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Alapítva 1927-ben

Várnai Zseni: 
Csodák csodája

Tavasszal mindig arra gondolok,
hogy a fűszálak milyen boldogok:

újjászületnek, és a bogarak,
azok is mindig újra zsonganak,
a madárdal is mindig ugyanaz,

újjáteremti őket a tavasz.
A tél nekik csak álom, semmi más,
minden tavasz csodás megújhodás,

a fajta él, s örökre megmarad,
a föld őrzi az életmagvakat,

s a nap kikelti, minden újra él:
fű, fa, virág, bogár és falevél.

Ha bölcsebb lennék, mint milyen 
vagyok,

innám a fényt, ameddig rámragyog,
a nap felé fordítnám arcomat,

s feledném minden búmat, harcomat,
élném időmet, amíg élhetem,

hiszen csupán egy perc az életem.
Az, ami volt, már elmúlt, már nem él,

hol volt, hol nem volt, elvitte a szél,
s vva holnapom? Azt meg kell érni 

még,
csillag mécsem ki tudja meddig ég?!
de most, de most e tündöklő sugár
még rámragyog, s ölel az illatár!

Bár volna rá szavam vagy hangje-
gyem,

hogy éreztessem, ahogy érezem
ez illatot, e fényt, e nagy zenét,

e tavaszi varázslat ihletét,
mely mindig új és mindig ugyanaz:

csodák csodája: létezés… tavasz!

50 éves születésnApját ünnepelte  
Az  áltAlános iskolA

50 évvel ezelőtt, 1967-ben nyitotta meg kapuit a Deve-
cseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI várkerti 
épülete. Egy település életében fontos, hogy legyen 
egy a felnövekvő generációt okító, nevelő intézmény, 
ahol meg lehet tanulni írni, olvasni, számolni, tantár-
gyakon keresztül megismerni a világot, megtanulni 
közösségben élni, miközben a gyerekek találkoz-
hatnak másokkal, és önmagukkal. Kell egy biztos 
pont, ahonnan elindulhatnak, és ahova gondolatban 
mindig visszatérhetnek. Devecserben a „kisiskola” 
mellett 1967-től a „nagyiskola” épülete is biztos pont  
a fiatalok számára. A jubileum alkalmából február 24-
én megemlékezést tartottak az iskolában, ahol meg-
tudtuk, hogy a színvonalas, méltó rendezvény Bajók 
Józsefné és Czeidli József szervezésével, illetve Deve-
cser Város Önkormányzata támogatásával valósulha-
tott meg. Az ünnepségen részt vett Bereczky Nóra járá-
si hivatalvezető, Egyházi Andrea tankerületi igazgató, 
Ferenczi Gábor polgármester, Kovács László alpolgár-
mester, Devecser Város Képviselő-testületének tag-
jai, Bendes István jegyző, Bakos András r. alezredes, 
őrsparancsnok, Borsath Balázs rendőr törzszászlós,   

a Magyar Vöröskereszt képviseletében Targubá-
né Szendrei Júlia, a városban működő intézmé-
nyek vezetői, valamint az iskola egykori és mai ve-
zetői, tanárai, volt diákjai. A megjelenteket Szita 
Eszter a rendezvény moderátora köszöntötte, majd 
Mayer Gábor igazgató szólt az ünneplő közönség-
hez. Elmondta, hogy 1967-ben felépült egy csillogó, 
16 termes épület, mert az akkori tervezők hittek 
abban, hogy mindig lesz benne gyermek, mindig 
lesz benne feladat. Kiemelte, hogy az oktatás- 
nevelés a történelemmel mindig együtt változik.
A devecseri iskola, ezekben a viharokban soha nem 
tévesztette szem elől fő feladatát, a gyermeknevelést, 
a hit és tudás átadását, készség- és képességfejlesz-
tést tanulóik számára. A gondolatébresztőt követően 
Ormándlaky Péter vezetésével, a Devecseri Ifjúsá-
gi Fúvószenekar remek hangulatot teremtett. A 8.c 
osztály tanulói irodalmi verscsokrukban mondtak 
köszönetet az intézmény létrejöttéért és az itt folyó 
pedagógiai munkáért. 

(Folytatás a 8. oldalon)

Idén is ünnepi műsort szer-
vezett az önkormányzat nő-
nap alkalmából. Mint ismert,  
a hivatal minden évben, már-
cius 8-án a hölgyeknek kedves-
kedik zenés esttel.  A zsúfolá-
sig telt teremben Szente-Takács 
Anna igazgatónő köszöntötte  

a megjelenteket, majd Fe-
renczi Gábor polgármester 
szólt a hölgyekhez. Ünnepi 
gondolatainak tolmácsolására  
Gárdonyi Géza, Charlotte Bronte, 
James Follett gyönyörű idézeteit 
hívta segítségül. 

(Folytatás a 7. oldalon)

nőnAp pál Dénessel
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50 ÉVES  
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ISKOLA

1 9 6 7 - 2 0 1 7

Fotó: Kovács Zsolt
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Az ÖnkormányzAt Hírei 
  - amiről a devecserieknek tudni kell
nyilvános képviselő-testületi 
ülés: 2017. február 14. 
Napirend:
1.A helyi iparűzési adóról szóló 
önkormányzati rendelet az aláb-
bival egészül ki: mentes a helyi 
iparűzési adó fizetése alól a há-
ziorvos, védőnő vállalkozó, ha a 
vállalkozás szintű iparűzési adó-
alapja az adóévben a 20 millió 
Ft-ot nem haladja meg.
2.Változik a szociális étkeztetés 
személyi térítési díja. Ha a jöve-
delem összege 0-45.000 Ft, a té-
rítési díj 210 Ft, 45.001-65.000 
Ft-ig 310 Ft, 65.001-85.000 Ft-ig 
380 Ft, 85.001-105.000 Ft-ig 440 
Ft, 105.001-125.000 Ft-ig 510 Ft, 
125.000 Ft-tól 610 Ft. Az önkor-
mányzat több millió Ft-tal támo-
gatja a szociális étkeztetést.

3.Az önkormányzat nem kíván 
hitelt felvenni.

4.A 2017-es költségvetést első ol-
vasatban tárgyalták. Több módo-
sító javaslat hangzott el. Holczin-
ger László, a gazdasági bizottság 
elnöke javasolta, hogy pl. a non-
profit szervezetek kapjanak több 
pénzt, meg kell csináltatni az is-
kola kapuját, meg kell emelni a 
Szent Imre utcai ingatlanra elő- 
jegyzett keretet, stb. Kovács Lász-
ló alpolgármester javasolta, hogy 
kapjon támogatást a polgárőrség, 
a gyepmesteri szolgáltatáshoz is 
kell még anyagi fedezet. Javasolta 
a képviselői keret visszaállítását 
(Korábban bevált.), s a letelepe-
dési támogatás bevezetését, to-
vábbá, hogy a Kft-t bízzák meg 
a labdarúgópálya rendbetételé-
vel. Ferenczi Gábor polgármester 
javasolta, hogy a pályát bízzák 
szakemberekre. A saját gyepmes-
teri telep megvalósítását el kell 
kezdeni. A civil szervezeteket 
támogatja, de elvárja az időbeni 
elszámolást. A képviselői kerettel 
nem ért egyet. (Nincs rá fede-
zet.) Bízik a bérlakásokra kiírt 
pályázatok sikerességében, amely 
100%-os támogatottságú. Kozma 
György: A lakásvásárlókat segíte-
ni kell. Bendes István jegyző sze-
rint szükség lenne a bérlakásokra, 
elindult a pályázati rendszer, fel 
kell venni a kapcsolatot a nagyobb 
vállalkozókkal. Mayer Gábor a 
bérlakásokkal kapcsolatos két-
ségeit fejezte ki, mert hátrányos 
helyzetűek kapnák, és ez ellen til-
takoztak a környéken lakók. Szük-
ség lenne szolgálati lakásokra. A 
polgármester megjegyezte, hogy 

a testület dönti el, kit fogad be  
a lakásokba.
5.A Vackor Óvoda 2017. évi nyá-
ri zárva tartása: 2017. július 17-
től 2017. augusztus 18-ig. Nyitás: 
2017. augusztus 21.
 6-7.A testület elfogadta a Vá-
rosüzemeltetési Nonprofit Kft 
alapító okiratának módosítását 
és az intézkedési tervét.
8.Király Jenny meggyeserdei bü-
fével kapcsolatos kérelme nem 
tartozik a testület hatáskörébe.
9.A téglagyár bányanyitásával 
kapcsolatos hatósági észrevételek 
rendelkezésre állnak, de Kozma 
György figyelmeztetése miatt - 
miszerint fel kell hívni a figyelmet 
a vízkészlet veszélyeztetésére és az 
épületek állagának megóvására 
- egyeztetni kell a Leier céggel.
10-11.Elutasították Leposa Krisz-
tián és Marton Zoltán kérelmét.
12.A „Segítséggel Könnyebb” Ala-
pítvány (Ajka) heti két alkalom-
mal nagyobb mennyiségben élel-
miszert hoz Devecserbe, amelyet 
a Családsegítő Szolgálat munka-
társai osztanak ki a városlakók-
nak. A testület 100.000 Ft-tal se-
gíti a szállítást.
13.A Veszprém Megyei Kutató 
Mentő Szolgálat Alapítványát 
20.000 Ft-tal támogatják. 
14.Az Élő Forrás Alapfokú Művé-
szeti Iskola devecseri tanulóinak 
II. féléves térítési díját az önkor-
mányzat átvállalja. (134.000 Ft)
15.A nehéz helyzetben lévő gye-
rekek zeneiskolai térítési díját 
170100 Ft összegben átvállalja 
az önkormányzat.
16. Elfogadták Szente-Takács 
Anna igazgató a város nőnapi elő-
készületeiről szóló beszámolóját.
17.Egyetértettek a polgármester 
szabadságának ütemezésével.
Vegyes ügyek:
-  Jóváhagyták az utakon, árkok-

ban nőtt „beteg” fák kivágását.
-  Holczinger László elmondta, 

hogy az alpolgármesterrel közö-
sen intézkedési tervet dolgoztak 
ki az ipari parkban folyó vízügyi 
és áramellátással kapcsolatban. 
Az út 5m-es a tervekben jelölt 
7m helyett. (minimum 5,5 mé-
ternek kellene lenni) A műszaki 
tartalmat senki sem változtat-
hatja meg. Ez az út nem megfe-
lelő. A polgármester ezzel kap-
csolatos kérdései: Ki intézte a 
közbeszerzési pályázatot? Ki 
adott engedélyt? Kinek kellett 
2013-ig az engedélyeket elkül-

deni? Milyen nagyságrendű az 
önkormányzat kára, ki a felelős?

-  Bognár Ferencné, mint a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom de-
vecseri elnöke hivatalos levelet 
olvasott fel, amelyben a Jobbik 
Országos elnöksége Óvári Már-
tont és Kozma Györgyöt lemon-
dásra szólítja fel. Mérettessék 
meg újra magukat!

-  Holczinger László megjegyezte, 
hogy minden képviselő egyen-
ként van jelen, nincs pártdele-
gált, csak párt színeiben, párt 
támogatással indult képviselők 
vannak.

Nyilvános képviselő-testületi ülés: 
2017. február 22. 
Napirend előtt:
Ferenczi Gábor polgármester el-
mondta, hogy egyeztetett a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálattal az 
átadott kultúrház átalakításának 
esetleges támogatása ügyében. A 
Katolikus Karitász családok átme-
neti otthonát szeretne kialakítani 
a volt ÉDÁSZ-házban.
Napirend
1.A költségvetés 2017. évi bevételi 
és kiadási főösszege: 929.087.853 
Ft. Működési hiány: 20. 336.404 
Ft, felhalmozási hiány: 48.878.380 
Ft, összes hiány: 69.214.784. 
Hosszas vita után fogadta el a gaz-
dasági bizottság - közölte Hoczin-
ger László elnök - ne hagyják ki a 
bérrendezéseknél a testületet, ez 
erkölcstelen. A pályázatok utófi-
nanszírozottak, ezért nagyon fi-
gyelni kell a megelőlegezéseknél 
- figyelmeztetett az elnök. Kozma 
György külön véleménye, hogy 
van közel 70 millió Ft hiány, de 
hitelfelvételt nem terveznek. Ki-
fogásolta, hogy jelenleg a pénz-
ügyi vezető külsős, alkalmazott-
nak kellene lennie. Polgármester 
válasza: A semmiből nehéz bi-
zonyítani, hogy van. A költség-
vetésben korábban is terveztek 
hiányt. Növelni kell a bevételt és 
így sikeres évet zárhatunk. Ben-
des István jegyző közölte, hogy 

jelenleg nyugdíjas a pénzügyi ve-
zető, de a korábbit visszavárják. 
Ezzel a költségvetéssel nyugodtan 
kezdheti a város az évet. Kovács 
László alpolgármester felhívta 
a figyelmet, hogy a testület fe-
lelőssége, hogy legyen, vagy ne 
legyen költségvetés. Ő az elfo-
gadást javasolja, és kéri, hogy a 
civil szervezetek támogatását ne 
a 2016-os évtől tegyék függővé. A 
gazdasági bizottság ellenőrizhes-
se a pénzmozgásokat a pénzügyi 
iroda bevonásával. Óvári Már-
ton ismételten javasolja az óvo-
dai technikai személyzet bérnek 
emelést. Természetesen az iskolát 
is beleértve - tette hozzá a polgár-
mester. A költségvetést 5 igen, 1 
nem, 1 tartózkodással elfogadták.
2.A Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft üzleti tervét átdolgozásra visz-
szaadná a polgármester, mert 
nincs eléggé kidolgozva a bevételi 
terv. Ács Attila, a Kft vezetője el-
mondta, hogy a 2016-os év adta az 
alapot. Nagy eredményeket nem 
tudnak elérni, mert önköltségi 
alapon dolgoznak. Holczinger 
László ismertette, hogy az üzleti 
tervet pontról pontra átvizsgálták, 
konkrétan kell meghatározni a 
bevételeket, kiadásokat és a hi-
ányt. Kérte a polgármestert, hogy 
erősítse meg, hogy a Kft megma-
rad. Ferenczi Gábor közölte, hogy 
hallott mendemondákat. A cég 
megmarad, rengeteg munkájuk 
lesz. A jegyző javasolta, hogy fo-
gadják el a tervet, de a kiegészí-
tés történjen meg. Kovács Lász-
ló ajánlotta, hogy a Kft-t bízzák 
meg a várkerti (pálya) vízügyek 
rendezésével. Bognár Ferencné 
megállapította, hogy nagyon sok 
feladattal bízták meg Ács Atti-
lát, ezért fordulhatott elő, hogy 
októberben nyírták le az augusz-
tusi füvet, vagy decemberben 
derítették fel a vízügyi hibákat.  
A sportegyesülettel kössenek 
megállapodást, és oldják meg  
a csapadékvíz elvezetését is.

