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Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak!
Nagy László:

Adjon az Isten
Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét.
üres vékámba,
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra hevernem,
kérdésre választ
ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne düljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet –
nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.

Zeneiskolai
koncert

Bensőséges hangulatú, hagyományos karácsonyi koncertet
rendezett a zeneiskola a művelődési ház színháztermében.
Ihászné Szabó Katalin igazgatónő köszöntője után a kórus két
szép karácsonyi dalt énekelt
Horváthné Fatalin Zsuzsanna
vezényletével és Bojnécz Gábor
zongorakíséretével. Ezt követték a szólisták remek előadásai.
A mintegy kétórás örömzenélésben fellépett: Orbán Bianka
(zongora), Bakos Noémi és
Bakos Réka (furulya), Bakos
Petra (zongora), Dávid Eszter
(ének és zongora), Bicsérdi Júlia
(fuvola)…(Folyt. a 2. oldalon.)

Elismerő, köszönő szavak

Január 8-án 17 órakor került
megrendezésre, a Kastélykönyvtárban, a már hagyományos újévköszöntő. A meghívott
vendégeket, a Zeneiskola fúvósainak dallamai csalogatták a
lovagterembe, amely a kezdés
időpontjára megtelt a meghívott
vendégekkel.
Ferenczi Gábor polgármester
üdvözölte a rendezvényen megjelenteket. Elsőként megköszönte a kellemes, zenés műsort Ormándlaky Péter zenetanárnak és
a fúvósok csapatának, ahonnan
Ihászné Szabó Katalin tanárnő
sem hiányzott. A polgármester
köszöntötte az intézmények vezetőit, a vállalkozókat, a rendvédelmi szervektől megjelenteket,
a Járási Hivatal vezetőjét, az
Önkormányzat dolgozóit, minden közéleti személyt, az összes
jelenlévőt. Elismeréssel szólt
arról a munkáról, melyet Devecserért tettek mindannyian.
Beszéde folytatásában jelezte,

hogy az üdvözlő szavak után a
részletesebb számvetésnek kellene következnie az előző év
értékelésével. Az eltelt közel
három hónap azonban kevés a
mélyebb, elemzőbb, korrekt értékeléshez fogalmazta meg a
polgármester. Kiemelte az elindított közösségépítő programot,
a városi adventi esték rendezvénysorozatot, amely hagyo-

mányteremtő szándékkal született és véleménye szerint valóban sikeresnek értékelhető.
Megköszönte az intézmények és
az önkormányzat kiemelkedő
munkáját. A mostani rendezvény is a közösségépítő funkciót
kívánja többek között betölteni:
találkozni egymással, beszél
getni.
(Folytatás a 2. oldalon.)

2. oldal

Újévi köszöntő

Adjon az új év, amit a régi nem adott:
nevető örömet, édes bánatot;
adjon az is, aki még nem adott,
hidegben meleget, melegben árnyékot;
kálváriánkban könnyű keresztet,
szőlőtőkénkre nehéz gerezdet,
ha száraz a mezsgye adjon az ég,
bőséges esőt, de ne legyen jég;
fagyosszentek ne hozzanak veszélyt,
gazdaszívekben ébresszenek reményt;
minden haragos béküljön jóra,
kaszálókon viruljon pünkösdirózsa;
adjon az Isten mindig jó napot,
templomainkba áldásos papot;
ültessenek a kertbe legalább egyet,
teremjenek fáink roskadva meggyet;
búzatáblákba kevesebb egeret,
adjon az Isten puha kenyeret;
adjon nekünk, ha nem is kérünk,
boldog szerelmet, ameddig élünk.
Borongós napok tűnjetek tova,

Újévköszöntő

nek, mondta a polgármester,
mert a kisebb sikerek is értékesek és hozzájárulnak ahhoz,
hogy városunk tiszta településsé
váljon.
A gazdasági élet és a fejlesztés
területén is van tennivaló. Jelenleg több komoly befektetővel,
érdeklődővel folyik tárgyalás,
melyekből - reményei szerint hamarosan beindulnak a munkahelyteremtő beruházások. Jó
kapcsolat ápolására törekszik a
jelenlegi vállalkozókkal is, hogy
fejlődésük, munkájuk révén Devecser prosperálhasson.
Ferenczi Gábor polgármester
köszöntője végén sikeres és na(Folytatás az 1. oldalról.)
gyon boldog újévet kívánt a jeA közbiztonság helyzetére is lenlévőknek és Devecser lakoskitért, s kielégítőnek minősítette ságának. A rendezvény, pezsgős
azt Devecserben. A köztisztaság koccintással, állófogadással záterén még van tennivaló, de rult.
Bolbos Gábor
örülni kell az apró eredmények-

Adventi orgona koncert
Advent utolsó vasárnapján,
december 22-én a várkastély
előtti városi betlehemnél karácsonyi ünnepélyt rendeztek. Az
általános iskola alsó-tagozatos
tanulói, Nyárs Hajnalka tanítónő
betanításában irodalmi műsorral
kedveskedtek a közönségnek. A
Vackor Óvoda pedagógusai karácsonyi dalokat énekeltek. Elhangzott többek közt Gárdonyi

Géza Devecserben komponált
„Fel nagy örömre, ma született „
kezdetű karácsonyi éneke is.
A templom előtti téren, az adventi koszorún meggyújtották a
negyedik gyertyát is. A templomban orgonakoncertet adott
ifj. Németh Csaba orgonaművész, szólót énekelt édesapja id.
Németh Csaba.
Czeidli J.

DEVECSERI UJSÁG

Okkal szomorú ne legyél soha!
Lépteid kísérje töretlen szerencse,
Derűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre!
Oszoljanak el az óévnek sötét árnyai,
Gúzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai!
Újévet hozzon a nesztelen iramló idő,
Jöjjön már a rég várt, csodálatos jövő!

Évek, ha múltok, ha elszálltok napok,
Vidámságot, örömet számolatlan adjatok!
Elfusson most az óévnek malaca,
Többé ne legyen senkinek panasza!
Kerüljön betegség, bánat messzire,
Írmagjuk is vesszen mind a semmibe!
Vágyaid sorra valóraváljanak,
Álnok szavak többé ne bántsanak!
Növekedjen az igaz barátok tábora,
Okosan élj, ne legyél ostoba!
Kívánom neked, legyen 365 szép ünneped!
(Csata Ernő)

Zeneiskolai koncert

(Folytatás az 1. oldalról.)
… Marton Dávid (zongora), Vas
Kovács Milán (tenorkürt), Kovács Kornél (szaxofon), Németh
Sandró (zongora), Barta Enikő
(szaxofon), Marton Dóra (zongora), Csemba Júlia (fuvola),
Boldizsár Bíborka (trombita),
Pataki Bence (trombita), Mergl
Zsófia (fuvola), Magvas Laura
(szaxofon), Pomper Alexandra
(zongora), Forgács Anna (tuba),
Fenyvesi Júlia (klarinét), Ughy
Veronika és Hekele Fanni (tenorkürt), Draveczky Lili (szaxofon), Tomor Júlia (zongora). Az
előadott művek között szerepeltek rövidebb és hosszabb zeneszámok is. Így elhangzottak ismert karácsonyi dalok, valamint
Beethoven, Vivaldi, Haydn,

Bach művei. Csodálatos élményt nyújtott Edvard Grieg:
Solvejg dala, Sugár Rezső: Dal
és tánc, Dancla: Románc, Mozart: Menüett, Weber: Keringő
megszólaltatása.    A növendékeket zongorán kísérte dr. Lukáts
Andrásné, Ihászné Szabó Katalin, Bojnécz Gábor. A koncert
végén a zenekar Ormándlaky
Péter karnagy vezetésével karácsonyi dalokat játszott, amely
óriási tetszést aratott a most is
hálás közönség körében, s vastapssal jutalmazták a fellépőket.   
Szöveg, fotó: Czeidli József  
Képaláírás: A zeneiskola kórusa
karácsonyi dalokkal varázsolta
el a hallgatókat.
Czeidli J.

DEVECSERI UJSÁG

Karácsonyi díszek kiállítása

Advent második vasárnapján „
Tornyos fenyőfám fölcicomázom „ címmel nyílt kiállítás a
kastélykönyvtár galériájában. A
zeneiskola kis kamarazenekara
karácsonyi dallamokkal várta a
nagyszámú érdeklődő közönsé-

polgármestert karácsonyi gondolatainak elmondására, aki többek között beszélt a karácsonyfa
állításának történetéről, a díszek
jelentéséről is. Szép virágcsokorral jutalmazták azokat, akik
hozzájárultak remek karácsony-

közönség alkalmi kórussá alakult, s Ormándlaky Péter karnagy vezetésével elénekelték a
„Mennyből az angyal” első versszakát, s az „Ó gyönyörű szép
titokzatos éj…” című egyházi
éneket. A kiállított szép munkákat és az egységes bemutatásuk
rendezőit dicsérettel illették. A
tárlat megtekintése ideje alatt a

3. oldal

vendéglátók süteménnyel és
forró teával kedvestek. Gyermeket és felnőttet egyaránt örömmel töltött el a Garabonciás
együttes „Télen korán jön az est”
című műsora. Advent harmadik
vasárnapján tovább folytatódik
az adventi esték színes prog
ramja.
Czeidli J.

Adventi agapé

gulatot varázsolt a hallgatóság
körébe. A gyerekek közben kézműves foglakozásokon vehettek
részt Gárdonyi Ágnes üvegműves és a Máltai Szeretetszolgálat
munkatársai vezetésével. Koller

get. Cseh Tiborné intézményve- fa-díszeikkel a bensőséges hanAdvent harmadik vasárnapján
zető köszöntötte a megjelente- gulat megteremtéséhez. A máso- a családok házában ünnepi agaket és felkérte Ferenczi Gábor dik gyertya meggyújtása alatt a pét rendeztek. Az „Őszi fény”
Nyugdíjas Klub tagjai „Áldott
advent” című verses, dalos műLászlóné gyönyörű és finom tortájával pedig kiérdemelte a finomságot kóstolók dicséretét.
Az adventi program december
21-én a város felállított betleheménél folytatódott.
Cz.J.

sorral, valamint saját készítésű
süteményekkel, forró teával- és
borral várták a vendégeket.
A Pulzus együttes szép karácsonyi dalokból álló koncerttel kedveskedett, meghitt han-

4. oldal
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„Legalább ti jóemberek, fogadjátok a kisdedet…”

Látogatás a hármas-ikreknél: Petra, Réka, Noémi

Megérkezésem után jó fél órával már zengett is a meglepően
tisztán éneklő három barna,
hosszú hajú kislány ajkáról az a
karácsonyi ének, amit még Baráth Tímea óvó-nénitől tanultak
- az idén májusban már 9. életévüket betöltő – hármas-ikrek:
„Legalább ti jóemberek, fogadjátok a kisdedet…” Abban az
évben, 2006-ban nemcsak
Kovácséknál, hanem a Rákóczi
utca 16-ban Bakos Roland és
Horváth Éva szülőknek is három
gyermekük született.
Már másodikosok a helyi általános iskolában, s igen kedvelik
a tanító nénijeiket: Koller Gyöngyi és Martonné Csom Adél tanító nénit. Hiába vannak itthon
hárman, a mindennapi iskolába
járás azért is jó, mert ott vannak
a kedves osztálytársak, no meg
azok a barátnők, akik még egy
kicsit közelebb állnak a kislányok szívéhez. Noémi Orsós
Dorinával, Réka Dávid Eszterrel, Petra pedig Cseh Dzseniferrel érti meg magát legjobban az
osztályból.
Most mégis igen örülnek a karácsonyi szünetnek, meg a de
cember 28-án leesett első hónak.
Már délelőtt elővették a szánkót,
hogy az éjszaka lehullott két
centis havon csússzanak egy kicsit. A lakás kellemes melegében, a nagy kandalló villódzó
tüze, a karácsonyfa pompája
mellett beszélgetünk a szülők, a
három kislány, no meg a Bakos
Mama társaságában. Az anya,
Éva azt mondja, hogy a Mama
nélkül még levegőt sem tudnának venni. A Mama a gyermekek megszületése óta rendkívül
fontos szerepet tölt be a családban, hiszen ő kíséri el- és vissza
őket a délutáni foglalkozásokra,
próbákra, a hittan órákra is. Az
édesanyjuk pedagógiai-asszisztens, s munkája miatt nem szaladhat a sajátjaiért, míg a mások
gyermekét kell felügyelnie. Apjukat a munkája sokszor még
több napra is elszólítja. Így a
Mama igen fontos! Réka és
Noémi furulyázni tanul, Petra
zongorázik. Réka később majd
fuvolára vált, Noémi pedig hegedülni fog. A délután során
nemcsak azon csodálkozunk el
úgy közösen már ezredszer,
hogy milyen szép, okos kislán�nyá fejlődtek a Petra 1100-,
Réka 600-, Noémi 840 grammal
született gyermekek, hanem e

sorok írója azon is, hogy milyen
türelmesek, nyugodtak és készségesek a beszélgetés alatt.
S már 20 kg-nál többet mutat a
mérleg mindegyiknél. Láthatom
a füzeteiket, a tájékoztató füzetet is, s beszélgetünk az erősségeikről, meg arról, kinek-kinek
miből kell jobbnak lennie. Nincs
szégyenkezni valójuk azért,
mert szépen dolgoznak, gondosak a munkáik. Három a kislány,
s három különböző egyéniség is
nemcsak abban, hogy ki-ki melyik tantárgyat kedveli legjobban, hanem abban is, hogy miféle alvási, étkezési szokásuk,
egyéni ízlésük alakult ki. Petra a
későn fekvő, Noémi pedig hiába
megy előbb aludni, reggel nehezebben ébred, Réka éjjelente
még mindig legalább egyszer
felkel és odamegy az édesanyjához néhány szóra bebizonyosodni arról, hogy ő is az ágyában
pihen. Noémi pedig egy alvás-

beosztást készített, mert mindenkivel, akit szeret a családban,
aludni szeretne. Így a Mama,
meg az Apa is rajt van a listán, s
a hét más-más napján alszik
velük. Réka pedig ezen túl az
apjával fog matematikából erősíteni. Neki egyébként az ének a
kedvenc tantárgya. (Biztos vagyok benne, hogy kiváló fuvolista lesz.) Réka a leglelkesebb
és legügyesebb a segítésben,
mondja az édesanyjuk. A mosott
ruhák hajtogatásában is ő a legkészségesebb, bár a többiek is
teszik a dolgukat, ha anyjuk felhívja a figyelmüket. A Mama
tanította meg a kislányokat arra,
hogyan is hajtogassák a
holmijaikat. Már 3 évesen kiskötényt kötöttünk, toldja meg a
nagyanyjuk, s úgy segítettek a
húsok panírozásában. Igen élvezték akkor is, most is. Étkezésben is különböző ételeket
kedvelnek. Noémi a „targogyát”

enné mindig, kicsi korában a ragulevest szerette, Rékának mindene a pogácsa. Petra a bolognai
spagettiért van oda, meg a kakaós tésztáért, ami csak glu
tén
mentes lisztből készülhet, mert
ő lisztérzékeny. A kislány tudja,
hogy mit szabad elfogyasztania,
már megtanulta speciális diétát,
meg kellett tanulnia fegyelmezetten élni. Kint a hó egyre csak
hullik, igazi, jó téli idő kerekedett. S észrevettük, hogy a leánykák már kifelé kacsintgatnak
az ablakon, s apjukat hívják a
szánkózáshoz. Búcsúzás előtt
azért még énekelnek nekünk a
karácsonyfa fénylő díszletével a
„Kiskece lányom” dallamára egy
ünnephez illő dalt. Három kis
angyali hang zengi be a szobát:
„Mennyei fénnyel hang kel az
égben…”
M. Mester K.
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5. oldal

Ovigaléria

„Szőtt szálak múlt és jelen között”

