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Szabó Lőrinc:

„Fontos, hogy igaz legyek...”

Ballagás a szakközépiskolában

Fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola
Az idei ballagás igen kellemes időjárással ajándékozta
meg a ballagókat. A szép ünnepségnek az igényesen díszített udvar adott helyet, ahol kényelmesen elfértek a
szülők, rokonok, a tanárok, a meghívottak. Bevezetőként
a műsor moderátora, Zelenkáné Baráth Éva tanárnő Reményik Sándor: Mi mindig búcsúzunk c. versével adta
meg az alaphangulatot, majd nemzeti imánk, a Himnusz
felemelő hangjai következtek. Az idén kilencen ballagtak
(szociális gondozó és ápoló szakon Jungvirt Genovéva
Kinga, Leisztinger Melinda, Szabó Vivien, Török Fanni,
hegesztő szakon Farkas Ruben, Horváth Gábor, László
Krisztián, Lejer Attila Márk, Szalai Arnold) május 4-én
délután a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri
Szakközépiskolájában. Elsőként a tanárnő bemutatta
a megjelent vendégeket: a Devecseri Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesét Börötzffyné Sári Dórát, a helyi
Önkormányzattól Nyárs Hajnalka képviselő Asszonyt.
Kelemen István Csaba és neje képviselte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványt, mint a fenntartó
gazdasági vezetője. 370 km-t autóztak az ország másik
feléből, hogy jelen lehessenek az ünnepen. A Devecseri
Római Katolikus Plébánia kormányzója, Nagy Nándor

Ha május, akkor…
Május az utolsó tavaszi hónap, amikor jelentős változás következik be
az időjárásban. A hónap elején előfordulhatnak fagyos reggelek, napközben pedig nem ritka a 30 fok
közeli maximum. A fagyos reggelek hallatán, mindenkinek eszébe
jut Szervác, Pongrác, Bonifác, a fagyokat hozó „szentek”, akik megjelenése időnként jelentős károkat
okoz a már fejlődő növényekben,
palántákban. A természet az év legszebb hónapjában tovább ébredezik,
virágillatú a világ, megjelennek a
rovarok, bogarak.
(Folytatás a 8. oldalon)

Májusi éjszaka

Richárd Atya is megtisztelte jelenlétével a ballagást. A
Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat intézményvezetője, György Anita és munkatársa
Farkas Zsuzsa is eljött, valamint a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat intézményvezetője, Mórotzné
Kiss Györgyi és Fekete Tiborné Ildikó az Idősek Otthona ápolója, a DGA Kft. gyakorlati oktatás vezetője
Tóth Tibor és a Vita Kft. tulajdonosai, Welspacher József és neje Márta is megjelentek a szép ünnepségen.
A fentiek közül többen a szakmai gyakorlatoknak adtak helyet az elmúlt években, így a ballagókat szinte
személy szerint ismerték. S természetesen jelen voltak
a tanárok, akik naponta, kitartó munkával, türelemmel egyengették a serdülő tanulókat, míg ballagókká
érettek. A ballagók, fiú-lány párban, s kinek nem jutott lány osztálytárs, tanár és tanítvány párban állva
sétálták végig tanulmányaik helyszínét, a folyosókat,
az osztálytermeket. Kovács Éva igazgatónő köszöntő szavai erkölcsi, életviteli útravalókat adott, s idézte a szépet, a nehezet, az előrevivőt az elmúlt időkről.
(Folytatás a 7. oldalon)

Késő volt, mentem haza, lelkem
az elmúlt nappal küszködött,
mentem, mogorván, kimerülve,
a kertek és villák között,
nem is én mentem, csak a lábam
vitt a fekete fák alatt,
két lábam, két hű állatom, mely
magától tudja az utat.
S egyszerre a májusi éjben
valami hullám megcsapott:
illatok szálltak láthatatlan,
sűrű és nehéz illatok,
a lélegző, édes sötétben
szinte párolgott a világ
és tengerként áradt felém az
orgona, jázmin és akác.
Láthatatlan kertek mélyéből
tengerként áradtak felém,
nagy, puha szárnyuk alig lebbent
és letelepedtek körém,
a meglepetés örömével
lengették tele utamat
s minden gondot kifújt fejemből
ez a szép, könnyű pillanat.
S mintha élt volna, minden illat
külön megszólalt és mesélt,
ittam a virágok beszédét,
a test nélkül szerelmes éjt;
a rácson kísértetfehéren
áthajolt hozzám egy bokor
s úgy töltött csordultig a lelke,
mint szomjú palackot a bor.
És részegen és imbolyogva
indultam nagy lassan tovább,
s új tenger dőlt a szomszéd kertből
új bokor az új rácson át,
s az illattól már illatos lett
tüdőm és szívem és agyam,
egész testem elnehezült
s azt érezte, hogy szárnya van.
Hogy értem haza, nem tudom már.
- A gondom ma se kevesebb.
De azóta egy kicsit újra
megszerettem az életet,
s munka és baj közt mindig várom,
hogy jön, hogy majd csak újra jön
valami fáradt pillanatból
valami váratlan öröm.

Intézményi Hírek
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„Szeressük együtt a verseket”
Költészetnapi műsor a könyvtárban
Szente-Takács Anna igazgatónő üdvözlő szavai
után a költők feladatáról, a versek jelentőségéről
beszélt, majd bemutatta az ajkai Hársfa-trió tagjait; Györgyné Kollár Gabriellát, György Zoltánt
és Papp Ferencet. A trió nagyszerűen adott elő
megzenésített verseket. A megénekelt költemények szerzői; József Attila, Radnóti Miklós,
Kosztolányi Dezső, Arany János, Weöres Sándor,
Ady Endre, Devecseri Gábor, Tamkó Sirató Károly és a devecseriek tiszteletére; Gárdonyi Géza.
Remek ötletként, a dalok közben kivetítették a
költők portréját. A trió széles körből merített,
bizonyítva költészetünk csodás gazdagságát. A
műsor második részében, Czeidli József tanár
tartott vetített képes előadást „Somló a költészetben” címmel. Fő forrásként, Vaczkó László:
Vonzás és varázslat című könyve szolgált. Bármilyen kis borvidéknek számít is a Somló, mégis sok írót, költőt, festőt megihletett. Közéjük
tartozik Wolfgang Lazius (1536-ban!) a Somló
első megjelenítője, Bél Mátyás; „Tokaj után az
egész magyarhonban a legszebb hegy” – írja.
Eötvös Károly többször járt a hegyen, Somogyi
Károly jogász, ügyvéd a „Devecseri Ujság”, majd
a „Somlóvidék” szerkesztője. Mikszáth Kálmán;
A Noszty fiú esete Tóth Marival című regényének egy része a Somlón játszódik. Vörösmarty
Mihály a jó és a rossz borról elmélkedett versében. Kisfaludy Sándornak pincéje volt a Somlón,

