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LEBBENT A SZOKNYA, KOPPANT A CSIZMA

III. BAKONY-SOMLÓ NÉPMŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ

Fotó: Nyárs Hajnalka
Ismét Devecser adott otthont az
Apte Művészeti Egyesület - Néptáncosok Baráti Köre, a Veszprém
Megyei Néptánc Egyesület, az Élő
Forrás Hagyományőrző Egyesület,
Devecser Város Önkormányzata a
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház szervezésében, Devecser
Város Önkormányzata, a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház, a Hunyor 2004. Bt., és a Tradíció Folk Kft. támogatásával megrendezésre kerülő Bakony-Somló
Népművészeti Találkozónak. A rendezvény nyitónapján június 2-án
az Élő Forrás Alapfokú Művészeti
Iskola tanévzáró gálaestje zajlott a
művelődési ház színháztermében,
ahol a gyerekek a tanév során megszerzett tudásukat mutatták be az
érdeklődők szórakoztatására. A rendezvényt Dr. Kovács Zoltán területi

közigazgatásért felelős államtitkár
nyitotta meg. A táncoslábú fiúk, lányok és tanáraik rábaközi, moldvai, somogyi, sárközi, kalotaszegi,
mezőségi, bagi, kalocsai táncokat
vittek színpadra. Az évzáró gálára
azokról a településről érkeztek fellépők, ahol az intézmény pedagógusai
néptáncot oktatnak. A június 3-i
program is nagy számban vonzotta
az érdeklődőket. Délelőtt rendezték
meg a Bakony Virágai Veszprém
Megyei Szólótáncversenyt, melyre
azok jelentkezését várták, akik korcsoportjukban még nem nyerték el
a Bakony Virága díjat. A produkciókat Hahn-Kakas István néptáncpedagógus, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús táncos,
és Lőrincz Hortenzia néptáncos,
Örökös Aranygyöngyös táncos, a
Népművészet Ifjú Mestere értékel-

JÚNIUS - SZENT IVÁN HAVA
A hónap egykori névadója Juno
istennő, a gyermekáldás és a házasélet úrnője volt, akit a rómaiak
június elsején ünnepeltek. Június
a nyár bőségéről szól, minden termőre fordul. A hűs, kellemes nyári
éjszakák pedig mindenkit erővel
töltenek fel. A hónap a vetés és aratás közti időszak, illetve a házasságkötés kedvelt időszaka is. Időjárását
tekintve ez az egyik legzivatarosabb
hónapunk, amely a népi megfigyelések szerint sok veszélyt rejteget,
de sok jeles napot, világnapot is
tartogat számunkra. Az idei évben mozgó ünnep lévén Pünkösd
is júniusban van, az ünnepről előző
számunkban adtunk hírt. Az Úrnapja (pünkösd utáni tízedik nap)
Krisztus szent testének és vérének

ünnepe, ahol a fő esemény a körmenet, amelyen körülhordozzák az
oltári szentséget. A körmenet útvonala mentén zöld ágakból készített, négy oltárt állítanak fel, hogy
ezeknél a körbehordozott oltári
szentséget rövid szertartás keretében fogadhassák. Június 4. Magyarországon a Nemzeti gyásznap.
1920-ban ezen a napon a Trianon
palotában írták alá a Magyarországra vonatkozó trianoni békediktátumot. Magyarország elveszítette
területének 2/3-át, lakosságának
felét. Három és fél millió magyar
ember rekedt a határainkon túl.
1952 óta június első vasárnapján
a pedagógusokat ünneplik. Mára
az ünnep sokat veszített jellegéből, ritka ha a gyerekek köszöntik

ték. Délután, a közelmúltban alakult
Honvédő Szandra vezette Hunyorgók Gyermek Bábcsoport remek,
igazi színházi élményt nyújtó előadásában élvezhették a megjelentek
Savanyú Jóska és a tizenkét bakonyi betyár történetét a szabadtéri
színpadon, majd az erdélyi, Kodoba
Florin zenekara a Magyarpalatkai
Banda muzsikált. Az eredeti mezőségi dallamokat követően Ferenczi
Gábor polgármester köszöntötte
a megjelenteket, aki bízik abban,
hogy a Bakony-Somló Népművészeti Találkozó végleg Devecserhez
kötődik majd. A délután folyamán
a szólótáncverseny legjobbjait a Bakony Virága díjjal jutalmazták, emléklapot és az Apáti Zoltán fazekas
mester által készített emlékplakettet
vehették át.
(Folytatás a 8. oldalon)

e napon pedagógusaikat. 1972-ben
június 5-én Stockholmban „Ember és bioszféra” címmel az ENSZ
környezetvédelmi világkonferenciát tartott, melyet követően június
5-e Környezetvédelmi világnap lett.

Várnai Zseni
Szerelem
Messze, a kéklő üveghegyeken
él egy madár, a neve szerelem.
Topáz a csőre, és a két szemén
rubintos tűzben szikrázik a fény
A szárnya zöld, a begyén kék pihe,
alatta ver forró piciny szíve
és mint a villám lecsap hirtelen,
fényből, viharból jön a szerelem!
Már láttam egyszer, jött egy pillanat
szívemre ült és hittem, itt marad,
utána kaptam gyorsan és kezem
átfogta csöppnyi testét melegen,
vergődött, karmolt és az átkozott
tenyeremben verébbé változott,
szebbik valója eltűnt, messze szállt
s talán már más szív fölött muzsikált.
Elfogni őt, bezárni nem lehet,
akár a fényt, vagy nyargaló szelet,
csupán a vágy oly szárnyaló szabad,
hogy utolérje azt a madarat.
A színe, hangja mindig újra más,
meseszerű, különös és csodás
Ott fönt lakik a kék üveghegyen
az a madár, a neve: szerelem.

„Az embernek alapvetően joga van
a szabadsághoz, egyenlőséghez, és
a megfelelő életfeltételekhez, olyan
minőségű környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre
ad lehetőséget.”

„Csak annyit pusztíts, annyit használj, ami a te életedet védi! Minden oktalanul leszakított virág, minden oktalanul elpusztított állat a mi életünket
rövidíti meg.” (Papp Lajos)
(Folytatás a 4. oldalon)
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
		- AMIRŐL A DEVECSERIEKNEK TUDNI KELL
Nyilvános képviselő-testületi
ülés: 2017. május 31.
Napirend előtt:
Ferenczi Gábor polgármester ismertette a három nyertes pályázatot (előző számunkban részletesen), majd tájékoztatott a májusi
rendezvényekről: megemlékezés a
Tanácsköztársaságról, Háziorvosi
társulási ülés (határozatképtelen),
állatsimogató, Gárdonyi gála, Holokauszt megemlékezés, járási Ki
mit tud?, megyei elsősegélynyújtó
verseny, a Magyar Kanizsai Színház
előadása, Óvodai ünnepség (modellóvoda cím), Városi gyereknap.
Végül megköszönte a pályázatok elkészítését segítők munkáját. Kovács
László alpolgármester ugyanezért
mondott köszönetet Mayer Gábor
képviselőnek és Scheily Józsefnének. Mayer Gábor jelezte, hogy Dr.
Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár hathatós
segítségére volt szükség ahhoz, hogy
a térségbe közel 1 milliárd forint
érkezzen. Figyelmeztetett, hogy az
iskola kapuját nyáron is zárni kell,
mert gondok vannak a Fenyőfa Panzió körül.
Napirend:
1.A testület 6 igen 1 nem szavazattal
elfogadta a 2016 évi költségvetés 2.
módosítását, a bevételi és kiadási
főösszeg 1.425.836.810 forint.
2.Ugyancsak 6 igen, 1 tartózkodással fogadták el az intézkedési tervet.
3.A MÁK pénzügyi ellenőrzése néhány kisebb hiányosságot tárt fel, de
az önkormányzat és költségvetési
szervei éves beszámolóját megbíz-

hatónak, valósnak minősítették. Az
intézkedési terv elkészült. Elfogadás: 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás.
4.Elfogadták a 2016 évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót.
5.Településrendezési eszközök módosításának tárgyalására került sor
a Leier Kft. kérelmére. A hosszú
vitában felszólalt Kozma György
képviselő, 3 képviselő kért szakhatósági beavatkozást. Vizsgálatokra
van még szükség a bánya bővítése
előtt, hogy megnyugtató módon
lehessen dönteni, hisz 54 hektár
az érintett terület. Ferenczi Gábor
polgármester: A Leier Kft. egyik
legjelentősebb vállalkozó, stratégiai partner, adófizető, segítője a
városnak. A vizsgálatokkal egyetért.
Bognár Ferencné képviselő: Kozma
György érvelése nem „oké”! Gyerekkorában sem süllyedt meg a talaj. A
Leier cégre tartozik, hogy megkapja-e az engedélyt. Az önkormányzat
csak területi engedélyt ad. Kozma
György: most 25 méter mélyen van
a művelés. Gyerekkorában a másik
gyár működött. Czapa János kútfúró: egész életében látta hogyan
alakul a vízszint. Valamikor volt a
Fehér tó! Az ő lakásuknál (József
Attila utca) 2,5 méter volt a vízszint.
Most 11,5 méter. Összefüggést lát a
Téglagyár és a vízszint alakulása között. Kovács László alpolgármester:
Mindenki Devecser érdekeit nézi.
A Leier cég itt működik, büszkék
lehetünk rá. De megérti az aggódókat is. Amit mi adunk, az nem
bányászati engedély. A cégnek kell
megvizsgálni a saját jövőjét! Tagokat
kell delegálni a folyamatok figyelemmel kísérésére, jó hogy vannak

Czapa Jánosok, Kozma Györgyök,
akik ráfigyelnek az eseményekre.
Szavazás: a beterjesztésre 6 igen,
1 nem, a terv módosítására 5 igen,
1 nem, 1tartózkodás, a szabályzat
módosítására 5 igen, 2 tartózkodás.
6-10.A képviselő-testület elfogadta
a Kft. egyszerűsített beszámolóját,
az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, elvi döntést a díszpolgári
címről, a gyermekvédelem beszámolóját, a Devecseri Ujság beszámolóját, az utóbbi kettőnek köszönetét fejezte ki a testület.
11.A használtcikk piac üzemeltetéséről Ács Attila igazgató elmondta, hogy az utóbbi hétvége bevétele
999.500 forint volt, kéthetente van
NAV ellenőrzés. Sok helyen beázik
a tető, nincs megfelelő világítás, eddig 1.300.000 forint volt a hulladékszállítás, van még körülbelül 8 ezer
darab használt gumiabroncs. Nagyon sok még a feladat. Az elmúlt 10
évben nem forgattak vissza pénzt.
Holczinger László bizottsági elnök
javasolja egy gazdasági szakember
felvételét. Polgármester: Szívügye
volt a piac megszerzése a város számára. Igaz nagyon sok időt, energiát kell ráfordítani. Körülbelül 20
millió forint mínusszal indultak. 7
millió kell a szemét elhordására,
több mint 4 millió villanyszerelése, 3-3 millió kamerarendszerre,
1,5 millió kazánház felújítására.
Pereli az előző vállalkozót. 2013ban miért kötött vele szerződést
az előző önkormányzat? Fő eredmény: 5 devecseri dolgozik (állandó
a piacon) és 4 szezonális. Bognár
Ferencné: Nem alapos, nem elég
részletes a beszámoló. Nem világos

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Devecser Város Önkormányzata támogatásával a
Fanni házat Támogató Alapítvány szakemberei ingyenes konzultációra és vizsgálatra
várják Devecser város 3 év alatti gyermekeit és családtagjaikat.
A vizsgálat tartalmazza: a gyermek mozgásállapotának, izomtónusainak felmérését;
gyógypedagógiai vizsgálatát; viselkedésének elemzését.
Érdeklődni a Fanni Ház hivatalos elérhetőségein lehet:
Cím: 8460 Devecser, Homok u. 37.
Telefon: 0630/552-3068 és 0620/469-3930 (hétköznap 8-16 óráig hívható)
E-mail: hajnal.sefer@gmail.com és hajducsilivi@gmail.com
Weboldal: www.fannihaz.hu
Ferenczi Gábor polgármester
Séfer Hajnalka, a Fanni Ház vezetője

számára az elszámolás. Nem stimmelnek az adatok. Bendes István
jegyző: segítséget ígért, amely folyamatosan meg is valósul. Véleménye,
vagy gazdasági szakembert kell felvenni, vagy nyitni kell a könyvelő
felé egy szerződéskötéssel, megfelelő anyagiak biztosításával. Mayer
Gábor megjegyzése, hogy elmaszatolják a témát. Nem kell vissza mutogatni! Meg kell osztani a felelősséget. Higgadtan kell a feladatokra
koncentrálni.
12.A jegyző ismertette, hogy a Kftnél két ellenőrzés volt. Nagy problémák adódtak, de egyetlen fillér sem
tűnt el. A Kft. nem felelt meg a pénzügyi előírásoknak. Több szerződés
is leírja a feladatokat. Jó együttműködésre van szükség.
13-18. A testület elfogadta a Sportegyesület TAO pályázati kérelmét,
a gyepmester pályázatának december 31-ig való meghosszabbítását,
építési tilalom törlését, szolgálati
lakás igényt.
Vegyes ügyek:
Támogatták a Fanni Ház, mini
bölcsőde indulását, a Start mezőgazdasági munkáit, felmérik a
kórház kerítését. A jegyző közölte,
hogy a varjak csökkentése ebben a
környezetben sólymokkal nem lehetséges, engedélyt kérnek a fészkek
megszüntetésére. Kozma György
kérdezi, Kara László milyen alapon
működik a Meggyes bal oldalán. A
polgármester válasza: Nincs vele
szerződés, megvizsgálják az ügyet.
A DVTV felvétele alapján
Váti Ferenc

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.
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A Vörös terror áldozataira emlékeztek 2017. május 12-én.
Fotó: Kovács Zsolt

Elkészült a Meggyeserdő és a Devecseri Használtcikkpiac logója.

