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Alapítva 1927-ben

2015. május 9-én első ízben szer-
vezett megemlékezést az 1919-es 
Tanácsköztársaság devecseri ál-
dozatairól Devecser Város Ön-
kormányzata. A Petőfi téren a 
Himnusz elhangzása után Vincze 
Barbara tanítónő köszöntötte a 
megemlékezőket és a rendezvény 
előadóit, Hegedűs Loránt reformá-
tus lelkészt, Orbán Imre megyei 
közgyűlési képviselőt, valamint Fe-
renczi Gábor polgármestert. Majd 
felkonferálta az általános iskola 8.a 
osztályos tanulóit, akik Békétlen 
béke címmel emlékműsort adtak 
elő. A gyermekeket felkészítő Bajók 
Józsefné pedagógus az általa szer-
kesztett előadásban a különböző 
eszmék koronként eltérő megíté-
lésére hívta fel a figyelmet, hang-
súlyozva a magyarság ideológiáktól 
független összetartozását. A zenei 

betétekkel tagolt produkcióban az 
Ismerős Arcok Nélküled című szá-
ma, valamint zárásként Wass Albert 
Üzenet haza című költeménye is 
a határokat nem ismerő nemzeti 
egységre, a trianoni határok igaz-
ságtalanságára utalt. 

Az iskolások előadása után beszé-
dek hangzottak el. Elsőként Orbán 
Imre megyei közgyűlési képviselő 
idézte fel a Tanácsköztársaságot 
megelőző háborús időket, méltat-
ta a magyar katonák hősiességét, 
becsületét. Hangsúlyozta Károlyi 
Mihály miniszterelnök, és az álta-
la 1919. március 21-én hatalomra 
jutott proletárdiktatúra, valamint 
az azzal együtt járó, azt megtes-
tesítő Vörös Terror 133 napjának 
közvetlen felelősségét Magyaror-
szág trianoni szétszabdalásáért. 
Városunk polgármestere, Ferenczi 
Gábor részletesen ismertette a 
vészkorszak tragikus devecseri ese-
ményeit, melyeknek dédnagyapja 
testvére, Ferenczi Lajos is áldozata 
lett. Mint mondta, 96 évet kellett 
várni Devecser közösségének arra, 
hogy méltóképpen, városi szinten 

is megemlékezhessen az ártatla-
nul meggyilkolt Baják Istvánról, 
Bőnyi Gyuláról, Ferenczi Lajosról, 
Krassovszky Gyuláról és Somogyi 
Jánosról. Az utókor felelőssége, 
hogy a hősök emléke ne merül-
jön a feledés homályába, erről a 
néhány hónapja létrehozott, az 

1919-es Tanácsköztársaság Deve-
cseri Áldozatainak Emlékbizottsá-
ga feladata gondoskodni. Hegedűs 
Loránt református lelkész aggályait 
fogalmazta meg azzal kapcsolatban, 
hogy bár Devecserben a város je-
lenlegi polgármesterének szerve-
zésében évek óta megemlékeznek 
a Vörös Terrorról, félő, hogy az ilyen 
rendezvényeknek az üzenete nem 
jut el országosan szélesebb nyil-
vánossághoz, mivel sérti bizonyos 
körök önérzetét. Mint mondta, ne 
kelljen különbséget tenni, és ne 
lehessen kötelezően előírni sem, 
hogy kik és miről emlékezzenek, 
emlékezhessenek. Nem más né-
pek fájdalmának relativizálásáról 
van szó akkor, ha a magyar nemzet 
tragédiáit magyarként legalább any-
nyira fájdalmasnak érezzük, mint 
más közösségek a saját gyászos 

történelmi eseményeiket, hanem 
éppen hogy abszolutizálásról. Hogy 
miről és hogyan lehet egyáltalán be-
szélni, a médián keresztül sulykolja 
a hatalom, ezért a szónok a kettős 
mérce eltörlésének szükségességére 
hívta fel a figyelmet. 
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Hajnal Anna: 
Májusnak első napjain

A kútkávára süt a nap,
a cseppek gyöngyként hullanak,

himbál a vödör láncain - 
májusnak első napjain.

Az eltört köcsögön madár
kék füvön körbe-körbe jár,
új hajtást hajt rozmaring
májusnak első napjain...

Saját buszokra tett szert a Szpari
Sajtótájékoztató keretében adták át hivatalo-
san a Sporttelepen a Devecser Sportegyesület 
új buszait. A Szpari a város önkormányzata 
segítségével egy 28 és egy 9 személy szállí-
tására alkalmas buszt vásárolt. 
Az átadón Ferenczi Gábor polgármester, 
Kocsy Miklós, a Devecser Sportegyesület 
elnöke, Óvári Márton önkormányzati kép-
viselő, a Szociális-, egészségügyi-, rend-, 
és környezetvédelmi bizottságának elnöke, 
a Szpari elnökségi tagja, Heizler Gábor, a 
futballszakosztály vezetője, és Tahin Jó-
zsef, a Sporttelep pályagondnoka mutatta 
be az új festést kapott, Szpari-logókkal és 
Devecser-címerrel szépen felmatricázott, 
hivatalosan 28 személy egyszerre történő 
szállítására alkalmas ISUZU autóbuszt. Fe-
renczi Gábor a tájékoztatón hangsúlyozta, 
hogy a buszokat természetesen más célokra, 
mint például az óvodások, iskolások kirándu-
lásaira, a nyugdíjas klubok utazásaira, és más 
egyéb közösségi célokra is fogják használni, 
ezért az Önkormányzat kölcsönös használat-
ról szóló szerződést köt a sportegyesülettel. 

Eddig példátlan összeggel támogatja idén 
a város a helyi sportéletet.
Ferenczi Gábor kifejtette, fontosnak tartják 
a fiatalok egészséges életmódra való nevelé-
sét, a Devecseri Sportegyesület munkáját, és 
a helyi sportélet támogatását. A polgármes-
ter elmondta, hogy az Önkormányzat amel-
lett, hogy segítette a közepes méretű busz 
megvásárlásában a város sportegyesületét, 
értékesítette számára azt az összegyűjtött 
adományokból 2010-ben vásárolt 9 szemé-
lyes kisbuszt is, melyet az Önkormányzat 
az elmúlt hetekben a saját költségén teljes 
mértékig felújított. Így az adományokból 
vásárolt, eddig is közösségi célokra használt 
jármű továbbra is Devecserben marad. Hoz-
zátette, ezt a kisbuszt eddig is rendszeresen 
használta a Sportegyesület a mérkőzésekre, 
edzésekre eljutás céljából. 

(Folytatás az 5. oldalon) (Folytatás a 14. oldalon)



- 2 - Alapítva 1927-ben

Az anyák napja világszerte megün-
nepelt nap, amelyen az anyaságról 
emlékezünk meg. A különböző 
országokban más és más napokon 
ünneplik. Magyarországon május 
első vasárnapján. Az anyák köszön-
tésének története az ókori Görög-
országba nyúlik vissza.
Magyarországon 1925-ben a Ma-
gyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta 
az első ünnepet, a májusi Má-
ria-tisztelet hagyományaival össze-
kapcsolva. 1928-ban már miniszteri 
rendelet sorolta a hivatalos iskolai 
ünnepélyek közé az Anyák napját.

Tompa László:
Anyám kinéz az ablakon

Anyám reggelenként
Ablakán kinéz: 

fagyott, jól felöltözz
lelkem, ha kimész.

Máskor szól: no lám, hogy
Átsütött a nyár,

Nehogy kigyúltan
Hideget igyál.

Mindig így figyel rám,

Törődik velem.
Most ne legyek lassú,

Most ne hirtelen.
S teszi ezt, mióta
Megszülettem én,
És folytatja most is
Ameddig csak él.
Mert a lelkem oh,
Velem van itt is.

Anyagondja rajtam,
Varázsing és pajzs.

A Tűzoltók napja

Magyarországon hivatalosan 1991 
óta tartják május 4-én a Tűzoltók 
napját. Szent Flórián, a tűzoltók 
védőszentje. Az egyik legfélelme-
tesebb elemi erőtől, a tűztől való 
rettegés keltette életre Flóriánnak 
a „tűz katonájának” kultuszát.
Szent Flórián alakjával a világon 
sok helyen találkozhatunk. A 17. 
sz. óta alig van olyan magyar hely-
ség, ahol Szent Flórián képét vagy 
szobrát meg ne találnánk templo-
mokban, házakon, utak mentén. 
Katonaruhában, égő házzal ábrá-

zolják, melyre dézsából vizet önt. 
Erre az ábrázolásmódra legendája 
két magyarázatot is kínál. Az egyik 
szerint Flórián még gyermek volt, 
amikor imádságára csodálatos mó-
don kialudtak egy égő ház lángjai. 
Nálunk Devecserben a Deák térrel 
átellenben található az 1790-ben 
épített műemléképület, a népnyelv 
szerinti „szent Flóriános” ház. A pa-
raszt barokk épület homlokzatának 
kis fülkéjében látható szent Flórián 
szobra, attribútumaival együtt. A 
Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület épülete a tűzoltóautó garázsa 
pedig a Kolontár felé a Széchenyi 
utca legvégén található.

Nemzetközi sajtószabadság napja 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 
közgyűlése május 3-át a Nemzetközi 
sajtószabadság napjává nyilvánította 
annak érdekében, hogy felhívja a fi-
gyelmet a szabad sajtó fontosságára 
és hogy emlékeztesse a kormányza-
tokat a szabad véleménynyilvánítás 
jogának tiszteletére és betartására. 

Ezen a napon világszerte megem-
lékeznek azokról az újságírókról, 
akiket munkavégzésük során gyil-
koltak meg, vagy akiket munkájuk-
ban akadályoztak. Ne keverjük össze 
e napot a Magyar Sajtó Napjával, 
melyet 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc emlékére minden 
év március 15-én ünneplünk. Ezt 
a napot a magyar sajtószabadság 
kivívása emléknapjának is tekintjük.

Madarak és fák napja

A mezőgazdaságban hasznos ma-
darak védelme érdekében 1902-ben 
Chernel István ornitológus szer-
vezte meg Magyarországon először 
a madarak és fák napját, amelyet 
az 1906. évi I. törvénycikk szabá-
lyozott. Apponyi Albert vallás- és 
közoktatásügyi miniszter körren-
deletben írta elő: évente egy napot 
a népiskolákban a tanító arra szen-
teljen, hogy a tanulókkal a hasznos 
madaraknak és azok védelmének je-
lentőségét megismertesse. Megün-
neplésének időpontja változó. 

„Az otthon melegét az anya vará-
zsolja olyanná, hogy mikor megtér 
a család, minden ragyog”.