A rendezvény előadói. Balról jobbra: Czeidli József,
Czeidli István és Bognárné Simon Katalin
Fotó: DVTV
ma tábla őrzi emlékét. Petőfi a borról írt verset,
de nem bizonyított, hogy járt a hegyen. Pápai
Lajos; Egy pohár somlai bor címmel írt verset.
Dukai Takách Judit is verselt a hegyről. Pauer
Antal pap-költő a „Csobánc tetejéről látta meg
a Somlót.” Telkes Tánczer Lajos nagyon szerette a hegyet. Nagy László és Ágh István Iszkáz
szülöttei – több versükben dicsőítik a Somlót.
Dukai István (Kertán, Devecserben tanított) a
tornácukról gyönyörködött a hegyben. Vági István köztük élő költő több versét is ismerhetjük
a Somlóról. Az előadást versek felolvasásával
színesítette Bognárné Simon Katalin tanítónő.
Czeidli József nagybátyjának, Czeidli Istvánnak adta át a szót, aki elmondta, hogy 1955-

Hársfa-trió
Fotó: DVTV
ben látta meg először közelről a Somlót. Azóta
vonzódik a hegyhez, a múzsája lett. Ő nagyon
nem borivó, de pl. a Somlóhegyi emlék c. versében 15-ször szerepel a bor szó. De írt akkor
is, amikor Pápa a hegyet „tulajdonba vette.”
Bátyja, sógora fáradhatatlan munkája is írásra
késztette (Szüretelők a hegyen, Somló, Mustra
szüret után.) A Somló derűs hangulata minden
versében tetten érhető. Dr. Czeidli István nemcsak jó költő, de jó előadó is (verseit ő maga olvasta fel) – bizonyság rá a sok taps. A könyvtár
valamennyi munkatársát dicséret és köszönet
illeti a nagyszerű rendezésért. Igazi, bensőséges
ünnepi hangulatot teremtettek.
Váti Ferenc

Anyák napi koncert

Zongorán Dávid Eszter, furulyán Almási Szofi játszik az Anyák napi koncerten
Fotó: DVTV

A helyi zeneiskola növendékei és tanárai hagyományos Anyák napi koncerttel köszöntötték a színházterem
közönsége soraiban helyet foglaló
édesanyákat és nagymamákat. Az
intézmény igazgatója, Ihászné Szabó
Katalin klarinétművész szeretettel
köszöntötte a rendezvényt megtisztelő résztvevőket. A műsorközlő, e
sorok írója felidézte az Anyák napja
megtartásának nemzetközi és hazai
történetét, valamint a műsorszámok
között a klasszikus és a kortárs költők, az anyák iránti szeretetükről
szóló verseikből adott elő. A fellépő gyerekeket tetszéssel fogadta a
hálás közönség. A műsor közremű-

ködői voltak: Botló Melánia /furulya/, Kurucz László /furulya/, Szabó Zsombor /furulya/, Tóth Albert
/furulya/, Kalányos Evelin /szaxofon/, Leja Linett /klarinét/, Keringer
Martin /trombita/, Szabó Kristóf /
trombita/, Lakatos Luca /szaxofon/,
Kovács Júlia és Orsós Julianna /trombita/, Almási Szofi /furulya/, Dávid
Eszter /zongora/, Balogh Benjamin
/szaxofon/, Tóth Eszter /klarinét/,
Szőke Mihály /furulya/, Kovács Júlia
/trombita/. A gyerekeket zongorán
Ihászné Szabó Katalin, szintetizátoron Ormándlaky Péter kísérte.
Czeidli József

A Makovecz Klub látogatása az Idősek Otthonában
A Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Devecseri Idősek
Otthona első alkalommal fogadta
a Makovecz Klub tagjait, akik vidám zenés, táncos műsorral és egy
színpadi jelenettel is készültek az
ellátottaknak. Sok nevetéssel, jó
hangulatban telt el a délelőtt, mindenki nagyon jól érezte magát, vendégeink pedig ígéretet tettek, hogy
ezentúl, rendszeresen ellátogatnak
hozzánk. A Klub tagjainak összefo-

gása példaértékű a fiatalabb generációk számára is. Kívánjuk, hogy
tevékenységüket jó egészségben,
és ilyen lelkesedéssel folytassák! A
műsor lebonyolítását és technikai
hátterét, a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház vezetője és
munkatársai biztosították.
Asbóthné Boldizsár Szabina
Pallai Krisztina
szociális munkatársak

A Makovecz Klub zenés, táncos előadása
Fotó: Idősek Otthona
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„Múltidéző” a Kastélygalériában
Az érdeklődőket most is – mint
oly sokszor – kellemes zene fogadta. Nagyszerű szaxofon-játékkal új
számot mutatott be Ihászné Szabó
Katalin, a zenei tagozat vezetője és
egykori tanítványa, Barta Enikő.
Szente-Takács Anna igazgatónő köszöntötte a művészetkedvelőket és
üdvözölte a kiállító festő- és grafikusművész, helytörténetíró pápai
Molnár Lajost, akiről megtudtuk,
hogy 34 egyéni és 86 csoportos
tárlaton mutatkozott be, többek
közt; Budapest, Győr, Székesfehérvár, Ajka, Szombathely, Hévíz,
Keszthely... Festményeivel több díjat nyert. Öt könyvet írt. Kutatja
Pápa nyolc évszázados történetét.
Előadásokat tart nagy élvezettel.
Most sem tagadta meg önmagát;
tárlatvezetés „ürügyén” néhány
képénél kiselőadást „rögtönzött”.
Bevezetőként Váci Mihály Alkotás
című versét szavalta el. Majd jött

a festmények bemutatása. 3 kép
a pápai parkról; Az öreg platán,
Randevú, Az elhagyott pad. Újabb
3 kép; Gellért püspök, István király,
Imre herceg. Első királyunk képének elemzése közben történelmi
áttekintést hallhattunk. A Biblia
sorozathoz 7 festmény tartozik. A
képek zöme Pápán készült. A költő-portrék alá ismertetőket készített a művész. A megfestett költők; Petőfi Sándor, Jókai Mór, Nagy
László, József Attila, Kosztolányi
Dezső, Vörösmarty Mihály, Váci
Mihály, Tóth Árpád, Radnóti Miklós, Ady Endre, Berzsenyi Dániel.
Közülük megidézte verssel József
Attilát, Ady Endrét, Petőfi Sándort
és Csoóri Sándort. De megfestette
édesanyját, unokáját, bakonyi és
balatoni tájakat. A művész több
érdeklődőt megörvendeztetett kisorsolt képeivel. Két volt munkatársát; Szücs Vilmost és Simonyai
Károlyt is megajándékozott egy-

„Múltidéző” Molnár Lajos festő- és grafikusművésszel
Fotó: DVTV
egy képpel. A hangulatos - kissé tet adott a (fentebb megnevezett)
hosszúra nyúlt - rendezvénynek a két kitűnő zenész.
kezdéssel és a zárással, méltó kereVáti Ferenc

