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„ISTEN ANYÁKAT TEREMTETT, MERT Ő MAGA
NEM LEHET OTT MINDENHOL SZEMÉLYESEN.”
E gondolat lényegét valamennyien átérezzük, hiszen az emberek többségének
megadatott, hogy édesanyja féltő, óvó
tekintete mellett nevelkedjen, édesanyja
tisztán csengő hangjára vigasztalódjon,
édesanyja segítő tanácsaival érjen felnőtté. S e gondolat egyben iránymutatás is
minden édesanyának, aki már legalább
egy gyermeket világra hozott…A Jóisten
szárnysegédjei lehetünk ebben a csodában, amit gyermekükre tekintve látunk!
S a szeretet hármas egységét megvalósítani egy életen át, ez az igazi feladat. Hogy
mire gondolok?
Amikor megfogan bennünk egy élet, akkor elsődlegesen a befogadó szeretetet
kell működtetni, hiszen még semmit nem
tudunk a kis jövevényről, mégis természetese módon szeretjük, vigyázzuk ott
legbelül. Aztán mikor a születéssel elindul
a „kinti” életben, akkor hosszú évekig a
tápláló szeretet a hangsúlyos, hiszen ebben az életszakaszban gyermekünknek
erre van a legnagyobb szüksége. Az étel,

ruha mellett a szellemi és lelki táplálék is
elengedhetetlen gyermekünk harmonikus fejlődésében. S mikor már szárnyait
bontogatja, s az önálló élet elemeit próbálgatja, akkor az elengedő szeretetet kell
gyakorolnunk. Nem köthetjük magunkhoz egy életre. Ha az első két időszakban
szívből végeztük anyai „kötelességünket”,
akkor a harmadik szakaszban nem kell

Kép: Internetről
tartanunk gyermekük eltávolodásától sem
térben, sem lélekben, mert a láthatatlan
szál oly erős, hogy megnyugvásba ringathatja anyai szívünket, és gyermekünket
is segítheti a nehézségek megélésében. E
gondolatokkal kívánunk örömteli Anyák
Napját MINDEN ÉDESANYÁNAK!
FZs

DEVECSERBŐL INDULT
– BESZÉLGETÉS
KŐSZEGI LAJOSSAL

Kép: Füstös Zsuzsi

Gratulálunk Szűcs Mátyásnak, aki
a Nemzeti Művelődési Intézet által kiírt logó pályázaton
a középiskolás korcsoportban
I. helyezést ért el alkotásával,
melyen a devecseri Kastély látható.

Az almafától az almafáig
A devecseri születésű Kőszegi Lajos (1956.
november 7.) újságíró, középiskolai mérnök-tanár, Veszprémben él és dolgozik. Hétvégeken jár haza Nikolett lányával idős édesanyjához, Teri mamához. Ilyenkor segítenek
a házi- és a kerti munkákban.
Érkezésemkor éppen a kertben a terebélyes
öreg almafát metszette, amit még édesapja
ültetett. A munkát abbahagyta, s barátsággal
tessékelt a lakás nappalijába, ahol élete sorsfordulóiról, gazdag pályájáról beszélgettünk.
(az életút a 4. oldalon olvasható)
CzJ
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TÁMOGATÁST KAPOTT KÉT HELYI EGYESÜLET

Ferenczi Gábor polgármester, a vészhelyzeti időszakban hozott döntései közt szerepel két devecseri civil egyesület anyagi
támogatásáról szóló határozat.
A Devecseri Sportegyesület két jogcímen kapott támogatást,

500 ezer forintot egy pályázat beadásához, 250 ezer forintot
működési költségek fedezésére, a Devecser Város Önkéntes
Tűzoltó Egyesület pedig 200 ezer forintos támogatást kapott
április 6-án a működési költségekre.

SZEMÉTSZEDÉS A
MEGGYESERDEI MENEDÉKNÉL

MUNKÁBAN AZ ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓK

Minárcsik Sándor, Pordán Krisztina és Illés Dalma a
szemétszedési akció végén – Fotó: Meggyeserdei Menedék
Alapítvány
2021. április elején MinárAz akció elindítói arra
csik Sándor, Pordán Kriszti- kérnek minden erdőjárót,
na és Illés Dalma ötletadók kutyasétáltatót és bérlőt,
irányításával önkéntesek hogy közösen vigyázzanak
egy kis csoportja a Meg�- együtt az erdőre, óvják a
gyeserdei Menedék Alapít- környezetét. A kutyamenvány kutyaotthona környé- hely vezetője, Minárcsik
kén található sétáló utak Sándoraz alapítvány közösszemétmentesítési akciójá- ségi média felületén jelezte,
hogy a Meggyeserdő bal olba kezdett.
A civilek pár óra alatt két dalán a megkezdett munköbméter szemetet gyűjtöt- kát folytatni fogják, céljuk
tek össze, aminek nagy ré- egy igényes szabadidőpark
sze pet palack, illetve egyéb kialakítása, amihez várják
a területen lévő más civil
műanyag hulladék volt.
szervezetek csatlakozását is.

Sajnos az utóbbi időkben
egyre többször van szükség a
Devecseri Önkéntes Tűzoltók
munkájára. A Szent Imre utca
melletti tűz után 2021. április
6-án a Csokonai utcában volt
dolguk a lánglovagoknak. Az
egyik lakóház kéményében
a lerakódott korom gyulladt
meg, amit az ajkai tűzoltókkal
együtt oltottak el.
Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy a fűtési szezon ideje alatt,
de főleg előtte vegyék igénybe

Kép: Illusztráció
a kéményseprők munkáját,
tegyék lehetővé munkájukat,
illetve ellenőriztessék a kéményeiket a lakóházak tulajdonosai, a hasonló balesetek
elkerülése érdekében!
A katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szerve elérhető a következő lehetőségeken keresztül: a http://
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon vagy a
1818-as telefonszámon a 9.1es menüpont alatt.

ISMÉT HELYISÉGET KAPTAK A
VÁROSTÓL

A devecseri Y 12 Magyar Galambsport Egyesület kérésére2021.
április 1-jétől tároló helyiséget biztosított Devecser Város
Önkormányzata. A 37,5 négyzetméter nagyságú ingatlanért
bérleti díjat a testület nem számol fel, de a villany és egyéb
rezsiköltséget állniuk kell.
Az egyesület a régi-új helyén, a volt malom épületben található helyiségben csak a galambsporttal kapcsolatos tevékenységet folytathat.
MI
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A MEGYE BORA

2020 októberében Somlóvásárhelyen tartották meg ismét az ún. „megyebor-versenyt” amatőr borkedvelők és a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara elnökének részvételével, a Csordás- Fodor Pincészet-
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ben. A balatonszőlősi termőterületről éven keresztül. Vörösbor kategóriában a
származó az a 2018-as évjáratú Sóskút nemesvitai Csali szőlőbirtok Rókalikak
Olaszrizling nyerte el a bírálók tetszé- nevű bora nyerte el a címet.
Gratulálunk!
sét, amely ezért- a fehérborok között - a
MI
Veszprém Megye bora címet viselheti egy

