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VÉGRE GYEREKNAP!

Az első „tömeges” rendezvény a hosszú
bezártság után a városi gyereknap volt
Devecserben május 29-én .Végre felszabadultan ünnepelhetett kicsi és nagy
ezen a napon. A devecseri Kastélypark
Játékországgá változott, amit mindenki
bebarangolhatott útlevéllel a kézben.
5 állomáson a feladat teljesítése után pecsétet kaptak a gyerekek, amit az útlevélen
gyűjthettek. Ha megjelent a mágikus szó,
CSOKI zsákbamacskát húzhattak, és egy
sport szeletet kaptak érte. Legnagyobb
örömünkre több, mint 100 kisgyerek élt

a lehetőséggel, hogy játékos formában
mutassa meg ügyességét a dominó, a óriás fakirakó és az íjász nyomdapontokon,
majd a logikai készségét a társasjátékok
mellett, majd pedig a mesék ismeretében
a mese-totón.
Mindenki megcsodálhatta, s kipróbálhatta a tűzoltókocsit, a rendőrautót és az
óriás fajátékokat. A Vöröskereszt arcfestéssel járult hozzá a gyerekek öröméhez.
Délután Belényesi Barnabás énekelt Manó-dalokat a kicsik bevonásával a Kastélykönyvtár udvarán, majd az útlevelet
leadók között ajándékcsomagokat sorsoltunk Nyárs Hajnalka alpolgármester
asszony közreműködésével.
A nap további különlegessége, hogy a
Kastély front épületének külső ajtaja több
évtizedes bezártság után ismét megnyilt
a devecseriek előtt.
Köszönjük mindenkinek a rengeteg önfeledt mosolyt, az együtt töltött játékos
órákat, az együttműködő partnereinknek
a jelenlétet, a kitelepült vendéglátósoknak
a felajánlásokat.
FZS

ELHUNYT A RAJZFILMEK KIRÁLYA…
Életének 80. évében meghalt Jankovics
Marcell, a Magyar Művészeti Akadémia
(MMA) tiszteletbeli elnöke, a nemzet
művésze, rajzfilmrendező, grafikus,
könyvillusztrátor, művelődéstörténész.
Jankovics Marcell népszerűségét rajzfilmjei mellett - közösségépítő, pozitív lelkiségének is köszönheti. Vizuális
művész, közéleti ember, népmesekutató,
reneszánsz műveltségű gondolkodó volt,
akinek munkássága páratlanul sokszínű.
Életműve meghatározó része marad a
magyar kultúrának - tartalmazza az MTI
közleménye.
( folytatás az 6. oldalon)
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Közélet/Kultúra

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Kihirdették Veszprém Megye 2021-es
borát
Ismét kiválasztották a „Veszprém Megye Bora” verseny legkiválóbb borait, a
térség büszkeségeit. A zsűri 2021-ben a
Tornai Pincészet TOP Selection Apátsági Furmint 2019 fehérborát és a Figula
Pincészet Figula Merlot 2019 vörösborát
részesítette a kitüntető címben, amelyet
egy éven keresztül viselhetnek.
Takács Szabolcs, a Veszprém Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja az
eredményhirdetésen visszatekintett a nemes cím megalapítása óta eltelt 10 évre,
amely a borágazat számára bővelkedett
jóban és rosszban egyaránt. A Covid-járvány kirobbanása előtti időszakig páratlan
mértékű fejlődési ütemben ívelt felfelé a
Veszprém megyei borturizmus, majd a
vírushelyzet hatására kialakult recesszió
következtében csökkent a kereslet a kiváló
minőségű borok iránt. Ugyanakkor bizakodó a jövőt illetően.
A kormánymegbízott kiemelte a Vidékfejlesztési Program keretén belül igényelhető „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése”
című pályázatot, amelynek keretén belül

a borászati üzemek fejlesztéséhez igényelhetnek forrásokat a termelők. Az ágazat
infrastruktúrájának és eszközállományának fejlesztését célzó támogatásra július
7. és augusztus 31. között lehet pályázatot
benyújtani.
Takács Szabolcs beszélt arról is, hogy
Veszprém megye rendkívül sajátos helyzetben van, hiszen 4 történelmi borvidékkel
is büszkélkedhet, így a támogatásokon túl
a természeti adottságok is kedveznek az
ágazat főszereplőinek abban, hogy jelentős sikereket érjenek el akár nemzetközi
szinten is. A borszőlővel beültetett terület
nagysága a megyében mintegy 4 445 ha,
amelynek közel fele a Balatonfüred-Csopak
borvidéken helyezkedik el.
Elismerősen nyilatkozott a borászok produktumáról, amely nem csak önmagában
egy ital, hanem sokkal több annál. Megjelenik benne a borász fáradhatatlan mun-
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kája, szeretete, alázata, a tradíció és az a
varázslatos táj, ahol megtermelték.
Takács Szabolcs ismertette, hogy a viszontagságok ellenére is 18 pincészet nevezett fehérbor kategóriában a versenyre,
amelynek több, mint 50%-a a térségben
őshonosnak számító olaszrizling volt. Ennek ellenére a Veszprém Megye bora címet
száraz fehérbor kategóriában a Tornai Pincészet TOP Selection Apátsági Furmint
2019 bora nyerte el, amely nagy érlelési
potenciállal rendelkező bor, izgalmas példája a jó furmintoknak.
Az elnök köszönetet mondott a badacsonytomaji Borbély Családi Pincészetnek, akik a nyertes borok kiválasztáshoz
biztosították a helyszínt, valamint minden
borásznak, aki megtisztelte az eseményt
azzal, hogy nevezte a borát a versenyre.
Bízunk benne, hogy 2022-ben még több
pincészet pályázik a kitüntető címre és mi
is hozzájárulhatunk boraik szélesebb körben történő megismertetéséhez és a megye
hírnevének öregbítéséhez.
Veszprém Megyei Kormányhivatal

HŐSÖK NAPJA

Május utolsó vasárnapja a Hősök Napja.
Devecser Város Önkormányzata és a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház közös szervezésében megemlékezést
tartottak az I.-II. világháborús turulmadaras emlékműnél. Ferenczi Gábor polgármester ünnepi beszédében többek
között kitért a világháborúkban elesett
devecseri hősök méltatására, s napjaink
hőseire, az egészségügyben dolgozókra,
akik a járványhelyzetben megfeszített
munkát végeznek. Az önkormányzat
mellett a Fidesz és a „Meggyeserdő”
Honvéd Nyugdíjas Klub helyezte el az
emlékezés virágait. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, aki a Fidesz helyi
szervezete nevében koszorúzott. Énekkel és szavalattal közreműködött Dávid
Eszter általános iskolai tanuló.
A megemlékezést a Himnusz és a Szózat
foglalta keretbe.
CzJ

