
Az átlagosnál melegebb áprilisi idő-
járás lehűléssel és esőkkel búcsúz-
tatta tőlünk a szeszélyes hónapot. 
A hűvös, esős, szeles, néhol havas 
esővel tarkított idő most májusban 
is borzolja a kedélyeket. „Szomszé-

dainknál” hó köszöntötte az édes-
anyákat május első vasárnapján. A 
kiszámíthatatlan természet azonban 
a fiatalok és hagyományőrzők egy 
részét nem zavarta, s az évszázados 
hagyományokat folytatva májusfát 

állítottak településükön szerelmük 
háza elé. Devecserben május 1-jén 
reggel, fúvószenekarunk végigjárva 
a várost, megtartotta hagyományos 
zenés ébresztőjét. 

Az idei ballagáson sem kellett félni, 
hogy valaki elájul a melegtől, mert 
a kissé hűvös időben szürke, nehéz 
felhők gyülekeztek az égen. Már a 
műsor kezdetén egy-egy aprócska 
esőcsepp hullt a bánatos felhőkből. A 

ballagók, fiú-lány, s kinek nem jutott 
lány osztálytárs, fiú-tanárnő párban 
állva sétálták végig, szép rózsaszállal 
a kezükben, vállukon tarisznyával 
tanulmányaik helyszínét, az osztály-
termeket. Az idén is nagyon jól szer-

vezett ünnepségen ballagtak el május 
3-án, péntek délután a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Devecseri Szakkö-
zépiskolájában. A Himnusz hangjai 
után Hamvas Béla: Útravaló c. versét 
Zelenkáné Baráth Éva tanárnő mond-

ta el. Ezt követően mutatta be Szabó 
Adrienn tanárnő a nagyközönségnek 
a meghívott „máltais”, és helyi ven-
dégeket, szervezetek, intézmények 
vezetőit, akik rendszeresen megtisz-
telik jelenlétükkel az ünnepséget.  
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Dsida Jenő:
Én hívlak élni

Hallgasd meg mit suttog az élet,
élni hív újra meg újra téged.
Ne nézz vissza a sáros útra,

legyen előtted minden tiszta.
Emeld fel fejed, lásd meg a szépet
szemed kékjében égjen a fényed.
Lásd meg végre, hogy szeretnek

még akkor is, ha nevetnek,
hisz mosolyt te csalsz arcukra,

ismerj bennük magadra!
Soha ne bánd, ha fáj,
hisz erőre így találsz.

S mi most bánatot okoz
később nem lesz rá gondod.
Hidd el jól tudom, hogy fáj,
de hinnünk mindig muszáj.
Fogd a kezem, ha úgy érzed,
hogy szívedből kihull az élet.

Ne keresd már, hogy hol tévedtél,
ne sírj azon, mit meg nem tettél.

Gyere velem, én hívlak élni
vérző szívvel is remélni…

(Folytatás az 5. oldalon)

(Folytatás a 8. oldalon)

Fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakközépiskola

MÁJUSI VARÁZS...
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A Gárdonyi család, a Kaposvári Püspökség, a 
Somogyiak Baráti Köre és Szőlősgyörök Köz-
ség Önkormányzata május 2-4. között szervezte 
meg a „VI. Göre Gábor Humorkonferenciát” az 
író édesanyja szülőfalujában Szőlősgyörökön. A 
programra - a városunkban tavaly megalakult - 
Gárdonyi Géza Emléktársaság is meghívást ka-
pott. A háromnapos rendezvény minden napja 
kapott egy tematikus címet: 1.) A Gárdonyi élet-
mű mindenkori jelene és jövője 2.) Humorkonfe-
rencia 3.) Az öröm lelki napja. A három nap alatt 
huszonhárom 20, és néhány esetben 30 perces 
előadást hallhattak az érdeklődők, a megjelentek 
az adott nap tematikájának megfelelően. Minden 
előadót felsorolni nem szándékozunk a hosszú 

sor miatt, csak néhány jeles, közismert nevet em-
lítünk a színvonal érzékeltetésére: dr. Adamikné 
dr. Jászó Anna prof., az ELTE BTK nyugalmazott 
tanára, dr. Balázs Géza tanszékvezető nyelvész az 
ELTE ig. helyettese, dr. Ács Anna ny. muzeológus, 
a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum ny. munka-
társa, Stróbl Mátyás (Stróbl Alajos unokája). A 
harmadik napon még Varga László püspök is 
készült „Hit, humor, gyomor” címmel Gárdonyi 
munkásságából. A Gárdonyi Emléktársaságot 
a konferencián Németh Ernő ny. igazgató, az 
emléktársaság titkára, és M. Mester Katalin a 
társaság alapító tagja képviselte. A lelkes utód, 
Keller Péter, az író dédunokája, többek között, 
örömének adott hangot, hogy az emléktársaság 

képviseltette magát a háromnapos rendezvé-
nyen. A konferencia előadói színvonaláról csak 
az elismerés hangján szólhattak a megjelentek. 

M. Mester Katalin

A helyi zeneiskola hagyományos anyák napi kon-
certjét rendezte meg május 7-én a művelődési 

ház színháztermében. A szépszámú közönséget 
a zeneiskola vezetője, Ihászné Szabó Katalin 
klarinétművész köszöntötte, kiemelten az ün-
nepelteket, az édesanyákat és a nagymamákat. 
A fellépők sorát az alsóbb évfolyamosok nyitot-
ták meg, majd a felső tagozatosok léptek szín-
padra. Az előadásukban a tanult hangszereiken 
kisebb-nagyobb zeneműveket szólaltattak meg, 
elbűvölve a hallgatóságot. Így zongorán, furu-
lyán, fuvolán, trombitán, klarinéton, szaxofonon, 
tenorkürtön, gitáron hangzottak el a dalok. A 
koncert szereplői a fellépés sorrendjében a kö-
vetkezők voltak: Leja Larina, Váti Kristóf, Kurucz 
László, Orsós Dzsesszika, Szabó Zsombor, Szabó 
Zoé, Hölczer Roland, Tóth Albert, Temesvári 

Emma, Szabó Kristóf, Horváth Fruzsina, Né-
meth Napsugár, Leja Linett, Lakatos Luca, Tóth 
Eszter, Kalányos Evelin, Keringer Martin, Král 
Szonja, Balogh Benjamin, Almási Szofi, Bakos 
Petra, Bakos Noémi, Bakos Réka, Dávid Eszter, 
Kovács Júlia, Török Vivien, Tomor Júlia, Varga 
Noémi, Venczel Zsófia, Venczel Bálint, Kelemen 
Alexandra. A koncert végén a közönség most is 
vastapssal jutalmazta a gyerekek produkcióit 
és a színpadra kért felkészítő tanáraikat. Ihász-
né Szabó Katalin már a következő nagyszabású 
ünnepi koncertre „nyújtott át” meghívót június 
8-ra, ugyanis ekkor  rendezik meg a 20 éves ze-
neiskola születésnapját sok-sok meglepetéssel.

Czeidli József

Ismét színvonalas kiállításnak adott helyet és 
lehetőséget könyvtárunk. Most Babos Anita és 
Barta Andrea (a két B. A.) mutatta be munkáit, 
akiket és a szépszámú megjelentet Szente-Takács 
Anna igazgatónő köszöntött. A kiállítás a gyer-
mekkort idézi, ezért hívtuk szerepelni a Vackor 
Művészeti Modell Óvoda gyermekeit – mondta 
az igazgatónő. A bemutató hangulatához remekül 
illeszkedett a tündéri kicsik mondókás, táncos 
bemutatója, amelyet a két felkészítő (és szereplő) 
óvodapedagógusnak: Bertalanné Poór Beátának 
és Fábián Annának kell megköszönnünk. Kö-
szöntöm a művészeket, hisz méltán nevezhetjük 
őket művésznek. Ha körültekintünk, csodálatos, a 
mai világban értéknek számító munkákat látunk– 
kezdte megnyitóját Biróné Bognár Ágnes. Majd 
beszélt Barta Andrea álomszerű kézi horgolása-
iról, amelyeket a széleken lévő tollak, gyöngyök, 
szalagok tesznek meseszerűvé, különlegessé. 
Minden energiáját, vágyát, szeretetét belehor-
golta műveibe. 2017-ben autodidakta módon 
az internet segítségével sajátította el ezt a fajta 
horgolási technikát. Minden alkotásának egye-
di, sajátos hangulata van. Babos Anita a bábok, 
babukák művésze. Az életben minden pillanatot 
megragad, ami felkelti az érdeklődését. Több 
alkalommal is bemutatkozott már a megyében. 
Aki megismerte munkáit, az megszerette. Fo-

lyamatosan kacérkodik az anyagokkal. Bűbájos 
babukákat készít, megszemélyesíti őket. Anita 
utat mutat. Féltő gondossággal, lelkesedéssel és 
főként szeretettel készíti a bábukat. Hűen tükrö-
zik a megálmodott valóságot. A figurák színesek, 
őszinték, mosolygósak. Mindkét kiállító művein 
keresztül a szeretetet szeretné átadni másoknak. 
A megnyitó sikeréhez Babos Tibor két Várnai 
Zseni verssel járult hozzá. A kiállítás igazolta 

Biróné Bognár Ágnes szemléletes megnyitóját. 
Már a tárgyak elhelyezése sem a megszokott. A 
horgolások jóval többek az ismert formáknál. 
Valóban látványosak, precíz, igényes munkák. 
A bábuk elragadóak, tele kedvességgel, humor-
ral. Mind külön egyéniség. Jókedvre hangolnak. 
A néző akarva–akaratlanul is rájuk mosolyog. 
Mindkét kiállítónak sok sikert „jósolok”.

Váti Ferenc

Közélet/Közérdekű

„A KÉT B. A.” KIÁLLÍTÁS

A megnyitón Szente-Takács Anna igazgatónő, Babos Tibor, Biróné Bognár Ágnes és a két B.A., Barta 
Andrea és Babos Anita
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

ANYÁK NAPI KONCERT  

A GÁRDONYI EMLÉKTÁRSASÁG HÍREI

Varga Noémi basszusklarinét játéka, zongorán kísér, 
Falakiné Piltman Erika
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
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Április 11-én, a költészet ünnepén az iskolá-
ban és a könyvtárban a versek kisajátították 
az egész napot. Reggeltől zárásig 216 látogató 
fordult meg a könyvek szentélyében; 110-en 
mondtak verset. Ki-ki böngészhetett a sok ki-
nyomtatott és kifüggesztett versek között. Az 
iskolában a tanulók élőképpel alakították ki a 
114-es számot - ennyi éve született József At-
tila – és szavalták közösen a költő „Mama” c. 
versét. Az iskola alsó folyosóját a 10 legszebb 
magyar szóval ékesítették. A főszervező Kégli 
Lilla magyar szakos tanárnő volt. Délután rend-
hagyó irodalomórát tartott dr. Czeidli István, a 
6 kötetes devecseri költő, nyugdíjas jegyző. A 
beszélgetőtárs az unokaöcs Czeidli József tanár 
volt. A nagyszerű hangulatú beszélgetést jól fel-

készült (-készített) iskolások szavalóversenye 
követte, amelyet háromtagú zsűri; dr. Czeidli 
István elnök, Sikos Lászlóné ny. intézményve-
zető-helyettes pedagógus és Szladovicsné Viz-
lendvai Melinda óvodai, iskolai segítő bírált el. 
Korcsoportonkénti eredmények: I. korcsoport: 
1. Erdélyi Dzsenna, 2. Zsuzsics Roland, 3. Kozák 
Dávid, II. korcsoport: 1. Marczi Adrián, 2. Né-
meth Hanna, 3. Orsós Liliána, III. korcsoport: 1. 
Dávid Eszter, 2. Orbán Bianka, 3. Bakos Noémi, 
IV. korcsoport: 1. Kelemen Alexandra. A nap 
sikeréért elismerés és köszönet jár a könyvtár 
valamennyi dolgozójának és az iskola szervező, 
rendező, felkészítő pedagógusainak.

Váti Ferenc

A költészet napjának ünnepi hangulatában ott-
honában kértem beszélgetésre dr. Czeidli István 
költőt, akinek most jelenik meg 6. verseskötete.

Mikor kötött barátságot a költészettel? Hogyan 
emlékszik első versére?
Az eddigi utolsóra pontosan emlékszem, mert 
ma írtam „Nagykanizsán voltam diák” cím-
mel. (Kérésemre el is mondja – kitűnően – a 
szerk.) Nem vagyok készületlen, ha jön a kész-
tetés a versíráshoz. Az ember, ha egy szakmát 
folytat, ahhoz tudományosan (tudatosan) van 
felkészülve. Nagyon sok példa van előttem, 
hogy magamat kontrollálni tudjam, és arra 
is, hogy mások hogyan készítettek verset, pl. 
Arany János, Weöres Sándor, Ady Endre, Bö-
löni György. Kiskoromban nem nagyon írtam 
verset. Édesanyámtól sok-sok mondókát, dalt 
tanultam. Először az ének ragadott meg, a nép-
dalok. Jómódú családban nevelkedtem, nagy 
könyvtárunk volt. Sokat olvastam, verset is. 
Az első Petőfi volt. Úgy gondoltam, miért ír-
nék verset, amikor azok készen vannak, csak le 
kell emelni a polcról egy-egy kötetet, és olyan 
szépet sem tudnék írni, mint a nagy költők. 
Középiskolás koromban aztán megírtam a szü-
lői háztól elszakadt gyermek keservét „Pistike 
szomorúságáról” az önképzőkör számára. Mint 
kamaszfiút a szerelem szele is megcsapott és 
megszületett a „Míg zajlik az élet” című ver-
sem: „Míg zajlik az élet /egy gyönyörű szépet/ 
hadd súgjak meg néked: /Én szeretlek téged./ 
Hú, de te nem érted, /hogy szeretlek téged/ úgy 
szeretlek téged /majd meghalok érted./ Ó, de 
te nem érted, /hogy szenvedek érted./ Érted?/ 
Érted!/ (kedves játék a szavakkal – a szerk.) A 
kislány ezt a versikét beküldte a Zala megyei 
Hírlaphoz, amelynek irodalmi mellékletében 
meg is jelentették. Az első versem – amely tud-
tom nélkül – írásban megjelent. Később Hules 
Béla költő-tanár mentorált. 

