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„A LEHETŐSÉGEK TÁRHÁZA”-MEGGYESERDŐ
MEGGYESERDEI ISKOLA ÁTADÓ (Folytatás a 5. oldalon)
2017. szeptember 2-án került átadásra a MeggyesErdei Iskola,
amely a jövőben rendezett, biztonságos környezetben várja a gyermekeket és pedagógusaikat. Maga
a kifejezés, erdei iskola, tulajdonképpen gyűjtőfogalom, fantázianév.
Gyűjtőfogalma azoknak az iskoláknak, amelyek működésük szerves
részeként természeti környezetben

töltenek el meghatározott időt, fantázianév, mert helyszíne nem feltétlenül erdő. A devecseri MeggyesErdei Iskola erdős környezetben, a
volt honvédségi laktanya területén
kapott helyet. “ Mérföldkő a mai
nap. Valami új, valami nagyszerű
kezdete” - mondta beszédében Ferenczi Gábor polgármester, aki örömét fejezte ki egyrészt azért, hogy

Hivatalos átadó
A képen balról jobbra: Molnár András Kadocsa Start-munkaprogram vezető,
Puskás Tibor ny. alezredes, Ferenczi Gábor polgármester, Németh Péterné a
Pápai Tankerületi Központ részéről, Mayer Gábor önkormányzati képviselő,
iskolaigazgató
Fotó: Nyárs Hajnalka

olyan emberek előtt oszthatja meg
gondolatait, akik életének meghatározó részét töltötte ki az ezen a
területen való szolgálatteljesítés,
másrészt azért is, mert Devecser
megmutatta, hogy hisz az összefogás erejében. Számos jó szándékú ember szellemi, fizikai, anyagi
segítsége kellett ahhoz, hogy ez az
ötlet néhány hónap alatt megvalósulhasson. „A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán
az ember léte attól függ, milyen
kapcsolatot tud teremteni a természettel…” Szent-Györgyi Albert
időtálló gondolatával kezdte beszédét Mayer Gábor iskolaigazgató, aki
kiemelte, manapság mennyire fontos a pozitív érzelmeken és alapvető
ismereteken nyugvó, felelős magatartás kialakítása már kisgyermekkorban, és amelyben kiemelt szerepet tölt be az oktatás. Beszélt az
erdei iskolák céljáról, pozitív hatásáról, a benne rejlő lehetőségekről.
Az ünnepélyes rendezvényen került
sor a devecseri Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub által 2011-ben
a Devecserbe települt alakulatok, az
itt szolgált katonák és polgári alkalmazottak emlékére készíttetett emléktábla elhelyezésére és avatására.

SZEPTEMBER – MIHÁLY HAVA (Folytatás a 5. oldalon)
Szeptember az év kilencedik hónapja. Az ősz első hónapja. Szent
Mihály havának is nevezik. Ez a hónap, kicsit még a nyár, de már az
ősz is. Szeptemberi számunk írásai
az előző gondolat szellemében ke-

rülnek megjelenésre. A mezőgazdaságban ez a hónap a betakarítás
ideje. Szeptember nemcsak a szüret,
de a szüreti bálok időszaka is. A
meteorológusok őszelőként tartják
számon. Most még nem öltöznek

színesbe a fák, de megérkezik az
ősz, a maga hangulatával. Több jeles
nap is van ebben a hónapban. Szeptember 1. Egyed napja. Sok helyen
ekkor kezdték meg a búza és a rozs
vetését. Ha esett az eső ezen a napon, akkor esős őszre számíthatunk.
„Amilyen az Egyed nap, olyan lesz
az egész hónap” – tartja a mondás.
Szeptember 5. Lőrinc napja, úgynevezett rontó nap. Lőrinc sok kárt
csinál, például megrontja a vizeket.
Úgy tartják, e nap után már a dinnye
íze is élvezhetetlen lesz. Szeptember
8. Kisasszony napja, Szűz Mária
születésének napja. Magyarországon kedvelt búcsúnap. A fecskék
ekkorra már összevárják egymást,
és még a rossz idő beköszöntése
előtt, a többi vándormadárral együtt
melegebb égtájak felé repülnek.

Bedő Csaba
Búcsú a nyártól
Bizony, újra szelek fújnak,
még kiülök a kispadra,
búcsút intve tüzes nyárnak,
ki szó nélkül itt hagyna.
Elhalványult arany fénye,
lángja már nem pislákol,
nem varázsol színes mezőt
virágoknak szirmából.
Siratja levél az ágat,
avar lesz a lombokból,
fa tövében elhamvadva,
tavaszra már nem gondol.
Egyre több a szürke zápor,
elnémul a madárdal,
hajnali köd apró cseppje
táncol nyirkos világgal.
Minden, ami élt, most fakó,
lustábbak a nappalok,
csillagfény a felhők mögött
bánatosan andalog.
Hát búcsúzzunk nyár, szépen, büszkén,
mesélje el majd az ősz,
várlak-e még kinn a padon,
mikor újra visszajössz.

Önkormányzati Hírek/Közérdekű
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
		- AMIRŐL A DEVECSERIEKNEK TUDNI KELL
Nyilvános képviselő-testületi
ülés: 2017. július 19.
Napirend:
1.Módosították az SZMSZ-t, töröltek két funkciót, amelyet már nem
az önkormányzat lát el. 2.Ferenczi
Gábor polgármester az előző üléshez hasonlóan, röviden ismertette
a Timber-Metál Kft. ügyet (előző
számunkban közöltük). Kozma
György képviselő, aki a napirendi
pont előrehozatalát kérte elmondta, a hivatkozott szerződés fiktív, ő
ilyen gyengén szerkesztett szerződést nem adna ki. Az aláírások nem
valódiak. Számára talány a szerződés. Visszautasítja a vádat, majd
felolvasta a Timber nyilatkozatát,
amely szerint a polgármesterrel kötöttek szerződést. Javasolta, hogy
az ügy a bíróságon folytatódjék. A
polgármester meglepőnek találta a
tájékoztatást. A feljelentés egyhangú
döntés volt, most csak az új NAV-tól
kapott dokumentummal egészítették ki. Mindenki abban érdekelt,
hogy az ügy, bíróság előtt tisztázódjon - mondta Ferenczi Gábor.
Ezt erősítette meg Bognár Ferencné

képviselő. Németh Ákos ügyvéd közölte, hogy az egész akkor indult,
amikor kiderült, hogy nincsenek
meg a tartályok. Akkor tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen, majd
a NAV vizsgálatot kezdeményezett
és kérte a jegyzőkönyvet. Az általa
küldött iratokat el kellett fogadnia
az önkormányzatnak. Neki személy
szerint kételyei voltak, nem állításai. Az anyagot mindenkinek meg
kell ismerni. Mayer Gábor képviselő
sajnálatát fejezte ki, hogy ilyen közegben kell tárgyalni. A csarnokkal
miért nem foglalkoznak, kérdezte
és válaszolt is, mert a testületet elfoglalja a személyeskedés. Az egy
órás vita valóban nem volt mentes
a személyeskedésektől.
3. Módosították a BAKONYKARSZT-TAL kötött vagyonkezelési szerződést.
4.Döntöttek a 1449/18.hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről.
5-11.A TOP pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok közül a legkedvezőbbet (legolcsóbbat) fogadták el.

Háromhoz új ajánlatokat kérnek.
12. Bendes István jegyző tájékoztatást adott ki a helyi időközi választásról. Augusztus 26-tól október
14-ig hivatalos kampányidőszak,
október-15 én választás.
Nyilvános képviselő-testületi
ülés: 2017. augusztus 30.
Napirend előtt Ferenczi Gábor polgármester beszélt a MeggyesErdei
iskoláról (később a vegyes ügyekben
erről éles vita folyt). Közölte, hogy a
Tornai Endre-díjra Czeidli Józsefet
ajánlotta. Kozma György képviselő
Mátrainé Mester Katalin javasolta a
kitüntetésre.
Napirend:
1-3.Módosították az alapító okiratot, nem változtattak az esélyegyenlőségi programon, rendkívüli támogatásra adtak be pályázatot.
4-6.Jóváhagyták a BAKONYKARSZT Zrt. Gördülő Fejlesztési
Tervét, a vagyonkezelési szerződés
módosítását és az ingyenes nem ingyenes szolgáltatást.

7.Jóváhagyták a Gyerekház kazáncseréjét.
8-10. Döntöttek ingatlanok értékesítéséről és fakivágásról.
11-12.Elbírálták a TOP pályázatokhoz beérkezett ajánlatokat.
13. Megbízást adtak a Településképi
Arculati Kézikönyv elkészítéséhez.
14. Együttműködési megállapodást kötnek a Honvéd Nyugdíjas
Klubbal.
15. A Devecseri Járási Nemzeti Forradalmi Tanács tagjairól emléktábla
készül.
16. Az EFOP pályázaton az óvodai és
iskolai szociális segítő tevékenység
fejlesztésére 30 millió forintot nyert
a Család-és Gyermekjóléti Központ
és Szolgálat.
17.Szeptember 15. és 16-án tartják
a várossá nyilvánítás huszadik évfordulójának ünnepségét.
DVTV felvétele alapján:
Váti Ferenc

Egy kutyapár 6 év alatt akár 67.000 utódot is a világra hozhat.
Ma Magyarországon kb. 2 millió gazdátlan kutya él.
A megoldás: IVARTALANÍTÁS!

Egyszerűen végezhető
MUNKÁT KERESEL?
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL?

FELHÍVÁS
Kutyák INGYENES ivartalanítása RÁSZORULTSÁGI ALAPON!
A kutyákat és életkörülményeiket személyesen megtekintjük,
mielőtt döntünk a kutya programba való felvételéről.
Az ivartalanítás előnyei:
Nem lesz nem kívánt szaporulat.
Csökken a megbetegedések (pl. daganatok) valószínűsége.
Csökkenhet a szökési vágy és az agresszió.
Csökkennek az ivarzással kapcsolatos kellemetlen tünetek.

HA A VÁLASZOD IGEN, AKKOR CSATLAKOZZ A

Az ivartalanítás rutin műtét, altatásban
történik, az állat személyiségét nem
változtatja meg, a gyógyulás gyors.
CSAPATÁHOZ!
GYERE EL FOLYAMATOSAN KÖZLEKEDŐ INGYENES BUSZAINKKAL
EGY GYÁRLÁTOGATÁSRA!
MI KÖRBEVEZETÜNK, MEGMUTATJUK, HOGY MIT KELL CSINÁLNI, ÉS HA SZIMPATIKUS
AZ ÁLLÁSLEHETŐSÉG, AKÁR MÁR MÁSNAP MUNKÁBA ÁLLHATSZ.
HA MÉGSEM TETSZENE, AKKOR AJÁNLUNK MÁS,
HOZZÁD TESTHEZÁLLÓBB MUNKAKÖRT.
IDŐPONT EGYEZTETÉSHEZ KÉRÜNK, CSÖRGESD MEG
AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMOT, VISSZAHÍVUNK!