Minden évben van egy kedves 
nap, amiről sohasem feledkezhe-
tünk meg. Május első vasárnapján 
az édesanyákat ünnepeljük. Ezen 
a napon valamennyien, pár szál 
virággal a kezünkben állunk oda 
édesanyánk elé, s egy öleléssel, né-
hány szívből jövő szóval mondunk 
köszönetet mindazért, amit értünk 
tettek. Iskolánk tanulói is izgatot-
tan készülődtek erre a napra. Május 
8-án a Művelődési Házban, ünnepi 
műsor keretében kedveskedtek az 
édesanyáknak és nagymamáknak. 
Az egybegyűlteket, akik a műsor 
ideje alatt a kivetítőn tekinthették 
meg a gyermekekről készült anyák 

napi fotósorozatot, Vincze Barbara 
köszöntötte, majd Ferenczi Gábor, 
Devecser város polgármestere 
osztotta meg ünnepi gondolatait. 
A gondolatébresztő után először 
a népdalverseny legjobbjai léptek 
színpadra. Bronztól az aranyig-Dá-
vid Eszter 2.b, Marton Dóra 4.a, Bi-
csérdi Júlia 4.a. Színvonalas előa-
dásukat követően a 3. évfolyam 
zene tagozatos diákjainak furulya 
dallamai csendültek fel, majd az 
Élő Forrás Hagyományőrző Egye-
sület táncos lábú lányai és legényei 
pörögtek, forogtak, csattogtatták 
cipőtalpaikat. A néptáncosok után 
bemutatkoztak iskolánk kis elsősei, 
akik szívhez szóló, kedves műsoruk-
kal elvarázsolták a nézőtéren ülőket. 
Vajon jól csinálom? Nem követek 
el hibát? Ha most hibázok, annak 
milyen hatása lesz gyermekem jövő-
jére? Biztos vagyok benne, hogy szü-
lőként, sokakban megfogalmazód-
tak már ilyen, vagy ehhez hasonló 
kérdések. Valóban, a gyereknevelés, 
bár minden kornak megvannak a 
maga sajátosságai, a mai rohanó, 

változó világunkban még inkább 
nem egyszerű dolog, mint régen. Az 
irodalmi színpad humorral fűszere-
zett zenés élettörténetben jelenítette 
meg ezt a problémát, mosolyt csalva 
a közönség soraiban ülők arcára. 
Az előző évekhez hasonlóan, idén 
is az anyák napi ünnepség keretein 
belül adták át azoknak a tanulóknak 
a díjakat, akik a tanulmányi verse-
nyeken kiváló eredményeket értek el 
matematikából, olvasásból, magyar 
nyelvtanból, környezetismeretből, 
valamint sikeresen szerepeltek a 
közlekedésbiztonsági rajzpályá-
zaton. Az elismerő okleveleket és 
jutalomkönyveket a kis tehetségek 
iskolánk igazgatójától, Mayer Gá-
bortól vehették át. A díjátadót kö-
vetően, a fellépők sorát a mazsorett 
csoport lelkes lányai zárták. Anyák 
napi bemutatójukban a klasszikus 
mazsorett elemek mellett új, látvá-
nyos koreográfiával lepték meg a 
jelenlévőket. A záró szám után, a 
hálás közönség tapssal köszönte meg 
a színvonalas előadásokból kötött 
ünnepi csokrot. Köszönet illeti a fel-

lépő gyerekeket, valamint az őket 
felkészítő pedagógusokat kitartó 
munkájukért, Trombitás Veronika 
tanárnőt az ünnepi dekorációért, a 
Művelődési Ház dolgozóit önzetlen 
segítségükért.

Adjon az Isten erőt, egészséget, 
hosszú életet minden 

édesanyának!
„A pompa helyett egyszerűen 

megölelnélek,
szívemhez szorítanálak kedves 

anyám,
amíg élek szavak nélkül is 

szeretlek téged!
Nézz rám! ... Tudod! ... A 

szememet nézd ne a szám!”

Nyárs Hajnalka

AnyÁk nApJA éS MÁS nApok

AnyÁk nApJA A gÁRdonyIbAn
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A család nemzetközi napja

1994-ben az ENSZ május 15-ét a csa-
lád nemzetközi napjává nyilvánította. 
A felhíváshoz Magyarország is csatla-
kozott. A kezdeményezés a figyelmet 
a családra, a társadalom legfontosabb 
„intézményére” irányítja. 
A család az alap, amire társadalmat, 
országot lehet építeni. Ami, ha megy-
gyengül, beleremeg a felépítmény is. 
Ezért szentel fokozott figyelmet a 
világ, annak a napnak, amelyet 1994 
óta a család napjaként ünnepelünk. 
Még akkor is, ha egyre kevesebb a 
hajdani egy fedél alatt élő nagycsa-
lád. Tudjuk, hogy a XXI: századi 
családmodell merőben más, mint a 
klasszikus értelemben vett család. 
A mai modern társadalomban jól 
ismert az élettársi viszony, és a há-
zasságok sem köttetnek mindig egy 
életre. Felmérések szerint csökken a 
házasodási kedv, egyre nő az elváltak 
vagy az együtt maradó, de kapcso-
latokban szegény családok száma.
Foghatjuk a változást a felgyorsult 
életvitelünkre, a rohanó stressztől 
duzzadó világra, a társadalmi el-
várásokra, a karrierista szemléletű 
munkahelyekre, vagy bármire, de 
valójában az egyéntől indul minden 
folyamat. Pedig olyan szépen kezdő-
dik minden… A legszebb nappal, az 
esküvővel, ahol szent az elhatáro-
zás, hogy örökre együtt marad a pár, 
mert mi lehet annál szebb, mint az, 
hogy van egy, hely, ahová haza tud 
menni az ember. Van egy család, 
amely bátorítja, ha erre van szük-
sége, segíti, ha baj van, betegségben 

társ, barát. Aztán jönnek a hétköz-
napok, a rohanás, gyerekszületés, 
otthonteremtés, fogy a pénz, egyre 
hangosabbak a veszekedések vagy 
hallgatag csend ül a felek közé… Va-
jon ez lenne a modernkor családja? 
Óvjuk családjainkat, megszületett 
gyermekeinket, s próbáljuk inkább 
helyrehozni, ha tévedtünk, ha valami 
nem jól működik, mint feladni a csa-
ládi életet. Sajnos ezután sok esetben 
csak jön a sodródás… Rendkívül 
fontos a nyílt, okos kommunikáció. 
Érthető viszont az, hogy vannak 
élethelyzetek, melyek nem tarthatók 
fenn, s változtatásért kiált minden.

Nemzetközi Vöröskereszt Napja 

A Nemzetközi Vöröskereszt napját 
annak emlékére tartják 1949 óta, 
hogy 1828. május 8-án született 
Henri Dunant svájci író, a Nemzet-
közi Vöröskereszt megalapítója. A 
világnap alkalmat ad arra, hogy kö-
szönetet mondjunk azoknak, akik 
e nagy múltú, fontos és tiszteletre 
méltó szervezetek tagjai, önkéntesei 
s másokért dolgoznak.

A Nemzetközi Vöröskereszt és Vö-
rös Félhold az a szervezet, amely 
tevékenységével azt bizonyítja, hogy 
„ember és ember össze tud fogni 
azért, hogy egy olyan világ jöjjön 
létre, ahol a szolidaritás nem egy 
szlogen, egy szó, vagy valamifajta 
hatalmi érdekekben használt foga-
lom, hanem érzékelhető valóság” -  
mondták a szervezetek vezető tagjai.

A Vöröskereszt megalapítása

Az emberiség történetét végig-
kísérő háborúk kapcsán már év-
századokkal ezelőtt felvetődött a 
harctéren megsebesült katonák 
ápolásának és gyógyításának, va-
lamint az elesett tisztek eltemeté-
sének intézményes rendezése. A 
XVI. századtól kezdve egyre több 
jele volt e társadalmi szükséglet 
felismerésének. A háborúk áldo-
zatainak megkülönböztetés nélküli, 
intézményes nemzetközi védelme 
a XIX. század második felében vált 
megvalósítható programmá.
1828. május 8-án született Henri Du-
nant svájci író, aki 1859-ben szem-
tanúja volt a solferinói ütközet se-
besültjei tragikus pusztulásának. Ez 
ébresztette benne azt a gondolatot, 
hogy létrehozzon egy nemzetközi 
segélyszervezetet. 1863. október 26-
án Henry Dunant részvételével nem-
zetközi bizottság határozott a Vörös-
kereszt megalapításáról, melynek 
feladata volt a háborús sebesültek, 
rokkantak ellátása, ápolását tűzték. 
1864-ben már Dániában, Fran-
ciaországban, Spanyolországban, 
Poroszországban és Belgiumban is 
megalakultak az első szervezetek. 
Az 1870/71-es francia-porosz há-
ború idején bebizonyosodott, hogy 
valóban nagy szükség van egy ilyen 
szervezet segítségnyújtására.

A Vöröskereszt Társaság Ligája 
1983-ban megváltoztatta nevét Vö-
röskereszt és Vörös Félhold Társaság 
Ligájára. Jelenlegi nevét, a Nemzet-

közi Vöröskereszt és Vörös Félhold 
Társaság nevet 1991-ben vette fel.

Alapelvek a vöröskeresztben: Em-
beriesség, pártatlanság, semlegesség, 
függetlenség, önkéntesség, egység 
egyetemesség. A Vöröskereszt 
feladatai: Természeti vagy más ka-
tasztrófahelyzetben segélycsapatokat 
működtet, segíti a menekülteket. 
Közreműködik eltűnt személyek 
felkutatásában, segíti hazatérésü-
ket. Egészségneveléssel, házigondo-
zó-szolgálat kialakításával, elsőse-
gélynyújtás-oktatással hozzájárul az 
élet- és egészségvédelemhez. Háború 
esetén szerepet vállal a rászorulók 
mentésében, nyilvántartásában. Vé-
radásokat szervez rendszerességgel. 
1901-ben Henri Dunan megkapta 
a Béke Nobel-díjat a Vöröskereszt 
megalapításáért.

A Magyar Vöröskereszt 1881. május 
16-án alakult meg Esztergomban, 

ahol saját kórhá-
zat is üzemeltetett. 
A magyar szabad-
ságharc leverése 
után, az 1867. évi 

kiegyezéssel létrejött Osztrák-Ma-
gyar Monarchia is csatlakozott az 
Egyezményekhez. A magyar kor-
mány azonban ragaszkodott ahhoz, 
hogy az önkéntes egészségügyi szol-
gálatot Magyarországon külön és 
önállóan szervezzék meg. S azóta 
működik hazánkban ez az önzetlen 
szervezet, mely napjainkban is aktí-
van dolgozik ott, ahol szükség van rá.