Önkormányzati Hírek/közérdekű

3. Az „Ökológiai gazdálkodásra 
történő áttérés” c. pályázat alapján 
jóváhagyták a Biokontroll HN Kft 
által benyújtott 106.045 Ft szám-
la kiegyenlítését, amelyet a Start 
munkaprogram saját forrásból 
teljesít.

4.Jóváhagyták a Start munka prog-
ram gázolaj felhasználást, de rész-
letes kimutatást kérnek.

5.A szakmai munka elismerése-
ként „Modellóvoda” címre ter-
jesztették fel a Devecseri Vackor 
Óvodát. A testület 500.000 Ft tá-
mogatást biztosított.

 6.Szente-Takács Anna igazgatónő 
aggodalmát fejezte ki a rendez-
vények pénzügyi háttere miatt. 
Például egy aggregátor napi bér-
leti díja 300.000 Ft, de a tavak-
nál meg kell oldani az áram és 
a vízvételi lehetőséget. Sok pénz 
kell a fellépőkre is. Egy együttes 
650.000 Ft. Sok még a kérdés.   
Bognár Ferencné szóvá tette, hogy 
ezekről a gondokról bizottsági ülé-
sen kellett volna tárgyalni, a féle-
lemkeltést nem kellene nyilvános 
ülésre hozni. Ha az igazgatónő fél, 
le tudja-e bonyolítani a rendez-
vényt? Ha nem, adja át pl. a gaz-
dasági bizottságnak. A rendez-

vénynaptárba pontos időpontok 
kellenek és lehessen beleszólni. 
A polgármester hangsúlyozta, 
hogy a feszültség elkerülése ér-
dekében az ülés előtt kellett volna 
megbeszélést folytatni. Az igaz-
gatónő elmondta, hogy ő éppen 
olyan jó rendezvényt szeretne 
szervezni, mint a polgármester, 
de jelen pillanatban nem látja 
a teljes biztonságot. A rendez-
vénynaptárt a testület egyhan-
gúlag elfogadta.   Vegyes ügyek:
-  Bendes István jegyző javaslatára 

4 pályázatot fogadtak el.
-  Megszavazták a Devecseri Ön-

kéntes Tűzoltó Egyesület szék-

hely használati engedélyét.
-  Az új Start munkaprogram 74 

fővel indul 1.10.897.692 Ft ösz-
szeggel.

-  Kovács László felhatalmazást 
kért a gyepmester munkájának 
meghosszabbítására. (2 hónap 
alatt 17 kutyát vittek el, 9 gaz-
dára talált.) A polgármester ja-
vaslata rövidebb távú szerződés 
kötése, most a város saját gyep-
mesteri szolgálatot és állatmen-
helyet kíván létesíteni.

A DVTV adása alapján:
Váti Ferenc

elADó sürgősen Devecser sümegi úton 
egy 100 éves pArAsztHáz nAgy kerttel. 

2 szobA, konyHA, fürDőszobA, nAgy Hátsó 
gAzDAsági rész tAlálHAtó Az ingAtlAnon.

érDeklőDni leHet: 06/707080269

Képviselő-testület
Fotó: Kovács Zsolt

tájékoztAtás

A meggyeserdei használtcikk piac minden 
hétvégén

szombat és vasárnap hajnal 3:00 órától 17:00 
óráig nyitva tart.

Devecseri városüzemeltetési nonprofit kft.

A versenyek időterve:
06:45 PályAbírói eligAzítás
07:00 - 08:45 technikAi és AdminisztrAtív átvétel
07:00 - 08:45 gyAlogos PályAbejárás 
09:00 nevezői eligAzítás és megnyitó ceremóniA

09:15 1. mért kör kezdete
17:00 ideiglenes eredménylistA kifüggesztése 
(Az időPont A nevezői létszám függvényében eltérhet)
17:15 díjkiosztó 
(Az időPont A nevezői létszám függvényében eltérhet)
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rÖviD Hírek

Farsangi mulatságot tartott az Őszi Fény Nyugdí-
jas Klub. A tagok jelmezekbe öltözve mutatták be 
műsorukat, majd táncra perdültek. A zenét Kurdi 
Róbert biztosította.
Fotó: Kovács Zsolt

Népdalversenyt rendeztek az általános iskolában.  
A diákok két magyar népdalt adtak elő hangszer-
kíséret nélkül. A szakemberekből álló zsűri évfolya-
monként az első három legtisztábban, legszebben 
éneklő előadót jutalmazta.
Fotó: Horváth Éva

Március 5-én Nőnap alkalmából az MSZP helyi 
szervezete köszöntötte a hölgyeket. A rendezvényen 
részt vett Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő. 
Fotó: Kovács Zsolt

Elkészült a város mindkét hűtőkamrája - pályázati 
forrásból, illetve az önkormányzat saját anyagi rá-
fordításából - mely a kertészetben megtermelt zöld-
ségek, bogyós gyümölcsök tárolását szolgálja majd. 

A Baba-klub márciusi foglalkozásán vendég volt 
Séfer Hajnalka konduktor, aki beszélt a 0-3 éves korú 
gyermekek mozgásfejlődéséről és válaszolt az anyu-
kák kérdéseire. Németh Noémi zenei foglalkozását, 
mint mindig, most is nagyon élvezték a gyermekek.
Fotó: Baba-klub

A Csöglei Általános Iskola népdaléneklési versenyt 
hirdetett a tankerület iskoláinak. A devecseri isko-
la három korcsoportban, hét tanulóval vett részt  
a megmérettetésen. I. korcsoportban: Balogh Benjámin  
(3. hely), Kalányos Evelin és Németh Hanna 2.a, (2. 
hely) a II. korcsoportban: Bakos Réka és Dávid Eszter 
4.b, (1. hely) a III. korcsoportban: Kelemen Alexandra 
5.a, Kalányos Mária 6.a és Török Vivien (3. hely)  
6. b. A gyerekek szép eredménnyel tértek haza. 

A közelmúltban újabb állatfajjal bővült a Start 
munkaprogram állatállománya. Ferenczi Gábor 
polgármester és családja jóvoltából, most már  
juhokat is tartanak a területen. 

Folytatódnak a közterületi burkolások. Jelenleg  
a posta melletti parkoló felújítását végzi a térkö-
ves brigád. Összesen 11 parkolóhely kerül majd 
kialakításra.

A Székely szabadság napján, A deákot erővel 
királlyá teszik című székely zenés interaktív 
műsorral várta az óvodásokat és kisiskolásokat  
a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház. 
A rendezvényt a KábelszatNet-2002 Kft támoga-
tásával ingyenesen tekinthették meg a gyerekek.
Fotó: Nyárs Hajnalka

A Devecseri Gárdonyi Géza Általános  
Iskola és AMI szülői munkaközössége  
jótékonysági bált szervezett az iskola fenn-
állásának 50. évfordulója alkalmából.  
A bál bevételét az iskola fejlesztésére, valamint  
a diákok jutalazására fordítják.

Zajlanak a házi versenyek az általános iskola 
alsó tagozatán. A gyerekek matematika, magyar 
nyelv és irodalom, valamint környezetismeret 
tantárgyakból adhatnak számot tudásukról.

A devecseri Tandem Szociális Szövetkezet nyílt 
napot szervezett, melynek célja, hogy Devecser 
lakói és a térségben élők megismerjék azt a mun-
kát, melyet a szövetkezet munkatársai végeznek. 
A nyílt napon a Devecseri Rendőrőrs részéről 
Borsath Balázs rendőr törzszászlós tartott tájé-
koztatót a biztonságos közlekedésről.
Fotó: Kovács Zsolt

Nyárs Hajnalka

1927 májusában merült fel az építésének a terve. Építőanyagot a templom melletti romtemplom 
visszabontása adhat - vélekedtek a városatyák.  
A helyi sajtó 1927. augusztus 7-i száma bejelen-
tette, hogy a Katolikus Kör és a Falu Szövet-
ség egyesült, ami felgyorsíthatja az építkezést. 
1930 márciusában alakult meg a Népházépítő 
Bizottság, amelynek tagjai voltak: dr. Schandl 
Károly országgyűlési képviselő, Alasz Miklós 
r. katolikus plébános, Szabó Ferenc körjegyző, 
dr. Karsay Sándor járásbírósági elnök, Koncskó 
Zoltán uradalmi főintéző, Bakos János, Oláh 
Antal, Oláh János, Oláh Károly, Orbán Viktor, 
Markos Gyula, Markos Antal, Somogyi Ignác, 

Somogyi Ferenc, Tóth János. A fenti bizottság, 
s gróf Esterházy Tamás elfogadta a Varga Fe-
renc okleveles képesített kőműves által készí-
tett terveket, s határozatot hoztak arra, hogy 
az építkezés hamarosan megkezdődhessék.  
Az építőanyag szállítását, a mintegy 1300 fu-
vart az állattartó gazdák vállalták fel. A Népház 
gyorsan felépült, a lakosság önzetlen segítségé-
vel. 1930. október 5-én avatták fel ünnepélyes 
keretek között - dr. Schandl Károly jelenlétében, 
s adták át Devecser kulturális életének. 

Czeidli József

2017. február 15-én került sor az Arany János 
utcai „régi kultúrház” ünnepélyes átadójára. 
Az épületet Tornai Tamás, a Somló Holding 
Kft. ügyvezető igazgatója adományozta a vá-
rosnak. A megjelentek Szente-Takács Anna 

könyvtárigazgató köszöntötte. „Az ember kö-
zösségben alkot, és a közösségi alkotást is ta-
nulni kell. Meg kell tanulni mások tiszteletét, 
valamint mások értékét, véleményét ismerni és 
elismerni.”- mondta Tornai Tamás, köszöntő 
gondolataiban. Az épületet annak szellemé-
ben adományozta, hogy legyen egy hely, mely 
a jövőben a kulturális, közösségi célok megva-
lósítását szolgálja, hogy a devecseri fiatalok, a 
felnövekvő generáció megtanulhassa a közösségi 
ismereteket, amivel tisztelni, becsülni tudják 
egymást, hogy az elődöktől kapott örökséget 
továbbvihessék. Ferenczi Gábor polgármester 
köszönő szavai mellett elmondta, hogy Tornai 
Tamás számos alkalommal bizonyította, hogy 

mennyire fontos számára a város, és az itt élők 
sorsa. Ez az adomány pedig különösen jó célt 
szolgál, hiszen önmagában egy érték, amit ha 
jól használnak, akkor további értéket teremt-
hetnek. Bízik abban, hogy a felújítások hamar 
elkezdődhetnek, hogy az épületet mihamarabb 
átadhassák a közösségnek. A polgármester jö-
vőbe tekintő gondolatait követően Czeidli József 
tanár, helytörténész ismertette az épület törté-
netét, majd az ajándékozási szerződés aláírása 
és az ünnepélyes átadó után finom bor kísére-
tében folytatódott tovább a múlt emlékeinek, 
és a terveknek a megosztása.

Nyárs Hajnalka

Így, csupa nagybetűvel. Bizonyára egyetértenek 
velem azok, akik valaha jártak az épületben 
vagy részesei voltak az ott folyó munkának, 
akár mint aktív résztvevők, vagy érdeklődő 
látogatók. A Varga Ferenc és fia által tervezett 
és épített kultúra és közösség háza már az épí-
tés évében, 1930-ban befogadta a kultúrára és 
közösségre vágyókat. Nemes célt szolgált majd 
fél évszázadon át. Helyet adott minden kor-
osztálynak. Ide jártak a fiatalok szórakozni, az 
idősebbek különböző szakkörökben leshettek 
el néhány fogást (pl. varrás, hímzés, gazdálko-
dás), a még idősebbek előadásokat nézhettek, 
hallgathattak. A korral együtt változott a ház 
szerepe. Kiemelkedő időszaknak számítanak 
az 50’- 60’- 70’-es évek. Funkciója járási fel-
adatokkal bővült, főleg tanácsadói szereppel. 
Természetesen továbbra is a település kulturális 

életének központja maradt. Négy fő irányította 
a munkát. Egy igazgató, egy művészeti vezető, 
egy módszertani előadó és egy gazdasági vezető. 
A szakköröket, csoportokat külön szakemberek 
vezették. (Hogy honnan volt minderre pénz - ma 
sem tudom.) Az országos hírű énekkart éveken 
át Heinczinger István tanár, karnagy dirigálta. 
Szekeres Ferenc, Bertalan László és később Váti 
Ferenc foglalkozott a színjátszókkal. Előadáso-
kat tartottak nemzeti és társadalmi ünnepe-
ken. Három felvonásos színművekkel álltak a 
közönség elé. Részt vettek és serleget hoztak el 
a „seregszemlékről”, akár csak az Oláriu József 
vezette néptánccsoport. A fotószakkört Bognár 
Ernő (Puma), majd Szalay Sándor tette vonzóvá. 
Volt fúvós és tánczenekar, gyerek harmonika 
csoport. Voltak bálok. Rendszeresen tartott 
előadást a Déryné-Színház. A sokrétű munka 

mellett a legfontosabb volt, hogy a csoportok és 
a „belátogatók” hihetetlen jó közösséget alkot-
tak. Gyakran előfordult, hogy egy-egy csoport 
próbák után éjfélig is együtt maradt a zongora 
mellett dalolgatva, beszélgetve. Az előadások 
mindig telt házzal mentek. Aztán fent valahol 
kitalálták, hogy Devecser kinőtte kultúrházát. 
(Valóban nem volt nagy, de barátságos és sze-
rethető. A feladatát mindig ellátta.) Kiürült 
tartalma, megszűnt a majdnem fél évszázadig 
tartó varázsa. Egykor mutatós külseje romlás-
nak indult. Málladozó vakolat, rozoga nyílás-
zárók, borzalmas állapotban lévő kicsike ud-
vara a múltat siratja. Tudom, a ma emberének 
megváltozott a kulturális igénye. De mi idősek 
is a mában élünk, és talán nem baj, ha jó szívvel 
emlékezünk a sosem felejthető múltra.