Kedves Olvasóink!
Tájékoztatom önöket, hogy
előző lapszámunk címoldalán helytelenül jelent meg
a megyei logópályázat devecseri győztesének a neve.
A középiskolás korosztály I.
helyezettje helyesen: Szűcs
Mátyás István. A pontatlan
közlésért elnézést kérünk,
és gratulálunk!
Főszerkesztő
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Kulturális rövid hírek

AZ ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Június 4 - én 16 óra 32 perckor megkondult a templom
harangja, a Trianoni megemlékezés kezdeteként a 101
éves évfordulón.
Június 4 – e gyásznap a magyar történelemben. Ezen a
napon idézzük fel a kegyetlen
diktátum aláírását. (1920. június 4.) A béketárgyalásokon
hazánkat gróf Apponyi Albert
vezette delegáció képviselte.
A végleges szerződést Bernád
Ágost és Drasche – Lázár Al-

fréd írta alá a versailles-i kastély Nagy - Trianon palotájában. Hazánk területe 325
ezerről 93 ezer négyzetkilométerre zsugorodott. Lakossága 18 millióról 7,6 – 7,8
millióra csökkent. Szüleim az
elemi iskolában a tanítójukat
kórusban mondva így várták:
„Csonka Magyarország nem
ország, egész Magyarország
mennyország!” - Ferenczi
Gábor polgármestersége kezdetekor már szorgalmazta a

„JÓNAK LENNI JÓ”…

Nagy meglepetésben volt része a
Vackor Óvoda apraja-nagyjának
június 4-én.
A gyermeknapi rendezvényünkre kedves vendég érkezett. Geosits Krisztina,
a devecseri Villkász Kft. képviseletében
látogatott el intézményünkbe. A devecseri üzletág vezető asszony a szombathelyi
Bind&berry Kft. által gyártott, innovatív, készségfejlesztő építőjátékot hozott
ajándékba. Örömét fejezte ki, hogy talán
olyan gyerekek is használják majd ezt a
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Trianoni Emlékmű felállítását, ami hamarosan el is
készült. Az önkormányzat
azóta itt rendezi meg a Trianoni Emléknapot.
Baráth Szilvia Devecser
Város Önkormányzata és a
Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház nevében
köszöntötte a megjelenteket. Nyárs Hajnalka, alpolgármester szavalattal, Füstös
Zsuzsanna igazgató énekkel
közreműködött. Ferenczi Gábor polgármester felidézte a
trianoni békediktátum aláírásának előzményeit. Beszélt
a tragikus nap, 1920. június 4. következményeiről, s
máig tartó hatásáról. A keretül szolgáló Himnuszt, Szózatot és a Székely Himnuszt
Hekele Fanni vezényletével a
Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar játszotta. Az önkormányzat nevében Ferenczi Gábor

játékot, akinek szülei a Villkász Kft-nél
dolgoznak.
Közben kísérője, Norbert, az óvonénik közreműködésével összeépítették a
nagyméretű, vízhatlan anyagból készült,
sokszínű szivacs házikót, várbástyát és
alagutat. A gyermekek szeme-szája tátva
maradt az örömtől és a csodálkozástól,
ahogy megpillantották az összeállított
játékot.
Hálánk jeléül apró ajándékokkal és kö-

és Nyárs Hajnalka gyászszalagot kötött a kettős keresztre. A helyi FIDESZ nevében
Radován Péterné és Czapa János, a „Meggyeserdő” Honvéd Nyugdíjas Klub nevében
Puskás Tibor nyugállományú
alezredes és Kőszegi István
nyugállományú törzszászlós
koszorúzott.
CzJ

zös dallal köszöntük meg az adományt.
Kedves vendégünk a gyermekekkel
együtt megtekintette zenés bábjátékunkat. Ezúton is köszönjük, hogy intézményünket tisztelték meg támogatásukkal!
További munkájukhoz jó egészséget és
sok sikert kívánunk!
„Három véka jó kívánat,
áldjon meg az Ég”!
Szeretettel, mackó öleléssel:
Vackor óvoda apraja-nagyja
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MEGOLDÓDIK A
KÖZVILÁGÍTÁS

A Devecseri Újság áprilisi lapszámában beszámoltunk róla, a sportpályára kivezető úton, illetve a
parkolóban nagy gondot okoz az esti időszakban
a közvilágítás. Sajnos az évek alatt, több izzó is
kiégett, az egyik lámpatest el is törött, de most
a Devecseri Sport Egyesület öt tagja, magánemberként megoldást talált a problémára.
Viszonozva az Önkormányzat segítségét az egyesület irányába, bár szerény mértékben, de segítve a
város nehéz anyagi helyzetén, Kocsy Miklós elnök,
Heizler Gábor szakosztályvezető, Horváth Géza technikai vezető, Cserna Róbert vezetőedző és Sándor
László edző és szertáros 157 ezer forintért tíz darab
izzót vásárolt a kandeláberekbe. Az eltörött lámpához
sikerült szerezniük egy pótlámpatestet, így reményeik szerint, valamint kedvező időjárás esetén lapunk
megjelenéséig az egyesület tagjai a Városüzemeltetési
KHT segítségével már meg is oldják a közvilágítás
újbóli beüzemelését.
Az izzók cseréje azért is volt fontos, mivel a sportpálya parkolójában három nagy értékű gépjármű,
busz található éjszakánként, így annak vagyonvédelme mindannyiunk érdeke, és nem utolsó sorban
a fiatalok edzésről való biztonságosabb hazatérése
is megvalósul.
MI

BABALIGET

2021-ben tovább bővült a Devecseri Babaprogram.
Megkezdődött a Devecseri Babaligetek kialakítása.
Minden devecseri újszülött családjával az önkormányzat közösen ültet egy fát.
Az első faültetésekre május 21-én került sor Devecser Város Önkormányzata, a Védőnői Szolgálat
és a Devecseri Városüzemeltetési Kft. együttműködésében. Hogy minél közelebb kerüljön a csemete
az érintett családokhoz, a fák városrészenként lettek
elültetve, első alkalommal 4 helyszínen.

NYERTES PÁLYÁZATOK

Kultúra
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TÁMOGATÁS KAPTAK

A Devecser Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete sikeresen pályázott
a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán. Ennek köszönhetően
2021. évre 300 ezer forint vissza nem térítendő támogatást kapott a
civil szervezet. Az összeget működési költségekre fordíthatják városunk lánglovagjai.
MI

VERS AJÁNLÓ

A Gárdonyi Géza Emléktársaság örömmel ismerteti meg a tisztelt
Olvasókat, a költő Gárdonyi G. kevésbé ismert verseivel. Íme, egy
gyöngyszem ismét. A nyári égbolton jól megfigyelhető a Göncölszekér,
ami Gárdonyit megihlette. A csillagos égboltot gyakran „megénekelte”, hiszen a legismertebb, legkedveltebb, sikeres regényének címét
is a csillagoktól kölcsönözte. A vers, a kor hagyományos írásmódja
szerint íródott.