Az idei évben ismét a devecseri általános iskola adott
helyet a Magyar Vöröskereszt által szervezett megyei
elsősegélynyújtó versenynek. A továbbjutó csapat az
országos döntőn képviseli Veszprém megyét, mely Kaposváron kerül megrendezésre.
Fotó: Ughy Sándor

Május 25-én városunkba látogatott a Magyar Kanizsai
Udvari Kamaraszínház. Az érdeklődők Andrássy Attila,
a színház alapítója és művészeti vezetője által írt Fehér
Szarvas című színdarabot tekinthették meg, mely a
szereplők életén, megpróbáltatásain keresztül mutatott
képet az 1920-as évek elejének magyar viszonyairól.
Fotó: Andrási Ariel

Megkezdték az új kamerarendszer kiépítését a
Meggyeserdőn.

A Pápai Agrárexpón is bemutatkozott városunk hivatalos termékcsaládja, a Devecseri Portéka.

Az általános iskolában az idei évben tavasszal került
megrendezésre a Gárdonyi gála, ahol az iskola tanulói
műsorral tisztelegtek a névadó Gárdonyi Géza emléke
előtt. A gála keretein belül kerültek átadásra a házi versenyek díjai, melyeket a legeredményesebb tanulók vehettek
át Bognárné Simon Katalin intézményvezető-helyettestől.
Fotó: Kovács Zsolt

Májusban a Baba klub vendége volt Hajducsi Lívia gyógypedagógus, aki a Játékok szerepe a gyermekek életében
témában hívta beszélgetésre az anyukákat.
Fotó: Baba klub

Nemes Ernő, dabronyi lakost a nagyalásonyi étteremben,
családja körében köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Szakálné Berkes Erika polgármester, és Ernő bácsi
szociális gondozója. A jeles alkalomból Orbán Viktor
miniszterelnök üdvözlő levelét is átvehette. A figyelemre
méltó ünnepen népes családja és húga, a Devecserben
élő Vilma vette körül.
Fotó: Czeidli József

A devecseri Start munkaprogram keretében, a sikeres
keltetés eredményeképpen megszülettek az első kacsák.

Devecser szülötte Dr. Barancsuk János Bonis Bona díjban
részesült, melyet a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző pedagógusok, mesterségek oktatói, valamint
további tehetségsegítők kaphatnak.
Fotó: PTE KTK

M. Mester K. „Somlóország-Istenadta szép vidék” c. könyv
indíttatására, „A Hely” (Kossuth-rádióban Farkas Erika
riporterrel minden délelőtt műsorban) Somlóról felvett
két adása június 23., és 30-án 11.07-11.30 óra között
lesz műsoron.

A meggyeserdei egykori sportpályán - a megfelelő tartási
körülmények biztosítása érdekében - lekerített legelőt és
a beállót alakítottak ki a Start munkaprogram kecske- és
juhállományának.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Veszprém Megyei Helyi Csoportja és Devecser Város
Önkormányzata szervezésében idén is megrendezésre
került a madárgyűrűzési bemutató és állatsimogató.
Fotó: Kovács Zsolt
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JÚNIUS - SZENT IVÁN
HAVA (Folytatás az 1. oldalról)

Korábbi számunkban adtunk hírt arról, hogy a
„Helyi foglalkoztatási együttműködések Sümeg
és Devecser járásokban” című pályázat (TOP)
450 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt megfelelő előkészítése,
a partnerségi folyamatok elindítása, az érintett
szervezetek és vállalkozások bevonása érdekében
partnerségi rendezvényre került sor június 7-én a
Városi Könyvtárban, ahol Ferenczi Gábor köszöntőjét követően Stiksz Sándor (Szociális Innováció
Alapítvány) tartott tájékoztatót a foglalkoztatási
paktum létrehozásáról, céljáról.
Fotó: Kovács Zsolt

2017. június 6-án közbiztonsági és bűnmegelőzési
fórumot tartottak, ahol megbeszélésre kerültek a
Romániából érkezett vendégmunkásokkal kapcsolatos beilleszkedési problémák, tájékoztatást
hallhattak a fiatalok körében népszerű biofű veszélyeiről, magyarázatot kaptak a Kék Bálna és
a Zöld Elefánt internetes oldalak lényegéről, és
arra is, hogy nincs konkrét bizonyíték, hogy a
„Kék Bálna” hatására bárki öngyilkosságot kísérelt
volna meg, de a fiatalok ellenőrzése ajánlott. Szóba
kerültek a közelmúltban elkövetett rongálások,
a meggyeserdei terület (bal oldala) használata
körüli gondok, valamint, a gyepmesteri feladatellátás következményeként kialakult pozitív helyzet
Fotó: Kovács Zsolt.
Nyárs Hajnalka

Június 8-a Medárd napja, az egyik legismertebb
időjósló dátum. Úgy vélik, ha Medárd napján
esik, akkor negyven napig meg sem áll, ha pedig nem esik, akkor negyven napos szárazság
következik. Június 10-én Medárd után Margit
lephet meg bennünket. ”Margit felhőtől fél, égi
háborút vél” - mondogatták eleink arra utalva, hogy a zivatar elveri a gabonát és leveri a
gyümölcsöt a fáról. Szintén jósló nap 11-én
Barnabás napja, amikor „Ha szép az idő, tele
lesz a magtár, ám az eső csak pusztítja a szőlőt.
Június 24. Szent Iván napja. Ekkor van az év
legrövidebb éjszakája, mely a hiedelem szerint a
varázslatoknak is kedvez, főként a szerelemben
és a bőségben. A Szent Iván napi tűzugrásnak is
egészség- és szerelemvarázsló célja van. A tűz
átugrása közben párosító-, kiházasító dalokat
énekelnek, melyek gyakran igen hosszúra sikerülnek, erre utal a közismert szólás: „Hosszú,
mint a szentiváni ének”. A néphit szerint, aki
Szent Iván napján pillangót fog, egész évben
szerencsés lesz.

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
A VÁROS PEDAGÓGUSAIT!

Róth Márta

Jöjj közelebb!
Kezedbe teszem a Könyvet,
hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.
Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót,
takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,
hogy meleg legyen,
és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal
a gyerekeket,
hogy kezükbe tehesd a szeretet.

Szent Iván éji tűzugrás
Június 29. Péter-Pál napja, az aratás kezdete.
A halászok e napon ünneplik védőszentjüket,
Szent Pétert. 2017-ben június 24-én rendezik
a Múzeumok Éjszakáját.
Nyárs Hajnalka

KITÖRT A NYÁRI VAKÁCIÓ!

Újra ránk köszöntött a legmelegebb évszak és
megérkezett a diákok várva várt öröme a vakáció. Június közepén bezárták kapuikat az iskolák, a város iskoláiban 15-én utoljára szólalt
meg az iskola csengője, kiosztásra kerültek a
bizonyítványok. Egyaránt várta ezt a pillanatot
diák, pedagógus, szülő. Biztos vagyok abban,
hogy közülük senki sem tagadná le, hogy az éves
örömteli munka, a sikerek ellenére, a legkedveltebb iskolai ünnepük az évzáró. Mindannyian
megérdemlik a szabadságot, szükségük van rá,
hogy új erőt gyűjtsenek őszre. Jöhet a pihenés,
a kikapcsolódás, a feltöltődés! A gyerekeknél
előkerülnek a görkorcsolyák, quadok, kerékpárok, gördeszkák, rollerek. Táborok, fesztiválok,
kirándulások, utazások, fagyizás, strand, múzeumlátogatás, és más érdekes programok szerepelnek slágerként a családi programok között.
Talán a szülők azok, akik az öröm mellett kissé
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gondolkodóvá válnak június tájt. Hová tegyem
a gyereket, mikor az én szabadságomnak vége?
Biztos vagyok abban, hogy sok szülő feltette már
magának ezt a kérdést, nem csak most, de a tanév során többször is. Csak nagyon keveseknek
adatik meg, hogy egész nyáron együtt lehet a
gyerekével. Ennek a problémának a megoldása
régen is fejtörést okozott. Ilyenkor szükség van a
mindig hadra fogható nagymamára, nagypapára,
a különböző rokoni kapcsolatokra, keresztszülőkre, nagynénikre, nagybácsikra, néhány igazi
jófej anyukára, aki elvállalja a gyerekfelügyeletet
a saját gyermeke mellett. Manapság próbálnak
segíteni az intézmények is. Minden korosztály
számára kínálnak táborokat, amit kifejezetten
ilyen célból szerveznek, és amelyek a szabadidő
hasznos eltöltése mellett új élményt is adnak a
gyermekeknek. A helyi általános iskolában is
szerveztek egyhetes napközis tábort, izgalmas

programokkal, fúvósaink pedig augusztusban
készülnek a szokásos balatoni kikapcsolódásra.
Bízunk benne, hogy mindenkinek sikerül zökkenőmentesen, tartalmasan eltölteni a szünidőt!
Minden kedves olvasónknak jó kikapcsolódást,
balesetmentes szép nyarat, jó és bő termést kívánunk!
Nyárs Hajnalka
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„ÉLETÜKET KIOLTOTTA A GYŰLÖLET...”

A hagyományoknak megfelelően ismét gyászmegemlékezést tartottak a túlélők és a leszármazottak a zsidótemetőben. Villányi Tibor a győri
hitközség elnöke köszöntő szavai és Dévényi
Dávid kántor gyászéneke után Tóth Péter Joel
tábori főrabbi, győri főrabbi emlékezett a szomorú múltra. Részletek a megrendítő beszédéből: „1944. március 8. A Hold nyugodtan, aggodalom nélkül indult fényes útjára. Ekkor még
nyugodtan ültek az emberek az otthonaikban,
emberek, akikre még a fosztogatók csizmája
sem taposott. Ezen a mágikus éjszakán édes
álmokat szőttek a jövőről, a boldogságról… de
a világ gyilkosai elkezdték a megszervezett és
érintetlen életek lemészárlását. Úgy tűnt, hogy
külön ege van a zsidóknak, és külön ege a nem
zsidóknak… Az emberekben mélyen gyökerezik
az a meggyőződés, hogy az életnek igazságosnak
kell lennie. Az az érzés, hogy az ártatlan embereket valamikor kárpótolják szenvedéseikért, a
vétkesek pedig megbűnhődnek, ez a mai történet nem szolgál ilyen vigaszul. Bizonyíték az
Auschwitz-Birkenau völgy, a világ legnagyobb
temetője, több mint egy millió ember nyughelye.
A holokauszt füstje hosszú, sötét csíkot húzott

Európa fölé… Szívszorító ez az óra, megrendítő
ez a nap, amikor felidézzük a gyilkos fajelméletet, a gerjesztett gyűlölet okozta népirtást, a
magyar zsidóság nagy többségének elpusztulását. Magyarországon 1441 város és falu van,
melyben több évtizede nincs már zsidóközösség… Az antiszemitizmus mindig a gyengeség,
a kisebbségi érzés egyik jele. A zsidóellenesség
nem más, mint az emberi gondolkodás egyik
zsákutcája… A holokauszt összezúzta a hitet,
az Istenbe vetett hitet, az emberi tisztességbe, és
egymás megbecsülésébe vetett hitet. Ezért kell
elmondanunk mindazt, ami történt egykor azzal
a 195 devecseri és a járásból mintegy 500 zsidó
testvérünkkel, akik a munkaszolgálatban, vagy
a haláltáborban vesztették életüket. A devecseri
járásban 32 helységben laktak zsidók összesen
146-an. A hitközségnek volt iskolája, nőegylete.
1942-ben a zsidók mezőgazdasági ingatlanjaikat kisajátították, és elkezdődtek a munkaszolgálatokba behívások. 1944-ben a hitközséghez
260 személy tartozott. A devecseriek a zsidó
rendeltek buzgó végrehajtóinak bizonyultak.
1944. április 6-án kikapcsolták a telefonokat a
sárga csillaggal megjelölt családoknál, be kellett

AMIRŐL OTTHON SOHA NEM BESZÉLTEK

Kántor Tamásné Rosenberg Júlia Devecser szülötte. Nagyon közelről és nagyon mélyen érinti
a holokauszt. Megemlékezést követően beszélgettünk a történelmi múltról.
Mióta tartanak megemlékezéseket Devecserben?
Már gyerekkoromban is voltak megemlékezések, amelyek az emlékmű felállításakor kezdődtek, amikor még nagyon közel volt a szörnyű
tragédia. A túlélők és leszármazottak némán
fájdalmas emlékektől gyötörve emlékeztek a
borzalmakra. Devecser, mint járási központ volt
az emlékezések színhelye. Azóta évente itt találkozunk. Jönnek a leszármazottak, és az egyetlen
devecseri túlélő, a Győrben élő 85 éves vadász
Imréné Stern Joli néni.
Kitől, mennyit tudnak a fiatalok a holokausztról?

