tiborné – a zsűri elnöke szeretettel köszöntötte a versenyző gyerekeket, s elmondta,
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hogy a Dózsa-féle parasztfelkelés 500. évfordulójára emlékezve szervezték a térségi versenyt.
A játékos ismereti feladatokat
Firczi Irma devecseri történelemtanár állította össze, amely
1301-től -1526-ig tartó időszakot ölelt fel. Az érdekes feladványok között Totó, anagramma,
vaktérkép, történelmi személyek
és szobrok, építmények felismerése, Hunyadi Mátyás pénzének
megtervezése… szerepelt. A jó

Iroda a romák
megsegítésére

hangulatú verseny győztesei: I.
Devecser – Hadvezér csapat
(Draveczky Lili, Magvas Laura,
Tomor Júlia), II. Noszlop – Kancellár csapat (Németh Attila Ferenc, Németh Donát Pál, Sikos
Áron Mátyás), III. Devecser Érsek csapat (Fenyvesi Júlia,
Mergl Zsófia, Oszkó Zsófia). Valamennyi résztvevő csapat emléklapban és ajándékban
részesült.
Czeidli J.

1964-ben végzettek:
ötvenéves osztálytalálkozó

Ötven évvel ezelőtt, 1964-ben
végzett, volt 8. a osztály tanulói
találkoztak a „kisiskolában”.
A megjelenteket a szervező,
Stenger Istvánné (Gaál Piroska),
osztálytárs, az általános iskola
volt pedagógusa, nyugalmazott
igazgató-helyettese fogadta két
tanáruk, Avar Piroska és Dr.
Horváth Józsefné társaságában.
A névsor olvasását követően
hamar felidéződtek a fél évszázada történt iskolai események,
diákcsínyek. A hosszas beszélgetés után az iskolában kialakított Gárdonyi emlékszobát te-

kintették meg, ahol rácsodálkoztak a múlt század eleji stílusban
berendezett osztályteremre. Ezután átsétáltak a közeli Rotaryházhoz, s itt a helytörténeti- és
Somló-kiállítást nézték meg.
Sokan vidékről érkeztek, s még
nem látták a vörösiszap-katasztrófát bemutató fotókat, most
erre is lehetőségük nyílt. Rövid
városnézés után közös ebéden
vettek részt a „nagyiskola” ebédlőjében. Baráti hangulatban már
a következő kerek évfordulós
találkozó terveit szövögették
együtt.
Czeidli J.t

E hónap elsején írta alá a
helyi Roma nemzetiségi önkormányzat és Ferenczi Gábor polgármester helyi önkormányzat
nevében azt az együttműködési
szerződést, mely a roma lakosság megsegítését célozza.
Töreky Tímea Zsuzsanna, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, hogy rendkívül
fontos az iroda, ahol találkozhatnak az ügyek intézésére.
Csak kölcsönös bizalommal tud
a két önkormányzat együttműködni, fogalmazta meg véleményét a szerződés aláírásán.
Ferenczi Gábor polgármester
nagy reményekkel szólt a város
érdekeit szolgáló kölcsönszerződésről. A város az irodáért
bérleti díjat nem kér, a fenntartási költséget pedig megosztva
fizeti majd a roma, illetve a helyi
önkormányzat. Az irodát pár hét,
pár nap alatt sikerült bebútorozni, felszerelni a feladatellátásra.
Devecser városa egy olajradiátorral járult hozzá a komfort
megteremtéséhez.
S hogy mi a célja, feladata
ennek az irodának, az itt szolgálatot teljesítő roma önkormányzati képviselőknek? Hát ez a
leglényegesebb! A szerződés
aláíráson Ferenczi Gábor polgármester megfogalmazta, bízik
abban, hogy oktatás, közművelődés, sport, közbiztonság és
köztisztasági tekintetben is számíthat a roma önkormányzatra.
Szeretné, ha együttműködnének
és segítenék az iskolában, a tanulók körében fellelhető devi-
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áns magatartás felszámolását.
Várja, hogy az önkormányzat
tagot delegáljon a város rendvédelmi bizottságába is. Bízik
abban, hogy az irodában szolgálatot teljesítő roma képviselőkkel, Remélhetőleg Töreky
Tímea elnök vezetésével (Burka
Gyula bácsi unokája Tímea)
szoros, segítő kapocs jön létre a
helyi roma lakosság megsegítésére. Eljöhetnek ide tanácsért,
ha valamilyen problémás ügyük
van, s nem találják a megoldás
útját. Az iroda hetente kétszer
várja a megsegítésre szorulókat
a Damjanich utca 7. szám alatt.
Kedden délelőtt 8–12 óra és
pénteken délután 13–16 óra között.
MMK

Devecseri gólyahír
2014. szeptemberben született gyermekek:
Soós Flóra szept. 16. An.: Pásztor Georgina Apa: Soós László •
Keringer Hanna szept. 23. An: Antal Zsuzsanna Apa: Keringer
Tibor • Horváth Arnold szept. 2. An.: Horváth Patrícia Apa: Horváth Arnold Raul • Kiss Levente szept. 22. An.: Horváth Alexandra Apa: Kiss Ferenc • Baranyai András szept. 29. An: Horváth
Alexandra Apa: Baranyai János Mihály • Orsós Amanda szept.
20. An.: Károlyi Szamanta Apa: Orsós Ferenc

Az 50 éves osztálytalálkozó résztvevői a Gárdonyi szobornál. Tóth
István I., Tóth István II., Benke Ferenc, Gaál Piroska, Bognár
János, Holczer Mária, Gerecs Sándor, Nagy Enikő, Németh Marianna, Orbán János, Rácz László, Somogyi Zsuzsanna, Tárai
István, Tornai Zsuzsanna és a két pedagógus, Avar Piroska, dr.
Horváth Józsefné (nevük nem a felállás sorrendjében szerepel)

2014. októberben született gyerekek:
Herki Balázs okt.08. An.: Orsós Anna Apa: Herki Balázs • Kovács
Tamás okt. 20. An.: Veres Judit Apa: Kovács Jenő • Mondai Zora
Natalia okt. 30. An.: Csóré Georgina Apa: Mondai Géza
Jó egészséget, sok boldogságot kívánunk a babának, mamának,
az egész családnak!

András-napi Bormester Találkozó
Somló, 2014. november 28.
14. oldal

SOMLÓ – Válaszokat, megoldásokat keresnek a borászok!
Az idei szélsőséges időjárásra
minden bizonnyal az elkövetkező években is számíthatunk és
amennyire lehetséges, fel kell
készülni ennek kezelésére. A válaszokat keresve rendezi meg
András napján immár XIII. alkalommal a Tornai Pincészet az
András-napi Bormester Találkozót. Nem titkolva, hogy e már
hagyományos rendezvénnyel,
névnapján tisztelegnek az alapító Tornai Endrének.
Elsőként Dr. Májer János a
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
igazgatója, „Az embert és szőlőt
próbáló 2014 évjárat” címmel
tartott előadást. Májer úr ezt az
évet az elmúlt 50 év legrosszabb
nyaraként jellemezte, állítását
részletes adatokkal igazolva. Az
átlaghőmérséklet, (Badacsonyban mért adatok alapján), a csapadék mennyisége és eloszlása,
kémiai összetétele (savas, közel
5 ph is előfordult), a megváltozott uralkodó szélirány különkülön is erős stressz együttesen
pedig sokk a szőlőnek! Elmondta, hogy a termőhely fekvése,
átszellőzöttsége meghatározó
volt a védekezés eredményessége szempontjából. A helyzetet
nehezítette, hogy az enyhe tél
miatt a kártevők átteleltek, amit
már a tavaszi rügyvizsgálatok is
jeleztek. Augusztus elején beköszöntött esős ősz és a csapadék
a szokásos É-NY felől széllel
érkező esőzés helyett D felől
monszunszerűen, nagy mennyiségben zúdult le. Az érési folyamatok blokkolódtak, lelassultak,
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a cukortartalom lassú növekedésével arányosan a savtartalom
kevésbé csökkent, sőt kifejezetten magas titrálható savtartalmakat mértek. A robbanásszerű
rothadási folyamat elindulásával
a fő cél már a termés mentése
volt. Az igazgató előadása végén
elmondta, hogy a termés menynyisége ugyan gyenge, de ha
nem is csúcsminőségű, jó ízű
borok készülhetnek.
A szakmai tanácskozás következő előadója Lengyel Kálmán
az Arysta LifeScience Magyarország képviseletében, a 2014.
évi növényvédelmi kihívásairól
mutatta be tapasztalatait. Igen
ritka évjáratnak aposztrofálta az
esztendőt, melyben a lisztharmat, a peronoszpóra és a szürkerothadás
együttesen okozott komoly károkat, de a „főbűnösnek” mégis
a lisztharmatot tartotta. Lengyel
Kálmán szerint mindez elkerülhető lett volna, ha a mit tudunk
- a lisztharmat járványdinamikájában az áttelelt termőtestek
kulcsfontosságú szerepet játszanak – komolyan vettünk volna!
A termőtestekből kiszóródó
aszkospórák indítják a fertőzést,
mely a fakadást követően akár
2-3 mm eső után (10 oC felett)
is bekövetkezhet. A 4-5 cm átmérőjű kis levelek már fogékonyak. Ha a környezeti feltételek
megfelelőek, a kórokozó
sporulációs ciklusa nem több
mint 10 nap. Termőtestek a
szőlő valamennyi fertőzött részén képződhetnek, legtöbbjük
azonban a kiterjedt felületű lombozaton fejlődik ki, nyár végén,
ősszel. Az enyhe telet követő,
nagy kockázattal induló évben,