Mi inspirálja? Mikor KELL írni?
1956 után hosszabb ideig nem írtam. Csak el-
vétve született egy-egy vers, mert, ha jött a 
késztetés, írni kellett. Közreműködtem irodalmi 
esteken, könyvbemutatókon. Valójában csak ak-
kor kezdtem újra írni, amikor Devecserbe kerül-
tünk. Először összeszedtem „elveszettnek” tűnt 
verseimet, amely „Egyszerű” címmel kiadásra 
került. A késztetésről? Kamaszkoromban úgy 
robbant ki a vers belőlem. Ezért ezek nem igazi 
alkotások. Kell egy bizonyos lelkiállapot, ami 
arra készteti az embert, hogy az észlelt témával 
foglalkozzon. A gondolatból csak akkor lesz 
vers, ha megtalálom hozzá a formát, amely az 
íróasztalhoz ültet. Az én gondolatvilágom leg-
inkább a magyaros, ütemmértékes verselésbe 
illik. Arra is mindig vigyázok, hogy egyszerű-
ek, könnyen érthetőek legyenek soraim. Arra 
gondolok, hogy édesanyám, ha élne értené-e a 
gondolataimat. Erre van igényem és ez fegyel-
mezetté tesz, ezért rímesek a verseim. Én nem 
kínlódok a rímmel, az magától jön. Verseim 
legtöbbje énekelhető. Feleségem ihletésére sok 
költemény született. De Mikes Kelemenhez ha-
sonlóan egy eszmei alakhoz írom verseimet. 
Szépen akarok szólni, mert a nyelvi agresszivi-
tás, a durvaság nagyon zavar. A szép beszéddel 
meg akarom tisztelni a hallgatót, az olvasót. 
Ehhez nagy segítséget nyújtott a szép beszédű 
feleségem. Sajnos már többé nem segíthet. Az 
engem ért hatások reakciókat váltanak ki belő-
lem. Így született meg pl. a Himnusz parafrázisa; 
„Óvd meg uram a magyart!” Az indulat belőlem 
verset provokál. El kell mondanom, hogy mi a 
véleményem a mai világról, pl. az ételosztás-
ról, ami felháborít. Erről írni kell! Aztán egyik 
mondat jön a másik után. Úgy érzem, mintha 
valami sürgetne az írásra.
Mikor kész egy vers? Melyek a kedvenc témái?
Megkönnyebbülést érzek, amikor a gondolata-
imat leírtam. Kibeszéltem, ami bennem volt. 
Rámondom a diktafonra, ahonnan visszahallom 

a saját hangomon a versem. Ha jónak érzem 
felszabadultságot, jó hangulatot érzek, amely 
levezeti a feszültséget, mint amikor az ember 
valami nagyon szépet él át. Minden téma ked-
ves számomra, amiről írok. Nagyon kedvelem 
a Somlót – mint a serpák a Himaláját – szá-
momra nemcsak látvány, szeretem és látom 
az ott munkálkodó embert is. Szívesen írok a 
természetről, az emberekről, történelmi ese-
ményekről. Tabutéma nincs. Sokat tanultam a 
nagy költőktől. Találkoztam Illyés Gyulával, jó 
ismerősöm volt Simon István, hatottak is rám, 
de nekem meg kellett találnom a saját hango-
mat, hogy azon szóljak azokhoz, akik olvassák, 
szeretik verseimet. A visszajelzések azt mutat-
ják, hogy jó utat választottam.

Írásom nem tudja visszaadni beszélgetésünk 
hangulatát. Dr. Czeidli Istvánt, a nagy tudású, 
finom humorú embert hallgatni kell. A köl-
tő– akinek a mindennapi tevékenységei közt a 
versírás van a fő helyen – olvasni kell!

Váti Ferenc

Közélet

VERSEL A VÁROS

„KÖNNYEBB VERSET ÍRNI, MINT BESZÉLNI RÓLA” -  
DR. CZEIDLI ISTVÁN

A szavalóverseny korcsoportonkénti első helyezettjei. 
Balról jobbra: Marczi Adrián, Kelemen Alexandra, 
Dávid Eszter, Erdélyi Dzsenna
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

Dr. Czeidli István
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
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Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” 
Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesüle-
te a XXV. Tavaszi Konferenciáját 2019. április 12-
13-án Szolnokon tartotta. A jubileumi ünnepség 
a hagyományos szakmai előadásokkal színesített 
igazi fesztivál hangulatú együttlétként zajlott. 
Célja az volt, hogy rávilágítson olyan értékekre, 
amelyek megteremtik a boldog gyermekkort 
az óvodában a művészeti nevelésben részesülő 
gyermekeknek. Az évenként megtartott mindig 
színvonalas rendezvényt ezúttal dr. Kállai Mária 
országgyűlési képviselő levélben tolmácsolt be-
széde nyitotta meg, majd Kosinszky Zsuzsanna, 
az EMMI Köznevelési és Stratégiai Főosztály 
osztályvezetője a tudatos szakmai munkavégzés 
szükségességéről tartott előadást. A két napban 
dr. Deme Tamás egyetemi docens, a Magyar 
Művészeti Akadémia Oktatási, Tudományos Bi-
zottságának szakértője, a művészeti pedagógiai 
programunk negyedik kiadásának lektora, az 
egyesület a gyermekek érzelmi, harmonikus ne-
velésének megteremtéséért tett értékközvetítését 
méltatta. Dr. Márkusné Natter Klára a magyar 
Kodály Társaság Titkárának gondolatait hallgat-
hattuk meg arról, hogy a Kodály szellemű óvodai 
ének-zenei nevelés a mai kor óvodásainak milyen 
kincseket tartogat. A művészeti programmal 
dolgozó óvodák intézményvezetőinek előadásá-
ban meghallgathattuk, hogy kinek mit jelentett 
20 évet megélni az Egyesületben. Lennerné Pál 
Szilvia óvodavezető beszédében összegezte a kol-
légák véleményét: 7305 nap folyamatos tanulás, 
7305 nap újjászületés, fejlődés, szemléletváltás, 
folyamatos önképzés, tudatos tervezés, megúju-
lás, közös célok, a művészetek ereje, innovációk, 
csodák, személyiségünk kiteljesedése, bátorító 
nevelés hatékonysága, tenni akarás, kihívások, 
magasan kvalifikált, elhivatott előadók, mély-
re ható előadások, jó gyakorlatok, lélekemelő 
gyermekműsorok, felejthetetlen püspökladányi 
kórustalálkozók, új kapcsolatok, barátságok, ösz-
szetartozás, elhivatottság, szívélyes vendéglátás, 
szeretetteljes vendégfogadás, ezeket az értékeket 

elértéktelenedő világunk színterén képviselni 
a legnagyszerűbb adomány és felelősségteljes 
megtiszteltetés. Köszönetét fejezte ki Nagy Je-
nőné Incinek a felénk áradó, megtisztelő biza-
lomért, a Művészeti Egyesület támogatásáért. 
Ebben a két napban 15 művészeti programmal 
dolgozó óvoda mutathatta be művészeti komp-
lex eszközökkel tarkított előadását. Láthattunk 
párnabábos mesefeldolgozást, hagyományőrzést 
bemutató húsvétolót, változatosan feldolgozott 
népmeséket, zenés-mozgásos perceket, somo-
gyi leányavatást, egy nevelőtestület saját maga 
alkotta meséjét, duraco óriás bábokkal szín-
padra állított népmesét. A keresztény nevelés 
értékeinek megerősítését bemutató kisfilmet is 
megtekinthettük, valamint gyönyörű dallamok 
csendültek fel a kolléganők népdalcsokraiban, 
majd egy egész nevelőtestület lélekemelő együtt 
táncolásában gyönyörködhettünk, akik hegyaljai 
táncokat mutattak be. Programunk fő eleme a 
humor, így a Vackor Óvoda nevelőtestülete erre 
az alkalomra „A pletykás asszonyok” egy fel-
nőtteknek szóló interaktív, saját forgatókönyvű 
székely tréfás népmesével igyekezett mosolyt 
csalni mindenki arcára. Mivel a művészeti terü-
letek képesek az emberi gondolatokat, érzéseket 
művészi szinten kifejezni, amelyek nagyon erő-
sen hatnak gyermekre és felnőttre egyaránt, így 
törekedtünk arra, hogy az előadásunkban ezek a 
területek a legváltozatosabb formában legyenek 
jelen. Így megsokszorozódott hatóerővel bíró 
előadást tudtunk a közönség nagy megelége-
désére bemutatni. Egy kevésbé ismert, ám an-
nál látványosabb, úgynevezett homokanimációs 
kisfilmmel indítottuk a jelenetet, amelyben Imri 
Zoltánné Szilvi stílusosan egy díszes székelykapu 
megrajzolásával jelenítette meg a mese kezdetét, 
amelyen gondolatban belépve mindenki valóban 
úgy érezhette, mintha egy hargitai kicsiny falucs-
ka mindennapjaiba csöppent volna. A székely 
viseletek és a történetbe belecsempészett nép-
tánc és népdal elemek a nép- és táncművészetet 
hivatottak megjeleníteni. Esztétikus díszletnek 

sem voltunk híján, hiszen egy lepedőre festett 
életnagyságú szekér- és fonójelenetet láthatott 
megelevenedni a nagyérdemű közönség. Az el-
maradhatatlan székely humorral és ízes beszéd-
del fűszerezett, tilinkó zenei aláfestéssel tarkított 
előadás a jelenlévő kolléganőktől elismerést vál-
tott ki, vastapssal jutalmazták a produkciót. Ün-
nepi hangulatot teremtő székely népi köszöntő 
csendült fel az előadás végén. Köszönetünket fe-
jezzük ki Kovács Norbert „Cimbinek” a viseletek 
biztosításáért; Trombitás Veronikának és Zsófiá-
nak a rendkívül igényes díszlet megvalósításáért; 
Kovács Zsoltnak, a DVTV főszerkesztőjének a 
fényképek és a homokanimációs kisfilm tökéletes 
elkészítéséért; Boldizsár Zsoltné Ritának, kedves 
munkatársunknak az Egyesületnek ajándékozott 
tarisznya szövéséért; valamint Pápai Józsefnek 
a „Vackor Társulat” biztonságos utaztatásáért. 
A „Hargitai Hírmondók”, avagy, akik a székely 
történetet megelevenítették: Lennerné Pál Szil-
via, Imri Zoltánné Szilvi, Kókné Nemes Ágnes, 
Hóborné Nemes Márta, Pankovics Andrásné 
Zsuzsa, Kulics Dóra, Fábián Anna, Bertalanné 
Poór Beáta.

Bertalanné Poór Beáta 
 óvodapedagógus

Intézményi Hírek

SZOLNOKI ESZTÉTIKAI TANÁCSKOZÁSON AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK

„A pletykás asszonyok”
Fotó: Vackor Óvoda

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Vackor Óvoda apraja-nagyja hálás köszöne-
tét fejezi ki Dürgő Péternek, intézményünk  
javára megszervezett ruhavásár keretében  
befolyt összeg: 58.185 Ft felajánlásáért.

„Három véka jó kívánat, áldjon meg az ég!”
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A Magyar Rendőrség indulójának elhangzásával 
vette kezdetét április 23-án a Kastélykönyvtár 
lovagtermében, a Rendőrség Napja alkalmából 
rendezett ünnepség. Devecser Város Önkormány-
zata kezdeményezésére köszöntötték a rendőrség 
munkatársai mellett a társszervek; az önkéntes 
tűzoltók, a polgárőrség és a mezőőrség tagjait. 
A rendezvényt a könyvtár igazgatónője, Szen-
te-Takács Anna nyitotta meg, majd a Himnusz 
elhangzását követően, moderátori bevezetőjében 
említést tett a rendvédelmi szervek védőszentjéről, 
Szent Györgyről, a hitéért kiálló, sárkányt legyőző 
vértanúról. Az igazgatónő szavait Ferenczi Gábor 
polgármester ünnepi beszéde követte, melyben 
kiemelte, a tavalyi évben útjára indított rendez-
vény célja, hogy évente legalább egyszer hivata-
los módon és megfelelő ünnepi keretek között 
ismerjék el mindazoknak a munkáját, akik a vá-
rosban a rend, a biztonság szavatolásáért nap 
mint nap tesznek, akik mindannyiunk életéért 
és vagyonbiztonságáért a mindennapokban fe-
lelnek. A városvezető örömének adott hangot, 
miszerint az elmúlt években, Devecserben és a 
Devecseri járás településein folyamatosan csök-
kent a bűncselekmények száma, ezzel együtt a 
lakosság szubjektív biztonságérzete folyamato-

san javult. Elismerően szól a polgárőrökről is, 
akik évek óta a rendőrség munkáját önkéntesen 
segítve járulnak hozzá a rend fenntartásához, va-
lamint az önkéntes tűzoltókról, akik szintén a nap 
bármely időszakában lelkiismeretesen szolgálják 
a köz javát. Szoboszlai Tibor r. alezredes, az Ajkai 
Rendőrkapitányság vezetője beszédében a rendvé-
delmi szervek egymásra utaltságára mutatott rá, 
továbbá a Devecserben kiemelkedő összefogás-
ra, amely hozzájárul a hatékony és eredményes 
munkavégzéshez. Az ünnepi beszédeket követően 
került sor az elismerések átadására. A „Devecser 
Város 2018. Év Rendőre” díját, Bakos András r. 
alezredes javaslatára, Gőcze Tamás r. főtörzsőr-
mester, a Devecseri Rendőrőrs körzeti megbízottja 
vette át. Gőcze Tamás r. főtörzsőrmester körzeti 
megbízott szakirányú feladatát, körzeti megbízotti 
tevékenységét felelősségteljesen, példamutatóan, 
lelkiismeretesen a tőle elvárható magas színvona-
lon, a jogszabályok maradéktalan betartásával 
végzi. Munkabírása rendkívüli, pozitív példaként 
szolgál kollégái számára. Hely- és személyismerete, 
problémamegoldó készsége kiemeli kollégái kö-
zül. Munkájára nagyfokú precizitás és igényesség 
jellemző. Körzeti megbízotti munkavégzése során 
több esetben végzett 2018-ban kiemelendő felde-

rítést ismeretlenes bűnügyekben, - szólt a laudáció 
a kitüntetettről. „Devecser Város 2018. Év Önkén-
tes Tűzoltója” díját, ifj. Varga Tamás, míg a „De-
vecser Város 2018. Év Polgárőre” díját ifj. Takács 
István kapta. Mezőőri munkájuk elismeréseként 
ajándékcsomagot vehetett át Eszenyi István és 
Dombi István. Az elismeréseket Ferenczi Gábor 
polgármester és Bognár Ferencné alpolgármester 
adta át. A kitüntetések átadása után, a díjazottak 
fogadták a gratulációkat, amit pezsgős koccintás 
és állófogadás követett.     