+36 20 929 2430

Veszprém, Ady E. u. 3. | www.manatwork.hu | E-mail: veszprem@manatwork.hu
M-K. R. Sz.: 3440/2001 A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

A lehetőséggel a Sárvár és Kemenesalja-Celldömök régióban, illetve
Devecser város közigazgatási területén belül élők élhetnek.
További információk: +36 70 220-5600, +36 20 973-1607
Jelentkezés e-mail-ben: info@kemenesaljakutyai.hu
Facebook üzenetben: https://www.facebook.com/kemenesalja
Sárvár és Kemenesalja Mentett
Kutyáiért Alapítvány

Suzy Utzinger Stiftung für Tierschutz
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LAKOSSÁGI FÓRUM - VÖRÖSISZAP
Ferenczi Gábor polgármester 2017. július 13-án a Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Házban lakossági fórumot tartott a vörösiszap-katasztrófával
kapcsolatos kártérítési perek, ítéletek,
valamint az állami szerepvállalás témakörében annak érdekében, hogy a
közelmúltban bejelentett kormányzati
forrás elkülönítés miatt kialakult félreértések tisztázása folytán biztosítsa a
lakosság személyes tájékoztatását. Dr.
Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár előre egyeztetett
programjai miatt nem tudott részt venni a fórumon, de kérte a polgármestert,
hogy tolmácsolja gondolatait a lakosság
felé. Az államtitkár levelében beszámolt
arról, hogy a 7 évvel ezelőtt bekövetkezett vörösiszap-katasztrófa után az
állam azonnali segítséget nyújtott, gondoskodott a kiömlött iszap eltávolításáról, az azt igénylők számára új házakat
épített, Devecserben új városrész épült,
az elköltözött lakók új lakóépületének
megvásárlásában közreműködött, középületeket és utakat újított fel. Azóta,
közel 40 milliárd forintot fordított a
forintban kifejezhető károk megtérítésére, melyhez jött a kármentő alap
támogatása. Mindezek mellett, mintegy 70 család próbálta érvényesíteni
kárigényét a felszámolás alatt álló Mal
Zrt.-vel szemben, az elszenvedett testi
és lelki traumák miatt, de a felszámolási

Közérdekű

eljárás sajátossága, szabályai értelmében a kár megtérülése reménytelenné
vált. A kárigények rendezésére az állam
több mint 270 millió forintot biztosított a jogerős ítéletek alapján, majd a
kormányrendelet kibővítését követően a vagyoni károk megtérítésében is
helytáll a Mal helyett, bár erre semmi
nem kötelezi. A büntetőperben új eljárás indult, így hosszú ideig kártérítésre
nem lehet számítani, szemben az állam
kártérítési segítségével. A tájékoztatást
megköszönve a polgármester elmondta, nagy eredménynek tartja, hogy a
2015-ben megszületett a nem vagyoni károkat fedező kormányrendeletet
kibővítették a vagyoni károk átvállalásával is. Dr. Világosi Gábor ügyvéd
hangsúlyozta, hogy az elért eredmény
nem 100%-os, de jelentős, sok munkára, közbenjárásra volt ahhoz szükség,
hogy a nem vagyoni károk rendezését
követően, most a pozitív elbírálású jogerős ítélettel rendelkezők vagyoni kárának megtérítését is megelőlegezze a
kormányzat a Mal Zrt.-vel szemben.
Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd úgy véli,
ha 2010-ben a katasztrófát követően
megtörténik a teljes kárfelmérés, akkor senkinek sem kellett volna a bíróságon bizonyítania azt, hogy mivel
rendelkezett a katasztrófát megelőzően.
Vannak olyan károsultak, akik számára az anyagi lehetőségeik nem enged-
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ték meg a perindítást, vannak, akik
mellől a jogi képviselő a per folyamán
kihátrált, vannak olyanok is, akiknek
különböző segélyszervezetek vállalták
át az ingó károk megtérítését, ami nem
történt meg, vannak olyan károk is,
amelyek jegyzőkönyvbe kerültek, ha
nem is lettek peresítve.
Úgy véli, hogy ezek a problémák megosztják Devecser lakosságát, ezért fontosnak tartja, hogy a károkat csoportosítva mielőbb orvosolni kell a kialakult
helyzetet. A fórumon a lakossági hozzászólásokban egészségkárosodásról,
a szűrőállomások visszaállításának
szükségességéről, a kármentő alap
felhasználásáról, egyéni veszteségekről, a városi ingatlanok értékcsökkenéséről, a vállalkozók kárenyhítésének
a fontosságáról, a vörösiszap-munkacsoport munkájának a folytatásáról,
az adományok elosztásával, bírósági
ítéletekkel kapcsolatban megfogalmazott elégedetlenségről, az ingatlanok
tulajdoni helyzetének a rendezéséről,
személyes sértettségről beszéltek a lakosok. Bereczky Nóra, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Devecseri Járási
Hivatalának a vezetője nagy dolognak
tartja amit az állam nyújtani tudott, úgy
véli, hogy egy ilyen súlyos helyzetet
követően nagyon nehéz elérni, hogy
teljes igazság legyen. Tájékoztatásul

Világosi Gábor ügyvéd
Fotó: Nyárs Hajnalka
elmondta, hogy azok, akik jogerős bírói ítélettel rendelkeznek a Mal Zrt.-vel
szemben, a Járási Hivatalon keresztül
vagyoni kárigényt nyújthatnak be a
Kormányhivatal felé, melyet az illetékes
hivatal legfeljebb harminc napon belül
teljesít. A kérelmet a járási hivatalban
kell benyújtani. Az érintett családok
(kb.17) nagy része a napokban be is
nyújtotta igényét. Minket itt Devecserben nem kell érdekeljen senkinek a
párt hovatartozása, a vallási ideológiája,
a gondolatvilága, egy kell érdekeljen, a
település - fogalmazott a polgármester.
A fórumon a megfogalmazódott észrevételek, igények, panaszok, rögzítésre
kerültek, melyeket továbbítanak majd
a döntéshozó felé, a jelenlévő Rig Lajos
országgyűlési képviselőt is arra kérte
a polgármester, hogy tolmácsolja az
elhangzottakat.
Nyárs Hajnalka
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RÖVID HÍREK

Megkezdődtek a Szent Imre utca 17. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítási munkálatai, melyet a
Magyar Vöröskereszt 1.740.000 forinttal támogat. Az
elképzelések szerint szolgálati lakás, polgárőriroda és
a Magyar Vöröskereszt devecseri központja kap majd
helyet az épületben.

Folyamatosan bővül a kamerarendszer: egy felvevő
a Meggyeserdő 1. kapujához került, továbbiak a piac
területére, két kamerát a Petőfi téren helyeztek el, az
Új Temetőben a meglévő berendezés mellett két új is
működésbe állt, valamint kamerák kerültek elhelyezésre
a kórház (szakrendelő) Miskei út felőli bejáratánál is.

60 férőhelyes parkolóval bővült a használtcikk-piac.

Nagy-Britanniából és Ausztriából érkezett városunkba
egy nemzetközi fotóscsoport, hogy a Devecseri ÖTE 32
éves Csepel tűzoltóautójáról mindent megtudjon, mert
számukra hihetetlennek tűnik, hogy egy ilyen régi jármű
még részt vesz a beavatkozásokon.
Alaposan befűtöttek az égiek, de nem hagyták magukat
a hűvös lakásban aszalódni a Lakóparki Főzőverseny
résztvevői. Lobogott a tűz a bográcsok, tárcsák alatt,
ínycsiklandó illatok töltötték be az udvart. A hagyományosnak számító verseny főszervezője Konkoly József
a közösségépítés céljával szervezi meg évről évre a
rendezvényt, ahol a szépkorúak mellett idén is részt
vettek helyi vállalkozók, magánszemélyek is.
Fotó: Nyárs Hajnalka

A Tornai Pincészet és az MVM Partner Zrt. a 8-as főút
mentén, a pincészet Somló hegyi központjában elektromos
töltőállomást helyezett üzembe, mely egy átlagos kapacitású akkumulátort 1-3 óra alatt tölt fel. A beruházás jelentős
lépés az energiatudatos gasztro-turizmus fejlesztésben
és a hazai az elektromos közlekedés elterjesztésében is.
Fotó: Tornai Pincészet

A Fanni Ház július 17-től két héten át mozgásfejlesztő
táborba hívta a sajátos nevelési igényű gyerekeket. A
táborzárón került sor, a közelmúltban - Devecser Város
Önkormányzata támogatásával - elkészült akadálymentes járdaszakasz felavatására és hivatalos átadására.
Második nyári táboruk a „Használd az érzékeidet!
- szenzoros élménytábor” során aktív, élményekben
gazdag hetet biztosítottak az óvodás korosztály számára.

A Bakonyerdő Zrt. és a Kelet-Magyarországi Ebtenyésztők
Egyesülete 2017. augusztus 19-én rendezte meg a Juhász- és Pásztorkutya CAC kiállítást, melynek a devecseri
Bakonyerdő Zrt. Sárosfői Vadászháza adott otthont, és
melynek fővédnöke már 7. éve Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter. Közel 40 fajta kiváló egyedei - melyek
valaha állatok terelésével illetve őrzésével kapcsolatos
munkát végeztek - vonulhattak fel ezen a seregszemlén.
A speciális kiállításra minden évben egyre több kiállító
érkezik, valamint a színes és változatos programoknak
köszönhetően minden évben nő az érdeklődők száma is.
Fotó: Kovács Zsolt

A devecseri Őszi Fény Nyugdíjas Klub és a Makovecz
Klub tagjai a Meggyeserdőn kirándultak, ahol Ferenczi Gábor polgármester és Dézsi Zsófia vezetésével
megismerkedhettek a területen zajló tevékenységekkel.

Devecser újra várossá nyilvánításának 20. évfordulója
alkalmából megjelent a bélyegsorozat legújabb eleme,
melyen „Az én Devecserem” című gyermekrajzpályázat
I. helyezettjének, Bakos Petrának rajza látható.

Nyárs Hajnalka

Alapítva 1927-ben
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SZEPTEMBER – MIHÁLY HAVA (Folytatás a címlapról)
Ezért nevezik ezt a napot „fecskehajtó Kisasszonynak” is. Szeptember 29. Szent Mihály arkangyal
ünnepe. A hagyomány szerint Mihály a túlvilágra
költöző lelkek kísérője. Általában kezében karddal
és mérleggel ábrázolják. Gyakorlatilag az időjárás
hidegre fordulását hozta az ő napja. „Szent Mihály

öltöztet, Szent György vetkőztet.” Úgy tartották,
hogy Mihály naptól kezdve a fű már nem nő. Az
ő napja volt a kis farsang kezdete, a lakodalmak
időszaka, mely egészen Katalin napig tartott. A
hónap fő tevékenysége a szüret. A szőlő kapálása, metszése és oltása után ekkor köszönt be a

borkészítés ideje, tehát a szüret egyben munka és
ünnep is. Régen kiemelkedő jelentőségűek voltak
a szeptemberi vásárok, melyeknek kereskedelmi
szerepük volt, de emellett alkalmat adott a kulturális javak cseréjére, a szórakozásra is.
Nyárs Hajnalka

„ŐSZI TÁRLAT”
Szeptember 8-án, pénteken nyílt meg a Devecseri
Városi Könyvtár és Művelődési Ház Kastélygalériájában az Ajkai Képzőművészeti Egyesület
„Őszi tárlat” című kiállítása, melyben 20 alkotó
mutatkozott be. Az egyesület 21 éves fennállása
ellenére a mostani a második bemutatkozásuk
Devecserben. A művészeti munkát irányító K.
Takács Magdolna festőművész nyitotta meg a
kiállítást, mely eklektikusnak tűnik mind témát,
mind technikát tekintve. Ez a tagok sokszínűségét, érdeklődési körük, személyiségük különbözőségét is tanúsítja. K. Takács Magdolna megnyitóbeszédében hangsúlyozta, az egyesületet
alkotók a kéthetente tartott alkotó-napokon és
a nyári táborokon szakmai fejlődésen keresztül
menve, megtalálták már saját alkotói egyéniségüket, bár mindig fogékonyak az újra, szívesen
kísérleteznek új technikákkal. A vezetése alatt

eltöltött 16 esztendő legnagyobb eredményének
az önbecsülés, a saját munkába vetett hit kialakítását tartja. Hogy miért dolgoznak? Számukra
az alkotás öröme a boldogság forrása. S nem a
megszületett végeredmény a fontos, hanem az út,
ami odáig elvezetett. A gazdag anyagot felvonultató tárlaton láthatunk tájképeket, csendéletet,
portrékat, fa, fém és kőszobrokat is. Mindegyik
alkotáson átsüt az alkotók egyénisége, megélt
élményeik, vágyaik. A mitikus, látomásszerű
képektől eljuthatunk a fémlapátból készült szürkemarha szobráig is, ha megtekintjük a kiállítást. S ha megtorpanunk egy szokatlan témán,
anyaghasználaton, már célt ért a művész, az alkotó és néző között létrejött a találkozás, ami a
legnagyobb elismerés számára.
Devecseri Városi Könyvtár