a védekezést egyértelműen az
őszi, tavaszi lemosó permetezésben, a 25 cm-es hajtáshossznál
felszívódó gombaölőszer használatában és az intenzív zöldmunkában látja.
A Bormester Találkozó harmadik előadója Ifj. Kamocsay
Ákos, a borászokra váró kihívásokról tartott előadást. Véleménye megegyezett a többi előadóéval, hogy a 2014 év egyértelműen kihívásokkal teli évjárat.
A küzdelem bár a szőlészetben
kezdődött, de a pincében folytatódott. Hiszen a tűzoltás jellegű
szüretelések után, ahol többnyire az alacsony mustfok, a magas
savszint és a barnulásra való
hajlam, fürtválogatással, sőt bogyóválogatásokkal terhelte a
szakembereket. Igazodva a lehetőségekhez a szőlőfeldolgozásában is módosítani kellett a szokásosan alkalmazott eljárást. A
kénezést már a mustgyűjtő kádban megkezdték, a préselés nagyon kíméletesen alacsony nyomáson végezték. Szintén nagyon fontos volt a megfelelő
ülepítés, majd a tiszta must savtompítása. Célszerű volt alkalmazni a gyors fajélesztős beoltást, almasavbontó alkalmazását
és a sajátos év miatt az erjedést
a tápanyaggal segíteni. A borász
szerint ez az évjárat a könnyed,
gyümölcsös, vékony boroknak
fog kedvezni, ilyenek főleg a
korai fajtákból készülteknek. Az
évjárat nehéz, most megmutatkozik ki a jó borász, de szükséges a sikerhez a jó kereskedő és
nem utolsó sorban a jó borfogyasztó!
A szakmai rendezvény záró

előadója Polyák István, a Tornai Pincészet borásza volt, aki
külföldi szakmai tapasztalatait
osztotta meg a jelenlévőkkel.
Polyák István szerint, bár vannak szélsőséges kiugrások, a
trend a felmelegedés felé tart.
Bár Magyarország éghajlata
szempontjából a szőlőtermesztés optimális tartományába tartozik, az éghajlati változások az
elmúlt 110 év adatai alapján
mégis kimutathatóak. A példaként említett mediterrán klímájú
területeken (Spanyolország,
Olaszország, Görögország, Kalifornia) a nagyobb hőigényű,
hosszabb tenyészidejű fajták elterjedése a jellemző. Ilyenek pl.:
Malbec, Shiraz, Nebbiolo, Tempranillo, Viognier. Jellemző,
hogy nő a tápanyaghiányos
mustok gyakorisága, mert fokozott UV-B sugárzásnak vannak
kitéve az itt termő bogyók.
Ezekben az országokban sokféle
módon védekeznek a szárazság
ellen. A borász érdekes példákat
sorolva mutatta be az öntözéses
szőlőtermesztés külföldön alkalmazott módszereit. Kitért a talaj,
a felszín és a takarónövényzet
kialakításának fontosságára. Érdeklődéssel figyelt előadásában
végezetül a szüret és a feldolgozás során alkalmazott technológiai folyamatokra, a táj adottságait figyelembevevő sajátos
borkészítési eljárásokra hívta fel
a jelenlévők figyelmét. Jelezte,
hogy bár az elmondottak távoli
vidékek példái, de ezek a problémák hamarosan nálunk is jelentkeznek, érdemes felkészülnünk. (x)
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A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elnöke: Tornai Tamás

A HNT feladata a szőlőoltványtól a pohárig

– Örömmel hallottuk a hírt a
rádióból, hogy egy somlói borászat tulajdonosa, Tornai Tamás
lett egy országos szintű szervezet, a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsának (HNT) elnöke.
Mióta is tölti be ezt a tisztet, s mi
a (fő) feladata a szervezetnek?
– Jókor talált meg a kérdésével! Éppen egy esztendővel ezelőtt fejeződtek be a hegyközségi rendszer megújítását lezáró
választások. Ideje a számvetésnek!

feladata. A HNT a termékpálya
gondozója, a szőlőoltványtól a
pohárig. Gondoskodnia kell a jó
termelési környezetről, biztosítva például az oltványtermesztés
szabályozását, a telepítési jogok
kezelését, a szőlő fajtafenntartást, a borok eredetvédelmét. E
mellett feladata biztosítani a termelés szabályozását, a termelői
érdekvédelmet, a szakmai oktatást, a kutatást, a támogatások
elosztását, és a termelői érdekek
egy irányba terelését, hogy a jó
bor a termelő lelki békéjét és a
vidék jövedelemtermelését is
szolgálja.
– Nagy rádióhallgató vagyok,
s azt mondhatom, heti, kétheti
rendszerességgel halljuk Önt a
Kossuthon, s más adón is, Tvben. Ha valami történik borügyben, mindig megkeresik.
Szeptember 7-én dél körül éppen

1-jén a Somlyóvidéki Hírlap:
„Le az olasz borral!” Majd felszólították a bortermelőket,
hogy tiltakozzanak a kormánynál az ellen, hogy az olasz bornak ismét kedvezményt adjanak.
Hogy állunk most ezzel a kérdéssel? Jönnek a könnyű import
borok? Olcsó az import, s drága
a magyar? Így az itthoni kevésbé fogy?
– Milyen jó, hogy 110 éve is
volt Somlyóvidéki Hírlap, így
tudjuk, hogy nincs új a Nap
alatt! A magyar fogyasztók
azonban a magyar borokat kedvelik! Felmérések szerint ebben
csupán a fogyasztók 2%-a bizonytalan. Termelésünk és a fogyasztásunk közel azonos, Az
import és az export egyaránt a
termelés megközelítőleg 20%-a.
Az importált borok átlagára
közel fele annak, amit a terme-

módját, – amit a HNT garantál
– az E-BACCHUS írja le, ami az
interneten magyar nyelven is
olvasható. A harmadik kategória
az FN – földrajzi jelzés nélküli
borok előállítását, csak néhány
országban, például nálunk ellenőrizzük. Így más országokban
sokkal tágabb tere van e borok
– nevezzük úgy – módosításának,
míg Magyarországon e kategóriában „dívik” az ÁFA „eltüntetése”! A kettő együtt már sok!
Méltatlanul hátrányos helyzetbe
hozza a hazai termelőket! Ha ezt
hagyjuk, akkor tovább terjed és
pusztítja, elsősorban a vidéket!
Úgy gondoltuk nem várunk
másra, bevezettük az FN kategóriában az ellenőrzési rendszert. Ehhez azonban először
meg kellett szereznünk a jogosítványt, az úgynevezett szakmaközi szervezeti elismerést.

Az azóta is fennálló helyzetet,
Szekfű Gyula író, gazdaságtörténész már majd száz évvel ezelőtt megfogalmazta: „… a
többi magyar bor pedig teljesen
ismeretlen volt a külföld előtt.
De a magyar bortermelő sem
kihívásként fogta föl hátrányos
helyzetét, hanem fátumszerűen,
ami felmentette a minőségileg
jobb bortermelés és a kereskedelmi gondolkodás követelménye alól. Többet termelt, mint
korábban, de a fölösleget is
maga itta meg”.
Mai szóval élve:”fel kell vennünk a kesztyűt”, észre kell vennünk, hogy kiváló adottságainkat nem elpazarolnunk, hanem
közös munkával, egymást segítve, használnunk kell! Ehhez
szolgál intézményként a hegyközségi rendszer, ami 110 hegyközségből, 22 borvidékből, 6
borrégióból és a HNT-ből áll.
Ebben a rendszerben mindegyik szintnek megvan a saját

a magyar és import borok minőségéről beszélgettek. Hol is áll a
magyar bor a nemzetközi rangsorban?
– A magyar borászok nagy
nemzetközi borversenyeken
elért eredményei tiszteletre méltóak! Különösen akkor, ha a díjazott borok számát az indítottakéhoz viszonyítjuk! Ilyen összehasonlításban többszörösen (!)
eredményesebbek vagyunk a
leghíresebb bortermelő országoknál. A mennyiséget tekintve
Magyarország a világ 16. legjelentősebb termelője. Ezzel azonban a világtermelés csupán
1%-át produkáljuk. De nem is ez
a lényeg! Probléma ugyanaz,
mit évszázadokkal ezelőtt! Ismertségünk a világban messze
alulmúlja a minőségi színvonalunkat és termelési volumenünket.
– A gyenge import borok behozatala évszázados gond.
Éppen 110 éve írta, 1904. máj.