Baranyai Ferenc kiállítása
Baranyai Ferenc grafikáiból nyílt
kiállítás a Városi Könyvtár galériájában. A megjelenteket az intézmény igazgatója, Szente-Takács
Anna köszöntötte. A zeneiskola
igazgatója, Ihászné Szabó Katalin
klarinétművész és két növendéke, Varga Noémi és Kelemen Alexandra hangszeres előadásukkal
vezették be és zárták le a kiállítás
megnyitóját. Heckné Simon Anna
versmondással működött közre.
Padné Szabó Mária tanár meleg
hangon ajánlotta a kiállított anyagot megtekintésre, melynek címe:
Időközi összefoglaló. Köszöntő
beszédében többek között így fogalmazott: „Baranyai Ferenc több
mint hét évtizede járja a maga út-

ját. Most gondolta úgy, hogy megosztaná az érdeklődőkkel azokat a
gondolatokat, amelyeket értékesnek tartott, ezért megörökített a
művészet különféle ágainak segítségével.” Ezzel a kiállítással a szépszámú közönség megismerhette a
művész technikai tudását, gazdag
érzelmi- és gondolati világát. Az
alkotó kérdésemre válaszolva elmondta, hogy tagja az Ajkai Grafikai Műhelynek, az Ajkai Kisgrafika
Barátok Körének, a Palotai Alkotók
Körének és a Devecseri Alkotókörnek. Szívesen alkalmazza a monotípiát keverve a rézkarc formával. A
kiállítás megtekinthető a könyvtár
nyitvatartási idejében május 31-ig.
Czeidli József

A megnyitó résztvevői (Balról-jobbra: Szente-Takács Anna intézményvezető,
Heckné Simon Anna, Baranyai Ferenc kiállító, Padné Szabó Mária)
Fotó: Czeidli József

Búcsú Csuba Józseftől
Képzőművészeti Alkotókörünk
szeretettel emlékezik meg a közelmúltban elhunyt Csuba József alkotótársunkról, aki 17 éven át sajátos művészi látásmódjával, kitartó
munkájával, különös egyéniségével csoportunk egyik meghatározó
tagja volt. Sajátos hangvételű, színvonalas munkáival rendszeresen
szerepelt csoportos kiállításainkon,
gazdagítva a tárlatok sokszínűségét. Körünkhöz való ragaszkodását

bizonyítja, hogy értékes művészeti
tárgyú könyvgyűjteményét utolsó
napjaiban személyesen csoportunknak adományozta. Köszönjük. Április 7-én szülővárosában,
Tapolcán vettünk tőle végső búcsút
családja és nagyszámú barátja, tisztelője körében. Emlékét tisztelettel
és szeretettel őrizzük.
Trombitás Veronika
csoportvezető

Csuba József

Az elhunyt alkotó egyik munkája
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Tavaszünnep Devecserben
Május 1-jén színes programok és persze jó hangulat várta a látogatókat a Kastélyparkban rendezett városi majálison. A város lakóinak ébresztéséről, a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar
gondoskodott, reggel nyolc órától városszerte
fújták menetzenéiket. A fúvószenekari ébresztőt követően, a gasztronómiáé és a sporté lett a
főszerep. A Makovecz Közösségi Ház udvarán, a
már előzetesen jelentkezett csapatok, nagy hévvel és izgalommal vágtak neki a főzőversenynek.
A résztvevőknek a fő alapanyagot, a szarvashúst
- melyet Peer László a Devecseri Erdészet vezetője ajánlott fel - kellett újragondolniuk, amit
különböző fűszerekkel és titkos hozzávalókkal
spékeltek meg a szakácsok. A versennyel szinte
egy időben, a lakóparki sportpályán, a Devecser
SE Tömegsport szakosztály szervezésében idén
is megrendezték a „Május 1.” Kupát, a futballrajongók nagy örömére. Nyoma László főszervező
elmondta, szeretnék a majális kísérő programjaként, hagyományos eseménnyé emelni a rendezvényt. A sportrendezvény eredményhirdetésére a mérkőzések befejeztével került sor. A
„Május 1.” Kupát, Székpuszta csapata nyerte el,
második helyen a Cucisták, míg a harmadik helyen a Barcelona csapata végzett. A játékvezetői
feladatot Tahin József látta el. Külön díjazásban
részesült a legjobb kapus, Vadász Tamás, illetve
a gólkirály, Forgács Dávid. A díjakat Ferenczi
Gábor polgármester és Nyoma László főszervező
adta át. A délutáni programok nyitányaként, a
gyerekeket szólította meg előadásával a Handa Banda zenekar, majd Szente-Takács Anna,
a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház intézményvezetője konferálta fel az első
sztárfellépőt, a zenei irányzatok sokszínűséget
bemutató, Veres Mónikát (Nika). Az énekesnő
színpadi produkcióját követően, Ferenczi Gábor
polgármester mondott ünnepi köszöntőt, amit
a főzőverseny eredményhirdetése követett. A
háromtagú zsűri - Bognárné Simon Katalin, a

Reggeli ébresztő az Ifjúsági Fúvószenekarral
Fotó: DVTV
Gárdonyi Géza Emléktársaság elnöke, Gerecs
István r. alezredes a Devecseri Rendőrőrs őrsparancsnok helyettese, valamint e sorok írója értékelése alapján az első helyezést, Torrente és
csapata (Devecseri Önkéntes Tűzoltók), „Torrente szarvaspörköltje szarvasvérrel” elnevezésű étele nyerte el. Második helyen a Makovecz
Klub, „Nyugdíjas pörköltje” végzett, a harmadik
helyezést a Somló Íjászai érték el, „Somlói vadálom” fantázianevű ételükkel. Természetesen
meg kell említeni a főzőverseny további résztvevőit, akik emléklapot vehettek át; Pörkölt
Ördögök (Devecser Város Önkormányzatának
csapata), Manci mama csapata (Szabó Lászlóné
és csapata), Cucisták (Devecseri Öregfiúk focicsapat). Az ajándékcsomagokat és az emléklapokat, Ferenczi Gábor polgármester adta át. A
folytatásban, a több tehetségkutató műsorban is
bemutatkozó énekes-harmonikás, Szabó Ádám
lépett színpadra, a felnőtt közönség nagy örömére. Az előadóművész közvetlensége, egész
előadása alatt megmutatkozott, hiszen műsorának nagy részét, a nézők sorai között töltötte,
együtt énekelve a lelkes közönséggel. A zenei
műfajváltást követően, a rap zene szerelmesei

Az énekes-harmonikás Szabó Ádám
Fotó: Vincze Barbara
sorakoztak fel a színpad előtt, a devecseri MVP
formáció fellépésére várva. A szerfelett nagy
ovációval fogadott együttes tagjai, láthatóan
élvezték, hogy hazai közönség előtt léphetnek
színpadra. Az amúgy is felfokozott hangulatot, az Adrenalin retró- és bulizenekar fokozta tovább, koncertjük szünetében a Suhancok
muzsikájára rophatta a táncos lábú közönség.
Az estet az „Adrenalinosok” zárták bulizós slágereikkel. A városi majális kísérő programjai
közül mindenki választhatott kedvére valót.
A Somló Íjászai lehetőséget biztosítottak az
érdeklődők számára, hogy kipróbálhassák az
íjászkodást. A gyerekek örömmel vették birtokba a rendelkezésükre álló ugrálóvárakat,
csúszdát. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat munkatársai szebbnél
szebb mintákat festettek a kicsik kérésére. A
kirakodóvásár kürtős kalács, lángos, édesség,
üdítő, sör kínálatából egész nap válogathattak
a kilátogatók. A színes programok összeállításáért, valamint a rendezvény lebonyolításáért
köszönet illeti a Devecseri Városi Könyvtár és
Művelődési Ház dolgozóit.
Vincze Barbara