2014. december havának 10.
napján téli Ovigaléria megnyitó
ünnepségre gyűlt össze óvodánk
apraja-nagyja. Ez alkalommal
Boldizsár Zsoltné Rita, kedves
munkatársunk gyönyörű, melegséget adó, meghittséget sugárzó szőtteseinek lehetünk gazdái ovigalériánkban immáron
második alkalommal. Művészeti pedagógiai programunk által
így biztosítjuk gyermekeink számára a rácsodálkozás élményét,
esztétikai érzelmeik fejlődését.
Rita 18 évvel ezelőtt az ország
talán elsőszámú szövőszék készítő mesterétől a pápai Lőrincz
Pétertől kapta szövőszékét. Az ő
útmutatásai alapján, azonban
teljesen magától, saját erőből
tanult meg szőni. A színösszeál-

lítást régi idők szőnyegeiből
vette át, illetve saját fantázia
után szőtte kedvenc színeiből,
melyek a piros, fehér és a fekete.
Természetes anyagokból, elsősorban pamutanyagokból készülnek szőttesei. Rita nagynagy örömét leli e kézműves
munkában, szeretné a maga
módján életben tartani nagyanyáink tudását, fenntartani a
kézműves munka becsületét.
Óvodánk is büszkélkedhet kétkezű munkájának gyümölcsével,
csoportszobáinkat, folyosóink
padjait díszítő szőttesek is az ő
keze munkáját dicsérik.
Ovigaléria megnyitó ünnepünkön az Óvodapedagógusok
Kórusa előadásában gyönyörű
dallamok csendültek fel, majd Baráth Tímea szavalata után a
Csipcsirip csoportos kislányok,
(Lakatos Luca, Leja Linett,
Czuczai Zsóka és Kassai Napsugár) „Ha, ha, ha, havazik”…
című zenés kreatív játéka a
gyermeki, téli örömök feletti önfeledt hangulatát varázsolta
mindannyiunk számára. Ezt követően igazi zenei csemegét
ígért és kedves meglepetésként
hatott Rita kislányának, Bíborkának trombitán és Lipka Péternek szintetizátoron felcsendülő,
közösen előadott Pergolesi: Dal
című zeneműve. Ezekben az ünnepélyes pillanatokban az óvodás gyermekek ajándékkal kedveskedtek Ritának és vendégeinek. Majd megcsodálhatták
„Szőnyegvarázs” elnevezésű ki-

„Eljöttünk mind,
zengjen az ének…”
Több éves hagyományunkhoz
híven, az adventi ünnepkörben
ismét ellátogattunk a templomba, ahol Dr. Fodor János atya
szeretettel köszöntötte óvodánk
apraját és nagyját. Mesélt a közelgő ünnepről és a Szent családról, melynek viaszba öntött
figuráit minden gyermek a kezébe vehette és megszemlélhette.
János atya bemutatta nekünk a
füstölőt, melynek füstjét, illatát
közvetlen közelről is megtapasztalhattuk. Réfiné Vajai Szil-

via, óvodánk hitoktatója egy kis
történettel kedveskedett nekünk,
arról mesélt, hogy miért jó Bibliát olvasni. A templom falai között felcsendülő ének és muzsikaszó mindig felemelő érzés a
hallgatónak. Az óvodapedagógusok tiszta, csengő éneke és
Lipka Péter kántor orgonamuzsikája melegséggel töltötte el
szívünket, s a gyönyörködés élményét nyújtotta számunkra. A
felnőttek és gyermekek közös
éneke után minden csoport elhe-

állítását, s kipróbálhatták a
”Mester” segítségével a szövőszék mögött a szövés „csínjátbinját”. Rendezvényünket megtisztelték jelenlétükkel meghívott vendégeink, város- illetve
intézményvezetők és pedagógusok.
Rita szereti, ha a szavak helyett szőnyegei mesélnek, élete
vezérfonala így hangzik:
„Szőttes vagy Magad is,
Hold fonja, Nap szövi,
Csillag álmodja
Életed fonalát.”
Adjon Isten Ritának és Családjának jó egészséget és soksok örömet, sikert!
A Vackor Óvoda apraja-nagyja nevében Mackó öleléssel:
Lennerné Pál Szilvia

lyezte a kis Jézusnak vitt ajándé- élményét. E látogatás után érzelkot, a Luca búzát.
mileg gazdagabban, feltöltődve
Az adventi időszakban fontos, indultunk vissza óvodánkba.
hogy a gyermekek átéljék az ünImri Zoltánné Szilvi
óvodapedagógus
nepi ráhangolódás, várakozás

6. oldal
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Embermesék

Akit melegség és szeretet vesz körül
Ilike még egy évet vállalt, hogy
gép-és gyorsíró végzettséget
szerezhessen. A vizsga után
azonnal állást kapott. Az olaszfalui községi tanács közellátási
kisegítője lett, 1951-ben a zirci
járási tanács adóügyi előadójaként három település felügyeletét bízták rá. Ez négy évig mindennapi utazást jelentett. Itt
nemtelen támadások érték.
Hiába tett panaszt az akkori vezetőknél. Válaszra sem méltatták. (Talán ismerős a történet?)
Fel kellett mondania. Veszített
az igazság.
Az ifjú pár 1956-ban
A jó ízléssel feldíszített kis fa
még őrzi a karácsony melegét.
Pillanatokra visszahozza az elmúlt ünnep hangulatát. Gondolataim talán gyerekkoromig kalandoznak, de a ház asszonya
GÁL SÁNDORNÉ (született:

anya vendégkosztosokat fogadott és közben ellátta a családot.
A Zirci Apátságtól földet béreltek, amelyet két lóval és tehenekkel művelt a két nagyobb
fiútestvér. A többi gyerek segített, ahol tudott. A népes család
mellett a játékra kevés idő jutott.
Télen egy-egy szánkózás félig
fagyott állapotig. Mégis szép
gyerekkor volt.

Tanulás, munka

Ilike Olaszfaluban járta ki a 6
osztályt, utána a veszprémi Irgalmas Nővérek Intézetébe íratták. Fél év bejárás után bentlakó
lett. Ha egyenruhába öltöztek,
valamennyien az „Abigélos” –
lányokra hasonlítottak. A 4 év
nagyon kemény tanulás után,

Családalapítás, új
munkahelyek

Ilike 1949-ben ismerte meg
Gál Sándort, akinek családját
Ipolyságról telepítették be. Sándor Zircen volt az ÁFÉSZ elnöke. 1952-ben helyezték Devecserbe az ÁFÉSZ-hez. 1956-ban
az esküvő után Ilona is Devecserbe költözött. Soha nem volt
munka nélkül. Új munkahelyei:
Népi Ellenőrzés, Járási Tanács
Pénzügyi Osztályán előadó (11
év), Illetményhivatal ajkai kirendeltsége (6 év), Devecseri
Tanács Pénzügyi Osztály (1 év),
Iskolagondnokság. 1987-ben
ment nyugdíjba. Utána még 2 év
portaszolgálat a könyvtárban.
Két kislányuk született, Ilike
1957-ben, Zsuzsa 1960-ban.
Most már a Gál család létszáma
meghaladta az Istenes család lét-

A 77. születésnapon
Istenes Ilona) hellyel kínált és a
családja körében töltötte az ünnepeket. Az újévet is közösen
köszöntötték, mert a családnál
nincs szebb és jobb hely a világon.

Tízen egy családban

Két fiú után harmadikként érkezett az Istenes családba Ilike
1932-ben. Őt még három ember
követte. Velük élt nagyapjuk is
egyik nagynénjük. Így lett kereken tíz fős a család Olaszfaluban. Az apa kereskedő volt. Az Ünnepel a rokonság a 77. születésnapon

Anya és két lánya (Ilike és jobbra Zsuzsa)
számát, hiszen négy unokának
és két dédunokának örülhet a
Gál Mama.

Az időskor nyugalma

Már az aranylakodalmat tervezték, amikor a férj 77 évesen
meghalt. Ilike 7 évig teljesen
egyedül lakta a házat, amíg András unokája és családja oda nem
költözött. Ők jelentik a nyugalmat, a biztonságot. Ilike tavas�szal komoly műtéten esett át.
Ma már tökéletesen jól érzi
magát. Végzi az otthoni teendőket és várja a keddeket, hogy az
„Őszi fény”–be mehessen. Szereti az odajárókat. Mert a szeretet ünnepéből az ünnep már elmúlt, de a szeretet megmaradt.
Váti Ferenc
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Öröm és ünneplés a Biztos Kezdet Gyerekházban

A Ház részt vett a városi adventi rendezvény sorozatban
november 30-án és december
14-én, ahol kézműves foglalkozással készültek az ünnepekre.
A játékos foglalkozások mellett
lehetőséget adtak a gyermekeknek, hogy elkészíthessék saját
kis karácsonyi díszeiket, amelyekkel szüleiket, testvéreiket,
nagyszüleiket, rokonaikat kívánták meglepni, megajándékozni, örömet szerezve nekik.
December 5-én érkezett meg
a Mikulás a Gyermekházba.
A már mindenki által jól ismert
Adrenalin együttes meglepetése
volt az ünnepség, Mikulással,
manókkal, zenével és jókedvvel.
A gyermekek korukhoz illően
megilletődve, csodálkozva és
őszinte örömmel fogadták az
öreg Mikulást. A foglalkozásokban résztvevő gyermekek ajándékot kaptak, huszonhárom

Az Időskorúaknál

édességgel, finomsággal megtömött mikuláscsomag formájában.
December 23-án került sor a
karácsony megünneplésére. Az
adventi ráhangolódás és készülődés után ekkor ért ide az ünneplés ideje. Nem csupán a
gyermekek, hanem a hozzájuk
tartozó családtagok is meghívást
kaptak. Együtt ékesítették fel a
Ház karácsonyfáját, többségében saját készítésű díszekkel. Az
édesanyák és nagyobb testvérek
versekkel, mesékkel és énekekkel tették szebbé a napot. Igazi
bensőséges, meghitt hangulatú,
családias karácsonyt teremtettek. Az ajándékok sem maradtak
el, jutott minden gyermeknek.
Devecserben negyvenöt, Somlószőlős és Iszkázzal együtt, ös�szesen százöt ajándék okozott
örömet az ünneplő gyermekeknek.

A meglepetések Németországból érkeztek, az itthon is jól ismert „egy cipős doboz” ajándékként. A helyi óvodából is
kaptak hasonló meglepetést a
legkisebbek, ezek a csomagok
Ausztriából indultak útnak.
A Ház sem maradt ki a megajándékozottak sorából, néhány új
mozgásfejlesztő eszköz került a
karácsonyfa alá. Az édesanyákat
a Ház munkatársai lepték meg a
szeretet ünnepén saját készítésű
mézeskaláccsal és egy pici karácsonyfával. Szilveszterkor ismét
programot szerveztek a gyermekházban a családoknak, amelyen együtt búcsúztatták az
óesztendőt. Énekeltek, játszottak, verseltek kitűnő zenei háttérrel. Valódi szilveszteri mulatság volt! A virsli és a kölyökpezsegő sem hiányzott.
Háromezer-hatszáznegyven

(3640) kilogramm alma került
kiosztásra Devecserben a Máltai
Szeretetszolgálat által, a Gyerekház közreműködésével. Jutott belőle a Ház foglalkozásain
résztvevő családoknak és az
óvodás gyermekeknek. A helyi
Családsegítő Szolgálat közvetítésével pedig az idősebb korosztályt is megajándékozták a gyümölcsből. Közel nyolcvan időskorúnak jutott a szeretetszolgálat
édes, piros almáiból.
Januártól intézményi változás
történt a Ház életében, mert a
Devecserhez tartozó somlósző
lősi és iszkázi Biztos Kezdet
Gyerekházak, már nem csupán
heti két alkalommal, hanem a
hét minden munkanapján fogadják a gyermekeket éppúgy, mint
itt Devecserben, egy jobb életért
dolgozva.
Bolbos Gábor

„Legyen béke a szívekben és az egész világon”

Az adventi ünnepkör részeként örömmel tettünk eleget az
Időskorúak Otthona meghívásának. A Vackor Óvoda Csipcsirip
csoportos nagycsoportosai az
otthon lakóinak karácsonyfája
alá ajándékba a Szent Család
történetét elevenítették meg betlehemes pásztorjáték formájában. A kedves nénik és bácsik
meghatottan nézték a kicsik műsorát, amely igazi ünnep előtti
boldogságot varázsolt arcukra.
A szíves vendéglátás után saját
készítésű karácsonyfadíszeket
kaptunk Tőlük ajándékba.
Farkas Róbertné Gizi,
Lipkáné Oszkó Ágnes
Óvodapedagógusok

8. oldal

A Béke Világnapja
A Béke Világnapját VI. Pál
pápa kezdeményezésére ünnepeljük minden év első napján
1968 óta (World Day of Peace).
2000. január 1-jétől az ENSZ
kezdeményezésére világi ünnepként is számos országban
békevilágnapot tartanak, kezdetben One Day in Peace („egy nap
békében”), ma pedig Global

Family Day néven, azaz a „globális család” napja, amikor a
Föld lakói egyetlen nagy családot alkotnak a békéért.
Ez a nap arra figyelmeztet,
hogy az előttünk álló újévben
törekedjünk arra, hogy békében
éljünk önmagunkkal, minden
emberrel és mindennel az egész
világon.
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Meghívó a béke napi
galambhajtogatásra

Szeretettel várunk minden kedves vendéget a Tüskevári Általános Iskolába a béke napja alkalmából megszervezésre kerülő, 24 órán át tartó békegalamb hajtogatásra. Az együtt töltött
időt számos érdekes program színesíti, többek között jelképek
gyűjtése, közös dalra fakadás, mandalakészítés, együtt zenélés,
az iskola tanulóinak zumba, mazsorett és fitt- ball bemutatói.
Rendezvényünket a Magyar Vöröskereszt támogatja.
Időpont: 2015. január 30. 12.00 órától január 31. 12.00 óráig.
Helyszín: Tüskevár, Kossuth u. 25.
Mayerné Orbán Szilvia, intézményvezető

A Magyar Kultúra Napja
január 22-én ünnepeljük A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT.
Az évfordulóval kapcsolatos
megemlékezések
alkalmat
adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes
hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi
és szellemi értékeinket.

Kölcsey Ferenc:
Himnusz (részlet)

A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be, tisztázta le Szatmárcsekén a Himnuszt. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta

(A magyar nép zivataros
századaiból)
„Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;

Az eredeti kézirat
polgármester ünnepi beszédet
mondott. Majd Bajók Józsefné
bemutatta a Devecseri emlékek
című gyűjteményt. A szerző:
Czeidli József Devecser történeA Kultúra Napján, január téről és a könyvben megjelení22-én 17 órakor a Kastély- tett emlékeiről tartott vetített
könyvtárban Ferenczi Gábor képes előadást.

Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!”

Devecseri emlékek (a hősi halottak névsora,
részlet a könyvből)

A háborúban eltűntek, elhunytak jó része, orosz földön, jeltelen sírban nyugszik. Sokak közülük a Don-kanyarnál folyó
harcokban, az ún. doni áttörésnél vesztek oda. A rendkívüli
hideghez nem szokott, téli ruházat nélküli 2. magyar hadsereg
katonáit nemcsak az oroszok
golyói, hanem az 1943. január
13-ára virradóra megérkező
rendkívüli hideg (– 30–35 Celsius fok) morzsolta fel. Az alább
felsorolt, devecseri hősi halottak
között is vannak katonák, akik a
Donnál estek el immár 72 éve.
A II. világháború devecseri
hősi halottjainak neveit – 108
személy – az Ótemetőben 1985ben állított kopjafa őrzi:   Andó
István, Bakos Antal, Baráth Mihály, dr. Berán Nándor, Biró

László, Bordács Sándor, Békefi
Gyula, Bors Ferenc, Bőhm Károly, Bölcsics Sándor, Bőnyi
Gyula, Braun Andor, Braun
Endre, Csóré Béla, Erdélyi
László, Erdélyi Sándor, Esztergályos József, Fercsák Károly,
Fülöp József, Fülöp Lajos,
Fürszner József, Fried Vilmos,
Gaál István, Gerecs Sándor, Gömöri Pál, Göncz János, Grünwald Károly, Györkös János,
Haraszti Ferenc, Hercz Gyula,
Horváth Jenő, Horváth Mihály,
Imre Géza, Illés Imre, Madarász
József, Fertői Vilmos, Kardos
István, Kises Károly, Kis Markos Béla, Kneisz Károly, Kollin
Pál, Dávid Ernő, Lang István,
Lang Lajos, Leiter Gyula, Lizer
István, Lőrincz József, Madarász Károly, Madarász László,

Major Károly, Marton Lajos,
Mautner Dénes, Mátai István,
Mátyus Pál, Márkus Elemér,
Megyeri Ferenc, Molnár Imre,
Molnár János, Molnár Márton,
Nagy Zoltán, Németh Károly,
Németh Zoltán, Nyoma István,

Oláh Gergely, Oláh István, Oláh
Károly, Orbán Márton, Orbán
Mihály, Padó Ferenc, Pakk Ferenc, Pápai Gábor, Peszmeg Ferenc, Pék Lőrinc, Pintér Gyula,
Ravasz István, Rehberger Miklós, Sass László, Simon Sándor,
Somodi József, Borbély Ferenc,
Schaffer Mihály, Sóstai István,
Schwarz Gusztáv, Szabó Ferenc,
Szabó Ferenc, Szabó József,
Szabó Dezső, Szalai Benedek,
Szalai István, Szalai János, Szita
Sándor, Szücs János, Szücs
János, Szücs Sándor, Tálos
Antal, Tálos Sándor, Tihanyi
Jenő, Tomor Ferenc, Torma József, Tóth Nándor, Tüke István,
Ughy Dezső, Üveges Károly,
Ungár Dezső, Velekei Imre, Fábián György, Jáger Ferenc
Idegen földben nyugvó testüknek legyen könnyű a föld!
MMK
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Farsang – vízkereszttől hamvazószerdáig

Vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig (február 18.) tart a
farsang, a bálok, mulatságok,
vígasságok, a szórakozás időszaka. Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör zárónapja és egyben a
farsang kezdőnapja. Hamvazószerda pedig már a nagyböjt
kezdetét, a bűnbánat, önvizsgá- meg a Jordán folyóban Keresztelő Szent János Jézust, valalat idejét jelzi.
mint ez az első csodatétel, a
Vízkereszt a farsang
kánai menyegző napja is. Ismekezdete
retes, hogy a bor elfogyta után,
Vízkereszt napján három ese- Jézus a vizet csendben borrá
ményt is ünnepelünk, mi nyuga- változtatta. A vízkereszt kifejeti keresztények. Háromkirályok zésünk a víz megszenteléséből,
ered,
napjának is hívjuk, mert a ha- megkereszteléséből
gyomány szerint Gáspár, Meny- ugyanis ezen a napon a katolihért és Boldizsár ezen a napon kus templomokban vizet szentel
látogatta meg a kisded Jézust. a pap Jézus megkeresztelkedéKésőbb ezen a napon keresztelte sének emlékére, a tömjén meg-

áldása mellett. Ez a szenteltvíz
és a tömjén adja aztán egész
évre a liturgiához szükséges
szentelményeket. A szenteltvízből régen a hívek hazavittek, és
rontás, betegség ellen használták, meghintették vele magukat,
sőt régebben még az állatok
gyógyulását is e vízzel segítették
elő. Egyes helyeken a házakat, a
szántóföldeket is meglocsolták
vele, egyrészt a gonosz elűzéséért, no meg hogy áldás legyen
rajta. Ez a házszentelés hagyománya Gáspár, Menyhért, Boldizsár segítségül hívásával. Vízkereszttől kezdetét veheti a mulatozás, a jelmezes maskarázás,
a bálok. Régen az esküvőket is
ebben az időszakban tartották,
mert a nagyböjt időszakában

már tilos volt vigadozni. A nagyböjt kezdetéig tartó farsang idején ismerkedtek a fiatalok, sőt
nem egyszer a jövendőbelit is a
mulatságokon választották ki. A
nyári sok munka miatt a farsangi
vígságok, bálok adtak lehetőséget a párválasztásra, és esküvői
szezon is volt egyben. Országosan ismert a farsangi időszakban
megrendezett mohácsi busójárás, amely a török időkig nyúlik
vissza. A legenda szerint az efféle maskarába öltözött emberektől, s hangos kereplőiktől úgy
megijedtek a törökök, hogy harc
nélkül, fejvesztve menekültek.
Ennek emlékére rendezik meg
minden évben a külföldieket is
hazánkba csalogató busójárást.
MMK

tást végzett. Elképzelhetetlen
horderejű vízhullám söpört
végig Ázsia partvidékén, nem
kímélve semmit, ami az útjában
állt. A hotelszobában voltam,
amikor telefonáltak, hogy jön a
víz és meneküljünk. Ösztönszerűen a sziget belseje felé indultunk a kollégáimmal, autóval.
De néhány óra elteltével már a
déli területeken találtuk magunkat. A megdöbbenés óriási, a
katasztrófa leírhatatlan és felfoghatatlan volt. Hamar megindult az újjáépítés és az ado- risták milliói fedezik fel évente
mánygyűjtés – számolt be az a szigetet. Nemcsak a trópusi
idegenvezető, majd hozzáfűzte, klíma, az állandó forróság,
hanem a történelmi és természeti látnivalók is vonzóak. Nagy
az elefántpopuláció, kellemes a
szafari, különleges fűszerkertek
és buddhista emlékhelyek talál-

hatók. Lenyűgöző az óceán morajlása, a helyiek vendégszeretete, az ételek jellegzetes íze - számol be Ágota, aki alig várja,
hogy februárban ismét visszamehessen Srí Lankára turistacsoportjával.

Czeidli J.

Élet a cunami után

A vörösiszap-ömlés után talán
még érzékenyebbek lettünk
mások bajával kapcsolatban is,
legyen az akárhol e bolygón. Tíz
évvel ezelőtt, 2004 karácsony
másnapján óriási pusztítás zajlott Srí Lankán, melynek magyar szemtanúja is volt. Koczor
Ágota angoltanár Srí Lankán
dolgozott a szökőár idején. Idegenvezetőként voltam Srí Lankán, hátrahagyva tanári állásomat. A világ és más kultúrák
megismerése és egy csipet kalandvágy is közrejátszott a váltásban - meséli Ágota, majd
visszaemlékszik a szökőárra. -

Devecseri gólyahír
2014. novemberben született gyermekek:
Bodó Boglárka nov. 11. An.: Szekeres Melinda Apa: Bodó Csaba
• Orsós-Csehi Ádám nov. 20. An.: Csehi Judit Apa: Orsós Zoltán
• Födő Fanni nov. 03. An.: Pozsgai Zsófia Apa: Födő Gergő •
Hajós Dávid nov. 14. An.: Bogdán Terézia • Horváth Attila
Rikárdó nov. 21. An.: Csillag Mercédesz Apa: Horváth Attila •
Varga Lőrinc nov. 27. An.: Séfer Hajnalka Apa: Varga Tamás

Azon szerencsések közé tartoztam, akik a sziget nyugati részén
ébredtek fel ezen a reggelen. A
cunami a keleti területeket találta telibe, ahol hatalmas pusztí-

hogy magyar segélyszervezetek
is megjelentek, amelyeknek ő
segített. Azóta többször is vis�szatért, és örömmel látta a rohamos fejlődést, újjáépítést. – Tu-

2014. decemberben született gyermekek:
Bognár Lili dec. 03. An.: Szilvás Noémi Apa: Bognár Sándor •
Tahin Noel Adrián dec. 07. An.: Földi Zsuzsanna Apa: Tahin József • Mala Milán. dec.30. An.: Kardos Adrienn Apa: Mala József
Jó egészséget, sok boldogságot kívánunk a babának, mamának,
az egész családnak!

10. oldal
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Az Önkormányzat hírei:

Amiről a devecserieknek tudniuk kell!
Decemberben kétszer tartott
nyilvános ülést a képviselő-testület. 2014. december 8-án Devecser, Noszlop és Oroszi Önkormányzatának képviselőtestülete együttes ülést tartott.

Nyilvános
képviselő-testületi ülés
2014. december 8.

A napirendi pontok tárgyalásánál; 1-4.) Jóváhagyták a
Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozására vonatkozó megállapodást és az egységes szerkezetű alapító okiratot. Oroszi
(Noszlop után) a Devecseri
Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozott. 5.) Már korábban is látható volt, hogy a tervezett bevételeket és kiadásokat
nem lehet teljesíteni. Kérelmet
nyújtottak be a BM-hoz, hogy
nyissák meg a pályázati ablakot,
hogy
lehessen
pályázni.
115 millió Ft-ot igényeltek és
15 millió Ft-ot kaptak. Ilyen szerény támogatást még nem kapott
a város. Ezzel a csekély összeggel két vállra fektették a várost
– mondta Ferenczi Gábor polgármester. Bízik abban, hogy az
elhibázott döntést felülvizsgálják az illetékesek. Majd így folytatta: Azért ilyen rossz az anyagi
helyzet, mert a kötelező ellátá-

tározzák meg a támogatás összegét. Még több munkahelyteremtő beruházást kell megvalósítani
területeladással, építéssel folyamatosan. Mayer Gábor képviselő felszólalásából; Óriási összegű adósság halmozódott fel,
amelyet az állam átvállalt, ennek
köszönhetőek a beruházások.
Most nem 115, hanem 75 millió
a hiány, de ez is nagyon sok.
Adót nem lehet csökkenteni
ebben a helyzetben. A lakosságot nem kell riogatni a magasabbra jelzett hiánnyal. Polgármesteri válasz; A hiány már
szeptemberben látszott, éppen
ezért előre jelezték az ÖNHIKI-s
igényt. Saját lábon kell állni.
Ehhez többek között fejleszteni
kell a turizmust. 6.) A képviselők kisebb módosításokkal elfogadták az SZMSZ-t (Szervezeti
Működési Szabályzat). 7.) Az
Önkormányzat és a Bakonyerdő
Zrt. között megkötésre kerülő
terület ráépítéssel (Makoveczkápolna és környéke) tulajdonjogot szerző szerződést jóváhagyták. 8.) Szerezzünk vissza
mindent, ami a miénk volt! –
mondta a polgármester; a volt
bírósági épületet (amelyet az
előző testület 25 évre a Máltai
Szeretetszolgálatnak adott, a
volt kórházat és a kastélyt is
vissza kell szerezni a város tulaj-

M. Mester Katalin, Mayer
Gábor, Boldizsár Zsolt, Cseh
Tiborné, Kozma György. 13.)
Két mezőőr munkába állítása
szükséges. Ez a gazdáknak évi
1300 Ft/hektárba kerülne. 14.)
Devecser város vagyonbiztosítására szerződést köt a testület a
legkedvezőbb ajánlatra évi
2 538 156 Ft-ra 10 000 Ft önrész
vállalásával. 15.) Vegyes ügyek:
a.) A testület előzetes szándékát
fejezte ki, hogy a kárpátaljai
Nagypalád és Fertőalmás településsel testvér-települési kapcsolatot létesít. b.) Lakossági
igényt elégítenek ki, hogy kísérleti jelleggel napi két alkalommal, autóbuszt indítanak a Ma
kovecz-lakóparkba és vissza. c.)
Az Önkormányzat átmeneti likviditásra 2015. évre 60 millió Ft
összegű, – naptári éven belüli
lejáratú – folyószámla hitelkeret
nyitására kölcsönt vesz fel.
A képviselő-testület munkáját
Bendes István jegyző segíti.

Nyilvános
képviselő-testületi ülés
2014. december 22.

sokhoz nem jár támogatás. Az
Önkormányzatnak kell kigazdálkodni a feladatokra a pénzt,
annak ellenére, hogy járási feladatokat is el kell látnia. Külső
segítség nélkül lehetetlen egyensúlyba hozni a bevételi és a kiadási oldalt. Devecser aránytalanul kevesebb támogatást kap,
mint pl. Sümeg, Csabrendek.
A polgármester bízik abban,
hogy nem politikai érdekek ha-

donába. 9.) A nem közművel
összegyűjtött háztartási hulladék
(szennyvíz) határidő hosszabbítási kérelmét elfogadták. 10.)
A rekultivált hulladéklerakóhoz
kutakat kell működtetni. 11.)
A szociális étkeztetés biztosítását három vállalkozó tudná megoldani. Választani kell, ki legyen! 12.) Meg- (újjá) - alakult
a Települési Értéktár Bizottság.
Elnöke; Czeidli József, tagjai:

Napirend előtti tájékoztatójában Ferenczi Gábor polgármester elmondta, hogy aláírták a
testvér települési szándéknyilatkozatot Nagypalád és Fertőalmás polgármesterével Bíró Vencellel és két képviselőjével,
Nagy Csabával és László Józseffel. – A volt kórház ügyében lehetőség lenne a nagy jelzálog
kiváltására. Büntető eljárást kell
kezdeményezni nagy vagyoni
hátrányt okozó bűntett, csalás és
lopás ismeretlen tettes, – esetleg
bűnsegéd – ellen. Holczinger
László képviselő ismertette a
tényeket; A volt kórház épületét
2000-ben a Máltai Szeretetszolgálat kapta meg, majd visszake-

rült az önkormányzathoz. 2006ig üresen állt. 2006-ban szerződést kötöttek idősek otthona
megvalósítására, amelyre az
Esterházy projekt hitelt vett fel,
2011-ben pedig visszaadták az
önkormányzatnak. 2012-ben
kellett volna kezdeni az eljárást,
- mert a hitelt a projekt nem a
célra használta. A bűntető eljárások megszerkesztése folyamatban van.
Napirend; 1.) Sok észrevétel
érkezett a szociális tűzifa-juttatásról. Érvényesült a lakosság
igazságérzete, aki nem tartja be
a közösségi normákat, ne részesüljön juttatásban. (A fát már
kiosztották.) 2.) A „dr. Szabó-féle” ingatlan lakásként nem használható (a tulajdonos osztrák).
A 989 � ingatlan 3 millió Ft-ért
értékesíthető. A közművesítés, a
felújítás kb: 21 millió Ft-ba kerülne az önkormányzatnak,
amelyet turisztikai, idegenforgalmi, kereskedelmi célra lehetne használni. Statikai véleményt
kell kérni a munkálatok megkezdése előtt. Láthatóan, a vörösiszap-ömlés nem okozott kárt
az épületben. 3.) A volt honvédségi terület (baloldal) önkormányzati tulajdonba került,
melynek hasznosításáról később
döntenek. 4.) Határozati javaslatot fogadtak el az 1919-es Tanácsköztársaság devecseri áldozatainak emlékére, emlékbizottság létrehozására. A bizottság
felkért elnöke; Czeidli József,
tagjai; Ferenczi Gábor polgármester, Kozma György alpolgármester, Bognár Ferencné,
Óvári Márton képviselők, Bajók
Józsefné, ifj. Hegedűs Lóránt
református lelkész, Orbán Imre
Pápa Jobbik-os elnöke. 5.) A tanyagondnoki állásra 9 pályázat
érkezett. Egy sem nyert, mert
vagy hiányzott a megfelelő kép-
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zettség vagy a javadalmazásban
nem tudtak megegyezni. A feladatra újból pályázatot írnak ki.
6.) A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának
megválasztását a januári ülésre
halasztották. 7.) Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési
tervéről később döntenek. 8.)
A nem közművel összegyűjtött
háztartási szemét begyűjtéséről
szóló rendelettervezetet megküldték az érintett településeknek. 9.) A képviselő testület
2014. évi munkájának értékelése és 2015. évi munkatervének
megtárgyalása kapcsán a polgármester elmondja, hogy megválasztása óta, tehát két és fél hónapra van rálátása. 2014. október 13-a óta a közbiztonság jobb
az országos átlagnál, hiszen
azóta nem történt betöréses
lopás.

11. oldal
Ferenczi Gábor a Megyei
Közgyűlésen feltett kérdései:
Mikor bővítik az M 8-as főutat?
Hogy áll a Devecser települést
elkerülő, Észak-Déli elkerülő út
tervezése? Mikor javítják meg a
belterületi utakat? A polgármester elmondta, hogy kérdéseire
érdemleges választ nem kapott.
Továbbá hiányolja, hogy a megyei napilap, a Napló egyetlen
szót sem közölt hozzászólásából, holott az utak helyzete kb.
15 ezer embert – az egész kistérséget érinti. A jövőre vonatkozó javaslat; – sportból az SE javára, – vállalkozók fórumának
megszervezése, – városi megemlékezés májusban.
10.) Lakossági kérésre a lakóparkba kísérleti jelleggel indított
buszjáratok indulási idejét az
alábbiak szerint módosítják 7.05
és 15.45 óra.

Meghívó

Devecser Város Önkormányzata 2015. február 5-én (csütörtökön) 18 órai kezdettel a Művelődési Házban (Devecser, Jókai
u. 3.) vállalkozói fórumot tart.
Napirend:
• Devecser város területfejlesztési, és településfejlesztési elképzelései.
• A Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos vállalkozói észrevételek, javaslatok.
• A helyi adókörnyezettel kapcsolatos észrevételek.
• A helyi vállalkozásokkal való együttműködés erősítésének
lehetőségei.
A Vállalkozói Fórumra minden vállalkozót szeretettel várunk.
Devecser, 2015. január 12.
Ferenczi Gábor, polgármester

11.) Vegyes ügyek: a.) 2 fő
mezőőri pályázat kiírása (feltételek: középfokú végzettség,
fegyvertartási engedély, vagyonvédelmi vizsga). b.) Bendes
István jegyző elmondta, hogy a
rendőrség egy millió Ft pályázati pénzét áprilisig meghosszabbítva költheti el túlórára. Ezzel a
lehetőséggel javul a településen
a rendőrségi jelenlét, a biztonság. 1 db számítógépet kap az
őrs, 1 db-ot a polgárőrség, s még
1-et a képújság. c.) Megalakult
és elkezdte munkáját a Vörösiszap-munkacsoport, az Idősgondozási-munkacsoport és a
Helyben tanulási lehetőségeket
vizsgáló munkacsoport. A Vörösiszap-munkacsoportba felkérték Toldi Tamás volt polgármestert (2010–2014), mint az
ügyek részletes ismerőjét, valamint Ékes József akkori ország-

gyűlési képviselőt (FIDESZ–
KDNP), aki nem vállalta a fela
datot. A lebontott házak te
lekkönyvi rendezése még mindig nem történt meg, a tavak
engedélyeztetése is hiányzik.
Bognár Ferencné Anikó és Óvári
Márton képviselők a közterület
felügyelők beállítását sürgették,
akik több fontos feladatot is meg
tudnának oldani a településen.
Holczinger László képviselő felhívta a figyelmet, hogy a lakóparki házakra a garancia már
lejárt, de szavatossági javításra
még van lehetőség, amivel élni
kell.
A képviselő-testületi ülés Ferenczi Gábor polgármester karácsonyi és újévi jókívánságaival
ért véget.
Váti Ferenc

Meghívó

Devecser Város Önkormányzata 2015. január 29-én (csütörtökön) 18 órai kezdettel a Művelődési Házban (Devecser,
Jókai u. 3.) lakossági fórumot tart a helyi közlekedésről.
Napirend:
• Helyi autóbusz-közlekedés útvonala, menetrendje, és finanszírozása.
• Távolsági, helyközi buszközlekedéssel kapcsolatos lakossági
igények.
• Devecser városát érintő útfejlesztések.
A Lakossági Fórumra minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Devecser, 2015. január 12.
Ferenczi Gábor, polgármester

Tanulj tovább Devecserben!