Gárdonyi Géza: A hét vezér
Kékfekete bársony az ég teteje, abba ragyog a nagy Göncöl-szekere.
Nótát mondok a nagy Göncöl-szekérről,
vagyis inkább a hét magyar vezérről.

Ónod vezér akkor sem állt leghátul,
ha ész kellett, még pedig a javábul;
Ónod vezér süvegében elég volt,
mikor az a süveg Ónod fején volt.

Árpád volt az első vezér, a legfő;
szeme mint az oroszláné rettentő;
kardja, mint az istennyila úgy vágott!
Ki is vágott minekünk egy országot.

Tas vezér is gyöngy hirt hagyott magárul:
Marót királyt nadrágolta pogányul,
Ő volt apja a dicső nagy Lehelnek,
kinek kürtjét Jászberényben emeld meg!

Árpádnak az öregapja Előd volt,
de biz abban sámsoni nagy erő volt:
rezes kópja száz esztendős kezébe:
unokáját üstökösként kisérte.

Várak ellen Huba vezér járt hadat,
vas-kosokkal döntögette a falat.
A cseheket kidobálta Nyitrából:
„Coki bratye, az Atilla várából!”

Kendé-nek is fehér volt már a feje,
mint őszszel a vén havasok teteje:
de nagyokat rikoltott a csatában:
„Fiatalság, ezt csináld meg utánam!”

Vezérek közt Tétény volt a hetedik,
Aranynyal kék felirni a tetteit!
Mint Erdélyért nem harcolt úgy seholse,
Azóta se veszett abból egy hold se!

Kékfekete bársony az ég teteje.
Hét fényes kard a nagy Göncöl-szekere:
a hét vezér, mikor oda feltérült,
beleszurta a bársonyba emlékül.
MMK

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház a tavasz folyamán több pályázatot is beadott, amiből 2 már biztosan nyert.
A Japán Alapívány több, mint 300 000 forinttal támogatja a Japánkert átadó ünnepséget (július 24.), illetve a Magyarországi Protestáns Egyház pályázatán további 300 000 forintot nyertünk közösségfejlesztést és társadalmi érzékenyítést fejlesztő
programunkhoz.
FZS
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JELES NÉVNAPOK

Kultúra/ Filmvilág

Az aratás kezdetének napja Péter, Pál mellett jeles névnap
László (június 27.). Ilyenkor szokás I. (Szent) László királyunkról megemlékezni. 1077 - 95 között uralkodott. A
legendák kegyes lovagként említik. Külpolitikáját hódító
törekvések jellemezték. Elfoglalta Horvátország legnagyobb
részét. Hermáját a győri székesegyház, keze jobbját a dubrovniki ferences kolostor őrzi.
CzJ

KESERŰ SZERELEM
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ÉVFORDULÓSOK

575 éve 1446. június 5 – én választották a rendek a pesti
országgyűlésen kormányzóvá Hunyadi Jánost, a törökverőt.
85 éves lenne Bács Ferenc népszerű Kossuth – díjas színművész (Nagyszeben, 1936. június 19. – Budapest, 2019.
április 16.) Számos játékfilm főszereplőjeként is ismert, mint
például A ménesgazda, Dögkeselyű, Viadukt, A vörös grófnő.
280 éve 1741, június 26 – án koronázták magyar királlyá
a pozsonyi Szent Margit székesegyházban Habsburg Mária
Teréziát.
CzJ

A hazai színháztörténet kiemelkedő alakjai a Devecserből elszármazott Faludyak. Az édesapa Gábor a Víg Színház alapítója, míg egyik fia Miklós a Hunnia Biográf filmgyár létre hozója volt. Itt készült az a némafilm 1912 – ben, amely néhány
éve Párizsban került elő. Címe Keserű szerelem (bohózat). Rendezője Góth Sándor, főszereplője a kor népszerű színésze
Vendly Ferenc. (A némafilm az interneten megtekinthető.)
CzJ

Filmvilág/ Programok
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JANKOVICS MARCELL ÉLETÚTJA … (a címlap folytatása)

Jankovics Marcell 1941-ben született Budapesten. Családját 1951-ben kitelepítették Öcsödre, ahonnan csak 1953-ban
költözhettek vissza. A pannonhalmi bencés gimnáziumban érettségizett, majd a
budapesti építészmérnöki karra jelentkezett, de családja múltja miatt, politikai okokból nem vették föl. 1959-ben és
1960-ban az Erőműjavító és Karbantartó
Vállalat Anyagvizsgáló Laboratóriumában dolgozott. Ennek a munkahelynek
köszönhette kiemelkedését, mert egy
munkatársa hozzásegítette, hogy a Pannónia Filmvállalathoz kerüljön – írja az
MTI hivatalos cikke.
1965-ben rendezőnek nevezték ki. Sokat dolgozott Dargay Attilával és Nepp
Józseffel, amikor készítették a Gusztáv
című rajzfilmsorozatot. A pályája ezen
remek, ötletes, „egyvonalas” rajzfilmmel
ívelt fölfelé. 1973-ban elkészült a János
vitéz c. rajzfilmje. Jankovics Marcell a

kisfilmek készítését sem hagyta abba,
sorra nyert velük a nemzetközi versenyeken; a Sisyphus című munkáját, ami
csak 2 perc 17 másodperc, 1974-ben Oscar-díjra is jelölték. 1977-ben elkészítette az emberi életet szimbolizáló Küzdők
című rövidfilmjét, 2 perc 56 másodpercben. A film a cannes-i fesztiválon Arany
Pálma díjat kapott. A filmek a YouTube-on azonnal megtekinthetők. E sorok írójának a „szenzációs összegzés”,
és „ilyen az élet” gondolat ötlött fel a képek lepergése után. Jankovics 1977-ben
kezdte meg a Magyar népmesék sorozatot. Ezeken az animációkon generációk
sora nőtt fel.
Hungarikum lett a sorozat. Évtizedekig
sok-sok gyerek nézte, s okulhatott belőle
elalvás előtt. De a szülők kedvenceivé is
váltak a Szabó Gyula bársonyos hangjával
aláfestett, művészi népmesék. 1981-ben
mutatták be a Fehérlófiát, amely ismét

nemzetközi elismerést hozott Jankovics
Marcell számára.
A művész régi terve valósult meg Az
ember tragédiája (2011) elkészültekor. A
160 perces rajzfilm 23 évig készült, minden színt más stílusban rajzolt meg Jankovics. A mozgalmas képek sorozatával
sokatmondó, örökértékű meglátásokat
vet fel minden szín. S a néző mindvégig
elcsodálkozik a művész kreativitásán. Lenyűgöző munka!!! Érdemes a neten utánanézni a színvonalas filmeknek. Nem
fogják megbánni! Az utóbbi években a
Toldi rajzfilmesítésével foglalkozott. Jankovics Marcellnek 2015-ben jelent meg A
vizuális nevelésről című könyve, melyet
egyik legfontosabb írásának nevezett. A
Duna Televíziónak is alapító tagja volt.
Értékteremtő, munkás életet élt. Legyen
neki könnyű a föld!
MMK

„AKIT AZ ISTENEK SZERETNEK,
MEGTARTJÁK ÖRÖKRE REKNEK.”