M. Mester K.

„VÁndoR cIgÁnylEgény, 
HA MEgpIHEnSz Az úTon…”
Nehezen lehetett nemet mondani 
a meghívásnak, amely a Romák 

vándorlása és életmódja (babaki-
állítás) címmel hívta az érdeklő-
dőket a könyvtárba. Töreky Tímea 
a Devecseri Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat vezetője üdvözölte 
a megjelenteket. Örömét fejezte ki, 

amiért SZTAJKÓ JÓZSEF elhozta al-
kotásait Devecserbe, amelynek üze-
nete van a településen élők számára. 
A Cigány Himnuszt a 6. a osztály 
tanulói énekelték el, majd Bakosné 
Horváth Éva népdalt énekelt ma-
gyar és cigány nyelven. A műsort 
Boros Ricsi cigánytánccal zárta. 
Bajók Józsefné tanárnő előadással 
felérő megnyitót mondott. Részletek 
a beszédéből: „A mai napon kö-
rünkben köszönthetjük Sztajkó Jó-
zsef budapesti babakészítőt, aki egy 
különleges kiállítással mutatja be 
számunkra a romák vándorlásának 

időszakát s régi mesterségeik tör-
ténetét. Városunkban nagyszámú 
roma lakosság él. Mind a kisebbségi, 
mind a többségi társadalom tagjai-
nak érdeke, hogy alkalmazkodjunk 
a mások szokásrendszeréhez. Az 
„élhetőbb város” szlogen csak akkor 
fog megvalósulni, ha romák és nem 
romák egyaránt figyelembe veszik 
a mások által jogosan támasztott 
igényeket, s mindenki arra törek-
szik, hogy lakóhelyünk biztonsá-
gos és szerethető legyen. Ősi roma 
szakmák képviselőit mutatja be 
aprólékosan elkészített babák for-

májában a Budapesten élő Sztajkó 
József. Célja, hogy megmutassa: a 
romák is megbecsült tagjai voltak 
és talán lesznek a magyar társada-
lomnak. Sztajkó József 1940-ben 
született Karcagon. Romániában 
találkozott egy igazi vándorcigány 
karavánnal, ahol a legkülönbözőbb 
roma mesterségek fortélyait tanul-
hatta meg. A csengőöntést, a ten-
geri morzsolást, a kolompozást, a 
fazekas mesterséget, a kerámiázást, 
a kerékgyártást, a kosárfonást, a szi-
takészítést és a kovácsmesterséget. 
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A cigányok eredetileg vándorkö-
rökben járták be az országot, kü-
lönböző kézműves munkákat adott 
területen elvégezve, a területet fel-
osztották egymás között, kb. 20-30 
ember tartozott egy-egy karaván-
ba. Alapvetően fémművességgel, 
szórakoztatással, jóslással, pénzért 
meséléssel, de akár kémkedéssel is 
foglalkoztak. Már a régi romung-
rók között is sok zenész volt akik 
a Rákóczi-szabadságharc idején is 
jó szolgálatot tettek. A 19. század-
tól a magyar cigányok leghíresebb 
mestersége a zenélés lett (muzsikus 
cigányok). Egy másik jellemző fog-
lalkozásukká vált a régiség-, ékszer-, 
használtcikk- és színesfémkereske-
delem. Régen sokan szegkovácsok, 
vályogvetők voltak. A kalányos ci-
gányok főként a famunkák szakér-
tői voltak. A magyarcigányok vagy 
magyar nyelvű romungrók közé 
tartozik a magyarországi romák 
többsége, mintegy kétharmada 
Magyarország szinte minden je-
lentősebb településén élnek. Má-
ria Terézia 1761. november 13-án 
rendeletében megtiltotta a cigány 
nép elnevezésének további hasz-
nálatát és az új elnevezésüket tette 

kötelezővé: újlakosok, újmagyarok, 
újparasztok. 1767. november 27-
én megtiltotta a cigányok egymás 
közti házasságát. Mária Terézia és 
II. József igyekezett erőteljes tör-
vényi szabályozással letelepíteni 
őket – részleges sikerrel. A 18-19. 
században áttértek a magyar nyelv 
használatára. 1944-ben kezdődött 
meg a „cigány holokauszt”. Több 
tízezerre tehető az áldozatok száma. 
Sokáig úgy hitték, hogy a romák és 
nyelvük Egyiptomból származik. 
Vályi István, dunaalmási református 
lelkész külföldi tanulmányai során 
meglepetéssel vette észre, hogy az 
indiai szobatársai nyelve mennyire 
hasonlít a falujabeli cigányok beszé-
dére. A két nyelvet összehasonlítva 
jött rá a roma nyelv indiai eredeté-
re. Kit hívunk cigánynak? Sokan 
előszeretettel példálóznak azzal, 
hogy sok kedves, jóravaló, rendes 
roma barátjuk van, akik kikérik ma-
guknak, hogy „romá”-nak hívják 
őket. „Mondják csak nyugodtan, 
hogy cigány. Nem szégyellik ők azt, 
romának születni kell. A cigány ki-
fejezés pedig inkább az életstílusra 
vonatkozik, amit fel lehet venni, 
és/vagy folytatni. Magyarországon 

vannak bevett szokások, reflexek, 
amelyekről szintén beszélni kell. Ha 
valaki sétál az utcán és meglát egy 
roma származású embert, átsuhan 
az agyán: „cigány”. Jó lenne tudni, 
hogy egy roma is megállapítja ezt 
magában? Az iskolában a tanár 
bácsival négyszemközt, suttogva a 
szülők megkérdezik, hogy Pistike 
szülei ugye cigányok? Amire a ta-
nár bácsi nem elképedve kerekíti a 
szemét, hanem azt mondja: igen, 
és sokatmondóan bólogat. Ha két 
nem roma származású ember be-
szélget valakiről, aki mellesleg roma 
származású, feltétlenül el fog hang-
zani a megállapítás, hogy ő cigány. 
Szeretnék elnézést kérni azoktól a 
rendes, becsületes, dolgozó roma 
családoktól, hogy ők még manapság 
sem egyszerűen „rendes, becsüle-
tes, dolgozó családok”. Az ember 
valahogy nagyobb biztonságban 
érzi magát, ha megnevesíheti az 
„ellenséget”, akitől félni kell, akitől 
távol lehet tartani magát. Így elhes-
segetheti a gondolatot, hogy a szom-
széd is bármikor belevághatja a kést 
a feleségébe vagy belénk. Jobbnak, 
többnek érezzük magunkat, ha 
rámutatunk újra és újra valakire – 

nem feltétlenül a cigányokra – akik 
szegényebbek, tanulatlanabbak, 
rosszabbak nálunk. Hát ezért kell 
megismernünk embertársainkat, 
ezért kell megismerni önmagunkat, 
hogy ne származás, hanem emberi 
jellem alapján ítélkezhessünk. 

A 75 éves Sztajkó József elmondta, 
hogy eredeti szakmája géplakatos, 
majd kereskedő lett. 12 éves korá-
ban, Romániában találkozott egy 
vándorcigány karavánnal és velük 
tartott. Köztük a legkülönbözőbb ci-
gány mesterségek fortélyait tanulta 
meg. A cigányság történelmét, népi 
hagyományait, hétköznapi szokásait 
bemutató kiállítása először 1994-
ben volt. Azóta, több mint 150-szer 
állított ki. Kedves befejezésként Ba-
jók Józsefné a saját gyerekkori ba-
báját ajándékozta Sztajkó Józsefnek.

Váti Ferenc
Fotó: Czeidli József 

MECHANIKAI KARBANTARTÓ
Feladatok: 
•	 Gyártó	berendezések	mechani-

kus,	hidraulikus	és	pneumatikus	
részeinek	karbantartása,	javítása

•	 Folyamatos	üzemvitel	biztosítá-
sa,	váratlan	hibák	javítása

•	 Munkák	elvégzésének	dokumen-
tálása	

Elvárások:
•	 Gépész	szakmunkás	végzettség
•	 Hidraulikus	 és	 pneumatikus	

rendszerek	ismerete
•	 Hasonló	munkakörben	szerzett	

tapasztalat
Előny:
•	 Német	nyelvtudás
•	 Számítógépes	ismeret	

VILLAMOS KARBANTARTÓ
Feladatok: 
•	 Gyártó	berendezések	villamos	

részeinek	karbantartása	és	ja-
vítása

•	 Folyamatos	üzemvitel	biztosí-
tása,	váratlan	hibák	javítása

•	 Munkák	elvégzésének	doku-
mentálása	

Elvárások:
•	 Villamos	műszerész	végzettség	

vagy	
•	 Gyengeáramú	vezérlések	iránt	

érdeklődő,	villamos	ipari	szak-
képesítéssel	rendelkező	szak-
munkás	vagy	technikus	végzett-
ség

•	 Hasonló	munkakörben	szerzett	
tapasztalat

Előny:
•	 PLC	Siemens	S7	és	S5	progra-

mok	ismerete
•	 Német	nyelvtudás
•	 Számítógépes	ismeret	

RAKTÁROS
Feladatok: 
•	 termelési	anyagmozgatás
•	 termelés	ellátása
•	 komissziózás	raktárról	termelési	

igényeknek	megfelelően
Elvárások:
•	 szakmunkás	végzettség

•	 targoncás	jogosítvány	/könnyű-
gépkezelői	végzettségű/

Előny:
•	 SAP	ismeret
•	 német	nyelvtudás

CNC FORGÁCSOLÓ
Feladatok: 
•	 CNC	forgácsoló	és	esztergagé-

pek	kezelése
•	 Szerszámcserék	elvégzése
•	 Mérések	elvégzése
Elvárások:
•	 Középfokú	szakirányú	végzett-

ség
•	 Autóipari	 sorozatgyártásban	

szerzett	tapasztalat
•	 Hasonló	munkakörben	szerzett	

tapasztalat
Előny:
•	 Önálló,	megbízható	munkavég-

zés
•	 Számítógépes	ismeretek
•	 Precízitás

Magyarországon egyedülálló módon a Poppe + Potthoff hideghúzott, precíziós acélcsövek 
gyártását indította el Ajkán, a már meglévő common rail és csőkomponens divíziók mellett.
SzERVEzETüNK üzEMELTETéSéHEz KERESüNK MEGBízHATÓ, AMBICIÓzuS 
MuNKATÁRSAKAT Az ALÁBBI pOzíCIÓKBA:

A jelentkezéseket fényképes 
önéletrajzzal, bizonyítvány 
másolatokkal, a pozíció meg-
jelölésével a következő címre 
kérjük küldeni:
Poppe + Potthoff 
Hungária Kft. 8400 Ajka, 
Új Atlantisz Ipari Park vagy 
E-mail:
allas@poppe-potthoff.com

Amit ajánlunk:
- Cafeteria juttatás
-  Versenyképes 

jövedelem
-  Európai szintű 

munkakörülmények
-  Támogatott 

munkahelyi meleg 
étkezés
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MEgEMlékEzéS A VöRöS TERRoR dEVEcSERI 
ÁldozATAIRól 2015 (Folytatás a címoldalról)

Beszédét a magyar nemzetért mon-
dott fohásszal zárta.