Fotó: Devecseri Városi Könyvtár

„A LEHETŐSÉGEK TÁRHÁZA”-MEGGYESERDŐ
MEGGYESERDEI ISKOLA ÁTADÓ (Folytatás a címlapról)
A leleplezést (Ferenczi Gábor, Balogh Gábor ny.
százados) követően koszorút helyezett el Devecser Város Önkormányzata és intézményei nevében Ferenczi Gábor polgármester és Mayer

Örömteli pillanat
Fotó:Nyárs Hajnalka

Gábor önkormányzati képviselő, iskolaigazgató, valamint a Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas
Klub részéről Binder Károlyné ny. törzszászlós,
Kőszegi Lajos ny. törzszászlós, és Puskás Tibor
ny. alezredes. Az hivatalos átadót követően a
megjelenteknek - akik közt volt, aki az erre az
alkalomra bérelt Retro busszal érkezett a rendezvényre - lehetősége nyílt az erdei iskolában
fotókiállítás megtekintésére, előadást hallhattak
a meggyeserdei területre vonatkozó fejlesztési
lehetőségekről (Ferenczi Gábor), a Meggyeserdő élővilágáról (Molnár András Kadocsa), a
laktanya múltjáról (Binder Károly ny. őrnagy).
A rendezvény további programjai közt szerepelt Ringató foglalkozás (Baba-Mama Klub),
a major megtekintése túravezetéssel (Molnár
András Kadocsa), állatsimogató, kerékpározás
(Tandem Szociális Szövetkezet), légvár, kézműves

foglalkozás (MMSZ), arcfestés, csillámtetoválás
(Vöröskereszt), íjászat (Devecser és Térsége Íjász
Egyesület), népi fajátékok (Roma Nemzetiségi
Önkormányzat), zsíros kenyér, tea fogyasztása (Családsegítő), tűzoltóautó megtekintésére
(Devecseri ÖTE), az Adrenalin együttes gyermekműsora. Ahogy Szente-Takács Anna a nap
moderátora fogalmazott, azzal, hogy az erdei
iskola megnyitotta kapuit, egy korábban szigorúan őrzött és ellenőrzött terület vált nyitottá a
nyilvánosság számára. Amellett, hogy nyitottá
vált és újra élet töltheti be a terültet úgy vélem,
az erdei iskola megvalósulása nagy eredmény,
hisz a gyerekek számára olyan ismeretrendszert,
élményt és személyiségfejlődési lehetőséget biztosít, ami mással nem helyettesíthető.
Nyárs Hajnalka

Ferenczi Gábor polgármester köszönetet mond mindazoknak, akik anyagi és fizikai támogatásukkal hozzájárultak a terv megvalósulásához:
Gazsi Istvánné, Somlai Balázs, Magyar Károly, Start-munkaprogram dolgozói, Varga Ferenc, Molnár András Kadocsa, Somogyi Zsolt, Varga
László, Ughy Sándor, Szabó Ádám Auerbach András, Schultz Melinda, Kurdi Róbert, Kurdi Alexandra, Baráth András, Szente-Takács Anna,
Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub, Katona József, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, ifj. Kozma György

Közélet
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SOMLÓI PIKNIKEN AZ ŐSZI FÉNY NYUGDÍJAS KLUB

Csoportkép a Soós házaspár szőlőbirtokán
Fotó: Czeidli József

Alapítva 1927-ben

Az Őszi Fény Nyugdíjas Klub tagjai
idén is pikniket tartottak klubtársaik,
a Soós házaspár somlói szőlőjében.
A hangulatos rendezvényre meghívták a szabadságát töltő polgármestert,
Ferenczi Gábort is. A kora délelőtti órákban gyújtottak alá az üstnek,
amelyben készült az ebéd, a finom
gulyásleves. Ez idő alatt a házigazda
Soós Ferenc és felesége Margit néni
bemutatta a szőlőbirtokot és a pincét. Az árnyat adó vén diófa alatt terítettek meg, jó rálátással a magasodó
bazalt orgonákra. A gőzölgő, húsban
bővelkedő, laktató ételt finom somlai
borral öblögették. A vidám hangulatú
beszélgetés során pedig megtudhatták, hogy a vendéglátóik 1987-ben
örökölték a hegy borszörcsöki oldalán

lévő nagy területű, hosszú szőlőlugasokat, amelynek túlnyomó része
rizling. - Sokat dolgozunk, igényes
növény a szőlő. Szerencsénkre fiaink
is dolgosak, így neveltük őket, nagyon
sokat vannak kint velünk. Kell az erős
kéz, a kitartás a metszéshez, a kapáláshoz és a permetezéshez. - mondták Soósék egymást igazolva. A tüzes
nedűt barátsággal kínálták a háziak,
az asszonyok pedig otthoni süteményekkel jártak körbe. A fülledt nyári
meleg ellenére az asztaltársaság dalra
fakadt. A hegyet éltetve, a Somló tető,
de széles kezdetű dallal énekelték tele
a hegy mély öblét. Búcsúzáskor szép
nyarat kívántak egymásnak, az őszi
viszontlátás reményében.
Czeidli József

Fotó: Nyárs Hajnalka
kek számára, a roma önkormányzat
fajátékokat szolgáltatott, az egészségfejlesztési iroda szűrővizsgálatokat
(vércukorszint-mérés, vérnyomásmérés) végzett. A családi napon nem
maradtak el a színpadi produkciók
sem. Fellépett a Flare Beás együttes, a
Hangadó zenekar, az Al-Ahram tánc-

csoport, az Őszi Fény Nyugdíjas Klub,
a Makovecz Klub, Hirschl Laura és
Alina, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Nóri és az Adrenalin
zenekar. A programokat kirakodóvásár színesítette, a véradás idén is
igen népszerű volt.

LAKÓPARKI CSALÁDI NAP

A Magyar Vöröskereszt által 2017.
július 8-án a Makovecz lakóparkban
megrendezésre került Családi napon
izgalmas programokkal várták az érdeklődőket a szervezők. A kispályás
labdarúgó kupa megrendezésére a
délelőtti órákban került sor, és a délután is a közösségépítés jegyében
zajlott. A megnyitón Szente-Takács
Anna köszöntötte a megjelenteket,
majd Ferenczi Gábor polgármester
osztotta meg gondolatait. Örömét
fejezte ki, hogy sokan ellátogattak a
rendezvényre, és köszönetet mondott a Magyar Vöröskereszt Somló
Térségi Programnak az összeállításáért. Targubáné Szendrei Júlia térségi
koordinátor elmondta, hogy men�-

nyire fontos a mai világban megállni egy pillanatra, hogy élményeket
szerezzünk, barátságokat kössünk. A
főszervező lapunkat arról tájékoztatta,
hogy nagyon sok támogatást kapott a
megvalósulás érdekében, és mennyire jó érzés számára, hogy összefogást
tapasztalt. Úgy véli, ez a siker alapja.
A nap folyamán lehetőség nyílt arcfestésre és csillámtetoválásra a vöröskereszt ifjúsági tagjainak jóvoltából, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat légvárat biztosított, a Veszprém Megyei
Kutató-Mentő Szolgálat, a Devecseri
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint
a honvédség és a rendőrség munkatársai bemutatót tartottak. Topár Zsolt a
lovaglás lehetőségét nyújtotta a gyere-

Nyárs Hajnalka

TESTVÉRVÁROSI TALÁLKOZÓ
Devecser ukrajnai, nagypaládi testvérvárosának meghívására látogatott
el hozzájuk a Ferenczi Gábor polgármester vezette küldöttség. A néhány
éve egymásra talált két település kapcsolatának szorosabbá tételében Tornai Tamás is közreműködött, aki már
korábban telepített ide üzemet. A kedves vendéglátók, élükön Nagypalád
és Fertősalmás polgármestere Bíró
Vencel örök élményt adó programmal
várták a devecserieket. A köszöntő beszédből megismerhették a nagyközség történetét. „1332-ben Palád néven
említik először. Kezdetben a rozsályi
uradalom része volt. Majd a XVIII.
századtól a Kereskényi, Szakadáthy
és a Kölcsey család birtoka. A Túr és
a Batár patakok mentén fekvő Nagy-

palád többségében magyar nemzetiségű.” - mondta az itteni polgármester.
Alkalom nyílt továbbá intézményeik megismerésére is, így az óvoda és
az iskola életébe kaptak betekintést.
A kisóvodások színvonalas műsorral, tánccal, énekkel, verssel várták a
vendégeket. Az iskolaigazgatóval való
beszélgetéskor természetesen szóba
került a magyar hagyományok ápolása és a saját anyanyelv használata az
oktatásban. A felújítás alatt lévő közlekedési úton végig haladva jutottak el a
tűzoltószertárhoz, valamint a legtöbb
embert foglalkoztató zsákvarrodához.
Az egész napos Tisza menti kirándulás során pedig megtapasztalhatták
ennek a vidéknek a természeti szépségeit, kulturális értékeit, a Kárpátalján

élők életét. Viskiben megtekintették
az évszázados református templomot,
eljutottak Európa középpontjába és a
téli síparadicsomot is megcsodálhatták. A legkatartikusabb élményt a református templomi istentisztelet adta,
a tisztelendő úr imádságos beszéde,
belefoglalva vendégeik köszöntését és
bemutatását. A több mint kétszáz hívő

énekelte Szózat szívet melengető pillanat volt, könnyeket csalt a szemekbe.
A mostani találkozó is erősítette és
elmélyítette a testvérvárosi kapcsolatot. A vidám, tréfálkozó, nótázó fehérasztal mellett már a viszontvárás
is elhangzott.
Czeidli József

Alapítva 1927-ben
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EMBERMESÉK

Tapolcán

Négyen a boldog családi fészekben

A történet rendhagyó lesz. Egy fiatalember nagy
tettéről. Arról, hogy a 33 éves Révai Tamás hogyan kért, és kapott gyámságba 3 kislányt, és
hogyan neveli őket teljesen egyedül - mindenki
legnagyobb megelégedésére - immár négy éve.
Gyönyörű a kovácsoltvas utcai kerítés, kapu. Az
udvarban virágok, bokrok és nagy tisztaság. A
lépcső melletti táblán felirat: Isten hozta! A lakás
kitűnő ízléssel berendezett, mindenütt rend és
tisztaság dicséri lakóit, Révai Tamást, a családfőt,
a 17 éves Török Fannit, a 14 éves Laurát, és a 13
éves Vivient. A lányok illedelmesen visszavonulnak, én pedig igyekszem a lehető legtöbbet
megtudni a négy ember történetéről.

Révai Tamás a családfenntartó

Ajkán született 1980-ban. Édesanyja Szántó Ibolya,
sokáig volt a devecseri húsüzem dolgozója, most
Takácsiban él. Az édesapja, Révai László, Veszprémben és a devecseri Bakony Művekben dolgozott. 4 éve halt meg. Tamás az általános iskola
első két osztályát Devecserben, a többit Takácsiban végezte. Már akkor sokat foglalkozott
a kisebbekkel. Társaiból énekkart verbuvált,
színdarabokat tanított be. Ismét devecseri lett,
amikor Pápán gépszerelő szakmát tanult délelőtt. Délután versenytánc edzésre járta Black
Bani Rock and Roll együttesbe. Voltak megyei

Otthon: koncert után karácsonykor

Badacsony 2017 nyara
elsők. 15 évig táncolt, néhány egykori társával
ma is tartja a kapcsolatot. Kezében a szakmai bizonyítvánnyal azonnal munkába állt a devecseri
téglagyárban. Munkaviszonya 20 éve folyamatos,
dolgozott présgépen, rakodógépen, volt kemencés, ma művezető 3 szakban. Munka mellett
Ajkán számítógép-kezelőit végzett.