MEGÚJULÁSRA VÁR A DEVECSERI ESTERHÁZY-KASTÉLY

A Széchenyi 2020 program keretében
a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti
Várprogram keretében zajló nagyszabású fejlesztések során 18 kastély és 12
vár újul meg: nemcsak régi szépségüket nyerik vissza, hanem új funkciókkal is gazdagodnak, hogy adottságaikhoz igazodó módon megfeleljenek a
mai kor turisztikai igényeinek.
A program keretében a környékünkön
a sümegi Püspöki Palota, valamint a vár,
a somlói és a nagyvázsonyi középkori erődítmény újul meg. A Devecseriek
számára történelmi okokból érdekes tatai
Esterházy-kastély is bekerült azon műemlékek közé, amit renoválnak. Itt például hamarosan látható lesz az utolsó devecseri gróf, Esterházy Tamás bölcsője is.
Lapunk megkérdezte a program felelősét, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft-t, hogy van-e terv
városunk kastélyának felújítására? A kér-

désünkre Sztojanovits Kristóf, a marketing és turisztikai igazgató válaszolt,
aki elmondta, hogy a devecseri Esterházy-kastély nem szerepel a Nemzeti
Kastélyprogram első ütemében szereplő
műemlékek körében. A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogramért
felelős miniszteri biztosság vizsgálja a lehetőségét - valamennyi állami tulajdonban lévő kastélyhoz hasonlóan, - hogy
az épület felújítására, állagmegóvására

milyen céllal, milyen formában lenne
lehetőség.
A devecseri Esterházy-kastély főépületében jelenleg Közép-Európa legszebb
könyvtára található, a kontessza lakhelyéül szolgáló épületében, - ami korábban az idősek napközi otthona volt - az
önkormányzat helytörténeti gyűjteményt
szeretne elhelyezni.
MI

ÚJ HELYRE KÖLTÖZNEK

A 21. éve a városi művelődési házban működő Felnőtt-és Ifjúsági Képzőművészeti Kör a
Rotary Házba költözött.
A művészeti csoport vezetője, Trombitás Veronika nyugdíjas pedagógus a döntés előtt már
megtekintette a korábban számítástechnikai teremként funkcionáló helyiséget, és belegyezett
a helyszínváltozásba. Az intézmény így továbbiakban is biztosítani tudja az önálló termet az
alkotó kör munkájához. A művelődési házban
felszabadult helyiség pedig oktatóteremként
funkcionál tovább.

SZÉKHELYVÁLTOZÁS

A Devecseri Fúvósok Egyesület új alapító okiratában székhelyként a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház telephely
(Jókai utca 3.) címe szerepel. A színházterem felújítása után a próbákat is itt fogják tartani. A változásokat az egyesületben
bekövetkezett személyi változások indokolták.
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DEVECSERBŐL INDULT – BESZÉLGETÉS KŐSZEGI LAJOSSAL

(a címoldal folytatása)
Általános iskola alsó tagozatán Fazekas
Julianna és Szabó Tiborné, felsőben Heinczinger István és Péter Lászlóné voltak
osztályfőnökei. Győrben a Hild József
Építőipari Szakközépiskolába járt, ahová
a bátyja Kőszegi István is. Érettségi után
egy évig dolgozott, és akkor vitte színre
a Devecseri Művelődési Ház színpadán,
Nagy László: Ég és Föld drámai oratóriumát. Tanulmányait a pécsi műszaki főiskolán folytatta, itt szerezte építész mérnök-tanári diplomáját. A főiskolai évek
alatt számos írása jelent meg a pécsi Universitas egyetemi hetilapban. Oklevéllel
a kezében építőmérnökként a veszprémi
VÁÉV-nél dolgozott. Majd új hivatást választva először a pécsi Universitasnál és
a Dunántúli Naplónál, majd a kaposvári
Somogyi Néplapnál lett újságíró. Miután
elvégezte az Újságíró Akadémiát, a megyei Naplóhoz szerződött.
– Különleges csapatba kerültem, hamar befogadtak! – emlékezett vissza.
Baráti szálak fűzték az Élet és Irodalomban is publikáló rangos újságírókhoz, a
különleges riportok mestereihez, Hajba
Ferenchez és Győri Varga Györgyhöz. A
Napló mellett felelős szerkesztője lett a
megyeszékhely új művészeti folyóiratának, a Visszahangnak.
Első kötete, esszétöredékeivel 1993-

ban jelent meg Ne légy távol! címmel. Ennek főbb írásai a Rege hetilapban közölt tárcái voltak. Második
kötete, Gyémántfűrész – szútra címmel
2000-ben jelent meg filozófiai esszékkel. Könyvsorozatot indított Pannon
Panteon néven, amelyben elsősorban
a magyar nyelvű filozófiát tárta fel.

E témából kiemelkedő, négy hiánypótló
szöveggyűjteményt szerkesztett (Galagonya magyarok – Szemelvények a magyar
nyelvű filozófiából, Elmész – Szemelvények a régi magyar filozófiából, Nietzsche-tár, Athenaeum-tár), amelyeket a
szakmai közönség elismeréssel fogadott.
Jómagam pedig általa ismertem meg,
és fedeztem fel az egyedülálló Hamvas
Béla írásait, ugyanis Kőszegi Lajos szer-

75 ÉVES IDÉN A TORNAI PINCÉSZET
1946-ban kezdte újra a Somlón, egy kétholdas kis birtokon a szőlőművelést, bor
készítését Tornai Endre, s létrehozta azt a
pincészetet, mely mai napig a nevét viseli. Az eltelt évtizedekben a „Tornai-bor”
óriási hírnevet szerzett hazánkban. Kiváló jellegzetességei miatt hajdan MA-

LÉV járatokon szolgálták fel az utasoknak, exkluzív hotelek itallapján szerepelt,
rangos borversenyeken szerzett előkelő
helyezéseket. Az évforduló alkalmából
méltó megünneplésére az utódok által
üzemeltetett pincészet különféle rendezvényekkel készül, és mint ahogy a

MÁJUSFA
A zöld ág szimbolikus tavaszi „kellék”,
tavaszváró, rontásellenes, termékenység
varázsló szerepe van. Hazánkban a májusfa állításáról először a XV. századból
való források szólnak. Egyes tájegységeken Szerelemfának is hívják.
Faluhelyen még napjainkban is szokás,
hogy azok a lányok kapnak májusfát,
akiknek komoly udvarlójuk van, ezzel

is tudtul adják a házasulandó legények
a szándékukat. Ha a lány elfogadta, akkor gyertyát gyújtott az ablakban. Ismét
terjedőben van a közösségi májusfa kihelyezése, majd kitáncolása ünnepség, bál
keretében. Remélhetőleg itt Devecserben
is egyre többet láthatunk belőlük!
CzJ

kesztette a nevezetes Hamvas-emlékszámot az Életünk folyóiratnál 1987ben. Ez időtájt a megyei Laczkó Dezső
Múzeum muzeológusa volt három évig.
– A színház-művészet szeretete csábította a veszprémi Petőfi Színházhoz. Kolti
Helga igazgatósága alatt irodalmi-művészeti főtitkárként dolgozott, feladata
a darabok kiválasztása és a színház kiadványainak gondozása volt. A társulat
dramaturgjaként részese volt nagyszerű,
sikeres előadásoknak. – Az újságírói
és a színházi évek után eredeti, tanult
„mesterségét” gyakorolta, s gyakorolja
mindmáig. A veszprémi Táncsics Mihály Technikumban tanít, építésztechnikus csoportok osztályfőnöke. Közben
képezte magát, a műszaki egyetemen
újabb, műemlékvédelmi szakmérnökdiplomával gazdagodott. Két műemléki
szaktankönyvet írt, ezeket a felsőfokú
képzésben is használják.
Veszprém város rangos kitüntetés adományozásával ismerte el tanári munkásságát (2018-19-ben): Kőszegi Lajos
Gizella- és Brusznyai – díjas. Búcsúzásunkkor azzal váltunk el, hogy jövő tanévtől nyugdíjba vonul, többet lehet majd
idehaza, és talán ismét termőre fordíthatja az öreg almafát.
CzJ

szervezők a közösségi oldalukon írták,
bőven lesznek meglepetések is. Tehát
érdemes figyelni a közösségi oldal bejegyzéseit, valamint a www.tornaipince.
hu honlapot!
MI