lőink el tudnak érni boraikkal
más országokban! A probléma
inkább az, hogy a hazai borászat
fejlődésétől elmaradt a hazai vásárlóerő növekedése. Az import
így döntően az alacsony minőségű és árfekvésű borokból áll.
– Szintén szeptemberben hallottam, hogy a Nemzeti Tanács
bevezeti a bor-zárjegyet? Hogy
fogadták a bortermelők, s mi
ezzel a cél?
– Nem zárjegyet, hanem egy
ellenőrzési rendszert vezetünk
be! Viszonylag kevesen tudják,
– ami talán a mi hibánk – hogy a
borok előállításának és forgalmazásának szigorú szabályai
vannak. Egy 2007-ben született
megállapodás szerint az EU-n
belül, a három eredetvédelmi
kategória közül kettő (OEM-oltalom alatt álló eredet-megjelölésű, OFJ-oltalom alatt álló földrajzi jelzésű) egységes az EU-n
belül. Ezeknek a boroknak a
kötelezően betartandó előállítási

Ezzel az állami elismeréssel jogosulttá váltunk arra, hogy a
szakterületünkön kötelező érvényű szabályokat alkossunk.
– A borhamisítás is örökzöld,
évszázados téma. Segít ezt megakadályozni az új ellenőrzési
rendszer, „ellenőrző-jegy”? Mi
a helyzetkép ebben a tekintetben
itthon?
– Az általunk kialakított rendszerben, minden egyes FN kategóriában polcra kerülő minden
palack egyedi azonosítású ellenőrző jegyet kap. Az ellenőrző
jegy sorszámtartománya egy
adott bortételre vonatkozik.
Amennyiben ez a bor hazai előállítású, akkor azt is tudjuk melyik területről szüretelték és milyen mennyiséget, így a HNT
munkatársai e mennyiségnek
megfelelő jegyet adtak ki. A jegy
látható és nem látható azonosítókat tartalmaz.
Klasszikus értelemben a borhamisítás ezzel már a múlté! Az
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FN kategóriában az ellenőrző
jegy, míg a két magasabb kategóriában a termőhely mindent
meghatároz, mert a mai vizsgálati módszerekkel azonosítható,
hogy valóban a címkén jelölt
helyen termelték hozzá a szőlőt,
vagy sem.
– A bor ára garantálja a minőséget? Drága bor, jó bor,
olcsó, gyenge lőre. Így kell a
polcokon választanunk?
– A bor esetében a minőség
garanciája a termelő! Egyébként
is mindig, mindenkit arra bíztatok, ne hagyja ki azt az élményt,
amit a pincei borvásárlás jelent!
A pincében a választás is könynyebb, nem is beszélve a felemelő természeti környezetről,
a lelket gazdagító néhány gondolatcseréről. Más ez, mint az
üzletekben a polc előtt állva, tanácstalanul levenni egy palackot, pedig ma Magyarországon
a borvásárlások közel 70%-a
áruházakban zajlik. Az ár és a
minőség között nincs közvetlen
összefüggés. Minél feljebb megyünk az árskálán, annál kisebb
minőségi különbséget kell megfizetnünk egyre nagyobb árdifferenciával. Ez a skála lefelé is
működik, csak ellenkező arányban, kis árkülönbség is nagy minőségi különbséget jelenthet.
Gondoljuk meg, mit vásárolunk!
Ha javasolhatom, inkább kevesebbet, de jobbat!
– Tud-e, ezzel a poszttal valamiben kedvezni, előnyt szerezni
a térségnek a somlói borászoknak?
– Azt mondta, hogy hallott a
rádióban! Akkor nyilván azt is
hallhatta, hogy a Somló említését nem hagyom ki! A Somló
legnagyobb hibája a termelők
szerint, alacsony ismertsége.
Ezen próbálok segíteni, mert
egy felmérés szerint a felnőtt
népesség csupán 6%-a tudja,
hogy a Somló egyáltalán létezik.
A másik lehetséges kedvezmény,
hogy somlóiak könnyebben

DEVECSERI UJSÁG
megmutathatják önmagukat.
A napokban, például Berlinben a
bemutatkozó borászok majdnem fele somlói volt. További
előnyt jelenthet, hogy könnyebben és hamarabb információhoz
juthatnak várható szabályozásokról, támogatásokról, a somlói borászok, de ehhez kérdezni
kell. Nem akarok elvtelen lenni.
A rendelkezésemre álló információkat a többi borvidék szereplőivel is megosztom.
– Úgy hallottam az Önnel készült riportban, hogy 27 liter/fő
bor a magyar borfogyasztási
átlag. Sok ez vagy kevés pl. az
európai rangsorban?
– Úgy tűnik, fejlődünk, mert
idén várhatóan kissé nagyobb
lesz a fogyasztás, de messze elmaradunk a Vatikán állam listavezető 62 liter/fő éves fogyasztásától, vagy Luxemburg 55 l/fő,
a francia, szlovén 45 liter/fő
éves mennyiségtől. Kína és
India viszont a maga éves átlagos 2 dl-nyi fogyasztásával erősen rontja a világátlagot. A fejlettségi szint és a borfogyasztás
között talán van némi összefüggés, mert a miénknél még a nagy
sörívó németeknél is nagyobb
az egy főre jutó borfogyasztás. A
szokások is változnak. Korábban a nagy testes vörösborok
voltak nagy becsben, majd egy
kis rozés átmenettel egyre többen találnak vissza a fehér borokhoz, amelyek termeléséhez a
Kárpát-medencénél nincs jobb
hely a világon. Tehát bizakodhatunk!
– Elárulja melyik a kedvenc
somlai bora?
– Szívesen elárulnám, ha
lenne ilyen! A kedvenc függ a
helytől, a hangulattól, a társaságtól! A bor nem a magányos
emberek itala. Választani, beszélni róla sem magányosan kell.
Hogy mégse legyek túl általános, közhelyeket szaggató, nyáron, a teraszon, a barátokkal
szívesebben fogyasztom a könynyebb frissebb borokat, míg így
karácsony közeledésével inkább
a mélyebb tartalmasabb a hoszszabb kortyok közötti szüneteket kívánó testesebb borokat
kedvelem.
– Megkóstolja-e más somlai
pincészet termékét? S milyen következtetést szokott levonni a
más borának kortyolgatása közben?
– Többször voltam együtt más
borvidékeken azok vezető termelőivel. Természetesen mindenki hozta a kedvenc borát.
Megtapasztaltam, hogy a sikeres
borvidék termelői nyíltak, kriti-

kusak és nem bántóan őszinték
voltak egymáshoz. Igyekszem a
tőlük ellesett jó szokásokat tovább adni. Így a kritikai észrevételeimet mindig csak a termelővel, a kiérdemelt dicséretet pedig
a lehető legszélesebb körben
osztom meg.
A somlói termelők büszkék
lehetnek! Óriási a fejlődés! Ezt
a saját borainkra is értem. Sajnos elég öreg vagyok ahhoz,
hogy a negyven évvel ezelőtti
boraink zamatára, illatára is emlékezhessek. Az akkor elismert
remek díjakat szerzett boraink
ma nem ütnék meg az alapszintet sem. Így bíztatom a termelőket, merjenek változtatni, ismerjék meg a hegyen dolgozó tanult
kollégák gondolatait és gazdagítsák vele saját tapasztalataikat.
– Fogyasztja-e más ország
más vidékek borát?
– Természetesen, kíváncsian
kóstolom, de főleg arra igyekszem figyelni, milyen borokat
kedvelnek más országok fogyasztói, hiszen számunkra az
az igazán fontos, hol találunk a
magyar boroknak jól fizető új
piacokat.
– Térjünk még vissza a Nemzeti Tanács ügyeihez. Mi van
jelenleg fókuszban, amit feltétlen meg kell oldania a szervezetnek?
– Jelenleg a felsőfokú képzésben a duális oktatással kapcsolatos feltételek megteremtése, a
kutatásban az egyes kutatóhelyek integrált együttműködése
úgy, hogy emellett regionális
„tudásközpontok”, tanácsadási
helyek legyenek. A piacépítésben fontos nemzetközi kiállítások előkészítése, a nagy nemzetközi borversenyekre az Országos Borverseny díjazott borainak
nevezése HNT finanszírozásban,
a különböző piactámogató intézmények, (Agrármarketing
Centrum, Nemzeti Kereskedő-