2015/16-os tanévben már a
harmadik évfolyam indul a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Devecseri Szakiskolában. Diákjaink hegesztő és szociális gondozó-ápoló hiányszakmákat tanulnak. Iskolánk célja, hogy a
kistérség számára olyan szakképzett munkaerőt képezni, akik
elhelyezkedve növelik a kistérség versenyképességét. Ennek

érdekében hegesztő
tanulóink DGA Kft.
devecseri tanműhelyében sajátítják el szakmájuk valamennyi
apró részletét, melynek tőszomszédságában, Európa-szerte ismert vállalatok számára készülnek különböző eszközök. Tanulóink rendelkezésére áll
egy olyan virtuális hegesztő
szimulátor, melynek segítségével tanműhelyi körülmények
nélkül egy teljes tanulócsoport
kísérhet végig egy hegesztési
folyamatot, mivel a végzett művelet és annak paraméterei kivetíthetőek.
Szociális gondozóink képzése
során a szakmai ismeretek mellett igyekszünk olyan szakembe-

reket kinevelni, akik a gondozottjaikat a lehető legjobb ellátásban részesítik valamint
emberséges, empatikus képviselői a szakmának. Számukra a
Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és
Módszertani Intézménye, a
Somló környéki Feladatellátó
Intézmény és Devecser Város
Önkormányzata - házi segítségnyújtás ellátásában biztosítunk
gyakorlati helyet. Várjuk tehát a
kistérségünk érdeklődő nyolcadikos diákjait következő évfolyamunkra.
Néhány éves múltra visszatekintő iskolánk nemzetközi kapcsolatokkal is bír, mint már korábban megjelent cikkükben is
beszámoltunk, spanyol vendégdiákokat fogadtunk két héten át,
valamint 2015 márciusában egy

hónapos finn szakmai tanulmányútra mennek diákjaink
Savonlinnába a hegesztési ismereteik bővítése céljából.
Iskolánk fenntartója a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat, amely
Devecser Város Önkormányzatának támogatásával látja el feladatát, valamint a jövőre vonatkozólag pedig az iskola épületének további fejlesztését és
bővítését közösen kívánják
megvalósítani.
Hosszú távú célunk egy olyan
tanulóbarát intézmény működtetése, ahol a fiatalok az erkölcsi
tudatosság és keresztény értékrend szellemében tanulhatnak,
élhetik mindennapjaikat, ahova
örömmel járnak és a tanítási órákon kívül is szívesen tevékenykednek.
Az iskola vezetősége

12. oldal
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„A világos jórészt rendet tart”

A Városi Polgárőr Egyesület estéi

A Vízkereszt utáni negyedik
napon még sok házat díszítenek
a karácsonyi fények városszerte.
Csillogó színekben a ház homlokzata, az erkély, a terasz, az
ablakok vagy éppen a kertben
álló szép fenyőket, örökzöldeket
öltözteti még a karácsonyi
pompa. Mintha a fények hatnának az emberi lelkekre is, nyugalom érződik a levegőben.
Igaz, szél se rezdül, eső sem
esik, kellemes az este. Január
10-ének szombatja szokatlanul
meleg nap, 14–17 Celsius fokot
is mutatott a hőmérő, így az este
is enyhe még. Ülünk a Városi
Polgárőr Egyesület Renault
Megane-jában, hogy körüljárjuk
a várost, az e napon szolgálatban álló két polgárőrrel, Felvidéki Istvánnal és Győrffy Sándorral. Elmondják, hogy az öreg
Suzukit, amit a vörösiszap végképp tönkretett, 3 éve váltották
ki az „új” autóval. Ezt a jó állapotú járőrautót, a „Memen
to-2010”, Tornai Tamás–Szabó
István–Scher László–Kákonyi
Tibor kuratóriumi tagok által
fémjelzett alapítványnak köszönhetik, mert az ő adományukból vásárolták.
S csak 7 éves még ez a nélkülözhetetlen járgány, tetején a
„polgárőrség” felirat. Míg lassú
tempóban, az udvarokba betekintve, a „város mozgását” figyelve haladunk teszem fel a
kérdéseket.
Milyen munkarend szerint
dolgoznak? Győrffy Sándor elmondja, hogy legtöbbször, télen
és nyáron is sötétedés után indulnak útnak. A világos jórészt
rendet tart! Nyáron nyolc, vagy
ha sokáig fenn van a nap, fél 10kor indulnak útnak. Persze, van
amikor nappal is szükség van
rájuk. Mennek akkor is. A Rendőrséggel is együttműködnek
előre tervezett ellenőrzésekkor
éppúgy, mint a váratlan helyzetekben, ha a segítségüket kérik.
Közben teszünk egy kört a
nagyiskola udvarán, mert az
olyan jó búvóhely. Nyaranta fiatalok sokan összeülnek ott,
mondja Felvidéki István. Nincs
azzal semmi baj, toldja meg a
társa, csak kulturáltan viselkedjenek, beszélgessenek, nevetgéljenek. Csak akkor van baj, ha
megrongálnának valamit. Nem
szoktuk őket elküldeni, de nem

baj, ha tudnak a jelenlétünkről.
A nehezebb sorsúakat is figyelemmel kísérjük, mondják.
A vasútnál ki is szállunk az autóból, s bemegyünk a fűtött váróhelyiségbe. Két fiú és egy lány
beszélget, s játszik a telefonján.
Köszönnek, tán ismerik is a
szolgálattevőket. Mindhárman
20 év alattiak lehetnek csak.
A kérdésre, hogy utaznak-e valahova, nemmel felelnek. Jó, beszélgessetek tovább, köszönnek
el tőlük a polgárőrök. Nem
szoktunk szólni, az a lényeg,
hogy rendesen viselkedjenek.
Valahol találkozni kell a fiataloknak, jegyzik még meg.
Milyen gyakran kerül sor a
polgárőrökre, érdeklődöm tovább. Abszolút önkéntes alapon
működik a szolgálat, s ki mikor
ér rá, mennyi az ideje, önmaga
dönti el, hogy mennyi szolgálatot tud vállalni. Két ember van
egyszerre szolgálatban, mert ha
bármi történne, minimum két fő
jelenléte szükséges a megfelelő
intézkedéshez. Hét napból ötször biztos kint vagyunk normál
helyzetben is. Szombatonként
mindig.
Az utcán még van gyalogos és
biciklis közlekedés is, hiszen
alig múlt 7 óra. Sokan egy-egy
intéssel, fejbiccentéssel köszöntik a kocsit, a szolgálatot, mert a
sötétben nem látható ki is vezeti
most az egyesületi autót. Még
néhány, finom dudaszós üdvözlést is kaptunk. Milyen népszerűségnek örvend a szolgálat,
jegyzem meg. Győrffy Sándor
elmondja, nincs ez mindig így,
mert néha „beintenek” és megkiabálják őket eképpen: Na, na

mennyi pénzt kaptok ezért? Maradnátok otthon! Kár a benzinért, amit erre költetek!
Az este során a régi devecseri
épületek múltjáról, a grófi istállóról, az akkori lótartásról, az
elöntött területről, a valaha ott
élőkről, a lakóparkról is szót ejtünk, hiszen szinte minden utcát
bejártunk kelettől nyugatig,
északtól délig. Télen mindig kicsit csendesebb a város jegyzik
meg a szolgálatosok. Mostanában is rendet tapasztalunk,
mondják. Valóban, csendes az
este, nyugalom van a településen. Reméljük a házakban, a
családokban is béke honol…
Bognár Sándorral a Városi
Polgárőr Egyesület elnökével
folytatom a beszélgetést a tényleges információk, adatok, pontosítások miatt. Ugyanis mindenkit érdekel, hogy hányan
teljesítenek szolgálatot, milyen
feltételekkel, milyen munkabeosztás mellett szolgálnak, men�nyi a bérezésük…
Az elnök elmondja, hogy 24 fő
a polgárőrség taglétszáma – bár
szeretnék, ha többen lennének.
Mindenki az egyéni elfoglaltsága függvényében vállal szolgálatot. A munkabeosztást havi
lebontásban készítik el, egyrészt
a polgárőr feladatok figyelembe
vételével, másrészt pedig a
Rendőrséggel való közös szolgálat tekintetében. A feladat jó
része, az őrség, ami előre programozható, de vannak váratlan,
aktuális feladatok is: például
baleseteknél, valaki eltűnésénél,
rendkívüli időjárási feltételek
esetén..stb. Több évre visszatekintve elmondható, hogy évente

2000–2200 óra szolgálatot teljesítenek. S, hogy mi a fizetségünk? Ezt sokan megkérdezik
tőlünk, mert alig hiszik, hogy
teljesen ingyen, díjazás nélkül
végezzük ezt a munkát. Jómagam is 10. éve vagyok az egyesület tagja, s 2010. május 1-jétől
lettem az egyesület elnöke. S
hamar jött a „tűzkeresztség” is.
Vannak tagjaink, akik a kezdetektől, már 20 éve szolgálnak, s
most is szívügyüknek érzik ezt a
munkát. Aki egyszer belekóstol,
megszereti és fontosnak érzi. Jó
lenne, ha bővülne a taglétszám,
kevesebb szolgálat jutna egyegy emberre. Vannak összeszokott párosok is, akik szívesen
járőröznek együtt. Ezt a kívánságot mindig tiszteletben tartjuk,
s talán ha intézkedni kell(ene),
akkor is kamatozódik az együttes gondolkodás. Munkánk jutalma talán az is, hogy a múlt
héten, január első hetében vehettünk át két új kerékpárt Veszprémben, melyet az Országos
Polgárőr Szövetség adományozott a devecseri egyesületnek.
Tavasztól őszig jól lehet vele
szolgálatot teljesíteni. S ez valóban költségkímélő szolgálat
lesz. Persze az autót sem nélkülözhetjük, mert jobb lehetőséget
ad intézkedés esetén. A kerékpárokkal talán még több órát, s
még nagyobb figyelmet tudunk
fordítani a lakosság nyugalmának megőrzésére. Egyébként az
idén pályáztunk egy új járőr-autóra, egy Skoda Yetit céloztunk
meg az egyesületnek, mondja el
Bognár Sándor elnök.
Faggatom tovább beszélgetőtársamat a jutalmazásról, hiszen
emlékszünk arra, hogy a vörösiszap-ömlés után az egyesület
összes tagját kitüntették a szervezetből. Valóban, elismeréseink, okleveleink, emlékplakettjeink egy szekrényre valót adnának össze, de ezek is mind
erkölcsi elismerések voltak,
pénzdíjak nélkül. A tagság viszont 300 Ft/hó tagdíjat fizet,
ami nem nagy összeg, s nem is
érezzük tehernek. Azt büszkén
mondhatom, hogy nemrégiben
Oszkó Sándor (Deák Ferenc
utcai lakos) Életmentő Érdemérmet kapott egy sikeres újraélesztésért, Szövérfi Zoltán kollégámat (szintén a Deák F. utcában
lakik) pedig a Rendőrség tüntet-
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te ki egy szép Sárkányölő SzentGyörgy éremmel. Jómagam
nemrég egy igazán szép Szent
László Emlékplakettet kaptam a
Veszprém Megyei Polgárőr Szövetségtől. 2012 decemberében
pedig a „Polgárőr Érdemkereszt”
ezüst fokozatával tüntettek ki.
Mindkét elismerés anyagi juttatás nélküli megbecsülése a mun-

kánknak. Célunk, terveink közt
szerepel, – a további, rendszeres
szolgálaton túl - a tagbővítés.
Szeretnénk legalább 40 főre bővülni új tagok bevonásával. Várunk és befogadunk közösségünkbe, – korhatár nélkül, fiataltól aktív nyugdíjasig mindenkit,
– aki szívügyének érzi településünk rendjének, nyugalmának

Fő cél; előremenekülés fejlesztéssel, korszerűsítéssel és a
munkahelyek megtartásával.
A jó szokásokat megtartva –
négy év kihagyással – ismét a
hűsüzemben kíváncsiskodtam.
Szalai József az üzem vezetője
most is szívélyesen, a régi barátsággal fogadott. Akkora lelkesedéssel és szeretettel beszél munkájáról, kollégáiról, az üzemről,
hogy előre gyártott kérdéseimet
szinte erőszakosnak érzem. De
hát több órás beszélgetésünknek
határt kell szabni.
– A saját életéről eddig kevés
szó esett.
– Gyermekkorom úgy telt,
mint a többi falusi gyermeké.
1977-től dolgozom itt az üzemben. Katonaság után 1982-ben
kivették a csontozó kést a kezemből, helyette golyóstollat
kaptam. 23 éves voltam akkor.
Azóta folyamatosan a húsüzem
vezetője vagyok. 1985-ben kiváló dolgozó lettem, 1988-ban „A
közösség érdekében kifejtett
munkáért” Veszprém megyéért
kitüntetést kaptam.
– Hogyan lépett be az életébe
az iszap?
– Elvitte a házunkat és az ös�szes ingóságunkat. Kétségbeestünk, amikor utasítást kaptunk,
hogy mindent ki kell dobnunk.
De így hogyan lehet majd bizonyítani a kárunkat. Erre a kérdésére megnyugtató választ nem

kaptam. A kárenyhítés köszönő
viszonyban sem volt a valós kárral. A helyi képviselettől vártunk
volna segítő támogatást. Nagyon
sok zaklatást ért bennünket (villany, telefon kikapcsolás, stb.)
amíg el nem hagytuk a házunkat.
– A borzalmak után folytassuk
jobb témával. Az utóbbi években
milyen lényeges változások történtek az üzem életében?
– Nagy változások nem voltak, munkánk egyenletes és töretlen. A földművelés, állattenyésztés, a feldolgozás kapcsolatát nem lehet megbontani.
Termékeink 200 helyre kerülnek
el (vannak viszonteladók is).
Most december 27-éig 45 317
vásárlás történt üzletünkben (tavaly 40 150) 2014-es árbevéte-

Húsüzem a város szélén

Egy finom falat a devecseri
kolbászból

megőrzését, a segítségnyújtást
szükség esetén. Csodálkozó kérdésemre, hogy semmi kritérium
nincs, az elnök elkomolyodik, s
azt feleli: Sorainkhoz természetesen csak büntetlen előéletű
emberek
csatlakozhatnak.
A feddhetetlen múlt az alapja
nálunk a bizalomnak. De itt, városunkban sok becsületes ember

él, akikre bízhatjuk, akikre rábízhatnánk még a nappalok és
éjszakák nyugalmát…
Az esti portya, a beszélgetés
után elhatároztam, ezentúl én is
üdvözölni fogom szívélyes integetéssel a járőrszolgálatot, ha
elhaladnak a látókörömben. Ez
a legkevesebb, amit megérdemelnek.
M. Mester K.