Az emlékezők átvonultak a Deák 
térre, ahol az egykori királyi járás-
bíróság, a mai városháza épületé-
nél gyilkolták meg Bőnyi Gyulát a 
vörös katonák. Az eseményeket, és 
az azokhoz fűződő családi kötődé-
sét Kozma György alpolgármester 
idézte fel. Mint mondta, nagyapját 
Bőnyi Gyula váltotta az őrségben 
1919. május 6-án, nagyon kevésen 
múlt az élete. Halálra, majd végül 
sokéves várbörtönre ítélték, a Ta-
nácsköztársaság bukásával szaba-
dult. Az egykori börtöncella ajtaja 

ma családja birtokában emlékez-
tet a történésekre. Bolbos Gábor 
hátborzongató átéléssel szavalta el 
Arany János Széchenyi emlékezete 
című költeményét, melynek néhány 
sora a mártírok síremlékén olvas-
ható. Ferenczi Gábor polgármester 
és Hegedűs Lorántné országgyűlé-
si képviselő leplezte le azt az em-
léktáblát, melyet Devecser Város 
Önkormányzata az 1919-es Vörös 
Terror idején ártatlanul meggyil-
kolt devecseri mártírok - Baják 
István, Bőnyi Gyula, Ferenczi La-
jos, Krassovszky Gyula és Somogyi 
János - valamint a megkínzottak, 
meghurcoltak emlékére állíttatott. 

A gránittáblát Baráth László kőfa-
ragó készítette és adományozta De-
vecser városának. Németh Szabolcs 
kovácsmester helyezte el az épület 
sarki frontján, az általa készített, 
egyedi kovácsoltvas akasztókkal 
együtt, melyekre Devecser Város 
Önkormányzata, a Jobbik devecse-
ri és Veszprém megyei szervezetei 
koszorúi kerültek. A pártok közül 
távol maradt mind a Fidesz, mind 
pedig az MSZP helyi csoportja. A 

civil szervezetek részéről a Mako-
vecz Klub képviseletében jelen volt 
Szövérfi Gellért, valamint tagjain 
keresztül képviseltette magát a De-
vecseri Polgárőr Egyesület. Baják 
István mártírhalált halt hadnagy 
leszármazottai Nagyvázsonyból 
érkeztek az eseményre. Devecser 
Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületéből Ferenczi Gábor 
polgármester, Kozma György al-
polgármester, Bognár Ferencné és 

Óvári Márton képviselők vettek 
részt az eseményen. A Devecseri 
Közös Önkormányzati Hivatalt 
Bendes István jegyző képviselte. 
A megemlékezés az Ótemetőben 
zárult, ahol a korábbi évek hagyo-
mányának megfelelően Hegedűs 
Loránt mondott imát a devecseri 
mártírok lelki üdvéért, végezetül 
az emlékezés koszorúi, virágai ke-
rültek a sírhelyre.

Óvári Márton Árpád önkormányzati képviselő 
így emlékezik:

Még ma is sokan félnek az idősek közül beszélni 
1919 szörnyűségeiről.  Családom dédnagyapám 
által volt érintve a korabeli eseményekben. Az 
Ajkáról és Pápáról érkező vörös terroristák Osz-
kó János dédnagyapámat  megverték, és közben 
puskatussal úgy fejen ütötték, hogy hátralévő 
életére szinte teljesen megsüketült. „Bűne” az volt, 
hogy ő is kivonult Devecser védelmében, amikor a 
vörösöket lefegyverezték.

***
Családom 96 éve várt erre a napra. 6 éve küzdöt-
tünk azért bajtársaimmal, hogy Devecser közössége 
közel száz év után végre méltóképpen, városi szint-
en hajthasson fejet az ártatlanul meggyilkolt, De-
vecser közösségéért az életüket feláldozó mártírok 
emléke előtt. Dédnagyapám testvére, Ferenczi Lajos 
és mártírtársai nem haltak meg hiába. Egyre töb-
ben értjük, és valljuk magunkénak üzenetüket. 
Feladatunk, hogy emléküket megőrizze az utókor. 
Felelősségünk, hogy továbbvigyük az általuk 
képviselt szellemiséget: a helyi közösségekért, és 
az azokból ismét egybekovácsolható nemzetért 
való önzetlen, áldozatos szerepvállalást.

Ferenczi Gábor, polgármester

***

Családi vonatkozásban anyai és apai dédapám, illetve anyai nagyapám vált érintetté az 
események következményeként. Nagyapám, néhai Oláh Lajos huszonegy éves volt ‘19-ben, és 
két és fél év frontszolgálat állt a háta mögött. Ebben benne volt a keleti front Oroszországban, 
illetve a piavei front, ahol a fegyverletétel érte. Az itteni eseményekhez Baják István hívására 
csatlakozott. A letartóztatott devecseri direktóriumi tagokat Bőnyi Gyulával együtt őrizték, 
akivel egykorúak voltak, és együtt is szolgáltak a Cs. és Kir. győri 19. gyalogezredben. Nag-
yapámat a fogolyőrzés során Bőnyi Gyula váltotta, akit ezután rövid időn belül ért a vörösök 
gyilkos támadása. A halálos sebet kapott, hörgő ember szemeit bajnéttal kiszúrták, majd 
levizelték, és árokba dobva magára hagyták. Nagyapám rejtekhelyét kommunista érzelmű, 
Erhardt nevezetű cselédasszonyuk elárulta, minek következtében elfogták, és bebörtönözték. 
A fogságban tartás ideje alatt nagyon megverték, kínozták. Először halálra, majd 15 évi, vár-
börtönben letöltendő fogságra ítélték. Idős korában, mikor a járásbíróságként használt épület 
átépítésre került, keresztapámmal, aki itt volt közjegyző, elhozatta haza azt a fogdaajtót, amely 
mögött fogságban tartották. Az ajtó azóta nálam van. Édesapját, Oláh Ferenc dédapámat, 
mert rejtegette a fiát, kíméletlenül megverték. Apai dédapámat, mert kisbíróként kidobolta 
a vörösök érkezését, olyan kegyetlenül megverték, hogy élete végéig egyensúlyzavarban és 
eszméletvesztésben szenvedett. Végül két évvel az események után ez okozta a halálát is.
Az 1919-es Tanácsköztársasághoz kötődő családi emlékeimet nagymértékben, szinte teljesen 
kiegészítette a néhai Varga Dodi bácsi által részemre eljuttatott könyv, amelyet Hevesi György 
A devecseri ellenforradalom címmel írt, és Huss Ferenc nyomdája jelentetett meg 1920-ban. 
Az egyetlenegy jelenleg fellelhető példánya a Devecseri Városi Könyvtár tulajdona, melyet 
Dodi bácsi ajándékozott a könyvtár számára még a nyolcvanas évek végén, nagyon is előrelátó 
módon. Magam részéről szorgalmazom Hevesi György, a devecseri ellenforradalomról írt 
visszaemlékezésének szélesebb körben történő megismerése érdekében az újranyomtatást, 
vagy a Devecseri Ujságban, akár folytatásban történő megjelentetését.

Kozma György István, Devecser alpolgármestere

***
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TESTÜLETI ÜLÉS

Napirend előtt Ferenczi Gábor pol-
gármester elmondta, hogy a hasz-
nált autógumik elszállítása megtör-
tént. Ahol nem tudják megoldani 
az elvitelt, kérjenek segítséget az 
önkormányzattól. 

– 4 konténer papírt gyűjtöttek 
eddig. A gyűjtés folytatódik ki-
bővítve PET palackokkal.

– A mezei őrök és a közterület fel-
ügyelő a legfontosabb vizsgákon 
túl vannak.

– A munkahelyteremtés az enge-
délyek beszerzésénél tart.

– Két cég jelezte területvásárlási 
szándékát.

– A polgármester megköszönte a 
Szent Imre utcai épületnél vég-
zett társadalmi munkát, kiemel-
ve a Nyugdíjas Klub és Almási 
János kőműves tevékenységét. 

Napirend: A teljes anyagot tárgyal-
ta a Gazdasági Bizottság, melynek 
állásfoglalásait a bizottság elnöke 
Holczinger László ismertetett, majd 
a testület megvitatott.

1. Hatályon kívül helyezték az 
SZMSZ-ben a népi kezdemé-
nyezésről szóló paragrafust. 

2. Megkezdődött a hatályos ön-
kormányzati rendeletek felül-
vizsgálata.

3. Jóváhagyták a képviselő-testü-
let gazdasági programját 2015-
2019 évekre. 

4. A szeptemberi árvíz okozta károk 
helyreállítási munkálataira a tes-
tület vis maior támogatást nyúj-
tott be a BM-hez 28.961.063,- Ft 
összegre 3.217.897,- Ft saját for-
rás mellett. A megítélt támogatás 
14.716.000,- Ft. A kárenyhítési 
feladatok elvégzésére ajánlatté-
teli felhívást írnak ki.

5. A Startmunka program Bio- és 
megújuló energia felhasználási 
programban 335 fő vesz részt, 
valamint szükségessé vált egy 
kistraktor beszerzése, amelyre 
3 cégtől ajánlatot kérnek. 

6. Nagypalád megsegítésére 
legjobb, legbiztonságosabb 
a pénzadomány. Nagypaládi 
adományszámla: 11748090-
15733926-10060005. Az ado-
mány elosztására közös bizott-
ságot hoztak létre. 

7. A testület az Állami Számve-
vőszék utóellenőrzési vizsgála-
ti jelentése alapján összeállított 
előterjesztést megtárgyalta és az 
intézkedési tervet jóváhagyta. 

8. A Tanácsköztársaság áldozata-
inak emlékére táblát helyeznek 
el a Polgármesteri Hivatal épü-
letén.

Vegyes ügyek: 

- A 100 éves Védőnői Szolgálat 
ünnepségéhez 20 ezer Ft-tal 
járul hozzá a testület.

- Az árvízkárok helyreállítási 
munkálataihoz műszaki elle-
nőrrel kell szerződést kötni.

- A testület a város tulajdonát ké-
pező 30 ha nagyságú föld vetésé-
re, aratására, gépi permetezésére 
Vági Imre egyéni vállalkozóval 
köt megbízási szerződést.

- A testület „A területi együttmű-
ködés segítése a Devecseri járás-
ban” című ÁROP-1 pályázaton 
34 millió Ft támogatást kapott. 
A sikeres megvalósítás érdeké-
ben beszerzési eljárást folytat az 
alábbi témákban, nyilvánosság 
ellátása, projektmenedzsmen-
ti feladatok, esélyegyenlőségi, 
szakértői és kapcsolódó felada-
tok ellátása, társadalomtudomá-
nyi, kutatási feladatok, tréneri és 
előadói feladatok, rendezvény-
szervezési feladatok ellátására. 

- A Start munkaprogram keretén 
belül kertészetet alakítottak ki, 
benne egy 500 m2-es fóliasá-
torral. A locsoláshoz  villamos 
energia kell. Tervezéséhez a 
VILLKÁSZ Kft.-t bízták meg.