Váti Ferenc

A kultúrA HázA - A tÖrténet

A kultúrA HázA – Az átADó

volt egyszer egy kultúrHáz

A „régi kultúrház” 
Fotó: Devecser Város Önkormányzata

Ferenczi Gábor polgármester és Tornai Tamás  
ügyvezető igazgató – Fotó: Kovács Zsolt

Néptáncosok fellépése 1963-ban Színjátszó csoport 1962-ben
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Devecseri polgárőr egyesület kÖzgyűlése

vii. noszlopi ízpAráDé – „…volt ott minDen, mi szem-szájnAk ingere…”

2017. február 11-én tartotta a Devecseri Polgárőr 
Egyesület soros közgyűlését. Bognár Sándor el-
nök köszöntötte a tagságot és a meghívott ven-
dégeket. Az évértékelőt megtisztelte jelenlétével 
Bakos András r. alezredes, a Devecseri Rendőr-
őrs őrsparancsnoka, Gerecs István r. alezredes, a 
Devecseri Rendőrőrs őrsparancsnok-helyettese, 
Kristóf János, a Veszprém Megyei Polgárőr Szö-
vetség alelnöke, a devecseri régió koordinátora, 
Kovács László Devecser alpolgármestere, Hor-
váth János r. törzszászlós, körzeti megbízott, 
Targubáné Szendrei Júlia a Magyar Vöröske-
reszt Somló Térségi Program területi szervező-
je. Az évértékelőben elhangzott többek között, 
hogy tartalmas, eredményes évet tudhat maga 
mögött az egyesület, az elmúlt esztendőben 
is nagy kihívások elé tekintett. A rájuk bízott 
feladatokat a meglévő személyi feltételekkel és 
a rendelkezésükre álló technikai eszközökkel 
végre tudták hajtani. Az elnök részletesen is-
mertette az egyesület 2016. évi tevékenységét. 
Munkájuk részét képezte az idős emberek szá-
mára téli időszakban biztosított segítésnyújtás, 
városi rendezvényeken, valamint intézmények 

rendezvényein a helyszín biztosítása, az iskola- 
és óvodakezdés során a gyalogátkelő-helyek fel-
ügyelete, állami és egyházi ünnepnapokon járőr 
és figyelő szolgálat teljesítése, eltűnt személy 
felkutatása. Jó viszonyt ápoltak a rendőrséggel, 
a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével, a 
polgárőrség országos valamint megyei vezeté-
sével, a járásban működő más szervezetekkel. 
Továbbképzések, megyei gyűlések, értekezletek 
nyújtottak lehetőséget a tagoknak tapasztalat-
szerzésre. A pénzügyi beszámolóból kiderült, 
hogy az egyesület nagyon nehezen tudott jól gaz-
dálkodni az elmúlt évben. A kapott támogatások 
nagy részét az egyesületi tagok ruhaneműinek 
biztosítása, a gépkocsi fenntartása, technikai 
eszköz javítása emésztette fel. Nagy szüksé-
gük lenne egy irodahelyiségre, számítógépre. 
A megyei és az országos szövetség támogatta 
az egyesületet 2016-ban, a jövőre vonatkozóan 
bíznak a benyújtásra kerülő pályázatok sikeré-
ben és az önkormányzat támogatásában is. Az 
elnök zárszavában megköszönte a tagok előző 
évi munkáját, kiemelten mondott köszönetet a 
családtagjaiknak, akik toleranciával viseltetnek 
munkájuk iránt. A hozzászólások során Ba-
kos András őrsparancsnok arról beszélt, hogy 
nagyra tartja a polgárőrök önzetlen feladatvál-
lalását, amivel nagyban hozzájárulnak a város 
lakosságának biztonságérzetének javításához. 
Örömét fejezte ki, hogy Devecser város területén 
egy jól szervezett közösség dolgozik, akikre a 
rendőrség mindig számíthat, fontosnak tartja a 
közös szolgálatok ellátását és jövőben is igényli 
azt. Az őrsparancsnok hozzászólását követően 
oklevelet nyújtott át Bognár Sándor polgárőr 
elnök részére a 2016-os évben a közbiztonság 
érdekében nyújtott kiemelkedő munkájáért. 
Gerecs István őrsparancsnok-helyettes szintén 

köszönetét fejezte ki a devecseri polgárőrök 
irányába és elmondta, hogy elismerően érté-
keli a térségben működő valamennyi polgárőr 
egyesület munkáját, mert úgy gondolja, hogy a 
nagyszabású rendezvények lebonyolítása nél-
külük nehezen lenne megvalósítható. Kovács 
László alpolgármester úgy véli, hogy a képvi-
selő-testület nem engedheti meg azt magának, 
hogy a devecseri emberekért dolgozó polgárőr 
egyesület „kódis sorson legyen”, éppen ezért 
mindent elkövet annak érdekében, hogy a prob-
lémák megoldásában segítséget nyújtson, hogy 
a helyzet normalizálódjon, hogy a kiadások ne 
nyomasszák az egyesületet. Targubáné Szend-
rei Júlia a vöröskereszt képviseletében köszönő 
szavai mellett elmondta, nagy öröm számára, 
hogy Devecser elsősegélynyújtó családja - akik 
a tavalyi évtől egy komplett egészségügyi felsze-
reléssel, defibrillátorral, és nem utolsó sorban, 
megfelelő képesítéssel rendelkeznek és szük-
ség esetén bármikor hívhatók – a polgárőrök 
köréből kerül ki. Nagyban számít az egyesü-
let segítségére a jövőben is. Kristóf János a ré-
gió koordinátora kiemelte, hogy mindenképp 
szükség van a polgárőrök támogatására, már 
motiváció szempontjából is, hiszen ingyen és 
bérmentve, önzetlenül végzik munkájukat, bár-
ki számíthat rájuk. Örül, hogy a tagok aktívak, 
a 2017-es évre vonatkozóan áldozatos munkát 
kért a polgárőröktől, hogy mindenki érezhesse 
továbbra is a támogatottságot. A hozzászóláso-
kat követően az egyesületi tagok és a vendégek, 
finom vacsora mellett - Rosta Zoltán és ifj. Rosta 
Zoltán biztosította – osztották meg múltidéző, 
és jövőbe tekintő gondolataikat, mely közben az 
egyesület tiszteletbeli taggá választotta Kovács 
László alpolgármestert.

Nyárs Hajnalka

Február 12-én rendezte meg a noszlopi Lucul-
lus Fogadó az Ízparádét ismét, ami már hetedik 
az évek sorában. Maholnap kicsi lesz az iskola 
tornaterme, meg a többi befogadó helyszín, 
jegyezte meg elégedettséggel Szabó Péter fo-
gadós a reggeli készülődés közepette. Az első 
rendezvény, valaha csak a különféle kocsonyák 
versenye volt, s mára négyféle kategóriában 
(kocsonya, eltett ételek, sütemények és házi 
kenyér) lehetett indulni a konyha- és szakács-
művészetek, s a tartósítás kedvelőinek. Az idén 
először, nyolc településről, Somlóvásárhelyről, 
Magyarpolányból, Városlődről, Ajkáról, Tüske-
várról, Nagyalásonyból, Dabronyból és Nyárád-
ról érkeztek óvodások, összesen 146 kisgyer-
mek. Szabó Péter vendéglátóipari szakember 
és főszervező elmondta, az ötletet kisunokája, 
Bernát adta, aki elmesélte, hogy az óvodában 

mézeskalácsot készítettek. S a mai napon még 
a többi készítményüket is bemutathatták. Nem 
lehet elég korán kezdeni a konyhaművészetek 
megismerését! A gasztronómiai versenyen az 
idén 219 versenyzőt és 670 résztvevőt köszönt-
hettek a zsűri tagjai, akik 480 féle ételt bíráltak. 
A kiosztott 217 érem egyharmada arany volt, 
de aki ezüstöt vagy bronzot kapott, annak sem 
kellett szégyenkeznie. Ezek a statisztikai ada-
tok igen figyelemre méltók. Már az épület be-
fogadóképessége miatt fokozni sem igen lehet. 
S hogy honnan jöttek a felnőtt versenyzők? Az 
ország minden tájáról! Jórészt az Észak-Du-
nántúlról érkeztek, de nem is első alkalommal, 
Békéscsabáról, de még a felvidéki Zilahról is 
volt versenyző. De a legtöbben a környékből 
valók, hiszen Káptalanfa, Vid, Ajka-Padragkút, 
Magyarpolány, Nyirád, Nyárád, Borsosgyőr, 
de még Hegymagas is megjelent. Tapolcafő, 
Csót, Pápa is képviseltette magát, s persze a jól 
sütő-főző noszlopiak sem maradtak el. Cégek 
is megjelentek, hiszen a Somló Hús Kft. is kí-
nálta ízléses, finom termékeit, kóstoló-falatkáit. 
A Devecseri Portéka is bemutatkozott, éppen 
átellenben, szembenézett a nagy teremben a 
már hírnevet szerzett Lucullusi Finomságokkal, 
üvegbe rejtett, tartósított termékekkel. Ked-
velt versenyszám a „Kocsonya-udvar” továbbra 

is. Követi ezt az „Édes-utca”, ahol az amatőr, 
hobbi-cukrászok vonultatják fel alkotásaikat. 
De egyáltalán nem műkedvelő szinten, hanem 
(némely cukrászati terméket meghazudtolóan) 
nemcsak tetszetős, de igen finom tortákat, süte-
ményeket, láthattunk, kóstolhattunk.  Először 
volt jelen Káptalanfáról Kovács Jné Erzsike is, 
aki mindjárt aranyérmet kapott a művészi és 
finom tortájára. Legalapvetőbb táplálékunkkal 
a házi kenyérsütéssel is lehetett pályázni. Itt az 
autodidakta pékek tették ki pirosra sült, szép, 
magas kenyereiket. Felvágáskor csak áradt a 
finom kenyér illata. A „Bolt, piactér” elneve-
zésű fakultás pedig az eltett savanyúságokat, 
lekvárokat, szörpöket mutatta be. A zsűri elnöki 
posztját Szabó Péter látta el. Az eltett ételeket 
Krass-Tóth Melinda, Kulcsár Iván, Kéry József 
és Szabó Péter bírálta, az édes ételeket Nardai 
Károly, Nardai Anita, Pintér Ferenc és Városi 
Attila, a sósakat Könyvné Dózsa Erzsébet, Far-
kas Zoltán, Felső Sándor és Szalai József. Szép, 
de nehéz feladata volt a zsűrinek. Ők szemmel 
láthatólag mégis élvezték. Innen szinte min-
denki – bár különböző szintű - de valamilyen 
díjjal, ajándékkal térhetett haza. Szakmailag 
minden résztvevő gyarapodott. Az ötletgazda 
ígéri, jövőre újra meghirdetik a versenyt.

M. Mester Katalin

Balról jobbra: Kristóf János Veszprém  
Megyei Polgárőr Szövetség alelnöke, Bog-
nár Sándor egyesületi elnök , Devecser, Bakos  
András őrsparancsnok, Gerecs István őrsparancs-
nok-helyettes, Kovács László alpolgármester
Fotó: Nyárs Hajnalka

Az ünnepi pillanatok után lépett szín-
padra Pál Dénes a The Voice - Magyaror-
szág hangja - zenei tehetségkutató győztese.  
A sokak számára ismert miskolci származású 
rendkívül sármos, szerény, jó humorú fiatal-
ember, garantáltan belopta magát a hölgyek 

szívébe. Elmondása szerint, ő és a tánc ugyan 
nem éppen jó barátok, de búgó hangjával, és 
olyan ismert slágerek előadásával, mint pl. a 
Carolina, Emmanuelle, Holnap hajnalig, Vidé-
ki sanzon, koreografált tánc nélkül is fergeteges 
hangulatot teremtett. A koncert után, az amúgy 

rendkívül feszített tempójú életet élő fiatalember 
készségesen állt a rajongók rendelkezésére egy-
egy közös fotó, autogram erejéig. Az est végén  
a hölgyeket az élmény mellé virággal is meg-
ajándékozták. 