Az iskolák többsége átsiklik felette. Ahol van
hitközség, ott nagyobb a megismerés lehetősége.
Valójában a családok feladata lenne, de a túlélő
szülők nem beszélnek, nem tudnak beszélni az
átélt szörnyűségekről. A tragédiáról sem könyv,
sem dokumentum nem lehetett otthon. A némasággal a családot akarták védeni. Nekem egyik
nagynéném beszélt a gettóról, az embertelen
utazásról, az állatias bánásmódról, a családok
szétválasztásáról, Mengele emberkísérleteiről,
a gázkamrákba hajtott hosszú sorokról, az életben maradtak kimondhatatlan szenvedéseiről.
Milyen érzelmeket, gondolatokat ébresztett a
mostani szívbemarkoló emlékezés?
Nehéz szavakat találni. Nincs magyarázat a 73
évvel ezelőtti gyalázatos pusztításra. De emlé-

Fotó: Czeidli József
szolgáltatni a kerékpárokat, fényképezőgépeket,
írógépeket, bevonták az engedélyeket, cégtáblákat. …Devecserben 1944. május 24. és május
31. között folyt a gettósítás. Devecserből 195, a
járásból mintegy 500 embert a pápai gettóba
vittek. 1944. június 4-én onnan szállították őket
Auschwitz-Birkenauba. …A mi szolgálatunk
megbékíteni a vergődő lelkeket. A folyamatosan földre néző tekinteteket fölfelé irányítani.”
„…Emléküket megőrzi a szeretet!”
Váti Ferenc

kezni kell a deportáltak százezreire és a gázkamrákban elgázosított ártatlanokra. Emlékeznem
kell az Auschwitzban elpusztított nagyszüleimre,
nagynénémre, a férjére és a 16 éves lányukra.
De emlékeznem kell a haláltáborokból visszatérő
édesanyámra és édesapámra, akiket hallgatásra
ítélt az iszonyat.
„A középen ahol én is álltam tíz, húsz percet
kell adnunk a várakozásra, míg addig a pontig
érünk, ahol eldől rögtön gáz-e, vagy egyelőre
további esély?... Én is végigéltem egy adott sorsot… Most már nem érhetem be annyival hogy,
tévedés volt, vakeset, afféle kisiklás, vagy, hogy
meg sem történt.” (részletek Kertész Imre Sorstalanság című könyvéből)
Váti Ferenc

HÁBORÚK HŐSEIRE ÉS TRIANONRA EMLÉKEZTEK

A vasárnap esti (június 4.) heves esőzés átírta
a tervezett ünnepség forgatókönyvét. Az esernyőkkel gyülekező emlékezők elsőként az önkormányzat, a helyi pártszervezetek és egyesületek nevében helyezték el a tisztelet és a hála
koszorúit a tavaly felavatott I-II. világháborús
emlékműnél. Az ünnepélynek a továbbiakban
a közeli Rotary-ház nagy terme adott otthont.
Az Ifjúsági Fúvószenekar előadásában elhangzó Himnuszt Szente-Takács Anna, a Devecseri
Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatójának köszöntője követte. Kőszegi István nyugállományú törzszászlós mondott ünnepi beszédet,
melyben felidézte többek között a XVI. századi
devecseri végvári harcokat, megemlítve Csóron
András nevét, aki várparancsnokként harcolt a

portyázó török seregek ellen. Megemlékezett az
1848/49-es forradalom- és szabadságharc devecseri nemzetőreiről, valamint szólt az 1944-ben
elkészült és felavatott világháborús emlékmű történetéről. Egyben nevük felolvasásával emléket
állított azon polgároknak, akik civil lakosként
1945. március 26-28 között a német és orosz
csapatok jelenlétekor halálos sebesülést szenvedtek. Ezt követően csendült fel Ormándlaky
Péter karnagy zenekarra komponált Magyar
sors című zeneműve. Ferenczi Gábor a trianoni békeszerződésre, arra az igazságtalan békediktátumra emlékezett, amely megcsonkította
hazánkat. Beszédében kitért az ifjúság hazafias
nevelésére, a történem hiteles tanítására, a hagyományok megőrzésére és ápolására. Örömének

adott hangot, hogy a mai ünnepség pedig egybe
esik pünkösddel, a szívek így tele vannak sok-sok
hazafi, felemelő érzéssel. A Szózat és a Székely
himnusz hangjaival ért véget az intézmény falain
belüli ünnepség. Az emlékparkban ezután a Devecseri Íjász Egyesület díszlövéseket adott le. A
szűnni nem akaró zápor ellenére többen sétáltak
el a trianoni emlékhelyhez, ahol Ferenczi Gábor,
a település első embere a kettős keresztre gyászszalagot kötött, majd tölgyfacsemetét ültetett
el. A méltó emlékezés a művelődési házban az
Udvari Kamaraszínház, Kié ez az ország? című
történelmi krimijével folytatódott.
Czeidli József
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KIÉ EZ AZ ORSZÁG?

REMEK ELŐADÁS KISSZÁMÚ KÖZÖNSÉGNEK…

Fotó: Andrási Ariel
Ma, június 4-én, - mikor írom e sorokat - van
a Trianoni békeszerződés aláírásának 97. évfordulója. Június 4-ét az Országgyűlés 2010.
május 31-én nyilvánította „ A nemzeti ös�szetartozás napjává”. Az erről szóló törvény
kimondta: „…a több állam fennhatósága alá
vetett magyarság minden tagja és közössége
része az egységes magyar nemzetnek, melynek
államhatárok feletti összetartozása valóság,
s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.”
E gondolatok jegyében, - igazán stílusosan,
Trianon szelleméhez igazítva, - hívta városunkba a könyvtár és művelődési ház vezetése
a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínházat a
„Kié ez az ország?” c. darab előadására. Dadai
Loránd azonos című műve alapján írta és rendezte Andrási Attila. A trianoni emlékműnél
való megemlékezés után némi csúszással,19.15
órakor kezdődött a belépő nélküli, ingyenes
előadás. Esős, záporos, szeszélyes, de napsütéssel is megörvendeztető nap után maroknyi
közönség (kb: 25-30 fő) tekintette meg a darabot. Hat kitűnő színész (Jónás Gabriella, Szemerédi Bernadett, Dóczy Péter, Molnár Zoltán,
Varga Tamás) játszott ezen az esten, némelyek
több szerepben is, remekül. A művelődési ház
színpada, világítástechnikája, hangosítása alkalmas arra, hogy ez a nívós társulat, a hozott
díszleteivel, kellő mozgástérrel adja elő azt a
darabot, ami nemcsak történelmileg, hanem a
(nemzeti, családi) érzelmi kötődésekre, a politika okozta konfliktusokra is rávilágítson. Aki
eddig még nem gondolkozott el a szétszakított
nemzet sorsán, vagy egyszerűbbnek ítélte meg
a kialakult helyzetet, most bepillantást kaphatott a sok fájdalomba, hiányérzetbe. Mert
miként lehet leginkább megmutatni a nemzet
fájdalmát? Hát úgy, ha az a legszűkebb családot, a szülő-gyermek kapcsolatot is megérinti,
tönkreteszi. S ez a darab erről is hiteles, mélyre
tekintő képet adott. Elsőként a korabeli rádió
valós és elferdített híreit hallhattuk, hogy kö-

zönségként el tudjuk helyezni a kibontakozó
történetet a történelem nagy színpadán. Színhely, részben Budapest, ahova elűzetése után
került a színésznő, illetve Erdély magyarlakta vidéke, Radna környéke. Központi téma a
nemzeti, kisebbségi kérdés: a beolvasztás, az
asszimiláció, a megmaradás, a (viszonylagos)
nemzeti önérzet, identitás megőrzése, az erőszakos elnyomási kísérletekkel szemben is. Tehát a kisebbség harca, vívódása, az önfeladás, a
megmaradás lehetőségei körül bonyolódnak a
szálak úgy, hogy bepillantást kapunk a „másik
oldal”, a többségiek gondolataiba, megsemmisítési fortélyaiba, közigazgatási politikájába is
immár két évtizeddel Trianon után. A Benes
dekrétumok is máig élnek, még ha enyhült is
a politika. Gömbös Gyula (Magyar Királyság
miniszterelnöke 1936-ig) nevével pontosan
elhelyezhető az eseménysor a történelmi palettán, de olyan, mintha enyhébb formában, de
„tegnap is történhetett hasonló”. A mű központi
figurája Széplaki Vera, a Kolozsvárról koholt
vádakkal kiűzött, megszégyenített, szép, tehetséges színésznő. Elferdített, vagy totális
álhírek, meghamisított filmfelvételek, pl: az
Alföld Janka-pusztai felvételénél, elfelejtik a
tájból „kitörölni” a hegyek vonulatait, pedig
ezzel „igazolják”, igazolnák, hogy ott terroristákat képeznek ki, s Gömbös Gy. saját maga (!)
mutatja be a gránáthajítás technikáját. Nonszensz ugye? De sokak elhitték, mint ma is,
ha nagyon sulykolnak valamit… Ártani, azt
könnyen lehet. S némelyek mintha élveznék
is, s ha még valami fizetséget is kapnak érte,
akkor rá is dupláznak. Aztán azzal védekeznek,
s „mossák kezeiket”, hogy „felsőbb utasításra
cselekedtek”, a munkájukat végezték, élniük
kellett valamiből. Köpönyegforgatásra is találhattunk példát a darabban. A háború alatt
is, Erdély szerte elsőként a magyarok lovait
rekvirálják el a katonaság számára. Ezzel a gazdálkodást, a földművelést is ellehetetlenítik a
magyarságnál. A magyar falvakba román köz-

hivatalnokokat tesznek, ortodox templomokat
építenek roppant tempóban, szétzúzzák a vallási közösségeket úgy, hogy nem válogatnak az
eszközökben a „pásztorok”, a lelkészek, papok
megalázásával, deresre húzásával, akár fizikai
megsemmisítésével. Az egyszerű, nagyszerű
díszletek, alátámasztották a mondanivalót éppúgy, mint ahogy a kosztümök is erősítették a
szereplők által képviselt emberi erőket, személyiségjegyeket vagy éppen jobban megmutatták
a gyengeségeket, az elkövetett alávalóságokat. S
hogy a néző mégse veszítse el örökre egy jobb
világba vetett hitét, önvizsgálatnak, lelki megbicsaklásnak, megbánásnak is tanúi lehettünk.
A színésznő életén, pályájának alakulásán kap
a közönség mély bepillantást a magyar lélek és
a női, anyai érzelmek vívódásaiba, megélt kínjaiba. Vera művésznő pedig még a szerencsések közé tartozik, mert későbbi férje Szabolcs,
önzetlenül kiáll mellette, hisz felesége emberi
tisztességében, segíti megtalálni a gyermekét,
s meg is tudja védeni státuszánál fogva a további igazságtalan kiszolgáltatottságtól. Bár az
elszakított, s időközben felnőtt gyermekével
való újratalálkozás nem kis megrázkódtatás
az anyának ismét… A mű afféle, nem várt
fordulatokban is bővelkedett, ami felszínen
tartotta az érdeklődést mindvégig. Egyik szereplő meg is fogalmazza: „ …én nem akarom
látni a világot, ami körülvesz. Jobb álmodni…”
Hát persze! De mégis felébredünk. Nem lehet
egy életet álomban tölteni. A mű erre is példát
adott… Utóirat: Az előadás kezdetén a megjelent kis közönség restellte, hogy csak ily kevesen jöttek el Devecser járási székhelyen az
előadásra. A színház egyik képviselője kérte,
hogy az első sorokban foglaljunk helyet, hisz
a színészeknek ez kedvezőbb, inspiratívabb
látvány. A megjelentek szívesen tettek eleget
a kérésnek. Az előadás befejeztével pedig végtelenül bántuk mindannyian, hogy csak mi
láthattuk ezt a felemelő, soha el nem évülő
emberi értékekre-hitványságokra épített, aktualitását nem vesztő, katarzist kiváltó, nívós
darabot. Volt fény és árnyék, napsütés és felhő,
mint napjaink valóságában. S a színészek úgy
játszottak, mintha teltházas előadáson léptek
volna fel. Még egy félrecsúszott (fél)hang sem
volt! A darabot megtekintők nem is kímélték
tenyereiket a tapstól, hiszen feltöltődött lélekkel, elmélyülésre váró, tisztító gondolatokkal,
könnyes szemekkel távozhattak. Ősszel, októberben ismét jön az Udvari Kamaraszínház
Magyar Kanizsáról hozzánk. Már most megmondhatom, kár lenne (ismét) otthon maradni… Az előadás ingyenes, tehát ajándék,
s igen színvonalas. Jöjjenek el minél többen!!
M. Mester Katalin
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EMBERMESÉK

Oktató a kereskedelmiben

Gyerekkor nélkül

Egy híján 250 Embermesét hallgattam végig.
Egytől egyig mind érdekes, izgalmas, tartalmas
életről regélt. Volt a történetekben vidámság,
bánat, fájdalom, boldogság. Szép és keserves
gyerekkor. A legkeservesebbek között minden
bizonnyal dobogós lehetne Pósalaki Lajosné
Jutka fiatalsága.

Rossz kezdet
A mosónő anya és a napszámos apa hetedik
gyerekeként Bicskén jött a világra 1931-ben
Jutka. Élete betegséggel kezdődött. Iskolás koráig háromszor kellett operálni. A család nagy
szegénységben élt. A gyerekek ahogy „odanőttek”, sorba mentek dolgozni, hogy a mindennapit megteremtsék. Jutka a település szélén lakó
nővéréhez költözött, hogy annak két kis gyermekére vigyázzon. Sógora a fronton halt meg.
Gyász, munka, nélkülözés, félelem. És mindez
még csak a kezdet.