Három lány anya, apa nélkül

A Török családban három lány született. Egy idő
után a szülők elváltak, nem számít ritkaságnak.
A gyerekeket az anyának ítélték, ez is a gyakorlat szerint történt. De az már nem mindennapi
eset, hogy az anya rossz társaságba keveredett,
a gyerekekre már nem volt gondja, az apa nem
tudta vállalni őket. Így a három lány nem árva
lett, elhagyták őket a szüleik. 10, 7, 6 évesek
voltak, amikor Budapesten intézetbe kerültek.
Fél év után Sümegen hivatásos nevelőszülők fogadták családba mindhármukat. Két hónap után
vissza akarták a lányokat küldeni az intézetbe,
de a nagymama Devecserben vállalta nevelésüket. Egy év után meghalt a mama, Révai László
folytatta a gyámságot. Fél év után ő is meghalt.
Tamás egy hét alatt nagyon komoly, életre szóló
döntést hozott. Nem engedi a lányokat intézetbe.

Vivien születésnapja

Négyesben Vivien, Tamás, Fanni, Laura
Ha a gyámügy engedélyezi, és a téglagyárban
lehet egy ideig csak délelőttös, akkor vállalja a
gyámságot. Az engedélyt mindkét helyen megkapta. Tamás élt a lehetőséggel.

Négy éve együtt

Sok türelemmel, megértéssel, szeretettel alakították ki közösen életüket. Megállapodtak a
főbb elvekben. Mindenkinek van saját feladata,
amelyet nem a parancsszó, hanem az érzelmi
kötés irányít. Közösen főznek, sütnek, lakást
festenek, takarítanak, A lányok zeneiskolába
járnak. Karácsonykor kis házi koncertet adtak.
Most zenetáborban pihentek, kitűnően érezték
magukat. Fanni a helyi női focicsapat tagja. Szeretik Devecsert, az utcákat, a házakat, de mindenekelőtt egymást. Nagyon sok erkölcsi, nevelési
tanácsot kapnak a Családsegítőtől, tanítóktól,
tanároktól, osztályfőnököktől, iskolaigazgatótól,
barátoktól, rokonoktól, munkatársaktól. Tamás
a keresetéből és a családi pótlékból tartja fenn
a családot. Nem panaszkodik! (Nagyon megérdemelnének némi anyagi támogatást! – szerk.)
Addig marad a lányok mellett, amíg meg nem
tudnak állni a saját lábukon, amikor már önállóan repülni tudnak. Tehát a nagyszerű négyes:
Tamás, Fanni, Laura és Vivien továbbra is együtt,
kedves család marad.
Váti Ferenc

Közérdekű
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RAGADD MEG A PILLANATOT!
Kedves Olvasók!
Fotópályázatunk a Természeti szépségeink hónapok tükrében - Naptárfotó pályázat július és
augusztus hónapra vonatkozó része lezárult. A
Facebook szavazatok alapján eldőlt, hogy mely
fotók érdemelték ki a Hónap fotója címet, melyek kerülhetnek rá 2018-as naptárunkra. A
nyertes fotók:

Gratulálunk a fotók készítőinek!
A továbbiakban is várjuk a 2017-es év további hónapjaira vonatkozó képeiket! A pályázók
által küldött e-mailben kérjük, tüntessék fel a
pályázó nevét és elérhetőségét! A pályázatra
érkezett képekkel kapcsolatban a fényképet
készítő hozzájárulását adja, hogy képeit a szerző nevének feltüntetésével, a Devecseri Ujság

Július fotója

Augusztus fotója

Fotó: Tomborné Ági

Fotó: Kalmár Evelin

naptárfotóiban, valamint egyéb nyomtatott és
digitális megjelenéseiben felhasználhassa. Kérjük továbbá, hogy a pályázók minden kép fájlnevében tüntessék fel, hogy melyik hónaphoz
tartozik az adott kép! Szeptemberben készült
fotóikat, október 3-ig várjuk a nyarshajni@
gmail.com címre.
Devecseri Ujság Szerkesztősége

MODELLÓVODA-AVATÓ

További támogatóink:

TÁMOGATÓK

• Babos Anita E.v. - Pápa

Kiemelt támogatóink:
• Bakonyerdő Zrt. - Devecser
• Devecser Város Önkormányzata
• Devecseri Agrokémiai Kft.
• Ifj. Kozma György E.v. - Devecser
• Leier Hungária Kft. - Devecser
• Noszlopi és Fia Kft. - Devecser
• Somló Hús Kft. - Nagyalásony
• Somlószőlősi Sütőipari Szociális Szövetkezet
• Textil-Coop Kft. - Devecser
• Veszprém Megyei Közgyűlés Gyermek és Ifjúsági Közalapítványa
• Vita Kft. - Devecser

• Boldizsár Zsolt - Devecser
• Csurgainé Kulcsár Erika E.v. Devecser
• Devecseri Városüzemeltetési Non-profit Kft.
• Ifj. Rosta Zoltán E.v - Devecser
• Kiss Attila E.v - Pusztamiske
• Marton és Társa BT. - Devecser
• Oázis Kertészet - Ajka
• Rosta Zoltán E.v. - Devecser
• Somlai Attila - Devecser
• Somosiné György Mária Ajka,
Línea Fotó Kft.
• START Munkaprogram
dolgozói - Devecser
• Szabó Balázs E.v. - Devecser
• Tóth Gergely - E.v. - Tüskevár

Óvodánk apraja-nagyja hálásan köszöni
adományozóink önzetlen támogatását!

Alapítva 1927-ben

Intézményi Hírek/Térségi Hírek
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A CSIPKE, MINT ÖRÖKSÉG…
A kastélykönyvtár galériájában megrendezett
tárlaton Maszler Irén, Aranycsipke-díjas csipkekészítő mutatta be műveit. Az ünnepélyes
kiállítást Szente-Takács Anna intézményvezető
nyitotta meg, majd Kiss Attila nemeshanyi polgármester gyermekei - fia, és leánya - zenéltek
vonós hangszereiken. A kiállítás szervezők célja,
hogy népszerűsítsék a csipkéket, felkeltsék az érdeklődést a néprajzi gyűjtőmunka és a kézműves
mesterségek iránt. Július legvégén, Nemeshanyban találkoztak a 20. század első felében Magyarországon kialakult csipkefajták mai képviselői.
A programot a falu önkormányzata, a Nemeshanyért Egyesület és a helyi hagyományőrző csipkebarátok csoportja szervezte. A Halasi Csipke
Közalapítványt Kardos Zsuzsanna művészeti vezető és Palkovicsné Gangl Mária termékreferens
képviselte. Mondhatjuk, országos kitekintésű
szakmai programnak adott méltó helyet a kis falu.
Ezt követően pedig Devecser, a kastélykönyvtár
galériája volt az úticél. A csipkekiállítás-megnyitón a népművészetre épülő csipkefajták kialakulásáról beszélt Erdei T. Lilla muzeológus,
etnográfus, ismertette egyes tájegységek csipkéinek jellemzőit, s méltatta Maszler Irén munkáit a
kiállított csipke-alkotások virtuozitását. A megnyitón jelen voltak a környék csipkekészítői, s a
Nemeshanyban gyakran megforduló táborvezető,
a Sebestyén Gyula-díjas csipkekészítő, Devecsei
Gáborné Ildikó. A néprajzi gyűjtő az értékmentés
és a hagyományőrzés elkötelezettje, lelkes híve,
akit a hanyi varrott csipkekészítés felélesztőjeként is köszönthettünk. Az intézményvezető
kis ajándékkal köszönte meg minden „csipkés”
munkáját, s még a zenélő testvérpár is táblacsokoládét kapott.
Megkérdeztük a kiállítót, hogy mi indította el a
„csipkés úton”?
A csipke (függöny!) légiessége, varázslatossága
már gyerekkoromban elgyönyörködtetett, ami-

kor kinéztem az ablakon az átlátszó, szép függönyökön. Az áttetszősége ellenére a virágok, a levelek sokfélesége igen megragadott. A csipkében
élnek a növények, s ha még a szél is meglengeti,
akkor káprázatos. Fel sem merült, hogy ilyet én
is csinálhatnék, még akkor az sem érdekelt hogyan készül, egyszerűen „csak” magával ragadott
a látvány. De azt hiszem nagyon mély nyomot
hagyott bennem. Múltak az évek, talán harminc
is eltelt, mikor egyik sétám alkalmával egy Népművészeti bolt kirakatában megakadt a tekintetem egy csodálatos csipke-pillangón. Ekkor jött
a belső hang, „ilyet én is szeretnék csinálni”. S
jött a sok kérdés is. Hogyan? Hol? Kitől tanuljam?
Hamar kiderült, hogy olyan pillangót esélyem
sincs készíteni. Csak Kiskunhalason lehetne e
tudás birtokába jutnom. Nem baj, gondoltam,
megtanulok, vert csipkét készíteni. No, ez sem
könnyű ügy, hisz a környezetemben senki nem
ismerte ezt a kézimunkafajtát, s még olyan embert sem ismertem, aki tudott volna valakit, aki
csipkézett valaha. Egy kolléganőm szánt meg,
mert nekem adta az általa féltve őrzött Fürge
Ujjak hat számát, amiből elkezdhettem a tanulást. De nem volt verőkém! Még egy nehéz feladat. Honnan szerezzek? Az is készítettem végül
a lányom ágyának rácsából. No, így indultam.
Úgy tudjuk, azóta 2012-ben is megkapta a jeles
díjat ismét. Milyen témában hirdették meg ekkor
a pályázatot?
A 2012. évi „Aranycsipke díj” pályázat témája
Zsigmond és kora volt. A csipkéim címe „A jelenben élő múlt – Mária királynőre emlékezve”
A történelem tényeit olvasva nagyon erős érzelmi
hatást váltott ki belőlem Mária királynőnk tragikus sorsa. Nyugdíjasként több időm van, bár
sokszor ez is kevésnek tűnik egy-egy pályázati
téma megvalósításához. Szeretek kutakodni a
kiírt, a megadott téma megragadásához, megtervezéséhez, csipkébe öntéséhez.