Vincze Barbara 

Bondor Lajos a Szeretetszolgálat Egyesület Kö-
zép-dunántúli Régió vezetője idén is jelen volt és 
Leveli Alíz kommunikációs és oktatásszervezési 
referens is a szeretetszolgálatot képviselte éppúgy, 
mint Preininger–Horváth Edina a Máltai Szeretet-
szolgálat Somló-környéki Biztos Kezdet Gyerek-
házak szakmai vezetője. Nagy Nándor Richárd a 
helyi Római Katolikus Plébánia kormányzója – vá-
rosunk kedves papja – is megtisztelte jelenlétével 
a ballagókat. A rendvédelmi szervek részéről Bor-
sath Balázs rendőr törzszászlós és Szente Róbert 
az Ajkai Hivatásos Tűzoltóság tűzoltó főhadnagya 
volt jelen. A helyi önkormányzatot és általános 
iskolát Nyárs Hajnalka önkormányzati képviselő 
asszony és igazgató-helyettes képviselte. A Váro-
si Könyvtár és Művelődési Ház vezetője, Szen-
te-Takács Anna is megjelent e szép napon. Azon 
vállalkozók, szakemberek részéről is eljöttek az 
ünnepségre, akik gyakorlati helyeket biztosítanak, 
illetve tanítják a tanulókat a szakmai fortélyokra, 
hogy felvértezett, modern tudással távozhassanak 
az iskolából a munka világába. Így megtisztelte 
az ünnepet Tornai Tamás a Somló Holding Kft. 
tulajdonosa, Tóth Tibor a DGA Kft. gyakorlati 
oktatás vezetője, Mórotzné Kiss Györgyi a Lakos 
Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Idősek Ott-
hona vezetője, Fekete Tiborné az ápolási osztály 
szakmai vezetője. Welspacher Józsefné a Vita Kft. 
ügyvezetője, résztulajdonosa is minden évben 
eljön, s néhány régebbi intézményi munkatárs, 
tanár is örömmel nézi a végzős tanulókat ünne-
pi meghatottságukban. A Himnusz hangjai után 
Kovács Éva igazgatónő szólt útravalóul, jövőbeli 
jótanácsokkal a végzősökhöz. Márai Sándor fent 
megjelölt gondolatával indította beszédét, majd át-
tért a mindennapokat átszövő felvetésekre is: „..az 
elmúlt 3 évben hányszor gondoltál egy nehezebb 
pillanatban arra, hogy: Mikor lesz már vége? Hát, 

most. Már csak ezt az egy órát kell kibírni és tiéd 
az élet. Érted virágoznak ki a fák, fürdik virágban 
az iskola, és talán a napocska is miattad kelt fel, 
hogy lásson téged…” Bár az igazgatónő lerövidí-
tette beszédét is az egyre szaporodó esőcseppek 
miatt, de látható volt, hogy mégsem tartanak ki 
a felhők ott fenn a magasban a műsor hátralevő 
részében. A műsorvezető bejelentette, hogy a tor-
nateremben folytatódik az ünnepség. Igen gyors 
technikai átszerelés után a program éppen onnan 
ment tovább, ahol az udvaron abbamaradt. Az 
idősebbek, meg az anyák az egészen kicsi gyere-
kekkel a tornatermi székekre is le tudtak ülni. Itt 
most láthatóvá vált, hogy a népes családokban 
van gyermekutánpótlás. Jó is, hogy a szülők el-
hozták a gyermekeket, bár nem tudtak egészen 
csendben lenni, hisz még oly kicsik, de legalább 
már lesz élményük az iskoláról, a tanulásról, a 
szakmaszerzésről, a szép ünnepségről. Most is 
igaz a mondás tán ide is: „nem lehet elég korán 
kezdeni…”, az iskola, a tanulás megszerettetését 
sem. A 10. évfolyamosok nevében Orsós Dominik 
búcsúzott néhány kedves gondolattal a megőrzen-
dő baráti kapcsolatok mellett. A 11-esek nevében 
Orsós Zsófia mondott búcsúszót az iskolától, az 
itt eltöltött évektől, az itt maradó diáktársaktól, 
az emlékektől. Török Vivien kissé izgulósan, de 
igen szép, finom énekével dalban mondta el a 
végzősök érzéseit. Az ünnepség a könyvjutalmak 
és oklevelek átadásával folytatódott. Kovács Éva 
igazgató asszony és kollégái azt vallják, hogy min-
den gyermekben van valamilyen értékes tulajdon-
ság, valamilyen kiváló képesség, amivel kitűnik 
a társai közül. A pedagógiai munkájuk során ezt 
igyekeztek észrevenni és kiteljesíteni a tanulókban. 
Könyvjutalomban és emléklapban részesült Ba-
ranyai Rózsa Eszter. A következő végzősök pedig 
egyénre megírt emléklapot vehettek át: Bogdány 

Klaudia, Deák Dávid, Horváth Szebasztián Rudolf, 
Kaposi Nikolasz János, Kozáni Alex, László Balázs, 
Mala Richárd, Orsós Ferenc Richárd, Orsós Mar-
tin Valentin, Orsós Patrik, Orsós Roland, Orsós 
Vanessza, Orsós Zsófia, Ősi István Dániel, Sárkány 
Tímea. Évről évre felemelő színfoltja a ballagási 
ceremóniának, amikor Bondor Lajos minden vég-
zős tarisznyájába tesz egy máltai pajzsot ábrázoló 
kitűzőt, bízva abban, hogy a pajzs megvédi a vise-
lőit az élet rossz kihívásaitól, a nehéz helyzetektől. 
Igazgató asszony az ünnepségen a kollégáin túl a 
szülőknek is megköszönte a támogatást: „…hogy 
az elmúlt három év alatt mellettünk álltak és segí-
tették munkánkat, s gratulálok a végzős, ballagó 
gyermekükhöz” – zárta szavait. 
Végezetül egy útravaló Nagy László idézettel kö-
szönt el:

„Töröld le könnyedet
Kisírt szemedben mosoly legyen és derű,

Mindennap kezdődik valami
Valami nagyszerű,
Valami gyönyörű.”

Anyák Napja küszöbén, köszönetül Kalányos Má-
ria gyönyörűen elénekelte, Koncz Zsuzsa hangjával 
fémjelzett: Mama… c. dalt. Aztán a végzősök a ma-
gasba engedték volna, - ha az udvaron vannak - az 
évenként már hagyományossá vált lufit, jelezvén, 
hogy a diákévek is ilyen gyorsan elszálltak. Aztán 
mégis meggondolták magukat, s úgy döntöttek ha-
zaviszik emlékbe. Megjegyzendő, emléket eltenni 
az iskoláról, a ragaszkodást, a szeretetet mutatja. 
Nem rossz jel! A ballagási műsor legvégén, a Szó-
zat hangjai szálltak, kint pedig hazatérőben apró 
esőcseppek, „örömkönnyek” hulltak a ballagókra, 
az ünneplőkre…

M. Mester Katalin

Intézményi Hírek/Közélet

ELISMERÉSEK A RENDŐRSÉG NAPJA ALKALMÁBÓL

BALLAGÁS A SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN
„A VILÁG MEGISMERÉSE ÉRDEKES, HASZNOS, GYÖNYÖRKÖDTETŐ...” (MÁRAI S.)    (Folytatás a címlapról)

„Devecser Város 2018. Év Rendőre” díjas Gőcze Ta-
más r. főtörzsőrmester
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
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Amikor a szülők óvodába adják gyermekeiket, 
sokakat elfog a bizonytalanság. Ez olyan mérföld-
kő a család életében, mely aggodalommal tölti el 
őket. Jó helye lesz az intézményben? Megfelelő 
szeretettel fordulnak majd felé? Ilyen, és hasonló 
kérdések cikáznak a szülők gondolataiban, mikor 
féltve őrzött kincsüket kiengedik a családi fészek-
ből. Mit gondol minderről egy óvónő? Milyennek 
látja a mai gyerekeket? Többek között ezekről 
kérdeztem az elhivatott óvodapedagógust, Ber-
talanné Poór Beátát.
Mikor, minek a hatására döntöttél úgy, hogy az 
óvodapedagógusi pályát választod?
Fiatal koromban mindig nagyon sok kisgyermek 
vett körül, akikkel hamar megtaláltam a közös 
hangot, így egyértelmű volt számomra, hogy mi-
vel szeretnék majd felnőttként foglalkozni. Tanul-
mányaim során pedig mindig olyan tanáraim, 
nevelőim voltak, akiket tiszteltem, szerettem és 
a tanítványaikhoz való pozitív hozzáállásuk mi-
att jó példával jártak előttem, hogy magam is a 
pedagógusi pálya felé forduljak.
Óvónőként mit tartasz a legfontosabb feladatodnak?
Minden gyermekben azokat a pozitív értékeket 
felfedezni, amelyek segítségével a legeredménye-
sebben bontakoztatható ki a személyiségük. Ke-
resem azokat a lehetőségeket, módszereket, ötle-
teket, amelyek segítenek célom elérésében, hogy 
csilingelő énekszótól hangos, csillogó szemektől 
ragyogó, vidám játéktevékenység során találhas-
sam meg a gyermekekben rejlő lehetőségeket.
Mit jelentenek számodra a gyerekek?
Sok mindent taníthatunk nekik, sok mindent 
tanulhatunk tőlük, de elsőként a személyiségün-
kön keresztül „szólunk” hozzájuk, legyünk akár 
pedagógusok, akár szülők. Saját magunk és az őket 
körülvevő világ tiszta tükreiként tekintek rájuk. 
A gyerekek vidámak, energikusak, azt hiszem 
magamat is látom bennük.
Milyennek látod a mai gyerekeket?
Abban, hogy milyennek látom őket nincs sok 
változás ahhoz képest, mint amikor az első évek-
ben elkezdtem velük foglalkozni. Kíváncsiak, ér-
deklődőek a világ dolgai felé, nyitottak és rend-
kívül fogékonyak az új ingerekre. Arra a világra, 
ami időközben annyira felgyorsult, hogy sokszor 
még felnőttként is nehéz vele lépést tartani. Nincs 
könnyű dolguk.
Régen a gyerekek sok időt töltöttek a szabadban, 
manapság viszont inkább a szobában játszanak. 
Hogyan lehet rávenni a gyerekeket, hogy kimoz-
duljanak?
Valamikor régen a gyermekkor arról szólt, hogy 
tele volt végtelen, szabadban, barátok között töltött 
vidám napokkal. A gyerekek kreativitásának nem 
volt határa, egész világokat építettek fel pár fada-
rab és egy kevés madzag segítségével. Manapság 
inkább az okostelefonok, táblagépek, televíziók 
ingergazdag, szórakoztató világa vonzza őket. 
Kellő tudatosság és mértékletesség híján azonban 
könnyen képzeletszegénnyé teheti őket ezeknek 
a használata, amelyek könnyen fogyasztható for-
mában nyújtanak látványt, hangot, színeket és 
mozgást. Nem jó mindent készen kapni, mert 
passzivitásra nevel, ellustul a szellem és vele pár-
huzamosan a test is. Jó példával, önmérséklettel 
kell megtanítani a gyerekeket a használatukra, 
nem szabad hagyni, hogy válogatás, mindenféle 
korlát nélkül nézzék a tévét, játsszák a játékokat 