ház, Külgazdasági és Külügyminisztérium, stb) aktivitásainak
összehangolása, a NAK (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)
kettős tagdíjfizetés rendezése, a
szakmaközi szervezeti intézmények működési feltételeinek kialakítása, a nemzetközi kapcsolatok kiépítése, emellett új székhely kiválasztása, és még
sorolhatnám.
– Mik azok az eredmények,
amik arra sarkallják, hogy érdemes ilyen sokat dolgozni ebben
a tanácsban?
– Leginkább a termelők elismerése. Számomra az az igazi
öröm, ha javul a minőség, jobb
feltételek között, eredményesen
gazdálkodnak, ha jobb áron tudják értékesíteni a termékeiket,
gazdasági értelemben is erősödnek, többet adhatnak a környezetüknek.
– Mit igyon, aki halat vagy
éppen szárnyast fogyaszt a karácsonyi ünnepi asztalnál?
– A könnyedebb fehér borokat, Zenitet, fiatalabb Olasz Rizlinget, nem túl koncentrált Furmintot vagy Hárslevelűt.
– Milyen bort javasol az újévi
disznóhús, disznótoros ételek
mellé?
Nos, ezekhez az ételekhez már
bevethetünk testesebb borokat,
fahordós érlelésűeket! Én személy szerint ilyenkor a Juhfarkot
választom vagy egy jól összeállított házasítást.
De leginkább arra biztatok
mindenkit, hogy kóstoljon sokat,
sokfélét és mindig csak a második korty után ítéljen! Figyelje
meg, melyik bort miért kedveli,
melyik ízlik leginkább. Kívánom, hogy a pincészeteknél kiválasztott borokat a kedves Olvasó, akár családtagjaival, akár
baráti társasággal fogyasztja el,
örömét lelje benne. S teljenek
örömben, jó somlai mellett az
ünnepek!
MMK

A „Jubilate” női kar szereplése
DEVECSERI UJSÁG

Templomunkban advent második vasárnapjának szentmiséjét csodálatos énekével tette felemelővé az ajkai „JUBILATE
Női-kar”. A régi-új kórus, a Forrás Női-kar kettéválásával jött
létre jó fél éve. De ez nem okozott nehézséget, hiszen a régi
felállásban már négy éve énekeltek Hartinger Nándorné karnagy vezényletével és Vörös
Jánosné Preininger Klára hangszeres kíséretével.
Bő, – még a „Forrásnál” tanult
repertoárjukban megtalálhatók
– egyházi és világi művek, nép-

dalok, műdalok, az úgynevezett
könnyű- és a klasszikus zene
remekei.
JUBILATE néven májusban
mutatkoztak be először nálunk,
itt a templomban egy szombat
esti misén. Akkori fellépésük
premier-szereplésnek is tekinthető. Választott nevük jelentése:
örvendezik, ujjong. (jubilal, lat.,
évfordulót ünnepel, örvend, ujjong.)
A felhangzott művek egy
része a szentmise liturgiájába
illesztve hangzottak el, mint pl.:

Szigeti: Szent vagy – a Magyar
Miséből, Bigotti: Agnus Dei,
Cohen-Szalai Székely Anna:
Halleluja vagy Berthier :Jubilate
Deo és Gounod: Kyrie c. műve.
Gyönyörködve hallgathattuk
még a kitűnő akusztikájú templomban Wolf – Fülöp: Ave
Maria, Delibes: O Salutaris
Hostia, és Lightfoot: Dona
Nobis Pacem című darabját is.
Már sem a hűvös templomot,
de még az esős decemberi napot
sem éreztük barátságtalannak, s
annyira hidegnek. (Bár a templomba járó ember tudja, hogy a

téli misékre jól fel kell öltözni!!)
A záróének után a kar - a kórusról lejőve a szentélybe - még
néhány, magyar és francia karácsonyi dallal örvendeztette meg
a mise résztvevőit. Többek között hallhattuk Gárdonyi Géza
zeneszerzésében és szövegével
a „Fel nagy örömre, ma született…” kedvelt hangjait is.
Végezetül, egy ősi, ír áldással
búcsúztak a templom közönségétől, a hívektől. A miséről már,
– köszönhetően az evangéliumnak is – a megjelentek klasszikus zenét örömmel hallgató,
összhangzatra nyitott, emelkedett lelkű emberként távoztak.
Megtudtuk, hogy a szerepeltek már a pünkösdi bornapokon,
és egy ausztriai, 1000 fős vendégsereget befogadó fesztiválon
is. Tavaly a Mária Rádió I. Kórus-versenyén Budapesten ezüstés bronzminősítést kaptak, s
felléptek a fővárosi Magyar
Nemzeti Galériában. S a tavalyi
adventben pedig három bécsi
hangversenyük is volt. Természetesen akkor még a Forrás
Női-kar keretében.
A nemrég alapított maroknyi,
16 fős, (bár a tagság 20 főt is
számlál) JUBILATE-nak soksok kellemes, öröm-ünnepet
hozó bemutatkozást kívánunk
még az eddigi sikeres szereplések után.
M. Mester K.

Előadás a madárvédelemről

Az általános iskola 6. osztályos tanulóinak tartott előadást
ifj. Vasuta Gábor természetfotós.
A gyönyörű képeken bemutatták
a madárvédelmi eszközöket, a
telepített odúkat. Így a szakembereknek alkalmuk nyílik arra,
hogy megfigyeljék a madarak
költését és elvégezzék a gyűrűzésüket. Somló környékéről, a
tüskevári erdőben kihelyezett
macskabaglyokról készült fotókat csodálhatták meg a gyerekek. Az óra másik felében
pedig számos növényritkasággal
ismerkedhettek meg, többek között olyanokkal, melyet néhai
Tallós Pál devecseri erdész talált ezen a szép vidéken. Az előadó egyben felhívta a hallgatósága figyelmét a közelgő télre, s
a folyamatos madáretetésre.
Czeidli J.

17. oldal

18. oldal

Járási hírek

„Szolgálunk és védünk”

Rendőrségi hírek

Láncfűrészeket
tulajdonított el devecseri
lomis piacon
Horváth János r. zászlós körzeti megbízott és Salamon Márton r. törzsőrmester járőrvezető
szolgálatuk ellátása során 2014.
november 15-én 11.30 óra körü-

li időben megjelent Devecserben a használtáru cikk piacon,
mivel onnan bejelentés érkezett,
hogy motorfűrészt tulajdonítottak el, az elkövetőt pedig visszatartják.
A rendőrök a helyszíni adatgyűjtést követően megtekintették a piac videó felvételeit, mely
alapján megállapítást nyert,
hogy E. Ottó 61 éves döbröntei
lakos tulajdonította el az eltűnt
láncfűrészt.
Ezt követően a férfi személyautója átvizsgálásra került,
melynek csomagtartójában ott
volt az eltulajdonított fűrész, továbbá előkerült egy másik láncfűrész is, melynek tulajdonjogát
nem tudta igazolni a férfi.

H I R D E T M É NY
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Devecseri
Járási Hivatal Okmányirodai Osztályán - a jövőben megnyíló Kormányablak átalakítási
munkálatai miatt – az ügyfélfogadás 2014. december 23. naptól, várhatóan 2015. január
31-ig szünetel.
Az átalakítási munkálatok ideje alatt a lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyeik intézésére,
valamint az elkészült okmányok átvételére a Devecseri Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltségén (8460 Devecser, Szent Imre u. 1. tel.: 88/512-593, e-mail:
okmanyiroda@devecser.vemkh.gov.hu) biztosítunk lehetőséget az alábbi ügyfélfogadási
időben:
Hétfő és szerda: 8.00 – 16.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 8.00 – 14.00
Péntek: 8.00 – 13.00
Egyéb ügyeik intézésére a közelben található okmányirodákban, kormányablakban nyílik
lehetőségük:
Ajkai Járási Hivatal Pápai Járási Hivatal Sümegi Járási Hivatal
Okmányirodai
Okmányirodai
Okmányirodai
Osztály
Osztály
Osztály
8330 Sümeg,
8400 Ajka,
8500 Pápa,
Béke tér 7.
Szabadság tér 12.
Fő u. 5.
tel.: 87/550-711
tel.: 88/511-310
tel.: 89/515-058
87/550-713
88/511-340

Veszprémi Járási
Hivatal
Kormányablak
Osztály
8441 Herend,
Kossuth u. 97.
tel.:88/513-730
88/513-731

Hétfő

8.00-16.00

8.00-16.30

8.00-16.00

7.00-17.00

Kedd

8.00-17.00

8.00-16.30

nincs ügyfélfogadás

8.00-12.00

Szerda

8.00-16.00

8.00- 18.00

8.00-16.00

8.00-12.00

Csütörtök

8.00-16.00

8.00-16.30

8.00-16.00

8.00-18.00

Péntek

8.00-12.00

8.00-13.00

8.00-12.00

8.00-12.00

Megértésüket és türelmüket köszönöm!