Alapítva 1927-ben

Kultúra

-5-

ÉVFORDULÓK

125 éve indult el a kis földalatti a főMájus hónap is bővelkedik évfordulókban és évfordulósokban. Ebből adunk városban a millennium (1896) évében.
közre néhányat, s reméljük érdeklődést A világon másodikként, Európában elsőként épült ilyen. Ekkor nyitották meg
keltenek!
Ferenc József jelenlétében az Ezredéves
Országos Kiállítást is.
160 éve született Rabindtanáth Tagore
indiai költő, s himnuszuk írója. Magyarországon hosszabb ideig tartózkodott,
Balatonfüreden gyógykezelték. Felgyógyulása örömére a város sétányán fát
ültetett, amit később róla neveztek el.
120 éve született Székely Mihály magyar operaénekes, számos basszusszerep
előadója.
110 éve született Rodolfo (Gács Ernő),
Rabindranáth Tagore
kiváló művész, világhírű bűvész. „Vi75 éve született Tomsits Rudolf tromgyázat csalok!”jelszóval nemzedékeket
szórakoztatott.
bitaművész, jazz – zenész.
105 éve született Kronovics Pál grafiCzJ
kus, képregény – rajzoló. Rejtő Jenő regéEzerévi Kiállítás (plakát) nyek szereplőinek vizuális megálmodója.
Képek: Internet (Archív)

MÚLTIDÉZÉS – BATTHYÁNYIAK NYOMÁBAN

Gróf Batthyány Lajost, az első független
magyar felelős kormány miniszterelnökét az 1848/ 49. évi forradalom – és szabadságharc leverése után több rabtársával együtt Devecseren és Jánosházán
keresztül Bécsbe szállították. Városunk
Feketefarkas étterménél álltak meg, s az
elfogyasztott ebédjüket saját maguknak
kellett megfizetniük.
A Pápa melletti Dákán még napjaink-

ban is élénken él a Batthyány család emlékezete. A gróf pesti kivégzése után el
kellett hagynia családjának a fővárost,
később Magyarországot is. A Dákai kastélyba 1858-ban költözött az özvegy Zichy Antónia (1816 – 1888) családjával.
Halála után fia, Elemér örökölte a kastélyt és a hozzá tartozó földbirtokot. Tőle
nővére Batthyány Ilona (1842 – 1929)
vásárolta meg. Két sikertelen házasság

és gyermekei elvesztése után a szegények
felé fordult, támogatta őket. Sokat sétált a
faluban, eljárt a mulatságokra. Szerették
és nagy népszerűségnek örvendett. Az
I. világháborúban részt vett dákai katonáknak 5 – 5 hold földet adományozott.
Cinkotán kórházat építtetett. Végrendeletében a Dákai kastélyt árva gyerekek
otthonának létrehozására hagyta.
CzJ

Barabás Miklós festménye
Zichy Antóniáról

Felülnézetből a Dákai kastély

Batthyány Ilona – archív fotó
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EMLÉKEK A MÚLTBÓL
Sárközi Annától kaptunk egy 1955-ben
készült fotót, amin az iskolások haladnak
el az akkor még meglévő romtemplom
mellett, a plébánia hivatallal a háttérben.
A fotón a kép küldője is szerepel, a zászlót vivő hölgy utáni sorban, középen. A
gyerekek éppen a kornak megfelelően,
április 4-e alkalmából, a felszabadulás
ünnepén a Hősök terére indulnak a megemlékezésre. A Devecseriek számára a
környezet, ami érdekessé teszi a fényképet, hiszen alig ismerünk olyan fotót,
ahol a romtemplom ebből a szemszögből látható lenne. Szeretnénk időutazásra hívni Olvasóinkat! Ha van Önnek
olyan devecseri fényképe, amit szívesen
megosztana másokkal is, akkor küldje el
nekünk, írjon hozzá egy kis leírást! A képeket és azok leírását a devecseriujsag@
gmail.com e-mail címre várjuk!
MI

Iskolások mennek 1955. április 4-én a Hősök terére koszorúzni - Sárközi Anna fényképe

SAVANYÓ JÓSKA, A HÍRES BAKONYI BETYÁR
Napjainkban még sokunkban él a betyárvilág romantikája, a „hősök” keresése a régmúltban. Rózsa Sándor és
Sobri Jóska mellett Savanyó Jóska a
legismertebb alakja a betyár világnak.
1841. szeptember 12 – én Izsákfán született, s 1907. április 09 – én halt meg,
önkezűleg vetett véget élezének. Birkalopás révén ütközött a törvénybe. Ezután állt be betyárnak. Kalandozásai Vas,
Zala, Veszprém megyét érintették. Devecserhez közeli két településen gyakran megfordult. A Somló lábánál lévő
Orosziban, ahol apja juhász számadó
volt. Csabrendeken pedig nővére, Mária
lakott. Bandájával „igazságosztóként”
gazdag nemeseket, módos parasztgazdákat, iparosokat, kereskedőket rabolt ki.
Áldozataikkal szemben kegyetlen volt,
megverte, megkínozta őket. Többször
elfogták a pandúrok, börtönbe került
Veszprémben és Sümegen. Feljegyezték
róla, hogy többször próbálkozott rablással Csabrendeken. Többek között rátámadt az egykori 48’-as honvéd főhadnagy, Háczky Kálmán kúriájára. (Somlón

Savanyó Jóska fényképen

Savanyó Jóska portréja Száva Sándor
festményén
szőlőbirtoka volt pincével.) Gyilkosság lövés. Ezután még bátrabb, elszántabb
gyanújába keveredett, amikor Bogyai lett. Ekkor fosztotta ki a nagyvázsonyi
Kálmán földbirtokost akarták kirabolni. uradalom pénztárát is.
CzJ
A ház urának testvérét Antalt érte halálos

Múltidéző
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RÉGI UTCANEVEK NYOMÁBAN
„A város alatt elfolyó Torna a bakonyi
esőzések folytán kiszállt medréből, s a
pápai utcán át a városba hatolván, csakhamar elborította a füzesi, hőnyi és térjmeg utcákat.” - írta a Pesti Hírlap 1879.
május 27-én.

Hőnyi és a Térjmeg utcákra már kevesen. A korabeli újsághír alapján kön�nyen beazonosítható, hogy mely utcák
voltak is ezek az akkori mezővárosban.
A Hőnyi utca a mai Béke utca volt, ami
az eredeti nevét vélhetően, az ott lakó
család után kaphatta meg. Igaz, később
Talán mindannyian emlékszünk, hogy Pap utca néven szerepel a közterület,
a Füzes utca hol volt Devecserben, de a de ennek oka inkább a plébánia hiva-
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tal közelsége miatt volt. A Térjmeg utca
neve már sokkal érdekesebb. A nevét az
utca végén lévő templom, vagy éppen a
kocsma miatt kapta-e, azt azonban nem
tudni. Később az utcát a Simon pékről,
majd az úttörőkről nevezték el. Jelenleg
itt az Iskola utca található meg.
MI