rajtuk. A szülőké a felelősség, hogy milyen sza-
badidős tevékenységet kínálnak fel gyermeküknek 
és megfelelő mintát nyújtanak-e nekik ebben! Ha 
beköszönt a jó idő, lehetőleg kapcsoljuk ki a tévét 
és kergessük ki a gyerekeket a szabadba, hogy 
kedvükre rohangálhassanak, vagy engedjük meg, 
hogy pocsolyába ugrálhassanak, bunkert építse-
nek, kavicsot gyűjthessenek, mert ezek lesznek 
az igazán korszakalkotó élményeik, nem azok, 
amelyek az okoskészülékeken keresztül érik őket! 
A munkádban mi jelenti a legnagyobb kihívást?
A mai gyermekeknek rengeteg ismeretük van a vi-
lágról, azonban szociális érettségükben elmaradás 
tapasztalható. Szerencsére a művészeti pedagógiai 
programunk szeretet pedagógiája ott találkozik a 
mai kor gyermekeivel, ott tudja őket megérinteni, 
ahol nekik erre a leginkább szükségük van és a 
bátorító pedagógiai módszerek széles tárházával 
nyújt nekik segítséget, hogy eligazodjanak az érzel-
mi világ sűrű útvesztőjében. Az értelmi képességek 
fejlesztésén túl a legfontosabbnak azt tartom, hogy 
fogadják el, tiszteljék társaikat, tudjanak bocsána-
tot kérni, örömmel fogják meg a társaik kezét és 
tudják egymást jó szívvel megölelni.
Óvodapedagógusként mi a hitvallásod?
Küldetésemnek tekintem, hogy a munkám so-
rán a legfogékonyabb időszakban olyan kinccsel 
ismertessem meg a gyermekeket, amik a mai 
családok mindennapjaiból hiányoznak. A mai 
modern világban az infokommunikációs esz-
közök egyre nagyobb térnyerése már az óvodás 
korosztályt is behálózták, így különösen fontos az 
óvodában egy olyan értékteremtő, értékőrző kö-
zeget létrehoznunk, ahol játszva, a hagyományos 
népi játékok természetes örömével erősíthetjük a 
közösséghez tartozás érzését, a nemzeti identitás-
tudatuk kialakítását. 
Az óvodásaidnak mit szeretnél átadni?
Az óvodapedagógus munkája az egyik legszebb 
és legnemesebb feladat. Kibonthatja, óvhatja, ne-
velheti a jövőt. Törekszem arra, hogy a rám bízott 
apróságokat megtanítsam jól látni, nyitott szívvel 
érezni, és feltétel nélkül szeretni, gondolkodni és 
tisztelni. Habár manapság megváltozott a tár-
sadalmi környezet, mégis azokat a funkciókat 
kell elsajátítaniuk a gyermekeknek, mint néhány 
évtizede. A gyermektáncok, a közös együttlétek, 
amelyekben a gyermek a játék természetességé-
vel tanulja meg ezeket, kiválóan alkalmasak erre. 
Az összetartozás érzésével gazdagítja őket, pozi-
tív érzelmeket generál. A zene, a tánc, a mozgás 
kellemes hangulatot teremtve feszültséget old, 
mozgásra késztet, amely elősegíti a pszichikus 
funkciók fejlődését, a gondolkodást és ezzel párhu-
zamosan a kreativitást is. A mindennapokban és a  
Százszorszép népi játék és néptánc tehetségmű-
helyben végzett munkámban is szívügyemnek 
tekintem és igyekszem átadni az erre rendkívül 
fogékony kisgyermekeknek a zene szeretetét, a 
tánc örömét.
A munkáddal kapcsolatban mi az, amire büszke 
vagy?
Az első évektől kezdve tagja vagyok a Művészeti 
Munkaközösségnek, valamint aktívan részt veszek 
a Galéria, az Ének-zenei és a Mese, vers munka-
csoport célkitűzéseinek a megvalósításában. Szí-
vesen veszek részt az óvodaszintű rendezvények 
szervezésében, előkészítésében és lebonyolításá-
ban (ovi-szüret, galéria megnyitók, gyermeknap 

stb.). A Liszt Ferenc Zeneakadémia által irányított 
EFOP-os, tantárgy fejlesztési pályázat óvodai zenei 
nevelés gyakorlatát átértékelő és gazdagító, mű-
vészeti komplexitás módszereinek bemutatására 
irányuló két megye óvodapedagógusait megszólító 
regionális rendezvényen nemrég bemutathattam 
az általam kidolgozott és elfogadott kisfilmeket, 
amely az óvodapedagógusok ének-zenei gyakor-
lati munkájának színesítéséhez nyújt ötleteket és 
segítséget. Örömmel tölt el az is, hogy gyermek-
tánc az óvodában témakörben tartott gyakorlati 
elemekkel színesített előadásomat több ízben volt 
alkalmam bemutatni kolléganőknek országos, 
majd a regionális konferencián, illetve a szarvasi 
Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karán.
Melyik élményed volt az, ami pozitívan befolyásolt?
Az életünk jelentős része hétköznapokból áll, ame-
lyekben látszólag nem történik semmi különös 
dolog. Mégis azt gondolom, hogy erősebben le-
het belekapaszkodni azokba az apró örömökbe, 
amelyek ezen időszakban érik az embert, hiszen 
hétköznapokból van a legtöbb. A mindennapok 
által nyújtott legkisebb örömök is feltöltenek és 
lendületet adnak.
Miért szép dolog ezt a hivatást választani, mit ta-
nácsolsz azoknak, akik a pályára készülnek?
Azok a pedagógusok, akik hisznek abban, hogy 
hatással tudnak lenni a gyermekek életére, azok 
folyamatosan motiváltak tudnak maradni a pályá-
juk során. Karácsony Sándor gondolatai jutnak az 
eszembe: „A pedagógus nem lehet elkeseredett, 
megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen 
karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa.” 
Ilyen optimista szemlélettel felvértezett, erre a 
pályára készülő, a gyermekek nyelvét profesz-
szionális szinten beszélő leendő kollégák vagy 
kolléganők ne rekedjenek meg a tervezés fá-
zisában, jöjjenek, hiszen sok elhivatott, lelkes 
óvodapedagógusra van szükség.
Van olyan álmod, amit szeretnél még megvalósítani? 
A körülöttünk változó világ megújulásra készteti 
az embert, így a pedagógusokat is. Időnként újra 
kell értékelni magunkat, tevékenységünket, nyi-
tottnak lenni az újra, ehhez is folyamatos önképzés 
szükséges. Mindig tervezek, ötletelek, álmodok, 
de hiszek abban, hogy az álmok csak akkor való-
sulnak meg, ha nem áruljuk el őket.
Mi jelenti számodra a kikapcsolódást?
Nagyon szeretek a családommal lenni, utazni, 
olvasni, kirándulni, biciklizni, táncolni, énekelni, 
színházba, koncertre járni, új embereket megis-
merni, vidám emberekkel beszélgetni, másokat 
meghallgatni, csendben lenni és néha egyedül 
lenni. 
Köszönöm az interjút!

Vincze Barbara

„A PEDAGÓGUS NEM LEHET ELKESEREDETT, MEGTORPANT EMBER…”

Bertalanné Poór Beáta óvodapedagógus
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A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola 36 
felső tagozatos tanulója 4 kísérő tanárukkal fe-
lejthetetlen élményű szlovákiai kiránduláson vett 
részt a Határtalanul program keretén belül április 
16-18-ig. Az iskola már másodszor pályázott si-
keresen ezen utazásra. A mostani neve: A Szepes-
ség gyöngyszemei – Rákóczi nyomában. Az első 
állomás a határ közeli Almágy nevű község volt, 
ahol a helyi általános iskola várta tanulóinkat. 
Az intézmény bemutatása után a vendéglátók 
nagy tetszéssel fogadták a devecseriek néptánc 
műsorát, majd fergeteges táncházat tartottak. 
Búcsúzáskor közös felvétel is készült, valamint 
emlékül megkoszorúzták az iskola udvarán álló 
kopjafát. A Szepesség gyöngyszemeivel való is-
merkedés Rozsnyóval kezdődött, ahol Varga Gá-
bor rimaszombati idegenvezető csatlakozott a 
csoporthoz. A bányászvárost német telepesek 
alapították a XIII. században. II. Rákóczi Ferenc 
is sokat tartózkodott itt, a szabadságharc alatt 
1706-ban innen kormányozta a fennhatósága 
alatt lévő országrészeket. 1707-ben itt döntöttek 
a Habsburgokat trónfosztó ónodi országgyűlés 

összehívásáról. A főtéren álló szobor Andrássy 
Franciska grófnőnek, a szegények támogatójá-
nak állít  emléket. Betléren az Andrássy-kastély 
csodálatos látványa, a várkert romantikus szép-
sége, a parki séta tette emlékezetessé a napot. A 
hosszú utazás után örömteli volt megpillantani 
a Magas-Tátra hófedte csúcsait, majd izgalom-
mal elfoglalni a tátralomnici kényelmes szállást. 
Másnap folytatódott az újabb gyöngyszemek 
megismerése. Lenyűgöző volt a bélai cseppkő-
barlang, a szepesi vár. A gyerekek bejárhatták 
Közép-Európa legnagyobb erődítményét, amelyet 
már a kelták kezdtek el építeni, majd a tatárjárás 
(1241-42) után  IV. Béla is erős építkezésbe kez-
dett. Sok ismeretet szereztek a lőcsei és a késmár-
ki városnézés során is. Irodalmi olvasmányaik 
is felidéződtek. A fekete város című regényben 
szereplő városházát csodálták meg az előtte álló 
szégyenketreccel. De szó esett a lőcsei fehér asz-
szonyról, Géczy Juliannáról is, aki a város árulója 
volt. Csütörtökhelyen a Szent László-templo-
mot, s a mellé épített Szapolyai-kápolnát láto-
gatták meg. A kirándulás harmadik, befejező 

napján jutottak el Eperjesre és végül Kassára. A 
székesegyház kriptájában megkoszorúzták II. 
Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona, Bercsényi Miklós 
szarkofágját. Rövid városnéző sétával érték el a 
Rodostói házat, valamint Márai Sándor szobrát. 
Itt Dávid Eszter az író, költő Mennyből az angyal 
című versét szavalta el. Hazafelé a buszon kvíz-
vetélkedőt játszottak a szerzett ismeretekből, 
melynek győztese (aranyérmes) Fuchs Milán 
lett, dobogós helyezést ért el még Bakos Noémi 
és Venczel Zsófia.

Czeidli József 

„Zengjen a dalunk, pajtás /Fákon 
újul a hajtás/ Köszöntsük a tavaszt 
dallal! /Itt van május elseje/ Énekszó 
és tánc köszöntse! /Zeng és dalol az 
élet/ Szállj csak zeneszó, ének! /Éb-
resszed a magyar népet!/” Emlékez-
nek még a dalra? No, nem arra, ame-
lyet nagyobb települések emelvényei 
előtt elmasírozva énekeltek és böm-
böltek a hangszórókból, hanem arra, 
amelyet kisebb városok utcáin da-
loltak, pl. Devecserben. Sem akkor, 
amikor ezt énekelték, énekeltük, sem 
később nem találtam semmi rejté-
lyes, mögöttes, rejtett tartalmat a dal-
ban. Köszöntötte a legszebb évszakot 
és a munkásokat. Nem értem, miért 
idézik (az újabb időkben) furcsa fel-
hanggal, erőgúnnyal. Mi szerettük a 
május 1-jéket. Reggel, ha szólt a ze-
nés ébresztő, ha nem, mi korán kel-
tünk. Igyekeztünk a gyülekezőhelyre. 
Ide érkeztek az üzemek, intézmé-
nyek csoportjai munkahelyüket jelző 

tábláikkal, logóikkal, eszközeikkel, 
és mi iskolások. Én a hivatali dol-
gozók embernagyságú ceruzáját és 
tollát csodáltam. Azon töprengtem, 
hogy hogyan és hová írnak ezekkel 
az íróeszközökkel, ha leveszik a vál-
lukról. Számunkra a legjobb felvo-
nuló a vaj- és tejüzem teherautója 
volt. Itt kaptuk a friss, ropogós kiflit 
és egy pohár tejet, akár kétszer is. A 
várkerti labdarúgópályához érve illő 
volt a rövid köszöntő beszédet némi 
nyüzsgés közepette meghallgatni. A 
szórakoztató műsor közben egyre 
több csoport oldalazott a sátrak felé. 
Itt lehetett beváltani a sör és a virsli 
jegyeket. Falatozás és iszogatás köz-
ben szebb és vidámabb lett a műsor. 
A tetőpont mindig a focié volt. Ját-
szottak az öregfiúk egymás ellen, de 
a legremekebb a kövérek-soványak 
vagy a nősök-nőtlenek összecsapása 
volt. A kis közösségek meccs közben 
sem oszlottak fel. Mai szóhasználat-

tal élve; folyt a csapatépítő tréning. 
Olyannyira sikeresen, hogy – előfor-
dult – a csapattagok egymást hazáig 
kísérték, hogy folytassák a tréninget 
és az egyensúly ne szenvedjen kárt. 
Aztán az idő múlásával „elkopott” 
az óriásceruza és a toll, nem oszta-
nak már kiflit, nincs „csapatépítő 
tréning”, nem zeng az „Itt van má-

jus elseje”. Helyette fővárosi művé-
szek hakniznak, vándorkereskedők 
kínálják méregdrága áruikat, befi-
zetjük gyerekeinket, unokáinkat az 
ugrálóvárba és a csúszdára, aztán a 
maradékból fizetünk magunknak 
egy pohár sört.

Váti Ferenc

HATÁRTALANUL SZLOVÁKIÁBAN   
A SZEPESSÉG GYÖNGYSZEMEI   

AZ ÉN MÁJUS 1-JÉIM
„AZ IDŐSEKNEK; HOGY EMLÉKEZZENEK, A FIATALOKNAK; HOGY MEGISMERJÉK 
ELŐDEIK KORÁT”

Csoportkép a kassai székesegyház előtt
Fotó: Czeidli József

Felvonulók egy csoportja 1964-ben 
Fotó: Archív

A rock kedvelői délután a rendezvénytéren, 
akkor még hálás időben köszöntötték a májust. 
Május... a szó maga képeket, érzéseket hív elő 
bennem... orgonák, szívdobogás, fagylalt, gril-
lezés, finom borok, séták... estig sorolhatnám. 
A természet évről évre megmutatja szépségét. 
Ennek be- és kiteljesedése szerintem májusban 
történik. Ez a művészeket is megihlető hónap 

mindannyiunkat megérint, előcsalogatva a lélek 
tollait, hangszereit, ecseteit. Friss virágaival, üde 
zöldjével, a megannyi érzést előhívó eseménye-
ivel a május (pünkösd hava) magában hordozza 
az őszinte érzések kifejezését és megerősíté-
sét, az emberi hit és bizakodás előmozdítására, 
hogy a természet példájából kiindulva mindig 
van remény a változásra, megújulásra. Nekem 

a május örök szerelem, megannyi varázsával, 
természeti csodáival. Májusi útravaló minden-
kinek: „Töltsd meg az életed annyi pozitív és 
boldog tartalommal, élménnyel, amennyivel 
csak lehet, aztán meglátod, nem marad hely a 
rossz dolgoknak!”