Várva-várt, örömteli eseményre készült a Vackor
Óvoda apraja-nagyja. Egy
év kényszer kihagyás után
újra közösen ünnepelhettük nyári jeles napunkat, a
Gyermeknapot.Június 4-én
feldíszített udvar fogadta a
csillogó tekintetű, izgatott
gyermekeket. E napon minden Nekik, Értük és Róluk
szólt.
Hagyományainkhoz híven
egy mese köré fűztük fel az
eseményeket, ezúttal „Az egérkisasszony vőlegénye” című

mese szolgált Gyermeknapunk kereteként.
Lennerné Pál Szilvia óvodavezető köszöntötte „Cincogófalva” lakóit, majd Ági néni és
Zsuzsa néni óvodapedagógusokat követve zenére mozgott
felnőtt és gyermek. Örömteli látványt nyújtott, ahogy a
Vackor pólóba öltözött gyermekek széles mosollyal az arcukon, lelkesen utánozták a
tréfás, egér mozdulatokat.
A friss levegő és a mozgás
bizony meghozta az étvágyat.

A csoportok az udvaron fogyasztották el az „egércsemegével” dúsított tízórait.
Miután megteltek a kis bendők, kitárult meseország kapuja, az apróságokat mesejáték várta. Az egérkisasszony
vőlegénye című mesét az óvoda dolgozói saját készítésű,
nagy méretű bábokkal jelenítették meg. Nemes Ágnes,
Benkőné Ildikó, Övegesné
Viola, Hóborné Márti, Pankovicsné Zsuzsa, Imriné Szilvi. A történetbe a gyerekek is

aktívan bekapcsolódtak, énekeltek, mondókáztak, a mese
szereplőivel vidám lakodalmi
táncot jártak.
A nagy öröm után kezdetét vette az igazi sürgés-forgás. „Cincogófalva” minden
zugában játékos próbatételek várták a gyerekeket, ahol
kipróbálhatták erejüket, bátorságukat, ügyességüket:
cincogva „hegyet” másztak,
menekültek az „egérfogótól”,
labdát fújtak célba, színes buborékokat varázsoltak, kré-

Alapítva 1927-ben

tarajzzal jelenítették meg a
mese szereplőit, kincset kerestek, célba dobtak az „egérlyukakba”, „egércsemegét” válogattak és egérlyukba bújtak.
Önfeledten és vidáman teljesítették a kihívásokat, amiért
jutalmul mesekép részlet járt.
Az összegyűjtött részletekből

Múltidéző

a mese egy-egy szereplőjének
képét rakhatták ki.
A próbatételek kellemes
fáradtsága után igazi feltöltődést nyújtott a Zeneiskola
koncertje. A zenekar Ihászné Szabó Katalin vezetésével pompás zenei élménnyel
gazdagította e rendkívüli
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napunkat. A Süni csoportos
Zsanett néni a Cirmi és Nyuszi csoportos lányokkal perdült táncra.Természetesen a
hűsítő, édes nyalánkság, a fagylalt sem maradt el. A nagy
melegben gyorsan csúsztak a
színes gombócok a gyermekpocakokba.

A tevékeny, vidám, élményekben gazdag délelőtt „lakodalmi”, sajtos ebéddel zárult, mely után hamar álomba
szenderült az aprónép.
„Akkor jó a világ, ha jó
benne gyereknek lenni.”
Imri Zoltánné, Szilvi
óvodapedagógus

A DEVECSERI BAROSS UTCA: A GAZDASÁGI ÉLET KÖZPONTJA
Az Osztrák-Magyar Monarchia, valamint a Horthy korszak idején Devecser
gazdasági és kereskedelmi központja
az egykori Baross utca volt.
A fiatalon elhunyt, egykori kereskedelemügyi és közlekedési miniszter nevét az utca 1898-ban „vette fel”, addig a
mezőváros lakói Nagy utcaként hivatkoztak a közterületre. A mai Kossuth
utca elnevezés a második világháború
végén vált hivatalossá. Az egykori képeslapot megtekintve, jól láthatóak a
ma is fennálló épületek sora, az egykori
Arany Griff, majd Nemzeti Kávézó, ahol
ma egy részében biztosító van. Itt voltak
Devecserben a különféle vigadalmak, a
Gazdakör ünnepségei, illetve más jótékonysági események. Városunkban sokáig csak itt lehetett szállást foglalni is.
Igaz, akkor a Rózsa köz és az épület Baross utca felé tartó további részei is egy
részben voltak. A vendéglátás a Baross
utca 7-ben 1928-ban szűnt meg, amikor
is május 1-jével a Mautner testvérek a 15ös szám alatti áruraktárukat helyezték át
ide. Itt fűszerek mellett élelmiszereket,
petróleumot, benzint is árultak.
A Baross utca 15-be bőrkereskedés

VENDÉGVÁRÁS

A nyár és a vakáció beköszöntével, a
járvány helyzet jobbra fordulásával
újra hódít a hazai turizmus. Sokan
itthonra tervezik a nyaralásukat. Remélhetően Devecserbe is jönnek majd
látogatók!
Milyen látnivalót tudunk számukra nyújtani? Szerencsére bővelkedünk
belőle.
Folytatás az következő oldalon.

költözött ekkor. Vendéglátóhely nemcsak a kávézó volt a Baross utcában. Itt
volt még, több mint 100 éve, Buzás Imre
cukrász üzeme is, ahol minden vásár- és
ünnepnapon friss süteményekkel várta
a vendégeit. Buzás Imre 1912-ben költözött Devecserbe, és júniusban vette át
a Bodoky-féle, Baross utcai mézeskalácsot is készítő cukrász műhelyt és üzletet. A világháborúban is részt vett, ahol
az orosz és az olasz fronton is harcolt. A
háború után tevékeny szerepet vállalt Devecser közéletében. Választmányi tagja,
majd pénztárosa a Polgári Lövészegyletnek, egyházközségi képviselő. 1932-től
választmányi tagja, 1941 és 1944 között
elnöke a Polgári Olvasó Egyletnek. A Járási Ipartestületnek 1933-tól vezetőségi

tagja, 1942-től elnöke. Felfedezhető a
jelenleg pékség épülete is, de a mellette
lévő Weisz Mór Vaskereskedése már nem
látható. A pékség akkor is pékség volt,
csak a Machalik nevű pék tulajdonában
üzemelt. Ebben az utcában volt Balogh
Mihály gyógyszertára is, ami a második
világháborúban elpusztult. A kétszintes
épület helyén korábban is patika lehetett,
de erről pontos információink ma nincsenek. Az utca másik végén csendőrlaktanya épült az első világháború után.
Ma itt az épületben üzletek és lakóépületek vannak. A Kossuth utca páratlan
számozásának végén már akkor is üzletek voltak. Itt volt az 1900-as évek végén
Schwarz Miska úri és női divatáruháza.
MI
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Folytatás az előző oldalról.