TÉNYLEG A DEÁK TÉREN KÉSZÜLT A KÉPESLAP?
Ha a címben feltett kérdésre egyszerűen kell csak válaszolni, akkor igen.
Akik viszont felismerik az óvoda utcafront felőli részét, azok biztosan azt
mondják, hogy dehogy, mivel ez a Szabadság tér! Mindenkinek igaza van.
Ma valóban ez az utcarészlet neve, igaz
nem volt ez mindig így. A képeslapon
látható közterület első ismert neve a Vásár tér volt. Így a mai Városháza (volt járásbíróság) épületétől egészen a jelenleg
művelődési ház épületéig ezen a néven ismerhettük 1898. előtt az utcát. Ez időben
itt volt a város határa is. Devecser mezővárosában itt zajlottak a piacok, amíg a
képviselő-testület döntése után a Deák
tér elnevezés lett hatályos. A középső
épületben ma már valóban az óvoda
egyik szárnya található, de korábban itt
gyógyszertár üzemelt. A II. világháború
után a teret két részre bontotta az akkori
tanács, így lett a bíróság épülete előtti tér
Hősök tere, ahol a szovjet katonai emlékmű és temető is megtalálható volt, az
1919-es tanácsköztársaság obeliszkével

Fotó: Rosenberg Zsigmond képeslapja
együtt. Utóbbi helyén az 1940-es években a képeslapon szereplő házak továbbra is
az első világháborúban elhunyt devecseri Szabadság tér néven maradtak, kivéve a
hősöknek állított emléket, a város akkori
Hősök terét, ami visszakapta a Deák tér
közönsége. A tér további része a tanács
döntése értelmében felvette a Szabadság elnevezést.
MI
tér elnevezést. A rendszerváltozás után

MINDEN ÓRÁBAN
ELADUNK EGY INGATLANT.*

HÍVJON MINKET
06 70 454 51 13
AZ ÖN INGATLANÁT IS ELADJUK!
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A MÁLTAI SZAKISKOLÁRÓL…

Minden ember, minden család érzi a
Covid-19 vírus által okozott oktatási nehézségeket. Felborult a társadalom normális, megszokott életvitele.
Mindez nagyban érinti a kisgyerekektől kezdődően a középiskolásokat, az
egyetemi hallgatókat. Kovács Éva igazgatónőt kérdezem iskolájuk helyzetéről.

csak okos telefonja van. S van, akinek
az sincs, vagy internetet sem használ a
család. Ezen ismeretek birtokában, s a
lemaradás megelőzése érdekében alakítottuk ki a munkarendet. Elvárjuk tőlük,
hogy tanítási időben online legyenek.
A messengeren minden diák – akinek
internet elérése van – elérhető, ezt a felületet tudják kezelni. A diákok minden héten hétfőn reggel kapják meg a
- A Máltai iskolának jelenleg hány ta- tananyagot, minden tantárgyból a heti
nulója van évfolyamonként, s milyen órarend szerint. Az adott héten péntek
12 óráig vissza kell küldeniük e-mailben.
szakokat oktatnak?
Azok, akiknek nincs internet elérhető- Jelenlegi létszámunk 60 fő. Kimenő
sége,
postai úton kapják meg feladataikat,
képzésben, a 10. és 11. évfolyamokon
hegesztő és szociális gondozó és ápoló szakmát tanítunk.
2020-ban a megváltozott törvények szerint 9. évfolyamon
ágazati alapoktatás
folyik felmenő rendszerben, s a 10. évfolyamon kell majd
szakmát választaniuk a tanulóknak.
Gépészet és szociális
ágazaton belül nálunk választhatnak
majd hegesztő, gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő, szociális ápoló és gondozó
szakmákat.
- Miként folyik a napi képzés ebben a
vírusos időben?
- November elejétől, mint minden középiskolában, online oktatás folyik. Erre
a helyzetre már a tanév kezdete óta készültünk, bár reménykedtünk, hogy nem
következik be. Arra törekszünk, hogy
tanulóink a tananyag (legalább minimális) elsajátítása mellett a rendszeres
és következetes munkavégzést napi szinten végezzék.
Tanulóink egy részének nem volt olyan
mértékű digitális ismerete, amelyre szükség lenne. Sajnos nagyon kevés tanulónak van laptopja, tablet-je, a legtöbbnek
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tatás a DGA tanműhelyében zavartalanul folyt, természetesen a járványügyi
helyzet szabályainak betartásával. Amíg
rendelet nem tiltotta, és az üzem munkarendje engedte, addig mi is, és a gyakorlati helyet biztosító cég is ezt a formát
preferálta.
A szociális gondozó és ápoló szakos
tanulóink sajnos már eddig sem mehettek az idősotthonba, kórházba gyakorlatra. A demonstrációs teremben történt
a gyakorlat megszervezése. Behívtuk a
tanulókat kiscsoportos foglalkozásokra meghatározott napokon. A szakmai
tárgyak oktatását tömbösítve végeztük.

- Ha az élet normális mederben folyna, akkor már túl
lennének a végzősök szalagavatóján.
Milyen formában
oldották meg a szalagavatót, s milyennek érzik a tanulók
hangulatát?
- Készültünk idén is
a szalagavatóra. Sajnos, a rendelkezések
értelmében nem volt
törvényes lehetőségünk annak megtartására. Sovány pótlásként egy videót
állítottunk össze tanulóinknak képekkel, iskolai emlékekkel feltöltve. Akkor
s ugyanúgy juttatják el az iskolába. A ta- tervezzük valamiképp pótolni ezt, ha lesz
nulói teljesítmények alapján, az oktatói rá lehetőségünk.
testülettel közösen megállapítottuk, hogy
kik azok a tanulók, akiknek szükségük
van felzárkóztatásra. Őket, meghatáro- - Hogyan bírják a tanárok ezt a megzott napokon behívtuk az iskolába. A változott, és sokkal nehezebb oktatási
módot?
lehetőséget mindenkinek felkínáltuk.
Eszközt adtunk a kezükbe, tanári fel- - Oktató testületünk ebben a tanévben
ügyeletet és segítséget biztosítottunk a különösen összetartó, egymást segítő,
nagy teherbírású, tanulóközpontú. Mintanulásukhoz.
dent megteszünk, hogy ebben a helyzetben is megtartsuk diákjainkat. Amellett,
- Hogyan oldják meg a gyakorlati kép- hogy színvonalas, digitális tartalommal
zéseket?
megtöltött feladatsorokat hoznak létre,
- 2020. november 11-től a gyakorlati ok- feltöltik azokat, betartatják a határidő-
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ket, akár este nyolckor is válaszolnak
a segítségre szoruló tanulók hívásaira,
üzeneteire, javítják, értékelik munkájukat, nevelő tevékenységüket is nagyon
komolyan veszik. Szorosabbá vált a szülőkkel való kapcsolattartás. Munkánkat
látjuk igazolni azzal, hogy az első félév
után más iskolákból két tanuló érkezett
hozzánk. Ezek a gyerekek is bekapcsolódtak mostanra a rendszeres munkába.
A felzárkóztatás mellett fontosnak
tartjuk a tehetséggondozást is. Országos
Szakközépiskolai Tanulmányi Versenyen
két tanulónk humán kategóriában, 3 különböző, 3 fős csoportunk pedig komplex
kategóriában jutott tovább, előkelő helyet
szerezve a regionális fordulóban. Hét
tanulónk nevezett be a helyi könyvtár
által szervezett Wass Albert szavalóversenyre. Ez is online folyt, saját videóval
kellett készülniük, amit egyik tanulónk
korcsoportjában meg is nyert.
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•
Nemzeti ünnepünkről, március
15-ről tanulói kezdeményezésre emlékeztünk meg a messenger csoportokban. Képeket gyűjtöttek, még videót is
készítettek.
•
Pályázatot írtunk ki „Jó kis hely
Devecserben a máltai középsuli” címmel.
Bármilyen művel pályázhattak a gyerekek. Ketten nyertek holtversenyben.
Egyikük egy dalt írt és adott elő videó
felvételen, másikuk egy könyvet készített,
fotókkal illusztrálva. Maga fűzte, kötötte. Jutalmuk egy-egy tablet volt, amivel
felszereltségüket is sikerült javítanunk.
Őszintén bevallva, már mi is fáradtak
•
A helyi művelődési ház felhívá- vagyunk, időnként el is keseredünk, de
sára farsangi jelmezbe bújtak néhányan, tartjuk egymásban a lelket. Sokat segít a
fotókat készítettek róla. Egyik tanulónk Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogaelső helyezést ért el egyéni kategóriában. tása. Köszönjük ezúton is segítségüket!