- A testület a 8. számú főút Herend 
– Jánosháza közötti szakasz 2x2 
forgalmi sávra történő bővíté-
séhez és a meglévő út 115KN 
teherbírású burkolat megerősíté-
séhez szükséges átvezetések és a 
módosítási igények elkészítésére 
közbeszerzést írt ki.

- A Szél utcában 4 család segítsé-
get kér ivóvíz ellátásuk javításá-
hoz.

- A testület a kb. 1 ha nagyságú 
spárgaültetvény betakarításának 
szakmai irányításával Csengei 
Gyulát (Mezőberény) bízza meg.

- A DVTV 500.000,- Ft, az Önkén-
tes Tűzoltó Testület 800.000,- Ft 
támogatás kap.

- A Ford Tranzit kisbuszt a Spor-
tegyesület vásárolja meg.

- A Meggyeserdő bal oldalán 
villanyórák felszerelésével Gáll 
Lászlót bízták meg.

- Mayer Gábor képviselő kérése, 
hogy a devecseri iskolába járó, 
Devecserben lakó összes tanuló 
ingyen kapja meg a tankönyve-
ket. A döntés egyhangú igen.

Bognárné Anikó képviselő asz-
szony felvetései: Székesfehérvár-
ról területet igényel egy vállalkozó. 
Kérdéseket szeretett volna intézni 
Orbán Jánoshoz a Meggyes ügyé-
ben. Felhívta a figyelmet a kóbor 
kutyák veszélyére. Volna-e lehető-
ség település kártya bevezetésére? 
– kérdezte a képviselőnő. 

Boldizsár Zsolt képviselő az Ifjúság 
utca veszélyes szakaszára figyel-
meztetett. 

Mayer Gábor képviselő a mezőőri 

járulék körüli anomáliákról beszélt. 

A felvetésre Ferenczi Gábor polgár-
mester reagált; 

- A területet az igénylő írásba 
kérje!

- A Meggyes erdőn és másutt lévő 
szemetet, rendetlenséget a me-
zei őröknek jelezzék!

- A kóbor kutyák a gyepmester 
hatáskörébe tartoznak.

- A településkártya jó ötlet, de 
hosszabb előkészítést igényel.

- A veszélyes útszakaszt saját erő-
ből próbálják kijavítani.

- A mezei őrök szolgáltatnak, 
biztonságot teremtenek. A visz-
szajelzéseket figyelembe véve 
gondolkodnak a megoldáson, 
esetleges módosításon.

Váti Ferenc

NAGYPALÁDI ADOMÁNY

Segítsünk kárpátaljai testvéreinken!
Devecser köszöni Noszlop és Oro-
szi együttműködését

Önkormányzatunk Nagypaládi 
Adományszámla néven alszámlát 
hozott létre, ahová szintén hálás 
köszönettel fogadjuk adományát 
rászoruló kárpátaljai magyar test-
véreink megsegítése céljából. Az 
adományszámlára eddig Devecser 
Város Önkormányzata 500 000 Ft-
ot, Noszlop Község Önkormányzata 
30 000 Ft-ot, Oroszi Község Önkor-
mányzata 10 000 Ft-ot ajánlott fel. 
Devecser Város Önkormányzata 
köszönetét fejezi ki Noszlop és 
Oroszi Községek Önkormányza-
tának, hogy hozzájárultak Deve-
cser testvértelepülése, Nagypalád 
megsegítéséhez. Köszönik azoknak 
a magánszemélyeknek a segítsé-
gét, akiknek a nevét - amennyi-
ben nincs ellene kifogásuk - helyi 
médiában fogjuk közzé tenni. Az 
adományszámlára a továbbiakban 
is várják a jó szándékú, önzetlen 
felajánlásokat.

Nagypaládi adományszámla:
11748090-15733926-10060005.

Az önkoRMÁnyzAT HíREI 
  - amiről a devecserieknek tudni kell
  nyilvános képviselő-testületi ülés 2015. április 15.
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LAkOSSÁGI fELhíVÁS 
hASzNÁLT GuMIAbrON-
cSOk bEGYűjTÉSÉrE

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy Önkormányzatunk  
- ígéretünk szerint -  az Oktogon 
Rubber & Tyre Hulladékhasznosí-
tó és Kereskedelmi Kft.-vel kötött 
szerződésnek megfelelően az alábbi 
körzetekben és időben végzi a hasz-
nált gumiabroncsok begyűjtését 
Devecser belterületén:

Kihelyezés ideje:
május 18-án 8 órától
Vásárhelyi utca
Kossuth Lajos utca
Béke utca
Iskola utca
Szent Imre utca
Árpád utca
Hunyadi utca
Zrínyi utca
Esze Tamás utca
Arany János utca
Rákóczi utca
Deák tér
Damjanich utca
Klapka utca
Bem utca
Achim András köz
Toldi utca
Táncsics Mihály utca
Szabadság tér
Széchenyi utca
Rózsa köz
Jókai utca
Park utca
Lékai utca
Olajtöltő állomás
8-as út melletti házak
Szállítás: május 19-22-ig

Kihelyezés ideje:
május 26-án 8 órától
Homok utca
Miskei utca
Sümegi út
Eötvös L. utca
József Attila utca
Mikes Kelemen utca
Mező utca
Virágzó utca
Deák Ferenc utca
Budai Nagy Antal köz
Makovecz Lakópark
Kodály Zoltán utca
Ady Endre utca
Nagy László utca
Gárdonyi Géza utca
Somogyi Béla utca

Dózsa György utca
Csokonai utca
Szállítás: május 27-29-ig

Kihelyezés ideje:
június 1-jén 8 órától
Gábor Áron utca
Dobó István utca
Kis köz
Ifjúság utca
Szél utca
Honvéd utca
Hársfa utca
Lakatos utca
Simon István utca
Akácfa utca
Fekete Antal utca
Domb utca
Bartók Béla utca
Vasvári Pál utca
Szállítás: június 2-5-ig

Kérjük, hogy használt, feleslegessé 
vált gumiabroncsaikat a megadott 
kihelyezési időben, könnyen hoz-
záférhető módon helyezzék el az 
ingatlanuk előtt.
Szíves együttműködésüket köszön-
jük.
Devecser, 2015. május 8.

Tisztelettel:
Ferenczi Gábor sk. polgármester
Bognár Balázs sk. városgondnok

NE zÁrjON EL MINkET 
Az úT A hEGYTőL!
Elfogadták az érintett települések 
a 8-as főút nyomvonaltervezetét

Hosszas tárgyalásokat követően 
konszenzus született a 8-as út terve-
zett nyomvonalával kapcsolatban. 
Az elmúlt hónapokban aggodalmát 
fejezte ki Devecser, Somlóvásárhely, 
Somlójenő, Borszörcsök és Tüske-
vár település azzal kapcsolatban, 
hogy a nyomvonal elzárhatja tele-
pülésüket a Somló-hegytől.

Devecser vezetése számos alka-
lommal - helyben és Budapesten 
is - egyeztetett a tervezőkkel, illetve 
a NIF-fel. A város képviseletében 
Ferenczi Gábor polgármester és 
Kozma György alpolgármester ki-
fogásolták, hogy a 8-as jelenlegi 
tervezett nyomvonala elzárhatja a 
településüket a gazdasági, turisz-
tikai, közösségi szempontból ki-
emelkedően fontos Somló-hegytől. 
- Sajnos kényszerpályán vagyunk, 
hiszen a tervezés lényegében már 
lezárult, érdemi észrevételeket az 
előző önkormányzatok tehettek 
volna - hangsúlyozta Ferenczi Gá-
bor. Ahhoz, hogy ne csússzunk ki 
a kivitelezés előkészítésének, illetve 
a települési rendezési terveknek a 
tervezők általi finanszírozhatósá-
gának novemberi határidejéből, 
egyeztetve az érintett települések 

vezetőivel, elfogadjuk a nyomvo-
nalat. Viszont az április 1-i utolsó 
tárgyaláson részt vett Devecser, 
Somlóvásárhely és Somlójenő te-
lepülések észrevételeket tettek az 
általuk elvárt kivitelezéssel kap-
csolatban.

Devecser szükségét látja a várost 
nyugatról elkerülő út megépítésé-
nek, mert ez jelentős mértékben 
tehermentesítené a belváros for-
galmát. Ezért kérte a megbízót, 
hogy szakmailag támogassa az 
elkerülő megépülését. Somlóvá-
sárhely három szempontot tart 
fontosnak a tervezett nyomvonal 
kapcsán: a jelenlegi nyomvonalon 
a tervezett út úgy készüljön, hogy 
a lehető legjobban illeszkedjék a 
tájba, valamint ha nem ez a terv, 
hanem az M8-as engedélyezési terv 
valósulna meg, akkor az autópá-
lya mindenképpen délről kerülje 
meg a települést, illetve felmerült 
a Somló hegy megközelítésének 
a településen élők számára más 
lehetősége is. Végül a jelenlévők 
egyetértettek abban, hogy a ter-
vezett és bemutatott, a 8. sz. főút 
Devecser és a Somló hely térségét 
érint szakaszának engedélyezési 
terve összességében a települések 
szempontjait és érdekeit kielégíti, 
ezért közös érdek, hogy a építési 
engedélyezési eljárást akadályozó 
tényező ne legyen.

FOLYTATÓDIK 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA JAVÁRA

Tisztelt Lakosság !

Devecser Város Önkormányzata által a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és AMI javára szervezett papírgyűjtési akció tovább folytatódik. 

A bevételt az Iskola konyhájának berendezésére kívánjuk fordítani.
A papírgyűjtésből eddig 88.245 Ft gyűlt össze.

folyamatosan várjuk 
a színes-, fekete-fehér újságokat, szórólapokat, 
hullámpapírt, és mindennemű papírhulladékot.

Köszönjük szíves együttműködésüket a közös cél érdekében. 
Devecser, 2015. május 8.

Ferenczi Gábor sk.
polgármester
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Aki a traktoron is dalra fakadt

Mejzer Zoltán igazi társasági em-
ber. Két nyugdíjas klubnak is aktív 
tagja. Állandó fellépője az előadá-
soknak, összejöveteleknek. Éne-
kel, verset mond, megtáncoltatja 
a hölgyeket. A dalokat Heinczinger 
István kórusában szerette meg, a 
nótákat édesanyjától, barátaitól 
tanulta. 