KOPERNICZKY-EMLÉKNAP DOBÁN

Augusztus 12-én szombat délelőtt a Noszlopi
NEMZEDÉKEK Hagyományőrző Csoport képviseletében Dobán jártunk. Benedek Andrea szíves
meghívásának tettünk eleget, aki a „Koperniczky
Dr. Enyi István a Somlókirálynő festője” Alapítvány kuratóriumi elnöke. Ő szervezte falubéli
segítők és az Önkormányzat együttműködésével a rendezvényt: a festőt méltató emlékbeszédet, a vidám hangulatú műsort, a megemlékező
szentmisét és az idelátogatók vendégül látását. A
mostani volt az 5. emléknap, amely Koperniczky
– művésznevén Enyi István - alakját idézte meg,

aki végrendeletében falujára hagyományozta
gyűjteményét. Ezt a gazdag örökséget, valamint
felújított lakóházát és a mellette ékeskedő kápolnát 2017 óta az Alapítvány gondozza. A Somlókirálynő festőjének -mert így nevezte magát
Enyi István -, tiszteletére gyűltünk össze egykori hajléka udvarán a tetszetősen kialakított
tágas fészer alatt. Andrea köszöntő szavai után
Boldizsár Zsolt Devecserben élő festő – aki ma
is Pista bácsi tanítványának vallja magát -, meleg
szavakkal idézte meg öreg mesterét. Elmondta,
hogyan szövődött s mélyült el kapcsolatuk, milyen emlékeket őriz barátságukról. Az emléknap
színesítése a mi tisztünk volt. Meg is próbáltunk
ennek a felkérésnek eleget tenni: felvillantottuk
az egykori somlói szüretek hangulatát és egy
somlói nótát is megtanítottunk a fogadókész
hallgatóságnak. A háziak az ez alkalomra sütött pogácsa mellé pálinkát és jóféle somlait kínáltak. Ez és a családias hangulat fokozta a mi
és a jelenlévők éneklő kedvét. Ezután a Havas

Milyen munkamódszerrel dolgozik?
Tervezésnél a „munkamódszerem” változó, a
bemutatásra kerülő munkáimmal azt igyekeztem érzékeltetni, hogy nekem ma mit jelent, mit
ad a csipke, milyen kihívásokkal nézek szembe,
amikor tervezek, csipkézek. Gyakran fordulok a
szimbólumok gazdag tárházához, hisz jelentése
van színnek, formának, elhelyezésnek... Egyik
pályamunkám címe: „Az élet sarjadása”. Itt a
zöld hátterű csipkével az élet kezdetét - griff, szív,
mag vagy tojás - szándékoztam hangsúlyozni. A
piros hátterű csipkével az élet kibontakozását indák, gyümölcs - és a lezáró széllel az élet végét
igyekeztem szimbolizálni. Ugyanebben a csipkében a középre helyezett griffel, pedig azt jelzem,
hogy az élet újjászületik. A hitvilág szimbolikáját
is gyakran használom, például, keszkenőknél és
egyházi textíliák pályázatra küldött munkáimnál.
Maszler Irén csodálatos munkái méltán arattak
nagy sikert a megjelentek körében. Hát még az
a szerénység milyen szimpatikus volt, ahogy a
Művésznő beszélt a csipkekészítésről, alkotó,
kereső gondolatairól. Számos év és megszámlálhatatlanul sok munkaóra gyümölcsei a kiállított csipkék. Hát igen! Aki sok-sok száz - fejet
lehajtó, - munkaórát tölt el verőkékkel az ujjai
között, azt az embert az alkotás alázata egyszerűen-nagyszerűvé teszi.
M. Mester Katalin

Boldogasszony-kápolnába vonultunk. E kápolna
nem csak a mélyen vallásos Koperniczky hamvait őrzi, itt látható olajképeinek jelentős része
is. Sokan ismertük bőkezűségét, nyitottságát, e
helyen azonban találkozhatunk számos alkotásával, melyeket főként szeretett Somlójáról, a
somlói tájról, az őt körülvevő természeti környezetről festett. Itt celebrált énekes gyászmisét
Kocsis Tamás plébános. A népes hallgatósághoz
szóló gondolatait az elmúlás, a maradandóság és
a hitbéli összetartozás köré fonta. Az emlékezők
aktív részvétele és éneke tették emelkedetté a
Koperniczky István somlói festő földi zarándokútjának emléket állító szertartást. Megnyugtatóan jó érzés, hogy egy kis falu féltőn törődik,
és jól sáfárkodik örökül kapott kincsével. Ez az
igyekezet példa lehet mások számára is.
a Noszlopi NEMZEDÉKEK Hagyományőrző
Csoport nevében:
Magyar Istvánné

Interjú/Kultúra
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DEVECSERI LÁNY OPERAÉNEKESNEK KÉSZÜL
„TANÍTANI ÉS GYÖNYÖRKÖDTETNI”
A zeneiskola ünnepi tanévzáró koncertjén lépett a színpadra az egykori
tanítvány Schultz Dzsenifer. Csodálatos énekhangján megszólaló opera
áriával és népdallal kápráztatta el a
közönséget. A nyári szünetet szülővárosában tölti, egy helyi pékségben
eladóként dolgozik. Itt találkoztam
vele és újságolta, hogy a további tanulmányaihoz szükséges anyagiakat
kívánja ezzel megteremteni. Kérésemnek pedig őrömmel tett eleget,
szívesen válaszolt kérdéseimre.
A zenetanulás mellett mikor határozta el, hogy énekelni szeretne?
A zene hét éves koromtól nagyon
fontos szerepet játszik az életemben.
Ha jobban belegondolok, az énekléssel kezdődött minden. Már nyolc
évesen két első díjat hozhattam haza
Veszprém megyei népdalversenyről. Ekkor kezdtem el zongorán is
tanulni Németh Szvetlanánál, de
kórusban továbbra is énekeltem.
A komolyabb szándék, hogy mégis
éneket szeretnék tanulni, csak jóval
később született meg. Ekkor kerültem Veres Györgyné Petrőcz Mária
szárnyai alá. Az első év sikeres közös munkája után már tudtam, hogy
jól választottam.
Középiskolai tanulmányait hol végezte?
Veszprémben a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskolában.
Két évig tanultam zongora szakon
Nincz Erzsébetnél, majd öt évet

ének szakon. Ennek végén magánénekes szakvizsgát tettem.

Számomra bevált az a képzési mód,
amit ő gyakorol és képvisel.

Jelenleg hol tanul?
Veszprémből Pécsre kerültem,
ahol idén júniusban klasszikus
ének - előadóművész diplomámat
vehettem át. Mesterem Bazsinka
Zsuzsanna, a Magyar Állami Operaház énekművésze volt, akitől sokat
tanulhattam. Jelenleg sajnos nem
nyertem felvételt mesterképzésre,
így most itthon vagyok s készülők
a következő felvételire, meghallgatásokra.

Kik a hazai operaénekes példaképei?
Nagyon szeretem Rost Andreát,
Kertesi Ingridet és Miklósa Erikát.
(Ez saját hangfajt tekintve. De sokukat tudnám még felsorolni.)

Operaénekesi pályára készül-e,
mennyit gyakorol naponta?
Igen, mindenképpen ez a célom. Valahogy az opera mindig közel állt a
szívemhez. Már kisgyerekként folyton szerepeltem színpadon, énekeltem, zongoráztam, színdarabokban
játszottam. Az opera ezt mind magába öleli, így nem is volt kérdés,
hogy merre visz az utam tovább.
Gyakorolok, amikor csak tehetem
és időm van rá. Néha úgy belefeledkezem, hogy nem is tudom mennyi
idő telt el. Most hogy van egy évem,
igyekszem a repertoáromat bővíteni
mind az operaszerepek, népdalok,
oratóriumok terén.
Van-e most magántanára?
Az egyetemi tanárnőmmel továbbra
is együtt dolgozunk, amikor tehetem, megyek hozzá órákra, Budapestre. Rengeteget fejlődtem nála.

Szívesen énekel magyar népdalokat?
Igen, hisz a legfontosabb feladata
a művésznek a kultúránk őrzése és
művelése s talán ezt a legkönnyebben népdalaink által tehetjük meg.
Kodály Zoltánnal élve: „ Kultúrát
nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg
nem szerzi magának”.
Mit jelent Ön számára a szülővárosban való fellépés?
Minden évben hálás vagyok, hogy
visszahívnak, hiszen innen indult el
a zenei karrierem és itt kaptam az
első biztatást ahhoz, hogy ezen a pályán megtaláljam helyemet. Mindig
jó érzés visszajönni, találkozni a régiekkel, akikkel együtt vágtunk neki
a zenei szerencsét próbáló hosszú
útnak. Nagyszerű látni, hogy men�nyien lettek mára kiváló művészek,
tanárok, és ezt a közös zenélés még
csak nagyobbra emeli.
Milyen lehetőségei vannak, hová tud
szerződni?
Diplomámmal óraadó tanárként el
tudnék helyezkedni, de színházban
is - a meghirdetett helyektől és sze-

Fotó: Schultz Dzsenifer fotóalbumából
repektől függően.
Van már versenyen elért díja?
Igen tavaly Horvátországban, Eszéken volt alkalmam megmérettetni
magam a 4. „Lav Mirski” Nemzetközi Énekversenyen, ahol második
helyezett lettem. Idén a pécsi művészeti karon tartott énekversenyen
pedig Nívó-díjat kaptam.
A beszélgetésünk végén kérte még,
hogy e gondolatát elmondhassa:
Zene közelében felnőni és élni, egy
más életszemléletet és értékrendet
ad. A pályámon remélhetőleg végigkísér majd Horatius jelmondata
- melyet Kodály is vallott - amit az
irodalomról mondott, de igaznak
tartják a művészetre is: Tanítani és
gyönyörködtetni!
Czeidli József

PODMANICZKY-DÍJ RÓNAI KÁROLYNAK
Rónai Károly - vezető építésztervező, vezető településtervező – Podmaniczky-díjat kapott. A
díjhoz őszinte szívvel gratulálunk! Rónai Károly
felmenői, anyai és apai ágon is jeles devecseriek voltak. Szülei (Rónai Antal és Erhardt Margit) a Toldi utcában laktak. Elhunyt ősei közül
többen szerepelnek a Devecseri életrajzi lexikonban (Tilhof Endre 2007.) A Podmaniczky
-díjat a „Hungaria Nostra város- és faluvédők
szövetsége”, adományozza mindazon magánszemélyeknek és közösségeknek, akik a legtöbbet tették épített és természeti környezetünk,
kulturális örökségünk értékeinek megismertetése, védelme érdekében. Az országos szintű
díjhoz a Podmaniczky-érmet Kő Pál szobrászművész készítette. A szép bronzplakett előlapján

Podmaniczky Frigyes báró látható, hátoldalán
a városvédő Pallasz Athéné. Az alábbi méltató
sorokat olvasták fel az érem átadásakor Rónai
Károly munkásságáról: Diplomájának 1964ben történt megszerzése óta él és dolgozik Vas
megyében. Sokoldalú alkotó, aki a közösségért
végzett munkából is kiveszi részét. A Szombathelyi Szépítő Egyesületnek több évtizede tagja,
1996–2000 között ügyvezető elnöke, 2015-től
pedig örökös elnökségi tagja. A mai napig aktívan részt vesz a város, és az egyesület életében,
javaslatait, véleményezéseit nagy tisztelettel
fogadják. Alapítása óta tagja a Magyar Építész
Kamarának. Rónai Károly munkái Szombathely
és Vas megye 20. századi építészeti örökségének
értékes elemei, egy feltűnés nélkül, de kitartó

igényességgel és türelemmel alkotó építőművész
produktumai. S jegyezzük meg azt is, hogy a római katolikus templom felújításakor segítette az
építészeti munkálatokat, ő volt a templom belsőépítésze. A régi temetőben pedig Rónai Károly
tervezte a néhány éve felépített ravatalozót. Rónai
úr napjainkban, - s a vörösiszap-ömlés idején
is – aggódó figyelemmel szemléli a település
épített régi értékeinek helyzetét, sorsát. Több
évtizedes tapasztalatára alapozott építészeti,
szakmai véleményére, javaslataira a település
mindig számíthat, fogalmazta meg egy ízben
e sorok írójának a díjazott.
M. Mester Katalin

