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Alapítva 1927-ben

Húsvét, Jézus kereszthalálának és 
feltámadásának ünnepe. A niceai 
zsinat (325-ben) a keresztény hús-
vétot a tavaszi napéjegyenlőséget 
(március 21.) követő első holdtölte 
utáni vasárnapra tette. Mivel ez az 
időpont évről évre változó, a hús-
vét ún. mozgó ünnep. Idén márci-
us 27-28. Az ünnepet megelőző 40 
nap a nagyböjt időszaka, ami Jézus 
40 napos pusztai elvonulására em-
lékeztet, s egyben a húsvétra való 
felkészülés, a nagyböjt a lelki és 
testi megtisztulás ideje.

A húsvétot megelőző vasárnap a 
virágvasárnap, Jézus Jeruzsálembe 

való bevonulásának ünnepe. Jézus 
szamárháton érkezett a városba, a 
nép virágokat, pálmaágakat szórt 
a lába elé, ezzel dicsőítette. A fő-
papok, akik rossz szemmel néz-
ték Jézus tanításait, úgy döntöttek, 
hogy tanítványai körében elfogják. 
Ehhez az áruláshoz megnyerték az 
egyik tanítványt, Júdást. Az utolsó 
vacsorát Jézus tanítványai körében 
költötte el. 

Kenyeret nyújtott tanítványainak, 
és ezt mondta: „Vegyétek, ez az én 
testem”, és bort nyújtott, mondván: 
„Igyátok, mert ez az én vérem”. A 
vacsora után Jézus tanítványaival a 

Getsemáné kertbe ment, s arra kér-
te őket, hogy virrasszanak vele. A 
tanítványokat azonban elnyomta az 
álom, nem virrasztottak mesterük-
kel. Itt a Getsemáné kertben árulta 
el Júdás egy csókkal Jézust a kato-
náknak, akik onnan elhurcolták.

Jézust istenkáromlással vádolták 
meg, s a nemrég még az őt éljenző 
tömeg gyalázkodni kezdett felette. 
Péter, aki leghűségesebb tanítványa 
volt, háromszor tagadta meg őt, 
azt mondta a katonák kérdésére, 
hogy nem is ismeri. A katonák a 
római helytartó, Poncius Pilátus elé 
hurcolták, aki a népet fennhangon 
megszavaztatta. Végül Jézust bű-
nösnek ítélték, Pilátus pedig mosta 
kezeit, ezzel jelezve, hogy Jézus ha-
lála nem az ő kezéhez tapad.

A fogoly Jézust töviskoszorúval meg-
koronázták és így gúnyolták: „Íme, a 
zsidók királya”! Ezután Jézus keresz-
ttel a vállán elindult a Golgota he-
gyére, ahol keresztre feszítették. (A 
kereszthalál emlékére szólnak a ha-
rangok minden pénteken 3 órakor.)

Halálakor furcsa égi jelenségek köze-
pette a jeruzsálemi templom oltárát 
díszítő kárpit megrepedt, s a föld fel-
morajlott, megnyílt. A sziklasírhoz, 

ahová temették, őröket állítottak a 
főpapok, hogy őrizzék a testet, hisz a 
jövendölés szerint a halál utáni har-
madik napon Jézus elhagyja a sírját. 
Vasárnap három asszony, köztük 
Jézus anyja is, finom kenetekkel a 
sírhoz mentek, de az már üres volt. 
Egy angyal jelent meg nekik, s jelen-
tette, hogy Jézus föltámadott.

M. Mester Katalin

„Örvendetes napunk támadt…”

Húsvét A keresztény világ 
legnAgyobb ünnepe

LocsoLóversek

Mó napot, jó napot,
kedves liliomszál, 

megöntözlek rózsavízzel, 
hogy ne hervadozzál. 
Kerek erdőn jártam, 
kék ibolyát láttam, 

bárány húzta rengő kocsin
mindjárt ide szálltam. 

Nesze hát rózsavíz, 
gyöngyöm, gyöngyvirágom, 

hol a tojás, piros tojás, 
tarisznyámba várom!

Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem. 

Tarisznya húzza vállam, 
Térdig kopott már a lábam. 

Bejártam a fél világot, 
Láttam sok-sok szép virágot. 
A legszebbre most találtam, 

Hogy öntözzem, alig vártam. 
Piros tojás, fehér nyuszi, 
Locsolásért jár egy puszi.

2016. február 26-án a devecseri 
Re-Cikli Műhelyt működtető Deve-
cseri Tandem Szociális Szövetkezet 
munkatársai lakossági nyílt napot 
szerveztek. Kurdi Róbert műhelyve-
zető elmondása szerint ez azért volt 
fontos, hogy a lakosság minél széle-
sebb körben tájékozódhasson az ála-
luk nyújtotta lehetőségekről. Szerepi 
Anna kommunikációs munkatárs 
kiemelte, hogy a Re-Cikli most már 
professzionális kerékpárműhelyként 
működik, árlistával, nyitvatartási 
idővel rendelkezik.

A nyílt napon az érdeklődők szá-
mára lehetőség nyílt ingyenes ke-
rékpár-átvizsgálásra, a gyermekek 
számára rajzolásra, színezésre, a 
Magyar Vöröskereszt - Targubáné 
Szendrei Júlia - vezetésével, vala-
mint a biztonságos közlekedésről 
szóló gyakorlati tanácsadásra, 
amely a Devecseri Rendőrkapitány-
ság munkatársai - Kovács Róbert 
rendőr főtörzsőrmester és Salamon 
Márton rendőr törzsőrmester - 
segítségével valósulhatott meg. A 
programon részt vettek az általános 

iskola diákjai, és számos más érdek-
lődő. Azok között, akik részt vettek 
az ingyenes kerékpár-átvizsgáláson, 
ajándékcsomagokat sorsoltak ki.

A műhely nagyon jó hangulatú, 
nagy látogatottságú napot tudhat 
maga mögött.

Nyárs Hajnalka

nyílt nAp A re-Cikliben
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Vers, amit olvasni, hallgatni, mon-
dani jó...Ez a gondolat lehetne a 
mottója a Természet szava szava-
lóversenynek, mely immár hagyo-
mányként Noszlopon, a Német 
Nemzetiségi Általános Iskolában 
került megrendezésre általános 
iskolások számára. A környékből 
mintegy negyven gyerek jelentke-
zett a rangos eseményre. Az egybe-
gyűlteket Városi Attila iskolaigazgató 
köszöntötte. A népes közönség híres 

magyar költők természethez szóló 
gyönyörű gondolatait hallhatta kis 
„művészek” előadásában. A zsűri 
kategóriánként díjazta a versmon-
dókat, a legjobbak könyvjutalmat 
kaptak. Iskolánk tanulói ezúttal is 
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

Eredmények: 

1-2. osztály: Németh Hanna gyé-
mánt minősítés, Orsós Alexandra 
arany fokozat

3-4. osztály: Dávid Eszter gyémánt 
minősítés

„Szeresd a verset, legyen az imád, 
legyen mindenkor aki segíthet, egy 
jó barát….” 

Ezzel a gondolattal kívánok a gye-
rekeknek további jó barangolást a 
versek világában.

Nyárs Hajnalka

2016. március 8-án városunk önkormányzata 
nőnap alkalmából, zenés rendezvénnyel ked-
veskedett a hölgyeknek. Az épületre akár ki is 
kerülhetett volna a „TELTHÁZ” felirat, annyian 
látogattak el a rendezvényre. A megjelenteket Fe-
renczi Gábor köszöntötte, a jó hangulatról pedig 
Soltész Rezső gondoskodott. A zenés produkci-
ót követően a hölgyek ajándék virágot kaptak. 

Fényes gárdonyisok

A Hölgyeket ünnepeltük deveCserben

Orsós Alexandra, Dávid Eszter, 
Németh Hanna

Ha az ember virágot ad vagy kap - le-
gyen éppen nő, vagy férfi -, nem árt 
tudni azok jelentését, hiszen lehet, 
hogy titkos üzenetet rejtenek. Ha pedig 
nem ismerjük az üzenetet, akár kínos 
helyzetbe is kerülhetünk. Nőnapon 
számíthattunk virágra, meg (mini-
mum) név- és születésnapokon, ezért 
a tavasz kezdetén ideje tanulmányoz-
nunk a csokrok, virágszálak jelentését.

• Tulipán, tavasszal igen népszerű 
ajándék. A nőiség ősi jelképe, s szív 

alakja miatt a szerelem kifejezője 
is lehet.
• A rózsa, a szerelem virága, de azért 
az sem mindegy, hogy milyen színű.
• Vörös rózsa a szerelem legegyér-
telműbb kifejezése az izzó, vörös 
rózsa ajándékozása bódító illatával 
egyetemben.
• Fehér rózsa is jelképezheti a sze-
relmet, de finomabb, visszafogot-
tabb formában, mint a vörös. A 
szülői szeretet virága is lehet.
• Sárga rózsa ajándékozásánál arra 

vigyázzunk, hogy a sárga növények 
jelentése általában negatív. A hűt-
lenséget szimbolizálja. Persze, ha 
ilyet kapunk, ne ijedjünk meg, hi-
szen szeretetből hozták nekünk.
• Orchideával az ajándékozott tu-
dását és kifinomult ízlését szokták 
dicsérni. Az orchidea érzékenység-
re, kifinomultságra utal.
• Nárcisz. A nevéből is kikövetkeztet-
hető, narcisztikus, hiú, kacér, önbiza-
lommal teli valakinek adhatja az, akit 
a virágok jelentése alapján ajándékoz.

• A hófehér kála a szépség jelképe.
• Gyöngyvirág, kedvelt erdei, ta-
vaszi virág. A tisztaságot, a szep-
lőtelenséget, a belső értékeket, a 
szépséget szimbolizálja.
• Orgona. E kedves évelő virág-
nak májusban lesz a szezonja, de 
sokak kedvence bódító illatával. 
Varázserőt és boldogságot jelképez.

Érdekességként olvasgathatjuk a 
virágszimbolikát, de a legjobb meg-
oldás, ha mi nők minden szívből 
adott virágot szeretettel fogadunk.

M. Mester Katalin

tAvAszi virágszimbolikA
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Pitti Katalin művésznő az opera nagykövete-
ként járja az ország általános- és középiskoláit. 
Március 7-én Devecserben, a művelődési ház 
színháztermében találkozott a helybeli diákok-
kal, és tartott nekik felejthetetlen előadást. Az őt 
köszöntő beszédben hangzott el, hogy tehetségé-
re már korán felfigyeltek. Ének- és zenei tanul-
mányait a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskolában és Gimnáziumban kezdte, 
majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 
folytatta. 1977-ben a Magyar Állami Opera-
házban - Csajkovszkij Anyeginjében - Tatjána 
szerepében debütált. Továbbá a méltatás szólt 
a legsikeresebb színházi szerepeiről - a teljesség 
igénye nélkül. (Puccini: Turandot - Liujaként, 
Verdi: Otelló - Desdemonájaként, Erkel Ferenc: 
Bánk bán - Melindájaként, Verdi: Traviata - Vio-

lettájaként, Kacsóh Pongrác: János vitéz - a fran-
cia királykisasszony szerepében, Kálmán Imre: 
Marica grófnő főszerepében láthatta és hallhatta 
a közönség. Filmbeli szerepei is jelentősek és ma-
radandóak. Közülük kiemelkedik Koltay Gábor 
2006-os, A Napba öltözött leány című alkotása. 
A Liszt Ferenc- és Érdemes Művész-díjas Pitti 
Katalin által oly sokszor idézett Hamvas Béla 
gondolat,miszerint: A boldogságot csak az bírja 
el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, 
aki másnak is ad belőle..., itt Devecserben teljes 
mértékben beteljesült. Pitti Katalin lenyűgöző 
előadásával, szenvedélyes interpretációjával a 
hozott fény áldássá vált és a gyerekek is része-
sültek belőle. 

Czeidli József

Megvalósultak azok a  fej-
lesztések az iskola konyháján 
melyeket adományokból, pa-
pírgyűjtésből, és a jótékony-
sági bál bevételéből fedezett 
az önkormányzat.  

A fejlesztés során egy új sü-
tőfal, egy ventilátor és négy 
bojler került beszerelésre és 
várhatóan a 2016-os évben 
további új eszközök beszer-
zésére nyílik lehetőség. 

Devecser Város Önkormány-
zata köszöni az adományo-
zóknak az önzetlen támoga-
tást, mely során több mint 
1.200.000.-Ft gyűlt össze. 

Városunk asszonyai, lányai az idén 
kivételezett helyzetet élvezhettek. A 
szokásos egy helyett kétszer ünne-
peltük őket. (Bár 365-ször kellene!)

Március 6-án immár tizenharmadszor 
rendezte az ünnepséget az MSZP helyi 
szervezete. Az érkező hölgyeket egy szál 
piros szegfűvel fogadták. A vendégeket 

Szente István főszervező és Gőgös Zol-
tán országgyűlési képviselő köszöntöt-
te. A műsorban fellépett Szente Árpád 
Csaba a Pannon Várszínház művésze, 
Lehoczki Judit nemzetközi szemledíjas 
énekes, és a „Barátok” duó: Pék Attila 
és Szente István. A hallgatóság nagyon 
jól szórakozott.

Az operA nAgykövete deveCserben

Fejlesztések Az 
iskolA konyHáján

nŐnApi rendezvény 
piros szekFŰvel

A helyi általános iskola tanulói a 
plébánián vendégeskedő lengyel és 
erdélyi szerzetesekkel, valamint az 
Időskorúak Otthonának néhány la-
kójával együtt ünnepeltek. A műsor 

a 168 évvel ezelőtti 1848/49-es for-
radalom- és szabadságharcra emlé-
kezett. Az alsó tagozatos gyerekek 
mazsorett csoportjának színes 
zászlótáncával kezdődött a meg-

emlékezés. Ezután Mayer Gábor 
iskolaigazgató beszédében idézte fel 
a forradalmi eseményeket és szólt 
az akkori fiatalság bátor tetteiről. 
Az irodalmi színpadosok Nyárs 
Hajnalka tanítónő szerkesztette 
összeállítása méltó módon idézte 
meg 1848. március idusát és az azt 
követő történéseket a fegyverleté-
telig. A történelmi hangulatot a 
szereplők fegyelmezett előadása, a 
szöveg pontos tudása, Dávid Eszter 
csodálatos szólóéneke, a bevetített 
diaképek és a dalbetétek bemutatá-
sa tette varázslatossá. Jóleső érzés 

volt látni a ma ifjúságát ünneplőbe 
öltözve, szívük felett viselt nemze-
tiszínű kokárdával, a jövő nemze-
dékeként. Az ünnepély bizonyára 
minden tanulóban erős érzelmeket 
váltott ki, s egyben jó alkalom volt 
arra, hogy a diákok példát kapjanak 
hazaszeretetből. A szerzetesek az 
ünnepség után városnézésen vettek 
részt, ahol megismerkedtek a kis-
város történetével és nevezetessé-
geivel, majd a gyerekekkel tanítási 
órákon találkoztak. 