Az üzem dolgozói 1983-ban (nagy kép) 1947-ben (kis kép)

snidlinges rakott császár, snid- több, mint 2 milliárd Ft-ot forlinges töltött-sülthús, szafaládé, galmaznak. Több százmilliós
koktél virsli, kolbásszal töltött fejlesztést hajtottak végre.
– Mit mutat a jövő?
szűzpecsenye.
– Fejlesztéssel, korszerűsítéssel, a munkahelyek megtartásával előre menekülünk. A fejlesztéshez az MVH-tól 34 725 000
Ft pályázati pénzt nyertünk,
amihez 12,3 millió Ft önrész
kellett. Már megrendeltünk egy
laska cuttert (virslifélék készítéséhez), egy főző-füstölő szekrényt és egy pácoló gépet. Az
adott létszámmal szeretnénk
még többet termelni. Jövőre
10 000-nél több vágósertéssel
számolunk, természetesen a
saját tenyésztésünkből. Kollektívánk 2014-ben részt vett a
tósokberéndi kolbásztöltő fesztiválon (Szalai József itt zsűritag
Az új tábla régi és új finomságokat jelez
volt. a szerk.). A Devecseri Főlünk 200 millió Ft (2009-ben 40
– Milyen jelenleg a tulajdono- zőversenyen 1. helyezést kapmillió Ft volt). Az üzem átépíté- si háttér?
tunk és a „Somlói Napokon” is
– 2007-ben a Táncsics Mgtsz jelen voltunk. Terveink közt szesével nagyobb lett a boltunk,
kedvezőbb a megközelítése, és jogutódja lett (átalakulás) a Tán- repel, hogy 2015-ben is indusokkal jobb a parkolási lehető- csics Mezőgazdasági
Zrt. lunk. Nagyon jó a közösségünk.
ség is. A boltban Dani Ferencné A részvényeseknek 5%-nál na- Nem értek egyet azzal a gondoAndrea, Barczáné Baráth Gabri- gyobb tulajdoni része nem lehet. lattal, hogy a költséget úgy lehet
ella és Vecsei József szolgálják Így a tulajdonos a részvényesek csökkenteni, hogy dolgozókat
ki a vásárlókat. Szükség esetén, összessége. A Zrt. elnök-igazga- kell az utcára tenni. Mi 30 évvel
ha sokan állnak sorban kisegítők tója Kozma Sándor. A gazdaság ezelőtt is ugyanekkora létszámlépnek be. A 38 fő dolgozó és a 3 ágazatban (sertés- szarvasmar- mal dolgoztunk, mint ma. Az
4 tanuló évente 10 ezer sertést és ha-tenyésztés, növénytermesz- újévben is finom termékeinkkel
4-500 vágómarhát dolgoz fel. tés) közel 200 fő dolgozót fog- és ugyanekkora létszámmal várRájuk és az üzemre 3 biztonsági lalkoztat. Egy jellemző adat: évi juk szeretettel kedves vásárlóinőr vigyáz. Az utóbbi időben új 8 millió liter extra minőségű kat.
termékekkel is piacra léptünk. tejet forgalmaznak, 3,5 ezer
Szöveg, fotó: Váti Ferenc
Ezek a snidlinges felvágott, hektár földön gazdálkodnak, évi
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A Fláre Beás és az MVP

Még az ünnep előtt december
22-én hívták az érdeklődőket a
romák egy zenés karácsonyváró
délutánra a Művelődési Házba.
Jó félháznyi közönség gyűlt
össze, teljesen vegyes életkorú
összetétellel a 6–7 évestől a
nagyszülői korosztályig. Emellett, az átlagéletkor azért ránézésre is a fiatalabb korosztály
felé tendált. Töreky Tímea a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nyitotta meg az estet,
köszöntötte a megjelenteket és a
sorokban helyet foglaló Polgár
dy Imrét, a Veszprém Megyei
Közgyűlés alelnökét.
Elsőként az öt tagból álló
Fláre Beás együttest hallhattuk.
A zenekar hangszer- és hangös�szetétele az alábbi: 2 akusztikus
gitár, egy ceglédi kanna, egy
cájon (ejtsd: káhon, s mondják
„doboz”-nak is), no meg kanál,
fakanál, s a minden zenésznél
„kéznél lévő” szájbőgőzés, és a
zenészek kitűnő énekhangja. Figyelmet érdemel a „doboz”,
mint hangszer, amin Bogdán
Sándor ült, s két kezével, tenyerével, ujjaival - hallhattuk - egy
egész dobfelszerelést kiváltott.
(cájon=káhon, a nagy doboz,
mint hangszer. A hajóládák voltak a rabszolgazenészek első
ritmus-hangszerei a XVIII. szá-

zad végén, s a hajóláda egyben
őse is a cájonnak. A hangszert
aztán afroperui eredetűnek is
vélik. A zenész a „doboz” tetején
terpeszülésben elhelyezkedve
veri, dobolja a ritmust. Elterjedésében fontos szerepet játszott
a dzsessz, a délspanyol flamenco és az afrolatin zene. Különböző fából, különböző nagyságban készül az ütőhangszer.)
A „doboz” mellett Orsós Ervin
és Orsik Ferenc gitárral, Orsós
András a ceglédi kannával,
Orsós Tibor kanalakkal zenélt. S
minden csapattag énekelt, szájbőgőzött, mikor mit kívánt az
ősi zene, a hangzás. Elsőként
„Tibi nótáját” (Gyere velem, ülj
az ölembe…) hallhattuk beás,
majd lovári nyelven, illetve magyarul is énekelve némely versszakot. A kissé szomorú hangvétellel induló nóta aztán felveszi
a roma energikus tempót, a jól
kitáncolható ritmust. A nézőtéren mindenki száján mosoly, jókedv, taps az ellenállhatatlan
tempóra. A zenekar minden
tagja énekel is egyben, vokáloz
nak, tercelnek, s ezzel mintha
többen lennének, mint öten. De
nemcsak az énekben ez a hatás,
hanem a hangszeres zenélésük –
szájbőgőzéssel is kiegészítve –
egy egész csapat zenészt feltéte-

lez. Ha becsukott szemmel hallgatnánk őket, azt hinnénk, hogy
legalább mégannyian vannak,
mint valójában. Fellépésük kiemelkedő produkciója Orsik
Feri által előadott kesergő-, fogadalom-, ima-szerű fohász:
„Jaj, de megígérem én az Istennek…” Az ének a testvéri, családi összetartozásról szól, felidézve a mindennapok nehéz
küzdelmeit, melynek minden
keserűségében kitartanak egymást segítve… Megható, őszinte, érzelmeket felkavaró ének!
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Orsik Feri kitűnő hanganyaggal
rendelkezik, amire szüksége is
volt, hisz hol fátyolos kesergő,
búsongó a hangja, hol fényesen
szárnyalóan éles, majd megint
meditatív mélabús, hajlításokkal
teli fogadalmi énekhez illő, ünnepélyes előadásmódú. Gyönyörű cigányfogadalom! Megható, bölcselkedő szöveg, hamisítatlan, hiteles (autentikus)
ének. Mint egy vén cigány életösszegző, (vég)rendelkező kesergője. Kitől is tanulhatta?
(Orsós Ervinnel megbeszéltük,
hogy a cigány, mint nemzetiségi
megnevezés bátran használható.
Sőt, ő jobban is szereti, mit a
roma kifejezést. Arról is szót ejtünk, többek között, hogy önmagunktól független, öröklött,
hogy netán szőke hajjal, vagy
éppen fekete színűvel éljük le az
életünket. Csak az nem mindegy,
hogy hogyan.) Ervin, a zenekar
vezetője elmondta, hogy nemrégiben vehették át Budapesten a
Pro Kultúráért Díj Nemzetiségi
fokozatát, hiszen 23 éve már
annak, hogy folyamatosan zenélnek. Több tag a kezdetektől
jelen van a zenekarban, de a fiatalításra is gondolnak. A legifjabb, Orsós András a ceglédi
kannával, alig kerülte el a húszat. Zárásnak poénosan a
„Megjöttek a devecseri fiúk…” c.
dalt énekelték nagy sikerrel.
Mindannyian devecseri gyökerekkel bírnak, de van, aki Borsod-pusztáról vagy Kisszőlősről
jár be próbálni, szerepelni. Elismerő tapssal, vidám tekintetekkel kísérve jöttek le a színpadról
a zenészek. Jó volt! Nagyon jó
volt!
Aztán jött a rap-pelő MVP!
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Először is hazatérve – a nagy
zajból – kikutattam, mit is jelent
a nevük. MVP! A fiúk azt mondták a színpadon, hogy a „legjobbak”, ezt takarja a név angolból
fordítva. (MVP=Most Valuable
Player) MVP-nek nevezik az
Észak-amerikai Kosárlabda Ligában „a legértékesebb játékost”. Innen a rövidítés, amit
aztán más területre is kölcsönöztek, mint most a devecseri Művelődési Házban rap-pelő fiatalok, meg mások is az országban.
De mi is az a rap (ejtsd: rep),
honnan ered, kik művelték először? A rap-pelés, ritmikus dalszöveg-mondás, egyfajta kántálás zenére. Itt a zene, nem túl
cirkalmas, izgalmas, dallamos,
hanem egyfajta ismétlődő, monoton stílusú, s ez adja az alapot
a gyors, gördülékeny, hangsúlyosan rímelő szöveg alá. Az
1970-es évek végén, a nyugati
DJ-k, lemezlovasok bemondásait utánozva, a városok, elsősorban a fekete közösségek által
kifejlesztett könnyűzenei műfaj
a rap. A szöveg általában a környezetről, az élettérről, az embereket foglalkoztató problémákról szól. Gyakran „fején találja a
szöget” a rap-per. Éppen a kritikai szemlélet vagy csak az egyszerű rámutatás miatt népszerű
a műfaj. MVP tagjai, Titi Krisztofer (Jovanni), Horváth Kevin
(Jimmy), Karika Zénó (Z-no).
Titi László és Töreky Tímea fia
Krisztofer devecseri fiú, a másik
két fiatalember ajkai. A még fellépő G. W. M nevű formáció,
(együtt és külön is rap-pelő) fiatalok – Varga Márk és Szelim
Ahmed – Budapestről jöttek le a
szereplésre. E, még csak néhány
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évtizedes műfajban a fellépők
már országosan ismeretek,
mondta el Krisztofer édesanyja.
Egerben, egy országos megmérettetésen második helyezést
kaptak. Ugyancsak ismeri a
„szakma” a másik, 2 fős bandát
is. Visszatérve a szereplésre, kár,
hogy az alap(zene) olyan hangos volt, hogy a (tán) szellemes,
jól megírt szöveget nem lehetett
érteni. A legnagyobb figyeléssel
is csak hangfoszlányokat tudott
elcsípni a közönség. Pedig, mint
fentebb szóltunk róla, a műfajban nélkülözhetetlen a találó
szöveg. Ez viszi a műfajt. „Ütött
az óra”, „lukban a labda…”, az
Isten küldött”, „Istenem segíts
nekem, utáljak vagy szeressek…”, aztán „sírjak vagy nevessek…” csak efféle, de továbbgondolásra érdemes szövegtöredékek jutottak el e sorok
írójához a legnagyobb figyelem
mellett. A fiatalok, mind az előadók és a közönség 6–14 évesei
élvezték az „őrjöngős” stílust a
szöveg értése nélkül is. Minden
felszólításra sikítottak, hiszen ez
is a rap velejárója. Legalábbis
úgy nézett ki, hogy ez kell a
„hangulathoz”, meg a közönséggel való szoros kapcsolattartás,
a tenyérbecsapásos üdvözlés.
Csak használna a fellépőknek, a
közönségnek is, ha halkabb, jobban beállított hangalappal érteni
lehetne a szöveget, hiszen e műfajban az legalább annyira hangsúlyos, mint a rap-pelők jellegzetes tánca, mozgása, öltözködése. Ez utóbbiakban nem
lehetett kifogása a közönségnek.
További sikereket, jó, találó szövegeket kívánunk a fiataloknak.
Szöveg és fotó: MMK.

Felhívás
támogatásra!

Jótékonysági rendezvényt tart 2015. február 13-án
(pénteken) 17.00 órakor a Művelődési Házban a Fláre
Beás együttes.

A jótékonysági rendezvény célja, hogy a befolyt pénzös�szeggel segítséget nyújtsanak Bogdán Zsolt 16 éves,
agydaganatban szenvedő, borszörcsöki fiatalembernek,
aki jelenleg Budapesten kórházi kezelés alatt áll. A nehéz
sorsú családból származó Zsoltnak még hat fiatalabb kistestvére van. A két legkisebb gyermek még óvodás. Zsolt az
általános iskolai tanulmányait Devecserben végzi.
A szülőkre nagy terhet ró a hosszadalmas kórházi kezelés,
Zsolt látogatása, a gyógyszerek, az utókezelés.
A rendezvény részvételi díja: 1000 Ft, melynek átvételét
(számozott) belépőjeggyel igazolják vissza a segítséget
nyújtóknak.
Segítséget adhatnak az erre a célra, az OTP-nél nyitott
alábbi számlaszámra is: 11773487-01108149
A szervezők: • Fláre Beás Kulturális Közhasznú Egyesület
• Roma Nemzetiségi Önkormányzat
• Devecser Város Önkormányzata.
A szervezők, a család tisztelettel megköszönnek minden
adományt, segítséget!

Drogprevenció
A noszlopi Rehabilitációs
Központ ápoltjai és dolgozói
először egy Egészségnapon tartottak előadást iskolánkban. A
központ négy lakója mondta el
életét, mi vitte őket arra a tévútra, melynek végén a drog, az
alkohol nyújthatott csak megoldást problémáikra. Mivel az idő
kevésnek bizonyult, megszerveztük, hogy heti egy alkalommal délutánonként újra találkozzunk és beszélgessünk. Megmutatták, hogy ők hogyan
szoktak a ház közösségében
kiscsoportos kommunikációs
csoportokban az érzéseikről beszélgetni. Alkottunk egy kört, s

a két fiú kezdte a kommunikációt. Sajnos, ez a szituációs gyakorlat nem sikerült olyan jól,
mert közülünk a legtöbb diák
megilletődött, és nem tudta elmondani őszintén érzéseit.
Az otthon lakói megható betlehemes karácsonyi műsorral
ajándékoztak meg minket. A következő félévben is szeretnénk
folytatni az együttműködést.
Ezzel a programsorozattal
párhuzamosan egy 10 foglalkozásból álló prevenciós rendezvénysorozat is indult a veszprémi Alkohol-Drogsegély ambulancia, Esélyegyenlőség és
felzárkóztató pályázati program

keretében. 7–8. osztályos tanulóknak adnak életvezetési tanácsokat, beszélnek a drogfogyasztás veszélyeiről.
Reméljük, hogy ezek a programok megmutatják számunkra
az élet buktatóit, konkrét példá-

kon szemléltetve a nehézségeket, a káros szenvedélyek leküzdésének módjait, s segítségükkel egy példamutató életlehetőséget nyújtanak számukra.
Készítette:
Draveczky Lili 6. c

16. oldal
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Kitekintő
Párizs – Charlie Hebdo
Ismeretlen fegyveresek megtámadták szerdán a Charlie
Hebdo című francia szatirikus
hetilap székházát Párizsban, a
lövöldözésben 12 ember életét
vesztette. Az egyik gyanúsított
feladta magát, a másik kettő
után hajtóvadászat folyik. Négy
francia imám és a Vatikán közös
nyilatkozatot adott ki elítélve a
Charlie Hebdo elleni támadást.
Ebben figyelmeztettek arra,
hogy a világ szólásszabadság
nélkül veszélyes hely, de közben
azt is sürgették, hogy a média
kezelje tisztelettel a vallásokat –
írja az index.hu. 2015. január 7.
Márfi Gyula Veszprémi
érsek: A Charlie Hebdo
alkalmazottai is felelősek
a tragédiáért
Forrás: hvg.hu 2015. 01. 12.
Miért kellett a lapnak meztelenül ábrázolnia Mohamed prófétát és a lehető legalpáribb eszközökkel kigúnyolni a kereszténységet, illetve „izraelita
testvéreink” hitét? – kérdezi
Márfi Gyula érsek, aki liberális
embernek tartja magát, és nem
szeretne „az ultraliberális újságírók véleménydiktatúrájában”
élni. Szerinte a Charlie Hebdoféle túladagolt szabadság az,
ami öl. Emellett természetesen
elítéli a terrorcselekményt és
imádkozik az áldozatokért.