Bereczky Nóra s.k.
járási hivatalvezető

Nevezett elmondta, hogy fenti
napon a feleségével zuhanytárcát akartak vásárolni a piacon,
ezért kettéváltak, majd az egyik
hangár előtt talált egy motorfűrészt, aminek nem találta a tulajdonosát, ezért berakta az autójába. Az autóban talált másik láncfűrészt is a piac területén találta
lerakva, aminek szintén nem találta a tulajdonosát, így azt is
„biztonságba” helyezte.
A tulajdonosok részére a fűrészek visszaadásra kerültek, így
lopási kár nem keletkezett.
A férfival szemben tulajdon
elleni szabálysértés elkövetése
miatt eljárás indult.

Visszakapták
a kerékpárokat

Ausztriából tulajdonítottak el
kerékpárokat, melyek visszaadásra kerültek tulajdonosaiknak.

2014. május 19-én hajnali
01.20 óra körüli időben Egyházashollós és Rábahídvég közötti
útszakaszon a Körmendi Rendőrkapitányság járőrei intézkedés
alá vontak egy tehergépkocsit és
annak vezetőjét B. Károly 55
éves ajkai lakost, illetve utasát
B. Károly 21 éves devecseri lakost.
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Az ellenőrzés során a nem
tudták igazolni a három kerékpár származási helyét, tulajdonjogát, ezért őket a Körmendi
Rendőrkapitányságra állították
elő a rendőrök

Drog-prevenciós
előadások szülőknek

Veszprém megyében is megindult az Országos Rendőr-főkapitányság által támogatott új
drog-prevenciós program, mely
a 12–18 éves gyermeket nevelő
szülők részére nyújthat segítséget. A kezdeményezés célja,
hogy évente legalább egy alkalommal közvetlen, személyes és
interaktív tájékoztatásban részesülhessenek a szülők, valamint
pedagógusok a kábítószer-fogyasztás büntetőjogi következményeiről. Megyénkben minden
rendőrkapitányságon teljesít
szolgálatot speciálisan erre a feladatra felkészített drog-prevenciós tanácsadó, akik személyes
elérhetősége a http://edit.police.
hu/hirek-es-informaciok/
bunmegelozes/drogprevenciososszekotok/veszprem-megyeirendor-fokapitanysag oldalon
található. Tájékoztató előadást
(szülői értekezletet) az iskola,
tankerület vezetője vagy képviselője kérheti az illetékes rendőrkapitányság vezetőjétől. A
prevenciós összekötők kéthetente telefonos ügyeletet, havonta
egy alkalommal fogadóórát tartanak az aktuális rendőrkapitányság épületében.
Ajkai Rendőrkapitányság

Hogyan készüljünk fel
az őszi-téli közlekedésre?

Az ősz beköszöntének természetes velejárója az út-, látási és
időjárási viszonyok fokozatos,
vagy ugrásszerű változása.
A különböző fronthatások, a
rosszul megválasztott ruházat, a
gépkocsi szellőző- és fűtőberendezésének helytelen üzemletetése fáradtságot, bágyadtságot
okozhat, amely a reakcióidő
megnövekedésével jár együtt.
Az eső, a betakarítások miatt
az úttestre kerülő sárfelhordás
fokozottan körültekintő és előre-

látó vezetési stílust, a kormány
és a pedálok lágyabb kezelését
igényli.
Elsősorban a jármű fékberendezését, a gumiabroncsok és a
lengéscsillapítók állapotát kell
megvizsgálni a megváltozott útviszonyok miatt. 7 °C alatt használjon téli gumit! E hőmérséklet
alatt a nyári gumikeverék teljesítménye speciálisan csökken, a
gumi felkeményedik és még
száraz úton is gyengébb a teljesítménye. A gumiabroncsok ko-
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pott futófelülete növeli az ún.
„vízen futás” jelenségének létrejöttét, a kopott ablaktörlő gumik
és rosszul beállított fényszórók
a látást, az üzemképtelen fényjelző berendezések a láthatóságot csökkentik.
A kerékpárosoknak is célszerű
járművük felszereltségét ellenőrizni, hiszen egyre hamarabb
köszönt be a szürkület, ill. később kel fel a nap. Az első és
hátsó lámpák, a prizma, a küllőprizmák, a láthatóság mellény
mind a láthatóságukat segítik
elő.
Gyalogosoknak is célszerű világosabb öltözetet viselni, még
fokozottabban szétnézni az úttestre lépés előtt, hiszen az esőtől, reggeli harmattól csúszóssá
váló úton a járművek fékútja is
megnövekedhet.
Bűn- és balesetmentes
életet kíván az Ajkai
Rendőrkapitányság!

Fűtési szezonban

Veszélyes dologra vállalkozik
az városunkban, aki (főként) az
esti órákban sétára vagy dolga
elintézésére indul, s hosszabban
az utcán, a szabadban tartózkodik. A kályhák, kazánok kéményei elviselhetetlen szagú égésterméket, s láthatóan fekete
füstöt bocsátanak ki. Hol az
égett bakelit vagy egyéb műanyag szagot, a feldarabolt bútorok, ablakok, ajtók festékeinek,
mérgeit, hol az édeskés, égett
rongyszagot juttatja eszünkbe a
„különlegesnél-különlegesebb”
szagú levegő (?). Nem is beszélve az égő gumi szagáról. Mindegy hogy milyen áron, csak
meleg legyen odabenn? Milyen
botor gondolkodás! Ne hogy azt
higgyük, hogy e mérgező gázok
nyomtalanul eltűnnek. Meg

Ne fűtsünk
hulladékégetéssel!

A hidegre fordult idő, a fűtési
szezon beköszöntével a családi
házas, kertes beépítettségű városrészekben, kistelepüléseken
egyre gyakrabban látható egyes
kéményekből feltörő sűrű, sötéten gomolygó füst. Az esti órákban a füst nem látható, de irritáló, fojtogatóan erős szaga makacsul betölti az utcákat,
életterünket.
A hagyományos tüzelőanyagok helyettesítésére számos háztartás kazánjában égetnek nem
oda való anyagokat (pl. műanyag csomagolóanyagok, már
nem használt műanyag kerti felszerelési tárgyak, lakozott, ragasztott fabútorok, festett fából
készült eszközök, feleslegessé
vált ruhaneműk, gumiabroncsok
stb.)
A különböző, háztartásokban
keletkező hulladékok elégetésekor keletkező égéstermékek
több okból is kiemelten szenynyező hatásúak. Az ilyen anyagok háztartási kazánban történő
eltüzelésekor az égés a nem
megfelelő hőfok miatt nem tökéletes, a keletkező gázok rendkívül környezetszennyezőek,
rákkeltő hatásúak, és mindenféle szűrés nélkül kerülnek a szabadba. Növeli a problémát, hogy
a lakóházak kéményei értelemszerűen nagyon alacsony kibocsátási magasságot biztosítanak,
így az egészségre káros anyagok

légkörben történő felhígulása,
eltávozása lassú. A veszélyes,
szemet és légutak nyálkahártyáit irritáló, belső létfontosságú
szerveinket károsító gázok (dioxinok, furánok stb.) a párás őszitéli napokon hosszú ideig megülnek, magas koncentrációban a
belégzési szintünkön tartózkodnak.
A hulladékkal tüzelő háztulajdonosoknak tudniuk kell, hogy
jogsértő cselekedetükkel saját
családjukon kívül akár egy teljes városrész vagy kisebb település lakosságának egészségét
is veszélyeztetik.
Természetesen fenti „alternatív tüzelőanyagok” használata a
kazánokat is károsítja, élettartamukat rövidíti, valamint a kémények belső falán nem kívánatos
lerakódást eredményez.
Ezúton is tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az „AVAR
AJKA” Városgazdálkodási Kft.
a háztartási hulladékok teljes
körének szállítását, ártalmatlanítását, kezelését biztosítja telephelyein.
Kérjük, hogy hulladékaik tüzelésével ne fűtsenek, azokat
bízzák a szakszerű hulladékkezelőre, keressék fel honlapunkat
és érdeklődjenek elérhetőségeinken: www.avarajkakft.hu!
Együtt többet tehetünk környezetünk megóvásáért!
Péter Gábor, AVAR AJKA KFT.