Vincze Barbara

MÁJUSI VARÁZS...    (Folytatás a címlapról)
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RÖVID HÍREK

Április 15-én jótékonysági koncertet 
szerveztek a Művelődési Ház színház-
termében, Tar Lajos devecseri szár-
mazású, Németországban élő gitár- 
és lantművésszel. A rendezvény teljes 
bevételét a padéi magyar közösségi 
ház felújítására szánják. Az eseményt 
Ferenczi Gábor polgármester nyitotta 
meg.

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház a Madarak és Fák Napja alkalmából 
„Otthonunk a természet” címmel szervezett rajzpályázatot. A pályázatra tetszőleges 
technikával, A/4-es méretben készített, madarak-fák témakörbe illő pályaműveket 
vártak. A beérkezett munkákból május 10-én nyílt kiállítás a Művelődési Házban, 
ahol egyben az eredményhirdetést is tartották. A pályaműveket az intézmény 
dolgozói zsűrizték. A rendezvényt a Devecseri Agrokémiai Kft. támogatta.

Az általános iskola 4. évfolyamos ta-
nulói úszásoktatáson vettek részt. A 
diákok kilenc alkalommal, 18 órán 
kaptak lehetőséget, hogy úszástechni-
kájukat tovább fejleszthessék. Az órák 
jó lehetőséget nyújtottak arra, hogy a 
gyerekek megismerjék és megszeressék 
az úszást, mint sportot.

A hagyományokhoz híven a Devecse-
ri Ifjúsági Fúvószenekar ébresztette 
a város lakosságát május 1-jén. A 
délután folyamán Rock Majális vette 
kezdetét a Belvárosi Piac- és Rendez-
vénytéren. A fellépők között volt a 
Turmix Band, a Fláre Beás, a Hangár 
és a Milord együttes és az MVP zene-
kar. A megjelenteket Ferenczi Gábor 
polgármester köszöntötte. A padra-
gi Rangers Airsoft Team az airsoft 
(6 vagy 8 mm átmérőjű műanyag 
vagy biológiailag lebomló, gömblö-
vedéket kilövő „alacsony” energiájú 
légfegyverekkel játszott hobbisport 
- a szerk.) rejtelmeibe vezette be az 
érdeklődőket.

Az április 8-12. között zajlott, orszá-
gosan meghirdetett Digitális Téma-
hét projekthez városunk iskolája is 
csatlakozott. A Digitális Témahéten 
a tantárgyi és órarendi kötöttségektől 
részben függetlenül, egy egységes téma 
keretében, jellemzően digitális eszkö-
zökkel dolgozták fel az iskolák az át-
adandó ismereteket és készségeket. Alsó 
tagozaton elsősorban a tananyaghoz 
kapcsolódó, játékos feladatokat oldot-
tak meg, míg a felsősök robotikával, 
digitális tablógyűjtemény létrehozá-
sával foglalkoztak, valamint digitális 
témájú Kahoot vetélkedőn vettek részt 
a tanulók.

Dürgő Péter (Peti Bútor) jóvoltából egy 
közlekedési tükör került a régi kultúr-
házhoz, az Arany János és a Hunyadi 
utca találkozásához. A tükör és az osz-
lop beszerzését, annak költségeit és a 
kihelyezést is maga vállalta.
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Az online elérhető Önkormányzati Hivatali 
Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem 
a vállalkozásoknak is megkönnyíti a minden-
napjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az 
ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényel-
mesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az 
elektronikus ügyintézést választók így nemcsak 
a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik 
meg magukat, hanem támogatják a papírmen-
tes és környezetkímélő ügyintézést is.
Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő 
adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett 
nehéz a rohanó hétköznapok során még az ön-
kormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére 
manapság erre már nincs feltétlenül szükség, 
hiszen van olyan digitális tér, amelyre belépve 
egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Ön-
kormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, 
ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható 
és egyszerűen nyomon követhető. 

A portál segítségével a papír alapú, személyes 
megjelenést igénylő ügyintézés helyett az ország 
bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online 
is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi 
adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés ese-
tén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, 
gépjármű-, illetve termőföld adó jelenthető be, 
valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizo-
nyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési 
adó bevallása a portál segítségével szintén köny-
nyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy 
általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.
Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően 
jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra 
fordított idő. A lakosság mellett a gazdálkodó 
szervezetek is kényelmesen teljesíthetik helyi 
adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, 
és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online 
rendszerbe való belépést és személyes azonosí-
tást követően ismét időt takarít meg a rendszer 

a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántar-
tásokban meglévő személyes adatok már auto-
matikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon. 
Az online ügyintézési felületen közel félszáz kü-
lönféle ügy indítható, többek között ipari és ke-
reskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, valamint 
szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portál-
ról is közvetlen linken elérhető, az úgynevezett 
e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségé-
vel szinte bármilyen egyéb ügy is benyújtható 
elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók 
bármikor nyomon követhetik az általuk indított 
helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás 
után megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve 
az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is könnye-
dén elérhetik. Az Önkormányzati Hivatali Portál 
a  https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon és 
településünk weboldalán is elérhető. 

Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan 
elérhető Önkormányzati Hivatali Portál.
Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, 
autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind 
fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül 
hivatalos ügyintézéssel is járó események. Ja-
nuártól már minden magyarországi települé-
sen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati 
Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül 
online, akár a saját nappalinkból is kényelme-
sen és gyorsan intézhetők az önkormányzati 
hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk 
kisebb-nagyobb eseményei és azok adminiszt-
rációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak. 
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel 
a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások 
száma pedig tovább nő életünk nagy pillanata-
inál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- 
és építményadó bejelentés, szociális támogatási 
kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba 
vétel, iparűzési adó bevallás és még sorolhatnánk 

azon tevékenységeket, melyek általánosan a sze-
mélyes ügyintézések közé tartoznak és automa-
tikusan a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. 
Ez a kép azonban 2019-től teljesen megváltozik, 
mert az Önkormányzati Hivatali Portálon ke-
resztül már egyre több ügyet elektronikusan is 
intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a vasár-
napi ebéd után is.
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet 
biztosít és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál 
megszokhattuk, úgy a digitális térben is végig 
vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első 
lépésben saját magunk beazonosítása történik, 
majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés ki-
választása, ezt követően pedig a szükséges ada-
tok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság 
mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmen-
tesen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, 
mint korábban. 
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül 
bejelentkezett felhasználók számos helyi lakos-

sági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügyet 
indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező 
ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet 
igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követően 
azonosítja a rendszer és az űrlapok általános ada-
tai automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve 
így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor 
nyomon követhetik az általuk elektronikusan 
indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kat-
tintás után megismerhetik a folyamatok aktuális 
állapotát és megnyithatják a lementett űrlapokat. 
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a la-
kosság mellett a vállalkozások is kényelmesen 
teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket 
és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és 
aktuális folyamataik státuszát. Az Önkormányzati 
Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu 
weboldalon érhető el, melyet településünk web-
oldalán is megtalálnak.

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos maga-
tartások
Zaj- és rezgésvédelemmel összefüggően a közös-
ségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tást követ el az, aki
a) a városban zajjal járó építési, bontási tevékeny-
séget hétköznap 20.00 és 7.00 óra között, vasárnap 
és ünnepnapon végez, kivéve a közművek meg-
hibásodásának javításából adódó munkálatok,
b) a városban az ingatlanon zöldfelület-fenntar-
tással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet hét-
köznap 20.00 és 7.00 óra között, szombaton 14 
órától, vasárnap és ünnepnapon végez,
c) a városban a vendéglátó egység kerthelyiségé-
ben, teraszán hangosító berendezést munkanapon 
22.00 és 7.00 óra között, szombaton, vasárnap 
és munkaszüneti napon 22.00 és 9.00 óra között 

jegyzői engedély nélkül üzemeltet,
d) lakásán kívül rádió- és televízió közvetítést 
munkanapon 22.00 és 7.00 óra között, szomba-
ton, vasárnap és munkaszüneti napon 22.00 és 
9.00 óra között végez,
e) a napi egy óra időtartamot meg nem haladó 
közterületi rendezvény tartására vonatkozó beje-
lentési kötelezettségének nem tesz eleget,
f) a napi egy óra időtartamot meghaladó közterü-
leti rendezvényt engedély nélkül tart vagy a zajki-
bocsátási engedélyt a helyszínen nem mutatja be, 
g) a kereskedelmi és vendéglátó egység bejelentett 
nyitvatartási idejét túllépi,
h) magántulajdoni ingatlanon, munkanapokon 
22.00 és 7.00 óra között, szombaton, vasárnap 
és munkaszüneti napon 22.00 és 9.00 óra között 

jegyzői engedély nélkül hangosító berendezést 
használ, vagy zenés rendezvényt tart.
Kerti hulladék égetésével kapcsolatos maga-
tartások
A kerti hulladék égetésével összefüggően a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartást követ el az, aki
a) május1. és szeptember 30. között kerti hul-
ladékot éget,
b) az a) pontba nem eső időszakban 18–10 óra 
között kerti hulladékot éget,
c) az égetést végző személy az égetés teljes idő-
tartama alatt nem tartózkodik a helyszínen, a 
szükségesnél tovább végzi az égetést,
d) kerti hulladéknak nem minősülő hulladé-
kot éget.

ÖNKORMÁNYZATI ÜGYEK. MINDENKINEK. BÁRHONNAN.
A SORBAN ÁLLÁS A MÚLTÉ, INTÉZZE ÜGYEIT MOSTANTÓL ONLINE!

INTÉZZE ÖNKORMÁNYZATI ÜGYEIT ELEKTRONIKUSAN!

CSENDHÁBORÍTÁSSAL ÉS TÜZELÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
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Az udvaron megállítanak a virágok. Olyan szépek, 
hogy kicsit el kell időznöm köztük. Az üveges te-
raszon sincs ez másképp. Az ajtóban szeretettel és 
régi barátsággal fogad a Fenyvesi házaspár; Pityu 
és Terike. Ma a férj életéből ragadunk ki – az egész 
élethez mérten – pillanatokat.
Szegény, de szép gyerekkor – a semmiből is 
tudtak játékot alkotni
Pityu második gyerekként Devecserben született 
1947-ben. Édesapja az erdészetnél dolgozott, édes-
anyja a ház körüli feladatokat látta el. A szülők 
szigora ellenére is szép gyerekkora volt. Imádta 
a focit. Ha hallotta a labda „huppogását”, már ro-
hant, mert folyt az utcabajnokság. Néhány név a 
csapatból: Györkös Karcsi, Stall Tibi, Balassa gye-
rekek, Oszkó gyerekek, Erdélyi Gyula. Az választott 
csapatot, akié a labda (nem foci!) volt. Játszottak 
a halastónál, Balassáék előtt, a Hársfa sor elején 
(akkor még nem voltak házak ott). Nem kellett 
bíró, nem veszekedtek, nem volt igazságtalanság. 
A szabályokat maguktól tartották be. Kapufának 
valót az erdőből szereztek, amit 2-3 nap után rend-
szeresen elloptak. Télen a tavon csúszkáltak. Ha 
beszakadtak, csak akkor mentek haza, ha már 
megszáradtak. Szinte soha nem voltak betegek. 
A munka közben is (tehénőrzés) megtalálták a 
játék, a szórakozás lehetőségét; kukoricát, krumplit 
sütöttek, a labda természetesen mindig jelen volt. 
Az iskolában a 40-es létszám ellenére is, nagyon jó 
(vegyes) osztály volt, nagyszerű tanárokkal; Már-
kus Ildikó (o.f.), Avar Piroska, Németh Magdolna, 
Antal László, Péter László, Barták Béla, Kovács Jó-
zsef (rajzos), Timár László. Pityu játszott az iskolai 
úttörő focicsapatban. Legtöbbször biciklivel men-
tek meccsre a környező csapatokhoz. Csatárként 
itt már a Kis Fenyő becenevet kapta. (Ma is így 

hívják még néhányan.) Az ügyes csatár jó hasznát 
vette a tánciskolában tanultaknak.
3 év szakiskola, 1 év munka, 2 év katonaság 
után újra Ajka
1961-ben az ajkai 300-asban géplakatos szakmát 
kezdett tanulni. A gyakorlatot a Központi Szénosz-
tályozón végezte. Vizsga után egy évet dolgozott 
itt nagyon jó kollektívában. 1965-ben vonult a 
Meggyesre katonának. Egyes harcos kiképzést (6 
hét pokol) Lentiben kapott. Egy év múlva, mint 
őrvezető és kiváló katona 6 hétig ő lett a Meggyesre 
vonulók kiképzője Nagykanizsán. Őrmesteri rang-
gal, kétszeres kiváló katonaként szerelt le 1967-ben 
(1 hét híján 2 év!). Visszatért előző munkahelyére. 
Két év múlva a TÖVÁL lakatosa lett. Munkájával 
kiérdemelte a Veszprém megyéért Érdemérem 
ezüst fokozatát. Itt lett csapatkapitánya a minden-
kit verő kispályás csapatnak „A FENYŐ” (1967-69-
ig Devecser felnőtt csapatában játszott). 
Külön fejezet: a Bakony Művek
1975-ben az új üzem csoportvezetője a szifonfor-
gácsolóban. A folyamatos fejlesztés következmé-
nyeképpen jöttek az új termékek, amelyek mind-
egyikének Pista főrészese volt, úgy hogy heteket 
járt Veszprémbe „betanulni”. A gyártás szigorú 
fegyelmet követelt. Több tanfolyam elvégzése után 
a csoportvezetőből művezető, majd a szerelde 
vezetője lett és kétszeres kiváló dolgozó. Nagyon 
jó kollektíva jött össze. Megbecsülték a dolgozó-
kat – különös gondot fordítottak a kismamákra. 
Pista, mint ÜB vezető, a szakszervezeti vezetővel, 
Nagy Józsefnével (Böbe) kirándulásokat, összejö-
veteleket, rendezvényeket szerveztek. Valamennyi 
sikeres volt. A Bakony Művek a piacok leépülése 
miatt 1995-ben bezárta kapuit. Pista művezető lett 
a TRANSPACK-nál. Nehezen szokta az új helyet. 