Márfi Gyula érsek
(fotó: MTI/Nagy Lajos)
Levelet küldött a Veszprém
Megyei Naplónak Márfi Gyula
veszprémi érsek abból az alkalomból, hogy a lap megemlékezést szervezett a Charlie
Hebdónál agyonlőtt emberek
tiszteletére. Márfi Gyula a közzétett levélben kifejtette: ő
ugyan egyetért a megemlékezéssel és elítéli a párizsi terrorcselekményeket, de „őszintén meg
kell mondania”, hogy a szörnyű
cselekményekért nem csak a terroristákat és elvbarátaikat tartja
felelősnek, hanem „a Charlie Hebdo újság alkalmazottait is és még inkább azt az

Búcsú Fazekas Júlia tanítónőtől
(1928–2014)

Karácsony előtt két nappal, 22-én kísérték utolsó útjára
Fazekas Júlia nyugalmazott tanítónőt. Szülei és nővére Margit
mellé tért haza az ótemetőbe. Juci nénit, – mindenki így
nevezte – éppen a születésnapján helyezték örök nyugalomra,
ugyanis 1928. december 22-én született. Több nemzedéken át
tanított és nevelt egyetlen munkahelyén Devecserben. Szülei a
XX. század elején Amerikába vándoroltak ki, ahol az édesapja
– Fazekas Antal – kemény, kétkezi gyári munkásként alapozta
meg a család jövőjét. Hazatérve földet vásárolt, módos ember
hírében állt. Júlia lánya a veszprémi angolkisasszonyoknál
folytatott tanulmányokat, majd tanítói oklevelet szerzett. Juci
néni a Gárdonyi Géza Általános Iskola elismert pedagógusa
lett. Ismert volt szigorúságáról, de nagy tudásával, következetes munkájával, tiszteletet teremtett a szülők és a munkatársak
körében. Kár, hogy ápoló rokonai a temetés idejét nem tették
közzé, mert a maroknyi megjelenteknél sokkal többen, – kollégák, ismerősök, tanítványok, tisztelők, – szerettek volna az
ünnepélyes szertartás keretei között búcsút venni tőle. Emlékét
szeretettel megőrizzük! Nyugodjék békében Juci néni! Cz. J.

ultraliberális törvényhozást,
amely a vallásukhoz ragaszkodó
európai polgárokat nem védi
meg az olyan durva, ízléstelen
és – egy normális jog szerint –
törvénytelen támadásoktól, mint
amilyeneket az említett újság
rendszeresen elkövetett”.

lám Állam által megerőszakolt,
lefejezett és keresztre feszített
keresztények tragédiájának. Én
nem vagyok Charlie – írja a
levél végén franciául is, hozzátéve, hogy eközben a terrorakciót elítéli és az áldozatokért
imádkozni fog.

Az érsek ezután felteszi a kérdést, vajon miért kellett a lapnak
meztelenül ábrázolnia Mohamed prófétát és a lehető legalpáribb eszközökkel kigúnyolni a
kereszténységet, illetve „izraelita testvéreink” hitét.
Márfi érsek logikája szerint
mivel a vétkes jogrendszer nem
ad tisztességes eszközt a megbántottaknak, hogy megvédjék
magukat és a hitüket, így számukra nem marad más eszköz,
mint a törvénytelen – és az érsek
szerint is „erkölcstelen” – önbíráskodás. Márfi Gyula szerint is
alapérték Európában a szabadság, de nem az a túladagolt szabadság, ami előtt „az
ultraliberális európai ember térden csúszik”. Szerinte az efféle
szabadság már „olyan, mint egy
túladagolt gyógyszer, már nem
gyógyít, hanem öl”.
Márfi érsek a levél vége felé
azt írja, liberálisnak vallja
magát, nem akar semmiféle diktatúrában élni, „az ultraliberális
újságírók véleménydiktatúrájában” sem. Kiderül, az érsek nehezményezi azt is, hogy „náluk
még hírértéke” sem volt az Isz-

Gyilkossággal vádolja a
Charlie Hebdo alapítója a
szerkesztőt
Forrás: Origo 2015. 01. 15.
Nagy vihart kavart a Charlie
Hebdo egyik alapítója, aki azzal
vádolta meg a meggyilkolt
Stéphane Charbonnier-t, hogy
halálba rángatta a kollégáit a karikatúrákkal. A 80 éves Henri
Roussel 1970-ben részt vett az
akkor még Hara-Kiri Hebdo alapításában. A hetilap legutóbbi
számában felrója a meggyilkolt
Charbonnier-nek – ismert becenevén Charbnak –, hogy túl
messzire ment a Mohamed-karikatúrákkal, és magával rángatta
a halálba a kollégáit.
Az első karikatúra 2011-ben
jelent meg a Charlie Hebdo címlapján, majd nem sokkal később
gyújtóbombát dobtak a szerkesztőségre. „Úgy vélem, bolondok vagyunk, akik fölösleges
rizikót vállaltak. Ez a helyzet.
Azt hisszük, hogy sebezhetetlenek vagyunk. Évekig, sőt, évtizedekig provokáltunk, aztán a
dolog hirtelen ellenünk fordult”
– írta Delfeil.

Elhunyt Lasztovicza Jenő (1961–2015)

Hosszan tartó, súlyos betegségben – éppen az 54. életévébe
lépve, – elhunyt Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő (FIDESZ–KDNP), a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének (2006–2014) elnöke. Lasztovicza Jenő több országos és
térségi szervezetnek is tagja volt, melyek közül kiemelkedik a
Veszprém Megyei Védelmi Bizottsági tagság. Ez utóbbi feladatából fakadóan emlékezhetünk rá a vörösiszap-ömlés szomorú
idejéről. Tapolca városban Dobó Zoltán polgármester január
9-ét gyásznappá nyilvánította. Devecser város önkormányzata,
hivatala, a lakosság is részvétét fejezi ki, s képviselteti magát a
végső búcsún. Nyugodjék békében!

DEVECSERI UJSÁG

Életszilánkok
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Hét gyűrű a két kézen

Zsuzsa barátnőm mesélte,
hogy szeret beszélgetni vonaton,
buszon, de még a villamoson is
az utastársaival. Rengeteg időt
tölt utazással, mert rendszeresen
látogatja, vigyázza az óvodás
korú unokáit. Nemrégiben
éppen szemben ült vele a 47esen egy elegánsan öltözött,
idős hölgy, akinek a jobb keze
gyűrűsujja felső ujjpercét szinte
betöltötték a gyűrűk. Zsuzsa
azon csodálkozott, hogy egyáltalán be tudja hajlítani az ujját.
Mert egészen pontosan négy
aranykarika díszítette a jobb
gyűrűsujjat. A hölgy másik
kezén is volt három, vékony,
szolid gyűrű, de azokat a középső, a gyűrűs és a kisujjára húzta.
A nő újságot olvasott, néha felfelnézett és a vele szemben ülő
Zsuzsára mosolygott. Barátnőm
ettől felbátorodott, s hangosan
rácsodálkozott a nő kezére: Milyen érdekesen hordja a sok gyűrűjét! Mindet egy ujjára húzta!?
Amint kibukott Zsuzsa száján a
két rövidke mondat, meg is ijedt,
hogy talán megsérti idős utastársát. De nyomban megnyugodha-

tott, mert a hölgy elmosolyodott,
összehajtotta az újságját és beszélni kezdett. Tudja aranyoskám, ezekben a gyűrűkben van
az egész életem. Amint ezt kimondta, egy húzással már a bal
markában termettek a karikák.
Nézze, ez az első, amit 25 évesen húzott az ujjamra az egyetem után azonnal István fiam
apja. Sajnos ő motorbalesetben
meghalt, mikor Istvánkám
éppen csak betöltötte a 4. életévét. Két év múlva feleségül
mentem az első férjem barátjához, aki bevallotta, hogy már
akkor szerelmes volt belém,
amikor menyasszonya lettem a
megboldogult férjemnek. Tőle
kaptam ezt a véséssel díszítettet.
Ebből a házasságból még két
gyermekünk született. Felnőttek
rég. Unokáim vannak, nyolcan.
Drága Gézámmal 25 és fél boldog évet töltöttem. Az ezüstlakodalmunkat még megérte,
akkor ajándékozott meg ezzel a
fehérarany karikagyűrűvel, meg
a kis brillköves kísérőgyűrűvel.
Szolid, de igen értékes a kő.
Megkarcolja az ablaküveget is.

Váratlanul halt meg szívinfarktusban. Alig bírtam kiheverni az
elvesztését! Alig hatvan múltam,
amikor egy nyaralásomon megismerkedtem a szintén özvegy
Andrással. Tőle kaptam a negyedik gyűrűt. Alig találtunk az ékszerboltokban keskeny fazonú
jegygyűrűt, hogy még ráférjen
az ujjamra. Ennek is már 13.
éve. András egy igazi úriember,
kitűnő szellemi társ. Ő is egy
vidéki főiskolán tanított, mint én.
Építészmérnök, műszaki ember,
jómagam pedig az egészségügyi
képzésben dolgoztam. Neki is
van egy fia, így négy a közös
gyerekeink száma. Az unokákat
is egyformán szeretjük, illetve
mindig a legkisebbet dédelgetjük. Kísérőgyűrűnek egy rubin
köveset kaptam. Miután visszahúzta a negyedik karikagyűrűjét
is, azzal összegezett: látja, itt
hordok minden szeretett férfit a
jobb gyűrűsujjamon. Azt olvastam egyszer, hogy a szívből közvetlen ide vezet egy ér, azért kell
a karikagyűrűket ezen az ujjon
hordani. Igaz, két jó férjemet
kellett elgyászolnom. Bánkód-

tam nagyon. De soha nem tudhatjuk, hogy mit tartogat az élet
nekünk. A legboldogabbak talán
most vagyunk Andrással. Ráérünk egymásra figyelni, utazunk az unokákhoz, gyönyörködünk a fejlődésükben. András
tiszteletben tartja a karikagyűrűimet, soha nem mondta, hogy
csak a tőle kapottat viseljem.
Nagyon hasonló az értékítéletünk, érdeklődésünk a harmadik
férjemmel, így szellemi tekintetben is összepasszolunk. Képzelje, még a betegségeink is hasonlóak, emelkedő vércukorszint,
meg egyes ételek iránti intolerancia. Így egyféle diétás ebédeket főzök, s az mindkettőnknek
jót tesz.
Zökkent a villamos, a hölgy
ijedten pattant fel, hisz megérkezett. Gyorsan elköszönt. Zsuzsa
barátnőm az ablakon kitekintve
látta, ahogy András boldog öleléssel üdvözli, majd átveszi felesége táskáját. S szorosan egymásba karolva beburkolja őket a
sűrű, téli köd.
Terka

18. oldal
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Ilyen lesz a menza és a kórházi étel

Az emberi erőforrások minisztere által jegyzett, tavaly májusban megjelent jogszabály eredetileg 2014 szeptemberétől lépett
volna életbe, de ezt januárra halasztották, mert több jelzés érkezett a közétkeztetés résztvevőitől, hogy szerződéseik, alapanyag-beszerzéseik miatt nem
elegendő a felkészülési idő.
A rendelet értelmében tilos
egyebek mellett a szénsavas
vagy cukrozott üdítő, valamint a
magas zsírtartalmú húskészítmény felhasználása. Rögzítették
azt is, hogy a közétkeztetésben
nem tehetnek az asztalra só- és
cukortartót, és előírták, hogy fokozatosan csökkenteni kell a
napi bevitt só mennyiségét.
A jogszabály rögzíti az étrendtervezés szabályait, például,
hogy az egymást követő kétszer
tíz élelmezési nap főétkezéseiben egy ételsor csak egy alkalommal fordulhat elő. Állati
eredetű fehérjeforrást minden
főétkezésnek, bölcsődei étkeztetés esetén az egyik kisétkezésnek is tartalmaznia kell.
A felhasználási előírások, korlátozások és tilalmak szerint az

ra 23 százaléknál magasabb
zsírtartalmú húskészítmény. Az
1–3 éves és a 4–6 éves korcsoportok számára készített ételekhez sertés- és baromfizsírt sem
lehet felhasználni.
A rendelet előírja azt is, hogy
a közétkeztetőnek az étlapon fel
kell tüntetnie minden étkezés
energia-, zsír-, telített zsírsav-,
fehérje-, szénhidrát-, cukor-, illetve sótartalmát, valamint az
élelmiszerek jelöléséről szóló
miniszteri rendeletben meghatározott allergén összetevőket.
Részletesen rögzíti továbbá a
diétás étkeztetés szabályait, az
ételek elkészítésének személyi
feltételeit, valamint a közétkeztetési rendelet hatósági ellenőrzését is.
Az átmeneti rendelkezések
között szerepel, hogy a közétkeztetésben a napi bevitt sómennyiséget 2020-ig az előző
évi mennyiséghez képest - a
különböző célértékek eléréséig legalább 10 százalékkal kell
csökkenteni.
A közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rende-

Mosolypercek
Két barátnő találkozik a cukrászdában:
– Kinek viszed ezt a gyönyörű, nagy szelet, tejszínhabos tortát?
– A férjem kolléganőjének.
– Talán névnapja van?
– Nem. Csak túlságosan karcsú!

Tel.: (88) 224-052 • Fax: (88) 502-512
www.devagro.hu
e-mail: agrokemia@devagro.hu

Szemestermény-felvásárlás, -szárítás,
-tisztítás, -tárolás
italként kínált tejhez nem adható
cukor, és a tea is csak meghatározott mértékben tartalmazhat
hozzáadott cukrot. A szükséges
folyadék az étkezések között
ivóvíz, illetve ásványvíz lehet.
A rendelet értelmében tejföl és
tejszín kizárólag ételkészítéshez
használható fel, bölcsődei étkeztetésben pedig nem adhatnak bő
zsiradékban sült ételt.
A közétkeztetésben nem lehet
felhasználni sótartalmú ételport,
leveskockát, ételízesítő krémeket, pasztákat „állományjavításon vagy ételízesítésen kívüli
célra”.
A Nem adható továbbá 30 százaléknál magasabb zsírtartalmú,
a 15 évesnél fiatalabbak számá-

let hatálya valamennyi közétkeztetési szolgáltatást nyújtó
szervre, szervezetre, gazdasági
társaságra, természetes személyre továbbá a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti nevelési-oktatási, a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított
ellátásokat, illetve a gyermekjóléti alapellátást és a gyermekvédelmi szakellátást biztosító, valamint a fekvőbeteg-ellátást
nyújtó intézményekre is kiterjed.
(Jó lenne, ha egészségünk védelmében a saját készítésű ételeinknél is alkalmaznánk az újesztendőben a fenti, átgondolt reformokat. Kezdjünk hozzá!
(mmk)
Forrás: Figyelő online

Növényvédőszer-, műtrágya-,
vetőmag-értékesítés
Termeltetés

8460 DEVECSER, Vasút u. 37.
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Járási hírek

19. oldal

Tájékoztatás jogi
segítségnyújtásról
Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Igazságügyi Szolgálata
2015. február 6-án (pénteken)
10.00–12.00 óráig
a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Devecseri Járási Hivatala
(8460 Devecser, Petőfi tér 1.)
I. emeleti irodahelyiségeiben

INGYENES
JOGI
TANÁCSADÁST
tart.

„Szolgálunk és védünk”

Rendőrségi hírek

Közös cigarettázás

Vádemelési javaslattal zárult
annak a 19 éves somlóvásárhelyi
fiúnak az ügye, aki 18 éven aluli
személynek adott át füves cigarettát.
Lakossági bejelentés érkezett
az Ajkai Rendőrkapitányságra
2014. június 2-án 11.15 óra körüli időben Somlóvásárhelyről,
mely szerint az egyik lakóház

udvarán két fiatal férfi feltehetően füves cigarettát szív.
A fiatalokat a rendőrök igazoltatták, majd mindkettőjüknél
drog gyorsteszt került alkalmazásra, mely a 19 éves fiúnál pozitív eredményt mutatott. A lakásukon házkutatásra került sor,
a 17 éves fiúnál a házkutatás
során kábítószergyanús növényi
származék került lefoglalásra.
A fiatalok által fogyasztott
anyagok beazonosítása érdekében igazságügyi toxikológiai
szakértő és igazságügyi vegyészszakértő került kirendelésre.
A fiatalok kihallgatásuk során
elmondták, hogy a 19 éves fiú
Ajkán vásárolta a növényi származékot abból a célból, hogy
barátjával közösen szívja el.

A szakértők véleménye alapján a növényi származékban talált vegyület az elkövetés időpontjában még nem, de 2014.
július 19-től új pszichoaktív
anyagnak minősül.

Ittas vezetők
rendőrkézen

Az ajkai és a devecseri rendőrök az ünnepekkel kapcsolatos

kiemelkedő feladataik mellett is
fontosnak tartják az ittasan közlekedő autóvezetők kiszűrését.
Karácsony előtti hétvégén is
célirányos ellenőrzéseket hajtottak végre a kapitányság székhelyén és a vidéki településeken is
egyaránt.
2014. december 20-án 20.00
óra körüli időben Bakos Krisztián r. törzszászlós körzeti megbízott és Bebesi Gábor r. zászlós
balesethelyszínelő Ajkán a Rákóczi utcában igazoltatás alá
vont egy személygépkocsit és
annak vezetőjét. Az ellenőrzés
során, a sofőr leheletén alkoholszagot éreztek. A férfival alkoholszondát fúvattak, mely erősen ittas értéket mutatott. Az
ajkai férfi vezetői engedélye
bevonásra került, illetve ittas jár-

20. oldal
művezetés vétsége miatt eljárás
indult.
Szintén bevonásra került a vezetői engedélye és büntetőeljárás indult azzal a 40 éves ajkai
férfival szemben, akit 2014. de
cember 21-én 03.00 óra körüli
időben igazoltattak az ajkai
rendőrök a belvárosban. A férfi,
erősen ittas állapotban vett részt
a közúti forgalomban.
2014. december 21-én 02.30
óra körüli időben Vers János r.
főtörzszászlós körzeti megbízott
Kamond településen látott el
szolgálatot, mely során az egyik
italbolt előtt felfigyelt egy személygépkocsira, melynek vezetőjét intézkedés alá vonta. Az
igazoltatás során, a hölgy leheletén erős alkoholszag érződött, az
alkoholszondát nem fújta meg,
ezért Harta Tamás r. főtörzsőrmester és Sidó Norbert r. zászlós
körzeti megbízottak vér-, vizelet
mintavételre állította elő a devecseri orvosi ügyeletre, az orvos
közepesen ittasnak találta. A
sofőr vezetői engedélyét a helyszínen nem tartotta magánál,
ezért az ott nem került bevonásra, vele szemben ittas járművezetés vétségének elkövetése
miatt eljárás indult.