Csókos asszony Devecserben

Zerkovitz Béla portré
Fotó: Archív
Május 12-én, szombaton kora este
szinte telt ház előtt mutatta be a
vidéki OperettA Egyesület társulata, Zerkovitz Béla Csókos asszony
című operettjét. A Művelődési Ház
munkatársainak kiváló közönség-

szervezése révén az operettet kedvelők szép száma is megmutatta,
hogy van igény erre a műfajra. Az
amatőr színjátszók parádés, örömteli játéka a három felvonásban kikapcsolódást, szórakozást és felejthetetlen élményt nyújtott. Meg kell
dicsérnem a díszletet és a szereplők
korhű öltözetét. A megszólaló dalok, amelyek napjainkban is hallhatóak rádióban és televízióban
(Csókos asszony, Asszonykám adj
egy kis kimenőt, Éjjel az Omnibusz
tetején, Én és a holdvilág, Kár itt
minden dumáért, Los Angeles, Mi
muzsikus lelkek, Van a Bajza utca
sarkán...) fergeteges sikert arattak. A társulat kitett magáért, tagjai
hétköznapi emberek, akik Tamási környékéről valók, de vannak
köztük szekszárdiak és pécsiek is.

Kép az előadásból
A történet Budapesten, valahol a
külső Józsefvárosban egy gangos
házban játszódik az 1900-as évek
elején. A sok-sok tapsot megélt,
csupa tűz muzsikát, harsány humort árasztó darab ősbemutatója
a Budai Színkörben volt 1926-ban.
Szente-Takács Anna igazgatónő-

től pedig megtudtam, hogy lesz
folytatás is, szeptember 29-én a
társulat újra Devecserbe érkezik a
Csárdáskirálynő operettjükkel. A
hálás itteni közönség szívükbe zárta a szereplőket, jutalmuk a szűnni
nem akaró vastaps volt.
Czeidli József
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Betonelemgyártó csarnok Devecserben
Április 11-én került átadásra a Városüzemeltetési Kft. telephelyén az az ingatlanrész, amelynek
az alapvető funkciója, hogy az önkormányzat
által működtetett Start-munkaprogramban a
betonelemgyártást segítse. Az itt előállított térköveket a járdák javítására, pótlására szeretnék elsősorban felhasználni. Ferenczi Gábor
polgármester beszédében kiemelte azokat a
vállalkozókat, magánembereket, akik önzetlen segítségükkel, támogatásukkal hozzájárultak a beruházás létrejöttéhez. Köszönetet
mondott többek között a Leier Téglagyárnak,
akik kedvezményes áron biztosították a falazó
blokkokat, Zsigmond Jánosnak, az Interablak

Bt. ügyvezetőjének, aki díjmentesen szolgáltatta
az ingatlanon található valamennyi nyílászárót,
Pfárer Gyula egyéni vállalkozónak, a kőműves
munkálatok kedvezményes elvégezéséért. Az
épület kapuját a Városüzemeltetési Kft. munkatársai készítették el, Hegedűs Árpád vezetésével. Az új üzemcsarnok kialakítása mindössze
806.065 forintba került, mely az önkormányzat
vagyongyarapodásához képest, rendkívül alacsony összeg. A kialakított fedett csarnoképület,
az időjárási körülményektől függetlenül tudja
a jövőben biztosítani a folyamatos gyártást.
Vincze Barbara

Az üzemcsarnokban előállított térkövek
Fotó: DVTV

Önkéntesség a közös jó érdekében
Önkéntes napot tartott a Lakos
Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Devecseri Idősek Otthona
április 21-én. A rendezvényen a
dolgozók, hozzátartozóik és a Kemenesaljai YsMen Klub tagjai vettek részt. A program célja, a társadalmi összefogás által a lakók
környezetének szebbé tétele mellett
a generációk közötti együttműködés megerősítése volt. A rendezvény alkalmával a Magyarországi

Evangélikus Egyház támogatásával
ingyenes ételosztásra is sor került.
Reménységünk szerint a jó hangulatú program hozzájárult a közösség jobbá tételéhez, példát adott a
társadalmi összefogásra egy jó ügy
érdekében, és az összes résztvevő
– lakók, dolgozók, önkéntesek, lakosság - jól érezte magát.
Asbóthné Boldizsár Szabina
Pallai Krisztina
szociális munkatársak

Fotó: Idősek Otthona

Roma Nap az általános iskolában

Orsós Tibor régi használati tárgyakat és a fafaragást mutatta be a gyerekeknek
Fotó: Vincze Barbara

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által elnyert pályázat
keretében, a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat támogatásával és
szervezésében, Roma Napot tartottak április 13-án az általános
iskolában. A rendezvény, a kapcsolatépítés és egymás elfogadása
mellett, a fiatalság roma kultúrával,
hagyományvilágával, mesterségekkel való megismertetését célozta.
A nap folyamán a Holokauszt emléknap alkalmából filmvetítéssel,
majd mécsesgyújtással emlékeztek
meg a nemzet áldozatairól. Lehetőség nyílt a gyermekek számára,

MINDEN ÓRÁBAN ELADUNK
EGY INGATLANT.*

HÍVJON MINKET

06 70 454 51 13
AZ ÖN
INGATLANÁT
IS ELADJUK!

különböző kézműves foglalkozásokkal való megismerkedésre és
kipróbálásra, úgymint kosárfonás,
fafaragás, roma nemzetiségi zászló
készítése. A Roma Ki Mit Tud?-on
a tehetségüket is megmutathatták
a fiatalok, hangszerjátékkal, szólóénekkel, vers- és prózamondással.
Fellépett Bakos Réka, Bakos Noémi, Kalányos Mária, Orbán Bianka, Török Vivien, Szalay Emília. A
Roma Nap zárásaként a Ladányi
Csillogó Szemek együttes lépett
színpadra.
Vincze Barbara

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.
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„Fontos, hogy igaz legyek...”

Ballagás a szakközépiskolában
Mondanivalóját Márai Sándor meditatív gondolatára építette: „Az utakat sokáig nem érti meg az
ember. Csak lépdel az utakon és másra gondol.
Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek. Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük, lehetőségnek, melynek segítségével
elmehetünk a hivatalba vagy kedvesünkhöz, vagy
a rikkantó tavaszi erdőbe. Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek
valahová. Nem csak mi haladunk az utakon, az
utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van.
Minden út összefut végül egyetlen közös célban.
(…) Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak
utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél
előtt.” Az út, maga az ÉLET…, jegyezte meg az
igazgatónő. A 10. évfolyamosok nevében Orsós
Zsófia búcsúzott, aki a közös csínytevéseket is
felemlítette a továbbra is megőrzendő baráti kapcsolatok mellett. A ballagók nevében Török Fanni
búcsúzott, aki megköszönte tanáraiknak, hogy
hittek bennük, és erősítették őket akkor, mikor
gyengének érezték magukat a helytállásban. Ezt
követően Kovács Éva igazgatónő a jutalmakat adta
át. Az itteni iskolai oktatásra az egyéni bánásmód
elve a jellemző, mert minden tanulónál megtalálták azt az egyénre jellemző, jó tulajdonságot,
amire építettek, elismerést érdemelt. Valóban, ez
az intézmény magáénak érezve a rábízottakat, kitűnő pedagógiai és pszichológiai érzékkel neveli,
tanítja, formálgatja a - nem ritkán nehéz szociális
helyzetben lévő – tanítványait. Az eredmény elis-