A várkastély ódon falai közti séta, a
könyvtár látogatás élményszerű program. A Várkert és a tavakkal ékesített
Emlékpark örömteli kikapcsolódást ígér
a természet kedvelőinek. A Rotary –
házban megtekinthetik a vörösiszap –
katasztrófa utáni összefogás emlékkiállítását Boldizsár Zsolt tárlatvezetésével. A

belvárossal való ismerkedés előtt pedig
kihagyhatatlan a közeli Bohém Cukrászda. Idéntől látogatható a felújított volt
Berta Kórház előtti park, melyet Japánkertnek alakítottak ki (szerk. Japánkert
avató ünnepség: 2021. július 24.).

vecz lakópark a bakonyi tájházaival, a
szárnyas kápolnájával igazi építészeti
csoda. CSODÁJÁRA IS JÁRNAK!

A városon belüli „kisváros”, a Mako-

CzJ

S reméljük, hogy az itteni nyári programok is sok kiránduló szívében maradnak meg kellemes devecseri emlékként!

SZOMSZÉDOLÁS – LEGENDA
A TÜSKEVÁRI KÉPESFÁRÓL

A tüskevári erdő szívében található az a képesfa, amelyet legendák öveznek, ma pedig zarándokhely. A
monda szerint a török hódoltság idején a Somló lábánál elterülő tüskevári erdőben a rabláncra vert sereg
vánszorgott, s elhaladt a Szűz Máriát ábrázoló képesfa előtt. Két rab (Berzsenyi László és a magyar anya
szülte Ibraham török hadapród) fohászkodva feléje
tekintett a mielőbbi szabadulás reményében. Néhány
év múlva kiszabadultak a török fogságból, amit Szűz
Máriának meghallgatásának véltek. Hazaérkezésükkor
barátságuk kezdetének színhelyét a tüskevári erdőt
felkeresték, s megkoszorúzták a képesfát.
CzJ

MINDEN ÓRÁBAN ELADUNK
EGY INGATLANT.*
HÍVJON MINKET 06 70 454 51 13
AZ ÖN INGATLANÁT IS ELADJUK!

Alapítva 1927-ben
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TISZTELT
KÉZM Ű VESEK,
ÁRUSOK!
A DEVECSERI VÁROSNAPOKRA
ÉS BAKONY-SOMLÓ

NÉPMŰVÉSZETI TALÁLKOZÓRA
VÁRJUK KÉZMŰVESEK, KIÁLLÍTÓK,
NÉPMŰVÉSZEK, IPARMŰVÉSZEK, KÉZMŰVES
ÉLELMISZER KÉSZÍTŐK JELENTKEZÉSÉT.

Helyszín: Devecser, Várkert
Dátum: 2021. június 25-27
Sátrat és sörpad garnitúrát igény esetén
korlátozott számban ingyenesen biztosítunk.

Bővebb információ, jelentkezés:
Devecseri Városi Könyvtár és
Művelődési Ház
8460 Devecser, Jókai u. 3.
Tel: 06-20-256-0170
rendezveny@vmhdevecser.hu
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TAVASZ A MEGGYESERDEI MENEDÉK ALAPÍTVÁNYNÁL
Fitt-Eb Tavasz néven „versenyt” hirdetett a Meggyeserdei Menedék Alapítvány. A két hónapig tartó verseny
során, minden hétvégén lehetőség volt
a kutyák sétáltatására. A Program célja is ez volt: a menhelyen lévő kutyák
rehabilitációjának segítése önkéntesekkel. A résztvevők egy teljesítménylapon vezették a kilométereket, illetve
a sétáltatott kutyák számát.
A szervezők négy kategóriában, a legtöbb kilométert megtett, illetve a legtöbb
kutyát sétáltatónak, a családoknak, valamint közönségdíjat osztott ki.
Közönségdíjas kategóriában a gyermekek között Kalmár Vivien lett az első,
Bakos Hanna előtt. Harmadik helyen
a Kopcsándi testvérek, Flóra és Gábor
végeztek. A felnőttek közt Jákli Zsanett
lett a győztes.
Volt, aki kisgyermekével sétáltatott,

A legvagányabb arcok

KÉRDEZHETEK?

Az ember úton-útfélen olyan dolgokba botlik, amelyek kérdés feltevésére
ösztönzik, melyek legtöbbször válasz
nélkül maradnak.
Városhatáron innen
1. Mi kell egy jól működő szökőkúthoz
(díszkúthoz)?
- Természetesen egy művészien megalkotott kút és víz. A kutunk nemsokára
ünnepli negyedszázados évfordulóját. A
hosszú idő alatt nem sok vizet fogyasztott. Az alkotásnak kissé fura története
van. Már a kezdet szinte előre vetítette sorsát, jövőjét. Történt, hogy akkori

mint például Hódosi Levente is. A szombathelyi fiatalember gyermeke fogta a
nyakörvet, édesapja segítségével, ezzel
mindenképpen kiérdemelte a lájkokat
a fotó.
A család kategóriában a Goldáék érték
el a legjobb helyezést. Ők három generációval vettek részt a kutyák sétáltatásában. Ugyanebben a kategóriában indult
Németh Katalin és családja is, és ők is az
alapítvány jutalmazásában részesültek.
Harmadik helyezésben a Zelenkáné Baráth Éva és családja részesült.
A leglelkesebb önkéntes Kereki Erzsébet lett.
A verseny abszolút győztese 106 ös�szesített kilométer megtételével Pethő
Erika és Gyalog László lett. Ők 99 kutyát
sétáltattak meg két hónap alatt. Ezzel kiérdemelték a legtöbb kilométert és a legtöbb kutyát sétáltatók díját is. Második
helyezettek lettek: Jákli Zsanett és Kovács
Csaba. A versenyre Porpácról érkezők 54
kilométert tettek meg 27 kutyával.
A szervezők díjazták a legviccesebb
fotót is, amin Gáspár Nándor (Izsákfa)
szerepel a sétáló kutyával. Jutott díj a
legvagányabb arcoknak is, amit Gáspár
Glória (Izsákfa) készített.
A március 1-tól április 30-ig tartó program sikerességében fontos szerepet játszottak a támogatók.
Magánszemélyként Vida Anikó és csa-

(1997.) képviselő-testület Devecser 700
éves születésnapjára valami maradandót akart alkotni. Szóba került egy nagy
köztéri állóóra és díszkút. A megfelelő
hely kiválasztása hosszú tanakodást vett
igénybe. Közben az óra „köddé vált.”
Maradt a kút, amelynek méltó helyéül
a Deák teret jelölte a testület. De, hogy
pontosan hol legyen, arról hosszan tartó
komoly vita alakult ki. Ugyanis néhányak
elképzelésének útjában állt egy fa. Az
idősebbek talán még emlékeznek a hatalmas, terebélyes szomorúfűzre, amely
a tér csodálatos dísze volt.
Folytatás az következő oldalon.