Itt már nem FENYŐ volt, hanem Pista bácsi. 12 
év után nyugdíjba ment.
A munkán és a focin kívül is van élet
A devecseri kereskedelmiben érettségizett Oszkó 
Terike, aki a helyi Erdélyi Miklós cipőboltjában 
lett eladó. Fenyvesi István sokat nézegette a kira-
katot, pedig nem akart cipőt vásárolni. A szeme 
megakadt a csinos eladó lányon (aki még eladó 
volt). A Fekete Farkasban ismerkedtek meg (ez 
akkor a közélet, a szórakozás legfőbb helye volt). 
1969-ben (50 éve!) kötötték össze életüket. Péter 
1971-ben született; két családja; Fanni eladó és 
Zalán (Gárdonyi-díjas), István 1974-ben született; 
kislányuk; Júlia kiváló klarinétos. Természetesen 
mindhárom unoka a nagyszülők kedvence. Van 
mamás-papás napjuk, amit soha nem hagynak 
ki. Pista nagypapa ki-kijár a meccsekre és focit 
néz a TV összes sportcsatornáján. Nagyon sze-
ret kertészkedni feleségével együtt. A nehezebb 
munkákban fiaik segítenek.
Júliusban ünneplik aranylakodalmukat. Minden 
jót a kedves, szeretetreméltó párnak!

Váti Ferenc

Sorsok

EMBERMESÉK
A KIS FENYŐTŐL A PISTA BÁCSIIG

István 20 éves

A legendás TÖVÁL kispályásai (az álló sor közepén 
Fenyő, a kapitány) A két testvér: Pityu a „kopasz”, Jóska az „öreg” katona Házassági évforduló

A kétszeres kiváló szakaszvezető Esküvő 1969-ben

Péter és családja (balra) mellette: Fanni, előtte fele-
sége Andrea, fia Zalán (jobbra) István, Júlia előtte 
felesége Petra
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Devecser Város Önkormányzata, valamint a Vá-
rosi Könyvtár és Művelődési Ház közös szer-
vezésében május 8-án tartotta a Polgármesteri 
Hivatal előtti téren a vörös terror áldozataira való 
ünnepi megemlékezést. A megjelenteket, köztük 
sok általános és szakiskolást Szente-Takács Anna 
igazgatónő köszöntötte, aki egyben az ünnepség 
moderátora volt. Az Ifjúsági Fúvószenekar előa-
dásában hangzott el a megemlékezés kereteként 
a Himnusz, majd a r. katolikus (régi) temetőben 
a Szózat. Czeidli József történelemtanár az 1918-
20-as évek magyarországi történelmi eseményeit 
idézte fel, a 100 évvel ezelőtti történéseket. Fe-
renczi Gábor polgármester ünnepi beszédében 
kitért a devecseri vörös terror áldozatainak sze-
mélyes bemutatására, példaképül állítva már-
tírságukat a mai devecseri fiatalságnak, s egy-

ben nemes cselekedetnek nevezte, hogy 2015 
májusától fekete márványtábla őrzi neveiket a 
városháza utca felőli falán. Nevük: Baják István, 
Bőnyi Gyula, Ferenczi Lajos, Krassowsky Gyula, 
Somogyi János. Krassowsky Gyula tanító mártír 
leszármazottja, az Erdélyben élő Krassowsky Jó-
zsef levelet küldött, amelyet Czeidli József olva-
sott fel. Benne a következőkre kérte a hallgató-
ságot. „Őrizzétek a lángot és bízzatok Istenben! 
Vegyétek észre, hogy Apponyi gróf jóslatai egyre 
igazabbnak bizonyulnak... S mondjátok Ti is azt, 
amit mi itt mondunk Erdélyben: Mi osztán nem 
engedünk a ’48-ból!” Ezt követően Dávid Eszter 
szavalata következett, Wass Albert: A bujdosó 
imája című verset mondta el - Horváth András 
Csabáné Treiber Ildikó tanárnő felkészítésében. 
Az emléktáblánál és a mártírok sírjánál az önkor-
mányzat nevében Ferenczi Gábor polgármester 

és Vörös Tibor önkormányzati képviselő, bizott-
sági elnök, a Jobbik helyi szervezete nevében 
Bognár Ferencné alpolgármester és Bella József 
koszorúzott.  

Czeidli József

E hónap is bővelkedik jeles évfordulósokkal és 
eseményekkel. Az emlékezést Dienes Valériával 
kezdjük, ő 140 éve született. (Szekszárd, 1879. 
május 25.) Babits Mihály unokatestvére, egyike 
azon hölgyeknek, aki egyetemi tanulmányokat 
folytatott. Filozófiából, matematikából és esz-
tétikából doktorált. Zongorát és zeneszerzést 
a Zeneakadémián tanult. Hírnevet azonban az 
1905-ben Budapesten megnyitott saját moz-
dulatművészeti iskolájával szerzett. Fordítói 
munkásságáért, a magyar filozófiai nyelv fej-
lesztéséért 1934-ben Baumgarten-díjat kapott. 
13 évi társult tagság és a 2003-ban 83,76%-nyi 
támogatói szavazattal végződött népszavazás 
után Magyarország 15 éve (2004. május 1.) 

csatlakozott az Európai Unióhoz. 80 éves lenne 
Schirilla György hosszútávfutó, aki 1975-től 37 
éven át minden télen átúszta a jeges Dunát. 190 
éve született (1829. május 14.) Kamermayer 
Károly, az egyesült Budapest első polgármes-
tere. 100 éve (1919. május 21.) született Fehér 
Klára József Attila-díjas író, újságíró, gyermek-
könyvek, útirajzok és hétköznapi kisemberek 
történeteinek népszerű szerzője. Gróf Széchenyi 
István 180 éve hozta létre a Pesti Hengermalom 
és Gépgyár Rt.-t, és megkezdhették Lipótváros-
ban, a mai Honvédelmi Minisztérium helyén a 
József Hengermalom építését. 

Czeidli József

A VÖRÖS TERROR ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK

MÁJUS JELES ÉVFORDULÓSAI

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

Fehér Klára
Fotó: Internet

Lezárult a Devecseri Család és Gyermekjó-
léti Központ és Szolgálat által megvalósított 
EFOP-3.2.9-16-2016-00050 számú „Óvodai 
és iskolai szociális segítő tevékenység fej-
lesztése a Devecseri járásban” című pályá-
zat, 35 millió Ft európai uniós támogatás 
segítségével.
A pályázat átfogó célja az elsődleges prevenció 
megerősítésével az óvodás és iskolás gyerekek 
és fiatalok (köztük a szociálisan hátrányos hely-
zetűek) szociális jólétének, életminőségének 
javítása, az óvodai és iskolai szociális segítés 
feladatellátás feltételeinek megteremtésével. 
A célok megvalósítására a beruházások, kü-
lönféle eszközbeszerzések mellett, szabadidős 
prevenciós programok, tanulmányi kirándulá-

sok, táborok, képzések, szakmai napok kerül-
tek megszervezésre. A pályázat célcsoportjai: 
a köznevelési és közoktatási intézményekbe 
járó gyermekek, fiatalok, a szülők, gondviselők, 
valamint az óvodapedagógusok, pedagógusok, 
köznevelési intézmények közösségei.
A pályázat során a járásból 8 köznevelési és ok-
tatási intézmény bevonásával valósultak meg 
a programok, illetve a főállású szociális segítő 
szakember alkalmazása.
A pályázat megvalósításába bevont intézmé-
nyek:
Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola
Vackor Óvoda
Devecseri Szakközépiskola
Noszlopi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ál-

talános Iskola
Noszlopi Óvoda
Nagyalásonyi Kinizsi Pál Általános Iskola
Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda
és a Kertai Általános Iskola.
Valamennyi bevont intézményben a szociális 
segítő tevékenység elérhetővé vált. A célcsoport 
egy helyben biztosított speciális szolgáltatást 
vehet igénybe az óvodai és iskolai szociális se-
gítő személyében.  
A pályázat megvalósítási időtartama: 2017. 
október 1-től 2019. március 31-ig.
További információ kérhető:
Farkasné Osváth Zsuzsanna projektmene-
dzsertől
06 88/512-715, devicsalad@vnet.hu 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 

 fejlesztése a Devecseri járásban
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A CITROMFŰ

EZT NEM IS OLYAN NEHÉZ BETARTANI…

Az orvosi citromfű - latin nevén Melissa officinalis 
- nagyon széles körben felhasználható, hazánkban 
is termesztett növény, egyike a legrégebben hasz-
nált gyógynövényeknek. Nevét a friss citromra em-
lékeztető illatáról kapta. Alvászavarokra, emésztési 
panaszok kezelésére is alkalmas, hiszen idegerő-
sítő, nyugtató hatású. Szabályozza a pajzsmirigy 
működését, serkenti a májat, emésztésjavító, puffa-
dásgátló. Izzasztó hatása is van. Gyógyteáját for-
rázással készítjük. Idegnyugtatásra, depresszióra 
naponta 2-3 csészével ihatnak belőle étkezések 
között. Ez a tea ne legyen túl erős, egy csapott 
teáskanálnyi teafű elég 2,5 dl vízhez. Megfázás, 
influenza esetén izzasztásra is alkalmas. Javasolt, 
hogy már az ágyban fekve forrón igyunk belőle 
legalább két csészényit. Emésztésjavításra étkezés 
előtt fogyasszunk belőle egy csészényit. Ha alvási 
problémákra isszuk, este lefekvés előtt tanácsos 
egy langyos csésze teát elkortyolgatni. Külsőleg 
is használhatjuk duzzanatokra, zúzódásokra és 
reumatikus fájdalmakra is. A közvetlenül virágzás 
előtt leszedett citromfüvet összevágjuk fél-egy-
centis darabokra, egy befőttesüveget teleteszünk 
és leöntjük gabonaszesszel (tisztaszesszel vagy 
erős pálinkával). Két hétig szobahőmérsékleten 
érleljük, naponta egyszer felrázzuk, utána leszűr-

jük. A citromfű tinktúra két évig eltartható ható-
anyag-veszteség nélkül. Ezzel a tinktúrával óva-
tosan dörzsöljük be a fájó testrészt, a zúzódást. A 
tinktúrába mártott gézzel köthetjük be a reumás 
végtagokat. (Készíthetjük vegyesen rozmaringgal 
is. Így még hatásosabb tinktúrát kapunk.) Érdemes 
a kertünkben tartani egy-egy bokorral a citrom-
fűből, hogy szükség esetén szakíthassunk róla 

egy csokorral a teába. Ha meghonosodott, akkor 
magját szórva már minden évben megmutatkozik 
a kertünkben. Az elmúlt időkben szóltunk már a 
bodza gyógyhatásairól. Mire a lap kezükbe kerül, 
tán aktuális lesz bodzát gyűjtenünk. Ne feledjük 
a citromfű sem kiirtandó gyomnövény, hanem 
gyógynövény!