(Folytatás az 1. oldalról)

merést érdemel. Aztán majd a fiatalokon múlik
a távolabbi jövő a „máltai pajzs védereje” mellett
is… Igazgató Asszony a kollégáin túl a szülőknek is megköszönte a támogatást, hisz nélkülük
nem sikerült volna a tanulmányokat befejezni,
fogalmazott Kovács Éva igazgatónő. Anyák Napja
küszöbén, köszönetül Kalányos Mária elénekelte,
Koncz Zsuzsa hangjával fémjelzett: Mama kérlek,
meséld el nekem… c. dalt. Aztán a végzősök most
is magasba engedtek egy-egy lufit, jelezvén, hogy
a diákévek is ilyen gyorsan szálltak el. Tavalyelőtt
a lufik észak felé szálltak, tavaly, miután igen magasra repültek, már csak egy pontnak látszódtak
az iskolaudvar felett, délnek vették a hidegáramlat
hatására az útirányt. Idén alig emelkedtek fel, s
máris ellibbentette a kíváncsi, gyönyörködő szemek elől az északi szél dél irányába. Lám, ilyen
az élet is, időnként kiszámíthatatlan, s történnek
olyan dolgok, amire kevés a ráhatásunk. De, hogy
minél magasabbra jussanak a „léggömbök”, s majdan a gyerekek, azt, ha szilárd és igaz az akarat,
erős a felelősségtudat, a töretlen, áldozatos kitartás,
akkor senki és semmi sem akadályozhatja meg,
a zömmel jó úton való haladást. Aztán meg, ha
Isten segítségében is hiszünk, bízunk, akkor aztán
végképp nincs akadály, - legalábbis hosszú távon
- arra, hogy tisztességes, békés, elégedett, sikeres életet éljünk. Bár buktatók, göröngyök azért
lesznek biztosan. Ritkán akad sima út. Vagy talán
nincs is. Hát igen! Szólni kellett erről is, meg a Föntebbvalóról, ha mindez feltolult bennünk, hisz a

A ballagó osztály, elöl Sztolarikné Horváth Nikolett osztályfőnök
Fotó: DVTV
Máltai iskola mégiscsak egyházi fenntartású, nagy
anyagi és erkölcsi áldozatot, felelősséget felvállaló oktató-nevelő intézmény. Mindezt az odajáró
tanulók, szüleik és a tanárok is bizonyíthatják. A
ballagási műsor a Szózat hangjaival zárult. Mosoly
csillogott minden arcon, a virágok is ragyogtak. S
már nincs más hátra a ballagóknak, mint az iskola indulójában énekelteket soha el nem felejteni,
soha: „Kitartani, próbálok kitartani…(…) Fontos,
hogy igaz legyek, lássam, hol segíthetek, tudjam,
hogy merre megyek innen tovább…”
M. Mester Katalin

A Rendőrség Napja
Ritka látványban volt része április 24-én Szent
György napján a könyvtárba látogatóknak, mert
a kellemes, nyárias délutánon a könyvtárudvar
megtelt autókkal, a gyülekező egyenruhásokkal.
Szép látvány nyújtott a sok összegyűlt rendőr,
polgárőr, tűzoltó, mezőőr, egyenruhás ember.
Két polgárőr egyenruhás hölgyet is felfedezhettünk a gyülekezők között, Horváth Tiborné Ilikét és Somogyiné Nagy Gizellát, akik a devecseri
polgárőrség tagjai. A hivatalos ünnepséget a
Kastélykönyvtárban tartották. A lovagteremben,
Szente-Takács Anna intézményvezető köszöntötte a megjelenteket. Moderátori bevezetőjében
kiemelte, hogy 1992-től Szent György napján,
április 24-én ünnepeljük a magyar Rendőrség
Napját. A rendvédelmi szervezet a sárkányölő
Szent Györgyöt (271 körül–303. ápr. 23.), a
hitéért kiálló római katonaszentet választotta
védőszentjéül. Szent György római katona Diocletianus császár idején, de a parancs ellenére
sem vesz részt a keresztényüldözésben, ezért
kivégzik, így egyike a keresztény vértanúknak.
E napon tehát, a rendőrök mellett a hivatásos
és önkéntes tűzoltók, a katasztrófavédelmis
munkatársak, a polgárőrök és a mezőőrök előtt
is tiszteleg a lakosság, hiszen egész évben, éjjel-nappal számíthat a rendvédelmi szervek
segítségére. A köszöntőt követően, Ferenczi
Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet, melyben kiemelte a rendvédelmi szervek
munkájának fontosságát, akik az emberek vagyonáért, biztonságáért, jobb életéért küzdenek.
A polgárőrséget és a tűzoltókat is köszönet il-

leti munkájukért. Hangsúlyozta, városunkban
kiemelkedően jó a közbiztonság, nem történt
lakásbetörés sem - bár a város színes szociokulturális háttérrel bír. A jó közbiztonság köszönhető a Bakos András r. alezredes által vezetett
Devecseri Rendőrőrs hatékony, eredményes
munkájának. Szoboszlai Tibor r. alezredes, az
Ajkai Rendőrkapitányság vezetője ünnepi gondolataiban kiemelte, hogy kollégáival együtt
a jövőben is hatékonyan együttműködnek a
társ-szervezetekkel a rend érdekében. Azon
fognak dolgozni továbbra is, hogy a biztonságos,
nyugodt légkört fenntartsák a településeken.
Veszprém megyében, mintegy ezer fős rendőri
állomány dolgozik a lakosságért, a vagyonvédelemért, a közlekedés biztonságáért. Az ünnepi
beszédeket követően került sor a kitüntetések átadására. Devecser Város Önkormányzata kitüntetéseket adományozott a rendőrség,
valamint az őket segítő rendvédelmi szervek
tagjainak, akik tevékenységükben kiemelkedően szerepeltek az elmúlt év során. Devecser
Város „2017. Év Rendőre” díjat adományozott
Bakos András r. alezredes javaslatára, Horváth
János r. törzszászlósnak, a Devecseri Rendőrőrs
körzeti megbízottjának, aki 2002-től dolgozik a
Devecseri Rendőrőrsön. 2008-tól körzeti megbízott, aki gyors és jogszerű intézkedéseiről,
az utasítások maradéktalan végrehajtásáról is
ismert. Bűnügyi felderítésben is aktívan részt
vesz. Több esetben tettenéréssel is leleplezett
bűnügyeket, - szólt a laudáció a kitüntetettről. Devecser Város Önkormányzata, Devecser