Kutyasétáltatás babával: nem lehet elég
korán kezdeni.
ládja, Nagy Judit, dr. Fekete Boglárka
Rita, Németh Zsófia, Pordán Krisztina,
és Lovász Adri segítette az alapítvány
munkáját. A nyeremények közt megtalálható volt a Pizza Nektek Devecser,
a Sárvári Fürdő, a Szinténart, illetve a
Hajnal Kuckó felajánlása is.
A díjátadójára nyilvánosan nem kerülhetett sor, a járványhelyzeti előírások miatt. A szervezők ígérik, hogy hamarosan
igyekeznek bepótolni a programzárását.
MI
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Közélet/ Egészség
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Folytatás az előző oldalról.

Megcsodálták az emberek, látogatták
a madarak. Ezt kellett volna kivágni. A
testület kétfelé vált. Mi, a fa kivágása ellen tiltakozók egy fővel többen voltunk
(közéjük tartoztam én is). Érveltünk,
más helyet kerestünk a kút elhelyezésére. Aztán jött a végzetes kihelyezett
testületi ülés. A fűz lombjai alatt még
mindig nálunk volt a többség, tehát a fa
marad. Aztán a „favágók” plusz egy fő
bevonult a mai Városháza kapualjába
„tanácskozni.” Hogy ott a hátunk mögött
miről, kiről beszéltek, milyen alkudozás
folyt, kinek mit ígértek, ma sem tudom
(talán nem is akarom tudni a „fapártiakkal” együtt), de amikor kijöttek ők voltak
eggyel többen. A fát halálra ítélték. Mindenki maga számol el a lelkiismeretével.
A szomorúfűz helyén a várossá avatás
napján felavatták a díszkutat. Sokáig nem
volt kedvem arra járni, amikorra meg lett
volna, elfogyott a víz. (Az elkapkodott,
hibás megoldás hamar kiderült.) De hát
egy kút – legyen az dísz vagy szökő, vagy
ivó - víz nélkül mit sem ér! A furcsaság
(majdnem nevetségest írtam) enyhítésére virágot ültettek bele, de valahogy
nem díszlett igazán. Mintha az öreg fűz
átka ülne rajta.
2. És mi a jó, mi a szép?
- A kút és az ’56-os emlékmű kis terére és
településünk több helyére ízléses viráglá-

Fotók: Váti Ferenc
dákat helyeztek ki. A villanyoszlopokon a
„cserepekben” nyílnak már a virágok és a
virágágyások is üdítő látványok. „Nem a
ruha teszi az embert” (a várost), de azért
a külső mégis csak igazít a megjelenésen.
- És még egy jó ötlet: A Berta park (volt
kórház) elé eligazító táblát állítottak.
Városhatáron túl
Érződik-e a járóbeteg- ellátás javulása?
- Megdöbbentő az egészségügyi intézmény folyosóján lévő tömeg. Most a
20-25 ember egy rendelő ajtaja előtt –
nekem – tömegnek számít. Itt a távolságtartás lehetetlen, de a maszkok rendben.
A várakozók ülnek, állnak, toporognak.
Mindenki lemondott a fel-alá sétáról.
Senki sem akar elmozdulni az ajtó közeléből, ma ugyanis nincs időpont, érkezési sorrend. Akit hívnak, örül, akit nem,

sóhajt egy nagyot, mások dohognak, de
csak módjával. Aztán derült égből felharsan a vasút szignálja egy telefonról. Te
jó ég! Csak nem vonat érkezik? Ebben a
hosszú várakozásban minden előfordulhat. Ha vonat nem is, egy kis derű, egy
csipet élénkség „befut.” Egy pillanatra
kizökkenti az embereket a monoton, fárasztó mozdulatlanságból. A várakozás
örökkésvalóságnak tűnik, pedig „csak”
két és fél óra volt. De kit érdekel, ha már
az utcán a friss levegőt szívhatja. Persze
maszkban.
VF

MIT EGYÜNK? MIT IGYUNK?
Nagy gond volt ez mindig a háziasszonyoknak, anyáknak, hogy mit tegyenek az asztalra minden áldott nap a
család, a gyerekek elé. A napjainkban
igen viruló reformkonyha gondolata
egybeesik anyáink felfogásával, hogy
az idényzöldséget, az idénygyümölcsöt, a természet gyógyító erejét. Azt,
ami éppen virul a természetben, ami
éppen terem, ami aktuális a kiskertben, vagy a zöldséges standokon.
Igaz, egész télen át lehet kapni mindenféle gyümölcsöt, zöldséget. De azok
íze összehasonlíthatatlanul más, mint a
szabadföldben termelt zöldségféléé, vagy
a gyümölcsfáról éretten szedett gyümölcsé. Most aktuálisan az epret említhetem.
Csak egy példa, e sorok írója számára

fogyaszthatatlan a multiknál vásárolt
(őszi, téli) eper. S milyen csodálatos íze
van annak a pár szemnek, amit a kertemből szakítottam!!!
E meggondolásból is ajánlom olvasóink figyelmébe a most időszerű sóskát, a bodzát, és a fehér akácvirágot. A
bodzáról az elmúlt években már bőven
írt az újság. A mostani több eső hatására a sóska is virul a kertekben. Évelő
zöldségféleként nem sok baj van vele, s
most élvezhetjük gyógyító, tápláló hatását. Főve, nyersen is fogyasztható. Íze
savanykás. Salátába is beleszelhetjük.
Kevés vajon párolva a zöldségköret mellé
is tehetjük. Klasszikus formája a sóskaleves, és a sóskamártás. Tükörtojással, néhány pörköltkockával, szaftjával, még a

férfiak is szeretik. Olajon megdinsztelve,
kis sóval meghintve kis üvegekbe rakva
télre is elrakható. Az ókorban gyógyászati céllal is használták, székrekedés
ellen ették. A tengerészek a skorbut megelőzése miatt vitték magukkal a hosszú
utakra. Vértisztító, vizelethajtó. Igen gazdag C vitaminban. Tavaszi tisztítókúrák
fontos eleme. Oxálsav tartalma miatt