- Van egy mondás a magyar nyelvben:
„Minden rosszban van valami jó.” Lehet-e keresni, találni olyan mutatókat
az iskola, a tanulók életében, amit a javukra lehet fordítani e nehéz, vírusos
időben, ami némi többletet ad a jövőt,
a felnőtt életet tekintve…

A „GÁRDONYI GÉZA EMLÉKTÁRSASÁG” A
NÉPTANÍTÓ, ÍRÓ/KÖLTŐ VERSEIBŐL IDÉZ
A TISZTELT OLVASÓKNAK

FELJÖTTEK MÁR.
Feljöttek már a csillagok:
nyisd ki rózsám az ablakot.
Nyisd ki rózsám az ablakot:
Nézzük együtt a csillagot.

Gárdonyi íróként lett ismert országosan, s a széles olvasóközönség jórészt
így is ismeri az óta is, az Egri csillagok,
legismertebb regénye alapján.
A sokoldalas regényből készült remek
mozifilm tette aztán igazán népszerűvé
a művet. Mert valljuk meg, beülni a moziba, vagy a képernyő elé, egyszerűbb
(nek tűnik), mint egy több száz oldalas
könyvet elolvasni. De aki szeret olvasni, az tudja csak a (nagy, élménybeli)
különbséget a filmnézés és az olvasás
között. Most itt egy könnyed, népdalhoz hasonló, lírai szerelmes vers Gárdonyi tollából.

- Talán az a legnagyobb hozadéka ennek
az időszaknak, hogy a tanulók szemében
felértékelődött az iskola, az őket oktatók,
a pedagógusok munkája és becsülete.
Mindenképpen elégedettséggel tölt el
minket, hogy többségében nagyon várják a nyitást, hogy újra rendes mederbe
terelődjön az intézmény élete, élhessük
a régi életünket.
MMK

Óh be szép is nyári éjen
a sok csillag fenn az égen.
Hajtsd vállamra a fejedet:
így nézzük a fényes eget.
A faluban csöndesség van.
Fénybogár ég a bokorban.
Oly édesen sóhajtottál kis galambom, mit gondoltál?
Naplemente után, a csillagoktól ragyogó
ég alatt, a langymeleg, tavaszi/nyár eleji
estéken kellemes a közös ábrándozás,
a gondolatok kicserélése, vallja a költő
Gárdonyi.
MMK
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VADÁSZPILÓTÁBÓL KÉPVISELŐJELÖLT – BEMUTATKOZIK
DR. JÁDI ISTVÁN, A MOMENTUM KÉPVISELŐJELÖLTJE
A tudást és a tisztességet állítja kampányának középpontjába dr. Jádi István, aki vadászpilótából lett előbb
kormányőr, majd jogász, és most országgyűlési képviselőjelölt. Legfőbb
célja a buszközlekedés és a vasút fejlesztése, az iskolák és a kórházak támogatása, illetve a helyben történő
foglalkoztatás erősítése és a mezőgazdaság tudásalapú fejlesztése. De fontos
neki az is, hogy meghallja a választók
hangját: segítse azokat a családokat,
nyugdíjasokat és fiatalokat, akiket a
kormány az út szélén hagyott
a járvány alatt.

Hogyan kapcsolódik a Veszprém 4-es számú országos
egyéni választókerülethez,
ahol képviselőjelöltként indul a választáson?
Dr. Jádi István: 1992-ben költöztem Pápára, és egészen az
ezredfordulóig itt éltem. Életem egy meghatározó időszaka volt: itt született a fiam, aki
a mai napig itt él. De a városhoz köt a katonai múltam is.
A kilencvenes években lettem
vadászpilóta, a pápai reptéren
szolgáltam, az itt megismert
munkatársaimmal, ha ritkán
is, de igyekszem tartani a kapcsolatot. A kétezres években a munkám
a fővároshoz kötött, ezért átmenetileg
eltávolodtam Pápától, de a szívem a mai
napig visszahúz a városhoz.

A helyzet aztán fokozatosabban egyre
rosszabb lett a környezetemben: a Fidesz
egymás ellen uszítja a magyarokat, hamis
törésvonalakat hozva létre a társadalomban. Bár az EU-nak köszönhetően sok
tekintetben jobb lett a helyzet, de közben bezáródtak a kapuk az emberek, a
családok és a közösségek előtt. Az egészségügy és az oktatás egyre zártabb hely
lett, ahol a gazdagok magánkórházakban
és alapítványi egyetemeken tanulhatnak,
a többieknek pedig omladozó iskolák és
alul felszerelt kórházak jutnak. Hosszú

mérlegelés után úgy döntöttem, hogy –
akárcsak katonaként – ismét aktívan szeretnék tenni valamit a hazámért. Ekkor
döntöttem el azt is, hogy csatlakozom a
Momentum Mozgalomhoz. A MomenMiért döntött úgy, megméretteti ma- tum volt ugyanis az a párt, amelyben
megtaláltam az őszinte szándékot, a lengát egyéni képviselőként?
dületet és a tenni akarást, hogy MagyarKatonaként, pilótaként a hazámat szolország egy jobb hely legyen.
gálva, majd kormányőrként és jogászként éveken keresztül a politika közelében dolgoztam, és közben folyamatosan Mivel tudná segíteni a helyiek életét?
azon tűnődtem: vajon lehet-e ezt jobban, Nekem az a tapasztalatom, hogy ezen a
becsületesebben csinálni. Úgy éreztem, környéken szorgos és rendes emberek
hogy igen és nem csak lehet, hanem kell élnek, akik megpróbálnak boldogulni a
is.
hétköznapi nehézségek közepette. Igye-