Czeidli József

vendégekkel együtt ünnepeltek

Pitti Katalin és Mayer Gábor 
(Fotó: Czeidli József)

(Fotó: Czeidli József)
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2,3 KM ÚT ÚJUL MEG IDÉN DEVECSERBEN
Tisztelt Lakosság! 
Nagy örömmel tájékoztatom Önöket, hogy ma délelőtt egyeztettem a Colas 
Hungária Zrt. képviselőivel. Az útépítő vállalat legkésőbb áprilisban megkezdi 
valamennyi, az országos közúthálózat részét képező devecseri belterületi út-
szakasz felújítását. A projektben az eddig bizonytalan szakaszok kivitelezése is 
benne van, azaz mindhárom belterületi főutunk teljes aszfaltcseréje, valamint 
800 méteren az útalap teljes cseréje is megtörténik várhatóan augusztus végéig. 
Az érintett szakaszok a következők: 
1. A téglagyári buszmegállóktól a Miskei úti elágazóig a Sümegi út egésze, 
benne 2 új buszöböl a Makovecz-lakópark mellett. Majd folytatva a Deák 
téri kereszteződésig.
A Sümegi út - Miskei út kereszteződésben a körforgalom kiépítése ebben 
a projektben nem szerepel. Benne van viszont az útpadkák rendbetétele 
is, valamint a főútszakaszokról leágazó mellékutcai ívek is új burkolatot 
kapnak. 
2. A Pápai úti vasúti átjárótól a Pápai út, a Petőfi tér melletti szakasz, illetve 
a Kossuth utca egésze a Deák téri kereszteződésig.
3. A Deák tértől Kolontár irányában a Szabadság tér és a Széchenyi utca 
egésze, majd becsatlakozva a néhány éve felújított Devecser és Kolontár 
közötti szakaszba. 
Az útfelújítás után természetesen lehetőségünk lesz a már korábban 
betervezett gyalogátkelőhelyek kiépítésére is.
Az útépítés üteméről, a várható forgalomkorlátozásokról, parkolási nehéz-
ségekről igyekszem a Tisztelt Lakosságot időben értesíteni. Az esetleges 
kellemetlenségekért előre is szíves elnézésüket kérjük.
Devecser, 2016. március 18.

Üdvözlettel:
Ferenczi Gábor polgármester

KEDVES DEVECSERIEK!
Hamarosan elkészül a Világháborús Emlékmű előtti térkőburkolat. A terület 
rendezéséhez növényeket és önkéntes munkát ajánlott fel a Meggyeserdő 
Honvéd Nyugdíjas Klub. Köszönjük a Start-munkaprogramban résztvevők 
munkáját, és a Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub tagjainak a felajánlását. 
A még hiányzó kőtáblák elkészítését - rajta a hősök nevével - március 
végére ígérte Járóka Attila kőfaragómester. 
Tájékoztatom Önöket továbbá, hogy az április 2-án 10 órai kezdettel tervezett 
ünnepélyes átadásra meghívtam a Magyar Honvédség Légierő Zenekarát. Vá-
rom Simicskó Honvédelmi Miniszter Úr jóváhagyását a zenekar fellépéséhez.

Tisztelettel:
Ferenczi Gábor polgármester

TISzTELT LaKoSSáG!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Sági Gyula elkészítette a Tikhegyre 
kerülő útjelző táblákat. Íme néhány a hamarosan kikerülő alkotásokból. 
A táblákat tartó oszlopok gyártása folyamatban van. Devecser város kö-
zössége nevében hálásan köszönöm az önkéntes munkát, mely által mind 
az odalátogatók számára, mind pedig segélyhívás esetén könnyebben 
elérhetőek lesznek a településrészen található ingatlanok. 
Devecser, 2016. március 17.

Tisztelettel:
Ferenczi Gábor polgármester

aDoMáNy az óVoDáNaK
Anton Windisch és Schmalzl János Urak ismét adománnyal érkeztek 
városunkba, melyet hagyományosan az óvodában adtak át. Köszönjük 
nekik, valamint a Gabriel családnak, akik ismét 300 Euró adományt 
küldtek önkormányzatunknak.

MEGEMLÉKEzÉS a hőSöKRőL
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulójára emlé-
keztünk. A megemlékezés a szabadságharcban elesett honvédek sírjainak 
megkoszorúzásával kezdődött, majd a Devecseri Városi Művelődési Házban 
folytatódott. A Devecseri Zenekar által játszott Himnuszt közösen énekelte a 
közönség. Szita Eszter köszöntője után az alsó tagozatosok mazsorett táncát 
csodálhattuk meg. Ezután Ferenczi Gábor, Devecser polgármestere mondott 
ünnepi beszédet. A műsor további részében az Irodalmi Színpad előadásával 
felelevenítette a történelmi eseményeket. Az ünnepi műsort a Szózat zárta.

Hírek
márCiUs
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„Az alkotó élet titka az, hogy felnőttkorban is 
megőrizzük a gyermekkor szellemét.” 

(Thomas Hurley)

2016. március 9-e ismét ünnepnap volt óvodánk 
életében. Tavaszi ébredés címmel Temesvári 
Györgyné Jeczuska Éva festményeiből nyílt kiál-
lítás. Nagy öröm számunkra, hogy helyi alkotót 
köszönthettünk és az ő munkásságának egy 
szeletét mutathattuk meg.

Éva néni elmesélte, hogy már kislányként is szere-
tett rajzolgatni, iskolás korában figyelt fel kézügyes-
ségére, kifejező alkotásaira tanára, aki bevezette és 
eligazodni segítette őt a festészet titokzatos világá-
ban. Bár titkos vágya, hogy porcelánfestő legyen, 
sajnos nem valósult meg, de későbbi munkahelyein 
kiteljesedhetett alkotásvágya, szépérzéke, kreativi-
tása. A devecseri Alkotó Kör szorgalmas tagja volt 
10 éven át, ezután önképző módon, festőbarátok 
segítségével mélyedt el a különböző technikák rej-

telmeiben. Keze munkáját dicséri számtalan szebb-
nél szebb alkotása: tájképek, életképek, portrék, 
hangulatok, melyek mindegyike egy-egy kedves 
emléket idéző pillanata életének

Ahogy ő fogalmazott: - Nincs is szebb annál, 
mint amikor a fehér papír vagy vászon élni kezd. 
Három fontos dolog: az agy, a kéz és a szív együtt-
működése kell hozzá, és egyéni képzeleteinkkel 
egy külön világot hozhatunk létre.

Komplex művészeti élménnyel ajándékozott 
meg mindannyiunkat ez a délelőtt. Lipkáné O. 
Ági furulyajátéka, Kókné N. Ágnes és Temesvári 
Emma verse, Ági néni és Gáspár Melitta éneke 
és egy zenés kreatív játék: Vasvári Zsófi, Farkas 
Zoé, Horváth Jázmin, Sulyok Vivien, Vizi Jáz-
min, Orsós Mirella megjelenítésével, amelyek 
mind-mind a varázslatos, mindig megújuló, iru-
ló-viruló, csengő-bongó tavaszt varázsolták elénk. 
A rácsodálkozás élményét követően Éva néni 

egy kis varázslatot mutatott meg a gyerekeknek, 
melyet nagycsoportosaink érdeklődése és kitartó 
figyelme kísért. Az elkészült alkotást, óvodánknak 
ajándékozta, melyet ezúton is szívből köszönünk!

Kívánunk Éva néninek jó egészséget, töretlen 
alkotókedvet, szemet, szívet-lelket gyönyörköd-
tető alkotásokat!

A Vackor Óvoda apraja-nagyja nevében.

Hóborné Nemes Márta
óvodapedagógus

Egy közösség esetében számos módja adódik az 
összetartásnak. Tapolcán mindez ünnepi műsor 
keretében valósult meg, a város ajándékozta meg 
ezzel magát a várost. Régi kedves kollégám, Szijár-
tó János, a helyi lap főszerkesztője invitált a jeles 
alkalom főpróbájára március 14-én, és örömmel 
tettem eleget a meghívásnak.

A Kokárdák és koszorúk című zenés-táncos 
színművet a Tamási Áron Művelődési Központ-
ban mutatták be a város műkedvelő színjátszói, 
kiegészülve profi zenészekkel, énekesekkel és a 
Batsányi Táncegyüttes tagjaival. Az író és ren-
dező, N. Horváth Erzsébet rendkívül jó érzékkel 
nyúlt a történelmi tényekhez. Már csak azért is, 
mert nem a közismert formában és tartalommal 
szólt a tapolcaiakhoz, hanem a helyi történe-
teket fűzte fel a forradalom és szabadságharc 
koszorújára. A háromórás darabban olyan élet-
helyzetekkel, sorsokkal ismerkedhetett meg a 
műértő közönség, amik azt bizonyították, hogy 
a tapolcaiak nem csupán résztvevői, de számos 
esetben befolyásolói, irányítói voltak az 1848-as 
országos eseményeknek. A darab főszereplői 

a város polgárai emlékezetében ma is megbe-
csülésnek örvendő Batsányi János (aki látóként 
megjövendölte a forradalom eljövetelét), Török 
Antal, Török János és Török Antonius Flórián 
voltak, akiknek személyiségét, hajlíthatatlan jel-
lemét a valósághoz hűen „hozták” a műkedvelő 
színészek. A játékot a Szijártó János által szerzett 
zene és dalok tették kerekké az általa összehozott 
zenészek és énekesek pontos előadásában. 

Nos, ennyi volna a hivatalos rész, és ne vádoljon 
meg azzal a tisztelt Olvasó, hogy nem mélyreható 
elemzést kap. Sokkal inkább szeretném azokról 
az érzésekről tájékoztatni, amik – nem tapolca-
iként – a hosszú előadás idején foglalkoztattak. 
Magam is foglalkozom amatőr színjátszással, 
és tudom, hogy a próbafolyamat – különösen 

műkedvelők esetén – egyáltalán nem egyszerű. 
Szöveget tanulni, mozgássorozatokat begya-
korolni, a többi szereplőhöz alkalmazkodni, 
ahogy mi mondjuk: „jelen lenni a színpadon” 
akkor is, ha éppen másra figyel a közönség, 
meglehetősen nehéz, embert próbáló feladat. 
Miközben a színészek játékát figyeltem, fél 
szemmel a közönséget is vizslattam: tapintani 
lehetett a feszült figyelmet, a drukkolást. Nem 
is szólva arról, hogy a darab és a dalok olyan 
eszméket jelenítettek meg, ha tetszik, hoztak 
vissza valahonnan a régmúltból, mint a becsület, 
a tisztesség, a meg nem alkuvás, a haza feltétlen 
szeretete, vagy az önfeláldozó szerelem érzése. És 
számomra igazán ennek volt jelentősége a játék 
során. Mert a tapolcaiak valamit tudnak, amit 
számos helyen ma már elfelejtettek: egy közösség 
nem az egyének sokasága, hanem belső össze-
tartás alapján működő, azonos értékek mentén, 
közös gondolkodáson, kölcsönös tiszteleten és a 
jobbító szándékon alapuló emberek társasága. 
Számomra ennek megtapasztalása jelentette az 
igazi élményt Tapolcán március 14-én.

Nagy Imre
főszerkesztő

Az Ajkai Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén 2016. március 7. és 
13. közötti időszakban összesen négy 
közúti közlekedési baleset történt, me-
lyek közül három sérülés nélküli, egy 
pedig könnyű sérüléssel végződött.

Az ajkai járás területén történt 
mind a négy közlekedési baleset.

A könnyű sérüléssel járó baleset kö-
rülményeinek tisztázására a KRESZ 
„járművezetés személyi feltételei”-re 
vonatkozó rendelkezések megszegé-
se miatt szabálysértési eljárás indult. 
A további három sérülés nélküli bal-
esetet a KRESZ „Megfordulás, hát-
ramenet”, az „Előzés” szabályainak 

megszegése és a nem az forgalmi 
viszonyoknak megfelelő sebesség 
alkalmazása miatt indított szabály-
sértési eljárás keretében vizsgálja az 
Ajkai Rendőrkapitányság. 

Összesítve
Baleset megoszlása sérülés szerint:
• 2016. március 7. – 13.:
 o Könnyű 1 db
Balesetek megoszlása KRESZ sza-

bályszegés szerint:
•  1 baleset „A járművezetés szemé-

lyi feltételei” megszegése miatt
•  1 baleset „Megfordulás, hátra-

menet” szabályainak megszegése 
miatt

•  1 baleset „Előzés” szabályainak 
megszegése miatt

•  1 baleset nem a forgalmi viszo-
nyoknak megfelelő sebesség al-
kalmazása miatt

tAvAszi ébredés

kitekintŐ

bAleseti körkép
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1. Szücs István kérdezi: Tervezik-e a varjak ki-
űzését a városból? Egyre szaporodnak. Már a 
gesztenyefákon is raktak fészket. Összepiszkítják 
az egész környéket (a járdán láthatók a nyomok). 
Nagy figyelemmel lehet csak a fák alatt járni. Az 
unokáját már „megtisztelték” fentről. Mi lesz pl., 
ha a Turulnál tartandó ünnepi beszédeket nem 
lehet majd hallani a károgástól. A fészekrakás 
idején, vagy később is jó lenne valami petárda-
félével durrogtatni, így talán kiköltöznének a 
madarak a városon kívüli akácfákra. Ha egyszer 
elmennek, nem jönnek vissza többet. Van erre 
példa.

Baráth László kőfaragó mester megerősítette, 
hogy a városközpont felé terjeszkednek a varjak. 
Valóban egyre több fészket raknak a házukkal 

szemben lévő gesztenyefákra. 

2. Véber Tamás és barátai ismét érdeklődnek, 
hogy az Ifjúság utca elején lévő játszótéren visz-
szateszik-e a csúszdákat. Korábban már feltették 
ezt a kérdést, de nem kaptak választ. Jön a jó idő, 
kell a játszótér a csúszdával együtt.

3. Óvatos gyalogosok és autósok kérdése: Mikor 
lesz biztonságos a közlekedés a Fekete Farkas 
előtt, illetve mellett? A 10 méteren belül megállni 
tilos táblát kitették ugyan, de ezt több autós nem 
veszi figyelembe és továbbra is az útkereszte-
ződéshez közel áll meg. Ezzel veszélyezteti a 
zebrán való gyalogos átkelést a Kossuth utcán, 
valamint a jobbra, balra fordulást. A gyakoribb 
ellenőrzés segíthetne! A Sarok ABC-nek már 
van saját parkolója. A Kossuth utcán nyitó új 

üzlet még fontosabbá teszi a megállni tilos tábla 
jelzésének betartatását.

Váti Ferenc

Március második hetében nyílt meg a Kossuth 
utcában „Katica zöldség és gyümölcskereske-
dése”. Geyer Katalin somlóvásárhelyi lakos az 
új zöldséges. Az üzlet új is meg nem is, mert 
néhány hét kihagyás után váltotta fel Katica 
az előző működtetőt. Kicsit alakított a belső 
téren, új, kellemes díszek lógnak alá a zöldsé-
gek és gyümölcsök fölé. A bejáratott, ismert 
zöldségboltot szívesen viszi tovább a - többek 
között - vendéglátós végzettségű új vállalkozó. 

Gyümölcs, zöldség, száraztészta, alapfűszerek, 
néhány különleges édesség is kapható továbbra is.

 - Mi az új még a szép cégéren és stílusos kisköté-
nyen túl? - kérdezem Katicát.

- Különféle mézeket is kínálunk a konyhára az 
egészség megőrzése érdekében. Kapható itt akác-
, hárs-, napraforgó-, medvehagyma-, repce-, 
de még gesztenyeméz is. Mindegyik más-más 
élettani funkciót segít a legjobban működni az 
emberi szervezetben - mondja Katica.

- Szeretnénk hosszútávon, minőségi áruval, és 
kedvező áron ellátni a lakosságot. Bízom benne, 
hogy a régi vásárlók, no meg újak is betérnek 
hozzám - zárja mondandóját Katica, s igazít még 
egyet csinos kötényén.