Garázdaság a Devecseri
Járási Hivatalban

Bíróság elé állítással zárult le
annak a 37 éves devecseri férfinak az ügye, akit a Járási Hivatal
egyik ügyfélterében szóváltást
követően arcon ütött egy férfit.
2014. december 10-én 11.30
órakor tett bejelentést a 22 éves
bántalmazott férfi a Devecser
Rendőrőrsön. A férfi elmondta
Borsath Balázs r. főtörzsőrmester szolgálatirányító parancsnoknak, hogy a hölgy ismerőse
megjegyzést tett a férfi felé,
hogy húzzon sorszámot, ne
akarjon sorszám nélkül bejutni
az ügyintézőhöz. A férfi ideges
volt, visszaszólt, majd sorszám
nélkül bement az ügyintézőhöz.
Visszafelé odament a hölgyhöz
és közölte vele, hogy ne szóljon
bele más dolgába, ekkor a bejelentő a hölgy mellett felállt a
székről és arcon csapta az ide-
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gen férfi, majd sietve távozott.
Kovács Krisztián r. törzsőrmester körzeti megbízott és
Borsath Balázs r. főtörzsőrmester a bejelentést követően előállították a garázda férfit a Devecseri Rendőrőrsre, majd gyanúsítottként került kihallgatásra.
Kihallgatása során teljeskörű
beismerő vallomást tett, megbánta tettét.
A férfi ellen garázdaság vétségének elkövetése miatt eljárás
indult, melyet a napokban az
Ajkai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya vádemelési javaslattal bíróság elé állítással zárt
le, s az ügyben keletkezett iratokat az Ajkai Járási Ügyészség
részére küldte meg.

Pozitív értéket mutatott
a teszt

A Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság Közterületi Támogató Alosztálya 2015. január
6-án 15.40 óra körüli időben
igazoltatott egy 21 éves noszlopi
férfit az egyik ajkai bevásárlóközpont parkolójában. Az intézkedés során a férfi végig zavartan viselkedett.
A fiatalember viselkedésétől
függetlenül végig együttműködő
volt. A rendőrök ruházatátvizsgálást hajtottak végre és a pénztárcájában egy tasak rózsaszín
port, alufóliába csomagolt növényi maradványt; a pulóvere zsebében 3 db alufólia golyóba csomagolt növényi származékot
találtak. A férfi elmondása alapján a nála talált anyagok speed
és marihuána, azokat rendszeresen használja.
A nála elvégzett kábítószer

gyors teszt pozitív értéket mutatott thc és amfetamin anyagokra.
A férfi lakásán házkutatást végeztünk, mely során 33,4 gramm

súlyú növényi származék került
lefoglalásra.
A 21 éves férfival szemben
kábítószer fogyasztásával, csekély mennyiségű kábítószer fogyasztás céljából megszerzésével, tartásával elkövetett kábítószer birtoklásának vétsége miatt
indított eljárást az Ajkai Rendőrkapitányság.

Toborzónap az Ajkai
Rendőrkapitányságon

jes döntések fontosságára.
Horváth János r. törzszászlós
és Henn Balázs r. főtörzsőrmester bűnügyi technikusok a valóságnak megfelelően rögzítették
a vállalkozó kedvű fiatalok ujjés tenyérlenyomatát, melyet
mindenki emlékbe hazavihetett.
A kíváncsi érdeklődők megtekinthették az előállító helyiséget
és a volt fogdarészt a kapitányság emeletén.
Örömmel fogadtuk a diákok
kérdéseit, a napi munkáról, a
képzési lehetőségekről, a rendőrré válás folyamatáról. A toborzónap sikeresen zárult.

Tápot lopott a
telephelyről
Az Ajkai Rendőrkapitányság
tanácstermében került megtartásra 2014. január 14-én 10.0014.00 óra között a pályaválasztási nyíltnap.
Színes programokkal készültünk a szakma és a hivatás iránt
érdeklődő diákoknak. Többségben Ajka környéki iskolák tanulói képviseltették magukat a
programokon.
Elsődleges célunk a rendőri
munka megismertetése, a pályaválasztás előtt álló fiatalok bepillantást kapjanak a napi feladatainkba, megismerjék munkánk sokszínűségét.
Gyuris Mónika r. főhadnagy
megelőzési főelőadó fogadta az
érdeklődő diákokat és szülőket,
majd tájékoztatót tartott a rendőrré válás feltételeiről, a sajátos
felvételi rendszerről.
A tájékoztatást követően levetítésre került a VMRFK által
készített bemutató kisfilm.
A toborzónapon igyekeztük
részletesen bemutatni a közrendvédelmi-, közlekedésrendészeti- és bűnügyi ágakat.
Fazekas Alexandra r. törzsőrmester megelőzési járőr és Sidó
Norbert r. zászlós körzeti megbízott bemutatta a rendszeresített
fegyvereket, kényszerítő eszközöket, csapaterős felszereléseket.
Molnár Balázs r. törzszászlós
bemutatta a balesethelyszínelő
táska tartalmát, beszélt a közlekedési balesetek helyszínén teendő rendőrségi feladatokról,
tapasztalatairól.
Molnárné Bodor Ida r. őrnagy
iskolai bűnmegelőzési tanácsadó a „részeg- és drogszemüveg” kipróbálásával hívta fel a
diákok figyelmét a felelősségtel-

Vádemelési javaslattal zárult
le annak az 51 éves férfinak az
ügye, aki az egyik bakonypölös
kei bekerített telephelyről 7 zsák
tápot tulajdonított el, illetve 2
zsákot összekészített, hogy a későbbiekben azokat is elszállítsa.
2014. július 16-án tett bejelentést a telephely vezetője, mely
szerint ismeretlen tettes eltulajdonított onnan 435 kg tápot
65.000 Ft értékben.
A devecseri rendőrök bejelentést követően a helyszínre siettek, ahol a telephely vezetője
várta őket, nem messze a telephelytől feltalálásra került két
helyről a 9 zsák táp, majd lefoglalásra és visszaadásra került a
vezető részére.
A telephelyen adatgyűjtést végeztek a rendőrök és megállapították, hogy a bűncselekményt
egy magas vékony testalkatú
férfi követhette el, mivel őt látták a telephely környékén. Nem
sokkal később a gyors rendőri
intézkedésnek köszönhetően elfogásra került egy helyi férfi.
A középkorú férfi tagadta a bűncselekmény elkövetését, majd
vallomást tett.
A férfi ellen kisebb értékre elkövetett lopás vétségének elkövetése miatt eljárás indult, melyet a napokban az Ajkai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
vádemelési javaslattal zárt le, s
az ügyben keletkezett iratokat az
Ajkai Járási Ügyészség részére
küldte meg.
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Sport Az öregfiúk őszi „termése”
Devecseri

Iskolai
teremfoci

Az Ajka városi-körzeti diákolimpia IV. korcsoport döntőjébe nem sikerült bekerülnie általános iskolás csapatunknak.
A csapat felkészítője, Horváth
Csaba testnevelő tanár úr beszámolója szerint helyosztók nem
voltak és annak ellenére, hogy
volt olyan csapat, amit nagy fölénnyel tudtunk megverni, ös�szesítésbe a 4–6. helyen végzett
a csapat. Eredmények: Fekete–
Vörösmarty Általános Iskola–
Devecser 6:3, Fekete–Vörösmarty Általános Iskola–Halimba 4:1, Halimba–Devecser 1:11.
Tavasszal kerül majd lebonyolításra a kispályás labdarúgás, a
kézilabda és az atlétika sportágak városi-körzeti döntői.
A felkészüléshez jó időt, jó
egészséget és jó sok szorgalmat
kívánunk!
K. Gy.

A Bükki Öregfiúk csapatával
már évek óta nagyon jó a kapcsolatunk, évente legalább két mec�cset szoktunk játszani-kezdi az
interjút Nyoma László, Cuci
bácsi, a Devecseri Öregfiúk csapatának vezetője. Tavaly ősszel
meghívtak minket egy négyes
tornára, ahol két új csapatot,
Hévíz és Székesfehérvár „öregfiait” is megismerhettük. Ott
mindjárt el is lett döntve, hogy a
fehérváriak és a hévíziek is rendeznek egy négyes tornát, ahova
minket is meghívtak. A bükki és
fehérvári tornán harmadikak, a
hévízin elsők lettünk. Jól össze
tudtuk szedni a csapatot és fegyelmezetten játszottunk, no
meg persze szerencsénk is volt.
Tavasszal mi is szeretnénk az ő
kedvességüket és azt a bámulatos
vendéglátást viszonozni, amiben
nekünk volt részünk. A tornát a
harminchárom csapattag által befizetett tagdíjból finanszíroznánk,
amire nem csak erőnlétileg kell
majd felkészülnünk, ezért minden segítőszándékú embert, felajánlást szívesen fogadunk! Az
eredményekhez gratulálunk, a
tornára való felkészüléshez pedig
jó egészséget, és sok szerencsét
kívánunk!
K. Gy.

Devecseri Öregfiúk őszi „termése”

Osváth Péter–Farnadi Ágnes:

„Nehéz, de eredményes évet zártunk”
Osváth Péter és Farnadi
Ágnes nem tervezte mozgalmasabbnak a 2014-es rally szezont,
mint az eddigi évek során, számot vetve azonban az elmúlt
évvel, nem mondhatják, hogy
lógatták a lábukat. A csapat navigátorát, Ágit faggattuk, milyen
eredményekkel zárták a szezont.
– Mesélnél nekünk milyen
bajnokságokban indultatok
2014-ben?
– Eredetileg a 2013-as évhez
hasonlót terveztünk. A fő project
továbbra is együtt versenyezni a
jól bevált Mitsubishivel rally I.
osztályban, folytatni a tavaly elkezdett versenyzést a Suzukival amatőr sprint futamokon, de
közbeszólt egy teljesen más
szakág is, így most már a
terepralli sem teljesen idegen
számunkra.
– Nézzük akkor sorban, hogy
mi is történt!

– Első osztályban rengeteg
futamon indultunk, murván és
aszfalton egyaránt. Nagyon sokáig vezettük is a bajnokságot,
de sajnos az év vége felé rengeteg technikai zűrünk volt ismét,
úgy tűnik ez már nem hagy el
minket. Ennek ellenére a kategóriánk 2. helyén végeztünk, a
murva kupában 3. helyen. Nem
vagyunk elégedetlenek, hiszen
voltak pillanatok, amikor azt hittük még a kocsi is porig ég, akkora zűrök voltak, de amikor az
embernek ennyire közel van a
bajnoki cím, vereségnek éli meg
a 2. helyet is. Ami a Suzukit illeti, új navigátorral mentem,
Oberling Krisztián személyében,
aki valójában kiváló sofőr és
másod osztályú bajnok is. Krisztiánnal tavaly ismerkedtünk
meg, és év végén felajánlotta,
hogy beül mellém segíteni. Ez
olyan jól sikerült, hogy kategó-

riánkban szintén 2. helyen végeztünk, valamint Suzuki kupában bajnokok lettünk. Úgy
érzem, ez egyik legnagyobb
eredményem, hiszen tavalyhoz
képest rengeteg gyorsultunk.
Nagyon hálás vagyok neki, nagy
segítség volt egész évben szakmai tudása.
– Hogy jött a tereprally a
képbe?
– Ez érdekes történet, hiszen
soha nem terveztünk más szakágban versenyezni, lévén nagyon költséges és teljesen eltérő
sport. Nyár közepén kaptam
felkérést egy neves csapattól,
hogy beugró navigátort keresnek. Azonnal nemet mondtam,
hiszen nem volt semmi tapasztalatom ebben a szakágban. Aztán
sokan „szekáltak”, hogy most
meg lehetne mutatni, hiszen itt a
navigátornak teljesen más feladata van, így némi büszkeség-

ből – hogy én ezt is meg tudom
csinálni – vállaltam a megmérettetést. Később mondták meg,
hogy egyből egy világkupán és
egyből egy Dakar-on már jól bevált autóval fogunk menni. Iszonyatosan nagy élmény volt, és
iszonyatosan megterhelő. Másnap meg is fogadtam, hogy soha
többet, de persze hamar rávettek
minket Petivel, hogy menjünk
közösen is egy olyan „rally-san
tereprallist”. Mentünk is, imádtuk mindketten, hiszen összeszokott párosként teljesen más
értelmet nyert ez a fajta versenyzés is. Abszolút 3. és kategória
2. helyet szereztük meg elsőre.
Kedvet kaptunk folytatni a dolgot, ha belefér a jövő évbe, szívesen mennénk újra.
Kozma Gy.

Félidő a Coerver® képzésben
22. oldal

Szalma József a Coerver®
Coaching magyarországi képviselőjének elmondása szerint félidejéhez érkeztek a sportkirándulások és a mindennapos testnevelés keretein belül tartott
képzések. A téli időjárás miatt
egyelőre a felső tagozatos gyerekekkel a Nagyiskola, az alsósokkal a „Zsidóiskola” tornatermében tartják a foglalkozásokat.
A gyerekek között nagyon népszerűek a foglalkozások, ezt bizonyítja, hogy folyamatosan
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újabb fiatalok csatlakoznak hozzájuk. Egy újdonsággal lepték
meg a őket. Minden hónapban
kihirdetik a csoportok legjobbjait, akik díjazásban részesülnek.
A tornatermek szűk méretei
kissé behatárolják a képzési lehetőségeket, ezért az eddigi öt
csoport helyett hat korcsoportban tartják az edzéseket, hogy
minden gyermek számára jusson tér, hogy megfelelő módon
tudjon részt venni a foglakozásokon.
K. Gy.

Október legjobb játékosai:

Alsós lányok: Molnár Mercédesz • 1–2. osztályos fiúk: Burka
Raul • 3–4. osztályos fiúk: Orsós Benjámin • Felsős lányok:
Orsós Alexandra • 5. osztályos fiúk: Rózsa Bence

November legjobbjai:

November legjobbjai: Alsós lányok: Doma Zsüsztin • 1–2. osztályos fiúk: Fejes Adrián • 3-4. osztályos fiúk: Oszkó Milán •
Felsős lányok: Orsós Vanessza • 5. osztályos fiúk: Szőke Máté
• Az edzők szavazatai alapján díjazott: Kurdi Máté
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A futballcsapatnál…

Visszatekintés és értékelés

Heizler Gábor a Devecser SE
futball szakosztályának vezetője
értékelte az elmúlt esztendő teljesítményét, valamint röviden
felvázolta a folytatást:
Az ősszel rajtoló bajnokságba
a következő csapatokat indítottuk: U7 edző: Tahin József, U9
edző: Kiss István, U11 edző:
Váczi Gábor, U13 edző: Horváth
Zsolt, U14 edző: Horváth Zsolt,
U17 edző: Tahin József, U21
edző: Kiss István, felnőtt csapat
edzője Cserna Róbert. Sikerült
összehoznunk egy női labdarúgó csapatot! A csapat a megyei
első osztályban indult. A kezdeti problémák után a csapatjátékosok létszáma folyamatosan

nőtt, a szezonzárásra elérte a 20
főt. Az utánpótláscsapatoknál
nem volt szempont az eredményesség, a kicserélődött játékoskeret az U21-es csapat szereplésére is rányomta a bélyegét (15.
hely). Reményeink szerint tavasszal sikerül az első ötbe kerülni. Felnőtt csapatunk sikeres
szezon után a harmadik helyen
áll (30 pont). A hazai mérlegünk
fantasztikus (6 mérkőzés, 6 győzelem, 19 rúgott, 0 kapott gól).
Tavasszal próbálunk az idegenbeli mérkőzéseken is hasonlóan
szerepelni. Öregfiú csapatunk
(Nyoma László Cuci bácsi vezetésével) szintén sikeres őszt zárt.
Sok mérkőzés-sok győzelem!