keznek jobban fizető munkát keresni, és
ezt sokszor Ausztriában vagy Győrben
találják meg. Hosszú távon azonban nagyon nehéz fenntartani az ingázást, ezért
sokan inkább elköltöznek a környékről.
Először ezt a folyamatot kell megállítani. Az emberek szeretnek az otthonuk
közelében élni, de ha nem tudnak ott
boldogulni, akkor a családfők, férfiak és
nők meghozzák a nehéz döntést, hogy
elvándoroljanak.
Az elvándorlás okai rendkívül bonyolultak, de olykor megmutatkoznak
előttünk egy-egy pillanatra:
amikor a vonat 10 perccel a
műszak kezdete után érkezik
be, és ezért egy korábbi járattal
kell menni. Amikor a gyereket
kocsival kell vinni az iskolába, és ehhez minden nap fél
órát kell utazni. Amikor csak
fél évre kapunk időpontot egy
kivizsgáláshoz a szakrendelőben. Amikor nincs a végzettségünknek megfelelő munka az
otthonunkhoz közel. Amikor
az oligarchák felvásárolják a
jól működő gazdaságokat, és
a jó gazdálkodásról kizsákmányolásra állnak át. Ezek a hétköznapi apróságok vezetnek el
számos helyit ahhoz a döntéshez, hogy máshol boldoguljanak inkább.
Milyen megoldásokat tudna hozni a
térség problémáira?
Röviden összefoglalva: a buszközlekedés és a vasút, az iskolák és a kórházak
fejlesztésére van a legnagyobb szükség.
Számos probléma ezeknek a területeknek az elhanyagoltságából fakad. A rossz
színvonalú, nem a helyiek érdekeit figyelembe vevő tömegközlekedés megakadályozza a lakókat abban, hogy gyorsan
és kényelmesen eljussanak a munkahelyükre vagy az iskolájukba. Nem tartom
normálisnak, hogy egy olyan fontos városból, mint Pápa, csak átszállással lehet
eljutni Budapestre, vagy hogy Győrbe
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akkor is, ha az állam erre képtelen. Ha
jobban belegondolunk, jogosan várják el
azt, hogy a gyereküket jó iskolába tudják
vinni, vagy hogy ha kórházba kerülnek,
akkor jó ellátást kapjanak.
Amikor viszont azt látják, hogy az
állam rosszul működik, akkor jogosan
vannak felháborodva. Mint amikor a
vonatok és a buszok késnek, amikor az
iskolát bezáratják, vagy amikor azt látják, hogy a kórházakban nincs elég orvos. Amikor a munkanélküli segély nem
nyújt valódi segítséget, vagy amikor nem
kapnak semmilyen támogatást attól a
kormánytól, amelyik bezáratta azt az
éttermet vagy szállodát, ahol dolgoztak.
Miért biztos abban, hogy ezek valóban A magyarok nem vakok: látják, hogy a
célravezető megoldások lennének?
Fidesz sajnos már sokkal inkább azzal
Én azt gondolom, hogy a magyarok szor- van elfoglalva, hogy a saját zsebét meggos, kemény és okos emberek, akik el- tömje, ahelyett, hogy a magyaroknak
sősorban nem az államtól várják, hogy segítene. Valakinek most már tényleg
gondoskodjon róluk. Ellenkezőleg: min- tennie kell valamit. Mi a Momentumban
dent megtesznek azért, hogy családjuk- ilyen emberek vagyunk: tényleg tenni
nak és önmaguknak jobb legyen, még akarunk valamit a hazánkért. Én már
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több mint egy óra eljutni. Ugyanígy hatalmas probléma az iskolák bezárása.
Emiatt nemcsak a gyerekeknek lesz ros�sz, akiknek másik településre, messzebb
kell iskolákba járniuk, de a tanárok is
eltűnnek a kisközösségekből, kevesebb
helyi program lesz, eltávolodnak egymástól a helyiek. A kevesebb iskola miatt
pedig könnyen dönthetnek úgy a szülők,
hogy inkább máshol telepednek le, ahol
jobbak a gyerekek lehetőségei a tanulásra. Azért sincsenek izgalmas és összetett
munkák, mert a cégek nem találnak jól
képzett és a szakmájukhoz jól értő dolgozókat helyben.

18 évesen felesküdtem a hazám védelmére. Most újra hív a haza – csak most
nem pilótaként van rám szüksége, hanem
politikusként.
(Fizetett újságcikk)

Közélet
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TŰZ, FÜST, FEKETE FÜST…
Negyed nyolckor csengett a vezetékes
telefon, s ilyenkor mindig kicsit megijed az ember - ha korán kelő, akkor
is - csak nincs valami baj? Aztán meg
a szűnni nem akaró szirénázó autók
is „megalapozzák” már az emberben
a félelmet. A vörösiszap-ömlés idején
volt hasonlóan hosszantartó szirénahang. A szomszédasszony, aki még
frissebb, kinyitotta reggel az ablakot,
látta meg a vasút felöl gomolygó fekete
füstoszlopot március 31-én.

Aztán már nem lehetett nem észrevenni,
mert szállt a magasba a vastagon, sűrűn,
átláthatatlanul tömény füst. A vasút, és az
autómosó melletti „gumilerakat” kapott
lángra. Az első gondolat és fohász: Add
Uram, hogy a szél ne hozza a településre ezt a mérget! A szíve, mindenkinek
hevesebben dobogott, s a keze is megremegett egy kicsit ezen a délelőttön. E
sorok írójának az első órában minden
kiesett a kezéből, amit csak megfogott.
Egy meteorológiában is jártas ismerősét
kérte meg telefonon, hogy kutasson már
utána, milyen szélirány várható e napra
a Somló és Devecser környékén. Negyed
óra sem telt bele, s jött a (valamennyire)
megnyugtató válasz, nagy valószínűséggel a szélirány nem változik, vagyis észak,

észak-kelet felé viszi a füstfelleget. Bár
ennek az égésterméknek sehol sincs jó
helye a Földön, e kis „sárgolyó” körül, de
tán nem fojtja meg most (ismét) Devecsert a civilizáció (?!), a nagy mobilitás
termékének, a használt autógumik égésének füstje.
„Méreganyag a levegőben”, ezt a címet
is lehetett volna adni az írásnak, mert
idemásolom a T. Olvasóknak a „légszen�nyezés.hu” oldalról a Válaszúton Alapítvány honlapjáról az alábbiakat:
„A gumiabroncsok égetése közben
nagyon sokféle légszennyező anyag kerül a levegőbe, ezek között mutagén és
rákkeltő szennyezőanyagok is találhatóak. Milyen szennyezőanyagokkal
lehet számolni?
Kisméretű szilárd szennyezőanyagok, közismert nevükön „szálló por”.
A szálló por károsítja a légzőszerveket,
szív- és érrendszeri megbetegedéseket
okozhat, és bizonyítottan nincs olyan
alacsony koncentráció, amely alatt ne
jelentkezne káros hatás.
Ezen túlmenően szén-monoxid,
kén-dioxidok, nitrogén monoxidok,
mind mérgező vegyületek, amelyek
koncentrációját jogszabályok is meghatározzák és egyes településeken mérőműszerek mérik a mennyiségüket a
levegőben.
Ezek mellett olyan szennyezőanyagokkal is számolni kell, mint a policiklikus aromás szénhidrogének, amelyek
daganatkeltő hatásúak, a dioxinok és
furánok, amelyek nem csak rákkeltő
hatásúak, de születési rendellenességet
is okozhatnak.

A továbbiakban: benzol, hidrogén-klorid, poliklórozott bifenilek, és
számos nehézfém, mint az arzén, a nikkel, a higany, króm, vanádium és cink.
A nehézfémek közül több rákkeltő hatású, vagy az idegrendszert károsítja,
így okozhatnak viselkedési zavarokat,
IQ csökkenést egyebek mellett.
A gumiabroncsok égetése okozhat
rövid és hosszú távon is káros egészségügyi hatásokat a környező lakosságnak. Az expozíció, azaz a szennyezőanyagoknak való kitettség ideje és
koncentrációja alapján jelentkezhet
szem- és bőrirritáció, légzőszervi panaszok (köhögés, nehézlégzés, asztmaroham).
A gumihulladék égetése közben keletkező látható füstcsóvát mindenképpen
kerüljük el, mert itt nagyon magas a
szennyezőanyagok koncentrációja, de
a káros anyagok a látható füstcsóva
feloszlása után is jelen vannak a környező levegőben. A szennyezőanyagok
kiülepedhetnek a talajra is, amely a
növényeknek keresztül szintén bejuthat
az emberi szervezetbe.”
A szöveg egy része a kémiai vegyületek, nehézfémek felsorolása, de e nélkül
hihetetlennek tűnne az Olvasók számára
az a sokfajta egészségkárosodás, melyet
okoz majd, s okoz is a légszennyezés.
S ne hogy azt higgyük, „elfújta a szél”,
másfele ment, nem történt semmi. De,
igenis történt! S történik akkor is, ha csak
a kályhában égetnek el rongyot, öreg cipőt, gumidarabokat, műanyag tárgyakat,
enyvvel készített pozdorja-szerű „fát”, s
minden más – nem odavaló – hulladékot.