M. Mester Katalin

A világ legidősebb emberei elmondták, hogyan 
kell élni ahhoz, hogy aktív és hosszú legyen az 
életünk. Csokorba gyűjtöttük a tapasztalatokat:
1. Lazíts egy csésze teával
A tea tele van antioxidánsokkal, amelyek segí-
tenek meggátolni a szívbetegséget, a rákot és a 
korai öregedést.
2. Egyensúlyozás minden reggel
Ha reggel öltözködés közben az egyik, majd a 
másik lábadon egyensúlyozol, az erősíti a hát, 
kismedencei izmokat, mindent, ami támasztja a 
gerincet. No, meg a torna, s a mértékkel végzett 
fizikai munka is megtartó erő.
3. Rágj el napi három diót
A dió az egyik legegészségesebb csonthéjas, mert 
olyan anyagokat tartalmaz, ami segíti a szervezetet 
a betegségek elleni küzdelemben.
4. Menj a napra! 
Minden második ember D-vitamin hiányos. Ha 
napi 15-20 percet eltöltünk a napon mindenféle 
fényvédő nélkül, az csak a D-vitamin szintet adja 
meg, de nem növeli a bőrrák kockázatát.
5. Legyenek barátaid, akire mindig támasz-
kodhatsz
A kutatások rámutattak, hogy a(z őszinte) bará-
tok biztonságot adnak a léleknek. Segíteni kell 
egymást.
6. Soha ne tömd tele a gyomrod
Hagyjuk abba az evést, ha már 80 százalékban 
jóllaktunk. A felesleges étel maradjon a tányéron 
vagy vegyünk ki kevesebbet.
7. Feküdj le egy órával korábban
Az alváshiány is nagy kockázatot jelent az egész-
ségünkre, depressziót és szívbetegséget eredmé-
nyezhet.
8. Ápold a fogadat, fogínyedet
Mivel nem tűnik olyan nagyon komoly beteg-

ségnek, sokan nem fordítanak rá kellő figyelmet. 
Pedig elősegíti a szívbetegségek kialakulását, a cu-
korbetegséget és egyes rákos megbetegedéseket is.
9. Legyél a részletek embere, légy lelkiismeretes
Azok az emberek, akik óvatosak a pénzügyekkel, 
megfontoltak, figyelnek a részletekre, tovább él-
nek. Úgy látszik, hogy a lelkiismeretes emberek 
több szerotonint termelnek az agyukban, ami jó 
érzést kelt, ezáltal kevesebbet esznek és jobban 
is alszanak.
10. Tarts kisállatot
Akiknek van házi kedvencük, azok kevésbé stresz-
szesek, kevésbé depressziósak és tovább élnek a 
kutatások szerint.
11. Ne tedd a gyümölcsöt a hűtőbe
A vizsgálatok szerint a hűtött gyümölcsben és 
zöldségekben kevesebb a vitamin és a tápanyag, 
mint a szobahőmérsékleten tároltakban. A pa-
radicsomot és a paprikát, almát nem a hűtőben, 
hanem szobahőmérsékleten kell tárolni. 
12. Segíts másoknak
Mások segítése nem csak jó érzést ad a léleknek, 
hanem nagy egészségügyi jutalom is jár érte, mert 
a jó szándékú emberek kevésbé hajlamosak dep- 
resszióra.
13. Énekelj derűvel minden nap
Akik rendszeresen énekelnek, jobb egészségügyi 
állapotban vannak, mint nem éneklő társaik. A 
kórusok tagjainak a várható élettartama is ma-
gasabb, mivel az éneklés csökkenti a stresszt, így 
egészségesebb életet élhetünk.
14. Ne panaszkodj
Az optimista emberek 12 évvel tovább élnek, mint 
a pesszimisták.
15. Igyál sok almalevet
Az almalé segíti megőrizni az agy fiatalságát, és 
csökken az Alzheimer-kór kialakulásának veszé-

lye. A kutatók azt találták, hogy aki naponta két 
pohár almalevet megiszik, nehezebben öregszik 
az agya.
16. A derekad mérd, ne a súlyodat
A derékbőség jobban jelzi a szívbetegségeket, mint 
akár a súly, vagy a BMI testtömeg-index. Ennek 
az a magyarázata, hogy derék tájékon lehet mérni 
leginkább, hogy a létfontosságú szervekre mennyi 
zsír rakodott.
17. Nevess naponta legalább 20-szor
A nevetés erősíti az immunrendszert, csökken-
ti a stresszt. Míg a felnőttek naponta átlagosan 
csak 5-15 alkalommal nevetnek egy nap, addig 
a gyerekek órákat.
18. Szokj le a dohányzásról
Körülbelül 10 évvel rövidíti meg az életet a do-
hányzás, s csökkenti az életminőséget is.
19. Higgy!
Szoros a kapcsolat a hit és a hosszú élet között. A 
hívő ember, jobban kezeli a stresszt, az érzelmi 
problémákat. A hit optimizmust és erőt ad a be-
csülettel élt mindennapokban. Ez az erő a szervezet 
egészségében is megnyilvánul, védelmet nyújt a 
szívnek, az egész szervezetnek.

Gyűjtötte: M. Mester Katalin
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Április 13-án a bajnokság egyik favoritjánál a 
Balatonfürednél vendégszerepelt a devecseri 
focicsapat. A hazaiak 4:0 arányban győztek a 
lelkesen és szervezetten küzdő vendégek ellen. 
Bár a Szpari semmiféle veszélyt nem jelentett a 
bajnokaspiráns kapujára, emelt fővel hagyhatták 
el a pályát. Hét közben játszották a Veszprém 
Megyei Kupa 5. fordulójának mérkőzéseit. A 
megyei másodosztályú Csopak látta vendégül 
városunk csapatát. Az első félidőben Illés Mi-
hály révén szerezte meg a vezetést a vendégcsa-
pat, majd a második játékrészben még nyolc-
szor voltak eredményesek. A gólokon Szakonyi 
Stefán (4), Orsós Richárd (2), Nagy Szabolcs és 
Horváth Richárd osztoztak. Végeredmény 9:1 
lett és ezzel a 6. fordulóba jutott a Szpari. A kö-
vetkező 23. fordulóban, zsinórban negyedszer 
lépett idegenben pályára a csapat. Az addig 
eltelt 22 fordulóban mindössze három pontot 
gyűjtő, és ezáltal biztos kieső Zirc nem jelent-
hetett különösebb akadályt. Bár nem játszott jól 
a devecseri csapat, Szakonyi Stefán találataival 
egy óra játék után így is kétgólos előnyre tett 
szert az addigra már emberhátrányban futbal-
lozó hazaiak ellen. Sajnos nem sikerült lezárni 
a mérkőzést, bár lehetőségek voltak rá, egy 
kontratámadást követően szépítettek a hazaiak 
és a hátralévő játékidőben védekezésre kény-
szerítették a vendégcsapatot. Újabb gólt azon-
ban már nem sikerült szerezniük, így a Szpari 
újabb értékes idegenbeli győzelmet aratott. A 
24. fordulóban a szintén kiesés ellen menekülő 
Csetény lépett pályára városunkban. A három 
pont megszerzése a bennmaradás szempont-
jából mindkét csapat számára nagyon fontos 
volt. Az első félidőben meddő mezőnyfölényben 
játszottak a hazaiak és bár többet birtokolták 
a labdát, helyzetet nem sikerült kialakítani a 
jobbára csak védekező és kontratámadásokra 
berendezkedő vendégek ellen. Aztán a félidő 
utolsó öt percében Szakonyi Stefán és Cserna 
Róbert is betalált, így a szünetre kétgólos hazai 
előnnyel mehettek a csapatok. A második játék-
részt nagyon rosszul kezdte a Szpari. Mindjárt 
a 47. percben szépített a csetényi gárda, majd 
a játékrész közepén az egyenlítés is sikerült ne-
kik. A mérkőzés hátralévő húsz percében újabb 
találat már egyik oldalon sem született, így az 
ellentétes félidők után igazságos pontosztoz-
kodás született. A május elsejei ünnepnapon 
is pattogott a labda a megyei focibajnokság-
ban. Csapatunk Magyarpolányban lépett pá-
lyára. A mérkőzés elején magához ragadta a 
kezdeményezést a Szpari. Többet birtokolták 
a labdát, rendre eljutottak az ellenfél kapujáig, 
azonban a támadások befejezésével hadilábon 
álltak Szakonyi Stefánék. Aztán a félidő végére 
megtört a jég. Egy kapu előtti kavarodás vé-
gén Horváth Richárd talált a kapuba, majd a 
második játékrész első percében Illés Mihály 
növelte tovább az előnyt. A kétgólos vezetést 
azonban négy nap leforgása alatt másodszor 
is „elszórakozta” a devecseri alakulat. 2:0-nál 
egy remek támadás végén Király Lajos Zoltán 
eldönthette volna a találkozót, a helyzet kima-
radt, majd a Magyarpolány hat perc leforgása 
alatt egalizálta az eredményt. A végeredmény 

ezúttal is 2:2 lett. A 26. fordulóban a jó erőkből 
álló Balatonalmádi látogatott Devecserbe a há-
rom pont megszerzése reményében. A mérkőzés 
elejétől vendég labdabirtoklás jellemezte a játé-
kot, azonban a fegyelmezetten védekező hazai 
csapat ellen helyzetet sem tudtak kialakítani a 
Balaton-partiak. A 22. percben Illés Mihály re-
mek helyzetfelismerés után pazar góllal szerezte 
meg a vezetést csapatának. A hazaiak vezető 
gólja után semmit nem változott a játék képe. A 
vendégeknél volt többet a labda, de játékukban 
nem volt átütőerő. A második játékrészben több 
veszélyes kontratámadást is vezetett a Devecser, 
miközben a védekezésük hibátlanul működött. 
A pontot az i-re a 91. percben sikerült felten-
ni. Horváth Richárd jobb oldali beadását Or-
sós Richárd juttatta a kapuba, eldöntve ezzel a 
három pont sorsát. A győzelmet jobban akaró, 
és 90 percen keresztül szervezetten futballozó 
hazaiak teljesen megérdemelt győzelmet arat-
tak. Május 8-án, szerdán a Veszprém Megyei 
Kupa sorozat 6. fordulójára került sor. Csa-
patunk a Csetény vendégeként lépett pályára. 
Fordulatos mérkőzésen Szakonyi Stefán utol-
só hét percben szerzett mesterhármasával és 
Kiss László egy találatával 4:3-ra megnyerték a 
mérkőzést, bejutva ezzel a sorozat legjobb négy 
csapata közé, ahol Badacsonytomaj együttese 
lesz az ellenfél. A következő bajnoki körben 
szomszédvári rangadóra került sor. Az Ajka 
Kristály látta vendégül csapatunkat. Játékosa-
ink folytatták remek sorozatukat. A mérkőzés 
folyamán jobbára mezőnyjáték folyt a pályán. 
A Kristály gólkirály-jelöltje, Szedlacsek Balázs 
egy szabadrúgást követően a kapufát találta el 
és ez volt a legnagyobb helyzet a 90 perc alatt. 
A végeredmény 0:0, ami a Devecser számára 
jó eredmény a két csapat tabellán elfoglalt és a 
megszerzett pontok alapján. Csapatunk veret-
lenségi sorozata immár hét mérkőzés óta tart, 
amibe 5 bajnoki és kettő kupamérkőzés tartozik.

U19-es csapatunk soron következő bajnoki mér-
kőzése Zircen volt. Sándor László együttese 0:2-
ről felállva, Nagy Szabolcs mesterhármasával 

megfordította a mérkőzést és 3:2-re nyert. A 
következő körben hazai pályán nem sikerült 
megismételni az előző heti bravúrt. A Csetény 
5:1-re nyerni tudott. A hazai gólszerző Orsós 
Richárd volt. A május elsejei fordulóban Ma-
gyarpolányban sikerült javítani, Polgár Milán 
(2) és Orsós György találataival 3:2-es győze-
lem született. Az idegenbeli sikert ismét hazai 
vereség követte. A Balatonalmádi gólgazdag 
mérkőzésen (5:7) vitte el a három pontot. A 
devecseri gólszerzők Nagy Szabolcs (3), Orsós 
Richárd és Orsós Gergő voltak. A 27. fordulóban 
az Ajka Kristály vendégeként 7:3-as vereséget 
szenvedtek fiataljaink. A gólokat Horváth Milán 
(2) és Csillag Richárd szerezte.

U16-os csapatunk az elmúlt hónapban öt baj-
noki mérkőzést játszott. A három idegenbeli 
fellépésükön nyerni tudtak, a két hazait viszont 
elbukták. A mérkőzések sorrendben: Deve-
cser-Sümeg 1:2 (Gól: Horváth Milán), Ugod-De-
vecser 3:4 (Gól: Horváth Milán 3, Boros Bence), 
Herend-Devecser 0:6 (Orsós György és Horváth 
Milán egyaránt 3-3 találatig jutott), Úrkút-Deve-
cser 0:10 (Gól: Orsós György 4, Fülöp Máté, Hor-
váth Milán, Bogdán Renátó, Farkas Máté, Bo-
ros Bence, Szabó Kristóf), Devecser-Veszprém 
 2:6 (Gól: Horváth Milán, Orbán Gábor).

U14-es csapatunk továbbra is harcban áll az 
ezüstéremért vívott harcban. A múlt hónapban 
lejátszott négy bajnoki mérkőzésen csak a már 
bajnok FC Ajka tudta legyőzni Illés Norbert 
együttesét. A mérkőzéseik időrendben: De-
vecser-Magyarpolány 13:0 (Gól: Forgács Alex 
3, Tátrai Levente 2, Bogdán Renátó 2, Orsós 
Benjamin 2, Forgács Dominik, Farkas Máté, 
Kalányos István és egy öngól), Nemesvámos-De-
vecser 0:10 (Gól: Forgács Dominik 3, Tátrai 
Levente 3, Forgács Alex 2, Orsós Benjamin, 
Bogdán Renátó), Devecser-FC Ajka 2:4 (Gól: 
Tátrai Levente, Farkas Máté), Tapolca-Devecser 
3:4 (Gól: Bogdán Renátó, Horváth Bálint, Tátrai 
Levente, Boros Krisztofer).