M. Mester Katalin

A kiemelkedő rendőrségi munka-
végzést évek óta díjazással értékeli 
a Veszprém Megyei Rendőr-főka-
pitányság. A 2015. év rendőrkapi-
tánysága, az év rendészeti és az év 
bűnügyi osztálya kitüntetést is az 
Ajkai Rendőrkapitányság kapta. A 
díjakat az országos rendőrfőkapi-
tánytól, Papp Károly altábornagytól 
és a Veszprém megyei rendőrfőka-
pitánytól, Töreki Sándor dandár-
tábornoktól vehette át Szoboszlai 
Tibor rendőr alezredes, Loránd 
György rendőr alezredes, Süveges 
Róbert rendőr őrnagy, Takácsné 
Pósa Anita rendőr őrnagy és Bakos 
András rendőr alezredes.

Szoboszlai Tibor rendőrkapitány 
elmondta, hogy az értékelés során 

sok szempontot vettek figyelem-
be, melynek az ajkai rendőrség 
minden téren megfelelt. Kiemelte 
azt is, hogy a jó eredmények el-

éréséhez elengedhetetlen, hogy 
mindenki a tőle elvárható módon 
tegye a dolgát. Szerinte egy ilyen 
kitüntetés pozitív visszajelzést ad 

mindenki számára, hogy érde-
mes jól, korrekt módon végezni a 
munkát. Szoboszlai Tibor csapata 
pedig kitűnő munkát végzett. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint a 
napokban tartott évértékelő érte-
kezlet, ahol elhangzott, hogy évek 
óta csökken az Ajkai Rendőrkapi-
tányság és a Devecseri Rendőrőrs 
illetékességi területén a bűncselek-
mények száma, javult a nyomozás 
eredményessége, gyorsabb lett az 
ügyfeldolgozás, megmaradt és to-
vább erősödött az együttműködés 
az ügyészséggel, bírósággal, járási 
hivatalokkal, önkormányzatokkal, 
és polgárőrséggel.

Nyárs Hajnalka

kérdezik, jAvAsolják, válAszt várnAk

kAtiCA zöldségese

sikerek egyenrUHábAn

(Fotó: Váti Ferenc)
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Járóka Attila devecseri származású pápai kőfa-
ragó mester műhelyében járva a sok szép már-
vány-, törökmészkő- és gránitlap között készül a 
világháborús emlékmű befejező része, az emlék-
tábla. A kőfaragásról, a végső forma kialakulásá-
ról kérdeztem a mestert, aki egyben alkotótár-
sam is a világháborús emlékmű munkálataiban.

- Mit kell tudnunk a talapzatról, a megelőző ter-
vekről?

- Többszöri egyeztetés előzte meg annak idején 
a végleges tervet. Rosta Zoltán önkormányzati 
képviselő támogatásával elevenedett meg újra 
a világháborús emlékmű állításának gondo-
lata. Toldi Tamás akkori polgármester hívá-
sára a könyvtárban gyűltünk össze lakossági 
fórumra. Kezdetben egy pesti tervező ötleteit 
vitattuk meg, ahol kockákra lettek volna a ne-
vek vésve. Úgy gondoltam, hogy egy egykori 
mezővároshoz hagyományos emlékmű illik, és 
ebből kiindulva találkoztam Németh Szabolcs 
kovácsmesterrel és veled. Az volt a feladat, hogy 
mindenki a maga mesterségének megfelelően 
mutasson meg valamit a tudásából. Így alakult 
aztán ki ez az alapkoncepció, hogy a három ősi 
elem: a fém, a fa és a kő alkossa az emlékművet, 
amit devecseriek készítsenek. Személy szerint 
azért is örültem ennek annyira, mert egyrészt 
magam is pártolom a fiatal tehetségeket, illet-
ve Devecserben születtem, sokáig itt éltem. Az 
én nagyapám testvére is a fronton halt meg, és 
hiányoltam már azt az emlékművet, ami méltó 
módon állít emléket a hősi halottaknak. Szabolcs 
egy szép rajzzal állt elő, amit egy pápai tervező 
alakított kicsit ívesre. Akkor még nem tudtuk a 
turulmadár súlyát, végleges formáját, ezért újbóli 
tervek készültek. Sebestyén Géza okleveles ter-
vezőmérnök nagyon okosan egy sokkal erősebb 

alapot tervezett neki, műkő talapzattal, amibe 
23 köbméter beton és vas került. Az elsődleges 
látványtervhez képest méretében, arányaiban 
kicsit igazítottam rajta, mivel az sokkal maga-
sabb, de vékonyabb oszlopon egy jóval kisebb 
turul lett volna. A műkőtalapzat vasalását, ami-
hez a vörösfenyőoszlop fogadó része csatlakozik, 
szintén Szabolcs tervezte és kivitelezte, mi pedig 
beöntöttük és felcsiszoltuk.

- Milyen kialakítású a műkőtábla?

- Mivel a talapzat műkőből készült ezért a mű-
kőtáblák anyagánál is ez lett az előírás: fekete 
gránittal készüljön! Miután a helyére került a 
talapzat, az oszlop és a turul, akkor néztük meg, 
hogy milyen műkőtábla illene hozzá. Ebből is 

csináltunk a műhelyedben kétféle sablont, amit a 
helyszínen egyeztettünk. Maga a műkőtábla 230 
cm magas és 100 cm széles, vasbeton szerkezet, 
ami műkőborítást kapott. A vörösfenyő oszlop 
két oldalán elhelyezkedő műkőtábla Devecser 
címerének formáját szimbolizálja, amit méret-
arányosan kinagyítottunk. Üregesre öntöttem a 
belsejét, egyrészt, hogy belülről tudjuk rögzíteni 
a talapzathoz, másrészt pedig, hogy könnyebb 
legyen mozgatni.

- Milyen gránit lap kerül a műkőtáblákra? Mi-
lyen technikával kerülnek fel a nevek a gránitra?

- Ez egy nagyon jó minőségű 2 cm vastag fekete 
indiai gránit. A gránitot a műkőtábla külső élé-
től befelé 5cm-rel párhuzamosan eltolva fogom 
kivágni és rögzíteni. A kovácsoltvas színe és a 
fekete gránit passzolni fog, valamint ezüstszínű 
festékkel lesznek kifestve a betűk, mivel a mű-
kőnek is ilyen szürke árnyalata van. A betűket 
homokfúvásos technikával készítem el. Ará-
nyosan fogjuk elosztani a táblákon a neveket. 
Az emlékmű bal oldalán lévő táblára az I., a 
jobb oldalán lévőre a II. világháborúban hősi 
halált haltak nevei kerülnek. Devecseriekként 
a világháborús hősök iránti tiszteletünket talán 
az fejezi ki a legjobban, hogy míg az emlékmű 
anyagának árát az önkormányzat biztosította, 
addig az összes munkadíjunkat önzetlenül fel-
ajánlottuk. Nyugodtan kijelenthetem, hogy ez a 
kovácsoltvas turul, a hatalmas vörösfenyő osz-
lop és kő találkozása olyan alkotás, ami az egész 
Kárpát-medencében egyedülálló lesz. 

- Várva a szép végeredményt, a további munkád-
hoz jó egészséget kívánok!

ifj. Kozma György

A világHáborús emlékmŰ kŐmŰves mUnkái

„Az én szíven játszik,
ingemen átlátszik,
másik szívvel tündérkedik
hajnalhasadásig.

Születtem, felnőttem
durva gaz-erdőben,
virág vagyok, attól félek:
csalán lesz belőlem.”

(Nagy László-részlet)

Harmadszor vetélkedtek a környék 
tanulói az Iszkázi Népfőiskola - Soós 
Anita elnök - szervezésében február 
13-án, szombaton a falu művelődé-
si házában. Az iszkáziak sütemé-
nyekkel, pogácsával, finom teával 
kedveskedtek a délelőtt folyamán 
a megjelent diákoknak, kísérőik-

nek, és a helyi nyugdíjas segítőknek. 
A program az Életöröm Nyugdíjas 
Klub - régi hagyományokat, és (a 
Nagy László-i) regölést is megidé-
ző - műsorával kezdődött. A nem 
könnyű – az iszkázi születésű Nagy 
László életművét szinte átfogó – kér-
déssorokat a költő fia, Nagy András 
állította össze. A kérdések kitértek 
a térségben ma is élő, vagy már las-
sacskán a feledés homályába vesző 
néphagyományokra, népművészeti 
értékekre is. A zsűri elnöki tisztét 
Nagy András vállalta idén is, tagjai 
M. Mester Katalin és Szűcsné Hencz 
Andrea voltak. A vetélkedő zökke-
nőmentes levezetését Kissné Papdi 
Annamária tanárnő koordinálta. A 

délelőtt során - a kérdéssorok között 
pihenésképpen - Nagy László szel-
lemét, költészetét egy-egy verssel 
idézték meg úgy, hogy a versenyzők 
előzetesen, már otthon felkészültek 
kedvenc versük előadására.

A több mint három órás vetélkedő 
első helyezettje a Pápai Református 
Gimnázium csapata lett, a második a 
tüskevári és kertai diákokból össze-
álló csoport, a harmadik helyet pe-
dig a somlóvásárhelyiek nyerték el. 

vetélkedŐ Az én szívem játszik… Címmel 
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Senki nem ment haza – szponzorok-
tól szerzett, értékes - jutalomkönyv 
nélkül. Az első három helyezett az 
iskolájának is értékes, nagy könyv-
csomagot vihetett haza, melyet a La-
kiteleki Népfőiskola elnöke, Lezsák 
Sándor küldött ajándékul a vetélke-
dőre. Soós Anita tanárnő, a népfőis-
kola hallgatója, rendszeresen eljár a 
lakiteleki programokra, s így köz-
vetlen kapcsolatot tart fenn a nép-
főiskola központjával. A nagyszerű 
támogatást is ennek köszönheti az 
immár harmadízben megrendezett 
vetélkedősorozat. A díjkiosztás után 
mindenki átment Kiscsőszre, Kovács 

Norbert Cimbi meghívására, ahol az 
Élő Forrás Egyesület disznóvágá-
sa eredményeképpen forró, finom 
orjalevessel fogadták a vendégeket.

Álljon itt azon tanulók és tanára-
ik névsora, akik a szombatjukat e 
tanulságos, léleküdítő programra 
szentelték: 

Pápai csapat: Marton Réka, Palágyi 
Ákos, Csonka Johanna. Tanáruk: 
Kernyáné Návai Anita.

Tüskevár-Kerta csapata: Kovács 
Renáta (Tüskevár), Szigeti Hedvig 
és Szalóki Veronika (Kerta).

Somlóvásárhelyi csapat: Kolompár 
Tünde, Budai Viktória, Bogdán Ni-
kolett. Tanáruk: Kissné Papdi An-
namária.

Csabrendek csapata: Pordán Le-
vente, Istenes Brigitta, Vági Virág 
és Polgár Patrícia. Tanáruk: Kot-
hencz Edit.

Nagyalásony csapata: Németh Eszter, 
Tóth Bianka, Varga Zsanett. Tanáruk: 
Soós Anita. Devecser csapata: Or-
sós Henrietta, Draveczki Lili, Nagy 
Krisztina. Tanáruk: Bajók Józsefné.

Csögle csapata: Fülöp Richárd, 

Kámi Helga, Gecző Natália. Ta-
náruk: Györéné Losoncz Andrea.

Szerencsés lenne, ha ez elkövet-
kezendő években is folytatódna a 
tanulóifjúság körében megrende-
zett vetélkedősorozat, mert a térség 
néphagyományaira, szokásaira, a 
szőlő- és bortermelésre, Nagy Lász-
ló költészetére vonatkozó kérdések 
tárháza kifogyhatatlan. S a jövő ér-
dekében szükségünk van arra, hogy 
az ifjúság minden tekintetben to-
vábbvigye a stafétát…

(M. Mester Katalin)

Vidám hangulatú könyvbemutatót tartottak a 
kastélykönyvtár olvasótermében. Az irodalom 
iránt érdeklődő közönség Bartalis Imre nyu-
galmazott állatorvos három könyvével ismer-
kedhetett meg. A megjelenteket az intézmény 
igazgatója, Szente Takács Anna köszöntötte, 
majd felkérte Kovács József nyugalmazott som-
lóvásárhelyi iskola igazgatót a szerző bemutatá-
sára. Az őt méltató szavakból egy hosszú, sikeres 
életpálya idéződött fel.

„Az erdélyi gyökerekkel rendelkező katolikus 
kántortanító 7. gyermekeként 1931-ben született 
Balatonfőkajáron. A családi háttér meghatározta 
egész életútját, Istenről és a munkáról alkotott filo-
zófiáját. A pápai tanítóképző elvégzése után került 
a Budapesti Agrártudományi Egyetem Állatorvosi 
Karára, ahol 1955-ben kapott diplomát” - szólt az 
ismertetés az ifjúkori évekről, a pályakezdésről. A 
szerző barátságos, anekdotázó kedvvel lapozott bele 
köteteibe. Elsőként a Csíkcsobotfalvától Balatonfő-
kajárig címűt vette kezébe, amelyben édesapjának 
állít emléket, aki 1900 és 1939 között falusi tanító 

volt. Magyar tragédiák címmel megjelent könyve 
pedig az ezeréves történelmünk dicsőségeit, és a 
bukások, csalódások, kilátástalan helyzetek soro-
zatát tárja az olvasó elé. Az est tán legizgalmasabb 
és legderűsebb könyvének a Paraszti huncutságok 
bizonyult, a belőle felolvasott, irodalmi stílusban 
megírt vidéki állatorvos történetei mosolyt fakasz-
tóak. A megélt vicces helyzetek, mint például a 
beígért kard keresése a kánikulában egy paraszti 
portál padlásán, vagy a vezetékes falurádió és az 
állatorvos első vásárolt rádiójának története ma 
is szórakoztatóan hatnak, és rokonszenveznek 
egy letűnt kor paraszti világával. Bartalis Imre 
néhány perces kisfilmet is hozott magával, mely-
ben ismert, neves személyek, így Bánffy György 
színművész, Szuhay Balázs humorista, Für Lajos 
történész méltatják a tehetséges írót, aki könyveiből 
több ezret el tudott adni, jelezve ezzel, hogy van 
igény műveire. A est befejezéseként megszívle-
lendő, hasznos tanáccsal is szolgált, miszerint a 
napi nehézségek mellett a jót és a szépet is meg 
kell találni. Neki sikerült, a fárasztó munka után 
mindig rátalált valamire, ami örömmel töltötte el a 

szívét. Vallja, hogy ezek tartják még ma is erőben, 
fáradhatatlanul dolgozik, és újabb könyvét írja. A 
vendéglátó Kovács József saját termelésű borával 
kedveskedett, míg a szerző könyveit dedikálta. 
Egybehangzó volt a közönség véleménye: kár lett 
volna kihagyni a Bartalis Imrével való találkozást.

Czeidli József

A Rotary-ház oktatótermében 60 órás erkölcstan továbbképzést szervezett 
és tartott a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ. A kisvárostól távoli 
és közeli településekről érkeztek a pedagógusok, akik már tanítják, és akik a 
közeljövőben fogják tanítani e tantárgyat. A jó hangulatú foglalkozásokon 

az elméleti ismeretek mellett 
gazdag módszertani útmuta-
tót is kaptak a hallgatók. Az 
épületben található Vörösi-
szap-katasztrófa mementó ki-
állítást is megtekintették Bol-
dizsár Zsolt tárlatvezetésével. 
Szép példáját tapasztalhatták 
meg az önkéntességnek, a 
bajbajutottakon való mér-
hetetlen segítésnyújtásnak. 