Alapítva 1927-ben
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TÉRSÉGI NYUGDÍJAS KLUBOK TALÁLKOZÓJA
A Magyar Vöröskereszt Somló Térségi Program Targubáné Szendrei
Júlia koordinátor vezetésével 2017.
augusztus 11-én, összejövetelt szervezett a térségben működő nyugdíjas
klubok számára, megadva a lehetőséget a bemutatkozásra, egymás
megismerésére. A megjelenteket
Szente-Takács Anna, a rendezvény
háziasszonya köszöntötte. Nem verseny ez, sokkal inkább kitárulkozás, megmutatkozás saját magunk
és mások örömére - fogalmazott
Dr. Kovács Zoltán államtitkár, aki
hangsúlyozta, hogy nagyon fontos
a közösségépítés nemcsak egy-egy
település, de a térség életében is. E
gondolatot folytatva kezdte beszédét
Ferenczi Gábor polgármester, aki
úgy véli, hogy a közösségformálás
a szépkorúak esetében még inkább
fontos. Véleménye szerint a nyugdí-

jas klubokban, kellemes társaságban
való időtöltés, felüdülés, sokat segít
azok számára, akik a mindennapjaikat magányosan töltik. Targubáné
Szendrei Júlia szerint, érdemes megismerni más települések csoportjait,
hogy az egyes klubok ne csak a saját
településükön legyenek ismertek. A
rendezvényen bemutatkozott a Doba
Jövőjéért Egyesület Asszonykórusa, a noszlopi Nemzedékek Hagyományőrző Csoport, a somlószőlősi
Somvirág Nyugdíjasklub, a somlóvásárhelyi Líra Dalkör. A találkozón
Dancs Tiborné vezetésével készült
gulyáslevessel, valamint házi süteményekkel kínálták a vendégeket. A
rendezvényen a Part együttes zenélt.
Nyárs Hajnalka

Somlóvásárhelyi Líra Dalkör
Fotó: Nyárs Hajnalka

ZENETÁBOR-BALATONSZEPEZD

Nagy Lászlóné
(Devecser)

Balatoni emlék

Próba
Fotó: Nyárs Hajnalka
A Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar
minden évben Balatonszepezden
tölt egy hetet. Mondhatjuk, hogy
egész évben erre várunk: nyár, Balaton, zene,… mi kell ahhoz, hogy jól
érezze magát 30 zenész!? A táborban
a pihenés mellett komoly szakmai
munka folyt, napi 2x2 óra próbával
és a hét végén hangversennyel, ahol
volt devecseri zeneiskolások, zenekari tagok is részt vettek. A koncerten jelenlévők, láthatták, érezhették
a fantasztikus hangulatot, a remek
zenéket és azt az erőt, amit a középiskolás, egyetemista zenészek tudása
sugárzott. A kisebbek az egy hét alatt
többet fejlődtek, mint az azt megelőző fél év alatt: láthatták, hova lehet
eljutni, fejlődni, és talán már most
megszületett egyesekben az elhatározás, hogy zenei pályát választanak a továbbtanuláskor. Külön meg

kell említeni, hogy sokan segítettek
abban, hogy ez az egy hét megvalósuljon. Az Önkormányzat szervezésében megtartott jótékonysági bál
bevételét teljes egészében a táborozásra fordítottuk, így a gyerekeknek
– és a szüleiknek! – ingyenes volt a
tábor! Bizony, voltak olyan tanulók,
akik csak így tudtak eljutni idén nyáron a Balatonra! Több testvérpár is
részt vett a programban, a családoknak így tudtunk segíteni a gyerekek
nyaraltatásában. Sokan a jótékonysági bál után kerestek meg adományaikkal, melyet szintén a táborozás
alatt felmerülő költségekre fordítottunk. A koncertet Ughy Sándor
rögzítette, így a YouTube csatornán, illetve a Devecseri Kábeltévében megtekinthetik azok, akik nem
tudtak eljönni. Végül köszönetképpen álljon itt azok neve, akik adományukkal, munkájukkal segítették a
zenekart. Viszonzásul ezután is min-

den rendezvényen megörvendezteti a
devecserieket! Köszönöm Kulcsárné
Németh Gyöngyi, Nyárs Hajnalka,
Göcsei Márk, Hekele Fanni pedagógusoknak, Hekele Dániel pedagógiai asszisztensnek, hogy a
nyári szabadságuk alatt, munkájukkal segítették a zenekar táborozását. Szente Istvánnak,
Bognárné Sallai Teréznek a türelmét
és hogy mindent megtettek, hogy
jól érezzük magunkat! Köszönjük
a Számítástechnika Oktatásért, Tehetségek Támogatásáért Közhasznú Alapítvány elnökének, Kulcsár
Tamásnak a felajánlást, melyet a zenekar szállítási költségének finanszírozására fordítottunk. Köszönjük mindenkinek ezt a nyaralást,
felejthetetlen élményekkel lettünk
gazdagabbak és reméljük, hogy a
jövő évben is meg tudjuk szervezni!
Ihászné Szabó Katalin
tagozatvezető

Nincs párja a Balatonnak
ezen a világon,
sima vize, ringó vize, olyan,
mint az álom.
A napkelte, a napnyugta
elragadó rajta,
örülhetünk, hogy e kincset
Isten nekünk adta.
A Balaton sok szépségét,
aki egyszer látta,
soha többé nem feledi,
mert szívébe zárta.
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A „MAGYAROK KENYERE” NEMESHANYBÓL INDUL…

A Kárpát-medencében élő magyarság a nemzeti összetartozást jelképezte – immár hetedik
alkalommal - azzal, hogy a búzaadományaikat
egyesítve, elkészülhessen a magyarok kenyere.
A szomszéd településen a nemeshanyi Csizmadia
vízimalomnál augusztus 13-án tartott ünnepségen Kiss József Attila polgármester elmondta,
nagy megtiszteltetés falunak, hogy - Korinek
László professzor kezdeményezte - Összeöntés
ünnepét itt rendezték meg. A kenyeret különös tisztelet övezte mindig. A nagyrabecsülést
kifejező szokásokat sok néphagyomány ma is
őrzi, szimbolizálva a létfenntartást, a bőséget,
a termékenységet - mondta a polgármester. Országos vezetők, államtitkárok tisztelték meg
az ünnepet. Az Összeöntés ünnepén Győrffy
Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szólt arról, hogy a kenyér olyan az ételek
között, mint a Miatyánk az imádságok között.
Jelen volt a napon Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára is. Jakab István, az Ország-gyűlés alelnöke,
a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Országos Szövetségének (MAGOSZ) elnöke,
mint mondta, emelkedett lélekkel érkezett ide
az ünnepségre, hisz előző napon a kárpátaljai

gabona összeöntésén vett részt. Az adomány sok
gyermek számára jelent boldogságot – emelte ki
az elnök, hisz több mint 130 szervezet munkája
által 80 ezer gyermekhez jut el az adomány, ami
már az 500 tonnát is meghaladja. A határon túlról érkezett Szabó Attila, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Gazdakör elnöke
örömmel fogalmazta meg, hogy bár határon
túliak, maroknyian vannak, és csak kis részük
gazdálkodó, de küldtek adományt, hiszen úgy
érzik, ide tartoznak. Sok jó ember van közöttünk, és nagy kincsünk a magyar nyelv - hívta
fel a figyelmet Korinek László. A köszöntők után
a vízimalomhoz vonult az ügyes hajtókkal irányított, búzával jól megpakolt lovaskocsi, amit a
sümegi Czapári Róbert biztosított. A Kárpát-medence 35 térségéből érkezett zsákok búzáit még
Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős
államtitkár, Nagy István parlamenti államtitkár
és Fenyvesi Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke
is összevegyítette. Nagy Vendel plébános Isten
áldását kérte az összeöntött kenyérgabonára,
a földeken dolgozók munkájára, s arra, hogy
mindenki asztalára jusson bőséges, tápláló kenyér egész évben A főváros és megyéinken kívül
horvátországi, aradi, temesi, bihari, szatmári,

SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉG

A hagyományos Szent István napi ünnepség
szentmisével kezdődött. Ezután a templom
előtti téren köszöntötte Szente-Takács Anna a

Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
igazgatója a megjelenteket. Külön tisztelettel
Bereczky Nórát, a Devecseri Járási Hivatal ve-

szilágyi, erdélyi, hargitai, vajdasági, felvidéki,
kárpátaljai, muravidéki búzából készülő kenyeret
rászoruló gyermekek kapják majd. A Csizmadia
házaspár, gyermekeik és unokáik boldogok, s
igen büszkék arra, hogy a malmuk adhatott otthont e jeles rendezvénynek. 1972-ben, mikor a
család visszavásárolta, majd régi pompájában,
- nem kis áldozattal, - működőképesre, felújította a malmot még 2003-ban, nem gondolt arra,
hogy ilyen jó szolgálatot tesz majd egyszer az
ódon, megbecsült szerkezet Nemeshanynak, a
környéknek, a hazának, a Kárpát-medencének.
Csizmadiáné Marika elmondta, hogy hosszas,
alapos szervezőmunka előzte meg a sikeres rendezvényt. A szervező-stáb már pénteken jelen
volt, s figyelmük mindenre kiterjedt a zökkenőmentes ünneplés sikeréért. Jól dolgoztak! A
jelenlévők emelkedett hangulattal, jóérzéssel
térhettek haza. A program során a vendégek
megtekinthették a vízimalmot, de játszóház,
csipke- és néprajzi kiállítás, népművészeti gyöngyékszerek, majd a jó akusztikájú a templomban
zenei programok várták az érdeklődőket.
M. Mester Katalin

zetőjét és helyettesét, Kovács Szilviát, Ferenczi
Gábor polgármestert, Kovács László alpolgármestert, Ékes József volt országgyűlési képviselőt, Gerecs István rendőr alezredest, Devecser
új főtisztelendőjét Nagy Nándor Richárd atyát
és a megjelent önkormányzati képviselőket. A
Himnusz közös eléneklése után Ferenczi Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet,
melyben felidézte államalapító első királyunk
egyházi - és közigazgatási tevékenységét. Részletet idézett fiának, Imre hercegnek írt intelmeiből, majd megköszönte a városunktól elköszönő
Fodor János atya munkáját és köszöntötte az őt
követő plébánost. Az ünnepi gondolatok után
hangzott el Máté Péter Hazám című dala. A Szózat hangjaival és a megszentelt, nemzeti színű
szalaggal díszített kenyérkék szétosztásával ért
véget a megemlékezés.
Czeidli József

Alapítva 1927-ben

IDŐKÖZI VÁLASZTÁS

Tisztelt Devecseri Választópolgárok!
Az elmúlt időszakban történt események késztettek arra, hogy megosszam Önökkel gondolataimat, életem, devecseri munkásságom rövid
tájékoztatóját, amelyet kizárólag csak az egymás
iránti tisztelet, szeretet és a rászorulókkal való
együttérzés vezérelt és vezérel a mai napig, s
nem pedig az önös érdek.
Drága Édesanyám tizenegy gyermeknek adott
életet, de sajnos születésemkor apánk elhagyta a
népes családot, így egyedül nevelt fel bennünket
tisztességesnek és becsületesnek. Intelmei máig
a lelkemben ivódtak, kiegészülve az akkor közvetlenül mellettünk lakó Albin atya tanításaival.
Édesanyámról mindig József Attila „Mamája”
jut eszembe, aki önmagát nem kímélve dolgozott értünk, sokszor magától megvonva az ételt,
megtanított minket őszinteségre, egyenességre,
tiszteletre.
Az engem ismerők, a máig Devecserben élő
gyermek- és fiatalkori barátaim is tanúsíthatják,
hogy közösségi emberként tudásommal, szakmai tapasztalatommal életemet Városunknak
és a benne élő emberek szolgálatának szenteltem eddig is.
Mindig, mindenhol devecseri lokálpatriótaként
igyekeztem Városunk érdekeit képviselni:
• többek között lobbiztam a szennyvízcsatorna
megépítéséhez szükséges állami támogatásért,