Gyerekkor erdőben, erdőszélen, 
majorban

A hatalmas Esterházy-birtok ap-
rócska „szigetén”, a négy család 
lakta Beréndi-majorban született 
Mejzer Zoltán 1935-ben. Korán 
megismerkedett az erdő növénye-
ivel, állataival. Öt éves volt, amikor 
Székpusztára költöztek. Itt már 15 
család élt. Eddig az erdő, most már 
a mező jelentette az életet. A fel-
nőttek továbbra is a grófi földeket 
művelték. A gyerekeket egy idős 

román munkásszolgálatos lovas 
kocsin hordta a devecseri iskolába. 
Ha ropogtak a fegyverek, a bácsi a 
kocsi alá terelte az utasait és fohász-
kodott, hogy épségben megússzák, 
meg azért is, hogy mielőbb hazajus-
son az övéihez. Nem érhette meg, 
egy szilánk lefejezte. Háború volt. 
A tanítás szünetelt. Az alig 10 éves 
Zolira 50 kosbirka őrzését bízták. 
Így lehetett tanúja a katonák, me-
nekültek vonulásának, akik a 8-as 
úton hol jobbra, hol balra igyekez-
tek. Világvége-hangulatot lehetett 
érezni. De karácsonykor fizetséget 
kapott a kis pásztor a kastélyban: 
egy szabó és egy suszter címét, ahol 
elkészítették az öltöny ruhát és az 
egy pár cipőt. 

Változó munkák-változatlanul 
gépeken

1952-ben Devecserbe költözik a 
Mejzer család. Zoli 17 évesen ült 
traktorra az állami gazdaságban, 
ahol különböző gépvezetői tanfo-
lyamokat végzett. Néhány év után 
nagyon nehézzé vált a munka. Nap-
pal szántott, éjjel darált. Amikor 
szóvá tette, fegyelmivel elbocsáj-
tották, jegyzőkönyvet nem írtak. 
Ennek igazát tagadták, de a vizs-
gálat kiderítette, hogy a munkaadó 
hibázott. Zoli átült a gépállomás 
gépeire. Hívták a timföldgyárba. 
Ment, mert ott targoncavezetői tan-
folyamot végezhetett. A kohóban, 

az előkészítőben és az osztályozón 
daruzott. 8 Ft-os órabérrel hívták 
a devecseri tsz-hez. 15 évig egyhu-
zamban itt traktorozott, szántott, 
vetett, szállított, kombájnozott. Egy 
kis kitérő után (Badacsonyi Pince-
gazdaság) a devecseri erdészetben 
ült a gép nyergébe, ahonnan csak 
13 év után szállt le, egyenesen a 
nyugdíjba. 

Egy lövés a távíró oszlopon

Férfiembernél nem maradhat ki a 
katonaidő. Zolit Sopronba küldték 
határőrnek. „Állandó vezeték kábe-
lépítő” tanfolyamon vált híradóssá. 
Öt őrs tartozott hozzá, meg egy jó 
parancsnok. Sokat daloltak együtt. 
Szombatonként a társakkal bálba 
jártak. Egyik „munkanapon” Zoli 
egy oszlop tetején szerelt, amikor a 
lábán egy ütést érzett. Akkor lepő-
dött meg igazán, amikor észrevette, 
hogy combjából patakzik a vér. Lent 
várakozó társa azonnal kórházba 
vitte, ahol egy golyót vettek ki a 
sebből. Azóta sem derült ki, hon-
nan és ki lőtt.  Az esetről már csak 
a golyó ütötte sebhely árulkodik.

házasság, család, egyedüllét

1960. húsvét napja, Sárközy ven-
déglő. Ezen az emlékezetes napon 
Mejzer Zoltán és Perger Julianna 
egymáshoz kötötték életüket. A 
fiatalasszony Borsodpusztáról jött 
Devecserbe. 18 évet dolgozott a 
téglagyárban, később a Bakony 
Művekben. Két gyerekük, Zoli 
1962-ben, Erika 1968-ban született. 
Zoltán a megyei kórházban ápoló, a 

felesége is ott dolgozik. Lányuk Eri-
ka 20 éves, Győrben, egy irodában 
végzi munkáját, férje sportközve-
títésekkel foglalkozik. Julianna, az 
édesanya két műtét után 1977-ben 
meghalt. Zoli egyedül maradt. Egy 
infarktus után jó erőben érzi ma-
gát. Elvégez a ház körül minden 
munkát. Gyerekei, unokái nagyon 
elfoglaltak, ezért ő jár látogatóba. 
Szorgosan jár a klubokba, amelyek 
mindig felüdítik. Ki hinné, szep-
temberben lesz 80 éves.

Váti Ferenc

EMbERMESék

Az ifjú pár (1960. húsvét)

Zoli feleségével és lányával

A sárvári fürdőben

Julianna, Erika és Zoli

Zoli és felesége

A násznép
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Egyszer volt, hol nem volt, Devecser-
ben a Füzes utcában élt egy erdész, 
Fatalin Imre bácsi, feleségével Ili né-
nivel. Nagyon régen, majdnem 40 éve 
ültettek egy kicsi fát. Kis idő múlva 
lehetett látni, amint az első zöld haj-
tásai szelíden kibújtak a földből.
Érezte a levelein a Nap sugarainak 
melegét. Boldogan hagyta magát be-
ragyogni, csodaszépnek találta, hogy 
a világon van és növekszik. Imre bácsi, 
Ili néni nap mint nap vízzel megitat-
ták, megsimogatták, beszéltek hozzá.
- Nézd, csak milyen kedves a mi fánk!
A fa elkezdett növekedni, nagyobb 

és magasabb lett. Érezte a szelet, az 
éltető esőt, a meleget, a biztos talajt 
a gyökerei körül, boldog volt. Telt-
múlt az idő és felnőtté vált, az arra 
járók megcsodálták, Imre bácsi és 
Ili néni büszkék voltak rá.
Egy rövid időre a fa egyedül maradt. 
Én néha erre sétáltam, meg-meg-
simogattam és elmondtam neki: 
- Veled vagyok, én szeretlek téged 
Mamutfenyő! Hamarosan eljön a 
Vackor Óvoda apraja-nagyja. Íme 
most itt vagyunk és a mai napon 
örökbe fogadunk Téged, kedves 
Mamutfenyő. Ezentúl mi is szere-

tettel gondozunk.
Kedves Gyerekek! Sétáljatok erre 
sokat anyával, apával, nagyival! 
Simogassátok meg, öleljétek át ezt 
a mamutfenyőt.
Súgjátok a fülébe: Nem vagy egyedül!
Az örökbefogadó táblánkra ezt írtuk:
A FÖLD NAPJÁN A VACKOR 
ÓVODA APRAJA-NAGYJA ÖRÖK-
BEFOGADTA A MAMUTFENYŐT.
ÓVJUK, VÉDJÜK, GONDOZZUK! 
2015. április 22.
A Vackor Óvoda köszönetet mond 
a Devecseri Erdészetnek és az ajkai 
Reklám Bt-nek.

Martonné Májer Mária
óvodapedagógus

A MAMUTfEnyő TöRTénETE

F E L H Í V Á S
Devecser Város Önkormányzata 
megállapodást kötött a Meggye-
serdő Honvéd Nyugdíjas Klub 
Devecserrel arra vonatkozóan, 
hogy a civil szervezet az általa 
befogadott személyi jövedelem-
adó 1%-ából származó összeget 
a devecseri világháborús em-
lékműre, valamint az 1919-es 
Tanácsköztársaság devecseri 
áldozatai sírhelye felújítására, 
emléktáblák állítására fordítja.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, 
hogy amennyiben egyetértenek 
a fenti célokkal, személyi jöve-
delemadójuk 1%-át ajánlják fel 
a Nyugdíjas Klub javára.
A Meggyeserdő Honvéd Nyug-
díjas Klub Devecser adószáma: 
19381071-1-19.
Devecser, 2015. február 19.
Puskás Tibor sk. elnök
Meggyeserdő Honvéd 
Nyugdíjas Klub Devecser
Ferenczi Gábor sk. polgármester

RöVId
HíREk
birtokba vette a hajtómű kft. a 
területét az ipari parkban
Április 29-én került sor a Hajtómű 
Kft. által vásárolt telek birtokba vé-
teli szerződésének aláírására. Mint 
arról már korábban beszámoltunk, a 
cég egy 34 ezer négyzetméteres terü-
letet vásárolt a város ipari parkjában, 
hogy ott egy közel 2 milliárd forintos 
munkahelyteremtő beruházást hajt-
son végre. A 6 ezer négyzetméteres 
csarnokban és a hozzákapcsolódó 
irodaépületben 120 új munkahely 
jöhet létre, mely a város eddigi leg-
nagyobb ipari beruházását jelenti.

Deák téri felújítások
A polgármester tájékoztatása sze-
rint a START-közfoglalkoztatási 
programban résztvevők a Deák te-
ret érintő útszakasz mellett a tönk-
rement padkát, járdaszegélyeket 
fölszedték, a balesetveszélyes elke-

rített részeket felszámolták, szintbe 
hozták, az így felszabaduló terü-
leten is lehet majd biztonságosan 
parkolni. Az újonnan szegélyezett 
területre jövő héten föld és növé-
nyek kerülnek. Köszöni a város!
A Városházával szemközti ‚56-os 
emlékmű melletti térkövezett te-
rület gyomirtása, takarítása meg-
történt. Köszönet a START-köz-
foglalkoztatási programban részt 
vevő kolléganőknek és a Devecseri 
Városüzemeltetési Kft-nek. 
A Városháza Deák tér felőli sarkán 
május 9-én szombaton történelmi hi-
ánypótlásként felavaták az emléktáb-
lát, melyet Baráth László kőfaragó a 
város számára adományként készített 
el, méltó emléket állítva az 1919-es 
Vörös Terror devecseri áldozatainak.
Baráth László gyönyörű alkotását, 
önzetlen munkáját városunk ne-
vében szintén hálásan köszönjük!

Devecserieket is kitüntetett a 
Vöröskereszt
Minap a Magyar Vöröskereszt 
veszprémi gálarendezvényén deve-

cseriek 2014. évi munkáját ismerte 
el a karitatív szervezet. Az esemé-
nyen Ferenczi Gábor polgármes-
ter és Óvári Márton képviselete az 
Önkormányzatot. Emlékplakettet 
vehetett át Devecser polgármestere, 
valamint Bakos András őrsparancs-
nok, Mayer Gábor iskolaigazgató. 
Rajtuk kívül a Devecseri Polgárőr 
Egyesület tavalyi munkáját köszön-
te meg a Vöröskereszt vezetősége.
Rendkívül eredményes, kölcsönösen 
gyümölcsöző a kapcsolat Devecser 
városa és a Magyar Vöröskereszt 
Veszprém Megyei Szervezete között. 
Szinte minden városi önkéntes akci-
óban, karitatív tevékenységben részt 
vesznek a helyi vöröskeresztesek. 
Az Idősgondozási, karitatív, a civil 
szervezetek együttműködését koor-
dináló városi munkacsoport ülésein 
rendszeresen részt vesz Targubáné 
Szendrei Júlia térségi vezető, illet-
ve Baráth Gábor megyei igazgató. 
Egymás jótékonysági rendezvényeit, 
munkáját kölcsönösen segítik. 

kátyúzott a közútkezelő a 
belvárosban
Április 21-én a Közútkezelő kijaví-
totta a legveszélyesebb úthibákat a 
belvárosban. Köszönjük. Reméljük, 
az ideiglenes megoldás után, az 
ígéreteknek megfelelően még idén 
megtörténik valamennyi, az országos 
közúthálózat részét képező devecseri 
belterületi útszakasz teljes rekonst-
rukciója, újraaszfaltozása – tájékoz-
tatott Ferenczi Gábor polgármester.