Czeidli József

bArtAlis imre könyvbemUtAtójA

tAnárok iskolApAdbAn

A szerző dedikálja könyveit olvasóinak
(Elől Tánczos Györgyné, mögötte Kőszeginé 
Takács Kinga nyugalmazott pedagógusok)
(Fotó: Czeidli József)

Február a farsang hava. Így volt ez Kiscsőszön is, ahol 2016. február 13-án, 
szombaton ismét megrendezésre került a hagyományos Kiscsőszi Farsangi 
Mulatság, melynek során Dezső Disznó a mennybe ment. A délelőtt folyamán 
a hagyományos disznóvágást követően a faluházban színvonalas, jó hangulatú 
táncoktatás folyt, ahova az ország minden részéről érkeztek a néptáncot imádó 
fiatalok. Délután a falu apraja nagyja az utcára vonult, ahol a farsangi alakos-
kodók vidám előadással szórakoztatták a jelenlévőket, majd nagy mulatozás 
közepette elégették a telet. Az est fénypontja a faluházban zajló farsangi műsor 
volt, ahol felléptek a térség néptáncosai, valamint az Élő Forrás Hagyományőr-
ző Egyesület tagjai. A táncosok között iskolánk tanulói, Pauer Alexandra és 
Venczel Kata is megmutatta rátermettségét. A jó hangulatot Kovács Norbert 
Cimbi, a Dűvő zenekar és a Fajkusz Banda biztosította. A farsangi mulatozás 
disznótoros vacsorával folytatódott, majd bál zárta be a farsangi időszak kapuját.

Nyárs Hajnalka

dezsŐ disznó A 
mennybe ment

Az oktatás vezetője, Göbölös Izolda Edit 
tanárnő (középen) hallgatói körében
(Fotó: Czeidli József)
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nagy sikert aratnak a Betyárjáték előadásai

Program időpontja: 2016. januártól folyamatosan
Program helyszíne: Budapest, Nemzeti Színház
Program szervezője: Nemzeti Színház, Élő For-
rás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 10.000 - 12.000 fő

Szomjas György, az ismert filmrendező munkássága 
szakmai koronájaként hozta létre a Betyárjáték 
című színházi előadást, mely bevallása szerint min-
den olyan kulturális értéket megvillant, amelyet ő 
kedvel, vagy amelyek művei létrehozásában szere-
pet játszottak. A korai rock and roll az ő megközelí-
tése alapján kényelmesen elfér a táncházmozgalom 
mellett, a hagyomány egységet alkothat az újító 
világgal. Ezt képviseli a darab, melynek zenéjét 
Ferenczi György és a Rackajam játssza élőben, ki-
egészülve két kiváló népzenésszel, Mesics Györggyel 
és Kerékgyártó Gergellyel. A vetített filmrészleteken 
és az Olt Tamás színművész által elmondott átkötő 
szövegeken keresztül másfél évszázad történésein 
kalandozhat a néző. Ezt a kalandozást teszik izgal-
massá a betyárokat megjelenítő táncos férfiak és az 
időről-időre előkerülő leányok, akik a korai betyár-
ság duhaj világán elindulva röviden megvillantják 
az 1848-49-es szabadságharc egységet kovácsoló 
időszakát, végül elérkeznek a táncházmozgalom 
hozzánk közelebbi évtizedeihez.

Szomjas György az Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület „Fordulj Kispej Lovam” programjában 
szereplő, országosan ismert táncmestereket és 
Kovács Norbert koreográfust kérte fel a darab 
táncos részleteinek megkoreografálására és 
eltáncolására. A feladatra tizenkilenc táncos 
szaktekintély jelentkezett az ország különböző 
részeiből. A próbák első szakasza Kiscsőszön, 
az egyesület szervezésében zajlott. A Rackajam 
és Szomjas György több napot töltött a faluban, 
hogy Kovács Norberttel, és néhány táncos tár-
sával a közös hangot keressék.

A kezdeti összehangoló próbákat nagyobb léleg-
zetvételű budapesti stúdiómunkák, majd konk-

rétabb helyszíni próbák követték a Nemzeti Szín-
házban. A merőben új kezdeményezés mindenki 
számára kockázatosnak, mégis izgalmasnak tűnt. 
Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója 
éppúgy tudta, mint a darab szereplői, hogy nem 
lehet biztosan számítani a sikerre.

A premier január 9-én volt, majd másnap meg-
ismétlődött az előadás. A Nemzeti zsúfolásig telt 
nagytermében hosszú, harsogó taps jutalmazta a 
bemutatót. A második este tovább fokozódott a kö-
zönség hangulata. Erre talán senki sem számított. A 
darab töretlen sikerrel játszik havi két alkalommal, 
mindig telt ház előtt. Kihelyezett előadás is volt 
már Kisújszálláson, ahol mindjárt a nagy sikerű 
bemutatót követően lekötöttek egy újabb alkalmat. 
A legutóbbi, március 2-i előadáson közel százan 
vendégeskedtek Devecser és Iszkáz környékéről, 
ami tovább fokozta a nézőtéri hangulatot.

A nyári időszakban a Nemzeti Színház támogatásával 
több kiemelkedő szabadtéri rendezvényre is elutazik 
a darab, így természetesen a Kiscsőszi Pajtafesztivál 
sem maradhat ki. A Betyárjáték a Pajtafesztivál ke-
retében, július 8-án, pénteken este 21.00-kor kerül 
bemutatásra az Iskolakert színpadán.

erdészeti dolgozók nőnapi látogatása

Program időpontja: 2016. március 9.
Program helyszíne: kiscsősz, Interaktív Faluház
Program szervezője: Bakonyerdő Zrt., Élő 
Forrás Hagyományőrző egyesület
Érintettek száma: 35 fő

A Bakonyerdő Zrt. szervezésében a térség erdé-
szeteinek hölgydolgozói kirándultak nőnapkor. E 
kirándulás keretében az Élő Forrás is fogadta a 
vidám csoportot, akik megtekintették az egyesület 
Interaktív Faluházát, majd rövid kolbász, sonka, 
somlói bor kóstolást követően egy néptáncbemu-
tatóval is köszöntöttük a jelenlévő női dolgozókat. 

A Bakonyerdő Zrt. szakmai partnere, támogatója 
az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesületnek. 
Támogatásukat ezúton is köszönjük.

Uruguayban került megrendezésre a Dél-
Amerikai magyar néptánc találkozó

Az Élő Forrás Hagyományőrző egyesület 
szakmai partnerként vett részt a rendezvény 
megvalósításában

A Montevideoban tevékenykedő magyar közösség 
szervezte idén a Dél-Amerikában élő magyarok 
legnagyobb kulturális rendezvényét, mely kété-
vente vándorol a térség országaiban. A magyar 
érzelem a déli temperamentummal társulva 
hatványozottan fejti ki hatását, így a rendezvény 
napjaiban úgy érezhettük, mintha a legjobb ma-
gyarországi fesztiválok egyikén lennénk. Fokozta 
a hangulatot, hogy az Argentínából, Brazíliából 
és Uruguayból érkezett csoportok tagjai két évig 
várják ezt az eseményt, ilyenkor pedig minden 
pillanatot megragadnak, hogy közösen örüljenek 

a találkozásnak. A közel tíz napos program alatt 
nem merült fel olyan probléma, ami egy pillanatra 
is beárnyékolhatta volna az együttlét örömét. 

Február 19-én, pénteken magyar köszöntésektől 
lett hangos az Uruguayi Magyar Otthon (UMO). 
Sorra érkeztek a baráti csoportok, akiket a helyi 
néptánccsoport aktivistái fogadtak. Fiatalok nagy 
sürgés-forgással szolgálták fel a vacsorát, majd elő-
készítették a termet az üdvözlő táncházhoz, amely 
hajnalig tartott. Szombaton és vasárnap zajlott a 
néptánc találkozó szakmai része, melynek két ki-
emelt programja a szombati színházi, majd a vasár-
napi szabadtéri gála volt. Szombaton este Monte-
video legelegánsabb színházterme adott otthont a 
találkozó gálaműsorának, ahol minden együttes az 
elmúlt két évben megismert táncanyagokat, az azok-
ból készült koreográfiákat mutatta be. A gála közel 
négy óra időtartamú volt. A csoportok gyönyörű 
népviseletekben, kiváló táncanyag-ismerettel adták 
elő koreográfiáikat, amelyeket a közönség tomboló 
tapssal jutalmazott. A gálát záró moldvai fináléban 
közel kétszázötven néptáncos volt a színpadon. 

Ugyanezen a hétvégén rendezték meg a Dél-Ame-
rikában működő magyar szervezetek szövetségé-
nek (LAMOSZSZ) tanácskozását, melyre az emlí-
tett három országon kívül érkeztek Paraguayból 
és Venezuelából is képviselők. A beszámolókból 
kiderült, hogy mindenütt erős a magyar kötő-
dés, bár vannak nehézségek (pl. Venezuelában 
a politikai helyzet miatt). A szervezetek komoly 
közösségi, oktatási munkát végeznek, rendszere-
sen tartják egymással a kapcsolatot. 

A fesztivált követő héten, hétfőtől vasárnapig zaj-
lott a már hagyományosan megrendezett néptán-
cos és népzenei szimpózium, melyen közel százöt-
ven résztvevő ismerkedhetett az általa kiválasztott 
táncos, vagy zenei anyaggal. A néptánc oktatást 
három mesterpár végezte: Makovínyi Tibor és 
felesége, Truppel Mariann már kilenc hónapja 
járták Argentína és Uruguay próbatermeit, és most 
ezzel a Galga-menti tanítással zárták küldetésüket. 
A felvidéki Kupec Mihály és felesége Kupec Andrea 
Magyarbőd táncaival ismertette meg tanítványa-
it. Az Élő Forrást képviselve Kovács Norbert és 
Lőrincz Hortenzia tanította a szászcsávási táncok 
iránt érdeklődő táborozókat. A kiváló muzsikaszó 
a Dűvő zenekarnak és Pál István Szalonnának kö-
szönhetően töltötte be folyamatosan a tengerparti 
táborhely helyiségeit. A témákhoz kapcsolódó 
népdalokat Kubinyi Júlia tanította.

Az élŐ Forrás egyesület legújAbb Hírei

A gálaműsor utáni ünneplés
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Az önkormányzAt Hírei 
  - Amiről A Devecserieknek tUDni kell
nyilvános képviselő-testületi 
ülés 2016. február 24.

Napirend előtt Ferenczi Gábor pol-
gármester közölte, hogy a testület 
nem tudja tárgyalni a 2016. évi költ-
ségvetést, mert a gazdasági bizott-
ság ülésén nem született döntés.

Napirend: 

1. A testület Devecser Város Ön-
kormányzatának adósságot ke-
letkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a 
2016. évi költségvetési év és 
az azt követő három évre vár-
ható összegéről készített tevét 
elfogadta.

2. A testület tájékoztatja a Megyei 
Kormányhivatal Kormánymeg-
bízottját, hogy a törvényességi 
felhívásban foglalt kötelezett-
ségének a közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól, 
valamint ezek elhalasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 
önkormányzati rendelet mó-
dosításáról szóló önkormány-
zati rendelet megalkotásával 
2016. február 24-én megtartott 
testületi ülésen eleget tett. 

3. 2016. március 1-től a szociális 
étkeztetés díjai: 
a) 0-45.000 Ft jövedelemig: 200 Ft,
b) 45.001-65.000 Ft-ig: 290 Ft, 
c) 65.001-85.000 Ft-ig: 360 Ft, 
d) 85.001-105.000 Ft-ig: 420 Ft, 
e) 105.001-125.000 Ft-ig: 490 Ft, 
f) 125.001 Ft-tól: 590 Ft.

4. Elfogadták a DVTV beszámo-
lóját. A testület köszönetét és 
elismerését fejezte ki a stáb-
nak: Benkő István, Kovács 
Zsolt vezetőknek. 

5. A meggyesi önkéntes tűzoltó 
egyesület beszámolóját a gaz-
dasági bizottság elfogadásra 
javasolta. A polgármester el-
lenvéleményen volt. Indoklá-
sa, hogy több gond is adódott: 
nem valósult meg a személyes 
konzultáció, nem értesítettek 
időben a tűzesetről (a kár több 
mint 2 millió Ft). A bal oldali 
részt egy 2013-as szerződés 
alapján ingyen használják, ak-
kor felajánlották, hogy meg-

oldják a gyepmesteri feladatot, 
valamint egy speciális kataszt-
rófavédelmi bázist hoznak 
létre. Egyik sem történt meg 
ezidáig. A bérlőktől sok panasz 
érkezik, de az önkormányzat-
nak nincs beleszólása, hogy a 
használtcikk piacon kivel köt 
szerződést az egyesület elnöke. 
Terv, hogy a laktanya-kezelési 
szerződést bérleti szerződésre 
cserélik. Bognár Ferencné bi-
zottsági elnök jelezte, hogy sok 
panasz érkezik a meggyesen 
tapasztalt elviselhetetlen ál-
lapotokról: koszosak az utak, 
a parcellák nem rendezettek, 
bűz terjeng, a parkolójegy 
500 Ft, a WC használat 150 
Ft. A 2011-es szerződés csak 
ígérget. Meddig húzzák még 
ezzel a személlyel az időt? Koz-
ma György képviselő szerint 
a szerződést be kell tartani, 
mert azt testület kötötte, az 
egyedi ellenőrzés illegális. 
Munkacsoportot kellene kiala-
kítani a testületen belül, amely 
vizsgálná a meggyesi ügyeket. 
A polgármester másképp vé-
lekedett: Az önkormányzati 
tulajdont lehet azonnal és fo-
lyamatosan ellenőrizni. Ehhez 
nem szükséges a testület enge-
délyét kérni. A polgármester 
egyedül, vagy másodmagával 
is ellenőrizhet – éppen a sok 
probléma miatt. Bognár Fe-
rencné meggyőződése, hogy 
ő, mint az illetékes bizottság 
elnöke, végezhet ellenőrzést. A 
polgármester a - személyeske-
dő - vitát azzal zárta le, hogy a 
problémákat meg kell oldani, 
a szerződés pontjait be kell 
tartani. A beszámolót 5 igen, 
2 nem szavazattal elfogadták.

6. Értékesítették a 472 hrsz-ú 
5285 négyzetméter nagyságú 
ingatlant 600 Ft/négyzetmé-
ter+ÁFA áron autómosó épí-
tése céljából (a Resti mellett). 