Cserna Róbert

Sport

HÉT MÉRKŐZÉS ÓTA VERETLEN A DEVECSERI CSAPAT
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Két éve újból pattog a labda a pingpong-asztalon, 
tudod-e Kati? Erősen invitált egy edzésre engem 
Magvas András, hogy nézzem már meg, kik, s hogy 
játszanak a „zsidóiskola” tiszta, jó megvilágítású 
tornatermében. Először az Arany János utcai, régi 
művelődési házban kezdték az adogatást, de sajnos 
az elég elhanyagolt, poros, piszkos volt. S nem jó a 
felvert port beszívni, mondja Bandi. Heti 2-3 alka-
lommal 1,5–2 órát edzenek hatan, nyolcan általá-
ban. Sajnos mindenki senior versenyző számban 
megy már. Az általános iskolát az 1960-as évektől 
kezdve a ’80-as évekig igen nagy pingpong-élet 
jellemezte. Barták Béla testnevelő tanár tartotta 
az edzéseket. Már rég elhunyt, de Kurucz János 
nevét is meg kell említeni a devecseri pingpong 
tekintetében. Csak két asztalon edzett akkor a sok 
sportszerető fiatal, de mindenki lelkesedéssel szedte 
a labdát, várta ki a sorát, hogy asztalhoz juthasson, 
meséli Bandi. Próbáltunk gyerekeket, ifjabbakat is 
bevonni az elmúlt két évben, de csak néhányan jöt-
tek, s apránként elmaradtak, pedig most három jó 
asztal van, avat be a régi pingpongos a szakmai dol-
gokba. A minőségi, kitűnő asztalokat önkormány-
zati támogatással vásárolták, ugyancsak a hálókat 
is, mondja elégedettséggel a sport felélesztője. El 
kell mondani múltidőzésként az olvasóknak, hogy 
a devecseri általános iskolások három csoportban 
versenyző fiú játékosai csoportmásodikak lettek 
akkor (ifj. Világosi György+, Bécsi Ferenc+, és 
Magvas András). Az már nem is olyan nagy hír, 
mondja Bandi, hogy a következő évben Bécsi Feri, 
meg jómagam megyei elsők lettünk párosban. Na-
gyon élveztük a játékot! A lányoknál Cseh Rózsi, 
Horváth Zsuzsanna (Papp Lászlóné, Baráth Lász-
lóné) emelkedett ki legjobban e labdajátékban. 
Rajtunk kívül igen sokakban volt még lelkesedés, 
játszottunk a sport, a fizikai fittség, a mozgás, a játék 
öröméért. De még sokkal több nevet említhetnék, 
mert igen népszerű volt a pingpong akkoriban. 
Oszkó Tamás és Horváth László játékát azért nem 
felejthetjük el. Jó, hogy az iskola most is partner 
lenne a pingpongban, de a lelkes gyerekek mégis 
hiányoznak. Jómagam, foglalkoznék is szívesen a 
jelentkező gyerekekkel, ajánlja fel Bandi a segítsé-
gét. Ismerkedjünk meg a többi jelenlévő „verseny-
zővel” is. Elsőként Kun Tibor (76 éves) és felesége, 
Éva érkezett. Ők Ajkáról járnak át ide, szeretik ezt 
a kellemes tornatermet, edzési lehetőséget. Nem 
lehet kihagyni, meg kell osztani a szívmelengető 
információt, hogy ők – Tibor és Éva - egy edzőtá-
borban ismerkedtek meg Fonyódon, s egy hónap 
múlva összeházasodtak. Ennek idén, éppen 49 éve! 
Úgy látszik a közös sport összetartó erő, kérdezem. 
Valamennyire igen, válaszolják szinte egyszerre, 
mert együtt mentünk edzőtáborokba, edzéseket is 
közösen tartottunk Ajkán 1977 és 1996 között az 
akkori városgazdálkodásnál (VGV). Nagy sportélet 

volt akkoriban a városban. Az iskolákat megkeres-
tük, s a gyerekek között rátermettség, jó mozgás 
alapján válogathattunk. Néhány neveltjük egész 
életre elköteleződött a pingpong mellett. Kovács 
Tamás ajkai, Barabás Balázs a gyenesdiási sportot 
erősíti ma is. Dr. Kurdi Róbert Veszprémben egye-
temi tanár, de még pingpongozik. A lányok közül 
Sári Adrienn, Nemes Judit, Hriczu Anita, Puskó 
Bea emelkedett ki. Ők már minden 40-50 évesek, 
de közülük néhányan amatőr versenyekre járnak, 
sikerrel ma is. Kunék fia, a 45 éves Tibor Bécsben 
edzősködik. Kunék unokái is megtanultak már 
pingpongozni, hisz a szüleik ezt fontosnak tartot-
ták, a jó mozgás, a reflexek fejlesztésére, a sport 
szeretete miatt. Azzal beszélgetek, akinek éppen, 
nincs asztala, s pihen itt a devecseri „zsidóiskola” 
tornatermében. Ács Ottó másfél éve Noszlopról jár 
át játszani. 20 évig versenyzett is e sportban. Jelen-
leg senior bajnokságokon azért megfordul megyei 
szinten. Felesége Ácsné Pásti Piroska női fociban 
jeleskedett, de nemrégiben eltört a bokája, s ez 
most kicsit visszavetette. Jár még ide a környékről 
Imre Csaba, Zsidó József, Varga Zoltán, Késmárki 
István és Puskás (Paruolo) Salvatore. A hétgyer-
mekes magyar–olasz családban született Salvatore 
2003-ban megyei bajnok volt. Egy időben focizott 
a Veszprémi Haladásban, aztán a leszerelés után 
(katonaságtól) jött a pingpong. Salvatore családjá-
nak élete egy külön történet lehetne itt, amit a XX. 
század történelme írt meg erős ecsetvonásokkal. E 
lelkes pingpongosok jönnek, amikor ráérnek. Azt 
is fontos megemlíteni, hogy az edzések azon túl, 
hogy frissen tartják a játékost, még senior verse-
nyekre is felbátorít. Ajkára, Padragra, Veszprémbe 
járunk játszani senior kategóriában. Barátságos 
edzőmeccsek lejátszására is lehetőségünk volt, mert 
meghívtuk már a csabrendeki és ajkai pingpongo-
sokat is hozzánk, s már kettő, illetve három ízben is 
jártak itt, ebben a remek teremben játszani. Igen jó 
hangulatú délutánt, igazi sportélményt szereztünk 
egymásnak, összegezte Bandi az eseményeket. Kun 
Tiborné Éváról (71 éves!, s igen fitten mozog) el 
kell mondani, hogy nagy megmérettetésre készül, 
mert június 29-én, a Budapesten tartandó Veterán 
Európa Bajnokságon fog játszani. Úgy tudni, hogy 
3.130 fő adta le jelentkezését már egész Európából, 
tehát franciákkal, németekkel, osztrákokkal, szlo-
vákokkal, csehekkel… stb. versenyeznek a magyar 
nevezők is. Nagyon szurkolunk Évának, mondja 
Bandi. A beszélgetés végén is, mint mindannyiszor, 
oda kanyarodunk vissza, hogy milyen jó lenne, 
ha a fiatalság, az iskolások legalább kipróbálnák, 
megízlelnék a pingpong, a sport gyönyörűségét. 
A pingpong-asztalok még most is várják az ügyes 
gyerekkezek ütötte fonákokat, meg a tenyereseket, 
zárja Bandi a dióhéjba foglalt beszélgetést.

M. Mester Katalin

Sport/Könyvajánló

KÖNYVAJÁNLÓ

Felnőtteknek:
Rakovszky Zsuzsa: 

Célia

Rakovszky Zsuzsa új könyve különleges 
családregény, a családok hiányairól, a ne-
gatív töltésekről. Az egymás mellett élő 
emberek boldogságkereséséről és társas 
magányáról. Vonzásokról és taszítások-
ról. Lázadásról és szabadságról. A példák 
fontosságáról, és arról, mi adható tovább 
és mi szakad meg sorsszerűen. A regény 
elbeszélője évtizedekkel később értesül 
arról, lehet, hogy van egy lánya - így kerül 
az életébe a huszonegynéhány éves Célia. 
Miközben egy gyakorlatilag ismeretlen 
embernek kell apaként segítenie, óhatat-
lanul rápillant saját élete idegenségére és 

gyermeki mivoltára is. 

Gyerekeknek:
Kertész Erzsi: Göröngyös Úti Iskola. 

Helló, felség

A Göröngyös Úti Iskola éppen olyan, mint 
bármely másik iskola. Itt is mindig törté-
nik valami! Most például a 2/b-be érkezik 
egy új gyerek. Természetesen az egész 
osztály ég a kíváncsiságtól: vajon milyen 
lesz az új fiú? Csuda Gábor pedig már ér-
kezése napján kiérdemli osztálytársaitól 
a Csudabogár nevet. És bizony a tanárai-
nak, szüleinek, meg az iskolaigazgatónak 
is okoz némi fejtörést. Pedig Gábor szeret 
barátkozni, és a tanulást sem hanyagolja 
el. Akkor hát mi olyan különös az új fiú-

ban? Kiderül a könyvből! 

Devecseri Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház

Nyitvatartás: 
H-K: 12-17 Sz: Szünnap 

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

ÚJBÓL PATTOG A LABDA…

Fotó: M. Mester Katalin



- 16 - Alapítva 1927-benAlapítva 1927-ben

MOSOLYPERCEK 

Devecseri Ujság – A település közéleti lapja. Kiadja: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház Devecser, Petőfi tér 5. Nyomdai munka: AlphaPress Nyomda és 
Kreatív Grafikai Stúdió Székesfehérvár, Homoksor 7. www.alphapress.hu Megjelenik: 2200 példányban Devecser, Noszlop, Oroszi és Nagypalád-Fertősalmás településeken.  
ISSN 2062-6878. Hirdetésfelvétel: a könyvtárban nyitva tartási idő alatt. E-mail: devecseriujsag@gmail.com. Levélcím: Devecser Városi Könyvtár és Művelődési Ház, 8460 
Devecser, Jókai utca 3. Tel: 88/224-125. Felelős szerkesztő: Vincze Barbara  Szerkesztő-bizottság: Czeidli József, Cserna Róbert, M. Mester Katalin, Váti Ferenc
Az újságunkban megjelenő hirdetések valóságtartalmáért felelősséget nem vállalunk!

VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: Z, D, L, 
E, T, K, A ) 10./ Fába vés 11./ Vércsatorna 12./ Ausztria, Spanyolország 
autójele 13./ ...-azt 14./ Forróság 15./ Bála páratlanjai! 17./ A király iráni 
neve 18./ Irat 20./ Jogi ...ek (Régi tv-műsor) 21./ Remél közepe! 23./ Alu-
mínium vegyjele 24./ Regény szereplője 25./ Geometriai test (Piramis) 
26./ Kiejtett betű 27./ Keresztül 28./ Alkotóelem 29./ Gabonaraktár 31./ 
Állóvíz 32./ Olasz síkság és folyó 33./ ... és a detektívek (Erich Kastner) 
35./ Anikó becézve 37./ Görög húros hangszer 38./ ... Zsuzsa (Pápai szü-
letésű költőnő) 40./ Készül 42./ Vita közepe! 43./ Szag 45./ Franciaország 
autójele 6./ Dobál, hajigál   
FÜGGŐLEGES: 2./ Róma az ... város 3./ Igavonó állat 4./ Retteg 5./ Silbak 
6./ Kettőzve: gyerekfelügyelő 7./ Mázol 8./ Jászberényben őrzik kürtjét 9./ 
Mutató névmás 14./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk: 
N, O, C, I, F, Y) 15./ Hazánk nagy tava 16./ Kötőszó 19./ Lel 22./ Ön 24./ 
Argon vegyjele 28./ Tamás becézve  30./ Olyan atom vagy molekula, amely 
elektromos töltéssel rendelkezik 31./... Ede (Atomfizikus) 34./ Nőszirom 
36./ Okmány 39./ Koppányi ... testamentuma (Fekete István mű) 40./ Rá-
eszmél 41./ Herélt kos 44./ Zár szélei! 45./ Pázsit 47./ Kiejtett betű 
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REJTVÉNY
PETŐFI SÁNDOR: 

MI KÉK AZ ÉG!    
A nyár az az évszak, amikor túl meleg van ahhoz, hogy elvégezzük azt, 
amihez télen túl hideg volt.
Gyönyörű, bikinis nő napozik a tengerparti plázson és újságot olvas. 
Egyszer csak azt veszi észre, hogy két férfi áll mellette és kigúvadt sze-
mekkel bámulják. 
- De uraim – bosszankodik a pucérság, - nem is tudják, mennyire utálom, 
ha valaki beleolvas az újságomba!
A lakodalomban odafordul a menyasszony a vőlegényéhez, s azt mondja:
- Te Béla, ez a hús nincs jól megsütve, olyan rágós, alig bírom megenni.
- Jaj, kicsim, talán hajtsd fel a fátylad, úgy egyél!
Két feleség beszélget.
- Neked mi a kedvenc házimunkád?
- Az enyém? A szellőztetés…
Gábor Zsazsa Amerikában elhunyt, négyszer is férjhez ment, magyar 
származású színésznő vallotta: 
- Jó vagyok a háztartásban. Ha elhagyott egy férfi, megtartottam a házát…

Gyűjtötte: M. Mester Katalin

2019 áprilisában született:
Horváth Mihály László és Horváth Szilvia kislánya: Emma Rózsa (04.05.); 
Tóth Renátó és Kalányos Dzsenifer kislánya: Döniz Zara (04.23.); Nagy Béla 
és Horváth Brigitta kisfia: Béla (04.24.)
Sok szeretettel köszöntjük városunk legifjabb lakóit! Jó egészséget kívánunk 
mindannyiuknak!
(A személyiségi jogok védelme miatt, rovatunkban csak azon újszülöttek 
neve szerepel, akiknek szülei ehhez írásban hozzájárultak. Megértésüket 
köszönjük! – a szerk.)

GÓLYAHÍR

Teljes oldal (1/1):   35 000 Ft
Fél oldal (½):   18 000 Ft

Negyed oldal (¼):   9 500 Ft
Nyolcad oldal (1/8):   5 000 Ft

Tizenhatod oldal (1/16):   2 600 Ft
4 x 4-es területű:   1 400 Ft

Apróhirdetés (20 szóig):   600 Ft

HIRDESSEN NÁLUNK!
Hirdetések, köszönetnyilvánítások, jókívánságok díjai:

A hirdetési szöveget a könyvtár információs pultjánál lehet leadni.

minden hétvégén, szombaton 4:00-14:00 
óráig, vasárnap 7:00-13:00 óráig nyitva

ELVIHETŐ
szépen festett 8 ablakszárny potom áron, akár melegház 

építés céljából is.
Érd: 30/387-04-99

sz