Nyárs Hajnalka

A művelődési házba érkezőket igazi „krimi-
hangulat” fogadta február 28-án a Devecseri 
Zeneiskola koncertjén, melyet Baráth András 
ötletes, humoros díszlete okozott. London a 
háttérben, James Bond, Czeidli József arcával, 
Judi Mrs. M., Ihászné Szabó Katalin igazgatónő 
arcával. Hogy miért volt ez a nagy készültség? 
Neeeem, nem bűnszervezet likvidálásáról volt 
szó. Czeidli József, alias Jozef Bond, Ihászné 
Szabó Katalin, alias Mrs. M. megbízására azért 
érkezett Devecserbe, hogy megszabadítsa a 
téltől a felettébb szomorú és ingerült devecseri 
embereket. Ennek az igazán összetett, valamint 
abszolút lehetetlennek tűnő feladatnak a meg-
oldásához Bond képességeire volt szükség.  Ian 
Flaming angol krimiíró James Bond titkosügy-
nök történeteiben 50 évvel ezelőtt, 1967-ben 
Sean Connery alakította a 007-es ügynököt. 
A nagysikerű film és a kerek évforduló adta a 

zeneiskola farsangi koncertjéhez a kerettörté-
netet. Jozef Bond mindent bevethetett, így a 
szokásos eszközökön túl – Aston Martin autó, 
szuper fegyver, stb. – kapott egy zeneiskolányi 
gyereket, hangszerekkel együtt, hogy a zene 
eszközeivel elűzze a szomorúságot. A koncerten 
- ahol nem hagyományos produkciókkal várták 
a kedves érdeklődőket a zeneiskola tanárai és 
diákjai - Ferenczi Gábor polgármester köszöntő 
szavaival zöld utat adott a tél felszámolására. 
A sokféle hangszer felvonultatása, valamint az 
olyan közismert slágerek megszólaltatása, mint 
a The James Bond theme, a Hakuna Matata, a 
The Pink Panther, Az operaház fantomja, stb., 
sokat segítettek Bondnak, hogy küldetése siker-
rel járhasson. A zene és a barátok segítségével 
elűzték a szomorúságot. A felkészítő tanárok, 
dr. Bojnécz Gábor, Göcsei Márk, Hekele Dáni-
el, Horváthné Fatalin Zsuzsanna, Ihász Irén, 

Ihászné Szabó Katalin, Ormándlaky Péter, va-
lamint a technikusok, Baráth András, Kovács 
Zsolt és Kurdi Róbert, mind sikeresnek tudhat-
ják a küldetést, no és persze Bond hatékonysá-
gát. A zeneiskola ismét színvonalas műsorral 
állt a közönség elé. Az éves programok közül a 
farsangi koncert a legkedveltebb, mely most is 
elérte célját, két óra hosszáig mind a közönség, 
mind a szereplők jól érezték magukat.

Nyárs Hajnalka

nőnAp pál Dénessel

„A színHáz vArázsA szippAntott előszÖr be”

„jAmes bonD” A zeneiskolábAn

A The Voice győztese, Pál Dénes március 
8-án  a  Devecseri Városi Művelődési Ház-
ban lépett színpadra, és garantáltan min-
den hölgyet ünnepi hangulatba hozott már 
a megjelenésével is. No, ha már egyszer itt  
van a „Jégkirály”, gondoltam, bírjuk is szóra.
Milyen változást hozott számodra, hogy 2013-
ban megnyerted a The Voice Magyarország 
hangja énekversenyt?
- Lehet azt mondani, hogy megfordult körülöt-
tem a világ. A műsorba azért neveztem be, hogy 
kiderüljön, van-e jövőm az énekesi vonalon. Egy 
szakmai zsűritől szerettem volna visszajelzést 
kapni arra vonatkozóan, hol is tartok most. 
Váratlan érzés volt számomra, hogy hirtelen 
rengeteg emberhez el tudok jutni, és mindenhol 
szeretettel fogadnak.
Valójában mikor mutatkozott meg a zenei 
tehetséged?
- Ellentétben más énekesekkel, akik ha mesél-
nek, elmondják, hogy már gyerekként zongoráz-
gattak, fellelhető volt náluk a tehetség öröklése, 
nálam ez nem így volt. Korábban Miskolcon a 
helyi gimnázium gyermekkórusának voltam 
tagja, 15-16 évesen kezdtem énekelgetni, akkor 
kezdtek el érdekelni a zenés darabok. A színház 
varázsa szippantott először be, jelentkeztem 
színjátszónak, és onnan ez szépen kinőtte magát

Milyen hatással volt rád a kezdeti népsze-
rűség?
- Eleinte nem igazán fogtam fel, hogy mi törté-
nik körülöttem. Ilyenkor az ember annyira új 
cipőben és annyira új közegben jár, hogy csak 
sodródik az árral. Örültem annak, hogy van 
hallgatósága annak, amit csinálok, és hogy ez 
a mai napig is megmaradt.
A Sztárban Sztár című műsorban volt szeren-
csém párszor megnézni az átváltozásaidat. 
Melyik volt számodra a legkényelmetlenebb 
pillanat?
- Nem is kényelmetlen, inkább nehéz pillanat. 
Ugye a műsor lényege az, hogy egy bizonyos 
komfort zónából kiszakítsa az embert, hogy 
egy más karakterbe, stílusba helyezze. Voltak 
olyan stílusok, amiket szívesen próbáltam ki, 
de voltak tőlem teljesen távol állók is. Az egyik 
adásnál volt egy rap betét, én nagy valószínű-
séggel nem fogok rapkarriert kezdeni.)
Mennyire változtak a kapcsolataid az ismert-
séggel?
- Az ember ilyenkor akaratlanul is rengeteg 
embert ismer meg. Rengeteg ismerősre tettem 
szert. A barátokat nagyon megválogatom. Kevés 
barátom van, de ők 16 éves barátságok. Előnyt 
élvez nálam a közönség szeretete, mert nyilván 
nem a szakma jön el a fellépésekre, hanem a 
hallgatóság.  
Otthoni körben hogy zajlik a nőnapi meg-
emlékezés?
- Elég nehézkesen. Illetve nézőpont kérdése. 
Március 8-án most Devecserben vagyok, nem 
tudok hazalátogatni Miskolcra, ahol szüleim, 
nagyszüleim, nővéremék élnek, de az elkövet-
kezendő 1-2 hétben pótoljuk, mivel a március 
a család életében ünnepek tekintetében gazdag 
hónap, így kerítünk arra alkalmat, hogy együtt 
mindent megünnepelhessünk.

Más ünnep is van. Inkább adni, vagy kapni 
szeretsz?
- Régebben mindig valami nagyon sze-
mélyre szabott ajándékon törtem  
a fejem, amiben nagy segítségemre volt a nő-
vérem. Zsebpénzből vett alapanyagokból, sa-
ját készítésű dolgokat adtam a rokonságnak, 
barátoknak, és mindig azt éreztem, hogy ezt 
szívesen fogadják. Erre most is igyekszem  
figyelni, ha nem is saját készítésű, de minden-
képp olyan legyen, ami célba ér. Természetesen 
kapni is szeretek, de mostanában számomra 
fontosabb, hogy a család együtt legyen.
Ilyen feszített tempó mellett mi az, ami szá-
modra kikapcsolódást jelent?
- Szinte bármi. A hétköznapi elfoglaltságok, 
amik kizökkentenek. Bevásárlás, kirándulás, 
barátokkal töltött idő, a kutyusunk, aki ren-
geteg programmal lát el minket.
Környezetvédelemmel is foglalkoztál. Meny-
nyire van most ez jelen az életedben?
-A miskolci egyetemen kezdtem el a tanulmá-
nyaimat, ami a zenei elfoglaltság miatt félbe 
maradt. Viszont nagyon szeretném, ha az éle-
tem része lenne, illetve ha nem is ezzel foglal-
kozom, akkor szeretném környezettudatosan 
élni az életem.
Mi a legnagyobb vágyad, amit szeretnél el-
érni?
- Nagy terveim, álmaim nincsenek. 
Mindenki elképzel magának egy idilli  
életet. Ha nem is olyat, egy kicsivel le-
het rosszabb, de nagyon sokkal rosszabb  
ne legyen. Ezt szeretném, ha megvalósulna, 
nemcsak szakmában, hanem családban is. 
Szakmában annyi, hogy szeretném az éves 
tervet mindig megvalósítani.
Köszönöm az interjút, további sok sikert kí-
vánok!

Nyárs Hajnalka

Fotó: Kovács Zsolt

Fotó: Kovács Zsolt

(Folytatás az 1. oldalról)
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„…hogy egyszer elmondhasd fiadnak: apja derék katona volt…”- 
pillAnAtképek A 1848-49-es szAbADságHArcból leiningen nAplójA AlApján

A Hárs

szÖrp HársfAvirágból

gárDonyi - települések tAlálkozójA - ziegler sánDor emlékezete

Idén, március 15-én 169 éve annak, hogy jeles 
költőnk, Petőfi Sándor nevével fémjelzett 1848-
as forradalom és szabadságharc dicsőséges nap-
jai elkezdődtek … A Nemzeti dalt, s a 12 pontot 
kinyomtatták. A követeléseket megismerhette a 
forradalomhoz csatlakozó tömeg…A honvéd-
tábornok tollából a naplóval részletes írás szü-
letett, melyet németről Marczali Henrik fordí-
tott le. A naplóról elsőként a „Vasárnapi Ujság” 
1900. évi 40. száma tudósított. Pillantsunk bele, 
hogyan idézte fel Leiningen a dicsőséges, nehéz 
küzdelmekkel teli harcok idejét:
„Hosszú idő múlt el, mióta neked utoljára írtam, 
ha nem tévedek, tomasováci szerencsétlen tá-
madásunk felöl. Hadd beszéljem el neked, mi 
minden történt azóta, hogy egyszer elmondhasd 
fiadnak: apja derék katona volt.”- írja Leinin-
gen-Westerburg Károly naplójában szeretett Li-
zájának. A naplót 1849. február 2-ai keltezéssel 
kezdte el írni Cibakházán. A katonaemberben 
benne volt a kétely, hogy látják-e még valaha 
egymást: „még sok csatát kell megvívnunk, 
míg békénk lesz. (…) Sorsom Isten kezében 
van.”-vallja naplójában.
„Ama szerencsétlen roham után ismét Zsig-
mondfalván szálltam meg. (…) Megismerked-
tem Damjanich ezredessel, kit a rácokon vett 
több győzelem tett híressé. Gyorsan ismerked-
tünk, én csak nehezen váltam el e férfiútól, ki-
nek egész lénye nekem módfölött tetszett. (…) 
Külseje hasonlít Shakespearéhez. (..) Fél fejjel 
magasabb, mint a te Károlyod és jóval vasta-
gabb nála, főképpen pedig az erős szemöldök 
alatti jóságos barna szem, (ami feltűnő) mely 

azonban ha haragszik, oly vad, hogy fiatal ka-
tonáink gyakran remegtek egy pillantásától.” 

A győzelem után kijózanodva már a békés, idilli 
állapot lett úrrá mindenkin:
„Néhány óra múlva sikerült a csapatokat össze-
szednünk, és kint a szabad ég alatt táborba szál-
lanunk. Azt az éjjelt sohasem felejtem el. Képzelj 
el egy szélesen elterülő tábort az országút két 
oldalán, melyen a tüzérség és a lovasság foglal 
állás, körülvéve a tábortüzektől.(…) Aztán az 
elven élet a táborban, száz helyen is folyik az 
ének és tánc. (…) Mikor szolgálatomat elvégez-
tem, elmentem vezéremhez. Sok tiszt ült vele a 
tűz körül és együtt álmodoztunk jövőnkről és 
reményeinkről. Damjanich gyengéden szereti 
a feleségét, és így sokat beszéltünk azokról, kik 
nekünk a legkedvesebbek a földön, és így új ösz-
szekötő kapocs fűződött köztünk. Nyugodtan 
és boldogan reád gondolva aludtam el a kemény 
földön. Isten erősítsen szomorú időkben. Jó éj-
szakát Liszkám.”
Jarkovác környéki harcok után, ami sok ne-
hézséget tartogatott és megkövetelte a változó 
helyzethez igazított gyors reagálást, hadparan-
csot, így ír naplójában Leiningen: „Borzasztó 
volt a bizonytalanság társaink felöl, mindegyi-
künk kételkedett a másiknak megmenekülésén. 
Hisz ütközet közben hozzám jött Czillich és azt 
mondta: „Damjanichot orozva megölték, Kiss 
őrnagy elesett, te vagy a legidősebb, intézked-
jél, hogy rendben visszavonulhassunk.” Annál 
örvendetesebb volt a viszontlátás és csak ke-
veseknek nem lábadt könnybe a szemük. Nem 
lehet mást hallani, mint: „Testvér, te élsz, hála 
Istennek, azt hittem meghaltál.” Mélyen meg-
hatott Damjanich, midőn tárt karokkal felém 
jött és fölkiáltott: „Édes Leiningenem, Istenem, 
de megsirattalak.” Sosem felejtem el a vitézeket, 
kikkel az éjjel harcoltam.”
Láthatjuk, hogy a keménynek tűnő katonaem-
berek is érző szívvel bírnak, nemcsak a család-
juk, hanem egymás iránt is. A katona, – bizo-

nyos tekintetben, - még a honvédtábornok is 
parancsvégrehajtó. Ennek ellenére van véle-
ménye a háború végső fordulatáról, a felsőbb 
utasításokról, s van lelkiismerete is, mely, ha 
egy ügy iránt, a magyar szabadság ügye iránt 
elkötelezte magát, akkor amellett ki is tart. 
Leiningen már itt, ekkor bölcsen felmérte a 
(vezérkari) tisztek, s az ő számára is kilátás-
talan helyzetet. Álljon itt bizonyítékul néhány 
sor példának a naplóból: „Miután csapatainkat 
összeszedtük, visszatértünk Becskerekre. Itt 
várt a parancs, hogy a Bánságból vonuljunk 
ki. (…) E hír nagy feltűnést keltett, mert velem 
együtt még sokan reménykedtek a békében. 
Még mindig azt hittük, hogy nem Ausztria ellen 
harcolunk, mert a velünk szemben álló rabló-
bandát nem nevezhettük császári csapatoknak. 
Most választanunk kellett, (…) mégsem tudtam 
elhagyni a balsorsban az ügyet, melyhez egy-
szer csatlakoztam. Itt gyávának és hűtelennek 
nyilvánítottak volna, amott meg az osztrákok 
sem fogadnak jobban, hisz többeket, kik bűn-
bánóan visszatértek, Windisch-Gratz mégis a 
törvények minden szigorával büntetett. Rövid 
meggondolás után, határoztam, leszámoltam. 
Csak a te sorsod okozott nekem sok gondot és 
bánatot édes Lizám, - és most, mikor ezt írom, 
az a szemrehányás, - hogy magammal rántotta-
lak a szerencsétlenségbe, súlyosan nehezül lel-
kemre.” Tudvalevő, hogy Leiningen is az „Aradi 
tizenhármak” egyikeként vértanúként végzi. 
Megözvegyült felesége, Sissány Elíz 1854-ben 
újra férjhez ment Leiningen barátjához és baj-
társához gróf Bethlen Józsefhez. De nemcsak a 
tisztek, hanem a szabadságharc honvédjei is ül-
döztetésnek voltak kitéve, mígnem elkezdődött 
a lassú konszolidáció, megtörtént a kiegyezés. 
Az 1848-49-es szabadságharc hős küzdelme, 
eredményei, mégis akkora horderővel bírtak, 
hogy több mint másfél évszázad után is fénye-
sen ragyognak csillagai hazánk, s Európa egén. 
Hála eleink, s az áldozatként odaveszettek hősi 
küzdelmének.