7. Heves vitát váltott ki az ingat-
laneladások ügye. Boldizsár 
Zsolt képviselő egyetértett az-
zal, hogy az árbevételre szükség 
van, de ha szeretnénk itthon 

tartani a fiatalokat, és a kör-
nyékről is idevonzani, akkor 
egy jelképes összegért kellene 
adni a telkeket, mint ahogy né-
hány teleülésen 50, 100 Ft-ért 
értékesítik. A polgármester vé-
leménye: lehetőséget kell adni a 
helyi fiataloknak a letelepedés-
re, de a közművesített telkek ára 
– 1.300 Ft/négyzetméter – más 
településekhez képest nem drá-
ga. A képviselői javaslat meg-
valósulása az ingatlanárakat is 
letörné (kb. 160 eladatlan in-
gatlan van ma is). A fiatalokat 
az építkezésnél kellene segíteni, 
ha a költségvetés lehetőséget ad 
rá. Egy telket már értékesítettek 
1.300 Ft/négyzetméteres áron. 
Sajnos még ingyen telekkel sem 
lehet hazahozni a külföldön 
dolgozó fiatalokat, ahhoz a 
béreket kellene emelni. Kozma 
György meggyőződése, hogy a 
jelenlegi költségvetés nem teszi 
lehetővé a telekárak csökken-
tését. Mayer Gábor bizottsági 
elnök javasolta a részletfizetéses 
megoldást. Szóvá tette, hogy a 
választás ígéreteket most már 
elő kellene venni: eltörölni az 
építményadót, és csökkenteni 
az iparűzési adót, amely job-
ban idecsalogatná a vállalko-
zókat. Ferenczi Gábor közölte, 
hogy a választási ígéretek egy 
egész ciklusra szóltak. A telkek 
értékesítését egy 2012-es ön-
kormányzati rendelet alapján 
végzik ma is. A részletfizetés 
járható útnak látszik. – Az 
eredeti beterjesztést (1.300 Ft/
négyzetméter) 6 igen, 1 tartóz-
kodás mellett elfogadták.

8. A tartályok és a csarnoképítés 
ügye szinte követhetetlen vi-
tát, személyeskedést kavart. (A 
hosszú, több testületi ülésen 
keresztül húzódó ügy részletei 
a DVTV adásaiból, a jegyző-
könyvekből nyomon követhe-
tő.) A legvégső eredményről 
majd beszámolunk. 

9. Az Oktogon Rubber & Tyre 
Kft. a meggyes jobb oldalán 
bérbe vesz egy 600 négyzetmé-
ter nagyságú területet 27 Ft/

négyzetméter/hó áron. A cég 
már ugyanitt bérel területet.

10. A tanyagondnoki állást három 
pályázó közül Kurdi Róbert 
nyerte el.

11. Elfogadták a könyvtár új nyit-
vatartási rendjét: (szerdán 
zárva) hétfő-kedd: 12-17, csü-
törtök-péntek: 9-17, szombat: 
8-12 óra.

12. A költségvetés tárgyalásánál 
figyelembe veszik a foltvarró 
szakkör kérelmét.

13. Elfogadták a polgármester 
szabadságának ütemezését.

14. A polgármester Mayer Gábort 
javasolta az alpolgármesteri 
tisztség betöltésére. Mayer 
Gábor a felkérést elutasította.

Vegyes ügyek: 

Holczinger László bizottsági elnök 
kérte, hogy a testület vonja vissza 
Vörös Tibor gazdasági bizottsági 
tagságát. Az elmérgesedő vitába 
bekapcsolódott Kozma György is. 
A testület 5 igen, 2 nem szavazattal 
a visszahívás mellett döntött.

- Megbeszélések folynak az orvosi 
ügyelet elhelyezéséről a volt kórház 
területén. A pályázat összege több 
mint 35,5 millió Ft.

Váti Ferenc

lakossági fórumot tartott a 
polgármester

Március 1-én este 18 órai kezdet-
tel fórumra hívta Devecser város 
közösségét Ferenczi Gábor pol-
gármester a művelődési házba. A 
nagy érdeklődéssel kísért rendez-
vény kezdetén városunk vezetője 
hangsúlyozta, hogy rendkívül fon-
tosnak tartja a kapcsolattartást a 
polgárokkal, és igyekszik lehetőség 
szerint teljes körűen tájékoztatni és 
a döntéshozatalba bevonni a lakos-
ságot. Mint mondta, a fórum azért 
vált szükségessé, mert bizonyos 
ügyeket, illetve a képviselő-testület 
munkája során felmerült ellentéte-
ket tisztázni kell. 

A polgármester részletesen ismer-
tette a Devecserben pályázati pénz-
ből megvalósítani tervezett beruhá-



- 11 -Alapítva 1927-ben

zásokat. Ezeknél prioritást élvez a 
belterületi csapadékvíz-elvezetés 
és a Torna-patak árvízi védelme, a 
Somlóvásárhellyel és Somlójenővel 
közösen benyújtott, a Devecsert a 
Somlóval összekötő kerékpárút épí-
tésére vonatkozó pályázat, valamint 
a tavaly decemberben tehermen-
tesített egykori kórház területén 
pályázati forrásból megvalósítani 
kívánt fejlesztések - mint a térségi 
feladatokat is ellátó Családsegítő 
Szolgálat és Központ, a házi segít-
ségnyújtás, az idősek étkeztetése, il-
letve a Központi Háziorvosi Ügyelet 
számára ingatlanrészek felújítása az 
egykori Berta-kórház főépületében, 
illetve egy különálló épületben. 

A fórum nagy lélegzetvételű témája 
volt a meggyeserdei önkormányzati 
területek üzemeltetése. A polgár-
mester az Önkormányzati Hivatal 
által készített összefoglalót ismer-
tette a nagyszámú hallgatósággal. 

Időrendi sorrendben, önkormány-
zati jegyzőkönyvekre, határozatokra, 
és tényekre támaszkodva hívta fel 
a figyelmet a jelenlegi üzemeltető 
korábbi ígéreteire, illetve az üze-
meltetéssel, kezeléssel, őrzéssel 
kapcsolatos jelenlegi problémákra. 
Felhívta a figyelmet a közelmúlt 
káreseményeire, az önkormányzati 
tulajdonú kazánház leégésére és a 
piac kerítésének megrongálására, 
melyekről az üzemeltető a hatályos 
szerződések előírása ellenére nem 
értesítette a tulajdonos önkormány-
zatot. A tájékoztató után hosszas vita 
alakult ki az üzemeltető egyesületi 
elnök és köre, valamint a polgármes-
ter között, végezetül Ferenczi Gábor 
garanciákat kért az üzemeltetőtől a 
hatályos szerződések betartására.

Az önkormányzat működésével 
kapcsolatban elmondta, hogy 
nem hajlandó tisztességesen dol-
gozó embereket elbocsájtani, még 
ha egyes képviselőknek ez lenne 
az érdekük is. A képviselő-testület 
munkájával kapcsolatban megje-
gyezte, hogy a magán- és a pártér-
dek ütközik a közösségi érdekkel, 
ami miatt nagyon nehéz együtt dol-
gozni. Hozzátette: „Nekem a tisztes-

ség fontosabb, mint a kényelmem 
vagy a hatalom, amennyiben nem 
képes mindenki a város érdekeit 
szem előtt tartani, akkor javaslatot 
teszek a testület feloszlatására.” Be-
jelentését taps követte. 

A rendezvényen többen hozzá-
szóltak a lakosság részéről. Többek 
között Tomor Józsefné, aki arról 
számolt be, hogy az egyik képviselő 
korábban bántalmazta, ami miatt 
el is marasztalta a bíróság. Szövérfi 
Gellért azt vetette fel, hogy a kép-
viselők fizessék ki azt a büntetést, 
amit a Kormányhivatal szabhat ki 
az önkormányzatra, amennyiben 
nem választanak alpolgármestert.

A polgármester hangsúlyozta: 
„Döntse el mindenki, hogy mit 
akar! Amennyiben nem képesek 
a város érdekében politizálni, ak-
kor adják vissza a mandátumukat.” 
Majd emlékeztetett a képviselői 
eskü szövegére.

A közelmúltban megkezdődött és 
jelenleg is folyik a Villkász Kft. de-
vecseri telephelyén az új üzemcsar-
nok építése. A cég 2014 novem-
berében vásárolta meg Devecser 
Város Önkormányzatától munka-
helyteremtő beruházás céljából a 
velük szomszédos telket a Vasút 
utcában, ahol még idén mintegy 
50 fővel szeretné bővíteni a fog-
lalkoztatást.

Március 22-én megkötésre került 
az adás-vételi szerződés Devecser 
Város Önkormányzata és a „FAVE” 
Faipari Gyártó és Kereskedelmi Kft. 
között a Vasút utcában, a vasútál-
lomás szomszédságában található 
„kivett beépítetlen terület” megne-
vezésű 5285 m2 nagyságú ingatlan-
ra, ahol a vállalkozás nyárra tervezi 
felépíteni az automata autómosót.

új üzemCsArno-
kot épít A 
villkász kFt.

AUtómosó léte-
sül deveCserben
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Az első: 2016. március 2. 

A március 1-jei lakossági fórumon 
elhangzottakra kívánt reagálni 
Polgárdy Imre, a devecseri Fidesz 
elnöke. Kifejtette, hogy a fórumon 
elmondottakkal nem minden pon-
ton értettek egyet, másképp látnak 
bizonyos dolgokat. Másfél éve az 
önkormányzati választásokon a 
Jobbik bizalmat kapott elsöprő 
többséggel, ezt a Fidesz tudomá-
sul vette. Észrevételeik voltak, de 
türelemmel várták a programok 
megvalósítását. A fórumon a pol-
gármester némileg fenyegetően 
mondta, hogy kezdeményezni fogja 
a képviselő-testület feloszlatását. Ez 
nem helyes döntés. Mi a garancia 
arra, hogy egy új testület jobb len-
ne? Mi történik, ha az új testület 
sem tud együttműködni? Ez nagy 
felelősség a választókkal szemben. 
A helyi elnök kéri a polgármestert, 
hogy szedje össze magát, álljon bele 
a munkába. - Ha egy csapat nem 
jól szerepel, a szövetségi kapitányt 
kérik fel távozásra. El tudják ezt 
is fogadni. A testület feloszlatása 
csak a kényelmes megoldás lenne 
– fejezte be Polgárdy Imre. 

Mayer Gábor fideszes képviselő 
megerősítette, hogy a választást ab-
szolút többséggel nyerte a Jobbik (4 
jobbikos, 2 fideszes, 1 független). A 
jobbikosok nem tudnak egymással 
együttműködni. Alpolgármestert 
sem tudtak maguk közül választani. 
A két fideszes Devecser érdekeit 
tartja szem előtt. A lakossági fó-
rumon lejárató kampány folyt. Ők 
meghívót sem kaptak. A képviselő 
úgy tartja, össze kell szedni magu-
kat a közért. A viszályt keltőket kell 
eltávolítani, hogy együtt tudjanak 
dolgozni.

A második: 2016. március 2. 

Ferenczi Gábor polgármester 
elmondta, hogy a március 1-jei 
fórumon a lakosság bevonásával 
akarta tisztázni a gondokat, és 
hogy hogyan lehet, ill. nem lehet 
együtt dolgozni a képviselőkkel. A 
település érdekében kell tevékeny-
kedni. Az üléseken gyakori volt az 
5:2-es szavazási arány. Ha továbbra 
is a magánérdekek jelennek meg 
a munkában, akkor nem lát más 
esélyt, mint javasolni a testület fel-
oszlatását. Volt olyan képviselő, aki 

feltételekhez kötötte a költségvetés 
megszavazását. A polgármester ki-
jelentette, hogy nem fog elbocsájta-
ni tisztességesen dolgozó becsületes 
munkatársakat. A választások után 
ő azonnal félretette a pártpolitikát. 
Elsősorban a város érdekeit kép-
viseli. Más pártoktól is ezt kéri. 
Úgy véli, hogy jó megoldás lenne, 
ha az alpolgármestert a második 
legerősebb párt adná. Ebben nem 
volt partner a másik párt. Ferenczi 
Gábor nem támogat további költ-
ségvetési megszorítást. Az intéz-
mények maguk jelöljék meg, hol 
akarnak takarékoskodni. A 2015-
ös évet plusszal zárták, ezért nincs 
szükség megszorításra.

A harmadik 2016. március 7. 

A tájékoztatót Ferenczi Gábor 
polgármester hívta össze, amely-
nek aktív résztvevője volt Bognár 
Ferencné képviselő. A polgármes-
ter közölte, hogy az öt képviselő 
sajtóközleményére válaszol, amely 
a Napló március 4-i számában je-
lent meg. A választások előtt nem 
volt ellentét – mondta – az csak az 
alakuló ülés előtt kezdődött. Az öt 
képviselő sajtóközleménye téves 
információkat tartalmaz. A költség-
vetés-tervezetet időben kiküldték. 
A gazdasági bizottság elnökével 
már ősszel beszéltek róla. Decem-
ber 4-én kiküldték a koncepciót, 
16-án a testület tudomásul vette. 
Január 7-15. között javaslatokat 
kértek, hiába, de a következő tes-
tületi ülésen nem szavazták meg. 
Valótlan állítás a rokonok, barátok 

foglalkoztatása. Csodálkozik azon, 
hogy Mayer Gábor nem fogadta 
el az alpolgármesterséget. A Start 
munkaprogram élére tisztességes 
szakember került Molnár András 
Kadocsa személyében. A felvételét 
Mayer Gábor és Bodizsár Zsolt is 
támogatta, most pedig kifogásol-
ják a munkáját. A közleménnyel 
kapcsolatban a rendőrséghez és 
az ügyészséghez fordultak. A ha-
zugságokért felelni kell. A szerdai 
testületi ülésen fel fogja tenni a 
kérdést, a testületből ki vállalja a 
megmérettetést. Ő vállalja. Döntsön 
a lakosság!

Bognár Ferencné elmondta, hogy őt 
is és családját is sok támadás érte. A 
fia, Balázs valószínű belelátott olyan 
dolgokba, amibe nem kellett volna. 
Ő ellenezte fia kinevezését. Helyé-
re később Vörös Tibort javasolta. 
35 esetben figyelmeztetett, hogy 
gondok vannak a lomis piacon, 
tegyenek rendet. Az újságban vád 
érte, hogy összeáll az ellenséggel. 
Ő az ellenségeiért is dolgozik. A 
gazdasági bizottságot is többször 
kritizálta, amelyet folyamatosan 
jelzett a polgármester felé, de ő a 
békesség kedvéért nem lépett, ha-
nem folyamatosan a munkahely-te-
remtésen dolgozik. 

- Mélyen felháborított az öt képvise-
lő által tett sajtónyilatkozat – kezdte 
Molnár András Kadocsa, majd így 
folytatta: - 2015-ben a „Start”-ot 
Bognár Balázs kezdte, számítva 
képviselők által ígért segítségre, de 
cserbenhagyták. A csibeállományt 
csőrkurtítás nélkül vásárolták meg. 
Azonnal le kellett volna selejtez-
ni őket. Ebben én is hibáztam. A 
magyartarka üszők 18-20 hónapos 
korban válnak tenyészéretté, most 
24 hónaposak, az egyik 2 hóna-
pos vemhes. Most 4 tenyészkoca 
van. Az állatorvos mindent rend-
ben talált. 2014-ben 1,5 millió Ft, 
2015-ben 3,4 millió Ft volt a Start 
bevétele. Az én „magas“ fizetésem 
nettó 133 ezer Ft/hó+5000 Ft Er-
zsébet utalvány. Az 50-es éveket 
idézik azzal, hogy besúgók által 
tájékozódnak - fogalmazott. 

A polgármester összefoglalásként 
elmondta, hogy a feljelentések 
megtörténtek (becsületsértés, 
egy esetben hűtlen kezelés). Az öt 
képviselő a hatóság előtt bizonyítsa 
állításaikat. - A csapat és a csapat-
kapitány viszonylatában már rég 
nincs csapat. Újra kell szervezni a 
csapatot – mondta Ferenczi Gábor.

Váti Ferenc
Képek: Kovács Zsolt DVTV

sAjtótájékoztAtók
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nyilvános képviselő-testületi 
ülés: 2016. március 9.