Valóra válhat a régi ígéret
Régi ígéret, régi adósság kerülhet 
törlesztésre Devecserben. Kovács 
Zoltán államtitkár úr április 30-i 

tájékoztatása szerint nyáron va-
lóban elkezdődhet városunkban 
az országos közúthálózat részét 
képező belterületi útszakaszok - a 
Sümegi út, illetve a Széchenyi út 
felújítása. A képviselő-testület ál-
tal egyhangúlag támogatott három 
új gyalogátkelő megterveztetése, 
engedélyeztetése ily módon külö-
nösen időszerűvé válik.

Nagy sikert aratott a Wass Albert
előadás és határkő koncert
Egy igazán megérintő színi előadást 
és egy hozzákapcsolódó akusztikus 
koncertet láthattunk, hallhattunk 
április 14-én este a világháborúkban 
elesett magyar katonák emlékére.
Városunkban mutatták be szabad-
kai magyar színművészek, Wass 
Albert regénye nyomán az Utol-
sók és magukrahagyatottak című 
színművet. A drámai történet egy 
fiatal orvostanhallgató lány és az 
eszméiért harcoló magyar hadnagy 
fiú története, abból az időből ami-
kor könnyek borították a családok 
mindennapjait, amikor Budapest ut-
cáin tankok gördültek nap mint nap 
végig, amikor a félelem volt az úr.
Köszönjük délvidéki barátainknak 
és a sümegi Határkőnek.

Olasz földön jártunk 
Németh csaba dalestjén
Április 18-án a Devecseri Városi 
Könyvtár és Művelődési Ház és 
így Devecser város vendége volt 
Németh Csaba operaénekes és Al-
másyné Bartl Katalin magánénekes, 
akik népszerű olasz dalokat, áriá-
kat adtak elő - csodálatosan. Győrfi 
Judit zongorán kísérte a kettőst. 
Köszönjük!

1% A VILÁGhÁbOrúS EMLÉkMűrE
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MI ISMéT EMELTüK A BéREKET!

Nincs munkája? Vagy többet szeretne keresni?
Netán biztos állásra vágyik, ahol mindent kifizetnek?

Ha IGEN a válasza, legyen nálunk 
GÉPKEZELŐ, hiszen itt kapja a környék 
legjobb fizetését!

Ha mindez nem lenne elég, álljon itt két 
példa:

  Nálunk a tisztatérben egy 1 
gyermekes, 3 műszakban dolgozó 
munkatárs nettó 115.000 - 120.000 
Ft-ot keres.

  A hegesztési területen egy 1 
gyermekes, folyamatos műszakban 
dolgozó kolléga nettó 135.000 - 
145.000 Ft-ot keres.

Dolgozzon velünk, és nálunk 
megtalálja a számítását!

• Kiemelt alapbér: 
 Bruttó 130.000-134.300 Ft
• Munkaidőben meleg étkezés 
 12.500 Ft értékben
• Törvényen felüli pótlék 
 (éjszakai pótlék 40%, 
 folyamatos pótlék 25%)
• Teljesítmény bónusz (maximum 20%)
• Cafeteria (Erzsébet utalvány, 
 SZÉP kártya…)
• Karácsonyi jutalom
• Saját állományban alkalmazás 
 (nem kölcsönzés)
• Európai szintű munkakörülmények
• Azonnali kezdés

• Céges buszjárat

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal, 
bizonyítvány másolatokkal a következő címre 
kérjük küldeni:
Poppe + Potthoff Hungária Kft.
8400 Ajka, Új Atlantisz Ipari Park
allas@poppe-potthoff.com

/ Csatlakozzon most! / Érdemes váltani! / Legyen a munkatársunk! /
/ Ragadja meg a lehetőséget és várjuk csapatunkba! /
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Eger rally 2015.
Március utolsó hétvégéjén vette kezdetét az 
idei Országos Rally Bajnokság első osztályá-
nak versenysorozata. A tavalyi évben ugyan 
Eger kimaradt a helyszínek közül, ám idén 
ismét a neves városban került megrendezésre 
a szezonnyitó futam. Osváth Péter-Farnadi 
Ágnes ezúttal is a megszokott Mitsubishi 
Evo 9-es versenyautóval állt rajthoz. A ver-
seny két napon zajlott, szombaton hegyi 
pályákon vezettek a szakaszok, szűk, erdős, 
szakadékos és saras részeken. Sajnos, sike-
rült egy defektet is csinálniuk, ezért az első 
napot nem úgy zárták, ahogy szerették volna. 
Vasárnap azonban mindent egy lapra feltéve 
megnyerték a gyorsaságit, így pontozás sze-
rint a második helyen állnak a bajnokságban.

Metabond kupa, Écs, rábaring 2015.
A Magyar Amatőr Rally Bajnokság nyuga-
ti régiója szokásához híven idén is a Győr 
melletti Écsen található Rábaringen kezdte 
meg az idei versenyszezont. Farnadi Ágnes 
ezúttal is Oberling Krisztián navigálásával állt 
rajthoz a már megszokott Suzuki Swift GTI 
versenyautóval. Összesen 5 gyorsasági sza-
kaszt kellett teljesíteniük. Sajnos a nagy siet-
ségnek az első helyért az lett a vége, hogy egy 
tempós kanyarban kihúzták alóluk a talajt, 
és beforogtak. Olyan szerencsétlenül sikerült 
megállniuk, hogy tolatni kellett, így rengeteg 
időt veszítettek és visszaestek a kategória 5. 
helyére, Suzuki kupában pedig a 4. helyre.
A páros következő futama május utolsó 
hétvégéjén előreláthatóan Fehérvárcsurgón 
kerül megrendezésre.

Veszprém megyei I. oszt. férfi felnőtt 
labdarúgó mérkőzés
23. forduló

Devecser SE – PV Öskü FC (1-1; 0-1)
Devecser, 2015.04.18. 150 néző
Igazi rangadót láthattak ezen a szeszélyes 
szombat délutánon, akik kilátogattak a ha-
zai csapat pályájára.
A mérkőzés mindjárt nagy irammal kez-
dődött, mindkét csapat kapuja előtt nagy 
nyomás alakult ki már a kezdeti percekben.
A nagy iramú küzdelem először a ven-
dég csapatnak hozott gólt, a 14. percben 
Horváth László szerzett vezetést az Öskü 

csapatának. A középkezdés után az iram 
folytatódott, és a hazai csapat hosszú per-
cekre szinte a kapujához szegezte a vendé-
geket. Azonban hiába volt a hazai fölény, a 
vendégek is többször veszélyeztettek, de a 
félidő eredménye már nem változott.
A szünet után a Devecser fokozta az iramot, 
ami az 58. Percben érett góllá Szakonyi Ste-
fán jóvoltából.
A hazai csapat érezte, hogy győzhet, és az 
utolsó percekig igen nagy nyomást gya-
korolt a határozottan jól játszó vendég 
együttesre. A fölény egyértelmű volt, de 
meddő. Sőt az utolsó pillanatokban a vendé-
gek megszerezhették volna a három pontot 
jelentő győzelmet, de végül döntetlennel 
vonultak le a fiúk az öltözőbe.
Egy igen magas színvonalú, kemény, de nem 
durva, igazi fociélményt nyújtó mérkőzést 
láthattunk a két csapat jóvoltából.
Devecser SE: Kádár Balázs, Csicsics Richárd, 
Osváth Róbert, Burucs Károly, Takács Attila, 
Illés Mihály, Orbán Tamás, Hauser Tibor, 
Szélessy Péter, Tisonyai Richárd, Szakonyi 
Stefán (cserék: Osváth Róbert helyett Csik 
Zsolt 55.p., Burucs Károly helyett Király La-
jos Zoltán 68.p. és Csicsics Richárd helyett 
Fábián Richárd 77.p.)
Góllövő: Szakonyi Stefán (58.)
Vezetőedző: Cserna Róbert
PV Öskü FC: Hollósi Zsolt, Szabó Zsolt, 
Hulka László, Lukács István, Szabó Zoltán, 
Vaczula Zsolt, Hulka Bence, Jakab László, 
Auerbach Attila, Talián Krisztián, Horváth 
László (cserék: Vaczula Zsolt helyett Suba 
Csaba 70.p.).
Góllövő: Horváth László (14.)
Vezetőedző: Fekete István Árpád
Vélemények a mérkőzés után: 
Fekete István Árpád (PV Öskü FC): Nagy 
iramú, kiegyenlített mérkőzésen a második 
félidő a hazaiaké volt, de az utolsó percek-
ben megszerezhettük volna a vezetést. 
Igazságos eredmény született. A csapatom 
minden tagját dicséret illeti.
Cserna Róbert (Devecser SE): Ezen szín-
vonalas mérkőzésen sajnos több góllal is 
nyerhettünk volna, igaz, a végén a vendé-
gek megszerezhették volna a mérkőzést 
eldöntő gólt. Kiemelném Takács Attilát, 

Szélessy Péter, Hauser Tibort és a gólszerző 
Szakonyi Stefánt. 

Ugod SE - Devecser SE 1-1 (1-1)
Gól: Zsirai, ill. Szélessy
Nem tudtak dönteni a felek a három pont 
sorsáról Ugodon, a Devecser 1-1-es ered-
mény után gyűjtötte be az egy pontot ide-
genben. Szélessy a 23. percben törte meg 
a gólcsendet, majd Zsirai öt perccel később 
kialakította a későbbi végeredményt. 

VBSK- Devecser SE 1-6 (1-4)
Gól: Bogdán (44.) ill. Szakonyi (5., 33., 43.), 
Fábián (8.), Csicsics (60.), Burucs (86.)
Elmaradt mérkőzést pótoltak a labdarúgó 
megyei I. osztályban, ahol a Szpari kiütötte 
a tartalékos házigazdát. Bár a VBSK szerzett 
egy becsületgólt, megérdemelten nyertünk 
ilyen arányban, főleg Szakonyi gólerős játé-
kának köszönhetően.

Devecser SE - Alsóőrs SE 0-0 (0-0)
A Devecser - Alsóőrs találkozón nem szü-
letett gól, ám a hazaiak így is feljöttek a 
harmadik helyre az Öskü botlásának kö-
szönhetően.

utazási többletköltségekre fordított 
adomány
A Devecser Város Önkormányzata szervezé-
sében megtartott jótékonysági bálon 176.500 
Ft adomány gyűlt össze a Devecser Sporte-
gyesület számára.  Az adományokat főleg az 
utánpótlás csapatok utazási többletköltsége-
inek kiegészítésére fordították, tudtuk meg 
Heizler Gábortól egyesület futball szakosz-
tályának vezetőjétől. Tavasszal az iszapos 
pálya miatt nem tudták elkezdeni az edzést 
a várkerti sportcentrumban, ezért Ajkára 
kellett járnia a csapatoknak. Ez sajnos 1 millió 
forintos plusz terhet rótt rájuk a tervezetthez 
képest, így az adomány nagyon jókor jött.