majd elfújja a szél. Nyomott,
őszi időben megrekednek a település fölött, s károsítják az
egészségünket. Persze, ha elfújja (?) a szél, akkor is a Föld légkörében maradva tovább ártanak. Az elmúlt tragédiában
úgyis kaptunk elég „olyan belélegeznivalót”, ami nem szolgált
egészségünkre. Ezek a furcsa
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szagú égéstermékek P10-es
nagyságú porszemcséivel (s ez
nem a szent anyaföld ártatlan
pora) a tüdő legmélyebb, legapróbb hólyagocskáiba lejutnak,
belekerülnek a véráramba, megbontják a szervezet egészséges
működését. A hatás – egyénenként változó módon - nem azonnal, hanem több, kevesebb év,
egy-két évtized elmúltával öszszeadódnak, s jelentkeznek asztma, tüdőproblémák, szívrendellenességek, hajhullás, egyéb
szervi bajok formájában. Ne
spóroljunk a tüzelőn, a kályhába
nem való „szemét” (fent részleteztük mik azok) égetésével,
mert önmagunkat, szeretteinket
mérgezzük meg vele. Lássunk
tovább az orrunknál!
MMK

Szakrendelő a betegekért

Izsánné Jutka a dobai Hajas István vállát kezeli
Az utóbbi időkben nehezen
hihető hírek kaptak szárnyra a
devecseri Szakrendelőről. Válaszért a legilletékesebbhez, a
D-Medico Kft. képviselőjéhez
fordultam.
– Hol az igazság? Milyen változások történtek szakmai vonalon?
– Örülök, hogy újságukon keresztül cáfolhatom a minden
alapot nélkülöző híreszteléseket.
Szakmai szempontból nézve
semmiféle változás nem történt.
A szakrendelő ugyanúgy látja el
a feladatát, mint eddig. Nem
csak Devecsert és térségét látják
el az orvosok, de bárhonnan érkező betegeket is fogadnak a
rendeléseken.
– Milyen szakrendelések vannak, és kik végzik el azokat?
– Mindenekelőtt el kell mon-

danom, hogy nagyon jó mikroközösség dolgozik itt. Kiváló
szakemberek valamennyien,
akik EMBERKÖZPONTÚVÁ teszik a mindennapi ellátást.
Évi tízezernél is több beteget
látnak el. Dicséretre méltó az
odaadó és kitűnő szakmai munkájuk.
A szakrendelések, orvosok és
asszisztensek listája:
Beutalóköteles rendelések:
– Fizioterápia – Gyógytorna:
Novákné Óvári Tímea, Izsán Tiborné
– Reumatológia: Dr. Nagy
Zoltán Imre, Pődör Ivett
– Gyermekgyógyászat: Dr.
Bánki Anna Mária, Horváthné
Ravasz Ildikó
Nem beutalóköteles rendelések (előzetes időpont egyeztetés
szükséges, tel: 88/224-007):
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– Fül-orr-gégészet: Dr. Szeidovits Zsuzsanna, Petőházi Ferencné
– Nőgyógyászat: Dr. Pinterits
Zsuzsanna, Dr. Sándor János,
Rácz Éva
– Szemészet: Dr. Nagy Zoltán
, Petőházi Ferencné
– Sebészet: Dr. Fekete József,
Rácz Éva
A közösség tagja Ungváriné

Scholz Alíz koordinátor, a szakrendelő motorja, és Kéri Zoltánné, aki többek között a tisztaságért felel.
– Hogyan tovább? Milyen fejlesztéseket terveznek?
– Szeptember óta több mint
500 ezer forintot költöttünk beszerzésre (új számítástechnikai
eszközök, ultrahangos készülék,
fénymásoló, egyéb orvosi eszkö-

Boldizsár Bíborka, a Devecseri Zeneiskola trombita szakos tanulója nehéz félévet tudhat maga mögött. Már az előző
tanévben elkezdték a felkészülést, tanárával, Ormándlaky Pé-

előzte meg ezeket a versenyeket,
mind a tanár, mind a diák részéről. Nagyon büszkék vagyunk,
hogy ilyen szép eredményekre
tudjuk váltani a kitartó munkát,
melyben fel részt a tanuló, fele

Trombitás siker

terrel, a XIII. Országos Trombitaversenyre. Az első tudáspróba
októberben Sümegen volt, a területi válogatón. Öt megye tanulói közül első helyen jutott be az
országos döntőbe. Novemberben rendezték Zalaegerszegen
az országos versenyt, ahol Bíborka helyezést ugyan nem ért
el, de nagyon szépen játszott.
December elején, a XII. Regionális Trombitaversenyen Veszprémben minden lehetséges
díjat megkapott. Öt megye tizenkét zeneiskolájából érkeztek
versenyzők. A mi kis devecseri
iskolánk diákja a legtöbb pontszámot érte el, így a nívódíj mellett a versenyt támogató Fon
Trade hangszerforgalmazó különdíját is elhozhatta.
Nagyon komoly felkészülés

részt a tanár vett részt. A jó eredmény receptje tehát: kell egy
tehetséges gyermek, és kell egy
jó tanár, aki meglátja tanítványában a tehetséget és felemeli, fejleszti, útjára bocsájtja.
Külön köszönet Ihász Irén
zongoratanárnak, aki vállalta,
hogy kíséri Bíborkát.
Kedves Olvasó! Egy ilyen
szép eredmény kapcsán jusson
eszébe mindenkinek, hogy itt,
Devecserben, megadatik minden gyermeknek, hogy olyan
színvonalas zenei képzést kapjon, mint egy nagyvárosi iskolában!
Gratulálunk tanárnak, diáknak!
Ihászné Szabó Katalin
tagozatvezető

zök, stb.). Hosszú távra tervezünk. Szeretnénk nagy értékű
gépeket, műszereket beszerezni.
A vásárláshoz biztonságos anyagi háttér szükséges. Ha nem lesznek eddig nem várt kiadásaink,
akkor a pénzt visszaforgathatjuk
a szakrendelőbe; új gépekre,
technikai eszközökre, és további
bővítésre, ami mindenkinek az
érdeke. Már tárgyalások folynak

egy belgyógyászati szakrendelés
beindításáról és a vérvételi lehetőség megteremtéséről. Szeretnénk évente még több beteget
ellátni változatlan szakmai színvonal mellett, új, modernebb
gyógyászati gépekkel, eszközökkel. Mindehhez összefogásra
van szükség. Mi továbbra is mindent megteszünk a fejlődés érdekében.
Váti Ferenc

Fél kg mézet, 20 dkg kristálycukrot, 15 dkg zsírt állandó keverés mellett összefőzünk, felforralunk egy nagyobb lábasban.
Az edényben lévő masszához,
miután levettük a tűzről, 1 kg
lisztet keverünk fakanállal.
Igyekezzünk jól összedolgozni
az alapanyagokat. Amikor a kezünk már elbírja a massza hőfokát, de még jó meleg, 3 egész
tojást, s 3 tojássárgáját, (a tojásokat egyenként dolgozzuk bele
a masszába) 1 evőkanál szódabikarbónát, egy egész csomag
őrölt fahéjat, egy mokkáskanál
őrölt szegfűszeget teszünk
hozzá, s kézzel egyenletes állagú tésztává dagasztjuk.
Apró, dió nagyságú golyókat
formálunk belőle és a tepsibe
vagy sütőpapírra lerakjuk. Sütjük. Nem kell nagyon megpirítani. Bőséges mennyiség, 80–100
db süteményünk lehet végül.
Máz: ha kihűltek a puszedlik,
akkor a három tojásfehérjét
gőzön verjük fel 21 dkg porcu-

korral (1 db tojásfehérjéhez általában 7 dkg porcukrot számítunk
mindig). Ha fényes, kemény a
hab, ráöntjük a vájdlingban vagy
egy nagyobb tálban tartott puszedlikra. Majd egyenként kirakjuk a kis süteményeket, – a
tetején a mázt kézzel végigsimítva – az asztalra, gyúrótáblára
készített sütőpapírokra. Néhány
óra alatt megszárad rajt a fényes,
márványosan szép cukormáz.
Dióval is díszíthetjük vagy csak
rácsorgatjuk a cukormázt. Indulhat a háziasszony fantáziája! De
legjobb a díszítést este elvégezni, mert reggelre biztosan megszárad, s nem foglalja el a konyhát egész nap. (A főzés gőze
pedig nem segíti a száradást.)
A süteményeket dobozban –száraz, hűvös helyen – hetekig eltarthatjuk.
Nagyon finom, omlós, bőséges mennyiségű puszedlit kapunk e recept elkészítésével.
Beküldte: Sakadiné Csider
Margit, Nyirádról

Hozzávalók:
150 g liszt
60 g kakaópor
fél csomag sütőpor
200 g kristálycukor
¼ teáskanál gyömbérpor

¼ teáskanál fahéj
¼ teáskanál vanília őrlemény
csipet só
60 g vaj
2 egész tojás
kb. 3 evőkanál porcukor