Napirend: 
1.  A testület 73 millió Ft felhalmo-

zási hiánnyal elfogadta a 2016-
os költségvetést. Holczinger 
László a gazdasági bizottság el-
nöke figyelmeztetett a költség-
vetés szigorú betartására, ame-
lyet év közben folyamatosan 
kell ellenőrizni. Óvári Márton 
képviselő a temető ravatalozó-
jának felújítására kért pénzt. 
Bendes István jegyző elmond-
ta, hogy ennek két módja lehet: 
vagy megnevezni, hogy minek 
a terhére, vagy módosítani kell 
a költségvetés főösszegét. Ja-
vasolja, hogy vitassák meg, és 
a költségvetés módosításánál 
vegyék figyelembe.  

2.  Devecser belterületi vízren-
dezése kapcsán beadandó pá-
lyázathoz a projekt előkésztő 
tanulmány elkészítésére - mint 
legjobb ajánlattevőt  - a VIZI-
TERV ALBA Kft-t bízza meg.

3-4.  A testület hozzájárult, hogy a 
Start munkaprogramhoz egy 
pótkocsit és egy vetőgépet 
szerezzenek be. 

ÖTEN NEM TÁMOGATTÁK A 
FELOSZLÁST
4.  Javaslat a képviselő-testület fel-

oszlására. (A hosszas vita jelen-

tős része a „Sajtótájékoztatók” 
c. cikkben leírásra került. Itt 
csak az ott nem szereplő hoz-
zászólások leírására kerül sor.) 
Ferenczi Gábor elmondta, hogy 
sok helyen indokolta a feloszla-
tás szükségességét. Ennek leg-
főbb okaként azt jelölte meg, 
hogy a testületen belül hosszú 
ideje magán- és pártérdekek 
ütköznek a közösség érdekével. 
Az új választásokig a jelenlegi 
felállás maradna. Mayer Gá-
bor képviselő közölte, hogy a 
tájékoztatókon több csúsztatás 
történt. Pl.: nem fejlődött a vá-
ros az elmúlt 15 évben. Ellen-
példákat sorolt: Járási Hivatal, 
Járási Pedagógiai Szakszolgálat, 
Rotary-ház, Polgármesteri Hi-
vatal, Posta, Rendőrség, Öltöző, 
buszmegálló, felújították az is-
kolát, óvodát, új járdák, emlék-
park, stb. Rengeteg pályázatot 
nyert az előző testület. A pol-
gármester ünnepi beszédeiben 
(pl. március 15-én) megjelenik 
a jobbikos politika. Pitti Kata-
linnal tv-s riportot akartak ké-
szíteni, de a tv a polgármester 
sajtótájékoztatóján volt. Alpol-
gármestert a saját csapatból kel-
lene választani. Ferenczi Gábor 
válasza: Sértőnek tartja, hogy 
Mayer Gábornak, mint peda-
gógusnak a sajtónyilatkozatban 
ilyen lesújtó véleménye van egy 

másik pedagógusról (Ferenczi 
Gáborról – a szerk.), ezáltal a 
pedagógus társadalomról. A 
fejlesztésnek örül. Erre a vörösi-
szap utáni sajnálatos helyzet 
adott okot és lehetőséget. A for-
rásokat az állam idehozta. Be-
szédeiben nem tagadja meg az 
eszmeiségét, az nem változott. 
A „Start” vezetőjét Mayer Gá-
bor és Boldizsár Zsolt is meg-
szavazta, mivel egy tisztességes, 
szorgalmas, és a szakmájához 
kiválóan értő fiatalemberről 
van szó. A sajtótájékoztató to-
vább tartott, ezért nem tudta 
a tv Pitti Katalinnal a riportot 
elkészíteni. Ha nem lett volna 
pénteken sajtóközlemény, hét-
főn nem lett volna sajtótájékoz-
tató. Holczinger László feltette 
a kérdést: Miért változott meg 
a testület? Többek között a tit-
kosszolgálati eszközök miatt. 
Szeretné tudni, mi lett a hiva-
talban kazettára vett anyaggal. 
Ferenczi Gábor viszontkérdése: 
Neki ehhez mi köze van? Óvári 
Márton a március 4-ei sajtó-
közleményt azzal egészítette ki, 
hogy ő segített volna az előző 
startmunka programvezetőnek, 
de szerinte a javaslatait nem 
fogadták. Ő Agrártudományi 
Egyetemet végzett szakember. 
Boldizsár Zsolt beszélt a Rota-
ry-házban végzett tevékenysé-

géről. 3 éve kapta a lehetőséget, 
hogy végleges kiállítást hozzon 
létre. Munkájáról neves embe-
rek mondtak véleményt. Csak 
úgy tudja tovább csinálni, ha 
megbíznak benne. A polgár-
mester válasza: Sajnálja, hogy 
Boldizsár Zsolt egy olyan közle-
ményhez adta a nevét, melyben 
más önkormányzati dolgozók 
lejáratása volt a cél, miközben 
ő is az önkormányzat alkal-
mazottja. Jelezte, egyébként 
éppen ő és Bognár Ferencné 
képviselő asszony vetette fel, 
hogy a 4 órás foglalkoztatását 
8 órásra bővítsék, ezért sem érti 
a vádat, hogy nem becsülnék 
meg a munkáját. 

Bendes István jegyző ismertette a 
feloszlatás szabályait, elmondta, 
hogy a feloszlatásról név szerin-
ti szavazást kell tartani. Ferenczi 
Gábor hozzátette, hogy úgy teszi 
fel a kérdést szavazásra, hogy a 
képviselők merik-e vállalni a meg-
mérettetést, majd a jegyző felol-
vasta a neveket. A végeredmény 
2 igen: Ferenczi Gábor és Bognár 
Ferencné, 5 nem: Boldizsár Zsolt, 
Holczinger László, Kozma György, 
Mayer Gábor és Óvári Márton – 
szavazatokkal a képviselő-testület 
nem oszlott fel.

Váti Ferenc

(Fotó: Kovács Zsolt DVTV)
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Rácz József április 4-én lesz 91 éves, felesége 
május 18-án 90. Tavaly december 26-án ünne-
pelték a 70. házassági évfordulójukat. Mind-
ketten nagyon jó egészséggel és kiváló szellemi 
frissességgel vannak megáldva. Korukból sok 
évet letagadhatnának.

Rácz József az örökké munkálkodó férj és apa

Devecserben született 1925-ben. Édesapja nap-
számba járt, de ez kevés volt a nyolc gyerek 
eltartására. Sokszor kenyérre sem virradtak. 
Egyik napról a másikra éltek, pedig az a gyerek, 
aki elbírta a kapát, dolgozni járt. Édesanyjuk 
vitte utánuk az ebédet kosárban a fején, ölé-
ben a kis pólyással. Az iskolaidő egy részét is 
a munka vitte el. A kis Jóska 12 évesen már 
marokszedő volt az urasági birtokon, állatokat 
porciózott, krumplit, kukoricát kapált, szedett. 
Napi 60 fillérért napkeltétől napnyugtáig dolgo-
zott. Valójában – ahogy ő fogalmaz – nem volt 
gyerekkora. Tóth Géza kőműves mester maga 

mellé vette. Ott tanulta ki a kőműves szakmát. 
1945-ben tette le a vizsgát az ipartestület előtt. 
Legény korában a Leventébe járt, ahol katonai 
alapismeretet tanult. Szórakozásra csak vasár-
nap jutott idő. Barátokkal egy-egy fröccs, mozi. 
Nem több, hisz az állatokat ünnepnap is etetni 
kellett. 30 évet dolgozott kőművesként a KTSZ-
nél. Sok ház felépítésében vett részt vidéken 
is. A családnak három házat épített. 1985-ben 
ment nyugdíjba, de ez nem a munka befejezését 
jelentette. Azóta is állandóan tevékenykedik. 
Tavaly még maga hasogatott fel 6 erdei m3 fát. 
Jókedve soha nem hagyja el. 91 éves lesz. Korára 
találóan jegyzi meg: - A munka csak játék, de én 
már nem szeretek játszani.

Poránczki Jolán az odaadó, kedves feleség és 
anya

1926-ban született Sajóvámoson. Öten voltak 
testvérek. Édesapja a gróf kocsisa volt, mellette 
gazdálkodtak. Volt földjük, szőlőjük, állataik. 
Nem voltak gazdagok, de ami kellett, az megvolt. 
Szép gyermekkora volt. 6 osztályt és 3 ismétlőt 
járt ki. Szülei korán meghaltak. Devecserben 40 
évet dolgozott a kórházban. Itt tett mosómeste-
ri vizsgát. Nagyon jó közösség volt, nagyszerű 
orvosokkal, mint pl. Laczay Antal, Meczner 
László, Gallovits András, Csertán János és több 
ott tanuló alorvos. Kb. 100 beteget láttak el. 

Együtt: férj, feleség, család

A háborúban a két Poránczki lány árva maradt. 
Az idősebbet Devecserbe hozta feleségnek az 
egyik Rácz fiú. Jolán pedig megtetszett a másik 
Rácz fiúnak, Józsefnek. Az esküvőt Devecser-
ben tartották 1945-ben. Jóska bácsi azt mondja, 
ilyen asszonyt nagyon nehéz volt megtalálni. 
Jolán néni hozzáteszi, hogy jó házasságba jött, 

jó ember a férje. Szerencsésen találtak egymásra. 
Három gyermekük született; Joli 1946-ban, Gizi 
1953-ban, Jóska 1955-ben. Van 6 unokájuk, 3 
dédunokájuk és 2 ükunokájuk. Nagyobb esemé-
nyeken együtt van az egész család. Legutóbb a 
70. házassági évfordulón. De mindennap benéz 
valaki, Gizi ebédet főz, Joli beszélget, Jóska a ház 
körül segít. Nagy segítségre ugyan nincs szük-
ség, mindkét szülő nagyszerűen ellátja magát. 
Jóska bácsi azért megjegyzi: - Akinek háza van, 
az mindig talál munkát. Ebbe beletartozik a 
rendszeres totózás is. De a legnagyobb élményt 
a szülők visszaemlékezései jelentik, ahol Jóska 
bácsi humora aranyat ér. 

Váti Ferenc

embermesék
A szeretet összetartó ereje hetven éven át

A szülők első lányukkal, Jolival

Az első dédunokával

Aranylakodalom

A KTSZ-ben (hátsó sor bal 1. R.J.)

Jóska bácsi 2015-ben

Egy kis pihenő
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CSERNa RoBI
A devecseri születésű futballista 
egész életét a sport töltötte ki, szá-
mos egyesületnél focizott, dolgozott 
az utánpótlásban. Ajkán él, három 
gyermeket nevel. Hat éve focizik a 
Szpariban, ebből négy éve a Deve-
cseri Sport Egyesület futballcsapa-
tának edzője, az utánpótlás szakmai 
vezetője, és mellette a korosztályos 
problémák leküzdésén fáradozik.

- Hogy kezdted a futballista pálya-
futásod?

- 1975-ben születtem, akkor még 
Devecserben laktunk szüleimmel. 
Édesapám révén szerettem meg a 
futballt, akit 1977-ben leigazolt az 
akkori NB II-es ajkai focicsapat, így 
odaköltöztünk 1978-ban. Teljesen 
természetes volt, hogy a labdarúgás 
felé terelődtünk nálam két évvel fia-
talabb öcsémmel, hiszen ott nőttünk 
fel a pályán. Egy sima edzés is családi 
program volt abban az időben. Az 
első lépcsőfok 1981-ben az iskolavá-
lasztásnál volt, amikor édesapám 
elvitt felvételire a Fekete István Ál-
talános Iskolába, ahol sporttagozatos 
oktatás is folyt. A második legjobb 
eredménnyel felvettek. Szüleim na-
gyon büszkék voltak rám, és bár apu 
az ajkai csapat meghatározó játékosa 
volt, úgy intézte a felvételikor, hogy 
teljesen ismeretlen gyerekként ke-
zeljenek. Ott kezdődött a sport része 
az életemnek. Versenyszerűen úsz-
tunk, kézilabdáztunk, atletizáltunk, 
fociztunk. Negyedik évben kellett 
sportágat választani, és egyértelmű 
volt, hogy a labdarúgást választot-
tam. Szépen végigjártuk öcsémmel 
együtt a serdülő és ifi korosztályokat 

az Alumíniumnál, majd később a 
Hungalunál. ’93-ban megszűnt az 
Alu és a Bányász, helyettük egy vá-
rosi egyesületet hoztak létre Ajkai 
LC néven. A két csapatból szinte az 
összes játékos elment, így velünk, 
18 évesekkel pótolták őket. Az ak-
kori NB II-es csapat törvényszerű 
zuhanórepülésbe kezdett, egészen a 
megyeiig. Ott négy évet eltöltöttünk, 
mire veretlenül visszakerültünk az 
NB III-ba. Utána voltak átszerve-
zések: NB II alapszakasz, rájátszás, 
stb., és itt ment a „liftezés” az NB 
II és az NB III között. Játszottam 
utána Pápán, Celldömölkön. 24 éve-
sen Ausztriába hívtak focizni, ami 
anyagilag jó lehetőség volt, viszont 
szakmailag egyáltalán nem. Veszp-
rém következett, majd ismét Ajka, 
ahol jó pár évet lehúztunk az NB 
III-ban, NB II-ben. 2007-ben miután 
az akkori ajkai vezetőség „öregnek” 
titulált több helyi játékost, végleg 
távoztam Ajkáról, mint játékos. Jól-
eső érzés volt, amikor ismét hívtak 
Ausztriába. Majd Úrkúton játszot-
tam egy évet, mielőtt Devecserbe 
igazoltam. 2003-ban megszereztem 
az MLSZ „D”, 2005-ben az UEFA „B” 
edzői minősítést. 2003-tól az FC Ajka 
utánpótlásképzésében is dolgoztam 
egészen 2015 nyaráig. Gyakorlatilag 
az összes korosztály mellett dolgoz-
tam. Amire nagyon büszke vagyok, 
hogy a hazai bajnokságok mellett 
évről évre el tudtunk vinni egy-egy 
korcsoportot nemzetközi tornákra, 
ahol szép eredményeket értünk el. 
Ezek a barcelonai és római emlékek 
felejthetetlenek. 

- Milyen volt visszatérni Devecserbe?

- Hat évvel ezelőtt Domján Laci volt 
az edző. Nagyon jó kis közösség volt. 
Az első két évben játékosként, az 
utóbbi négyben pedig játékos-edző-
ként dolgoztam. Amióta átvettem az 
edzői posztot, én már csak ritkán 
léptem pályára. Voltak természe-
tesen olyan mérkőzések, ahol úgy 
éreztem, vagyok olyan edzettségi 
szinten, hogy tudnék segíteni a 
csapaton, de mindig úgy gondol-
tam, azért vannak játékosaim, azért 
edzették végig az egész hetet, rájuk 
számítok hétről hétre. Soha nem 
csináltam ebből problémát.

- Néha azért még beállsz játszani a 
csapatba. Most, hogy megfogyatko-
zott a csapat, mi várható?