Háziasszonyoknak

Fahéj: szeretjük kellemes,
meghitten jellegzetes illatát,
amely belengi télen otthonunkat.
Fogyasztásával a felfúvódás
gyorsabban szűnik meg, segítség lehet némely gyomorpanaszra is. Elég, ha kedvenc gyümölcssalátánkat megszórjuk
vele, s már is megnyugszik a
gyomrunk. Mézzel összekeverve a gyomorfekély megelőzésében segít. Kiváló szer az öregedés lassítására, mert fenoltar
talmának köszönhetően a
szervezetben nem jönnek létre
sejtkárosodások. Csökkenti a
véralvadást és gyulladásgátló
hatása is ismert. Kiváló ellenszere, ellensége a különböző
baktériumoknak, vírusoknak. A
fahéj a vércukorszínt ingadozását is csökkenti. Megfázás ese-

A sikeres szezon nem jött volna egy nagyon jól sikerült banketössze Támogatóink, az Önkor- tel zártuk a Resti vendéglőben.
mányzat és a Szurkolóink segítKozma Gy.
sége nélkül. Köszönjük! Az évet

Ma ezt sütöttem ki
A töltelékhez: 2 vagy 3 zacskó
(40 vagy 60 gramm, ízlés szerinti mennyiség) őrölt fahéj, 20 dkg
por vagy kristálycukor (kristályból elég 15 dkg is), A tészta kenéséhez 1 db tojás, 1evőkanál
olaj

tén fogyasszunk fahéjas teát,
kakaót, kávét – ízlés szerint.

Fahéjas fonott kalács

Hozzávalók: (a tésztához) 60
dkg liszt, 5 dkg élesztő, 6 dkg
kristálycukor, 4-5 dl tej, 1 csipet
só, 2 db tojássárgája, 4 evőkanál
olaj

Elkészítés: Az élesztőt 1 dl
langyos, cukros tejben felfuttatjuk, s a többi hozzávalóval
együtt a többi langymeleg tejjel
tésztává dagasztjuk. 6 db egyforma cipót készítünk belőle és
letakarva, langyos helyen (kb.)
60 percig kelesztjük. Többször
ránézünk a tésztára, s akkor jó,
ha duplájára nőtt a térfogata.
Miközben kelt a tésztánk a margarint, cukrot, fahéjat habosra
kevertük. A cipókat egyenként
kisodorjuk és mindegyiket meg-

kenjük a krém arányos részével.
Lágyan felcsavarjuk a tésztát és
két-két rúdból kalácsot „fonunk”, csavarunk. Az így kapott
3 kalácsot sütőpapírral bélelt
tepsibe tesszük, s újból meleg
helyen pihentetjük, kelesztjük.
Akkor jó, amikor formára tekintve olyan, mint amikor fogyasztjuk. Végül, vagy éppen lehet,
majdnem sült állapotban is megkenni az olajos tojással, hogy
fényes és ragyogó sárgásbarna
legyen a teteje. (tojásspórolás
esetén cukros-tejjel megkenve is
szép, piros színe lesz) Előmelegített sütőben, 180 fokon, 40–45
percig sütjük. Kelt tésztát szépen szelni csak kihűlt állapotban
lehet. Fogyasztása sem javasolt
melegen.
MMK
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A vitaindító cikk, Élők a holtakért c. írás (Váti F.) a 2014. novemberi szám 10. oldalán jelent meg.

Élők az élőkért (olvasói levél)

A 2014. novemberi számban
közölt Élők a holtakért c. írással
kapcsolatban megfogalmazódott bennem néhány gondolat.
A cikk nyilván az ótemetőben
végzett munkálatokról szól. Sajnos az életem úgy alakult, hogy
nem csupán mindenszentekkor
vagy egy-egy temetés kapcsán

matosan száraz falevéllel takarja
be a síremléket. Söprögetek és
bosszankodok eleget. Egy ideig
még egy félig letört himbálózó
faág is komoly veszélyt jelentett,
de időközben azt levágták.
Bízom benne, hogy már a fán
sem sokáig pihenhetnek az
ugyancsak rengeteg koszt okozó
madarak. A cikk szerzője az eltávolított síremlékeket, bokrokat is hiányolja. Ezek a bokrok
üres sörös – borosüvegeket, szemetet rejtegettek a felületes
szemlélő elől. Néhány éve a temetőt rendszeresen takarítják,
gyakran szerveznek munkát önkéntesek részvételével. A gazdátlan sírokat, környéküket, az
utakat teszik rendbe. Régebben
félelmetesen összefonódó növények tették kísértetiessé a helyet.
Sem a halottakat, sem az emléküket nem zavarják, ha – nem
lévén gondoskodó utódok – az
életveszélyessé vált sírköveket
eltávolítják, parcellájukat letiszjutok ki az említett helyre, títják. A kivágott öreg fák helyét
hanem hetente többször is. Sze- is fiatal csemetékkel pótolják.
retteim sírja mellett is egy hatal- (Tudomásom szerint a temető
mas beteg gesztenyefa áll, igaz nem áll sem természet, műem– évszaktól függetlenül – folya- lékvédelmi vagy egyéb hatósági

felügyelet alatt.) Az írás célzott
holmi régi konfliktusra, ám én
az előzményeket nem ismerve
véleményt nem alkothatok.
Azért adtam az Élők az élőkért
címet gondolataimnak, mert
nem szeretném, ha a temetői
– jószándékú – önkéntes munkavégzés újabb, valódi konfliktusokat teremtene az élők között.
Az üggyel kapcsolatban pedig
azt javaslom, a gondoskodó

fenntartónak köszönjük meg a
törődést, az önzetlen segítőknek
a munkát: autentikus véleményt
pedig az ótemetőbe rendszeresen látogató hozzátartozóktól
fogadjunk el! Más néha-néha a
hűs fák alatt sétálgatva, merengve nézelődni: és más szeretteink
sírját folyamatosan gondozni.
Németh Pálné
(sz. Markos Erzsébet)
Devecser, Somogyi B. u. 6.

Ha stílszerűen akarnám foly- „A holtak az élőkért” vagy sok- morbidnak éreztem. Bár, ha jobtatni a témához kapcsolható cí- kal inkább úgy, hogy „A holtak ban belegondolunk!? Mindezek
meket, kezdhettem volna úgy: az élőknek”. Azonban kissé előtt le kívánom szögezni, hogy
sem régebben, sem most nem
akarok senkit megsérteni. Figyelmezetéseimet, észrevételeimet jobbító szándékkal tettem.
Azt hittem, értő fülekre talál.
Úgy gondoltam, a jó és a nemes
példákat érdemes átvenni, megszívlelni bárhonnan és bárkitől
erednek. Nem akarok hiábavaló
és értelmetlen vitákat folytatni a
temetőről szóló írás szerzőjével.
Csupán néhány részlettel nem
értek egyet, amelynek hangot
akarok adni. Miért kell kivágni
a bokrot, ha szemetet fúj alá a
szél? Otthon sem így teszünk,
hanem eltávolítjuk alóla a hulladékot és örülünk a bokor szépségének. Miért kell egészséges

fákat halálra ítélni, ha lehullik a
levelük? A lombhullató fák természete már csak ilyen. Ha
eljön az ideje, leejtik levelüket.
Adnak egy kis munkát az

Válasz az élőknek (Váti Ferenc válasza)
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embereknek, ez igaz. De mi
lenne a világgal élő fák és bokrok nélkül? A mi temetőnk is a
fáktól (volt !?) egyedi és szép.
Mindezt tapasztalatból tudom.
Nem álmodozni járok a temetőbe, hanem drága szüleim sírját
gondozni. Fölöttük hatalmas fa
vigyázza álmukat, amely a leveleit is hullajtja, de még soha nem
jutott eszembe, hogy ki kellene
vágni. Az önzetlen segítőknek
valóban köszönet jár. Azt viszont nem hiszem, hogy a fák,
bokrok és síremlékek védelmében írt soraim ijesztően hatnak
rájuk. mert én éppen az ő közreműködéseikkel képzelem, képzeltem el a temető védelmét.

Szakmai iránymutató az öreg, régi
temetők rendezéséről
Megkerestük a vitatott temetői rendezéssel kapcsolatban a
szakembert, hogy mondja el, mi
a hivatásos régész szakmai véleménye az öreg sírok, sírkövek
tekintetében. Hogyan járjanak el
a temetők fenntartói a múlt pótolhatatlan értékeivel szemben.
Közreadjuk Dr. Perémi Ágota
régész, muzeológus, a Laczkó
Dezső Megyei Múzeum Igazgatójának szakírását:

kel a város felvirágzásán, fejlesztésén dolgoztak, tevékenykedtek. Mondhatni, ezek a feliratos kövek szinte az utolsó
bizonyítékai annak, hogy kik is
éltek hajdanán a településen, kik
nyugszanak a hantok alatt. A sírkövek elmozdításával az eredetileg alatta nyugvó személyazonossága is „megszűnik”. A csontokat kidobják, ha még van
érték, elpusztítják… Vajon hova

Véleményem szerint, és ezt
nem csak én gondolom így, a
sírkövek, síremlékek már magukba véve is akár művészi értéket is képviselhetnek, ilyen
értelemben szinte kötelező
lenne ezek megőrzése.
Ugyanakkor itt ennél lényegesen többről van szó! Nem csak,
sőt elsősorban nem a sírkövekről, hanem azokról a korábbi
évtizedekben, századokban itt, a
településen élőkről van szó, akik
akkor két kezükkel, tehetségük-

tűnt az ún. hálás utókor? Mi is
erre a sorsra jutunk? Ezen közben tudomásom szerint a devecseri öreg temetőben még elegendő hely áll rendelkezésre
arra, hogy egy más dimenzióba
költözött szerettünket végső (?!)
nyugalomra helyezhessük. Úgy
vélem, kötelességünk mind a síremlékek, mind az alattuk pihenők nyugalmát megőrizni és inkább ápolni emléküket, mint
véglegesen eltörölni. És nem
csak a hősök, a nagy tetteket

végrehajtó vagy más vonatkozásban kimagasló személyiségeink emlékét kell őriznünk! Történeti vagy egyéb tekintetben
„névteleneknek” tartott elődeink
nélkül ezek tettei sem valósulhattak volna meg.
Egyébként érdemes lenne
azon országok példáját követni,
mint például Nagy-Britannia,
ahol a kis városi templomok
körül létesült temetők hosszú
évszázadokon keresztül megmaradhattak, senkinek sem jutott,
jut eszébe ezek felszámolása.
Kicsit ironikusan mondhatom,
hogy a mi hazánkkal ellentétben
a példaképpen említett országban a király sírok is fellelhetők.
Lehetett jó vagy rossz, púpos
vagy a feleségeit cserélgető,
meggyilkoló vezető, a sírja, temetkezőhelye ma is megvan.
A felnövekvő generációk ugyanúgy látogathatják, mint sok-sok
elődjük. Sajnos hazánkban
nincs ilyen kultikus emlékhely.

Igaz, nagyrészt a háborúk, az
ellenségeinknek „köszönhetjük”, hogy nagy elődeink nyughelyei eltűntek, megsemmisültek. És akkor felmerül a kérdés:
még ma is ott tartunk, hogy
pusztítunk? Mi is! Saját elődeink emlékét sem tudjuk megőrizni, tisztelni? Úgy vélem,
némi igyekezettel, okos, átgondolt megoldást is lehetne találni,
csak igényesebben, a múlt iránti
megbecsüléssel kellene hozzálátni a temetők rendezéséhez.
Nagyon drukkolok, hogy okos
kompromisszumos megoldás
szülessen nem csak Devecser
városában, hanem az ország más
településén is a temetőkben történő múltmegőrzésben.
Tisztelettel:
Dr. Perémi Ágota
Igazgató, régész, muzeológus
Veszprém,
2014. december 18-án
Fotók: Rónai Károly és
M. Mester K.
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Népi meteorológia

Gábor Andor:
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Fáj a torkunk?
Gargarizáljunk!
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Ha újévkor (1.) csillagos az ég, rövid lesz a tél, ha piros a hajnal,
szeles esztendő várható, ha hideg északi szél fúj, zord idő ígérkezik,
ha olvad sok szőlő terem. Ábel (2.) napos ideje, bő gyümölcstermés
előjele. Ha vízkeresztkor (6.) csurog az eresz, hosszú tél lesz, ha
havazik, hamar jön a tavasz, ha esik az eső, férges lesz a mák. Piroska napján (18.) ha fagy, 40 napig el nem hagy. Ha szépen fénylik
Vince (22.), megtelik borral a pince. Ha szent Pál (25.) ideje tiszta,
bőven terem mező, puszta.

37
41

42
47

43
48

VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt
betűk: A, A, O, J, V, A) 10./ Előadó (Rövidítve!) 11./ Áru ellenértéke 12./ ...océn (Földtörténeti
időszak) 13./ Bikahóhér 15./ Vékony anyag, amelyre írunk 17./
Csomót bogoz 18./ Három hangszerre írt zenemű 19./ Libahang
20./ Angi .... (Magyar filmcím)
22./ Éles hangon kiáltozik 24./
Esztendő 25./ Elképzelés 26./
...gyári capriccio (Jirí Menzel
klasszikus filmje) 28./ Hang közepe! 29./ Arzén vegyjele 31./
Nukleinsav szakaszok a sejtek
magjának kromoszómáiban 33./
Abe .... (A homok asszonya szerzője) 36./ Igekötő 37. / Vas megyei település 40./ Német névelő
42./ Fába vés 43./ Kötőszó 45./
Opus ... (Egyházi szervezet
Madridban) 46./ Vízenyő 48./ ....
tragédiája (Bessenyei György
drámája) 50./ A verseny .. halála
(Csingiz Ajtmatov műve)
FÜGGŐLEGES: 2./ Palya ...
(Népdalénekes) 3./ Gazfickó 4./
A hét egyik napja 5./ Merít 6./
Sor része! 7./ Van ilyen parancs!
8./ Határozószó 9./ Pinka .....
(Román szegénylegényvezér)
13./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk: Ű, Z, H,

44

38

39

45
49

50

C, E) 14./ Község Fejér megyében 16./ Verőér 21./ Van ilyen
kanál! 23./ .... Sary (Demokratikus Kambodzsa külügyminisztere 1975-79 között) 27. / ... Zsuzsa (Pápai születésű költőnő)
30./ Ételt ízesít 32./ Elősegíti a
növény érését 34./ Szombathely
egyik lalótelepén élő 35./ Egyszerű gép 38./ Odanyújt népiesen 39./ Karácsonyi bejgli ilyen
töltelékű 41./ Veszprém patakja
42./ Szótoldalék 43./ ... madár
(Magyar filmcím) 44./ Játékvezetést segítő hangszer 47./ Menet
eleje! 48./ Földet forgat 48./ Séta
egynemű betűi
Előző szám helyes megfejtése:
„Csak ez a szalma, koldusi hely,
rá meleget a marha lehel…”
Nyertesek: Szabó Kálmánné
Devecser, Dózsa Gy. u. 18., Illés
Dezsőné Devecser, Honvéd u.
74., Papp Tibor Somlóvásárhely,
Szabadság tér 3. A nyertesek
könyvjutalomban részesülnek.
A megfejtéseket 2015. február
13-ig (péntek) várjuk a szerkesztőség címére: Devecser Városi
Könyvtár és Művelődési Ház
8460 Devecser, Jókai u. 3.
Készítette: Czeidli József

Régi, közismert gyógymód gargarizálásra, ha összekeverünk egy
pohárnyi meleg vízben (kb. 2 dl) 1 púpos teáskanálnyi sót. Fontos,
hogy a lehető legmelegebb vizet használjuk, olyan hőfokút, amit
még kellemesen meg tudnánk inni. A hideg vízzel való gargarizálás
kevésbé hatékony. Adhatunk a vízhez még egy evőkanálnyit a szájöblítőből is, hiszen az is fertőtlenítő hatású. A sós oldat segít „kiöblíteni” a torokban felgyülemlett váladékot, megszünteti az okot,
serkenti a nyálkahártya gyógyulását. A folyadékot természetesen
köpjük ki, semmiképp ne nyeljük le. Lényeges még, hogy mindig
frissen keverjük az oldatot, napi háromszor, s ha gyorsabb eredményt szeretnénk, otthon tartózkodunk, akár napi öt alkalommal is
gargarizálhatunk. Gyógyszeres kezelés mellett is hatékony az ősi
gyógymód.
(Az oldal szöveges részét MMK gyűjtötte)

Mosoly
percek
Mi a különbség az optimista
és a pesszimista Szilvesztere
között?
– Az optimista azért várja
az éjfélt, hogy az újév elkezdődjön, a pesszimista meg
azért, hogy megbizonyosodjon róla, hogy elmúlt az a
fránya óév.
* * *
– Mennyibe kerül ez a gyönyörű kutya?
– 25 ezer forint, fajtiszta…
– És hűséges fajta?
– Meghiszem azt! Már vagy
négyszer eladtam, s reggelre
mindig visszajött.

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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