A száraz hozzávalókat, a lisztet, a kakaóport, a cukrot, a
gyömbérport, a fahéjat, a vanília
őrleményt, csipet sót és a sütőport össze kell keverni. Majd
bele kell morzsolni a hideg felkockázott vajat, végül pedig a
két felvert tojást, és az egészet jó
összegyúrni. Folpackkal letakarva fél órára tegyük hűtőbe.
Utána dió nagyságú golyókat
formálunk a tésztából, amit alaposan megforgatunk a porcukorban. Sütőpapírral bélelt tepsibe
rakjuk a golyókat, jó távol egy-

mástól, mert a sütőportól megnőnek. A 200 fokra előmelegített sütőben 12 perc alatt megsül.
A sütőben a tészta felveszi a
kekszformát és szépen megrepedezik. A tepsiben hagyjuk kihűlni, mert amikor kivesszük a sütőből a keksz még nagyon puha.
Amikor kihűlt ropogóssá válik, a
belseje pedig durván kakaós.
Finom és tárolható karácsonyi,
téli sütemény. Érdemes dupla
adagot sütni. Adagonként 18-20
sütit kapunk. Beküldte:
Horváthné Fatalin Zsuzsa

Mézes puszedli

Gyömbéres-vaníliásfahéjas, ropogós, csokis süti

Sport Foci novemberben
DEVECSERI UJSÁG
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Csetény SE–Devecser
SE 0:1 (0:0)

A 14. fordulóban Fábián Richárd újoncként, kapus poszton is bebizonyította, hogy van helye a kezdő csapatban. Rendezettebb játéknak köszönhetően a jobban játszó vendégcsapat megillette a
győzelmet. Gólszerző: Tisonyai Richárd ’64

Devecser SE–Ajka Kristály SE 5:0 (1:0)

Már rögtön a második percben sikerült gólt szerezni a fejetlenül
focizó vendégek ellen. Rengeteg helyzet maradt ki, de a második
félidőre beindult a Szpari, és egy nagy zakót adott a Kristálynak.
Gólszerzők: Szélessy Péter ’2., Takács Attila ’53., Orbán Tamás
’57., Fábián Richárd ’80., Hauser Roland ’91.

A galambász

Maradona háromezerből elsőként érkezett

Scheily Józsefnek, mint sikeres futballistának, edzőnek a
foci világában szenvedélyesen
megélt történetét már korábban
olvashatták, viszont engem már
akkor is foglalkoztatott elhaladva a rengeteg galambversenyeken elnyert kupa és serleg mellett
a másik, majdnem hogy erősebb
„szerelme” a galambászkodás.
Nem csalt a megérzésem: erről
is órákig tudtunk beszélgetni,
sok apró trükköt megtudva erről
a
sportról,
hobbiról,
szenvedélyről.
Mikor kezdődött ez a szenvedély?
Gyerekkoromban. Nagybátyáimtól, illetve bátyámtól.
Engem jobban inkább a futball
érdekelt már akkoriban is
egészen 42 éves koromig, de
azért forgolódtam galambász
berkekben is. Nagyapám is tartott szabadon tarka galambokat,
bár ő sosem versenyzett velük.
Akkoriban egyetlen hely volt a
faluban, a Pékmester háza, ahol
volt egy hivatalos galambászóra,
amin rögzítették a versenyből
hazatért galambok eredményeit.
Győrből jöttek le a galambász
egyesülettől lemérni, hogy gyalog mennyi idő eljutni nagybátyáméktól a Pékmester házáig.
Ez tizenöt perc volt. Akkoriban
órákig eltartott egy verseny,
olyan különbségekkel érkeztek
meg a galambok. Amikor viszont megérkeztek, én már biciklin ülve vártam, hogy nagybátyám levegye a gumigyűrűt,
amivel azonosítani lehetett őket,
a lábukról, odaadja nekem, és
én, mint akit kilőttek, tekertem a
Pékmester házához. Nekem hét
percre sikerült lefaragnom azt
az időt. (Mosoly) Ezt a
gumigyűrűt aztán Pékmesternél
található speciális órába tették,
evvel
hitelesítve
a
megérkezésüket.
Ilyenkor
nyáron a versenyek idején már
nyitva volt a kapujuk, ahova én
a biciklivel szinte úgy vágódtam

be, akkorát fékeztem a kontrás
biciklimmel. (Mosoly) Valahol
itt kezdődött, így „fertőződtem”
meg ezzel a sporttal.
Aztán mégis a focit választotta. Mi volt mégis, ami elindította ezen a pályán?
Igen, de természetesen figyelemmel kísértem a nagybátyáim,
bátyám ténykedését. A bátyámból például országosan híres
versenyző és tenyésztő lett.
Sokáig volt alelnöke az
Országos
Galambász
Sportszövetségnek, ő szervezte
meg a Dunántúli Nagydíjat, a
Bajnokok Találkozóját és az ő
kezdeményezésére vett részt
Magyarország a fiatal galambok
dél-afrikai világbajnokságán,
ahol a magyar galambok lettek
az elsők. Sok újítás fűződik a
nevéhez, és napjainkban is az
országos elnökségnek tagja, valamint a Győrhöz tartozó tagszövetségnek az elnöke. Találkoztam itt Devecserben helyi
galambászokkal is, mint az
Oszkó Pista, Szabó Lajos, Horváth Antal, vagy később a Mátyás Zsolt. Ők rakták bele a bogarat a fülembe, ami addig ment,
hogy a Pista segített anyagot
beszerezni a galambházhoz, a
bátyámtól pedig hoztam a
galambokat.
Hogy kell elképzelni a tagegyesületüket, működésüket?
Régebben kerületeknek hívták
ezeket. Mi az Y12 Devecseri
Postagalamb Sportegyesületben,
a Nyugat-Dunántúli Kerületben
vagyunk, ami körülbelül 120 km
hosszú észak-dél (KőszegMarcali), és 80 km széles keletnyugat (Ják-Magyarpolány) irányban. Határait főleg a nagyobb
városok határozzák meg. Minimum tíz tag tud egy tagegyesületet alkotni. Míg Pápa ehhez a
tagszövetséghez tartozott addig
sok galamb jött erre, viszont ma
már az egyesületünk visszatérő
galambjainak nehéz leválni a
„főáramlattól”,
mivel
a

tömegvonzás viszi magával őket
Keszthely, Zalaegerszeg felé.
Hogy zajlik egy verseny?
Azt szokták mondani, hogy a
verseny már akkor elkezdődik,
mikor
visszük
őket
a
gyűjtőhelyre. Nagyon oda kell
figyelni a takarmányozásra.
Nálam csak minőségi eledelt
kapnak, vitaminokkal. Rizst,
tavaszi árpát, akácmézet, kukoricát, spenótot, fokhagymát,
attól függően, hogy versenyszezonban vannak-e, vagy sem,
mert ott hüvelyeseket és zöldtakarmányt nem kaphatnak. Egy
galamb a testsúlyának közel a
felét elveszíti egy verseny alatt,
ezért nem mindegy, hogy milyen állapotban vág neki.
Használok versenytakarmányt
is, ami drága, viszont csak a
versenyt megelőző napokban
kapnak belőle, és akkor is csak
egy csapott evőkanállal. Nagyon sok kis praktika van, a lényeg, hogy nem szabad őket
teleetetni, mert ez nem hizlalda.
(Mosoly) Arról nem is beszélve,
hogy ha teli gyomorral indul el,
akkor leáll inni valahol és biztos,
hogy nem fog nyerni. A jó takarmányozás lehet fegyver, de lehet
méreg is. Sok galambász pont az
etetéssel rontja el, az ilyen
galambok közül sokan nem is
térnek haza. Több távot kell
elképzelni, mert a fiatal galambokat nem lehet egyszerre
hosszabb távon versenyeztetni.
Az első versenyeken 190-200