Egészség

Alapítva 1927-ben

(a spenótban is sok van), igyon sok vizet
a sóskához az, aki vesekőképződésre hajlamos. De ne hagyjuk ki étrendünkből
ezt a zöldségfélét.
Virágzik az akác, úton, útfélen. A méhek, amik még megmaradtak, gyűjtik a
méznek valót. Azért szúrtam be az „amik
még megmaradtak” megjegyzést, mert
sajnos, idén sem zsongott túl sok méh a
virágzó fák körül. Aztán az árpilis eleji fagy, a sok eső (Ami leeshetett volna
előbb is, meg hó formájában. Persze a
téli aszály miatt így is örültünk…) meg�gyérítette a gyümölcsöket az elmaradt
megporzással. Meg a napsütésben való
permetezés – kicsiben és nagyban is –
megteszi a magáét a hasznos rovarok
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irtásában.
A fehérakác virágja teának megfőzve
csökkenti a gyomorsavképződést, eredményesen használható a reflux kezelésére. Megfázáskor, felső-légúti betegségekben a hársteával párosítva nyákoldó,
köhögéscsillapító hatású. Enyhe vizelethajó, hashajtó. A bőrre is kondicionáló
hatású. Fürdővízbe hintve ápolja a gyulladásra hajlamos bőrt. Szedhetünk magunknak, száríthatjuk, hogy segítségünkre legyen szükség esetén. A méheknek
(és magunknak) csak drukkolhatunk,
hogy a gyógyító akácmézből is jusson
az asztalunkra.
MMK

REJTVÉNY

VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő idézett vers
első része (Zárt betűk: A, Z, M, R, B, N) 11./ Háló
közepe! 12./ A 13 tábornok kivégzésének városa
13./ Hal pete 14./ Van ilyen fa is! 15./ Ida becézve
16./ Ága ellentétének közepe! 17./ Címer madár
18./ Mondat alkotó eleme 19./ József Attila egyik
testvérének keresztneve 21./ Ige végződés 23./
A hegy csúcsa 24,/ Eledele 26./ Rág szélei! 27./
Ételízesítő 28./ Nyári kerti partik kedvelt itala
30./ Igekötő 31./ Eger eleje! 32./ Nyílás 33./ Ilyen
az ék is! (Egyszerű …) 35./ Angol hosszmérték
37./ Partfűm egynemű betűi! 38./ Állami bevétel 40./ Kettőzve: A vizek városa 42./ Magasztos,
hős költemény szélei! 43./ Ebben a városban
született kállai Ferenc színűvész 45./ Van ilyen
sas! 47./ Álló kép

JÓZSEF ATTILA: MÁJUS
1

2

3

4

11

6

7

8

2

14

10

16

K

18
21

9

13
15

17

24

5

20

E

22

29

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
37
43

38

Ü
V

39

44

40

41

36
42

45

46
47

Ü

HIRDESSEN NÁLUNK!
Hirdetések, köszönetnyilvánítások, jókívánságok díjai:
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

A hirdetési szöveget a könyvtár információs pultjánál lehet leadni.

FÜGGŐLEGES: 2./ Vas megyei folyó 3./ Megbotlik 4./ Gallium vegyjele 5./ Felügyel , vigyáz
6./ Tüskevár egyik szereplője, Tutajos (…. Gyula
Lajos) 7./ Üreg a fatörzsön 8./ 1931. szeptemberében Matuska Szilveszter által elkövetett vasútimerénylet színhelye 9./ Évek párosai! 10./
Regény szerző 14./ Az idézett vers második része
(Zárt betűk: K, Z, L, Y, C) 20./ Tolvajnyelv22./
Didereg 25./ Álló víz 29./ Bélpoklosság 30./ Túlzó szócska (leges…) 34./ Egykori legnagyobb
község, ma város Budapest mellett 36./ Németország autójele 38./ …ba (Papucsállatka) 39./
Nóta 40./ Bírósági ügy 41./ Ausztria, Thaiföld,
Spanyolország autójele 44./ Lomb közepe! 45./
Rés szélei! 46,/ Kettőzve: Gyemekgondoző
Készítette: Czeidli József
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Sport

Alapítva 1927-ben

„A TÁNC A SZERELMEM, A FUTBALL AZ ÉLETEM”

- Beszélgetés Iványi Gittával, a devecseri női futball csapat edzőjével
Két hónapja, hogy új edzője van a devecseri női labdarúgó csapatnak Iványi
Gitta személyében. A hölgyek az idei
szezonban az edzőváltásig még pontokat nem tudtak szerezni. Most már tíz
ponttal vannak a tabellán. Az új edző
beszélgetésünk során elmondta, hogy
reményei szerint a devecseriek számára akár az NB II-ben való szereplés is
elérhetővé válhat a közeljövőben. Jelenleg közösséget épít, elsősorban a
helyi fiatalokból.

ragkúti csapatban kezdtem, ahol három
évig játszottam. Ez idő alatt elvégeztem
az edzői képzést is. A padragi csapatot
követte négy éven keresztül, egészen a
megszűnéséig a veszprémi Szuperinfo
NB. II. női csapata, majd Ajka keresztpályás csapatában játszottam 3 évet.
Mivel a keresztpálya „kicsi” volt számomra, a balatonfüredi NB II-es csapatban játszottam hat évig, de sajnos 2
hete játszottam ott az utolsó mérkőzést a
Füred színében, lévén a csapat megszűnt.
Felmerült a gondolat, hogy „szögre”
akasztom a csukámat, hisz nem vagyok
fiatal, és át kell adni a fiataloknak a helyet. Tánciskolába járok, hisz más irányú
álmaim, céljaim is vannak, ezért egy kicsit elmentem más világba, de közben
két NB II-es egyesület is megkeresett.
Így nehéz volt a döntés.
Mert a TÁNC a szerelmem, a FUTBALL az életem.
Hogyan került Devecserbe edzőnek?
A Bozsik programban gyerekekkel foglalkoztam korábban, és nagyon szerettem
őket. Már régebben is megkerestek a De-