Alapítva 1927-ben

Már mindenki találkozott, - ha máshol
nem - az autója motorházának tetején
sivatagi homokkal… Ugye, mennyire
bizonyítja ez is, hogy minden itt marad
körülöttünk e kis bolygón. Lassan (de
biztosan, ha nem változtatunk), öljük
meg önmagunkat, a gyerekeinket, s az
unokákat… Így nem mehet tovább! Gondolkozzunk! Ne ugorjunk túl a problémán, hanem GONDOLKOZZUNK minden cselekedetünk előtt! Gondoljunk a

KÉRDEZHETEK?

Városhatáron innen
1. Nagyobb a füst, mint a láng?
- A vasútállomáshoz közel kigyulladt
egy használt autógumiból darált granulátummal teli raktár. Hatalmas fekete füst gomolygott, amely az „égig ért”,
lángok csak közelebbről látszottak. A szó
szoros értelmében nagyobb volt a füst,
mint a láng, de átvitt értelemben a láng
is hatalmas volt, hisz többmilliós kár
keletkezett. Hírek szerint a tulajdonos
feljelentést tesz.

Közélet
következményekre!
A gyújtogató csak meglesz. Lehet, jó
poénnak szánta. Nem lett az. Úgy olvastuk a megyei lapban, 100 milliós (anyagi) kár, meg amit nem is látunk előre…
Mennyi, mennyi munka a tűzoltóságnak, rendőrségnek, a sok jó embernek,
akik ilyenkor segítenek! Köszönet érte
nekik, akik az egészségüket, az életüket veszélyeztetik minden egyes oltási
alkalomkor. Izgulhatnak ők is, meg a

családjuk, hazaér-e egészségben a szerettük. S a tűzoltónak, ha hevesebben
is ver a szíve, s kissé megremeg a keze,
akkor is oltja a tüzet. Oltja a tüzet, amit
valakik szándékosan, vagy botorságból,
elővigyázatlanságból, de okoztak… Oltja azt a tüzet, aminek nem kellett volna
meggyúlnia. Estére már le is volt takarva
földdel, hogy biztosítsák a nyugodtabb
éjszakai álmot. Köszönet érte!
MMK

va járt névnapokat köszönteni, de zenekarban is játszott. Leszármazottja,
Csóré Béla mulatós zenész lett, nem a
cigányzene hagyományát folytatta. Február 14-i halála után, emlékére nagyon
sok devecseri gyújtott gyertyát a Petőfi
téri keresztnél.
3. Ugye aranyosak?
- Az idei Húsvétkor sem maradtunk nyuszik és tojásfa nélkül, melyek téren várták
a Devecserieket. Hála a könyvtár és a művelődési ház munkatársainak, segítőinek.

2.Ki emlékszik a Csóré családra?
- Csóré Jenő, az aprótermetű cigány Városhatáron túl
nagybőgős, hangszerét vállára akaszt- 1. Hallották?
- Magyarországon bántalmazás miatt hetente meghal egy nő, havonta egy gyerek.
- Magyarországon évente 1,8 millió tonna
élelmiszerhulladék keletkezik.

Csóré Béla emlékére
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2. Milyen „nem szeretem” műsorokat
látunk gyakran a TV-ben?
- Most mindenekelőtt az oltásokat. Lehet, hogy peches vagyok, de bármelyik
csatornára kapcsolok megjelenik egy
lemesztelenített felsőkar és egy tövig belébökött injekcióstű. Nem tudom, hogy
ezzel kedvet akarnak-e csinálni az oltáshoz, vagy örökre elvenni a hajlandóságot.
Sosem féltem a tűtől, de most becsukom
a szemem még a „becsapódás” előtt, pedig tudom, hogy nem fáj, de a látvány
aligha okoz élvezetet bárkinek is.
- Nem tudok megbarátkozni a reklámokkal sem. Bosszantó a szaporaságuk,

Tojásfa
10 perc film, 10 perc reklám. Nehéz így
az adásra ráhangolódni. Ráadásul sok
reklám valótlanságot állít. Boldog idők
a TV-zés (h)őskorában; a reklámokat is
közzétett időpontban adták. Akkor még
a kezdési időpontokat pontosan betartották.
- Szeretem a vidám műsorokat, amelyekben „ülnek” a jó poénok. Csak-hogy épp
ezek zömét nem lehet hallani a folyamatosan dübörgő hahotázástól. Elhangzik
egy mondat, rá azonnal egy besivító visítás, röhögés, nyerítés féle. Gyanítom
nagy részét taps-nevetés gépről adják be,
mert, ha emberi lény ilyen gyakran és
ekkora erővel „nevet”, az már orvosi eset.
VF
Fotók: Váti Ferenc

Közélet
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TOVÁBBRA SEM TERVEZI A MÁV A GÖCSEJ INTERCITY DEVECSERI
MEGÁLLÁSÁT
Akik a főváros vagy éppen Szombathely irányában utaztak vonaton az elmúlt hónapban, azok tapasztalhatták,
hogy vonatpótló buszokon is kellett
közlekedniük áprilisban. Kérdéseket
tettünk fel a Magyar Államvasutak
Kommunikációs Igazgatóságának,
hogy megtudjuk, milyen változások
várhatóak esetleg a vasúti közlekedés
során.
- A Székesfehérvár-Szombathely vonalon több vágányzár is volt 2021 áprilisában. Milyen pálya karbantartási
munkálatokat folytattak ezen időszakban?
- A Celldömölk – Zalaegerszeg vonal
egy-egy szakaszán pályakarbantartást,
váltócserét és felsővezeték-karbantartást
végeztek,a szakemberek. A vonatok módosított menetrend szerint közlekedtek.
Április 13-tól 15-ig a Göcsej és a Citadella
InterCity vonatok utasait pótló buszok
szállították Devecser és Jánosháza között, április 19-től 21-ig Székesfehérvár
és Várpalota között, április 22-től 24-ig
Várpalota és Veszprém között, április
26-tól 30-ig Veszprém és Ajka között.

- Várható-e, hogy lesz még 2021-ben
vágányzár a 20. számú vonalon?
- Szeptemberben 13-tól 16-ig Celldömölk és Sárvár között lesz pályazár, ekkor
vasúti átjáró átépítésére, vágányszabályozásra és váltócserére kerül sor.
- Terveznek-e más fejlesztést ezen a
vonalon a közeljövőben? S még egy
kérdés; Devecser állomáson egy új épület alapjai láthatók a rakodó mellett,
milyen célt fog szolgálni az új épület?
- A jelenleg folyó legnagyobb beruházási munka a GSM-R2 típusú vasúti célú
mobilhálózat kiépítése. A rádiótornyok
alapozása és a kábelárok- munkák kezdődtek meg. Devecserben is erről van
szó. Jelenleg más nagyobb fejlesztés a
közeljövőben nincs tervben. - Várható-e,
hogy a devecseri állomáson a peronokat
átépítik, oly módon, hogy könnyebb legyen a felszállás a vonatokra? - A devecseri állomáson a meglévő vágányok
között nem áll rendelkezésre elegendő
hely korszerű magas peron kialakítására, emiatt csak a távlati tervekben szerepel, amennyiben egy jövőbeni vonalkorszerűsítéssel az állomás átalakítása
is megtörténik.