Folytatás a háború borzalmaival
A háború elérte Bicskét. A házakat lefoglalták.
A front közelsége miatt megkezdték a lakosság
kitelepítését. 1944 telén kegyetlen hidegben indultak gyalog. A poggyász, 1 kenyér, 1 lekvár, 1
dunyha, és két gyerek. Egyik Jutka hátán, másikat a nővére vitte. A kicsik lábát törölközőbe
bugyolálták, hogy le ne fagyjon. Etyeken csalá-

Kulcsár Lajosné anyakönyvezető, Ibolya, Milán

40. házassági évforduló
doknál kaptak szállást. Leszórt szalmán aludtak annyian, hogy szinte mozdulni sem tudtak.
Az apró termetű Jutka nagy elszántsággal úgy
döntött, hogy ő segít a családon. Egy zsákból
„lazsnakot” készített és azzal járta a környéket.
Az erdőben fát, gombát, a szántóföldön kukoricát, krumplit, a hegyen gyümölcsöt gyűjtött és a
telirakott lazsnak súlya alatt görnyedve taposta
az utat nap mint nap. Előfordult, hogy kesztyűt
talált, benne egy kézzel, a paplaknál is emberi
maradványokra lelt, az úton holttestbe botlott.
Dúlt a háború. Szirénazúgásra naponta bújtak
össze reszketve a maguk ásta bunkerekbe. Három tank szinte lépésre tőlük köpködte a lövedékeket. A gyereklányt lassan felnőtté edzette
az örökös veszély. Amikor az etyeki tartalékok
kimerültek, a kitelepítetteket tovább küldték.
Jutka családjával Biatorbágyon kapott helyet
egy hentesüzemben. A derékalj itt is szalma volt.
Édesanyja az orosz katonáknak főzött, ezért naponta főtt kosztot vihetett haza. Eddig kenyeret is
csak néhanap láttak, most pedig meleg ennivaló
jutott. Ez már csodának számított, de aztán jött
a kiábrándulás.

A háború véget ért, de a megpróbáltatások nem
1945 áprilisában víz és élelem nélkül gyalogoltak haza Bicskére. Otthon a kifosztott lakásnak
se ajtaja, se ablaka. Táplálék sok napig csak az

Pósalaki Lajos a férj
egy éve elvermelt krumpli. Jutka újra gyűjtő
útra indult. Mindent összeszedett, amit talált.
Egy alkalommal aknamezőre tévedt. Utazott
vonattetőn, ütközőn, hogy „lánc-csereberével”
élelemhez jusson a család. Közben nővére után
ő is maláriás lett.

„Minden jó, ha...”
1947-ben a fővárosi posztógyárban kezdett dolgozni, ahol fonónő szakmát szerzett. 1949-ben
ismerkedett meg Pósalaki Lajossal. Jegyekkel
összevásárolták az esküvőre valót és 1954-ben
összekötötték életüket. Ebben az évben Budapesten született meg Ibolya. A férj egyetemre
járt, majd Devecserbe helyezték könyvtárigazgatónak. Jöttek Bicskéről devecseri albérletbe.
1956-ban Ibolya a „Böhm” háztartási boltban
lett pénztáros, majd sorra jöttek a boltok, és
boltvezetői képesítéssel, mely 1964-1971 között
lehetővé tette az oktatást, kereskedő tanulókat
oktatott. 1964-ben született Laci. 27 év boltvezetés után 1983-ban ment nyugdíjba. Férje 1992ben hagyta itt örökre. Tavaly karácsonykor együtt
volt négy generáció. Ibolyánál két unoka és három dédunoka van, Lacinál egy unoka. Pósalaki
Lajosné a maga szabta napirend szerint tölti
napjait. Sokat gondol a Bicskétől megtett hos�szú, rögös útra.

István, Ibolya ölében Tamás, Laci, Lajos a férj, Edina
Elöl: Milán, Jutka mama, Georgina

Váti Ferenc
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LEBBENT A SZOKNYA, KOPPANT A CSIZMA

III. BAKONY-SOMLÓ NÉPMŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ (Folytatás az 1. oldalról)

Hahn-Kakas István elmondta, hogy mindenki
csodálatos produkcióknak lehetett részese délelőtt, hogy itt nincsenek győztesek és vesztesek,
mert a népi kultúrát nem lehet súlyban és méterben mérni. Döntésüket az egyes produkciók
során csak az befolyásolta, hogy egy-két fellépőnél talán nagyobb volt a szerelem a választott
táncanyag iránt, mint a ráfordított felkészülés,
vagy a meglévő tudás szintje volt néhol kevesebb,
illetve a párválasztás terén kell még erősödni a
táncosoknak. A nagy hőség nem szegte kedvét a
felnőtt néptáncosoknak sem, akik a díjátadó után
bagi, bodrogközi, bukovinai, kalocsai, kalotaszegi,
szatmári, madocsai, bonchidai táncokat mutattak be. A produkciókat a nap folyamán az Alba
Regia Táncegyüttes zenekara, a magyar népzenét
játszó Galiba zenekar kísérte. A találkozó kiváló
alkalomnak bizonyult arra, hogy a táncosok találkozzanak egymással, tanuljanak egymástól,
kapcsolatokat építsenek, mélyítsenek és ne csak
a népes közönségnek mutassák meg tudásukat,
hanem egymásnak is. A zsűri a bemutatók után
minden csoportvezetőt szakmai beszélgetésre

invitált. A rendezvény kísérőprogramjaként az
idelátogatók az idei évben is megtekinthették a
kistermelők vásárát ahol többek közt szörpök,
lekvárok, kézműves termékek, ékszerek, különböző dísztárgyak, szappanok kaptak helyet. A legkisebbek gyerekjátékokat készíthettek természetes
anyagokból. Megismerkedhettek a nemezeléssel,
meleg vízzel és kevés szappannal összedolgozták a
gyapjút, melyből kis labdát formáltak, majd némi
dióhéj felhasználásával készítették el azt a gyerekjátékot, mely szemmel láthatóan kedvencükké vált
a találkozó napján. A hőség ellenére befűtöttek a
Város Kemencéjébe, hogy a hagymával, szalonnával, kolbásszal gazdagon terített, tönkölylisztből
készült finom, magyaros kenyérlángos - melyet
Borsos Hajnalka és munkatársai készítettek a
tűzmester és sütőmester Kiss László keze alá - elfogyasztása pótolhassa a „letáncolt” kilókat, csillapíthassa az éhséget. A színvonalas nap, az este
folyamán koncerttel és táncházzal ért véget. A jó
hangulatú fesztivál - mely a hagyományőrzés, és
a közösségépítés jegyében zajlott - minden résztvevő és látogató számára tartalmas, szórakoztató

Nemezelés
Fotó: Nyárs Hajnalka
programnak bizonyult. Az idézet, melyet Szigligeti
Gábor moderátor osztott meg a közönséggel,
méltó zárása az összefoglalónak és bölcs útravaló
a táncosoknak:
„A tánc verítékes munka? Eleinte csak kísérletezel és próbálkozol. Kutatod a tökéletest.
Sok nap végeztével csak a fáradtság vesz majd
körül. Időbe telik, amíg sikerül úgy táncolnod,
ahogy szeretnél és sikerül valami maradandót
alkotnod.” (Fred Astaire)
Nyárs Hajnalka

„ ...TUDJA KÖZVETÍTENI AZOKAT AZ ÉRTÉKEKET, AMIÉRT MODELL VALAMIBEN…”

Fotó: Kovács Zsolt
Május 26-án a devecseri Vackor Óvoda szakmai
elismerésben részesült. Modellóvoda címet kapott,
melyet Lennerné Pál Szilvia óvodavezető vehetett
át Nagy Jenőné főiskolai adjunktustól, akit a hivatalos átadó után beszélgetésre invitáltunk.
Mit foglal magába illetve mely óvodák kaphatják
meg a Modellóvoda címet?
A címet a programot használó óvodák kaphatják.
1998-ban jelent meg az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című óvodai programunk,
abban az időszakban, amikor a helyi program
írására meg volt a magyar óvodáknak a lehetősége.
Akkor már legalább 300 óvoda jelentkezett, hogy
meg szeretné ismerni ezt a programot. Szolnokon
mintegy 2400 óvónőt fogadtunk, annyira nagy
érdeklődés mutatkozott.
Azzal, hogy a devecseri Vackor Óvoda megkapta a címet, meg kell valaminek felelni vagy
ez egy kitüntetés?
Mindenféleképpen meg kell felelni, hiszen bárhol
a világban egy modell valamit csinál, annak olyannak kell lennie, hogy tudja közvetíteni azokat az
értékeket, amiért modell valamiben. Így van ez
az óvoda esetében is.
Milyennek kell lennie annak az óvodapedagógusnak, van erre egyáltalán valami ideál, hogy
ezt a programot véghez tudják vinni vagy erre
bárki képes?
Kiváló gyermeknevelő legyen, ez a legfontosabb.
Egy olyan érzékletű pedagógusnak kell lenni, aki
nyitott ember, aki tele van a gyermek iránti sze-

retettel. Ezt minden óvodában kötelezővé kellene
tenni. Különbözőek vagyunk, de ezek az attitűdök
az óvodai munkában elengedhetetlenek.…és nem
csak az fontos, ki hogyan érez, hanem az is, hogyan tudja ezt közvetíteni a gyermek irányában.
Meg tudja-e fogni a gyerekeket? Az alap úgy van
a programban megfogalmazva, aki érdeklődik
és szereti a művészeti területeket, szeret nagyon
sokat játszani a gyerekekkel. Ilyen óvónőre van
szükség, a többit megtanítjuk.
Ön szerint mikor mutatkozik meg egy gyermek
tehetsége?
Elmélet alapján válaszolok. Az elmélet kijelenti,
hogy ahogy bejönnek a gyerekek az óvodába,
adottságokban hozzák magukkal a lehetőségeket.
Az a gyerek, aki bejön egy tiszta pentaton jellegű
dallammal és aztán el tudja énekelni, arra a gyerekre nagyon oda kell figyelni. Mert ezt előtte
nem tanulta, szisztematikus fejlesztésben nem
részesült, tehát a zenei tehetség az biztos, hogy
adottságfüggő. Tehát már óvodás korban kimutathatók azok a veleszületett adottságok, mely
predesztinálja a gyereket arra, hogy egy zenei,
képzőművészeti, mozgásos vagy éppen egy nyelvi tehetséggondozó műhelybe kerüljön. Izgalmas
a környezet hatása a nevelésben, mert ez a kettő
adja az alappillért. Ha olyan óvó nénije van, aki
ezt időben észreveszi és ráérősít már a csoportban, annak egyértelmű lesz a tehetséggondozás,
amely a gyereket sikerhez vezeti.
Milyen érzéssel távozik a mai napon Devecserből?
Megmondom őszintén, hogy amikor felkérek feladatra egy óvodát, akkor én pontosan tudom,
hogy hol állnak a programban. Úgy láttam, hogy
az óvodavezető olyan emberi tulajdonságokkal,
emberszeretettel, jó vezetői készséggel rendelkezik, hogy tényleg helyre tud tenni a közösségben
mindent. Ez az alap, mert én nem tudom ezt megtanítani senkinek. Láttam azt, hogy bíznak benne.
Láttam azt, hogy tisztelik őt, láttam azt, hogy na-

gyon fontos volt minden lépés neki, hogy elhintse
ezt a pedagógiát mindenkinek. Ő nagyon jól látta
azt, hogy kit hogyan kell megerősíteni, hogy milyen továbbképzésekre kell embereket elküldeni.
Tehát nyugodt szívvel érkeztem Debrecenből Devecserbe, mert itt mindent úgy láttam, ahogy lennie kell ebben a programban. Megérdemelték ezt a
címet. Az ünnepség után azzal távozom, hogy erős
óvoda, támogató polgármesteri hivatal, támogató
polgármester, a megye részéről elnök úr el tudja
mondani, hogy mindegy az, hogy kis település,
mindenütt van nagy érték és gondolom, hogy
terjeszteni is fogja. Itt nem csak elvárják a szülők
és a helyi társadalom, hogy magától működjön
egy intézmény, hanem nagy hálózata van a segítő
emberek közösségének, akik fontosnak találták,
hogy támogassák elképzelésükben az óvodát.
Ha lehetne egy üzenete, mit üzennek a gyerekeknek?
Azt, hogy gyerekek, nagyon boldogok lehettek,
hogy ilyen óvodába járhattok. Biztosan megálljátok a helyeteket az iskolában. Majd 20 év múlva
visszagondoltok, hogy óvó néni nekem furulyázott, hogy nekem két hétig ugyanazt a mesét elmesélte, hogy mindent megteremtettek, hogy jó
óvodába járhattunk.
Nagyon szépen köszönjük és további sok sikert
kívánunk Önnek!
Köszönöm szépen. Önöknek pedig minden jót.
Eddig nem hangzott el az az üzenet, hogy magukkal voltunk abban a nehéz időszakban is. Országos
tanácskozáson gyűjtöttük a támogatást és nagyon
boldogok vagyunk, hogy így helyreállt a béke
Devecserben….hogy be tudtak költözni azok az
emberek, akik elveszítették az ingatlanokat. Úgy
hogy lélekben itt voltunk a bajban is, de most a
boldogságban is.
Az utolsó gondolatát pedig Devecser közössége
nevében szeretném megköszönni! Köszönjük!
Nyárs Hajnalka
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„MIÉNK A FÖLD, GAZDÁLKODJUNK VELE!”
A mai kor egyik legégetőbb problémája a környezetszennyezés. Az ökológiai válság korszakában a környezeti nevelés fontossága világszerte
és hazánkban is egyre inkább előtérbe kerül. A
szakemberek véleménye szerint legfontosabb
a megelőzés. Az oktatási intézmények is nagy
hangsúlyt fektetnek erre, hiszen elengedhetetlen
a gyerekek környezettudatos magatartásának,
életvitelének kialakítása annak érdekében, hogy
majd képesek legyenek a természetben kialakult
problémák elmélyülésének megakadályozására,
és megfelelő attitűddel elő tudják segíteni az élő
természet fennmaradását valamint a társadalmak
fenntartható fejlődését. Nagyon fontos, hogy a
fiatalokhoz úgy jussanak el az új információk,
hogy azokat valóban „meg is hallják”. Ahogy
mondani szokták, „Gyűjts, ne hallj szelektíven!”
A Gárdonyiban ezzel kapcsolatban, májusban
projekthetet tartottak, melybe az idei évben az
Avar Ajka Nonprofit Kft. is bekapcsolódott Vági
Károly, a Kft. szemléletformálásért és kommunikációsért felelős munkatársa vezetésével. A
tanulók előadás keretében ismerkedhettek meg
a szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékgazdálkodás, az újrahasznosítás fontosságával. Vági Károly
kérdésünkre elmondta, hogy nagyon fontosnak
tartja az újrahasznosítást, hiszen naponta találkozik azzal, hogy mi is kerül a vegyes hulladék
közé, melyek között rengeteg olyan anyag van,
amely újrahasznosítható lenne, visszakerülhetne