vecseri Sport Egyesülettől, de akkor nem
vállaltam el az edzői feladatokat. Most 2
hónapja megint tárgyaltunk a női csapat
vezetéséről, és most igent mondtam rá.
Devecseri születésű vagyok, de 14 évesen elmentem a városból. Édesanyám
azonban még mindig itt lakik, akit rendszeresen látogatok. Jelenleg itt is dolgozom, és mindig is érdekelt, hogy milyen
eredményei vannak a csapatnak, sőt egyszer-kétszer fociztam is ellenük.
Azért is vállaltam el a devecseri csapat
edzéseit, mert a szívem idehúz. Szeretem
a csapatomban, hogy olyan lányok járNem biztos, hogy mindenki ismeri
nak ide edzeni és játszani, akik szeretik
Önt. Kérem, mutatkozzon be olvasóa sportot, kiállnak egymásért, és egyben
inknak!
erősek, tudatosak is.
46 éves vagyok, régebben judóval fogA női csapatnál az edző talán egy kilalkoztam, amit egy mozgékony sport
csit pszichológus is, nemcsak a játék
követett, a futball. Van egy 26 éves fiam,
kitalálója. Jól gondolom ezt?
aki 7 éves kora óta focizott, 12 évesen a
Igen, és ez is teher, zárójelben perszombathelyi Illés Akadémián folytatta,
sze.
Azért is választottam a női csapatot,
majd válogatott játékos lett. 22 évesen
mivel korábban férfi edzőim voltak, és
hagyta abba, mert vezetőként szeretne
tudom, hogy mi nők valóban mások vaérvényesülni az életben. Ő a mai napig
gyunk. Amikor időjöttem Devecserbe,
támogat, és büszke rám.
megfogadtam, hogy azt hozom ide, amit
16 éve focizom, akkor az NB II-es padmegtanultam. Nehezebb a lányokkal, és
azt mondtam nekik az első találkozásunk
alkalmával, hogy engem nem kell szeretni, de arra kértem őket, hogy tiszteljenek.
Kemény vagyok az edzésen, szigorú
vagyok a meccsen. Viszont, ha kell, elmegyek értük akár a végsőkig is, számíthatnak rám, és ezt tudják. Ha úgy
adódik, együtt bulizunk, de a kölcsönös
tiszteletnek meg kell maradnia. Sokszor
fordul elő, hogy rám írnak messengeren,
vagy személyesen is elmondják a gondjaikat, problémáikat. Próbálok nekik segíteni, de az otthoni gondokat előbb vagy
utóbb mindenkinek magának kell megoldania. Most is van 3 játékosom, akik
nagyon szépen fejlődnek. Igyekeznek
otthon hagyni a problémákat, nagyon
jól megállják a helyüket a csapatban. Ez
nekik egy család is. És persze, nekem a
csapat tagjai mind a „lányaim”, nagyon
szeretem őket. Most is együtt készülünk
Iványi Gitta edző és csapata a győztes gyulafirátóti mérkőzés után egy meglepetésre, ahol Devecser városát
hazai pályán, 2021. május 23-án. fogjuk képviselni.

Alapítva 1927-ben

Gondolkoztam, hogy esetleg játékos-edző lennék Devecserben, mert
sokszor érzem azt, hogy felfutnék én is
a pályán, hogy segítsek nekik a labdarúgó
tudásommal, de lehetséges, hogy a kapcsolatom a csapat tagjaival megváltozna.
Ez jelenleg még a jövő kérdése.
Más játékos-edzőként és más csak
edzőként dolgozni. Teljesen más elmondani edzőként, hogy most én is
pályára lépek, vagy esetleg csak kihirdetni a keretet. Ez nem jelenthetne
gondot a csapat életében?
Igen, ez így van. Sokszor jelent gondot, hogy valaki nem örül annak, hogy a
kispadon kell ülnie, de ez nem azért van,
mert az adott személy nem jó játékos.
Más-más ellenfél ellen más-más taktika,
felállás szükséges. Persze ez nem azt jelenti, hogy minden mérkőzésen mindent
felborítunk, de egyes feladatok, szerepek
változhatnak. És természetesen nem vagyunk gépek, a teljesítményünk is néha
változhat, tehát bárki kerülhet kispadra.
De a legfontosabb, hogy mindannyian
Devecserért lépünk a pályára.
Hetente most kétszer edzünk, hétfőnként technikai megbeszélést is tartunk.
Ekkor természetesen arra is adódik alkalom, hogy a lányok is elmondhatják, hogy
mi nem tetszett nekik az elmúlt mérkőzésen. Ilyenkor megbeszéljük, hogy mi
volt a hiba, ki tudta megvalósítani az
elvárásomat. Hozhattam volna már most
is sok játékost, de nem tettem. Ha ősszel
folytatjuk a munkát, akkor lehetséges,
hogy hozok is erősítésként, de elsősorban devecseri csapatot akarok építeni.
Bajnokság végén járunk. Jelenleg a
tabella végén van a devecseri csapat.
Milyen jövő előtt állhatnak a női labdarúgóink?
Amikor átvettem a csapatot, akkor
pont és gól nélkül álltunk. Jelenleg tíz
pontot szereztünk, úgy, hogy volt, amikor cserejátékos nélkül kellett kiállnunk
a pályára, elsősorban sérülések miatt.
Bakos-Benke Melinda az új posztját elfogadta, és már két góllal hozzá is tett a
csapat sikeréért. Orsós Alexandra már
négy gólnál tart, aki jelenleg a csapat legeredményesebb tagja. Őt Horváth Vanda
három góllal követi a házi góllövő listán.

Sport
Még Orsós Ilonát mindenképpen meg
kell jegyeznünk, aki remekül helyt áll,
mint csapatkapitány. De természetesen
minden lányt ki tudnék emelni.
Ha ősszel folytatódik a munka, lehetséges, hogy jönnek majd új játékosok,
de elsősorban ezzel a kerettel szeretném
megnyerni a bajnokságot, mert a 21/22es évadra ez a célunk. Persze ez addig
különösen nagy kihívást fog jelenteni,
amíg olyan csapatokkal kell versenyeznünk a bajnokságban, ahol a keret zömét
NB II-es csapatokban is szereplő lányok
teszik ki, mint például a PELC esetében.
MI
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Kikapcsolódás

MOSOLYPERCEK - HUMOROS
BÖLCSESSÉGEK

- A pénztárcám olyan, mint a hagyma: ha kinyitom, könnyezik a
szemem…
- Elkértem a szomszédtól a fúrógépet. Kérdezte, mit akarok csinálni?
Mondtam neki, hogy pihenni.
- Ha munkanapon kipihenve ébredsz, akkor biztosan elaludtál.
- A nők/férfiak olyanok, mint a bor. Fiatalon kívánatosak, aztán a kor
előre haladtával egyre testesebbek lesznek, végül megsavanyodnak és
fejfájást is okozhatnak…
Beteg állatorvos
Az állatorvos megbetegszik, s elmegy a háziorvosához.
- Mi a panasza? – kérdezi a doki.
- Nézze, én állatorvos vagyok. Én úgy gyógyítom a betegeimet, hogy
nem kérdezek tőlük semmit, ők nem tudnak válaszolni. Maga erre
nem képes kolléga úr?
- Dehogynem! – válaszolja a háziorvos némi gondolkodás után.
Megvizsgálja az állatorvost, majd szigorú tekintettel átad neki két
receptet.
- És ez hatni fog?
- Természetesen. Ha mégsem, akkor legfeljebb elaltatom…

Alapítva 1927-ben

GÓLYAHÍR
Szeretettel köszöntjük Devecser legifjabb lakóit:
Szabados Benett 		
2021.05.18.
anya: Szabados Titanilla, apa: Berta Attila,
Ughi Maja 			
2021.05.19.
anya: Sárközy Veronika, apa: Ughi Csaba,
Orgován Andor Zsolt		
2021.05.06.
anya: Szücs Vivien; apa: Orgován Tibor Zsolt
Orsós Csenge Lara 		
2021.05.10.
anya: Orsós Erzsébet Tünde; apa: Orsós Krisztián Lajos
Sok örömet és jó egészséget kívánunk a családoknak!

Lehetne többet?
Egy politikus megkérdezett egy papot:
- Mondja atyám, hogyan segíthetne a kormány az egyháznak?
- Javaslom, szüntessék be a fémpénzek kibocsátását…
Gyűjtötte: MMK
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