M. Mester Katalin

Az illatos virágzatú hársfa a legtöbb parkban 
megtalálható. Kedveli a hegy- és dombvidékek, 
száraz tölgyesek talaját. Két fajtája a legelter-
jedtebb: a széleslevelű hárs és a kislevelű hárs. 
A fa felhasználandó részeit, levelét, virágát, jú-
niusban gyűjtik. (A kellemes illatú virágokat és 
a rajtuk lévő pergamenszerű murvaleveleket is 
használják gyógyászati célokra.) A betakarítás 
idejének megválasztása nagyon fontos, mert 
sem a még zárt bimbó, sem a túlnyílott virág 
nem alkalmas jó minőségű alapanyagnak. A 
szedéskor már teljesen kinyílt virág száradás-
kor széthullik, ezért a virágokat röviddel a ki-
nyílásuk után gyűjtik, mert az első három na-

pon adják a leghatékonyabb teafüvet. Szedés 
után gyorsan meg kell szárítani. Ez történhet 
árnyékos helyen, a levegőn, zárt térben vagy 
40 fokos, nyitott ajtajú sütőben. A megszárított 
hársfavirágot, tea alapanyagot, apróra vágva, 
jól záródó edényben, fénytől és nedvességtől 
védve kell tárolni. A germánoknál a hárs a sze-
relmesek fája volt, úgy tartották, a fa termé-
kenységet és jómódot ad. Nyárestén virágzó 
hársfa alatt állni, illatát beszívni, valóban bó-
dító. Olyan, mint a szerelem. Talán a németség 
is erre gondolt, mikor e fafajt a szerelmesek fá-
jának nevezte. A középkorban a hársból, mert 
ez a fa jól faragható, Mária-képeket és szentek 
szobrait faragták, ezért szent fának is nevezték. 
A nagy-, a széles- és a kislevelű hárs virágaiból 
készült teát régóta használjuk meghűléses meg-
betegedések gyógyítására, de a hársfatea ennél 
sokkal több gyógyító lehetőséget rejt magában. 
Kellemes íze és finom, aromás illata miatt sokan 
élvezeti teaként is fogyasztják.  A hársfateát a 
legtöbben a téli megfázások alkalmával kor-
tyolgatják nátha, megfázás, orrdugulás esetén, 

mivel kiváló gyulladáscsökkentő és nyákoldó 
hatással bír. Antioxidáns hatású flavonoidokat 
is tartalmaz, jó hatással van immunrendszerre 
és a szívműködésre. Hatásosan használhatják a 
reumás megbetegedésben szenvedők is. Enyhe 
vizelethajtó és méregtelenítő hatású, pozitívan 
hat az emésztésre, erősíti a gyomrot, és enyhíti a 
gyomoridegességet is. Nyugtató hatása is régóta 
ismert, állítólag a második világháború idején a 
katonák is hársfateát fogyasztottak. Fogyasztha-
tunk hársfateát, ha idegesek vagyunk, segítségé-
vel csökkenthető a napi stressz és a szorongás. 
Ha lefekvés előtt fogyasztjuk, nyugodt alvásunk 
lesz. Még a fejfájást is mérsékli. Betegség esetén 
napi három csészével is fogyasztható, míg a pa-
naszok nem enyhülnek. Mézzel ízesíthetjük. 
Sokan csecsemőnek is adják nyugtató hatása 
miatt, azonban számukra a hársfatea fogyasz-
tása kifejezetten ellenjavalt! S hosszan csak e 
teát fogyasztani sem tanácsos. Váltogassuk a 
teafajtákat, csak mértékletesen mindegyikből, 
szól a természetgyógyászok javaslata.
 M. Mester Katalin

Ziegler Sándor - Kossuth fegyvergyárosa - és a 
szőlősgyöröki csata emlékére a 48’-as események 
nyomában című konferenciát rendezte meg a 
somogyi kistelepülés. Egy évtizede már, hogy 
a neves íróhoz kötődő településeket is meghív-
ják ezekre az eseményekre. Így kapott invitálást 
Devecser most is, mivel Gárdonyi (Ziegler) Géza 
1882-83 között Devecserben tanított, s itt írta 
és komponálta a „Fel nagy örömre” kezdetű 
karácsonyi éneket. A somogyi településen élő 
Gárdonyi dédunoka, Keller Péter mérnök és a 
község polgármestere, Klotz Péter örömtelinek 

tartja az itteni Gárdonyi hagyományok ápolását. 
(Gárdonyi Géza gyermekkorát töltötte itt.) A kö-
zelgő március 15-i ünnepséggel együtt megtar-
tott egész napos rendezvényen számos előadás 
hangzott el. Cs. Varga István irodalomtörténész 
professzor, A Széchenyi család öröksége és a je-
lenkori üzenete címmel tartott érdekes előadást. 
A további hozzászólók többek között felidézték 
Ziegler Sándornak, Gárdonyi édesapjának alak-
ját, aki Kossuth fegyvergyárosaként tüntette ki 

magát a nemzeti küzdelemben. Hadnagyként  
saját pénzén felszerelt pesti, később Nagyvárad-
ra, majd Aradra telepített fegyvergyár igazgatója 
volt, mellyel kivívta Kossuth Lajos megbecsülé-
sét és Petőfi Sándor barátságát. A program előa-
dásaiban hallható volt még a hazai lótenyésztés 
története, az 1848/49-es forradalom- és szabad-
ságharc idején a honvédek által viselt öltözetek, 
és a fegyvereik bemutatása, majd az előadók  
kerekasztal beszélgetése következett. Természe-
tesen lehetőséget kaptak a vendég települések  a 
bemutatkozásra. A devecseri küldöttség vezető-
je. Ferenczi Gábor polgármester ajándékot adott 
át, s beszédében méltatta az egymásra talált te-
lepülések közösségformáló erejét.  Ezen a napon 
megkoszorúzták a Gárdonyi családot ábrázoló 
kis domborművet a Somogyi Hagyományőrző 
Egyesület huszárjainak és a marcali  férfi ének-
kar közreműködése mellett. A jól szervezett és 
a felemelő hangulatú nap ünnepi szentmisével 
és közös vacsorával ért véget.  

Czeidli József   

Huszármenet
Fotó: Czeidli József

A devecseri küldöttség  balról jobbra: Bognárné Si-
mon Katalin iskolaigazgató helyettes, Ferenczi Gá-
bor polgármester, Németh Ernő ny. iskolaigazgató)
Fotó: Czeidli József

Hozzávalók: Annyi hársfavirág, hogy az 5 lite-
res üvegünk kb. 3/4-ig legyen vele, 2 db citrom, 
2 kg cukor, 3 liter víz, 1 kávéskanál citromsav, 1 
késhegynyi nátriumbenzonát.
elkészítése: A frissen gyűjtött virágokat meg 
kell rázogatni, hogy az apró rovarok kihullja-
nak belőle. Engedjünk a virágokra vizet, de ne 
áztassuk el túlságosan, hogy a nektár benne ma-
radjon! Tépkedjük le a virágokat, tegyük ezeket 
az üvegbe a citromkarikákkal és a citromsavval 
együtt! Karamellizáljunk 1/2 kg cukrot, majd 

öntsük fel vízzel! Adjuk hozzá a többi cukrot és 
forraljuk fel! Majd a kihűlt szirupot öntsük rá az 
üvegbe tett virágokra!
Az üveget egy kis tányérral takarjuk le, tegyük 
hűvös, árnyékos helyre! Tartalmát 4 napig érlel-
jük. Naponta 1-szer, 2-szer megkeverjük, hogy a 
cukor ne ülepedjen le az aljára. Érlelés után szűr-
jük át,1 késhegynyi nátriumbenzonátot keverjünk 
bele, és töltsük a folyadékot tisztára mosott, jól 
zárható üvegekbe!

Nyárs Hajnalka
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A kisváros „ nagyiskolája „ 50 éves születésnap-
ját ünnepelte február 24 - én. A rendezvényen el-
hangzott Egy kis iskolatörténet címmel - vetített 
képes előadás, amely végig kísérte a településen 
folyó oktató- nevelő munkát a XVIII. század vé-
gétől 1967-ig. 1875-ben a Veszprémi R. Katolikus 
Egyházmegye egy új és korszerűbb népiskola 
megépítésére vállalkozott. Előkészítésében je-

lentős szerepe volt Ujvári Ferenc káplánnak. Az 
iskola a XVIII. századi régi iskola helyén négy 
tanteremmel épült meg. Igazgatója Tima Lajos 
kántortanító volt. Halála (1903) után az iskolá-
ban lévő lakását tanteremmé alakították át, s 
ezzel enyhítették a zsúfoltságot. 1882-83-ban itt 
tanított Gárdonyi (Ziegler) Géza. Devecserben 
írta és komponálta a Fel nagy örömre.. kezdetű 
karácsonyi énekét. Az őt ábrázoló dombormű-
vet, Vörös János alkotását, 1936-ban avatták fel, 
amely ma is a „kisiskola” homlokzati falán ta-
lálható. Az iskolaszék 1921. április 10-én Sikos 
Pétert nevezte ki igazgatónak. Vezetése alatt 
készült el a nyolcadik tanterem. 1935-ben nyug-
díjba vonulásakor Homann Bálint vallás- és ok-
tatási miniszter írásbeli dicséretben részesítette. 
Nevéhez fűződik a helyi iparos- tanonciskola 
megteremtése. 1925-48-ig működött a polgári 
iskola. Szervezője és igazgatója dr. Kondor Ist-
vánné Koh Irén volt. (Történetét 2000-ben Dr. 
Tölgyesi József írta meg) Az iskolatörténetbe 
nagy betűkkel írta be nevét a három generáci-

ós Avar-család. Id. Avar Gyula 1919-22-ig volt 
tanítója az iskolának. Fia, ifj. Avar Gyula 1935-
39 között az iparos- tanonciskolában tanított. 
Az elemi iskola igazgatói posztját két ízben is 
betöltötte, 1939-52-ig és 1956-60 között. Leánya, 
Gárdonyiné Avar Piroska Devecserben tanított, 
valamint elismert szakfelügyelő volt. (A veszp-
rémi Életöröm Idősek Otthon lakója) A közéleti 
pedagógusra, Heinczinger Istvánra Devecser 
közössége tavaly október 23-án táblaavatással 
emlékezett születésének 100. évfordulóján. Az 
1966. július 22-i tanácsülésen elhangzott, hogy 
annak ellenére, hogy épül az új iskola továbbra 
is szükség lesz a meglévő épületekre is. 1967. 
február 25-én nyitotta meg kapuit a nyolc tan-
termes várkerti „nagyiskola”. Igazgatója Timár 
László tanár volt. Ezen vezetés alatt rövid életű 
Kereskedelmi Szakközépiskola is volt a tele-
pülésen. Legendás tanára, osztályfőnök Péter 
László ma is örömmel és szeretettel emlékezik 
vissza ezen évekre. 

Czeidli József

A mazsorett csoport apróságai a 60’-as, 70’-es 
évek világslágereit hívták segítségül bemutató-
jukhoz. Czeidli József képes bemutatóban idézte 
fel az intézmény múltját, majd Mayer Gábor fej-
lesztések, pályázatok, pedagógiai munka tükré-
ben mutatta be az 50 éves intézmény jelenét. Az 
ünnepségen megosztotta múltidéző gondolatait 
Németh Ernő és Eszterhainé Fatalin Ilona egy-
kori intézményvezetők. Németh Ernő emlékei 31 
év eseményeit tárták a jelenlévő hallgatóság elé, 
melyben hangsúlyt kaptak a pedagógiai mun-
kát, művészeti, sport és tanulmányi sikereket, 
változásokat felsorakoztató gondolatok. A hét-
köznapi gondok, természetesen akkor is okoz-
tak feszültséget – mondta a hajdani igazgató, 
melyet közösségépítő programok szervezésével 

próbáltak felejteni, és amelyekről felejthetetlen 
emlékeket őriz. Eszterhainé Fatalin Ilona feli-
dézte a „nagy költözések”, valamint a vörösi-
szap-katasztrófa időszakát. Kiemelte, hogy az 
embert próbáló időkben micsoda örömteli érzés 
volt számára látni a kollégák felelősségteljes, 
konstruktív, közös munkáját. Az ünnepségen 
jelen voltak az iskola egykori diákjai. Scheily 
Józsefné gondolatai egészen 1959-ig nyúltak 
vissza, amikor 1. osztályosként először lépett a 
devecseri iskolába. Szeretettel emlékszik vissza 
volt tanáraira, az olajos padló, olajkályha keltet-
te hangulatra, táborokra, a munkára ösztönző 
burgonyaszedések fáradalmaira, az akkor még 
működő devecseri strandon elkövetett diákcsí-
nyekre, és 1967-re, amikor átlépte a „nagyisko-

la” küszöbét. Vas-Kovács Sándor az intézményi 
tanács elnöke, egykori diák büszke arra, hogy ő 
és családja is, a devecseri iskola tanulói voltak, 
illetve arra, hogy gyermekei is ide járhatnak. 
Örömmel idézte fel régi tanárait, a témazáró 
felmérők körüli humorosan izgalmas bonyodal-
makat. Elmondta, hogy itt szerettették meg vele 
a rajz, matematika, fizika tantárgyakat, melyek 
későbbi tanulmányai során fontosak voltak. Itt 
tanult olyan alapokat, melyek hozzásegítették 
ahhoz, hogy építészmérnök lehessen. A jó han-
gulatú rendezvény végén az érdeklődök meg-
tekinthették az iskola épületét, felidézhették 
egykori emlékeiket, megoszthatták egymással 
a maradandó élményeket.