Újrahasznosítás: Pet-palackból cukorkatartó
Fotó: Iskola
az ipari körfolyamatba. Ezek kidobása pazarlás,
hiszen bekerülnek a hulladéklerakókba, közben
pedig olyan anyagokat tartalmaznak, amelyekért
hegyeket kell megmozgatni. Kiemelte, hogy a
feldolgozó üzemek amellett, hogy lehetőséget
adnak a pazarlás megszüntetésére, munkahelyet
is biztosítanak sokak számára, illetve egy energiatakarékos környezet létrejöttét eredményezik. A
jövő tekintetében pozitív, ha szelektíven gyűjtjük
a hulladékot, hogy a kölcsönkapott Földet használhatóbbá, jobbá tegyük. Véleménye szerint a
szemléletformálás terén az oktatási intézmények
megfelelő támogatást adnak a felnövekvő generációnak, viszont az aktív korosztályt nagyon
nehéz megszólítani, de a célok elérése érdekében
minden lehetőséget megragadnak. Előadásokat
tartanak, a gyerekek számára a hulladékválo-

GYEREKNAP GÁRDONYI MÓDRA

Iskolánkban május 26-án, pénteken gyermeknapi
rendezvényt tartottunk. Az alsó tagozatosok az
Emlékparkban töltötték a délelőttöt, ahol akadályversenyen vettek részt. Változatos feladatok
elé állítottuk a kicsiket: volt szókitaláló, pohárfújás, célbadobás, zsákbamacska, titkosírás, rókavadászat, labdakígyó, labdaszállítás kanállal illetve
spatulával. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
jóvoltából légvár és csillámtetoválás is várta a
gyerekeket. Az 1-2. évfolyamon a 2.a osztály, a
3-4. évfolyamon pedig a 4.a osztály nyerte meg
az akadályversenyt. Gratulálunk! A felső tagozatosok szintén akadályversenyen vettek részt.
A Rendőrség munkatársai kerékpáros ügyességi
versenyt szerveztek a gyerekeknek; ezen kívül
KRESZ-kérdésekre kellett válaszolni a játékosoknak. Komoly kihívást jelentett az a helyszín,
ahol divattervezőként babákat öltöztethettek fel a
nebulók. A zsákban futás, a kesztyűs kézzel való
gyöngyválogatás, a túlságosan könnyű labdával
való célba dobás, a pálcikás pakolás nem kis
feladat elé állították a vállalkozó szellemű gyerekeket. Nemcsak a testüket mozgathatták meg
a felsősök, hanem furfangos feladványokkal az
elméjüket is tornáztatták: „csacsipacsizhattak”
és eszperente nyelven cseveghettek. Nagy élmény
volt a diákoknak, hogy (versenyen kívül) kipróbálhattak különböző fából, illetve fémből készült
logikai játékokat. Az iskolai szülői szervezet által
finanszírozott, gyermeknapra készült ajándékokat is birtokba vehették a pergolában önfeledten
szórakozó tanulók. Végül a Magyar Vöröske-

reszt Somló Térségi Program drogprevencióval
foglalkozó szakemberével találkoztak az érdeklődők, tőle kérdezhettek, vele beszélgethettek.
Az akadályversenyt követő tízórai után három
helyszínen folytatódott a program. Következett
a hagyományos, nagy népszerűségnek örvendő
kézilabda és foci villámtorna. A párhuzamos
osztályok mérték össze erejüket ebben a „tusában”. Új programelem volt idén a számháború,
melynek szabályaival most megismerkedő gyerekek hatalmas lendülettel vetették magukat a
játékba. A piros számot viselő védők és a feketét
hordó támadók vidám harsogásától volt hangos a
Kastélypark. Színesítette a rendezvényt a Veszprém megyei Toborzó és Érdekvédelmi Központ
„kitelepülése”. Hivatásos katonák segítségével a

Vági Károly
Fotó: Kovács Zsolt
gatóba látogatási lehetőséget biztosítanak, versenyfelhívást intéznek, az iskoláknak oktatási
segédanyagokat adnak. Léteznek úgynevezett jó
gyakorlatok is a szemléletformálásra, de úgy véli,
alapvetően az emberi gondolkodásnak kellene
megváltoznia a pozitív változás érdekében. A
híres német szociológus Ralph Dahrendorf gondolatát idézte, miszerint „Egy politikai rendszert
hat hónap alatt le lehet váltani, egy gazdasági
rendszert hat év alatt át lehet alakítani, a társadalmihoz hatvan év kell.” Valóban. Ahhoz, hogy
nagyot lépjünk előre, hogy változtatni tudjunk,
ha szép, rendezett országot akarunk, azért tenni
is kell, ez az itt élők feladata.
Nyárs Hajnalka

diákok betekintést nyertek a Honvédség életébe, megcsodálhatták a bemutatott fegyvereket,
felölthették a rendelkezésükre bocsátott ruházatot, sisakot. Az alsós és felsős tanulók erejüket,
valamint ügyességüket is próbára tehették azon
az akadálypályán, melyet kifejezetten számukra
állítottak össze. A nap zárásaként a Debreceni
Triál Klub extrém kerékpáros bemutatóját tekinthették meg kicsik és nagyok egyaránt. Remekül sikerült rendezvénynek lehettünk részesei.
Köszönjük szépen mindenkinek a támogatást,
együttműködést!
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és
AMI ezúton fejezi ki köszönetét az alábbi szervezeteknek, intézményeknek a Gyereknap megrendezéséhez nyújtott segítségért:
Szülői Szervezet/logikai játszóház bérlése, Devecseri Rendőrőrs/kerékpáros ügyességi verseny rendezése, Magyar Vöröskereszt Somló
Térségi Program/felvilágosító előadás, Magyar
Máltai Szeretetszolgálat/légvár, arcfestés, Devecser Város Önkormányzata/anyagi támogatás,
Devecseri Városi könyvtár és Művelődési Ház/
Triál kerékpáros ügyességi bemutató, Veszprém
megyei Toborzó és Érdekvédelmi Központ/katonai bemutató, Soptimirist Szervezet Ausztria/
anyagi támogatás a jutalmazáshoz

Fotó: Ughy Sándor

Martonné Csom Adél

Intézményi Hírek/Közélet
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KETTŐS OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

A régmúltú Gárdonyi Géza Általános Iskola 50 évvel ezelőtt, 1967-ben
végzett diákjait várta vissza. Május
utolsó szombatján ünneplőbe öltözött egykori növendékek gyülekeztek az intézmény előtt. Izgatottan
várták ezt a napot, örömmel ölelkeztek össze, a gáláns férfiak tűzpiros
rózsával köszöntötték a nagymama
korú leányaikat. Két osztály szervezte meg, a volt 8.b (osztf: Nagy Erzsébet) és a 8.c (osztf: Szűcs Lajos)
a találkozót. Tanáraik közül már
csak ketten voltak jelen, Kovács József és Péter László. Külön válva,
egykori tantermeikben idézték fel
a felejthetetlen együtt töltött éve-

ket, diákcsínyeket, s lapozták fel
az osztálynaplót. Megemlékeztek
elhunyt pedagógusaikról és osztálytársaikról. Közben előkerültek
a megsárgult fényképek, a tablók.
Scheily Józsefné (Zsuzsa) és Baráth
Péterné (Edit) lelkes és körültekintő
lebonyolító munkájukkal emlékezetessé tették a késő estébe nyúló
együttlétet. Az iskolából egy közeli
vendéglőbe sétáltak át, ahol fehér
asztalnál folytatták a beszélgetést.
Egyhangú volt a vélemény, hogy jó
volt újra találkozni. Búcsúzáskor
pedig már a legközelebbit, az öt év
múlva esedékeset tervezgették.
Czeidli József

KI MIT TUD VOLT A KÖRNYÉKEN…

A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat által szervezett járási, ifjúsági tehetségkutató versenyen - 2017. május 22-én
- a környék tehetséges tanulói mérettették meg magukat. Farkasné
Osváth Zsuzsa a program megálmodója és főszervezője, valamint
György Anita az intézmény vezetője
már az elődöntők során elmondta,
hogy próza-vers, ének, zene, tánc és
egyéb kategóriákban hirdették meg
a járás iskoláiban a „Ki mit tud”ot. Nemcsak Devecserből, hanem
Noszlopról, Nagyalásonyból, Tüskevárról, Somlóvásárhelyről, Kertáról,
Csögléről is szép számmal érkeztek
a jelentkezők a megmérettetésre. Az
elődöntőket a szervezők a helyi általános iskolákban tartották meg, ahol
a produkciók értékelésében szakmai
segítséget nyújtott Horváth Andor
színművész, aki végigkísérte a programsorozatot egészen a döntőig. A
zsűrielnök támogató, segítő, finoman megfogalmazott kritikai meg-

Fotó: Kovács Zsolt

KIIGAZÍTÁS

látásait a fellépők és felkészítőik is
szívesen fogadták. (A zsűri elnöki
feladatait ellátó Horváth Andor színészművész neve a májusi számban
tévesen – Nagy Andorként – jelent
meg, amiért elnézést kér a cikkíró.)
Az elődöntők során bemutatott valamennyi szereplőt elismerő oklevéllel jutalmaztak, a döntőben pedig kategóriánként arany-, ezüst- és
bronz-érmet valamint külön díjat
vehettek át a gyerekek a könyvjutalom mellé, hogy emlékezetes
maradjon számukra a tehetségkutató rendezvényen való részvétel.
Az elődöntők során több mint száz
produkciót mutattak be a fiatalok
és ebből a döntő során 51-et láthattunk ismét. A döntőnek a Devecseri
Művelődési Ház színházterme adott
otthont, mely megtelt a döntősökkel, kísérő tanáraikkal, a szülőkkel, rokonokkal, az osztálytársakkal, ismerősökkel. A szakmai zsűri
tagjai: Bábics Valéria - Ajkai Nagy
László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ igazgatója, Dr. Lukáts
Andrásné - ének-zene tanár, karnagy,
Csonkáné Krützner Márta - Ajka
Kristály Sport Egyesület Aerobik
szakosztályának elnöke és Horváth
Andor színművész, mit zsűrielnök.
Forró hangulatban folyt a döntő,
a fellépők türelmesen, érdeklődve
nézték végig egymás produkcióit
és élvezték társaik szereplését. A

- Így jár, aki nem tud ikreket megkülönböztetni!
Májusi számunkban a Három a kislány cikkben
tévesen jelent meg a Hanghullám tehetségkutató
versenyen induló neve. Ahogy a képen is láthatták/láthatják, a Bakos ikrek közül Réka nevezett
a megmérettetésre.
- 1 millió vagy 1 milliárd nem mindegy
Ugyancsak májusi számunkban, a címben tévesen jelent meg a Devecsert érintő nyertes pályáza-