- Létszámra kevesebben vagyunk, 
így most többször kell beszállnom. 
Heten mentek el, viszont két helyi 
játékost: Orbán Gyulát, Altner Ro-
landot visszahoztuk. Az U19-ből a 
Horváth ikreket: Gábort és Ricsit 
hoztuk fel. Rájuk is maximálisan 
számítok, nagyon ügyes játékosok. 
A most megmaradt, visszajött já-
tékosok az általam elképzelt játék-
rendszert gyakorolták, játszották 
már az elmúlt években is, ezen a 
téren új dolgokat nem tervezek eb-
ben az évadban. Van olyan is, akinek 
nagyon kevés az utánpótlás múltja, 
nincs meg az előképzettségük, de 
ettől eltekintve lehet rájuk építeni. 
A csapat képességeit tekintve nem 
gyengült, létszámot tekintve va-
gyunk kevesebben. Kicsit félő lehet 
esetleg, hogy elfogy a csapat. Hosszú 
szezonunk lesz, mivel van tizenhét 
bajnoki-, négy kupaforduló, attól 
függően, ki meddig jut a kupában. 
Elfogyhat a csapat, akár sérülés, ki-
pontozódás, vagy eltiltások miatt.

- A távozó hét ember között volt egy-
két gólerős játékos, mégis sikerült a 
hétvégén idegenben győzni. Hogy 
értékeled az Öskü elleni meccset?

- Hauser Tibi volt a távozók közül 
az, aki számottevően több gólos 
volt. Viszont itt maradt Szélessy 
Peti, és Szakonyi Stefi, mindketten 
tíz gól felett járnak már. A hétvé-
gi Öskü elleni fordulóban is Peti 
lőtte a győztes tizenegyest, amit 
Burucs Kari harcolt ki. Ez a hétvégi 
győzelem is azt bizonyítja, amit az 
elmúlt évek is, hogy amikor keve-

sebben voltunk, akkor lett teljes a 
csapategység. Nem brillíroztunk, 
viszont „felszántották” a pályát a 
srácok és tényleg egymásért küz-
döttek. Erre mindenképpen szük-
ség lesz ebben a szezonban.

- Tavaly még a dobogós hely volt 
kitűzve, mégis ötödikként zártuk 
az őszi szezont. Most negyedikek 
vagyunk a tabellán, idén mi a ki-
tűzött cél?

- Van cél, nem is annyira a vezető-
ség által megfogalmazott, hanem 
inkább a játékosok által kitűzött. 
Ennél az ötödik helynél lejjebb nem 
szeretnénk menni, viszont azt is 
tudjuk, hogy ehhez bravúr kell.

- Mi a véleményed az utánpótlással 
kapcsolatban?

- Az utánpótlás szakmai vezetője-
ként nagyon jó dolognak tartom, 
hogy sok gyerek van az előkészítő 
korosztályokban. Az infrastruktúra, 
a tárgyi feltételek abszolút adottak 
a magas szintű képzéshez. Itt sze-
retném megköszönni a vezetőség 
hozzáállását az egyesülethez, akik 
évről évre a csapat mellett állnak. 
A Sporttelep folyamatos fejlesztése, 
lelátó, műfüves pálya, mind nagyon 
pozitív dolog. Vannak szakmai, 
szervezési hiányosságok, amit mi-
nél hamarabb szeretnék orvosolni. 
Az én célom, hogy a most 12-13 
évesek 6-8 éven belül a felnőtt csa-
pat gerincének a 80-100%-át adják. 
Vannak a mostani U16-19-ben is 
tehetséges fiatalok, lásd például a 
Horváth ikreket, akiket felhoztunk. 
Amit én hiányolok a mostani gyere-
kekből, az az alázat. Ez mutatkozik 
meg az edzéslátogatásban, bajno-
ki mérkőzéseken is. Nem érzik át 
a gyerekek, a játékosok, annak a 
súlyát, hogy ők miért fociznak. A 
Devecseri Sport Egyesületért, az 
edzőjükért, a társaikért focizzanak!

- Ez korosztályos probléma?

- Ahogy már említettem, az FC Aj-
kánál 12 évig dolgoztam az után-
pótlásban. Az U7-től az U19-ig 
minden korosztállyal foglalkoztam 
és azt mondom, ha gyerekkorban 
egy edző meg tudja szerettetni a 
játékot, meg tudja értetni a gye-
rekkel, hogy az milyen kötelezett-
ségekkel jár, akkor egy U16-19-ben 

deveCser sportjA
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már nem lesz probléma. Vannak 
persze korosztályos problémák, 
jön a serdülőkor, kamaszkor, a to-
vábbtanulás stb., de ez orvosolható. 
Ezt szeretném itt elérni. Most, ha 
egy kicsit gonosz lennék, akkor 
azt mondanám, nem az az elsőd-
leges célom, hogy csak Devecser-
nek neveljük a gyerekeket, hanem 
amilyen magas szintre csak tudjuk, 
juttassuk el őket! Úgy gondolom, 
hogy minden devecseri lakosnak, 
egyesületi vezetőnek, városvezető-
nek büszkeség lehet, hogy akár NB 
II-, NB I-es csapatban devecseri 
nevelésű játékosokat láthat focizni.

- Köszönöm az interjút, a szezon to-
vábbi meccseihez sok sikert kívánunk!

ifj. Kozma György

MaRCELL ÉV ELEJI 
foRMáJa
Ajka városa adott otthont az V. 
SUN-DOME kupának, amely ver-
senyen 21 egyesület 214 karatékája 
indult, és ami magyar viszonylat-
ban már elég erős mezőnynek szá-
mít. A magyar egyesületeken kívül 
voltak román és szerb csapatok is. 
Városunkból Kovács Marcell is részt 
vett a küzdelmeken, aki röviden 
így foglalta össze a versenyt: - Nem 
sikerült úgy, mint szerettem volna 
az év első versenye. Még nem vol-
tam nagyon felpörögve, ezért lett 
három ezüst-, meg egy aranyérem 
– mondta. Függetlenül Marcink 
csalódottságától, a helyezésekhez 
gratulálunk, és a további felkészü-
léshez jó egészséget kívánunk!

MEGÉRDEMELT 
GyőzELEM UGoD 
ELLEN
2016. március 12 Devecser SE – 
Ugod SE 3:1 (1-0)

Gólszerző: Szélessy (43.), Király L 
(76.), Illés (84.), illetve Róka (87.). 
Kiállítva: Eichinger (89.), illetve 
Zsirai (43.).

Cserna Róbert: Az első két forduló 
jó játékát sajnos nem tudtuk meg-
ismételni. Ettől függetlenül úgy 
érzem, hogy győzelmünk megér-
demelt, sok helyzetet puskáztunk 
el. Kár az utolsó percekben beka-
pott gólért. 

Jók: Csepregi, Cserna, Király L. 
illetve Joó, Gödri, Samu

ÉRTÉKES SIKER öSKü 
ELLEN
2016. március 6. PV Öskü-Deve-
cser SE 3:4 (3:2) Megyei I. osztály 
felnőtt férfi labdarúgó mérkőzésén 
idegenben sikerült jól szerepelnie a 
Szparinak. Míg az Öskünek sikerült 
az első félidőben 3-1-re meglép-
nie, addig a másodikban, az ellen-
fél súlyos egyéni hibái miatt, előbb 
kiegyenlített, majd értékes sikert 
aratva megnyerte a mérkőzést a 
Devecser. 

Gólszerzők: Auerbach (2.), Hulka 
(15.), Horváth (17.), illetve Osváth 
(6.), Szakonyi (40.), Tisonyai (60.), 
Szélessy (87.).

Jók: senki, illetve az egész Devecser.

Martonné Csom Adél tanító
Devecseri Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és AMI

házas
két gyermek édesanyja

1. - Mi az, amiért a leghálásabb az 
életben? 
- Sok dolog kellett ahhoz, hogy 
ma az legyek, aki vagyok. Hálával 

tartozom szüleimnek támogatásu-
kért. Mindent arra tettek fel, hogy 
én tanulhassak. Hálás vagyok a 
családomért, az egészségünkért, a 
munkahelyemért, a lehetőségekért, 
amiket kapok.
2. - Élete melyik pillanata felejthe-
tetlen az ön számára?
- Legalább három ilyen pillanat van: 
az esküvőm és két gyermekem szü-
letése. Mindegyik mérföldkő volt 
az életemben.
3. - Melyik az a téma, amelyikről 
nem beszél szívesen?
- Édesapám súlyos betegségben 
halt meg, mikor még nagyon fiatal 
voltam. Rengeteg érzés és kérdés 
maradt bennem, amiről nem tudok 
beszélni.
4. - Ha nem itt, akkor hol lenne most 

és miért?
- Szívesen lennék Győrben, mert 
főiskolás korom óta imádom azt 
a várost.
5. - Melyik az az idézet, amely leg-
inkább összefoglalja az ön életfilo-
zófiáját?
 - „Tanítás az, amikor egy életet 
örökre megérintesz”. Igyekszem 
tanítványaim lelkét pozitívan, ma-
radandóan megérinteni.
6. - Hogyan néz ki egy tökéletes 
napja?
- Akkor tökéletes a napom, amikor 
mindent a tervek szerint sikerül 
megvalósítani az iskolában. Utá-
na jut idő egy kis kikapcsolódásra, 
ami lehet zenehallgatás, gitározás, 
olvasás. Ha még a nap is süt, akkor 
teljesen elégedett vagyok.
7. - Melyik az az emberi tulajdonság, 
ami kifejezetten taszítja, és melyik 

az, amit nagyra becsül?
- Taszít, ha valaki önző, és átgázol 
másokon. Becsülöm a szorgalmas, 
szerény, segítőkész embereket.
8. - Mi volt élete legmegrázóbb él-
ménye?
- Amikor bátyám meghalt egy bal-
esetben.
9. - Ha más hivatást választhatott 
volna, mi lett volna?
Pszichológusként dolgoznék, mert 
már középiskolás korom óta von-
zott a pszichológia. Sokáig úgy 
gondoltam, hogy „lélekgyógyász” 
lesz belőlem. Végül a gyerekek 
meggyőztek, és az ő lelküket is jó 
ápolgatni.
A +1-es staféta-kérdés: - Melyik 
életének az a pillanata, amit szí-
vesen átélne még egyszer? Miért? 
(folytatjuk)

Nyárs Hajnalka

Azt gondolom, férfitársaim egyetér-
tenek velem abban, hogy nincs pár-
ja a szabadtűzi főzésnek. Továbbá 
abban sem lehet vita, hogy ennek 
művelése igazi férfias tett. Ilyenkor 
aztán nincs szégyellnivalója az erő-
sebbik nem képviselőinek, jöhet a 
kötény és a főzőkanál, no meg a 
bogrács. A tavaszi jókedvhez pedig 
az is hozzátartozik, hogy családdal, 
barátokkal együtt, a természet lágy 
ölén kövessük el az ételcsodák elké-

szítését. Irány tehát a természet, a 
kijelölt tűzrakóhelyek. Ezek előnye 
nem csupán a gyönyörű környezet 
lehet, de az is, hogy az előttünk ott 
járók esetleg otthagytak némi tűzi-
fát, így a gyűjtögetéssel nem kell 
sokat bajlódnunk. Amikor mindent 
kicsomagoltunk, és a gyerekek is 
futottak egy domboldalnyit, kez-
dődhet a főzés. Komótosan, meg-
adva a módját, jóféle itókát kor-
tyolgatva, beszélgetős, anekdotázós 

modorban (ilyenkor egy előrelátó 
férfiember a hazavezető útra meg-
felelő sofőrről is gondoskodik). Az 
elkészült étel elfogyasztása, az ujjak 
nyalogatása már csak hab a tortán, 
a lényeg a szabadság nagyszerű ér-
zésének átélése. Próbálják ki, igazán 
érdemes! Mindehhez álljon itt két 
jól bevált, egyszerű recept, ami 
már sok közös főzésnél megállta 
a helyét.

Chilis bab bográcsban

Hozzávalók (ennyiből 10 felnőtt is 
jóllakhat)
•  6 doboz kukorica konzerv (285g-os)
•  8 doboz 240 grammos vörösbab 

konzerv
• 0.5 kg füstölt csülök
• 2 kg sertés tarja
• 2 csomag chili fűszerkeverék
•  3-4 közepes fej vöröshagyma ap-

róra kockázva

mUtAsd mAgAd!

bográCsos Fíling FérFiAknAk AjánlvA
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Hogyan készítsük?

Az apróra vágott hagymát zsíron 
üvegesre sütjük, majd a szintén apró 
kockára vágott tarját és csülköt a chi-
li fűszerrel együtt hozzáadjuk. Addig 
sütjük, amíg a hús kifehéredik. Vi-
gyázzunk arra, hogy a láng a bogrács 
alatt ne legyen túl nagy, mert ha a 
chili megég, keserű íze lesz. Ezután 
hozzáadjuk a kukoricát és a babot, 
majd felengedjük vízzel úgy, az jól 
ellepje az alapanyagokat. Kb. 3 óra 
kell ahhoz, míg a bab teljesen szétfől, 
így lesz pépes. Aki egyben szereti, 
figyelje a húst, és amikor az meg-
puhul, ne főzze tovább. Az ínyencek 

természetesen kevés vörösborban 
is párolhatják a csülköt és a tarját.

Fortélyok: A főzést megelőző napon a 
füstölt csülköt érdemes vízben beáz-
tatni, hogy könnyebb legyen másnap 
feldolgozni. Az ételkészítés utolsó 
fázisában adhatunk a chilis babhoz 
egy kis sűrített paradicsomot, ettől 
simább, ízletesebb lesz. Jó étvágyat!

Bográcsos szarvaspörkölt recept

Ami szükséges hozzá:
• 60 dkg szarvas oldalas
• 60 dkg comb
• 10 dkg zsír
• só
• bors
• őrölt kömény
• egész bors
• majoránna
• 3 nagy vöröshagyma
• 2-3 babérlevél
• 1 zöldpaprika

• 1 paradicsom
• 1 evőkanál pirospaprika
• 2 dl vörös bor

Hogyan készítsük el?

Tisztítsuk le a húst, szedjük le az 
inakat, hártyákat. A csontos részt 
vágjuk össze kis darabokra, a szín-
húst vékony csíkokra. Mossuk meg 
alaposan, a csontszilánkokat válo-
gassuk ki. A bogrács alját, oldalát 
kenjük ki vastagon disznózsírral. Ha 
mindez megvan, kezdődhet a főzés. 
A bogrács alján egyenletesen terítsük 
el a csontos részt, az oldalát is rakjuk 
körbe. Fűszerezzük, sóval, borssal, 
őrölt köménnyel, majoránnával, ke-
vés egész borssal. Ezután a szálasra 
vágott, pirítatlan hagymával takarjuk 
be a húst, majd helyezzük a tetejére a 
színhúst is. Folytassuk a fűszerezést, 
majd ismét rakjuk a hagymát, húst, 
amíg minden összetevő elfogy. Kb. 1 

órai főzés után tegyük bele a bográ-
csba a babérlevelet, a zöldpaprikát, 
a paradicsomot. Az ételnek különle-
ges ízt adhat két evőkanál hecsedli 
lekvár, vagy birsalma lekvár. Ezután 
még egy kevés vizet aláöntve rotyog-
tatjuk puhulásig. Amikor pörköltünk 
már majdnem kész, hozzáadjuk a 
pirospaprikát és vörösbort. Fontos 
tudnivaló, hogy az ételt soha ne 
keverjük. Rázogassuk, forgassuk a 
bográcsot, így a csontos rész a bog-
rács falánál marad. Pörköltünk friss 
kenyérrel a legjobb. Jó étvágyat!

Összeállította: Nagy Imre

A tormát tulajdonságai alapján 
sorolhatjuk a gyógynövények és a 
fűszernövények közé is. 