Bognár Ferencné alpolgármester átadja a „2017.
Év Önkéntes Tűzoltója” díjat Révai Péternek
Fotó: DVTV
Város „2017. Év Önkéntes Tűzoltója” díját, a
még igen fiatal, de elhivatott Révai Péternek
adományozta, míg a Devecser Város „2017.
Év Polgárőre” díját Szövérfi Zoltán kapta. Az
elismertek oklevelet és nevükre gravírozott,
elegáns kristályvázát kaptak. Mezőőri munkájuk dicséreteképpen ajándékcsomagot vehetett
át Eszenyei István és Dombi István. A megtisztelő díjakat, Ferenczi Gábor polgármester
és Bognár Ferencné alpolgármester adták át.
Az ünnepi pillanatokat követően, Ormándlaky
Péter karnagy által vezetett Devecseri Ifjúsági
Fúvószenekar remek játéka mellett fogadták a
gratulációkat, a pezsgős köszöntést a díjazottak,
melyet állófogadás, baráti beszélgetés követett
az emeleti teremben. A lakosság nevében is
köszönjük mindannyiójuk munkáját!
M. Mester Katalin

Interjú/Közérdekű
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A „2017. Év Rendőre” díjas, Horváth János r. törzszászlós,
körzeti megbízott
Lelkiismeretes, példaértékű munkája elismeréseként, Horváth János
r. törzszászlós, a Devecseri Rendőrőrs körzeti megbízottja vehette át
„Devecser Város 2017. Év Rendőre” díját a Rendőrség Napján, április 24-én.
Gratulálok a díjhoz! Számított rá?
Nagyon örülök ennek a díjnak,
mindent megtettem, megteszek
azért, hogy munkám során a maximumot nyújtsam.
Milyen további teendőkre ösztönzi
ez a díj?
Mindenképpen arra, hogy azt a
munkatempót, amivel eddig dolgoztam továbbra is megtartsam,
még magasabbra tegyem a mércét.
Miért a rendőri hivatást választotta?
Az, hogy ez lett a hivatásom, a nevelőanyámnak köszönhetem, ő terelt ebbe az irányba.
Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy, a szolgálatban jól
teljesítő rendőrnek?
A legfontosabb, hogy jól kell végezni a munkát. Persze szükséges mellé a gyakorlat, a szakmai-,
személy-, területismeret, ame-

lyek nélkülözhetetlenek a rendőri
szakmához, főleg egy körzeti megbízottnak. Az ügyiratok feldolgozásához, a szabálysértési és a büntetőeljárásokhoz többéves tapasztalat
szükséges, én 16 évvel ezelőtt szereltem fel.
A munkájában, mit tart a legfontosabbnak?
A pozitív rendőrkép kialakítását
a lakosságban. Nagyon jó érzéssel
tölt el, amikor sikerül felderítenünk egy-egy ügyet, elfogjuk az
elkövetőket, vagy ha segíteni tudunk az embereknek, ha teszünk
a közbiztonság helyreállításáért.
Ezek mind hozzájárulnak ahhoz,
hogy elnyerjük az emberek megbecsülését.
Mennyire tartja fontosnak a személyes kapcsolattartást a lakossággal?
Nagyon fontos. Ha nem beszélgetünk velük, akkor nem tudunk
hathatósan dolgozni. Nagyon sokat
segítenek az emberek. Szó szerint
olyanok, mint a szemünk és a fülünk. Sokszor az összegyűjtött információkból rajzolódik ki, hogy
mire, vagy kikre kell jobban figyelni, esetlegesen rávilágíthatnak az
elkövető személyére is.

Ha május, akkor…
Ebben a hónapban zajlik a növényvédelmi munkák jelentős része.
A kerteket a gazdák igyekeznek
gyom- és kártevőktől mentesen tartani, melynek során mindenképpen
fontos a hasznos rovarok megóvása
- kímélő technológiák alkalmazásával -, mert az emberi szervezet
számára jótékony hatású méz előállítása szorgos méheink munkájának eredménye. Nem elhanyagolható tény, hogy az ENSZ közgyűlése
május 20-át a méhek világnapjává
nyilvánította. Ha beköszönt május,
akkor az örömünnep hajnalán, a
lányos házak elé, faragott fenyőből
készült hagyományos májusfát állítanak, rajta színes szalaggal, boros
üveggel, melyet vidéken hajnalfának
is neveznek. Ha május, akkor majális, melynek kapcsán országszerte
szerveznek színes programokban
gazdag rendezvényeket. Május van.
Szűzanyánk hónapja, amikor a hívők boldogan sietnek az esti litániára. Ez az a hónap, amikor szívünkben felébred a szeretet érzése, mert

Mennyire toleráns rendőr?
Erre nehéz válaszolni. Egy biztos!
Jogsértések felett nem nézünk el,
az mindenféle téren azonnali intézkedésre kötelez!
Milyennek látja Devecser közbiztonságát?
Devecser közbiztonságát jónak
mondanám. A megyei átlagot tekintve nem állunk rossz helyen.
A rendőri intézkedések során váratlan veszélyhelyzetek is adódhatnak.
Hogyan lehet ezekre felkészülni?
A munkahelyek többségén az ember fel tud készülni arra, hogy milyen munkát fog végezni. A rendőrség nem ilyen. Nem is lehet igazán
felkészülni, mert nem tudhatjuk,
hogy aznap éppen milyen esethez
hívnak minket, ott mi vár ránk, milyen intézkedéseket kell tennünk.
Ezért a felkészültség, és a hatályos
jogszabályismeret nélkülözhetetlen
a rendőri munkában.
A munkavégzése során, került már
életveszélybe?
Hála Istennek életveszélybe még
nem kerültem. Veszélyhelyzet inkább a közlekedési ellenőrzések során adódik, amikor egy-egy figyel-

A kitüntetett, Horváth János r.
törzszászlós
Fotó: Vincze Barbara
metlen vezető nem áll meg időben.
A munka mellett, mi jelenti Önnek
a kikapcsolódást?
Legfőképpen a horgászat, és az a
nyugalom, ami akkor körülvesz.
De szeretek a szabadban sétálni, a
természetben kirándulni.
Munkájához további sok sikert kívánok!
Köszönöm az interjút!
Vincze Barbara

tól kiinduló és a Barcaságig tomboló
tornádó, mely nagy anyagi károkat okozott. A szemtanúk szerint a
forgószél olyan erejű volt, hogy 60
birkát felkapott és egy 100 méterrel
magasabb hegyoldalra rakott. 1913.
május 25-én Pécsett hóesést figyeltek meg. Ez volt az 1901 óta gyűjtött
feljegyzések szerint hazánkban a
legkésőbbi hóesés. 1934. május 11.
fekete napja volt Észak-Amerika
történetének. Óriási erejű szélvihar
300 millió tonna termőföldet kapott
fel és sodort 3000 km távolságban.
160 000 farmer ment tönkre a természeti csapás miatt. 2010. május
16-án egy nap alatt 99 mm eső hul-

lott Sellyén. Nos, és ha nem katasztrófát, a legjobb esetben mit hozhat a
május? Na, igen… Ha május, akkor
változás… mi emberek is megváltozunk. Feltöltődve, nyitott szívvel
állunk a világban, ki keresgélve, ki
lehorgonyozva. Azt mondják, Isten
azért teremtette a májust, hogy legyen hónapja a szerelem megszentelődésének. Amikor a fák kizöldülnek, a virágok szirmokat bontanak,
akkor a növényekhez hasonlóan a
mélyebb érzések is gyökeret vernek
az emberek szívében. Ilyen érzésekkel teli hónapot kívánok mindan�nyiunknak!
Vincze Barbara