Fotó: Czeidli József

hangulatot tovább fokozta a sztárvendég, SZABRINA zenés-énekes
produkciója, aki a zsűri döntéshozatala alatt szórakoztatta a közönséget.
Sok kis csillogó szempár várta izgatottan a zsűri döntését, mely az
alábbiak szerint alakult:
Vers-próza kategóriában: 1. helyezett: Orbán Bianka (Devecser),
2. helyezett: Sesztakov Dorottya
Panna (Noszlop), 3. helyezett: Ravasz
Hédi (Kerta) és a zsűri különdíját
Kalányos Bálint (Somlóvásárhely)
kapta.
Ének I. kategóriában: 1. helyezett:
Kalányos Evelin (Devecser), 2. helyezett: Bakos Réka (Devecser), 3.
helyezett: Noszlopi Ének Kvartett
(Noszlop)
Ének II. kategóriában: 1. helyezett
Kalányos Mária (Devecser), 2 helyezett: Kovács Lilla (Noszlop), 3.
helyezett: Farkas Károly (Kerta) a
kategória különdíját a „RAP- esztők”(Somlóvásárhely) kapták.
Zene kategóriában: 1. helyezett:
Boldizsár Bíborka (Devecser), 2. helyezett: Mergl Zsófia (Devecser), 3.
helyezett: Devecseri Kamara Zenekar (Devecser) és kategória különdíját Stefán Szebasztián (Tüskevár)
nyerte el.
Tánc kategóriában: 1. helyezett:
Balogh Mária-Bogdán István (Csögle), 2. helyezett: Varga Fanni (Nagyalásony), 3. helyezett: Nagyalásonyi

tokon elnyert végösszeg. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Devecser
közel 1 milliárd forintos pályázati támogatást
kapott, melyről dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár sajtótájékoztatón
számolt be.
Elnézést kérünk mindenkitől, legfőképpen az
érintettektől!
Nyárs Hajnalka

Bakos Réka

Táncoló Talpak (Nagyalásony). A
zsűri különdíját tánc kategóriában
Elisa Lili Jouanett (Devecser) kapta meg.
Egyéb kategóriában: 1. helyezett:
Görög Istenek (Nagyalásony), 2.
helyezett: Csókkirály (Somlóvásárhely), 3. helyezett: Banyatanya
(Somlóvásárhely).
A helyezetteknek és minden résztvevőnek gratulálunk további sok sikert kívánva a választott területükön.
Megköszönve a szervezők munkáját bízunk benne, hogy jövőre lesz
folytatása a sikeres rendezvénynek.
Megjegyzés a névkorrekcióhoz:
Hogy miért asszociált a cikk szerzője
Horváth-ból Nagy-ra, tán a nagyformátumú szerep, Jézus eljátszása
miatt?! Az Ajkán élő színművész,
Horváth Andor nem ismeretlen a
környéken, hiszen az éppen ezidőtájt hét alkalommal előadott 130 fő
szereplőt felvonultató Magyarpolányi Passióban a főszerepet, Jézus
Krisztust alakítja. A már országosan
is ismertté vált, Pünkösdi ünnepkör
idején előadott darabban a település
lakóiból létrejött alkalmi, de remek
társulatban egyedüli hivatásos művészként szerepel Horváth Andor.)
Mester Katalin

Alapítva 1927-ben
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TERMÉSZET A BARÁTOM

Fotó: Czeidli József
Matyikó Tibor Balatonvilágoson élő és
alkotó festőművész és grafikus kiállítása

nyílt meg a művelődési ház galériájában. A megjelenteknek Ferenczi Gábor

polgármester ajánlotta a képeket megtekintésre. Bevezetőjében szólt arról,
hogy a kiállító a természettel a soproni
Erdészeti Szakközépiskolában került
szoros barátságba. Itt ismerkedett meg
az erdő növény- és állatvilágával. Szabadidejét szívesen tölti a természetben,
ahová távcsővel és határozókönyvekkel
felszerelkezve indul el. Kezdetben fotózott, majd áttért a rajzolásra, s később
kezdett el festeni. Témái az erdő élővilágának megörökítése, legjobban a

SOMLÓHEGYI MULATSÁG AZ
ARANYHÁROMSZÖG NAGYSZÍNPADON

A múlt évi somlói éjszakai pincetúrán hozta létre a Somlóvásárhelyi oldalon gazdálkodó Fekete-,
Kolonics- és Zászló pince az Aranyháromszög Nagyszínpadot, az első
éjszakai program sikerén felbuzdulva pedig idén már kétnapos rendezvényt szerveznek június 23-án és
24-én a Somló és a somlói borok
népszerűsítésére.
A vendégeket már péntek estétől
várjuk a somlóvásárhelyi oldal 1246
helyrajzi számú birtokán, a Zászló
pincében, ahol az Art-Bor-Étumban
zenékkel és ízekkel komponált bor-

szeánszot tartunk, a Somló bingó,
Pápa bingó játékban résztvevőket
pedig ajándékokkal várjuk – mondta el Varsádi László, a program szervezője.
A bemelegítő este után szombaton
már délelőttől programok várják a
látogatókat az Aranyháromszögben:
11 órakor indul a Lecsófőző All in
Pia, melyre várják a 4 fős csapatok
jelentkezését az Aranyháromszög
Nagyszínpad Somló facebook oldalán. Délben a Somló Térség Lovas
Egyesület tart bemutatót, 13 órától
pedig vezetett pincelátogatás indul

a Kolonics és Fekete pincébe. A pincetúrát követően hirdetjük ki a lecsófőzőverseny győzteseit.
Délután újrahasznosított kézműves
alkotásokból nyílik alkalmi tárlat,
beindul a kézi borpalackozó műhely, lesz somlói forrásvíz kóstoló,
az ízleldében pedig zsírosdeszka és
lecsó cuvée várja a jó bulik kedvelőit.
Az Aranyháromszög Nagyszínpadon 17 órától indul a buli, melyhez
egy hastánc show adja meg az alaphangulatot, aztán borászok és barátaik fakadnak dalra az Aqustic Volcanic formációban, 19 órakor pedig
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madarak érdeklik. Devecserbe mintegy
húsz képet hozott magával. Az alkotó
a kötetlen beszélgetéskor arról mesélt,
hogy mindig nagy öröm számára, ha
újságok, folyóiratok kérik fel illusztrációk készítésére. Nagy kihívás számára
egy-egy könyv képanyagának megrajzolása. A devecseri kiállítás június 16-ig
látogatható az intézmény nyitva tartási
ideje alatt.
Czeidli József

a Fate-Rock zenekar lép színpadra
a legjobb bulizós dalokkal és este is
lesz bingó játék értékes nyereményekért. A múlt évi hatalmas siker
után újra a húrok közé csap a AC/
DC power cover zenekar, koncertjük
21. 30-kor kezdődik – sorolta a változatos programokat Varsádi László.
A hajnalig tartó mulatságról természetesen nem hiányoznak majd
a jóféle somlói nedűk sem, borkóstolásra, a somlói ízek felfedezésére
bőven lesz lehetőségük a borkedvelőknek a két nap során.

„CSÍZ A CSUPASZ KÖRTEFÁN...”
A KK Kavics Beton Kft.

innovatív gyártó cég, csapata erősítéséhez,

Kertán lévő telephelyére keres:

ÁRUKIADÓ, ADMINISZTRÁTORT
középfokú iskolai végzettséggel az alábbi feladatokra: szállí
tólevelek kiállítása, számlázás, fuvarozókkal és vevő partnerekkel való
kapcsolattartás. MS Office ismeretek és SAP Business One vállalat
irányítás rendszer ismerete előnyt jelent.

VILLANYSZERELŐT
gyártósorok villamos hálózatának karbantartásához.
Elvárásaink: Vezérlések ismerete, gyors problémamegoldó képesség és
precíz munkavégzés (PLC nem szükséges)

TAKARÍTÓNŐT
részmunkaidőben, heti 15-20 órai munkavégzésre.
Keresünk továbbá targoncásokat, gépkezelőket és
keverősöket új üzemünkhöz.
Pályázati anyagát
küldje a következő címre:
a KK Kavics Beton Kft.
1367 Budapest, Pf. 373 vagy
az info@kavicsbeton.hu címre.

Fotó: Városi Könyvtár
Természetismeret versenyt hirdettünk az alsó tagozatosok számára
a Madarak és fák napja alkalmából
„Csíz a csupasz körtefán...” címmel
2017. május 24-én a könyvtár olvasótermében. A 12 rendkívül elszánt
és felkészült 3-3 fős csapat minden
tudását és ügyességét bevetette a játékos feladatok megoldásában. Szellemi fejtörők között megoldottak totót
és keresztrejtvényt, keresgéltek elrejtett madárneveket, találós kérdésekből madarakra ismertek. Ügyességi
feladatokban bizonyíthatták, milyen
ügyes madáranyókák lennének, akik
madárfiókákat „etettek” fagolyókkal,
bekötött szemmel feltűzték a páva
tollát (néha bizony szegény madárka bóbitát kapott, nem farktollat), és
megismerkedtek a pelikánok nehéz
életével, amikor a tóból gumicsizmában horgászták ki a vacsorára
való halat. Ahogy minden verseny,

vetélkedő során elhangzik, hisszük
is, hogy elsősorban a játék, a szórakozás és az együttlét volt a fontos
most is. Azonban nem maradhatott
el az eredményhirdetés sem, hiszen a
jók között mindig vannak legjobbak.
1. helyen végzett a Kelepelők csapata (4. a - Nagy Laura, Szalai Emília,
Orbán Bianka), 2. helyezett lett a Természetbúvárok (4. b - Bakos Petra,
Bakos Réka, Almási Szofi), a dobogó
3. fokára a Csicsergők csapata léphetett (4. b – Kiss Alexandra - Cseh
Dzsenifer - Bakos Noémi). Rajtuk kívül velünk játszottak még a Baglyok,
a Fecskék, a Fülemülék, az Erdőkerülők, a Gondolkodó Cinegék, a Harmatfű csapata, a Szárnyaló Mókusok
és a Tölgy csapata és a Villámok is.
Köszönjük mindenkinek a részvételt!
Devecseri Városi Könyvtár
Szente-Takács Anna

Házunk Tája
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ELVIRÁGZOTT A SZŐLŐ A SOMLÓN…
MEGKÉRDEZTÜK TÓTH PÉTER HEGYBÍRÓT

Hogy állnak a szőlők a hegyen?
Az meglátszik, hogy a hideg április visszafogta az éppen meginduló
szőlő növekedését mindenhol. A
legmélyebb területeken károkat is
okozott a fagy az idén is. De a tavalyinál mégis sokkal jobb kilátások
elé nézhetünk az eddigiek alapján.
A tavasz hűvös volt, de száraz, így
a gombabetegségek elsődleges tünetei még nem jelentkeztek. S hogy
mit hoz a csapadékosnak induló
június, még nem tudjuk.
Most van a szőlővirágzás ugye?
A gyönyörű, száraz, napsütéses
idő optimális a szőlővirágzásnak.

A CSERESZNYE…

A cseresznyét az ókorban az istenek eledelének tartották. Minden
része gyógyhatással bír, a húsa,
szára, magja. Sokféle fajtája létezik, a halványsárgától a mélybordóig terjed a színe az érett gyümölcsnek. Különböző érési idővel,
majdnem két hónapon át is fogyaszthatunk friss cseresznyét.
Magas a növényi rosttartalma, a
vitaminok közül B1, B2, B6 és C vitamint tartalmaz. Számos ásványi
és nyomelem is található benne. A
természetgyógyászat a vesetisztító

A hűvös április után kiegyensúlyozott szőlőfejlődés látható az egész
hegyen.
Oly örvendve beszél a szőlővirágzásról, talán nincs is nyoma a tavalyi
fagy- és jégkárnak?
Akik a tavalyi fagykár és a nyári

jégverés után sem hagyták magára
a szőlejüket, hanem odafigyeltek
a növényvédelemre, azoknak az
ültetvényük még a rendkívül kemény tél ellenére is áttelelt, a beérett vesszők kibírták a telet. Meg
is fordíthatjuk a gondolatot, akik
úgy elkeseredtek tavaly a sok csapáson, hogy csak ímmel-ámmal
gondozták csak a szőlőjüket, ott
a téli hideg nagyobb kárt okozott,
lecsökkentve ezzel az idei, várható
termésmennyiséget is.
Mi hírt tud mondani a Somlóra
tervezett jégelhárítási rendszer kiépítéséről?