Közérdekű
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• a meggyeserdei volt katonai laktanyák ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáért,
• a lomis piac létrehozásáért a devecseri lomisok
üzemeltetésével,
• a Gárdonyi Géza Általános Iskola teljes felújításához szükséges pályázati forrás elnyeréséért;
• sportköri elnökségem idején szponzorok segítségével labdarúgó csapatunk visszakerült a
megyei első osztályba;
• közbenjárásomnak köszönhetően a Devecseri
Ifjúsági Fúvószenekar tagjai már több éve kedvezményesen nyaralhatnak Balatonszepezden
Ajka Város Gyermektáborában;
• önkormányzati képviselőségem idején (20062010) rászoruló családok részére honvédségi
készletekből ruhát, napi használati tárgyakat
osztottunk a néhai Baráth Etelkával;
• a 2010-es vörösiszap-katasztrófa idején – nem
törődve saját testi épségünkkel, – egy utcabelivel és fiammal több bajba jutott családot mentettünk ki az erdészet kotrógépével a közvetlen
életveszélyből;
• sok kisnyugdíjast segítettem a méltányossági
nyugdíjemeléshez jutásban.
Az általam leírtak valósága a köztünk élő, érintett embertársaim megkérdezésével igazolható.
Családomat 2002-ben sajnos nagy tragédia érte.
Szeretett Édesanyám 82 éves korában súlyos
agyvérzést kapott, melynek következtében teljesen lebénult, és tolókocsiba kényszerült. Az

orvosok – korára való tekintettel – két-három
hetet jósoltak neki az életben maradáshoz, de
karjaimban kihozva a kórházból, feleségemmel,
Zsuzsával vállaltuk az otthoni ápolását. A családi
környezet melegségével, az unokák nagymama
iránti szeretetével sikerült még egy évvel meghosszabbítanunk az életét. Bízunk benne, hogy
személyes, szülői példamutatásunkkal is elültettük gyermekeink lelkében a szülői szeretetet
és a mások iránt érzett tiszteletet, az elesettek,
rászorulók támogatására való érzékenységet!
Gondolataim megjelentetésével nem akarom
elvitatni vagy kisebbíteni senki Városunkért
tett érdemeit. Én tiszta szívből azt szeretném,
hogy összefogó, konstruktív, a város érdekeit
mindenkor szem előtt tartó képviselő-testülete
legyen Devecser Városának.
Ma már nem elég csak egy csónakban evezni,
nagyon fontos egyfelé is húznunk közös céljaink eléréséért!
Ezeknek a céloknak az eléréséhez kérem az Önök
bizalmát és támogatását önkormányzati képviselővé választásomhoz!
Devecser, 2017. 09. 01.
Tisztelettel:
Szente István
MSZP helyi képviselőjelöltje
(Fizetett hirdetés)

HIRDESSEN NÁLUNK!

Hirdetések, köszönetnyilvánítások, jókívánságok díjai:
Teljes oldal (1/1):
35 000 Ft
Fél oldal (½):
18 000 Ft
Negyed oldal (¼):
9500 Ft
Nyolcad oldal (1/8):
5000 Ft
Tizenhatod oldal (1/16):
2600 Ft
4 x 4-es területű:
1400 Ft
Apróhirdetés (20 szóig):
600 Ft
A hirdetési szöveget a könyvtár információs pultjánál lehet leadni.

Sport
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DEVECSER SPORTJA
Vöröskeresztes családi nap foci
eredményei
Nyoma László „Cuci” a Devecseri
Tömegsport Szakosztály elnöke
meghívásos kispályás focikupát
rendezett a Makovecz parkban
található sportpályára a Vöröskeresztes családi nap alkalmából.
Megkértük értékelje a hétvége kimagasló sporteseményét!
D.Ú.: Milyen csapatok részvételével
zajlott a kupa?
Nyoma László „Cuci”: Négy csapat részvételével szerettük volna
megrendezni a kupát, de a Vöröskereszt csapata visszalépett.
Jelentkezett a Szpari ifi csapata,
hogy játszanának. Megmondom
őszintén először nem akartam engedni őket, nehogy lesérüljenek,
aztán az első vesztes meccs után
elmenjenek haza, de hála Istennek
jól játszottak, meg voltam velük
elégedve. A másik három csapat a
Romák, a Devecser és a Cucisták.
D.Ú.: Milyen eredmények születtek?
Nyoma László „Cuci”: körmérkőzések voltak, így először a
Romák-Ifisták 17-5, majd Devecser-Cucisták 5-6, Romák-Devecser 9-2, Cucisták-Ifisták
11-5, Romák-Cucisták 9-5, Devecser-Ifisták 10-6. A Romák 3512-es gólkülönbséggel és a három
győztes meccs után 9 ponttal lettek
az elsők. A Cucisták 22-19-es gólkülönbséggel, 6 ponttal a második
helyezett, a Devecser csapata 1721-es különbséggel, 3 ponttal a
harmadikak, míg végül az Ifisták
16-38-as gólkülönbséggel, 0 ponttal a negyedikek, de le a kalappal
előttük, mert sportszerűen végig
játszották a mérkőzéseket.
D.Ú.: Milyen volt a döntő mérkőzés?
Nyoma László „Cuci”: A Romák
ellen fel sem álltunk, már 3-1-re
vezettünk. Hamar kiegyenlítettek,
majd volt pár helyzetünk, kapufánk, de elhúztak 5-3-ra, majd felváltva rúgtuk a gólokat. Kapufával,
helyzetekkel nem lehet meccset
nyerni. Gólokkal azt hiszem kön�nyebb… (Mosoly) Meg vagyok elégedve a kupával és a csapatommal
is. Marton Kristóf védte a mi kapunkat, meg a Devecserét, amikor egymás ellen játszottunk, akkor pedig a Romák kapusa állt be
hozzájuk védeni. Ez is jelzi, hogy
jó hangulatban, baráti légkörben
zajlottak a mérkőzések.
„Erőben ott vagyunk”
A tavaszi, de mondhatnánk az el-

múlt szezon őszi fordulóinak hullámvölgyei után visszatérő Szpari
jól kezdte a MTD Hungária Megyei
I.o. férfi, felnőtt labdarúgó bajnokságát. Az edzéslátogatottsággal
és az erőnléttel elégedett Cserna
Róbert edző, aki két újonc érkezéséről is hírt adott lapunknak.
Sajnos a mérkőzések első fél órájával még gondok vannak, de ezek
orvoslásán dolgozik.
Hogy érzed, a csapat milyen állapotban tért vissza a nyári szünetről?
Cserna Róbert: Elkezdtük július
közepén az edzéseket. Elmondtam
a játékosoknak, hogy lényegesen
többet kell dolgozniuk a tavaszinál. Ők is partnerek voltak ebben,
és jó volt az edzéslátogatottság.
Erőt kellett fejlesztenünk, ami úgy
érzem sikerült is. Az eredmények
is ezt mutatják, hiszen a tavasszal
az ilyen meccseket buktuk végig.
Vannak új emberek a csapatnál?
Kik döntenek az új igazolásokról?
Két új igazolásunk volt: Németh
Arnold és Németh Patrik. Előbbi
20, utóbbi 16 éves. Mindketten játékosaim voltak Ajkán, egyiküket
viszont már Magyarpolányból hoztuk. Jól ismerem őket. A vezetőség
partner volt az új igazolásoknál,
amit mindig rám bíznak. Megteremtenek mindent, amit tudnak.
2017. augusztus 12. Peremarton Devecser SE 1:4 (0:1) Gólszerzők:
Kerekes, illetve Szélessy, Orbán,
Cserna, Csepregi Jók: senki illetve mindenki
Cserna Róbert: Az újonc csapat
még nincs megye I-es szinten,
eddig még senkinek sem tudták
nagyon megnehezíteni a dolgát.
Vendégként látogattunk el hozzájuk, de természetesen nyerni
mentünk oda. A második félidőben kiállítottak tőlük egy játékost.
Nagyon sok helyzetet dolgoztunk
és hagytunk is ki. A szépítő találat
egy megpattanó lövés volt, amit
blokkolni akartam, de a különbség akár két számjegyű is lehetett
volna. Az első fordulóhoz képest
nem volt rossz játék.
2017. augusztus 19. Devecser SE
- Községi SE Magyarpolány 3:2
(2:2) Gólszerzők: Tisonyai, Csicsics, Szakonyi, illetve Piri, Horváth Jók: Csepregi, illetve Piri
Cserna Róbert: Nem játszottunk
jól, sőt a védekezésünk is nagyon
nehezen állt össze. Nem is a megszokott védősorral álltunk fel. Az

első 30 percben, ha Csepi nem véd
úgy, akkor 5-0 oda. Túlzás nélkül.
A 30. percben már 0-2 volt, aztán
cseréltem egyet, és egy kicsit átvariáltam a védelmünket, illetve az
egész csapatszerkezetet. Az első
félidőben már ki is egyenlítettünk,
a másodikban pedig már sikerült
megfordítanunk az eredményt.
Igazából, amiért dolgoztunk a
nyáron, az itt most ki is jött: erőben felőröltük a polányt. A végén
már mi nyerhettünk volna öttel,
mivel futószalagon jöttek a helyzetek. Megérdemelten nyertünk,
ahol mindenképpen ki kell emelni
a mezőnyből Csepregi Andrást, aki
meccsben tudta tartani a csapatot.
2017. augusztus 27. FC Zirc-Dudar
- Devecser SE 3:2 (2:0) Gólszerzők:
Turner (2), Dávid, illetve Szakonyi
(2) Jók: Turner, illetve mindenki
Cserna Róbert: Megint egy
0-2-vel kezdtünk, és innen kellett felállnunk. Annyi volt
a különbség az első fordulókhoz képest, hogy 0-0-nál
a Stefi kétszer állt a kapussal szemben. Ha mi vezetünk az elején 2-0ra, akkor kicsit más lett volna a
játék képe. Ettől függetlenül ezen
a rossz zirci pályán jól játszottunk.
Kétszer mentek el a kapunk felé,
amiből sajnos mind a kétszer
gólt kaptunk. Legalább öt ziccert
kihagytunk az első félidőben…
Ugyan úgy, mint az első két fordulóban, itt is felőröltük erőnlétileg
az ellenfelet, aminek eredményeképpen ki is tudtunk egyenlíteni.
A végén azonban egy fegyelmezetlenség miatt újra előnybe került a
Zirc, amit meg is tartott a meccs
lefújásáig.
2017. szeptember 3 Ugod SE - Devecser SE 1:2 (1:0) Gólszerzők:
Zsoldos, illetve Orbán, Csicsics
Cserna Róbert: Megint gólhátrányba kerültünk, mint szinte minden
eddigi meccsünkön. Ennek az okát

keresem, hiszen ugyan azt a bemelegítést végezzük évek óta. Semmi
jele nincs, hogy nem úgy állnának
hozzá a mérkőzésekhez, nem pörögnek fel a kezdésre. Mezőnyjáték
volt az első félidőben, lehetőségek
itt is ott is. Aztán Csepi hibázott a
kirúgásnál, így a labda a kaputól
20 méterre lévő ugodi támadóhoz
került, amit szemfüles módon ki is
használt. Hozzáteszem a belső védelem is nagyon rosszul helyezkedett el. A második félidőben, erőben már csak mi voltunk a pályán,
és a rengeteg kihagyott helyzet ellenére is teljesen megérdemelten
fordítottuk meg a meccset.
Asztalitenisz Devecserben
A két új, komoly versenyeken is alkalmazott pingpongasztalokról az
egyik ötletgazdát, Magvas Andrást
kérdeztem.
Honnan jött az ötlet, hogy pingpongasztalt vásároljanak?
Bognár Feri hívott, hogy játszunk
párat az Arany János utcai „régi
kultúrban” felállított, amúgy kültéri asztalokon. Sajnos ott alkalmatlan volt a játék, szállt a por,
és az asztalok sem voltak olyan jó
minőségűek. Van egy jó titán asztal, de azt meg összeverték valakik,
gondolom „játékból”. Mindenképp
meg kell említenem Ferit, mert
nélküle nem kezdtem volna utánajárni a dolognak. Ezek a most
vásárolt új asztalok már nagyon
komoly szintet képviselnek. Szétnyithatóak, szintezhetőek, görgős
kivitelének köszönhetően, pedig
nagyon könnyen mozgathatóak,
így egy sarokba gurítva nagyon
kis helyet foglalnak el.
Milyen kapcsolatod van a sporttal?
Régebben komoly versenyeket,
fordulókat játszottunk Devecserben. Nagy érdeklődés volt helyben
is az asztalitenisz iránt. Magam is
versenyszerűen sportoltam, igazolt
játékos voltam.