(Folytatás az 1. oldalról)

ha május, akkor Anyák napja, amikor, szeretettel köszöntjük az édesanyákat, hiszen a szeretet, a hála
magasztos érzés, amely megszépíti
az emberi létet, látóvá teszi szívünket. Ha május, akkor szeszélyes idő,
katasztrófa… Néhány érdekesség a
múltról… 1439. május 10-én Bécs
városa hótakaró alá került, de Lengyelországban is havazott, ezeken
a helyeken a hóréteg legkevesebb,
mint 6 napig tartotta magát. 1481.
május 20-án Magdeburgban hatalmas erejű jégeső. Tojásnagyságú jégdarabok hullottak, s az esőtől a kiáradt Elba és Moldva folyók nagy
károkat okoztak. 1803. május 7-én
olyan felhőszakadás zúdult Veszprémre, hogy a megduzzadt Séd patak kiáradt vize elhordta az útjába
eső utakat és romba döntötte a házakat. A Szent Anna-kápolna ajtaját
bezúzták a mindent elsöprő áradattól odasodort fatörzsek, a beömlő
zuhatag megtöltve vízzel a kápolna
kriptáját. 1912. május 13-án pusztított a Dés melletti Bálványosváraljá-
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Jó hangulatban telt a Baba-klub, Németh Noémi által vezetett Ringató
foglalkozása, ahol a résztvevők megzenésített versekkel emlékeztek meg a
Költészet Napjáról, emellett felcsendültek a gyerekek által kedvelt dalok is.

A 39. Nagy László Vers- és Prózamondó Találkozó versenyén, Dávid Eszter
5.b osztályos tanuló az előválogatáson
Nagy László Táncbéli tánc-szók versét
szavalta, majd a döntőben Wass Albert A bujdosó imája című költeményét
adta elő. A nagyon erős mezőnyben
fantasztikus teljesítménnyel az előkelő
II. helyezést szerezte meg. Felkészítő tanára Horváth András Csabáné Treiber
Ildikó volt. Gratulálunk!

Tavaszi kézművesházba várták a Városi Könyvár és Művelődési Ház dolgozói
az általános iskola alsós kisdiákjait. A
kis művészek nagy lelkesedéssel láttak
neki a virágfüzérek, csipesz-tavasztündérek és pillangódíszek készítésének.
Gyönyörű alkotások születtek a gyermeki kezek által.

Az általános iskola az idei évben is
csatlakozott az országosan meghirdetett Digitális Témahét projekthez.
A témahéten a tantárgyi és órarendi
kötöttségektől részben függetlenül, egy
egységes téma keretében, jellemzően
digitális eszközökkel dolgozzák fel az
iskolák az átadandó ismereteket és
készségeket. Alsó tagozaton a tanulók, tananyaghoz kapcsolódó, játékos
feladatokat oldottak meg, míg a felsősök
iskolaújságot szerkesztettek.

Elkészült a macskakőburkolat, amely a
buszpályaudvarunk Jókai utcai jàrdaszakaszát köti össze a buszváróterem
hátsó bejáratával, a leendő szabadtéri
színpaddal és a Város Kemencéjével. A Mintegy 6 millió forintos állami forrásmunkálatokat a Start-munkaprogram ból megújult az általános iskola salakos
betonelemgyártó brigádja végezte.
pályája.

Devecser Város Önkormányzata nevében, Ferenczi Gábor polgármester
köszöntötte, az immár 20 éve az Idősek Otthonában élő Lukács Jánost 90.
születésnapja alkalmából. Ezúton is jó
egészséget kívánunk János bácsinak!
Isten éltesse sokáig!

A Pápai Weöres Sándor Általános Iskola hagyományai közé tartozik a járási
prózamondó verseny megszervezése.
Az általános iskolát, Almási Szofi és
Dávid Eszter 5. b osztályos tanulók
képviselték. Mindketten kiemelkedően
teljesítettek, de Eszternek az előkelő
I. helyezést is sikerült megszereznie.
Felkészítőjük Horváth Csabáné Treiber
Ildikó volt. Gratulálunk!

Folytatódik a szabadtéri színpad építési
munkálata, melyet a térköves brigád
tagjai végeznek. A 6x8 méteres színpadhoz 45 db betontuskót készítenek,
melyeken 9 db 6m×15x15-ös fagerenda
nyugszik majd. Ezekre készíti el Magyar Károly a kőrisfa padlózatot.

A Devecseri Városi Könyvtár a Madarak és fák
napja alkalmából „Csíz a csupasz körtefán...”
címmel természetismeret versenyt hirdetett. A
megmérettetésre 10 rendkívül elszánt, vidám
és felkészült 3-3 fős csapat érkezett a devecseri iskola alsó tagozatáról, akik tudásukat és
ügyességüket bevetve állták a sarat a „madaras”
feladatok megoldásában. A játékos délután során minden résztvevő értékes tapasztalatokkal
hagyta el a könyvtár „erdejét”.

Az önkormányzat munkatársai,
valamint a Start-munkaprogram
résztvevői, idén is nekiláttak az illegális hulladékok összegyűjtésének. A
tavaszi nagytakarítás munkálatai a
Téglagyári lakótelep bevezető útja melletti terület megtisztításával kezdődött,
majd a Sándormajor melletti területtel
folytatódott.

Angol nyelvi játékos vetélkedőt rendeztek a Devecseri Gárdonyi Géza
Általános Iskolában. Az USA-ról szóló versenyen 6 felső tagozatos csapat
vett részt. Sokféle feladattípus mellett
arról is számot adhattak mennyire
ismerik az adott ország kultúráját,
földrajzát, szokásait, nevezetességeit.
Az eredményhirdetésnél – a gyermekek
nagy örömére - valamennyi játékos
jutalomban részesült.