km-t kell repülni, majd ezt növelik versenyenként 50-60-70 kmel. Egyre északabbra megyünk,
egészen Prága vonaláig. A fő
versenyek, ahol már idősebb
galambok repülnek, május elsejére tehető, és itt is fokozatosan
növelik a távolságot egészen
750 km-ig. Szombat reggel
összegyűjtjük őket és egy
speciális galambszállító autóval
a megadott feleresztési helyre
szállítjuk. A rajtot megelőzően
pár órát pihenniük kell. A
feleresztést követően többek
között a föld mágneses mezejét,
a nap mozgását, a szaglásukat is
használják tájékozódás céljából.
A galamb egyik lábán van a
törzsgyűrű, amivel azonosítani
tudják a születési évét, tagszövetségét. Ez élete végéig rajt
marad. A másik lábára kerül a
versenyek előtt egy úgynevezett
csipgyűrű. Ezek csak a versenyek idejére kerülnek a lábukra
és egy érzékelővel vannak ellátva. Minden galambásznak
vagy egy vevőórája, ami rögzíti
a galamb érkezését. Egy antenna
van rákötve, amit olyan helyre
kell tenni, hogy biztosan elhaladjon felette, ilyenkor csippanó
hanggal jelez a készülék. Innen
a csipgyűrű elnevezés. Ezt
vevőórát visszük magunkkal
már a begyűjtéskor is, amit a
verseny előtt jegyzőkönyveznek,
majd a verseny végén az anyaórára csatlakoztatva kinyomtatják a galambok hivatalos
érkezési sorrendjét.
Hogyan készíti őket fel a
versenyre? Mivel lehet motiválni őket?
Az egyik a takarmányozás.
Étellel mindent el lehet érni. A
bátyámtól tudom, amikor az első
galambomat hoztam el tőle, óva
intett, hogy a postagalamb vagy
a helyén van, vagy a levegőben,
de a tetőn ne mászkáljon! Kiengedni csak éhesen szabad, mert
így tudom elérni náluk, hogy
etetéskor azonnal a dúcba jöjj-
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enek. A takarmányozás mellett
fontos a tisztaság és a rendszeresség. Reggel és délután engedem őket ki repülni. Közben
kitisztítom a ketreceket. Mindig
hasonló színű ruhában teszem
ezt, nekem például egy sárga
felsőm van erre a célra. Ez azért
fontos, hogy felismerjenek
benne, mert amikor ezt meglátják fentről akkor, mint a villám, jönnek vissza a ketrecbe,
mivel tudják, hogy etetés lesz.
Verseny után fokozatosan kell
felerősíteni a legyengült galambokat. A ketrecen kívül sajnos
gyakran vannak kitéve héjatámadásoknak is. A versenyek
eredményességét befolyásolja,
hogy mennyire motiváltak az
egyes galambok a hazatérésben.
A „természetes” módszer esetén
a fészekbe való visszatérés és a
fiókák nevelése jelenti a motivációt. Így mindkét nem tagjait
versenyre lehet küldeni. Van
ennél hatásosabb módszer az
„özvegyezés”, ahol a hímet és a
tojót az edzés és a verseny idejére elválasztják egymástól. A
gyűjtés előtt pár percre találkozhatnak. Azt látni kellene,
hogy milyen udvarlás megy ott.
A pár egyik tagja, általában a
tojó, a verseny idején otthon
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marad, fontos, hogy a visszatérő
galambot otthon várja, abba
fészekben, ahonnan elvitték.
Amikor megérkezik a hím, teljesen ki van merülve a tojó kezd
olyan turbékolásba, hogy öröm
nézni. Ennél jobb taktikát nem
találtak még ki. (Mosoly)
Melyik galambjára a legbüszkébb? Kapnak-e valamilyen támogatást napjainkban a galambász sportot űzők?
A Maradonára, mert ő a fiatalok bajnokságában két éve az
egyik kerületi versenyen, Litomerice 480 km-es távján egyéni
első lett háromezres létszámból.
Egy másik sötét SKH galambomnak is sikerült idén kerületi
első helyet repülnie, szintén
háromezres létszámból. Fiatalok
egyesületi bajnokságában öt
versenyből öt versenyt nyertem.
Az önkormányzat is támogat
minket, ezért az elmúlt három
évben többször is voltunk
galambokat röptetni rendezvényeken, illetve az óvodával is jó
kapcsolatot ápolok. Többször is
találkozom a gyerekekkel, vagy
nálam, vagy az óvodában. Ezúton is köszönjük a támogatást!
Jó egészséget a galambjainak
pedig „héjamentes” eget kívánok!
Ifj. Kozma György
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„Pirosság a hordón”

A tavasszal vásárolt, új esővíz
gyűjtő hordó belsejében záporok, erősebb csöpörgések után
kerekedett egy-egy piros gyűrű.
S ezt szinte mindenki tapasztalta, hogy kiült a „pirosság” a
hordókra. Egyértelmű, hogy a
vörösiszap-ömlés utóhatása.
Ebből látható, hogy még valahol
vannak felderítetlen, eltakarítatlan, lefedetlen „iszap-telepek”, s
az uralkodó szélirány beteríti a
települést a megszáradt vöröslő
porral. Ha nem is olyan koncen-

tráltan, mint régen, de még láttatja magát a por. Talán észak,
észak-nyugati irányban kell
keresni a gócokat. Köszönet és
hála a sok-sok embernek, akik
az eltakarításban részt vettek,
megsegítették a környék népét!
De a pirosság azt mutatja, hogy
még nem értünk a munka végére. Egészségünk megóvásáért
fel kell számolni a rejtett,
szennyező telepeket is.
M.Mester K.

24. oldal

DEVECSERI UJSÁG

Gárdonyi Géza:
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Fel nagy örömre!
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része ( Zárt
betűk: C, A, A, U, H ) 12./ .....i
példa (Illyés Gyula) 13./
Bordeux vidékről származó szőlőfajta 14./ Rím szélei ! 15./
Hosszú, nagyobb átmérőjű
gömbfa 17./ Bizmut vegyjele
18./ Fába vés 19./ „És .... imádság mellett” (Petőfi Sándor:
Nemzeti dal) 21./ Levegő angolul 22./ Kelta nyelv 23./ Férfi
név (Jelentése: Szerecsen) 24./
Spanyolország, Németország
autójele 25./ Nóta párosai ! 27./
Hosszú morzejel 29./ ....ország
(Fővárosa: Riga) 31./ Eszes 32./
Deka közepe! 34./ Túró ....
(Masszával bevont túrórúd) 35./
Gábor becézve 37./ Baromfi..
(Baromfi tartására emelt épület) 39./ Igekötő 40./ Örökzöld
növény 42./ Fontos törekvéseiben gátol 47./ Parád közepe !
48./ Somogy megyei község 49./
A fogak tövét veszi körül

44

45

39
46
49

József ( Kortárs színművész ) 7./
Som szélei ! 8./ Lóeledel 9./
Krokodil 10./ Lob (Gyulladás)
szélei ! 11./ Robert ..... (Algériai
születésű író) 14./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt
betűk: E, E, M, H, L) 16./ Igekötő 20./ Fémhuzal 26./ A hunok
királya 28./ Heves lefolyású
bántalmak 30./ Nosztalgiarádió
32./ Old szélei ! 36./ Orosz földesúr 38./ Van ilyen lap is ! 39./
Hölgy 41./ A gyűrűk ... (Filmcím) 42./ Mérgében: dúl - ... 43./
Újpesti Torna Egylet (Rövidítve!) 44./ Iráni király 45./ Kettőzve: Pintyféle 46./ Sír népiesen
48./ Kicsinyítő képző
Előző szám helyes megfejtése:
Fehér vagy, mint a habcsomó,
nehéz vagy, mint a bánat..
Nyertes: Horváthné Fatalin
Zsuzsa Devecser, Kossuth u.

A megfejtéseket 2015. január
10-ig várjuk a szerkesztőség cíFÜGGŐLEGES: 2./ Devecser a mére: Devecser Városi Könyv..... fővárosa 3./ Határozott név- tár és Művelődési Ház 8460
elő 4./ Bokornagyságú fűnemű Devecser, Jókai utca 3.
Czeidli József
növény 5./ Izomban rejlik 6./ .... Készítette:

Az „Olvasók Fóruma” című rovatunk
a januári számban indul.

A hosszú, enyhe őszben újra virágzott az orgona, igaz csak az
ág végén. A felvétel november 22-én készült
Helyesbítés: a lap novemberi számában az „Élők a holtakért” c.
írás szerzője tévesen jelent meg (10. old.) A szerző: Váti Ferenc. Az
érintettől elnézést kérünk.

Népi meteorológia
A hideg december és a gazdag termés kéz a kézben járnak. Ha a
veréb télen béleli a fészkét, számolj kemény idővel. Hideg, havas
december, jó termést vár az ember. Miklós (6.) megrázza a szakállát.
Ha Lucakor (13.) fürdik a ruca, sár lesz karácsonykor. Karácsony
éjszakáján (24.), ha esik földre hó, az reménységet ád, hogy lesz
minden jó. Fekete karácsony, fehér húsvét. Szilveszter éjszakájának
(31.) ragyogó csillagai bő termés hírnökei.

Mosolypercek
Pistike már 3. osztályos, s
egyik nap lihegve rohan az
apjához.
Mindent tudok! – kiáltja.
Megmondták a fiúk, hogy te
vagy a Mikulás, a Jézuska,
de még a gólya is!
* * *
A székely meg a fia a gyümölcsöt szedik a kertben. A
fiú megkérdezi:
– Édesapám, mi lesz ebből
a sok gyümölcsből?
– Hát, ha anyád meggyógyul
a meghűlésből, akkor lekvár,
ha nem, akkor pálinka.

Hirdessen
nálunk!
Hirdetések, köszönetnyilvánítások, jókívánságok
díjai:
Teljes oldal (1/1):
35 000 Ft,
Fél oldal (1/2):
18 000 Ft,
Negyed oldal (1/4):
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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