Nyárs Hajnalka

Gárdonyi Géza az iskola névadója

... Folytatás a 1. oldalról
50 éves születésnApját ünnepelte Az áltAlános iskolA

szeptembertől iskolás leszek – mi újság A gárDonyibAn?egy kis iskolAtÖrténet
Örömteli, de nagy felelősséggel járó döntés előtt 
állnak azok a szülők, akiknek óvodás gyermeke 
szeptembertől belekóstol majd az iskolai életbe. 
A kezdést megelőző időszak a szülők számára 
nem egyszerű. Szeretnék, ha gyermekük jól 
érezné magát, ha kibontakozna, fejlődne az 
iskolában töltött évek során. Ezért valószínű, 
hogy minden iskolába készülő gyermeket ne-
velő szülőt a következő kérdések foglalkoztatják 
leginkább. Melyik iskolát válasszam? Iskolát, 
vagy inkább tanítót válasszak? Milyen az iskolai 
élet a Gárdonyiban? Kik lesznek a jövendő elsős 
tanítók? A kérdések mindegyikére természe-
tesen nem adhatunk választ. A problémakör-
ről, Bognárné Simon Katalin igazgatóhelyettest 
kérdeztük.

1.  Ön szerint mi az iskolájuk legfőbb erőssége?
Hogy is írta Gárdonyi? „A falak ereje nem a 
kőben van, hanem a védők lelkében.” Pedagó-
gus, gyermek és szülő együttműködése teszi 
eredményessé, szerethetővé az iskolát. Hiszek 
abban, hogy a mi intézményünkben a tantárgyi 
tudáson kívül nagyon sok élményhez, tapasz-
taláshoz juthatnak az itt tanuló gyermekek. 
Sokféle lehetőség – zene, tánc, képzőművészet, 
sport -, amelyben kipróbálhatják, és magas 
szintre fejleszthetik képességeiket a diákok. 
Befogadás és elfogadás, az egyéni különbségek 
figyelembe vétele, tolerancia jellemzi életünket. 
Sokszínű, jól szervezett projektnapok, projekt-
hetek tantárgyi és művészeti versenyek, kirán-
dulások és táborok, amelyek örömtelivé teszik 
az együtt töltött időt.
2. Hol és hogyan tudnak megismerkedni az 

iskolával és a leendő elsős tanítókkal az ér-
deklődő szülők?
Az érdeklődő szülőknek nagyon sok alkal-
ma van megismerkedni a leendő elsős tanító  
nénikkel. Az első a közös szülői értekezlet, ame-
lyet ősszel tartottunk az oviban. Ekkor már 
bemutatkoztak azok a nevelők, akik tartani 
fogják a Bocsoda iskolaelőkészítő foglakozásait, 
s majdan első osztályban tanítják a beiratko-
zott gyermekeket. Több nyílt napot is szerve-
zünk, amikor az iskolában nyílik lehetőség arra, 
hogy a tanítókat munka közben megismerjék: 
milyen a pedagógus habitusa, mennyire gyer-
mekközpontú, milyenek a tanítási módszerei.  
A következőkben 2017. március 25-én, szom-
baton 9 órakor Bocsoda foglakozást tartunk  
a Petőfi téri iskolaépületben, ahol a szülők meg-
tekinthetik, hogyan is zajlottak, zajlanak ezek 
az órák. Április 5-én az egész alsó tagozaton 
nyílt napot szervezünk, ahol az iskolába járó 
gyermekek szülein kívül a leendő első osztályos 
tanulók szülei is betekintést nyerhetnek, ho-
gyan folyik a nevelés-oktatás a mi iskolánkban.  
3. Milyen az iskola kapcsolata az itt tanuló 
gyerekek szüleivel?
Pedagógusok, szülők – mindannyian - ugyan-
azért dolgozunk: a gyermekekeinkért. Éppen 
ezért törekszünk a nyílt, őszinte kapcsolat 
kialakítására, s bátran mondhatom, hogy ez  
a legtöbb esetben sikerül is. A kicsiknél napi 
kapcsolatban vagyunk a szülőkkel, hiszen min-
den reggel és délután, „kézből kézbe” adjuk  
a gyerekeket, így minden esetben alkalom nyílik 
a személyes beszélgetésre.
4. A devecseri iskolában Meixner-módszerrel 
tanulnak olvasni a gyerekek. Milyen eredmé-
nyekkel működik ez a módszer?
Immár hetedik éve, hogy az olvasás-írás ta-
nításánál ezt a nagyon következetesen felépí-
tett módszert alkalmazzuk - nagyon jó ered-
ményekkel. A rengeteg gyakorlóanyag és a 
hang-látás-mozgás hármas egységére építve 
szinte minden kisgyermek jó szinten megta-
nul írni és olvasni az első év során. De nem 
csak ezért kiváló ez a módszer. Eredményes 
azért is, mert igazodik a tanulók egyéni hala-
dási üteméhez, másrészt pedig nagy hangsúlyt 
fektet a gyermekek szókincsének bővítésére, 
beszédkészségük fejlesztésére. A devecseri is-

kolában minden pedagógus részt vett ennek a 
módszernek a továbbképzésén, így mindenki 
a lehető legnagyobb módszertani biztonsággal 
dolgozik a Meixner tankönyvekből.
5. Mire számíthatnak azok gyerekek, akik 
szeptembertől a devecseri iskolában kezdik 
majd az elsős tanévet, és mire számíthatnak 
szüleik?
Terveink szerint két első osztály indul, minde-
gyik osztályban két-két kiváló, nagy gyakorlatot 
szerzett, gyermekszerető pedagógussal, egész 
napos oktatási formában. Koller Gyöngyi és 
Martonné Csom Adél, illetve Bodrogi Anikó és 
Géczyné Varju Rita lesznek az osztályfőnökök. 
Elmondhatom róluk, hogy mindegyikük sok-
sok éve dolgozik iskolánkban, hatalmas tapasz-
talattal rendelkeznek, s élményszerű, tevékeny-
kedtető pedagógiai módszerekkel dolgoznak. 
Biztonsággal mozognak a digitális technika 
világában, tanítási óráikon naponta használják 
az általa nyújtott lehetőségeket a tanulási folya-
mat eredményességének fokozásáért. A 2017-es 
tanévtől újdonság, hogy – a szülői igényeket fi-
gyelembe véve – már első osztálytól ismerked-
hetnek a kicsik az informatika és az angol nyelv 
alapjaival. Nagy könnyebbség, s egyben jelzi is 
iskolánk kiváló technikai felszereltségét, hogy a 
tanulók már a Petőfi téri iskolaépület informa-
tika tantermében sajátíthatják el az ismereteket
6. Milyen érzés igazgatóhelyettesnek lenni a 
devecseri általános iskolában?.
Az iskola világa az én világom. Tanítóként, 
igazgatóhelyettesként is mindig ezért az intéz-
ményért, a benne tanuló gyermekekért dolgoz-
tam, s remélem, tehetem ezt még nagyon sokáig. 
Tapasztalt, kreatív, innovatív pedagógustársak 
vesznek körül, öröm velük és értük is dolgozni.
7. Mit üzen az iskolakezdés előtt álló óvodá-
soknak és szüleiknek?
Mit üzennék? Hogy bízzanak bennünk! Bízza-
nak abban, hogy a helyi, a devecseri iskolában 
jó helyen van gyermekük. Jól felszerelt intéz-
ményben, kedves, nagy tudású pedagógusoktól 
korszerű tudást kapnak a tanulók Higgyék el, 
hogy az itt tanuló kisdiákok szeretnek idejárni!

Köszönöm az interjút, további sikeres mun-
kát kívánok!

Nyárs Hajnalka

HIRDETMÉNY
a Devecseri Járási Hivatal illetékességi területén működő általános iskolákba történő beíratásról. 
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2017. április 21. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- A gyermek nevÉre kiállított szemÉlyi Azonosítót És lAkcímet igAzoló HAtósági igAzolvány (lAkcímkártyA), 
- Az iskolábA lÉpÉsHez szüksÉges feJlettsÉg elÉrÉsÉt tAnúsító igAzolás,
- A gyermek születÉsi AnyAkönyvi kivonAtA,
- A gyermek tAJ-kártyáJA,
-.A szülő/gonDviselő szemÉlyi igAzolványA,                                                     veszprÉm megyei kormányHivAtAl

Devecseri Járási HivAtAlA
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Tavaszi Ovigalériáját rendez-
te meg a Vackor Óvoda március 
10-én, ahol Oszkai Réka sümegi 
keramikus csodálatos szecesszi-
ós stílusú, manókkal, angyalok-
kal, sellőkkel, tündérekkel bené-
pesített mesevilága tárult elénk.  
A kiállítót és a vendégeket a ren-
dezvény moderátora Kókné Nemes 
Ágnes óvónő kedves szavakkal, és  
„tavaszi madárfüttyel” köszöntötte.  
A megnyitón, Bogdán Dzsesszi-
ka és Horváth Dorina madárhan-
gon szólaltak meg, Lakatos Máté 
és Kardos Jázmin verssel kedves-
kedtek. Baráth Tímea és Farkas 
Róbertné óvónők tavaszköszöntő 
dalocskával kértek áldást. Lenner-
né Pál Szilvia igazgatónő ünnepi 
szavaiban méltatta a kiállító alkotó 
munkásságát, és elmesélte, hogy 
a keramikussal akkor találkoztak 
először, amikor Boldizsár Zsolt he-
lyi amatőr festőművész meghívá-
sára Káptalanfára látogattak a két 
művész közös kiállítására. Akkor 
ott, az élmény hatására azt gondol-

ták, hogy az óvodásoknak Oszkai 
Réka csodás munkáit látniuk kell, 
ezért a Devecseri Vackor Óvodá-
ba varázsolták a „Sárból álmodott 
tündérvilág”-ot. A tündérvilág,  
a tavasz iránti vágy, és persze Ber-
talanné Poór Beáta furulyajátéka 
táncra perdítette és dalra fakasztot-
ta az óvoda Százszorszép Tehetség-
műhelyének kis néptáncosait, majd 

a mesevilág megálmodója szólt  
a gyerekekhez. A keramikus el-
mondta, hogy nagy öröm számára, 
ha óvodában állíthat ki, mert úgy 
érzi, hogy az általa készített ma-
nók, tündérek, itt hazaérnek, mél-
tó helyre kerülnek, mert az „apró 
művészek” még inkább értékelik a 
belőle fakadó művészetet. Fantasz-
tikus élmény számára az alkotás 

minden egyes mozzanata, mely-
nek részleteivel megajándékozta  
a közönséget is. A képzeletbeli 
agyagozás, égetés után, Hóborné 
Nemes Márta és Kókné Nemes  
Ágnes dalukkal a tavaszi napot hí-
vogatták, mely a gyerekek közös 
verselése után rá is sütött a Tavaszi 
Ovigaléria mesevilágára.

Nyárs Hajnalka

„ Köszöntlek kedves szép március! 
Kedves hónapom vagy te nékem. 
Te vagy az egyetlen, akit hívunk 
és akit epedve vár mindenki. Fe-
lőled álmodoztam én is a télen a 
kályha mellett, és a tűzbe mélázva 
tűnődtem: hol vannak virágaid? hol 
vannak madaraid? mit csinál most 
a fecskénk? és mit csinál most a gó-

lyánk?” Gárdonyi Géza gondolatai, 
hűen tükrözik az emberek újra-
kezdési, megújulási vágyát. Akkor, 
amikor már úgy érezzük, hogy tel-
jesen belefásultunk a hosszú, hideg 
„télbe”, amikor már várjuk az első 
tavaszi napsugarat, a tavaszi illato-
kat, amikor ki vagyunk éhezve a 
vitaminokra, amikor várjuk, hogy 

költöző madaraink újra nálunk lel-
jenek otthonra. Amikor már a la-
kásunkba is mindenáron a tavaszt 
szeretnénk „belopni”, és asztalun-
kat a boltokban vásárolt erős illatú 
jácinttal, vagy tulipán csokorral 
díszítjük, mert az illat és a látvány 
reményt ad, hogy hamarosan itt a 
tavasz. Március, a tavasz első hó-
napja, mely évről elhozza nekünk 
Sándort, Józsefet és Benedeket, hi-
szen ez a hónap a nevekhez fűző-
dő babonákban, népszokásokban, 
no, és népi megfigyelésekben sem 
szűkölködik. Március, ha nedves, 
gazdának nem kedvez. Valamennyi 
köd vagyon márciusban, annyi zá-
por lészen az esztendőben. Ha már-
ciusban ugrándoznak, láncra per-
dülnek a bárányok, áprilisban újra 
akolba rekednek. Ha dörög Bene-
dek, akkor 40 napi szárazságra szá-

míthatsz. Ilyen, és hasonló időjá-
rási megfigyeléseket hagytak ránk 
nagyapáink. Ebben a hónapban a 
hölgyek újra várhatják a nőnapi 
köszöntőket, újra ünnepelhetjük 
a márciusi ifjakat és Gyümölcsoltó 
Boldogasszony napját. Jó jel, hogy 
a napszemüveget napközben már 
elő lehet venni, még akkor is, ha éj-
szaka időnként nagyon hideg van. 
Már nem kell sokáig várnunk, hogy 
ránk köszöntsön az igazi tavasz, 
melynek beköszöntője méhröptető, 
szántó-vető március. A meteoroló-
gusok Tavaszelő-ként tartják szá-
mon, a régi Székely-Magyar naptár 
szerint Kikelet havának nevezik, 
eleink a Bölénytor elnevezést adták 
ennek a hónapnak, a régi magyar 
(katolikus) neve Böjtmás hava. 