úszni látszik a pályázat?
Még mindig az a 3,288 millió Ft hiányzik, 
hogy elnyerjék a Devecser Sportegyesület 
számára azt a 43 millió forintos pályázati 
forrást, melyet meglévő pályakarbantar-
tásra, egy 25 és egy 9 személyes kisbusz 
vásárlására, eszközvásárlásra, utánpótlás 
célú-, edzőtáboroztatási-, edzőképzési-, 
weboldal kialakítási költségek fedezésé-
re tudnának fordítani. Heizler Gábor az 
egyesület futball szakosztály vezetőjének 

elmondása szerint az a baj, hogy ezt a pénzt 
legkésőbb júniusban fel kellene használni:
- Folyamatosan lobbizunk, csak év közben 
nehéz a cégektől megszerezni ezt a támo-
gatást, mivel mindenki év végén szokta 
adni. Ezúton szeretnénk újból felhívni a 
Devecser SE-t támogatni kívánók figyelmét 
erre a lehetőségre.  
A TAO-s támogatás előnyei, hogy a vállalko-
zás, vagy a társaság leírhatja a látvány-csa-
patsport támogatás összegét adóalapjából, 
majd a csökkentett adóalapból még a támo-
gatás mértékével egyező adókedvezményt is 
igénybe vehet. Minden támogatás számít!

5. SkDuN Európa bajnokság 
(Daguavpils) Lettország
Kovács Marcell devecseri karatés is részt 
vett azon a nemzetközi rangos versenyen, 
melyre az ajkai SUN-DOME Sportegyesület 
egy kis csoportját is meghívták. A magas 
színvonalú ippon shobu versenyen az ottani 
nevezési rend szerint két junior (17) és két 
felnőtt (+21) versenyzőt indítottak. Csak 
küzdelem versenyszámokban, valamint a 
csapatversenyekben igyekeztek helytállni, 
ami jól sikerült. Mivel nem készültek külön 
a versenyre, így csak a szokásos „hétközi” 
formájukat hozták, ami egy ilyen színvo-
nalon elég kevésnek bizonyult. Elemezték 
a hibákat, és így elmondható, hogy jó felké-
szülés volt a két juniornak a belgiumi Eb-re. 
Az egyéni számokban Kovács Marci men-
tette meg a haza becsületét 2. helyen végzett 
a 28 fős táblán, ami tele volt bolgár, szerb, 
román versenyzőkkel, hasonlóan a többi 
korcsoporthoz. A magyar csapat összesí-
tésben a 4. helyen végzett a 28 ország közül.

Ippon Shobu Diákolimpia 2015. 
(Mogyoród)
2015. április 25-én, Mogyoródon rendezték 
az Ippon Shobu Karate diákolimpiát, melyre 
51 egyesület nevezett. A stílusszervezetek 
357 főt indítottak (225 férfit és 132 nőt), 
és 614 nevezést adtak le. Ebben az igen 
erős mezőnyben felemás formát mutatva 
az eddigi legjobb diákolimpiáját zárta az 
ajkai SUN-DOME Sportegyesület 5 arany 
és 2 bronzéremmel. Kovács Marcell küz-
delemben az 1. helyen végzett. 

A eredményekhez szívből gratulálunk 
Marci!

dEVEcSER SpoRTJA 

Most a tervek szerint erre a gépjárműre is 
együttműködési megállapodást köt az Önkor-
mányzat és a Sportegyesület, így a költségeket 
megosztva mindkét fél hatékonyan tudja majd 
használni a járművet. Az egyesület a saját 
buszok beszerzésével jelentősen csökkentheti 
az utazási költségeket. A 8,4 millió Ft-os illetve 
5,1 millió Ft-os buszvásárlások a Magyar Lab-
darúgó Szövetség által kiírt és a tavalyi évben 
elnyert TAO-s pályázat egyik részét képezik. A 
35 350 190 Ft-os pályázat önrészéből Devecser 
Város Önkormányzata 12 702 803 millió Ft-tal 
vette ki a részét, melyből tavaly 2 986 494 Ft-ot, 
idén márciusban pedig 9 716 309 Ft-ot utalt, 
teljesítette ezzel korábbi vállalását. A polgár-
mester ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy 
bár számos vállalattól kért és kapott segítséget 
a Devecser SE javára, és közbenjárására egy cég 
egymaga 13 millió Ft TAO-támogatást adott 
a Szparinak, még mindig hiányzik mintegy 3 
millió Ft összegű vállalkozói támogatás ahhoz, 
hogy teljes mértékig lehívható legyen a pályá-
zati összeg. Ezért kéri a helyi és környékbeli 
vállalkozások segítségét.

Heizler Gábor, a Sportegyesület futballszak-
osztályának vezetője köszönetét fejezte ki az 
Önkormányzat felé a nagymértékű támo-
gatás miatt. Mint mondta, eddig példátlan 
összeggel támogatja idén a város a helyi 
sportéletet. Elmondása szerint az egyesü-
let működésében évek óta a legnagyobb 
problémát a csapattagok magas utaztatási 
költségei jelentették, ami éves szinten 2,5-3 
millió Ft-ot tett ki. Ezt az összeget sikerül 
most ezekkel a buszvásárlásokkal akár felére 
csökkenteni. A 2007-es évjáratú, alacsony 
fogyasztású, 28 fő szállítására képes mi-
dibusz új gumikkal, klímával, állófűtéssel, 
dvd-lejátszóval, kényelmes, plüssborítású 
ülésekkel van felszerelve. Szintén a TAO-s 
pályázat segítségével vásároltak az Önkor-
mányzattól egy másik, 2010-es évjáratú, 9 
személyes kisbuszt 5,1 millió Ft-ért. A 2014. 
évi sportpályázaton nyert összeget ezenkívül 
az előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi 
eszközök, többek között a pálya esti meg-
világítása, a hangosítás, eredménykijelző, 
valamint az utánpótlás-nevelési, és szakkép-

zéssel összefüggő feladatokra használják fel. 
A szakember hozzáfűzte, hogy egy másik, 
2014. évi közel 45,5 millió Ft-os elnyert pá-
lyázat keretén belül többek között műfüves 
pálya kialakítását tervezik, az Önkormány-
zat ehhez a pályázathoz is vállalja az önrész 
biztosítását. A szakember elmondása szerint 
a futballpálya napi szinten nagy terhelésnek 
lenne kitéve, ha az összes csapat - beleértve 
az utánpótlás-, a női, és a felnőtt csapatok - 
edzéseit, mérkőzéseit nézzük. Ez hosszabb 
távon a pálya tönkremeneteléhez vezetne, 
ezért nagyon fontos, hogy minél hamarabb 
elkészüljön a műfüves pálya. 
Heizler Gábor tájékoztatott arról is, hogy 
a 2016-os évre a Szpari által leadott TAO-s 
pályázat tartalmaz többek között napelemes 
rendszert, mobillelátót, pályakarbantartási 
csomagot. A napelemekkel éves szinten na-
gyon sok energiát tudnak megspórolni, elég, 
ha csak a fűtésre, a zuhanyzásra, a meleg víz 
előállítására gondolnak. Szurkolóiknak is 
szeretnének kedveskedni azzal, hogy a néző-

téren egy lelátót alakítanak ki. Amennyiben 
nyernek a pályázaton, a polgármester úrral 
egyeztetve az Önkormányzat segítségével 
valósítanák meg a további fejlesztéseket is.
A szakosztályvezető hangsúlyozta, hogy a 
folyamatos lobbizás mellett sajnos azonban 
még mindig hiányzik az a 3,288 millió Ft 
az idei önrészből, ami ahhoz kell, hogy a 
Devecser Sportegyesület számára mara-
déktalanul megnyíljon a mintegy 35 millió 
forintos pályázati forrás, majd a jövő évi 
tervek valóra váltásához is számítanak a 
cégek támogatására.
A TAO-s támogatás előnyei, hogy a vál-
lalkozás, vagy a társaság leírhatja a lát-
vány-csapatsport támogatásának össze-
gét az adóalapjából, majd a csökkentett 
adóalapból még a támogatás mértékével 
egyező adókedvezményt is igénybe vehet. 
Minden támogatás számít, amit ezúton is 
szeretnének kérni, és előre megköszönni 
a jó szándékú támogató vállalkozóknak.
ifj. Kozma György

példÁTlAn öSSzEgű TÁMogATÁS (Folytatás a címoldalról)
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- Apúúú! Mit jelent az, hogy díszdoktor? – kérdezi a 10 éves Pistike az 
apját.

- Nézd fiam, az ilyesmit nem kell szó szerint érteni. A díszdoktor az olyan, 
mint amikor idegenek előtt anyád engem családfőnek, netán uramnak 
nevez…

A szórakozott tanító néni ráköszön a buszon az egyik utasra, de közben 
rájön, hogy nem is ismeri, s pirulva azonnal mentegetőzik:
- Jaj, bocsásson meg, azt hittem, hogy egyik gyerekem apja!

Mi lesz az ólomkatonából, ha átmegy rajt az úthenger?
- ???
- Lemezlovas.

Ha Fülöp és Jakab (1.) száraz, meleg, akkor megtelik a kamra, ha hűvös, 
nedves, közepes aratás lesz. A három fagyosszent: Pongrác (12.), Szervác 
(13.) és Bonifác (14.) karöltve leszüretelheti a termést. Ha Orbán napján 
(25.) tiszta az ég, édes lesz a szőlő. (Orbánkor még fagyhat, lehet kár a 
szőlőkben.)

A vegetáriánusok és a laktózérzékenyek is szívesen fogyasztják a kókuszdió 
reszelt húsából kinyert tejet. Színe és íze kissé a tejre hasonlít, de magas 
olajtartalmának köszönhetően annál sűrűbb. Kellemes ízű és aromájú, igen 
egészséges ital. Felhasználhatjuk zöldséges, húsos, gyümölcsös ragukhoz, 
sütemények, krémek készítéséhez. Önmagában is lehet fogyasztani, hiszen 
az immunrendszert erősíti. Enyhén édes íze a tehéntejet juttatja eszünkbe. 
Kávéban, teában a tej helyettesítője lehet. Gazdag vitaminban és ásványi 
anyagokban. A kókuszból készített italban kálium, kalcium és foszfor is 
található. Egészségükre!

(gyűjtötte:MMK)
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FÜGGŐLEGES: 2./ Sír régiesen 3./ Fakad 4./ Franciaországi folyó 5./ 
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Készítette: Czeidli József 
Az áprilisi számban megjelent rejtvény helyes megfejtése: “Ágból kicsap-
tok ti is - akármilyen hideg az április”
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