A Volga és a Don környékéről 
származik, ma is az életerő jelké-
pe azon a vidékeken. A népnyelv 
közönséges és csípős tormának is 
nevezi. Húsvétkor minden (keresz-
tény) asztalon megtalálható a főtt 
sonka és tojás mellett.

Évelő, lágyszárú növény: fehér ka-
rógyökerei a legnagyobb hideget 
is jól bírják. Nagy, hosszúkás, sö-
tétzöld levelei ráncosak. A torma 
gyökerét egész évben gyűjthetjük, 
de betakarításra általában az ősz a 
legalkalmasabb időszak. Pincében 
homok közé helyezve akár egy éven 
keresztül is tárolható.

A legújabb kutatások bebizonyí-
tották, hogy a frissen reszelt torma 
baktérium- és vírusölő hatása fél-
napon át is tart. A reszelt tormát 
vese- és húgyúti fertőzések, valamint 
bronchitis esetén is ajánlják, és a fel-
ső légutak hurutja esetén a torma és 
méz keveréke kiváló gyógyír lehet. A 
népi gyógyászatban a frissen reszelt 
tormát gyulladásgátló pakolásként 
is hatásosan alkalmazzák.

A torma csípős illóolajának belé-
legzése tisztítja a légutakat, ezért 
sok helyen a tormát az egészség 
szimbólumának tartják. 

A tormát különféleképpen lehet 
fogyasztani. A háziasszonyok sa-
vanyúságok eltevésénél (például 
cékla, paprika) is hasznosítják. 
Hazánkban a főtt sertés- és mar-
hahúsok, bizonyos halételek szinte 
elképzelhetetlenek torma nélkül. 
Akik a torma erős illatát nem ked-
velik, azoknak ajánlott majonézes 
reszelt tormát, vagy tejszínes reszelt 
tormát fogyasztaniuk. 

A tormáról köztudott, hogy term-
esztése egyszerű, mert igénytelen, 
félárnyékos helyen a kert sarkában 
biztosan elterebélyesedik. Ha kötött 
a talaj, érdemes ültetéskor kicsit 
tőzeggel, vagy homokkal lazítani. 
Ilyenkor jobban fejlődik, és köny-
nyebb kiszedni a földből. A 10-15 
centiméteres gyökérdarabokat ta-
vasszal, vagy ősszel ültessük el, úgy 
20-30 cm-es távolságra. Ne tegyük 
túl mélyre! Kiásáskor a vékony, fel 
nem használt mellékgyökereket 
újra elültethetjük. A reszelés után 
a torma viszonylag gyorsan meg-
barnul, ezért érdemes azonnal el-
fogyasztani, vagy feldolgozni. 

A régi időkben a tormát gyógy-
növényként termesztették, csak 
később vált a főtt és füstölt ételek 
közkedvelt ízesítőjévé. A torma csí-
pősségét, erősségét enyhíthetjük, ha 
a frissen reszelt állapotban néhány 
percre betesszük a sütőbe, vagy ece-
tes cukros vízzel elkeverjük. 

M. Mester Katalin

A devecseri és a tüskevári általános 
iskola tanulói - mintegy ötvenen -  pe-
dagógusaik kíséretében vettek részt a 
felvidéki háromnapos kiránduláson 
március közepén, a  „Határtalanul”  
pályázat révén. Az élménydús utazás 
a Szepsi kisváros egyik magyar elemi 
iskolájában tett látogatással kezdődött. 
Az udvaron lévő haranglábnál tartot-
tak közös március 15-i ünnepi meg-
emlékezést. Kassán a székesegyház 
kriptájában koszorút helyeztek el II. 
Rákóczi Ferenc szarkofágjánál, majd 
elsétáltak a magyarok által egyik leglá-
togatottabb nevezetességhez, Rákóczi 
fejedelem rodostói házának utánzatá-
hoz. Az itteni lélekemelő tárlatvezetés 
hozzájárult a múzeum kiállítóterme-
iben elhelyezett, a fejedelemhez kap-
csolódó emléktárgyak, emlékérmek, 
képeslapok, a kassai temetésre készült 
fém koszorúk megismeréséhez.  Izgal-
mas kaland volt a szepesi vár meg-
mászása.  4 hektáros kiterjedésével 
Közép-Európa legnagyobb vára, amely 
kimagasodó mészkősziklára épült. A 
Szepesség ékkövét, Lőcsét, gótikus és 
reneszánsz műemlékkel teli óvárosát 
a szinte hiánytalanul fennmaradt kö-
zépkori városfal öleli körbe. A téren 
álló régi városháza az árkádsoros, er-
kélyes külsejével a gyerekek tetszését 
is elnyerte. Itt idézték fel a Jókai Mór 
regényéből ismert lőcsei fehér asszony 

alakját,  Korponayné Géczy Juliannáét, 
aki eladta a várost a császárnak. A ta-
vaszból a télbe érkező diákok közben 
megízlelhették a Bélai-barlanghoz 
menet a Tátra havas világának szép-
ségét. Az itthoni hó hiánya most óriási 
hócsatára csábította őket. A cseppkő-
barlang lenyűgöző látványát fokozta 
a megvilágítás, és a „nagy termek” 
akusztikáját kihasználva megszólaló 
zene. A gyerekek örömest vállalkoz-
tak a felkérésre, a Tavaszi szél  című 
népdalt közösen énekelték el. A Pop-
rád folyása mellett fekvő Késmárk, s  
mögötte a Magas-Tátra csipkés csú-
csaival szintén sok látnivalót kínált. Így 
a Thököly-vár, az 1687 és 1717 között 
épült evangélikus fatemplom, az új 
evangélikus,  újbizánci stílusban épült 
templom, ahol Thököly Imre nyugszik. 
A fejedelemről koszorúzással emlé-
keztek meg. Továbbá az út során a ta-
nulók eljutottak Márkusfalvára, ahol 
megtekintették a Mariássy-kastélyt. 
A  programban szerepelt még a betléri 
Andrássy-kastély megtekintése is. Az 
utazás a Rozsnyó főterén tett látogatás-
sal ért véget.  Felejthetetlen élményeket 
szereztek a gyerekek, megtapasztalták 
a hazaszeretet csodálatos érzését, és 
rengeteg új ismerettel bővítették eddigi 
történelmi tanulmányaikat.  

Czeidli József

A tormA tAvAszi kirándUlás 
„HAtártAlAnUl”
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Talán kissé rendhagyó, hogy lapunk egy vidi 
vállalkozást mutat be, de érdekes és hasznos 
munkája, valamint devecseri érdekeltsége iga-
zolja a bemutatás jogosságát. Bagyura Ferenc 
vidi őstermelővel beszélgettem.

- Hogyan lett önből őstermelő?

- Már egészen fiatalon elhatároztam, ha az 50. éve-
met elkerülöm, veszek egy kis tanyát, építek egy far-
mot. Visszatérek gyerekkoromhoz és hasznosítom 
mindazt, amit Krózser nagyanyámtól tanultam. Az 
elhatározás óta sok év telt el, több külföldi országot 
– köztük egzotikusakat is – bejártam, rengeteget 
tanultam a mezőgazdálkodásról, feldolgozásról. 
Amikor elmúltam 50, megvalósítottam az álmom. 
Egy óra leforgása alatt vettem egy megfelelő házat 
szép környezetben, szép településen: Viden. Itt 
kezdtem meg 2 évvel ezelőtt a gazdálkodást.

- Mit, milyen körülmények között termelnek és 
dolgoznak fel?

- Családi gazdaságunkban gyümölcs, zöldségfélék, 
gyógy- és fűszernövények termesztésével foglal-
kozunk. Gyűjtünk különféle vadon termő növé-
nyeket, pl.: bicskét, bodzát, stb. A gyümölcsfákon 
csak a legalapvetőbb permetezést végezzük el. Az 
alájuk ültetett növények segítenek a rovarok ellen. 

Vegyszermentes termelést folytatunk. Az éppen 
esedékes legfőbb munkálatokat az egész család, 
rokonsággal, barátokkal megerősödve végezzük el. 
A leszedett, begyűjtött anyagot azonnal feldolgoz-
zuk. Készítünk ételízesítőket, pl.: a zakuszka 11 féle 
fűszernövényt tartalmaz, fatüzelésű üstben főzzük 
a lekvárokat, és csinálunk többféle szörpöt. Készít-
ményeinkben nem használunk tartósító, színező, 
ízfokozó, stb. szert. Hőkezeléssel és dunsztolással 
tartósítunk. Évente kb. 2000 üveg szörpöt készí-
tünk (citrom, csalán, málna, stb). Ez szezonban 
napi 150 üveg szörpöt és 100 üveg lekvárt jelent. 
Az ételízesítők összeállítása folyamatos. Áruinkat 
magunk csomagoljuk, címkézzük egyedi jelleggel. 

- Hol forgalmazzák termékeiket?

- Elsősorban Veszprémben, heti egy alkalommal 
(pénteken) a termelői piacon. Itt 10-15 ellenőr-
zött őstermelő árulja termékeit. Az ellenőrzés 
fontos, mert csak így tisztulhat a piac. A segítsé-
get a Csalán Egyesület adja. Interneten keresztül 
is érékesítünk. Szállítunk Balatonfüredre és a 
legnagyobb áramszolgáltatónak, de van aján-
déknak szánt céges megrendelésünk is. 

- Az eddigi tapasztalatok, eredmények mire adnak 
bíztatást?

- Nem régóta létezünk, de termékeink keresetté 
váltak. Meggylekvárunk, homoktövis szörpünk áll 
az élen, de a többiek forgalmára sem panaszkod-
hatunk. A noszlopi élelmiszer versenyen ezüst dí-
jat kaptunk. Terveink között szerepel a feldolgozó 
részleg felújítása, és egy új építése, modern gépek 
beszerzése. Szeretnénk a falusi turizmust (főleg 
a kerékpárost) fellendíteni. Egyéni és csoportos 
látogatókat tudunk fogadni. Lehet étkezni, a gyü-
mölcsfák alatt pihenni, szamaragolni. Ehhez bő-
vítjük területünket és új gyümölcsfákat ültetünk. 

- Vállalkozásának milyen kapcsolata van De-
vecserrel?

- Tavaly vásároltunk a kertészetükből sárgarépát, 

céklát és a málnatermésük zömét. Az idén még 
többre van igényünk, mert jó a minőség. A má-
jusban megnyíló piacukra meghívást kaptunk, 
amelyre természetesen elhozzuk a garantáltan 
minőségi termékeinket, mert mi nem enged-
hetjük meg magunknak, hogy vásárlóinknak 
gyenge minőséget kínáljunk. 

Váti Ferenc

vidikUm – kistermelŐi Finomságok

(Fotók: VIDIKUM)
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Hirdessen CsomAgbAn, 
kedvezményesen!

Tisztelt Olvasónk !

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben hirdetését mind a 
Devecseri Ujságban, mind pedig a devecseri képújságban megje-
lenteti, úgy mindegyik hirdetését 10 % kedvezménnyel adhatja fel.

Ferenczi Gábor Devecser város polgármestere
Kulcsár Tamás A-Tom Informatika Bt.

Nagy Imre Devecseri Ujság főszerkesztője

Híres idézetek: 
„Idegesítenek azok az emberek, akik nem adják a nevüket ahhoz, amit 
mondanak.” (Anonymus)
„Te vagy az egyetlen nő az életemben.” (Ádám)
„Jobb adni, mint kapni.” (Papp László)
„Mindig is első szerettem volna lenni.” (II. János Pál)

*
Két kórházigazgató beszélget.
- Te fizetsz az ápolónőknek?
- Nem.
- Én sem. És bejárnak?
- Be.
- Az enyémek is. Te, nem kéne ezektől belépődíjat szednünk?

*
A vendég az újszülött kisbabát nézegeti:
- Nahát, tiszta apja! – mondja lelkendezve.
- Bizony, ha elveszik tőle az üveget, rögtön ordítozni kezd! – feleli az anyja.

Márciusi hó akkor sem jó, ha zsákban viszik át a határon. Március, ha nedves, 
a gazdának nem kedvez. Amilyen Ildikó (10.) ideje, olyan lesz 40 napig. 
Gergely napja (12.) ritkán jó, hideg, szeles, sokszor van hó. Gerő napi szél, 
Szent Györgyig él. Sándor (18.), József (19.), Benedek (21.) zsákban hoznak 
meleget. Ha Gyümölcsoltó Boldogasszonykor (25.) megszólalnak a békák, 
hideg lesz még 40 napig. Márciusban meleg nyár, áprilisban fehér szakáll.

Devecserben a Sümegi út 36. szám alatt 1 1/2 szobás családi ház eladó.
Irányár: 4 millió Ft. Érdeklődni: 06/20-508-5327 ; 06/30-284-8636
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: H, T, H, 
F, H, A) 11./ Devecseri ..... (költő, író) 12./ ... Lanka (Ceylon) 13./ Neon 
vegyjele 14./ Mező eleje! 15./ Lát szélei! 16./ Mondat elem 18./ Izomban 
rejlik 20./ Húsz ... (Fábri Zoltán film) 21./ Látná 24./ Fába vés 26./ Másol 
27./ Németország, Olaszország autójele 29./ Sajtjáról híres Holland város 
30./ Járom 32./ Kínai eredetű táblajáték 33./ Nyitott függőfolyosó 35./ 
...mese (Fabula) 36./ Tél szélei! 37./ Vándorénekes 38./ Határozott névelő 
39./ Kisebb csapat 40./ ... Zsuzsa (Pápai születésű költő) 42./ Afrikai 
ország 47./ Tönk szélei! 48./ Sztevanovity ..... ( Énekes) 49./ Autó modell 
51./ Arzén vegyjele 52./ Legközelebbi rokona a rozmár   

FÜGGŐLEGES: 2./ A „Bikavér” hazája 3./ Libahang 4./ ... Miklós 
(Építész) 5./ Szerencsejáték 6./ Itterbium vegyjele 7./ ... Ferenc (Egykori 
humorista, konferanszié) 8./ Királyi szék 9./ Spanyolország, Olaszország 
autójele 10./ Vegyjele: Sn 14./ A megfejtendő rejtvény második része 
(Zárt betűk: D, A, A, É) 16./ Svédország, Ausztria autójele 17./ Kanalaz 
19./ Silbak 22./ Kést élesít  23./ ...... vízesés (Kanada és USA határán) 
25./ .. a csodák csodája (Meseregény) 28./ Somogy megyében híres 
gyógyfürdőhely 31./ Lant közepe! 34./ Kötszer 35./ A királyi jövedelmet 
kezelő tiszt 38./ Egyik vércsoport 41./ Képzőművészeti alkotás 42./ 
Kiütés bokszban 43./ Menyasszony 44./ Eltérő dolog 45./ Rend közepe! 
46./ Azonosítatlan repülő tárgy 48./ Zloty rövidítve! 50. / Kicsinyítő 
képző 

Készítette: Czeidli József

rejtvény
zelk zoltán: ki kelti Fel A tAvAszt?
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Hirdessen
nálUnk!

Hirdetések, köszönetnyilvánítások, jókívánságok díjai:
Teljes oldal (1/1): 35 000 Ft
Fél oldal (½): 18 000 Ft
Negyed oldal (¼): 9500 Ft
Nyolcad oldal (1/8): 5000 Ft
Tizenhatod oldal (1/16): 2600 Ft
4 x 4-es területű: 1400 Ft
Apróhirdetés (20 szóig): 600 Ft

A hirdetési szöveget a könyvtár információs pultjánál lehet leadni.