Az a valós hír járja, hogy ki fog
épülni 2018 tavaszára az egész országot lefedő jégelhárító-rendszer,
tehát nem lesz szükség helyi rendszer létrehozására. Az országos védelem bizonyára hatékonyan tud
majd működni jégveszély esetén.
Milyen lett a tavalyi bor? Mit mondanak erről a gazdák?
Kicsit kevesebb van a hordókban,
mint általában, de jó minőségű és
szépen visszaadja a borvidék jellegzetességét. S kell ennél több a
szőlősgazdának, ha az időjárást tekintve elég nehéz év volt a tavalyi?
M. Mester Katalin

gyümölcsök közé sorolja. Csökkenti a vér húgysavszintjét is, ami
az izületi- és a köszvény-megbetegedésben játszik szerepet. Enyhe
hashajtó hatása miatt a székrekedésre hajlamosaknak igen ajánlott.
Antioxidáns hatása közismert, erősíti az érfalakat is. A cseresznyeszár nyálkaoldó hatású, így vizelethajtó, méregtelenítő is a teája.
Fogyaszthatjuk frissen és aszalt
formában, kompótban, fagyasztva, szörpként, likőrként, koktélok
alapanyagaként. A fekete fajtából

még bort is készítenek. Leveleit fehérborba áztatva különleges
aperitif készíthető belőle. S ne feledjük, hogy az EU-ban az egri
cseresznyepálinka, mint magyar
termék levédetett. Ha az erjedő
cseresznyecefréhez összetört magokat is adunk, igen finom aromájú, mandulához hasonló főzetet
kapunk. Aki így nem fogyasztja, élvezheti télen az aszalt vagy
kompótként eltett cseresznyét.
Most frissen, igyekezzünk sokat
fogyasztani belőle a kicsi kerekből,

a szív alakúból, a különböző fajtákból, a Solymári gömbölyűből,
a Pomázi hosszúszárúból, s a régi,
bevált roppanós, szinte feketére
érett Germensdorfiból…
M. Mester Katalin

NYÁRI GRILL-LÁZ

Manapság szinte minden családnál
megtalálható egy grillsütő, ami a
jó idő megérkezését követően nyár
végéig biztosan kikerül a sufniból legalább egyszer. Azt gondolom, hogy nekünk, magyaroknak,
a szabadtéri sütés-főzés feelingje
a génjeinkben van. A kerti partik
hangulatáról szerintem mindenki
kellemes élményeket őriz, hiszen

a főzési lehetőségek, egy-egy pohár finom ital mellett, előtérbe kerülnek ilyenkor a kellemes, kiadós
beszélgetések is. A helyszín nem is
annyira fontos, mert minden jó, ha a
társaság jó. Az elmúlt években a kereskedelemi piacon nagyon komoly,
fura ketyerékkel ellátott sütőket is
lehet már vásárolni, mégis legtöbben azt mondják, a hagyományos

faszenes (jellegzetes ízt kölcsönöz
az ételeknek) sütőnél nincs jobb.
Ám bármelyiket is választjuk, talán a legfontosabb követelmény,
hogy stabil legyen. Ha gyenge lábakon álló grillsütővel próbálkozunk, egészen biztosan a tűzben landol minden, és akkor oda az egész
grillpartinak. Legalábbis az étkezés
részének. A kerti sütések, partik,

összejövetelek a finom ételekről és
a jó társaságról szólnak. Itt a nyár!
Hívják össze a családot, barátokat és
élvezzék együtt a szabadtéri sütkérezés, együttlét örömeit.…és hogy
mi kerüljön ilyenkor a tányérra? A
választásnak csak az ízlés szab határt, de egy magyaros nyárs mindig
jó választás lehet.

felváltva a nyársakra. A nyársakat
kenjük be a páccal, és 1-2 órán át
hagyjuk a hűtőszekrényben, hogy
az ízek összeérjenek Az elkészült

nyársakat a grillsütőn kb. 15 perc
alatt készre sütjük.

Nyárs Hajnalka

MAGYAROS NYÁRS
Hozzávalók: 30 dkg sertéshús (tarja, comb, karaj), 10 dkg baconszalonna, fél szál gyulai kolbász, 2 fej
lilahagyma, 2 db piros paprika,
fanyársak.
Páchoz: 8 ek étolaj, 2 gerezd fokhagyma, 2 ek mustár, só, bors, esetleg zöldfűszerek.
Elkészítés: A nyársakat áztassuk
vízbe. A húst vágjuk kb. 2 cm nagy
kockákra. A paprikát az erektől, ma-

goktól tisztítsuk meg, majd vágjuk
a húsdarabokkal azonos méretűre.
A hagymát tisztítás után negyedeljük, majd a negyedeket vágjuk
keresztbe és szedjük héjakra. A
kolbászt karikázzuk fel (ne legyenek túl vékony karikák), a baconszeleteket vágjuk ketté. A páchoz
a fokhagymát vágjuk apróra és
keverjük el, a többi hozzávalóval.
húsdarabokat tekerjük körbe a szalonnával, és a hozzávalókat húzzuk

Nyárs Hajnalka
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A NAP GYŐZELME – NYÁRI NAPFORDULÓ

A nyári napforduló szinte minden nép hagyományai között jelen van. Ezt kezdetektől fogva tisztelik. Az ünnep a világosság és a
fény győzelmét dicsőíti a halál és
a sötétség felett. Kevesen tudják,
hogy a nyári napfordulóhoz legközelebb eső vasárnapon, június
21-én van a Nap napja, melynek
célja, hogy felhívják a figyelmet a
megújuló energiaforrásokra, így a
nap erejére is. A napenergia csaknem valamennyi természeti folyamatnak az alapját adja, így az
életünk alapja is. Kifogyhatatlan,
mindig rendelkezésre áll, most is
és az elkövetkezendő időkben is.
Hosszútávon biztosít megoldást az

SPORT
Diáksport

Diákjaink sportéletével kapcsolatos
eseményekről Czémán Imre a Devecseri Gárdonyi Géza Általános
Iskola és AMI igazgatóhelyettese
számolt be lapunknak.
Április hónapban Tapolcán kerültek
megrendezésre a labdarúgás körzeti döntői, ahol minden általános
iskolai korcsoportban képviseltettük
magunkat. Az I-II. korcsoportban a
fiúk a harmadikak, a III-IV. korcsoportban a lányok másodikak, a IIIIV. korcsoportos fiúk pedig az első
helyen végeztek, bejutva a megyei
döntőbe, ahonnan viszont már nem
jutottak tovább. Úgy gondolom,
hogy amit elkezdtünk a TÁMOP pályázat keretein belül a Coerver-képzéssel, annak most jönnek az eredményei. A jövőben ezt szeretnénk
tovább folytatni. Bekapcsolódtunk
a Bozsik programba, itt is folynak a
rendezvények és úgy tűnik, hogy a
Devecseri Sport Egyesülettel is még
szorosabbá tudjuk fűzni a kapcsolatot. A felnőtt csapat játékosedzője
Cserna Róbert, feladatot is kapott az
iskolában az utánpótlás nevelésben.
A heti öt testnevelésórából kettőt
az ő sportfoglalkozásai töltenek ki.
Ez nem csak a labdarúgásról szól,
hanem a sportról, képességfejlesztésről, játékról. Június 17-én duatlon
verseny lesz, melyre várjuk még a
jelentkezőket az 5-8. osztályból 2-3
fős csapatokban. Futás és kerékpározásban mérhetik össze állóképességüket a jelentkezők. Futással kezd
a csapat egyik tagja, majd amikor
végez, akkor váltásszerűen átadja a
stafétabotot a kerékpározóknak, aki
letekeri a távot és végül jön a harmadik ember, aki futással fejezi be
a versenyt. A futás része a rendez-

emberiség energiaszükségletének
kielégítésére. Szakemberek szerint
éves viszonylatban olyan mennyiségű napenergia érkezik a Napról
a Földre, amennyit mi emberek 60
milliárd tonna kőolaj elégetésével
tudnánk nyerni. A Nap energiája az
élő szervezetek egészséges működéséhez is nélkülözhetetlen. A nap
hatására nyílnak, csukódnak a virágok, a növények fotoszintéziséhez
is a legtöbb esetben napfényre van
szükség. Az emberek és az állatok
is a Naphoz igazítják életmódjukat, életritmusukat. Szervezetünk
egészséges működéséhez szükséges a D-vitamin, aminek nagy része napfény hatására a bőrünkben

vénynek az iskola futópályája, míg a
kerékpározás a Várkertben kerül lebonyolításra. Idén is megrendezzük
nyáron az Erzsébet-tábort, ahol sok
mozgásos feladattal, kirándulással,
napi négyszeri étkezésben lesz része
a gyerekeknek.

Szezonértékelő
Heizler Gábort a Devecser SE futball
szakosztályának vezetőjét kérdeztük személyi jellegű változásokról,
a csapat jövőjéről, és hogy értékelje az elmúlt szezon teljesítményét.
Azt kell mondanom, hogy ez volt
a realitás. A kilencedik helyen végeztünk egy olyan bajnokságban,
ahol egy nagyon erős Pápa, Balatonfüred, Tihany, illetve az előző
évek folyamatos bajnoka az Úrkút
is játszott. A Veszprémhez közeli
csapatok úgy tűnt erősödnek, a vidékiek gyengébben szerepeltek. Kicsit rapszodikusra sikerült a szereplésünk: bárkit meg tudtunk verni,
viszont bárkitől ki is tudtunk kapni.
Az volt a célunk, hogy beépítsük azt
a három-négy fiatal játékost, aki az
utánpótlásból, illetve Ajkáról jött a
felnőtt csapatba. Erre nagyjából elment egy jó fél év, de hosszú távon
is ez a cél: két-három fiatal játékost
a következő szezonba is be szeretnénk építeni. Nincs akkora egyéni
szponzorációnk, mint a nagy csapatoknak, ezért is muszáj az utánpótlásra koncentrálnunk.
Milyen személyi változások történtek
a csapatnál?
Szélessy Balázs, aki már régóta besegít a csapatnál, most vizsgázott le sikeresen C-licenszből. Vele mindenképpen bővülünk, elküldeni pedig
nem terveztünk senkit. Korábban
már beszámoltunk, hogy a női fo-

termelődik. A D-vitamin szabályozza a kalcium- és a foszfátanyagcserét, hiánya a kalciumegyensúly
felborulását eredményezi, amely
komoly gondokat okoz a csontosodási folyamatban, valamint fokozza a csonttörések kockázatát is.
Nem utolsó sorban, hangulatunk,
kedélyállapotunk meghatározója is

cicsapat irányítását Scheily József
vette át. Reméljük, hogy a jövőben
is számíthatunk munkájára.
Milyen tervek vannak a jövőre nézve?
Ami nagy pozitívum nálunk, hogy
a Bozsik programban résztvevő csapatok közül csak nagyon kevesen
tudtak emberhiány nélkül kiállni a
mérkőzésekre, köztük a devecseri
csapatunk is. Ők azok a játékosok,
gyerekek, akik a 7-13 éves korosztályokban szerepelnek. Ez az utánpótlásbázisunkat évről évre 10-15%-kal
növeli, ami egy nagyon jó hír, mivel
ha minden jól megy, úgy számoltuk,
hogy a 2018/19-es szezonra már
gyakorlatilag komoly tényezők lesznek a saját nevelésű játékosaink.
Érte kritika bőven a csapatot, mivel a 3. és az 5. hely volt eddig a
megszokott, de örültünk mi már
annak is, hogy ilyen helyzetben nem
kellett a kiesés ellen küzdenünk.
Mi senkit sem igazolunk pénzért,
ami rendesen megköti a kezünket,
viszont hosszú távon nekünk lesz
igazunk, én úgy látom. Azok a csapatok, akik mindig csak hozzák a
játékosokat, fizetnek keményen és
az utánpótlásra nem figyelnek, pár
jó év után kipukkadnak. Igaz, hogy
ez egy hosszabb, két-három éves
folyamat, de most ezen az úton haladunk. Bízunk benne, hogy szurkolóink is megértik ezt a helyzetet és
támogatnak majd minket a jövőben.

9. hely a megyeiben
A MTD Hungária megye I-es labdarúgóbajnokság 2016/2017-es
szezonjában a várakozásoknak
megfelelően a 9. helyen, a középmezőnyben végzett a Szpari. Bár
sokan vegyes szájízzel beszélnek a

a napfény, borúsabb napokon sokkal rosszabb az emberek általános
hangulata. A Napenergia Társaság
európai tagozatának felhívására
első ízben 1994-ben rendezte meg
a Nap Napját, melynek helyszíne a
Margitsziget volt.
Nyárs Hajnalka

befejezett bajnokságról, azt azért ki
kell hangsúlyozni, hogy rengeteg
akadályba ütközött a csapat ebben a
szezonban, az emberhiánytól kezdve a nagyon erős feljutásra vágyó új
csapatokról nem is beszélve. Cserna
Róbert, a Devecseri Sport Egyesület
futballcsapatának edzője értékelte az utolsó fordulók mérkőzéseit.
2017. május 14. Magyarpolány-Devecser SE 2:0 (1:0), Gólszerzők:
Németh B., Vöröskői, Jók: az egész
Magyarpolány, illetve Csepregi,
Ernyei, Csicsics.
Cserna Róbert: Teljesen enerváltak
voltunk egész meccs alatt. Az a csapat nyert, amelyik jobban küzdött,
jobban tudtak, jobban akartak alkalmazkodni a saját körülményeikhez. Teljesen esélytelen volt a csapatom, gyakorlatilag kapura lövés
nélkül hoztuk le a meccset.
2017. május 21. Devecser SE-FC
Zirc-Dudar 5:7 (2:2), Gólszerzők:
Szakonyi (3), Szélessy, Horváth G.,
illetve Csordás (4), Vachtler, Turner,
Tálos, Jók: Szakonyi illetve Csordás
Cserna Róbert: Edzőként nehéz
mit mondani az ilyen meccsekről:
nem volt ereje a csapatnak. Ennek
az egyik oka a tavaszi szezonra megcsappant edzéslátogatottság. Ez abszolút kijött minden mérkőzésen, ha
egy meccset nem bírsz fizikálisan,
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akkor fejben sem fogod. Egy teljesen szétesett csapat benyomását
keltettük minden egyes mérkőzésen. Hazai környezetben 7 gólt kapni egy mögöttünk lévő csapattól azt
gondolom, hogy teljesen elfogadhatatlan. Fájdalmas volt megélni.
2017. május 28. BFC-Devecser SE
5:0 (1:0), Gólszerzők: Imre (2),
Rápó, Mátó, Miskei, Jók: Emperger,
illetve Cserna
Cserna Róbert: Játszottunk egy
nagyon jó első félidőt, ugyanúgy,
mint a Pápa ellen, abszolút partnerek voltunk. Az első félidőben
csak egy öngóllal vezettek ellenünk.
Nekik nem volt ezen kívül helyzetük, nekünk kettő is adódott. Úgy
hoztuk ki a labdát, úgy támadtunk,
hogy csak szabálytalankodva tudtak megállítani bennünket. Az 55.
és a 70. perc között kaptunk hirtelen négy gólt. Teljes volt a leblokkolás, elfáradtunk. Megint csak az
erőnlét és az akarat hiányát tudnám megemlíteni. Nem lehet minőségi munkáról beszélni akkor, ha
az edzéslátogatottságot nézzük. A
keddi edzések azok, amikor kicsit
jobban meg tudnám dolgoztatni a
népet, azokat viszont úgy elég rendesen bojkottálja a társaság: „Sérült vagyok, dolgoznom kell, fáj a
lábam.” A pénteki edzéseken hiába
vagyunk ott tizenöten, a másnapi
meccs előtt nem tudod őket úgy
leterhelni.
2017. június 4. Devecser SE-Várpalota 2:2 (2:0), Gólszerzők: Szélessy,
Szakonyi, illetve Szurok, Kalapács
Cserna Róbert: Vezettünk 2-0-ra,
de ez a vezetés is elég csalóka, mert
a Csepinek is volt védeni valója az
első félidőben. A másodikban támadtunk a 3-0-ért, de a kapussal
szemben hibáztunk, ami meg is
bosszulta magát. Gyorsan kiegyenlítettek és még tizenegyest is hibáztak. Sokkal gyorsabb és felkészültebb volt az ellenfél.
Edzői értékelő
Mi várható a közeljövőben?
Cserna Róbert: Lezártuk az idényt,
edzések most nincsenek. Az egyesületi vezetők megkeresnek majd
minden játékost. Annak tudatában,
hogy kik maradnak a csapatnál,
felkeresek majd én is mindenkit.
Igazolni mindenféleképpen kell. A
szezon ismét bebizonyította, hogy
akár a sérülések, akár az eltiltások,
a családi kötöttségek miatt jobb lett
volna, ha többen vagyunk. Konkrétumokról egyelőre nem tudok beszámolni, majd kiderül a nyári szünet után. Az biztos, hogy augusztus