Alapítva 1927-ben
Milyen távolabbi célok vannak az
asztalitenisz területén?
Szeptember első hetében kezdődnek meg a foglalkozások a gyerekeknek kedden és csütörtökön a
Nagyiskolában, melyeken ott leszünk. Ezek nem is annyira edzések lesznek, de ha kialakul egy
létszám, akkor a Máltai Szakiskola
feletti tornateremben lehet majd
pingpongozni. Versenyekre egyelőre nem megyünk, de beszéltem
Pad Ágostonnal, akinek a lánya
nyerte az országos bajnokságot
most 14 évesen, hogy ha kialakul
a létszám, akkor elvisszük a gyerekeket hozzá Ajkára egy bemutató
edzésre. Ajka jelenleg elsősorban
az utánpótlás nevelésben jeleskedik. Kiemelt szerepet tölt be a magyar utánpótlásban, az utánpótlás
nevelés vidéki fellegvára.
Álomkupa
Július 29-én rendezte meg a
Devecseri Sportegyesület Női
Szakosztálya immár második
alkalommal az Álomkupa elnevezésű éjszakai női futballtornát.
A házigazdák mellett Vas, Zala,
Győr-Moson-Sopron és Veszprém
megyéből érkeztek csapatok. A
Devecseri Sporttelep műfüves
pályáján megrendezett eseményen, Kovács Zoltán államtitkár
fővédnöksége mellett, Polgárdy
Imre a megyei közgyűlés elnöke
tolmácsolta jókívánságait a megjelenteknek. Szente-Takács Anna,
a művelődési ház intézményvezetője konferálta a rendezvényt,
ahol köszönetet mondtak Bakos
Renátának, Kajdi-Kovács Tímeának, Scheily Józsefnének és
Kovács Lászlónak a szervezésért, valamint megköszönték a
támogatók segítségét. A húszperces meccseken első Vép csapata,
második Kópháza, harmadik Pelc
Nyárád lett. A negyedik helyet a

Sport/Könyvajánló

zalaegerszegi Vitusz FC játékosai,
az ötödiket a Devecser, a hatodikat pedig a Rehab Time csapata
szerezte meg. A legjobb játékosnak a vépi Sós Esztert, a torna
legszebb hölgyének a kópházai
Grubits Daniellát választották, a
legjobb kapus díjat Nagy Bianka
(Vitusz FC) kapta. A legidősebb
játékos díjat a devecseri ötvenéves
Ács Ottóné, a legfiatalabb játékos
díjat a tizennégy éves devecseri Dobai Brigitta kapta. Scheily
Józsefet a női futballcsapat edzőjét kértük, hogy értékelje az eredményt: Sajnos a végére jöttek bele
a lányok a meglehetősen nívós
csapatok között. A cél nem is an�nyira a torna megnyerése volt,
hanem inkább a női futball népszerűsítése, hiszen olyan profi csapatokkal álltunk szemben, akik
nagyon erős kispályás bajnokságokban is szerepelnek, nagyon jó
eredményekkel. Az ötödik helyen
végeztünk így, közvetlenül a szezonra való felkészülés előtt, amit
nem panaszkodásképp mondok.
Voltak olyan új játékosaink is,
akiknek ez volt ez első igazi tétmeccse. A szervezőknek, támogatóknak, ezúton mondok köszönetet a sok segítségért, felajánlásért,
nélkülük nem valósulhatott volna
meg a kupa.
Női foci: szinte új a csapat
A nyári szünet után érkezet új játékosokról, a „felkészülésről”, és a
bajnokság aktuális mérkőzéseiről
kérdeztük Scheily Józsefet a női
futballcsapat edzőjét.
Hogyan sikerült a felkészülési időszak a bajnokságra?
Amatőr csapatként, úgy, hogy az
edzéseken csak négy-öt játékos
jelent meg, nem igazán beszélhetünk felkészülésről. Mindenki
ilyenkor tud elmenni nyaralni,

sokan családanyák, ezért nem is
rovom fel senkinek. Akik megjelentek edzéseken, azokkal tudtam
foglalkozni. Továbbra is hiányzik egy 60x90 méteres edzőpálya.
Ennyi csapat edzését, nem képes
elviselni a nagypálya, mindenképpen tehermentesíteni kellene.
Gyengült a játékosállományunk,
ezért az Álomkupán is hiányosan tudtunk felállni. Létszámilag talán megvagyunk. Igazoltunk négy új játékost Tósokról
és Csabrendekről, Jáger Vanes�szát, Váradi Kiarát, Dobai Brigittát, és Nagy Mónikát. Sokuknak
ez volt az első nagypályás mérkőzése. Ügyesek, tehetségesek,
de kell minimum egy félév, mire
megszokják a meccseket. A következő szezonban is jó lenne igazolni 3-4 ilyen fiatal játékost, hogy
az idősebbeket tudjuk pihentetni meccs közben. Nagy érvágás
volt, hogy elment a csapatból
Orsós Alexandra, aki Pápán folytatja a középiskolai tanulmányait,
és a nagyon erős pápai női futballutánpótláshoz csatlakozott.
Pályafutásához és tanulmányaihoz természetesen sok sikert kívánunk!
Milyen meccseket játszottak eddig?
Mi várható a folytatásban?
Balatonfűzfő csapatát fogadtuk az
első meccsünkön, ahol egy bos�szantó 0-0-s döntetlen lett a végeredmény. Minden stimmelt, csak
a helyzetkihasználás nem. Utána
elmentünk Jásdra, ahol Csetény
ellen kaptunk ki 2-1-re. Ugyan
úgy, ahogy anno, most is szándékosan szétrúgták két meghatározó
játékosunkat. Még a tavalyi mérkőzésből is vannak sérültjeink.
Kaptunk két gólt az első félidőben, viszont az vigasztal, hogy a
másodikat nyertük 1-0-ra. Most
jött hozzánk a tavalyi bajnok Ajka
csapata. Természetesen ők voltak az esélyesebbek, de ez azt is
jelentette, hogy nyugodtabban
játszhattunk. Egy kiegyensúlyozott mérkőzésen 0-0-s döntetlen
született, viszont a második félidőben a magunk javára fordíthattuk volna a mérkőzést. Most
lesz két hét szünet a hét csapatos
bajnokságban, majd október 1-jén
Bakonynána csapata látogat hozzánk. A képújságban tervezzük
hirdetni a meccseinket, mert úgy
látjuk, egyre több érdeklődőt vonz
a női futball. Vannak névtelenséget kérő támogatóink is, nekik
külön köszönjük a sok segítséget!
Sportrovat: Ifj. Kozma György
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Felnőtteknek:

Ugron Zsolna – Meskó Zsolt:
Szerelemféltők

„Azt gondoltam, életem utolsó éve
lesz. Az első lett. Vannak szavak, amelyek eltűntek az életemből. Mondatok,
amelyekre képtelen vagyok emlékezni….Levelek az elveszettről és a
megtaláltról, az elfeledettről, és soha el
nem múlóról. Szerelmekről. Nőkről és
férfiakról, rólam és rólad, arról, hogy
örökké és soha már.” A Szerelemféltők
hősnője, az erdélyi származású Anna
különös levelezésbe keveredik az évek
óta nem látott B.-vel. Egymásnak elküldött történeteikből életük széthullott
darabjai újra összeállnak... A tavalyi
év egyik sikerkönyvének, az Úrilányok
Erdélyben írójának, Ugron Zsolnának
és szerzőtársának, Meskó Zsoltnak új
regénye.

Gyerekeknek:

Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen

A Túl a Maszat-hegyen című történet
hőse, Muhi Andris nem is sejti, mire
vállalkozik, mikor elindul a Maszathegyen túlra, hogy meglátogassa régen
látott jó barátját. Maszat Jankát, Makula bácsit, Szösz nénét és a Maszat-hegy
többi békés lakóját ugyanis nagy veszedelmek fenyegetik.
A könyv verses meseregény, verselésében és hangütésében a klasszikus verses regényeket idézi (Puskint, Byront,
Arany Lászlót), a történet viszont
kalandos, modern tündérmese. Az
elbeszélést számos játékos, dallamos
betétvers egészíti ki. Találhatnak benne
kedvükre valót a kis- és nagyiskolások,
a szüleik; a kalandok és izgalmak, a
csendes elmélkedések és az irodalmi
ínyencségek kedvelői egyaránt.
Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház
Nyitva tartás:
H-K: 12-17 Sz: Szünnap
Cs-P: 9-17
Szo: 8-12 (tanítási időben)
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Kikapcsolódás/Közérdekű

MOSOLYPERCEK

A tanító néni a gyerekeknek arról beszél, hogy mi a jó
cselekedet és mi a rossz, s mond egy példát:
- Ha én benyúlok titokban egy férfi zsebébe, s kiveszem a
pénztárcáját, mi vagyok én?
Az egyik gyerek rávágja:
- Akkor maga a felesége!
Matek órán a törteket tanulják a diákok. A tanárnő megkérdezi Mórickát:
- Móricka! Mit csinál a nagymamád, ha 4 almát 7 felé kell
osztania?
- Befőttet! – feleli Móricka széles mosollyal.
Orvosnál
- Hány órát alszol Pistike? – kérdi az orvos a karikás
szemű Pistikétől.
- Két-három órát.
- Szerintem az igen kevés.
- Mind az öt órán azért nem merek aludni doktor bácsi.
A falu orvosa óriási sebességgel száguld végig a főutcán.
- Vigyázz, lassabban hajts – figyelmezteti a felesége – mert
megbüntet a rendőr!
- Nem hiszem. Azt mondtam neki, hogy egész nap maradjon ágyban.
Gyűjtötte: M. Mester Katalin

Alapítva 1927-ben

A MOTOROS PERMETEZÉSRŐL

Itt az újabb kormányrendelet, ami napvilágot látott. Az idei évtől jogszabály kötelezi a
gazdálkodókat, hogy a motoros permetező
géppel történő növényvédelmi munkákról
előzetesen tájékoztatniuk kell a szomszédunkat. Az előírás a motoros háti permetezőt használó kiskert tulajdonosokat is érinti.
A tájékoztatás módjáról a gazdálkodó dönt,
elmulasztása viszont akár pénzbírsággal is
járhat -írja a Nébih. A növényvédelmi munkák során a növényvédő szer elsodródása
komoly környezetvédelmi és egészségügyi
problémát jelenthet. Kiemelten igaz ez a
lakott területen, a településeken. A rendelet szerint lakott területrésznek számít egy
település olyan bel-, vagy külterülete, amelyen a tulajdonosok az év valamely szakában
életvitelszerűen tartózkodnak. Így az előírás
a házi kert tulajdonosokra is vonatkozik,
amennyiben motoros háti permetezőt használnak. Figyeljünk oda, mielőtt elkezdjük
gyümölcsöseinket, kertjeinket permetezni,
feltétlen értesítsük szomszédjainkat, valamint az értesítésről papírt is írjunk, mert

ha ezeket elmulasztjuk, komoly pénzbüntetésre számíthatunk! Ne fizessünk olyanért,
amit elkerülhetünk! A rendelkezést talán
mindenki jónak gondolja, hisz magunk is
tapasztalhatjuk, ha a szomszéd, de még ha
a második szomszéd is permetez motoros
permetezővel, „érezzük a permet szagát”.
Hát, még ha olyan a légmozgás, csak az
enyhe széljárás is. Mindez azt jelenti, hogy
a mi kertünk, növényeink is kapnak belőle.
Jó tehát, ha tudjuk, mikor fogyaszthatjuk
kertünk termését.
M. Mester Katalin
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