- Számíthatunk-e arra, hogy esetleg a
decemberi menetrendváltozás után ismét lehetségessé válik a zalaegerszegi
vonatokon való utazás Devecserből?
- A MÁV-START a 2020 /2021-es menetrendi évben nem tervez a 20-as számú
Székesfehérvár – Veszprém – Szombathely és a 25-ös számú Celldömölk – Zalaegerszeg – Hodos vonalakon menetrendi
struktúraváltoztatást. A Göcsej InterCity
vonatok devecseri megállításához többlet menetidő szükséges, mely a jelenlegi
pályaparaméterek alapján nem áll rendelkezésre az Ajka, a bobai deltavágány
és Zalaszentiván közötti vonalszakaszon.
Az egyvágányú pálya kötöttségei és a jelenlegi pályasebesség alapján kedvezőbb
menetrendi struktúra nem alakítható ki.
A 2019. decemberi menetrendváltáskor
bevezetett, kétórás ütemben közlekedő
7 pár Bakony InterCity járat és a Celldömölk–Budapest viszonylatban reggel és
este közlekedő vonatpár megfelelő kínálatot biztosít a közvetlenközlekedésben
a főváros és Devecser között.
- Köszönjük a tájékoztatást Devecser
lakossága nevében.
MI

A 902-es Bakony InterCity vonat Devecser állomáson 2021. április 12-én. Fotó: Marácz István
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A HÓNAP CSAPATA: NŐI LABDARÚGÓINK
Nem sok siker termet labdarúgóinknak
áprilisban: nehezen jöttek a pontok, győzelem csak a női labdarúgóink részéről
született, akik áprilisi, szezonnyitó mérkőzése a veszprémiek ellen elmaradt,
aminek a pontjait az MLSZ adatbázisa
alapján labdarúgóink kapták meg, 3 gólos különbséggel. A PELC-Nyárád ellen
5 gólos vereséggel zártak hazai pályán
a Devecseriek, de a hölgyek idegenben,
Gyulafirátót ellen hozták a mérkőzést,
ezzel megszerezve az idei első pályán
elért győzelmüket. Csapatunk részéről
Horváth Vanda és Orsós Alexandra volt
eredményes.
Megyei női bajnokság - Eredmények:
április 4. Veszprém – Devecser 0:3 (elmaradt) április 11. Devecser – PELC–
Nyárád 0:5 április 17. Gyulafirátót –
Devecser 1:2
Megyei férfi bajnokság
Öt mérkőzésből megszerezhető tizenöt
pontból kettő pontot sikerült megszereznie a felnőtt férfi első osztályú bajnokság-

ban a Devecserieknek. A döntetlenekre
Pét és Gyulafirátót ellen futotta. A rátóti
mérkőzés egy pontja talán a legértékesebb, mivel csapatunk a 37. percben,
Kuti Dániel kiállításával emberhátrányba
került. A legfájóbb talán a március végi
balatonalmádi vereség, ahol hatszor találtak be a hazaiak a mieink kapujába.
Az ellenfeleink összesen 15 alkalommal
szereztek gólt ellenünk, míg a Devecseriek 4 gólt rúgtak, ami Budavári Csaba
és 3 alkalommal Sáringer Dávid érdeme.
U19-es bajnokság
Az utánpótlás csapatunk sem ért el sajnos számottevő sikert az elmúlt fordulókban. A fiatalok „bele- futottak” nagyarányú vereségekbe is, a tabellán is lejjebb
csúsztak egy helyezést, így már az utolsó
előtti helyen találhatóak. Az egyetlen egy
pontot az Ajka Kristály ellen szerezték,
ahol 2:2-es döntetlent játszottak. A 2 gólt
Markóczi Richárd a II. félidőben lőtte,
míg az ajkaiak az I. félidőben szereztek
a 2 gólt. Pét és Fűzfő ellen pályára lépő

csapatban Burka Balázs Roland mindkét
mérkőzésen 1-1 gól erejéig volt eredményes. A pétiek kapujába Farkas Máté
Levente is betalált, míg Gyulafirátóton
Buzás Barnabás szerzett gólt játékával.
MI
Eredmények:
március 28. Balatonalmádi – Devecser
felnőtt: 6:0
utánpótlás: 7:0
április 3. Devecser- Fűzfő
felnőtt: 0:2
utánpótlás1:6
április 10. Ajka Kristály – Devecser
felnőtt: 3:0
utánpótlás: 2:2
április 17. Devecser – Pét
felnőtt: 2:2
utánpótlás: 2:10
április 24. Gyulafirátót – Devecser
felnőtt: 2:2
utánpótlás: 2:1

GÓLYAHÍR

Szeretettel köszöntjük városunk legifjabb lakóit:
Temesvári Léna 2021.04.02.
anya: Monos Júlia, apa: Temesvári Szabolcs.
Vass- Vukán Anna 2021.04. 14. anya: Vukán Rita, apa: Vass Zoltán.
Sok örömet és jó egészséget kívánunk a családoknak!

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.

Kikapcsolódás
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MOSOLYPERCEK - BÖLCSELETEK

JÁTSZON VELÜNK!

Két idős hölgy beszélget:
- Mikor fiatal voltam, az orvosnál mindig le kellett vetkőznöm
derékig a vizsgálatra. Ma már elég, ha kitátom a számat, s
kinyújtom a nyelvemet.
- Lám, mennyit fejlődött az orvostudomány azóta...

A rejtvényben Szinyei Merse Pál ismert festményének
címét rejtettük el. A kvíz kérdésekre adott helyes
válaszok meghatározott számú betűit számsorrendben
összeolvasva kapja meg a megoldást. A három kép közül
pedig válassza ki azt, amelyiken látható!

Ikrek születtek
Egy totál részeg ember lép be az anyakönyvi hivatalba.
- Hölgyeim, uraim, nagyon boldog vagyok! Ikreim születtek!harsogja.
- Miért mondja azt, hogy hölgyeim, uraim, mikor
csak egyedül vagyok az irodában – kérdezi tőle az
anyakönyvvezető.
- Hűha! Bocsánat, akkor… hazaszaladok, hátha nem is
ikrek….

KVÍZ KÉRDÉSEK:
1./ Filmfelvevő gép (- - - - - - 3. betű)
2./ Az első független magyar felelős miniszterelnök
(gróf - - - - - - - - Lajos 2. betű)
3./ Szombathely melletti település, mely román stílusú
templomáról híres (- - - - 1. betű)
4./ Nagy László költő testvér öccse (- - - István 1. betű)
5./ Második honalapító királyunk (IV. - - - - 3. betű)
6./ A tizedes meg a többiek című film főszereplője (- - - - - - - - Imre 2. betű)
7./ II. Rákóczi Ferenc ennek a városnak dómjában
nyugszik (- - - - - 4. betű)
Készítette: Czeidli József
A
C
B

Iskolai aranyköpések:
- Egyiptom őslakói a múmiák…
- Az őserdő olyan terület, ahova emberi kéz még nem tette be
a lábát…
- Spanyolország legnagyobb hegyei a Piramisok..
- A görög abc kezdete: alfa, béta, céda…
- A modern lakásokban távfűtésű gladiátorokkal fűtenek…
Gyűjtötte: MMK

DEVECSERI

OPTIKA

• Computeres
szemvizsgálat
• Szemüveg készítés
• Szemüveg javítás
• Kontaktlencse
illesztés
Devecser, Kossuth u. 11 • Nyitva: H., Sz., P. 9-15-ig. • Időpont egyeztetés: +36-30/239-2103
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