Sport/Könyvajánló

5-én már kupa meccset játszunk.
Az utánpótlás nevelés is a feladataid közé tartozik, ahol most jó eredményekről hallani.
Cserna Róbert: Sokkal jobb eredményeket is tudnánk elérni itt is.
A problémák feltárása és orvoslása
az egyik feladatom. Reméljük, minél magasabb szintre tudjuk majd
emelni az utánpótlás nevelést és
egy minőségi tömegbázist tudunk
majd kinevelni.
Jó pihenést kívánok a nyári szünetre!

Női foci

Zsuzsa néni finom házi bodzaszörpjét kortyolgatva és hallgatva,
hogy milyen főtt krumplis csalival
fog próbálkozni Balatonszepezden
Scheily József, a női futball csapat edzője, arra gondoltam, hogy
mindenkinek jobb lesz ezt a tavaszi szezont elfelejteni, aki Devecser
környékén focival foglalkozik.
Scheily József: Veszprémben, ami
az utánpótlás alapját képezi a megyei női futballban döntetlent, a
bajnokesélyes pápai Peltz ellen a
szezon egyik legjobb meccsén igazságos 1-1-et játszottunk. Még az
ellenfél edzője is elismerően nyilatkozott rólunk, aki egy igazi sportember. Annak ellenére, hogy nekik
nagyon hiányzott az a két pont, mivel, mint később kiderült, a bajnoki
címükbe került. Utána következett
a Tapolca elleni meccs, amit 1-0-ra
nyertünk. Az időjárás sem fogadott
a kegyeibe, sokszor 70-80 km/h-s
széllökések voltak. A szezon legjobb játékát nyújtva a csapat még
ilyen körülmények között is szépen
helytállt. A lányokkal megbeszéltük, hogy lent próbáljuk tartani a
labdát és ez annyira tökéletesen
sikerült, hogy a helyzetek aránya
is 4-1 volt a javunkra. Az ellenfél
edzője ugyan nem a legsportszerűbben viselte el a vereséget, de
nem kívánok ezzel többet foglalkozni. Azon a mérkőzésen lefutballoztuk Tapolcát. Mi futballoztunk,
ők küzdöttek. Következett Bakonynána, akikről csak annyit tudtam,
hogy 7-0-ra megvertek minket ős�szel az otthonukban. A mérkőzés
előtt beszélgettem velük, és látszott,
hogy nagyon komolyan veszik, heti
2-3 edzésük van. Sajnos az utolsó
forduló előtti két hétben nagyon
visszaesett az edzéslátogatottság.
Nálunk nagyon kevés a leány futballista, inkább anyukák vannak
többségében, akik közül sokan
három műszakra járnak dolgozni.
Szinte alig tudtam edzést tartani.

Sikerült azonban megszereznünk a
vezetést egy bombagóllal, a masszív
csapattal felálló Bakonynána ellen.
Sajnos a meleget ők jobban bírták és 2-1-re fordítottak. Szégyent
nem vallottunk, de meglátszott az
edzéshiány a játékosaimon, ami
ebben a nagy melegben tetőzött.
Az ellenfél edzője is elismerően
nyilatkozott, azt mondta, hogy rá
sem ismer devecseri csapatra. Bakonynána, Ajka, Pápa, Veszprém,
ezek azok a masszív csapatok, ahol
heti több edzés, magasabb játékos
létszám, és alacsony átlagéletkor a
jellemző. A célunk az volt, hogy következő bajnokságig ki tudjunk alakítani a csapat gerincét, amihez kell
egy jó kapus, legalább legyen két jó
védő, egy jó középpályás, meg egy
csatár. Úgy néz ki, hogy ez meg
van. Reményeim szerint a következő szezonra kiegészülünk még
nagyon jó képességű játékosokkal,
Kajdi-Kovács Tímea, Holczer Melinda személyében. A szövetségben
téma, hogy legyen-e nagypályás a
női futball is, viszont a mezőny fele
ezt nem tudná vállalni az említett
emberhiány miatt, ennek ellenére
elindult egy ilyen folyamat a profi
játék irányába. Most lesz egy kis
nyári pihenő, de teljesen nem állunk le, július közepétől indul a felkészülés. A csapat saját költségén
részt vesz különböző teremkupákon, edzőmeccseken, melyeknek
a szervezését már most elkezdtük. Július 29-én mi leszünk a házigazdái a nyolc csapat részvételével
megrendezésre kerülő, már hagyományossá vált Álomkupának. A
nagypálya karbantartási okok miatt
nem elérhető számunkra, ezért az
iskola focipályáján is edzünk. Jó
lenne, ha egy kicsit jobban odafigyelnének rá, rendszeresen nyírnák
a füvet, így a vadfű is rendezettebbé
válna, mivel így könnyen össze lehet szedni sérüléseket. Úgy néz ki,
hogy ha biztosítva lesznek a feltételek, a lányok maradnak, akkor én
is folytatom edzőként a következő
szezonban. Remélem, nyugodtabb
bajnokság elé nézünk, és azokat a
problémákat, melyek a tavaszi szezonban voltak, orvosolni tudjuk. A
lányok nevében is köszönöm azt a
sok segítséget, támogatást, mellyel
a csapatot buzdították, a szurkolóinknak és a magánembereknek
egyaránt.
Sportrovat: Ifj. Kozma György
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KÖNYVAJÁNLÓ
Felnőtteknek:
Várnai G. Zsuzsa:
Napfényzivatar

Kegyetlenség, misztikum, megpecsételődött sorsok - generációk sorának
története teljesedik ki ebben a családregényben. Adott egy család: az
apát, Taktakenéz Kövér Emmanuelt akinek fontos szerep jutott a trianoni
békeszerződés aláírásakor is - Horthy
lovaggá ütötte, az anya pedig orosz zsidó volt. Ők ketten Párizsban, az éppen
a szürrealizmus fénykorát élő bohém
nagyvárosban ismerkedtek meg. A
zökkenőmentesnek nem mondható
kiindulópont nem csupán az első generáció, de minden utána következő
sorsát is megpecsételte. A misztikum,
a véres 20. századi valóság, a kegyetlenség és az ennek ellenére mindig
utat törő legszebb emberiesség átmeg átszövi a Taktakenéz Kövér család
történetét, és teszi élhetővé az elsőre
élhetetlennek tűnőt.

Gyerekeknek:

Czigány Zoltán:
Csoda és Kósza körül a Föld

„A ló mindig hálás. Hálás lény és
hálás téma. Czigány Zoltán – maga
is nagy lovas és lóbarát – egy nagy
múltú irodalmi hagyomány nyomába
indította mesekönyvének hőseit, Csodát és Kószát, akik vásott nyerítéssel
vágtatnak vagy poroszkálnak elődeik után. Nem csupán a szelíd irónia,
hanem olykor a harapósabb szatíra is
felvillan a gyakran groteszk történetek
lapjain” – méltatta Czigány Zoltánt
Békés Pál, amikor Csoda és Kósza
című könyve elnyerte az IBBY-től az
„Év Gyerekkönyve” díjat. Nos, most
itt a folytatás, ami legalább annyira
szórakoztató, nyelvi leleményekben
gazdag, mint amilyen az első rész volt!
Fél év történéseit.
Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház
Nyitva tartás:
H-K: 12-17 Sz: Szünnap
Cs-P: 9-17
Szo: 8-12 (tanítási időben)
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Kikapcsolódás

Alapítva 1927-ben

GYEREKSZÁJ

REJTVÉNY

Gyerek (lány): Tanító néni! XY (fiú) megszorított!
Fiú: Azért, mert te megfogtad az arcomat!
Lány: Igaz, de nem olyan erősen, mint te!
Tanító: Nos, kérem szépen! Nem szép dolog bántani a lányokat, ezt sokszor mondjuk.
Én még azt is mondom, hogy egy lánynak ezzel nem szabad visszaélnie. Tehát, ha
lány létedre belemész ilyenbe, benne van a pakliban, hogy kapsz egyet. No, de mi a
megoldás, ha azt tartjuk, a lányokat nem illik bántani?
Gyerek (fiú): Azt hiszem, meg kell beszélni egy forró csoki mellett.
Nyárs Hajnalka

MOSOLYPERCEK

Autóbalesetet szenvedett egy képviselő és kórházba került. Másnap egy táviratot
kapott, amiben ez állt: „Gyors gyógyulást kíván a frakció 62 igen szavazattal, 5
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül:”
Óvatosan a farmerrel
Egy férfi elmegy az orvoshoz, hogy kékül a lába. Az orvos azonnal felállítja a diagnózist, s rendelkezik, amputálni kell a lábat. Néhány nap múlva a sebész el is végzi
a műtétet. Két hónap múlva ismét megjelenik a férfi az orvosnál, hogy most meg a
feneke kékül…
Az orvos, most alaposan megvizsgálja a gyanús kék foltokat, s azt kérdezi:
-Mondja, nem lehet, hogy fog a farmerja???
Művészet
-Igaz, hogy a házasság hatással van a művészetre?
-Persze, ismerek egy festőt, aki legényemberként csendéleteket festett, s mióta
megnősült csak csatajeleneteket ábrázol…

CSÓRI SÁNDOR:
MEDÁRDI ESŐ
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: M, Á,
Ü, M, G, T) 11./ Néró egynemű betűi 12./ Becézve: Bea 13./ Cselekvést,
létezést kifejező szó 14./ Műsorsugárzás 16./ Klór vegyjele 17./ Szőlőből
készült nemes ital 19./ Előétel, zupa 20./ Betakarít 21./ Kettőzve: megyénk
béli város 22./ Asztácium vegyjele 23./ Számsor angolul 25./ Olasz síkság
és folyó 27./ Juttat, adományoz 28./ Országos Borminősítő Intézet rövidítve
30./ Kétszer oxigén vegyjele 31./ Megrázkódtatás 33./ Arzén vegyjele 35./
Argon vegyjele 36./ Itt-.. 39./..., por és homou vagymuk (Halotti beszéd)
40./ Hazánk nagy tava 45./ ..... István (Oscar- díjas filmrendező) 47./ Női
név 48./ ....... Selymes Péter (Epikus énekszerző) 49./ Fába vés 50./ Kör szélei
FÜGGŐLEGES: 2./ Vége németül 3./ Tolback község határában eredő
folyó 4./ Rubídium vegyjele 5./ Deciliter rövidítve 6./ „Jobb Krisztusért
meghalni, mint.... nélküle élni” 7./ Amerikai film cím 8./ Cukorgyáráról
volt híres város 9./ ...vána (A buddhista vallásban a teljes megnyugvás)
10./ Kilogramm rövidítve 14./ A megfejtendő rejtvény második része (
Zárt betűk: A, N, M, T ) 15./ ....-suta 18./ Gömböc mese cseh változata 21./
Mexikó pénzneme 24./ Kötőszó 26./ Törésmentes és palackozható bor 29./
Igevégződés 32./ Főnév kérdőszava 34./ Hcl 37./ Dohány 38./ Rosszul körmöl 39./.... Miklós (Szobrászművész) 41./ Fölé ellen tétje 42./ Ezt - ... 43./
...izmus ( Kína ősi vallása) 44./ Nitrogén eleje 45./ Gléda 46./ Kelta nyelv
Készítette: Czeidli József
minden hétvégén
szombat és vasárnap hajnal
3:00 órától 17:00 óráig nyitva

Baromfigondozó munkatársat keres a Gallus Baromfitenyésztő és Keltető Kft. Akolszállásra a baromfitelepre
azonnali belépéssel, határozatlan munkaszerződéssel.
Jelentkezni a telepvezetőnél személyesen vagy az alábbi
telefonszámon lehet: 06-70/934-2698.

Devecserben kiemelt kedvezménnyel!
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