Nyárs Hajnalka

Hosszú évek óta február első nap-
jai közül egyet a noszlopi háborús 
hősök emlékének szentelünk. Így 
történt ez idén is (február 4-én, 
szombaton). Falunk három fele-
kezete képviseletében ökumeni-
kus istentisztelettel vette kezdetét 
a megemlékezés. Vallási elöljáró-

ink bibliai példázatokon keresztül 
beszéltek a béke fontosságáról, az 
összefogás erejéről és a magyarok 
több évszázadon át bizonyított hősi 
helytállásáról. A közös imádságos 
áhitatot Trombitás Veronika sze-
mélyes visszaemlékezése követ-
te. Beszéde középpontjában azt 
a családi történetet idézte, mely  

nagybátyjáról, Trombitás Fri-
gyesről a doni katasztrófa során 
Uriv környékén eltűnt katonáról 
máig megőrződött. Láthattunk egy 
kisfilmet is arról, hogyan rótták le 
kegyeletüket a hozzátartozók és 
szórtak itthoni földet szeretteik 
oroszországi nyughelyére a kinti, 
végeláthatatlan katonasírok egyi-

kére. Ezt követte a NEMZEDÉKEK 
Hagyományőrző Csoport erre az 
alkalomra készített verses-éne-
kes-zenés összeállítása a katonaélet 
árnyas és napos oldaláról a török 
időktől kezdve egészen a közel-
múltunkig. A faluházban össze-
sereglett ünneplők közül sokan 
kimeneteltünk a temetőbe, ahol 
a háborús hősök emlékművének 
megkoszorúzásához verset Turi 
Györgyné Terike fűzött. A meg-
emlékezést záró Szózat eléneklése 
után Czepek Béláné főszervező az-
zal búcsúzott a jelenlévőktől, hogy 
e megrendítő múltidézésre jövőre 
is várja falunk hagyománytisztelő 
apraját-nagyját.

Magyar Istvánné 
könyvtáros

A Veszprém Megyei Darts Szövet-
ség (VMDSZ) minden évben meg-
rendezi az iskolás darts olimpiát 

SULIMPIA elnevezéssel. E verseny 
a dartskedvelő 6-18 éves korú fiata-
loknak biztosít lehetőséget sport-

ágbéli tudásuk kipróbálására.  
A rendezők idén Noszlopot válasz-
tották a verseny helyszínéül, lebo-

nyolítására a helyi FŐNIX Darts 
Klub tagjait is felkérték. Febru-
ár 25-én községünk Művelődési 
és Sportházának nagytermében 
29 versenyző hat korcsoportban-  
lányok és fiúk külön - 6 pályán 
mérhette össze tudását. A sport-
szerűen és nagyon jó hangulatban 
zajló versenyről senki sem távo-
zott üres kézzel, minden résztvevő 
tárgyjutalomban részesült. A do-
bogó I-III. fokán teljesítők kupát,  
érmet, oklevelet vehetek át a VMDSZ 
képviselőitől, Dobos Szilárdtól és  
Szabó Ritától. (A következő sorok-
ban a helyezettek névsorát, iskoláit 
és településük nevét olvashatják.)

„sárból álmoDott tünDérvilág”

kérDezték, jAvAsolták, válAszt várnAk

tAvAszelő HősÖk nApjA noszlopon

DArts sulimpiA noszlopon

1.  Molnár Gyuláné: Nem lehetne-e több családsegítőt alkalmazni? Hozzá Nemes Lászlóné Andrea jár. Nagyon elégedett a munkájával, mert ked-
ves, segítőkész. Szeretné, ha több idő jutna egy kis beszélgetésre, mert az egyedül élő idősek (90 éves) szívesen társalognak kedves, barátságos 
emberekkel. Ha a segítők számát növelni lehetne, több idő jutna egy-egy idős gondozására.

2.    A régi kultúrház átadásán résztvevők közül néhányan:  
  Milyen elképzelések vannak az épület hasznosítására? 
Mekkora esélye van az átadón elhangzott tornateremnek?

3.  Néhány óvodás szülője, nagyszülője: 
     Milyen célt szolgál, kinek jelez az óvodánál és a művelődési ház sarkán a járda és az úttest között elhelyezett „gyalogosok, gyerekek” közlekedési 

tábla? „Befelé (épületek felé) néz.” A járdán közlekedőket figyelmezteti valamire? Nem az autósokat kellene? Ha netán a zebra elkészítésre vár, 
akkor a táblát még nem kellett volna kihelyezni, mert így enyhén szólva, zavaró, és kissé muris.

Váti Ferenc

VESZPRÉM MEGYEI DARTS SULIMPIA DÖNTŐ 2017 EREDMÉNYEK:
I.-II. KORCSOPORT:
FIÚK:
1. Csüri Áron             Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
Noszlop
2. Jánosi Máté            Borsos Miklós Általános Iskola Ajka
3. Fekete Levente      Tóth Béla Általános Iskola Budapest
LÁNYOK:
1. Kovács Cintia          Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
Noszlop
2. Nagy Dorina            Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
Noszlop
III.-IV. KORCSOPORT
FIÚK:
1. Kovács Hunor          Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola 
Sümeg

2. Bakonyi Botond       Református Általános Iskola Csopak

3. Zaka Krisztián          Református Általános Iskola Csopak

LÁNYOK:
1. Illyés Kíra                 Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Noszlop

2. Rezneki Fanni           Szent István Király Római Katolikus Általános 
Iskola Ajka
3. Kovács Klaudia         Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
Noszlop
V.-VI. KORCSOPORT
FIÚK:
1. Horváth Gergő         Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szak-
képző Győr
2. Szép Norbert            Batthyány Lajos Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pápa
3. Mészáros Pál            Szakképzési Centrum Ipari Szakközépiskolája 
Veszprém
LÁNYOK:
1. Kun Henrietta           Lovassy László Gimnázium Veszprém
A megyei szövetség munkatársai, valamint a szurkolók is - a verseny-
zőket elkísérő szülők, nagyszülők - elégedetten nyugtázták a versenyen 
tapasztaltakat.

Zeitler Ferenc
 a Noszlopi Sportegyesület elnöke

a FŐNIX Darts Klub  tagja

Fotó: Magyar Péter

Fotó: Magyar Péter

Fotó: Nyárs Hajnalka

Fotó: Kovács Zsolt
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Íjászaink sikerei

Az egyesületük folyamatosan bővül, főképp fiatalokkal, akik szorgalmasan 
járnak edzeni és versenyezni. Az elmúlt fél évben megrendezett versenyekről, 
közösségükről, új tagokról beszélgettem a Somló Környéki Horgász-, Íjász-, 
és Hagyományőrző Egyesület új elnökével, Darida Katalinnal. 

DÚ: Mostoha módon régen adtunk hírt rólatok. Milyen eredményeitek 
voltak az elmúlt időszakban?

2016. szeptember 04. Szigliget - Férfi nomád: Németh Róbert 19., Kocsy 
Miklós 20. Férfi longbow: Vági Róbert 13., Galambos Gábor 19. Női nomád: 
Guzslován Edina 4., Darida Katalin 6. Férfi vadászreflex: Ulrich Ambrus 1., 
Piros Tamás 5.
Darida Katalin: Egyesületünkben többségében történelmi, hagyományőrző 
íjászok vannak. A versenyekre általában hagyományőrző ruhákban megyünk, 
ilyen volt a két napos sziglige ti rendezvény is. Igazán látványos, amikor a 
várba vezető keskeny úton, a várban, és azon kívül is folyik az íjászat. Erre 
a nagyszabású országos szintű történelmi íjászversenyre határon túlról is 
szoktak jönni.
2016. szeptember 25. Döbrönte - Női longbow: Guzslován Edina 2. Férfi va-
dászreflex: Ulrich Ambrus 3.
Darida Katalin: A döbröntei vár körül helyezték ki a célpontokat, ahol a népes 
mezőnybe is sikerült ilyen szép eredményeket elérnünk.
2016. október 30. TEA 3D verseny Ajka - Férfi vadászreflex: Ulrich Ambrus 4.
Darida Katalin: Az ajkai parkerdőben rendezték meg azt a versenyt, ahol 
nem kimondottan történelmi, hanem sokkal inkább vadász reflex-, és csigás 
íjakkal folyt a küzdelem 3D-s tereptárgyakra. A 3D-s célok közepe meg van 
erősítve, hogy a nagyobb lövő erőt képviselő csigás íjak se vigyék át. Nagyon 
szigorú elvek mentén, szabályok betartásával, megadott sorrend alapján lő-
hettünk. Attól függetlenül, hogy nem kimondottan a mi versenyünk volt, 
sikerült szép eredményt elérni.
2016. november 13. Rezi-Cser 3D verseny - Női longbow:  Guzslován Edina 1.
Darida Katalin: Erre a versenyre is főleg a vadászreflexes, csigás íjakkal jöt-
tek lőni. Érdekesség, hogy Edina akkor váltott kategóriát, mivel addig pusztai 
íjjal indult, és rögtön sikerült a népes mezőnyben egy ilyen szép eredményt 
elérnie. Ez a longbow, az angol történelmi íjnak megfelelő változat, melynek 
a hossza körülbelül akkora, mint amilyen magas a használója.
2016. december 11. Sümeg-Pályaíjász verseny - Női nomád: Darida Katalin 
4. Női longbow: Guzslován Edina 1. Férfi vadászreflex: Vörös László 1., Piros 
Tamás 4. Senior vadászreflex: Ulrich Ambrus 1. Ifjúsági nomád fiú: Molnár 
Adrián 2. Sérült: Galambos Gábor 1.
Darida Katalin: Ezt a sümegi rendezvényt a szigligeti történelmi íjászverseny-
hez lehetne hasonlítani, bár jóval kisebb helyen tudjuk lebonyolítani. Rengeteg 
a jelentkező, és nagyon erős a mezőny. Érdekesség, hogy egyesületünk egyik 
legfiatalabb tagja, Molnár Adrián, aki nemrég csatlakozott hozzánk, az első 
versenyén ilyen kiemelkedő eredményt ért el.
DÚ: Hogyan tudtok nevezni a versenyekre?
Darida Katalin: A versenyeket mindig előre kiírják, és az egyesületekből az 
elnök szokta összegyűjteni, hogy ki milyen kategóriában szeretne indulni, és 
leadja a névsort. A verseny helyszínén reggel mindenki megfizeti a nevezési 
díjakat, ami az ebédet is magába foglalja. Utána van az eligazítás, a szabályok 
ismertetése, a csapat beosztások. Néha „vérre menő” küzdelem folyik, hogy 
az egyesületi tagok egy csapatba tudjanak kerülni, de van amikor „ismerjük 
meg a többieket” címszóval szétszórnak bennünket. Természetesen az ebéd 
közben, illetve a verseny után, mindig van lehetőségünk beszélgetni, ismer-
kedni a többi versenyzővel.

DÚ: Általában megyén belül mennek versenyekre, vagy járnak ettől tá-
volabbi rendezvényekre is az íjászok? Milyen távolabbi kilátásaitok cél-
jaitok vannak?

Darida Katalin: Főleg a megyén belül, a környékről járnak, de vannak olyan 
versenyzők, akik Nemesbükről, Körmendről, de a nagyobb történelmi íjász-
versenyekre akár külföldről is ellátogatnak hozzánk megmérettetni magukat. 
Szerencsére egyre népszerűbb az íjászat a fiatalok körében is, ezt bizonyítja, 
hogy egyre több az iskoláskorú új tagunk, akik nagy szorgalommal járnak 
edzeni és versenyezni. Ígéretet kaptunk az Önkormányzattól, hogy átköltöz-
hetünk a Meggyeserdei laktanya egyik épületébe edzeni. Már nagyon várjuk 
az alkalmat, mivel attól függetlenül, hogy történelmi íjászattal foglalkozunk a 
régi malom ablakok, és világítás nélküli romos épülete, már a mi esetünkben 
is túlságosan nomád körülményeknek számít.

DÚ: Köszönöm az interjút, a tavaszi versenyekhez sok sikert és jó felké-
szülést kívánok!
Szezonnyitó

Elkezdődött a tavaszi idény a megyei I. osztályban szereplő labdarúgóink 
számára.  A sikeresen abszolvált két forduló után elmondható, hogy a tarta-
lékosan felálló Szparinál jól sikerült a fizikai felkészítés, tavaszi fáradtságnak 
nyoma sehol. Cserna Róbert, a Devecseri Sport Egyesület futballcsapatának 
edzőjét kértük értékeljen.
2017. február 26. Péti MTE-Devecser SE 1:2 (1:1); Gólszerző: Schneider, illetve 
Szakonyi, Szélessy; Jók: Gáti, Czip, Torda, illetve Szélessy, Orbán T., Csepregi.
Cserna Róbert: Abból a szempontból nem kezdtünk jól, hogy kaptunk egy 
tizenegyest. Teljesen jogos volt szerintem, és értékesítették is. Nem sokkal 
később mi is büntetőhöz jutottunk, ezt azonban Szélessy Peti kihagyta. 
Betoltuk őket, abszolút az ő térfelükön folyt a játék. Labdaszerzéseik után 
előreverték a labdát, azokat kellett csak lereagálnunk. Még az első félidőben 
Szakonyi Stefinek köszönhetően kiegyenlítettünk tizenegyesből, illetve egy 
kapufát is rúgtunk. A második félidőben aztán a győztes találatot Szélessy 
Petinek sikerült megszereznie. A felkészüléssel kapcsolatban volt egy más-
fél hét, ami nem tetszett, de többségében, ami a fizikai terhelést szerettem 
volna, azt megkapták. Erővel bírni fogjuk, és ez látszott mindjárt az első, 
Pét elleni meccsünkön is. Megérdemelten győztünk.
2017. március 5. Devecser SE-Kristály SE 6:0 (2:0); Gólszerző: Szélessy (3), 
Szente (2), Tisonyai; Jók: Szélessy, Burucs, Szakonyi, Szente, illetve senki.
Cserna Róbert: Mivel használhatatlan volt a pályánk, ezért Ajkán, műfüvön 
kellett lejátszanunk a mérkőzést. Nem volt ismeretlen számunkra a pálya 
mivel a felkészülésünk is itt történt. Egy széteső félben lévő társasággal 
játszottunk, és ezzel nem a csapat érdemeit szeretném csökkenteni. Két-
számjegyű is lehetett volna a különbség, ettől függetlenül jó volt látni a já-
tékosaimon, hogy 3-0-s vezetésnél sem adták fel, toltuk, űztük őket a végéig.
2016. november 20.Várpalota BSK-Devecser SE 3:3 (1:0) ; Gólszerző: Kauf-
mann, Új, Ilyés, illetve Paksai, Szakonyi, Burucs ; Jók: Kaufmann, illetve 
mindenki.
Cserna Róbert: Ők szerezték meg a vezetést, amit a félidő végéig meg is tar-
tottak, majd 3-1-re átvettük a vezetést. A második félidő első negyed órájá-
ban rúgtunk három szép gólt, kihagytunk két hatalmas ziccert és ráadásul 
kiállítottak egy várpalotai játékost is. A kiállítás minket zavart meg, mert 
egyszerűen nem tudtunk élni lehetőséggel, ráadásul a közel fél órás embe-
relőnyünkben kaptunk még két gólt is.
Az Y12 PSE szárnyalása

Nem sokat mond a laikus embereknek, viszont ha azt mondom, hogy a de-
vecseri Y12 Postagalamb Sport Egyesület, akkor sokaknak elkezd derengeni 
ez a rendkívül érdekes ősi mesterség, ma már sportággá nőtt tevékenység. 
Ha pedig Scheily József nevét is megemlítem, akkor rögtön kapcsolódnak 
hozzá az örökifjú sportember galambász sikerei, bemutatói. Közel negyed 
évszázada kezdett el foglalkozni galambokkal, 1996-ban már fiatal galam-
bokkal kerületi bajnok volt, illetve főversenyeken is elért egy-egy kerületi 
helyezést. Galambállománya Huben és Hermes vérvonalú, 26 darabból áll, 
ami kis létszámúnak tekinthető. Galambjai testvérétől Scheily Gábortól 
származnak, aki szintén országosan ismert galambász.
DÚ: Milyen sikerekhez gratulálhatunk mostanában?
A mi kerületünk listája az északi régióhoz tartozik. Mi ennek a keleti-, dél-
keleti részén helyezkedünk el. Ebben a régióban sikerült elég nagy pont-
különbséggel első lennem, de az is örvendetes, hogy az egyesületünkből itt 
van Takács Jenő, illetve Bedő Gábor és a többiek is. Van a fiatal galambok 
egyéni bajnoksága, a champion, vagyis „bajnok galamb” kategória, ahol az 
első és a harmadik helyezett szintén az én állományomból került ki. Ezen 
kívül vannak főversenyek, mint például a prágai, ahonnan az első és má-
sodik helyen értek célba galambjaim.

Devecser sportjA

sport sport/könyvajánló

kÖnyvAjánló
felnőtteknek:
Kelecsényi László: 

Aki az életével játszott 
– Latinovits –

Amikor kezdő anyuka voltam,           
Dr. Spock könyve volt a bibliánk. 
Nos, én is arról ábrándoztam évek 
óta, hogy a gyakorlatban jól használ-
ható tanácsadó könyvet írjak, ami 
mindig kéznél van - segít, míg az 
orvos meg nem érkezik. Azokat a 
betegségeket, tüneteket és kérdése-
ket mesélem el most neked, amikkel 
a leggyakrabban találkoztam 25 éves 
gyermekorvosi pályafutásom. Sze-
retnélek magammal vinni gyógyí-
tani, hogy tudd mi miért történik, 
hogy bizonyos esetekben te magad 
is segíthess, ha baj van. Velem tar-
tasz?” (a Szerző)

gyerekeknek:
Bartos Erika: 

Együtt lenni jó!

Andrissal, a főszereplő hétéves kisfi-
úval együtt megismerjük a közeli 
és távolabbi rokoni kapcsolatokat, 
rajtuk keresztül Magyarország és 
Európa főbb városait, tájegységeit, 
sok-sok foglalkozást, az ábécé írott 
és nyomtatott betűit, miközben ki-
bontakozik előttünk egy nagy és 
szerető család, ahol – Zelk Zoltán 
híres sorát idézve – együtt lenni jó! 
Képes mesekönyv ovisoknak, önálló 
olvasmány kisiskolásoknak és be-
szélgetésre ösztönző könyv az egész 
családnak.

Devecseri Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház

Nyitva tartás: 
H-K: 12-17 Sz: Szünnap 

Cs-P: 9-17 
Szo: 8-12 (tanítási időben)

DÚ: Mi a nehézsége egy ilyen versenynek?
A körülbelül 3500 egyedből álló galambcsapat Bécs kör-
nyékén jön be az országba minden versenyről, kissé észak-
nyugatról egy tölcsér formájában és Körmend irányába 
tart. A mi egyesületünk tagja ebből 120 darab kis galamb, 
mert mi nagyon kiesünk keletre. Kiesünk a „nyerő sávból”. 
Ugyanis ha mi ezekkel a galambokkal Bükön laknánk, 
tízszer ilyen eredményesek tudnánk lenni, de természe-
tesen azért még el nem költözünk, hiszen így is tudunk 
szép eredményeket elérni.
DÚ: Mi kellene ahhoz, hogy kerületi bajnok legyen?
Ahhoz kicsi az állományom. Társasházban lakom, még 
nem szólt senki, de képzelheted, mi lenne, ha kiengednék 
száz galambot! (Mosoly) Viszont az sem véletlen, hogy 
a kerületi bajnok büki illetőségű és közel kétszázas állo-
mánnyal rendelkezik. Ahhoz, hogy az én galambom díjat 
tudjon repülni 3500-as létszámnál, le kell küzdenie egy 
nagyon erős tömegvonzást. Már Bécsnél ki kell válnia a 
tömegből. Nagyon nehéz ezt megcsinálni, borzasztóan 
nehéz. Ha csak egy kis kanyart tesz, már vége. Labdába 
sem rúghat! Így is, mint minden sportban, itt is óriási fej-
lődésen ment keresztül a postagalambászat. Mikor gyerek 
voltam, minden nagybátyám galambászkodott. Akkor egy 
300 km-es versenyről jött egy galamb délben, fél egykor, 
vagy egy kicsit később. Most? Most kérlek szépen olyan 
szoros, hogy a prágai versenyről, amit megnyertem, az 
első öt galambom, öt percen belüli eltéréssel érkezett haza. 
Rengeteg apró módszer van, amivel fel tudjuk „tüzelni” a 
galambunkat, hogy a lehető leggyorsabban térjen vissza 
a párjához, vagy éppen a fészkéhez. Egyszerre kell ismer-
nünk a biológiájukat, a gyógyszereket, táplálkozásukat.
DÚ: Milyen változások várhatóak a jövőben az Y12 
életében?
Kettéválik a kerület: északira és délire. Mi is kiválunk, 
maradunk ugyan a 14-es kerületben, viszont átmegyünk 
a székesfehérvári röpcsoportba. Eddig nyugatra mentek 
a galambok, most meg keletre, fehérvár felé fog húzni a 
zöme. Reményeink szerint jobb lesz a berepülési szögünk, 
javulhatnak az eredményeink. Bízunk benne.
Jóska bácsival még hosszasan beszélgettünk a postagalam-
bászat versenyszabályairól, a versenyekre való felkészíté-
sen keresztül, az apró trükkökkel elért motivációnövelésig 
szinte mindenről.  S, bár jól elnyújtottuk az ebédszünetün-
ket, olyannyira tátva maradt a szám, hogy nem sok híja 
volt annak, hogy egy sült galamb a számba ne repüljön. 
Na de! A galamblevesről majd egy másik alkalommal…
Edzőváltás női fociban

Mint ahogy előző számunkban is megírtuk a tavaszi 
szezontól Scheily József veszi át a Megye I. osztályban 
szereplő női labdarúgócsapatunk irányítását. A szakmai 
körökben ismert, egykoron a devecseri férfi csapatot is 
irányító trénert kérdeztük a „hogyantovábbról”.
Milyen tapasztalatokkal rendelkezik női futball te-
rületén?
Hogy teljesen őszinte legyek, az elmúlt négy és fél évben 
kétszer-háromszor voltam kint meccsen. Volt benne egy 
kis szándékosság: nem akartam idegesíteni magamat 
„hogy van, mint van”. Azt gondoltam, hogy az az 52 év 
futballal eltöltött idő elég volt, aztán inkább nem men-

tem. Habár sokszor hallottam a lányokat is, hogy fociz-
nak, amikor kint voltam kertészkedni. Amúgy most így 
utólag már bánom, hogy nem néztem meg őket, mert 
hívtak meccsekre többször is. A tévében megnéztem pár 
NBI-es női meccset, úgyhogy nagyjából tisztában voltam 
mire számíthatok.
Mi a helyzet a csapattal? Vannak távozók, jöttek új 
játékosok, sérültek?
Három meghatározó játékos elment. Nem tudom, hogy 
mi volt különösebben a probléma, de ez nem is az én 
feladatom kibogozni. Sajnálom őket, mert közülük ket-
tőnek az édesapja még nálam focizott régen. Nagyon jól 
ismertem, sokáig edzettem őket, igazi csapatemberek 
voltak. Sajnálom azért is, mert nagyon kevesen vagyunk. 
Olyan bajnokság van, ahol a nagypálya le van rövidítve a 
tizenhatos vonaláig és egy 5X2-es kapura rúgnak. A nagy 
pálya teljes szélességében használható, és így szinte egy 
négyzet alakú terepen focizhatnak egy kapussal és nyolc 
mezőnyjátékossal. Egyelőre nem tudtunk még igazolni új 
játékosokat. Tízen járnak edzésre, de van két kismama, 
akik közül az egyik már be tudott kapcsolódni a játék-
ba, illetve van egy sérültünk, aki a tavaszi szezont biztos 
kihagyja. Ezzel kell megoldanom, nincs mese. A lányok 
tisztességesen járnak edzésekre, nagyon becsületesek. 
Tekintve, hogy több műszakra járó családanyákról van 
szó, az edzéslátogatottsággal nagyon elégedett vagyok.
Milyen elképzelései, tervei vannak a csapattal?
A nőknél az a probléma, hogy kiesett az a 6-12 éves kor-
ban lévő futballképzés, ahol az alapokat megtanulják. Az 
a gyerek, aki kispályán megtanult helyesen focizni mire 
odakerül, hogy nagypályán focizhat, már nagyjából tudja, 
hogy mi a dolga, hol a helye a pályán, milyen rendszer 
szerint kell futballoznia. Ezek a gyerekek nagyon sok 
dolgot elsajátítanak elméletben és gyakorlatban is. Ez 
a lányoknál kiesett, ezért most olyan gyakorlatokat kell 
összeállítanom, hogy ezeket a dolgokat megpróbáljuk 
pótolni. Egy-egy edzésen 4-500-szor labdába kell érni-
ük. Rengeteget beszélgetek velük, az alapoktól, a labda-
vezetéstől a helyes passzolásig mindenről. Ez egy óriási 
probléma, illetve az hogy a labda 80-90%-ban elvonja a 
figyelmüket. Ezért szoktam nekik mondogatni edzéseken 
viccesen, hogy „Föl a fej, mosolyogj, és a napba nézz!”. A 
másik ugye, hogy kicsivel zajosabbak, többet beszélnek. 
Akkor belefújok a sípomba, ami azt jelenti, hogy meg 
kell állni. Tudomásul kell venniük, hogy nálam nincs 
demokrácia, de csak így fejlődhetnek. Válogatott szintű 
környezet, pálya, öltöző van biztosítva számukra, ez az ő 
érdekükben van, de cserébe be kell tartaniuk a szabályokat. 
Másik dolog, amiért már negyven éve küzdök: egy 90X60-
as gyakorlópálya. Hiába van nagyon szép nagypályánk, 
műfüves kispályánk, a mélységi futballt, az indításokat 
nem tudjuk gyakorolni. Régóta szorgalmazom egy ilyen 
egyszerű pálya kialakítását Devecserben, ami ha elhasz-
nálódik csak egy traktor után kötött dróthálóval meg kell 
húzni és kész. A férfi csapatnak is jó lenne, nem kellene 
átjárni Ajkára. Nem utolsó sorban pedig azért csinálom 
ezt az egészet, mert szeretek versenyezni és motivált va-
gyok, hogy győzzön a csapatom!

Köszönöm az interjút! Jó egészséget, és kitartást kívá-
nunk a munkájához!

Sportrovat: Ifj. Kozma György

Íjászok
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Készítette: Czeidli József

Devecserben kiemelt kedvezménnyel!

kikapcsolódás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19 20

21 22 23

24 25 26 27

28 29

31 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46

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.

Na ezt is csak magyarul lehet... - Hogy hívják a… 
a német jeges macit? Dermedve.
Kombi úr feleségét? Kombiné. És a családját? Kombináció.
a vallásos szuperhőst? Á-Men.
az orosz hangmérnököt? Borisz Jelszint.
a mozigépész feleségét? Matiné.
a rendetlen görög kifőzde tulajdonost? Abrosz Tisztakosz.
a japán autószerelőt? Cseregumi Hamaroda
a kövér indiánt? Gömbvillám.
a holland táncosnőt? Van Esse de Myre.
a görög kártyást? Namilesz Teosztasz.
a cseh adóellenőrt? Holacsek.
arab kapust? Kapd El Hammar.
a lassú, de mégis dolgozni akaró indiánt? Igyek Szem.
az alacsony egyetemi tanárt? Mikro professzor
Beilleszkedés
Poórék új lakásba költöztek.
- Na, hogy érzitek magatokat itt?- kérdezi a látogatóba érkező barátjuk. 
-   Most már remekül, - feleli Poór úr. A feleségem eleinte idegenkedett ettől a környe-

zettől, de azóta már beilleszkedett, már majdnem minden szomszéddal összeveszett.
A házasságról
Két cimbora szidja az asszonyokat.
-Az első férfit, aki megnősült, fel kellett volna akasztani, mondja az egyik bosszúsan.
-Nézd, az elsőnél még van magyarázat, de a második már valóban nem volt normális.

M. Mester Katalin

rejtvény
józsef AttilA: márciusGyerek 1: De jó! Hajni néni sose fogy ki a viccből!

H: Azért, mert a humorládám mindig csurig van.
Gyerek 2: Hol tartod azt a ládát, a borospincében?

Nyárs Hajnalka