Megoldódott a vízelvezetés a Raskovics-kertben a dolgozók részére lakókonténerekből kialakított közösségi térben. A
vízvezeték-szerelést Somlai Balázs végezte.
Devecser Város Önkormányzata nevében, Ferenczi Gábor
polgármester köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Szücs
Istvánt. Jó egészséget
kívánunk Pista bácsinak! Isten éltesse
sokáig!
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Akinek a foci az élete…
Aki rendszeresen olvassa újságunk sporttal foglalkozó cikkeit, többször is találkozhatott már a
devecseri futballcsapat játékos-edzőjének, Cserna
Róbertnek a nevével, aki az aktuális eseményekről,
eredményekről számolt be lapunknak. Most, hogy
ő lett a sportrovat szerkesztője, egy kicsit a „másik
oldaláról” szeretném bemutatni Önöknek. Nem
könnyű feladat, mert akinek egész gyermekkorát,
felnőtt létét meghatározta, és a mai napig meghatározza a sport szeretete, elkerülhetetlen, hogy az
életéből nélkülözhetetlen sportág, a futball ne kerüljön szóba. De tanúsíthatom, ő egy igazi sportember,
akinek élete a foci és legfőbb célja, hogy sportszerető
fiatalokat neveljen.
Mi az, amit szívesen elmondasz magadról?
1975-ben születtem. Ajkán élek a családommal, van
egy 8 éves kislányom, Sára és két nevelt gyermekem,
Nóra és Máté. Négyéves koromig Devecserben éltünk. 1979-ben a futball miatt Ajkára költöztünk.
Mivel a nagyapám és édesapám is igazolt labdarúgók voltak, ennek révén az életünkben adott volt a
mindennapi sport, ezért az iskolai tanulmányaimat,
a Fekete István Általános Iskola sport tagozatán
kezdtem. Több sportágat kipróbálhattam, végül a
labdarúgás mellett döntöttem. Az általános iskolát
követően, épületasztalos szakmát szereztem.
A felmenőidet nézve, akkor mondhatjuk, hogy beleszülettél a futball világába?
Igen, 1984-től már igazolt labdarúgó voltam az FC
Ajka elődjénél, az akkori Hungalunál. A futball
teljesen meghatározta az életünket, öcsémmel folyamatosan léptünk feljebb a korosztályokban, szó
szerint a napjaink nagy részét a sport tette ki. A katonaságot követően, játszottam Pápán, Veszprémben,
Celldömölkön, több évig voltam kint Ausztriában,
mígnem a foci mellett nekiálltam Ajkán az utánpótlásban dolgozni. 2003-ban elvégeztem az MLSZ
„D” tanfolyamot, 2005-ben az UEFA „B” licencet.
Két éven keresztül 3 korcsoportot vittem egyedül.
Elég megterhelő időszaka volt az életemnek, de az
újdonság erejével hatott és abszolút nem foglalkoztam a fizikai, szellemi fáradtsággal. Nagy elánnal
végeztem a munkát, rengeteg helyre eljutottunk a
gyerekekkel, sok szép sikert elértünk. Aztán elindult
a Bozsik-program, felajánlottak egy körzetvezetői
pozíciót, majd ahogy alközponttá alakult át az ajkai
régió, megkaptam az alközpontvezetői tisztséget is.
2011-től Devecserben játszok, 2012-től a felnőtt
csapat edzője is vagyok, 2015 óta pedig az egyesület utánpótlás szakmai vezetője, amibe az összes
utánpótlás korosztály beletartozik.
Az edzősködésen kívül, mivel foglalkozol még?
A 2016/17-es tanévtől a Devecseri Gárdonyi Géza
Általános Iskola óraadó testnevelő tanára vagyok,
ami az idei tanévtől kiegészült a Tüskevári Általános Iskolával is. Emellett ugyanúgy ellátom az
egyesületi teendőket.
Áprilistól a Devecseri Ujság sportrovatát szerkeszted.
Miért vállaltad a felkérést?
Szeretem a kihívásokat, ezt is annak tekintem.
Annyira nem újdonság nekem ez a dolog, annak
idején, Ajkán volt egy városi sportújság, aminek a
főszerkesztője voltam.
Szerinted, milyen a jó edző?
Jó kérdés. Azt gondolom, egy jó edzőnek minden-

képp pedagógusnak is kell lennie, és teljesen mindegy, hogy óvodás vagy U19-es korcsoportról, felnőtt
férfi vagy női csapatról beszélünk. A játékosokat
egyénileg kell kezelni, csapatként szinte lehetetlen.
Mindenkinek más az érzelemvilága, a habitusa. Egy
edzőnek ismernie a játékosait. Kell, hogy barátkozz
velük, viszont az is fontos, hogy megtartsd a három
lépés távolságot. Ugyanakkor tekintélyt parancsolóan kell, hogy fellépj minden egyes szituációnál. Ha
egy edző eléri, hogy van tekintélye, akkor az már
egy fél siker. Nem feltétlen gondolom azt, hogy
egy edző akkor jó, ha leüvölti a játékosai fejét, ami
gyerekeknél még hatványozottabban igaz, de egy
felnőtt játékossal szemben sem.
A hazai labdarúgás tekintetében, mit tartasz a legfontosabbnak a változás elérése érdekében?
Azt gondolom, hogy nagyon sok összetevője van. Az
első és legfontosabb - ami engem szó szerint irritál -,
hogy nálunk megélhetési divatfutballisták vannak.
Tőlünk nyugatra a legalacsonyabb osztályokban
futballozó játékosok is, olyan alázattal vannak a
labdarúgás iránt, amitől mi fényévekre vagyunk.
Amíg ezt nem tudjuk elérni, addig beleölhetjük a
világ összes pénzét is a magyar labdarúgásba, nem
fog történni semmi. Jó dolog, hogy stadionokat építünk, képezünk szakembereket, de amíg a játékos
nem hajlandó úgy csinálni a dolgokat, ahogy kell,
addig nem lesz előrelépés a magyar labdarúgásban.
Az is igaz, hogy egy ember hiába végez el egy edzői
szintet, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy érteni is
fog a labdarúgáshoz. Ez egy összetett dolog, mert
probléma van a játékosok fejében, probléma van a
mentalitással, a hozzáállással, az edzőképzésben
is vannak hiányosságaink. Amikor beindították a
Bozsik-programot, éveken keresztül tömegbázist
kellett építenünk. Most, hogy már megvan, nagyobb
fejlődést várnak szakmai téren is. Ami egy kicsit más
jellegű, de abszolút idetartozik; azzal hogy évről évre
bevesznek új sportágakat a TAO-s támogatásokba,
szipolyozzák el a gyerekeket a labdarúgástól, tehát
az a tömegbázis, amit felépítettünk nagyon csökken.
Mi kell ahhoz, hogy valakiből jó labdarúgó váljon?
Elsősorban elengedhetetlen egyfajta alapképesség,
tehetség. Természetesen bárkit lehet képezni, tanítani, de a labdarúgásban is vannak teljesen ösztönös
dolgok. Nélkülözhetetlen az alapintelligencia, hogy
a játékos hogyan viselkedik a pályán, a társaival, az
ellenféllel, a játékvezetővel szemben. A labdarúgás
észjáték is. Elengedhetetlen, hogy csapatember legyen egy adott játékos, ugyanakkor a játék iránti
alázat és akarat is meghatározó. Tisztelni kell a
labdarúgást!
Mi az, ami igazán kikapcsol?
Ha a gyerekemmel, a családommal tudok lenni.
Ekkor egy kicsit félre tudom tenni a dolgokat. De
engem a labdarúgás is kikapcsol, amikor edzésen
vagyok, mérkőzést játszok, akkor abszolút csak arra
koncentrálok. Ez is egyfajta kikapcsolódás.
Mi volt életed legemlékezetesebb pillanata?
Gyermekem születése. Azt gondolom, hogy ennél
nagyobb dolog egy ember életében nincs.
Mit tartasz az életedben a legnagyobb sikernek, illetve értek-e kudarcok?
Sikerekben és kudarcokban is volt részem. Konkrétan kiemelni nem tudnék egyet sem, mert mind-

A devecseri futballcsapat játékos-edzője, Cserna
Róbert
egyikből jutott bőven. A kudarcok legalább annyira
mélyen élnek bennem, mint a sikerek, akár a civil
életben, akár a sportpályán.
Történt valami olyan dolog az életedben, amit a saját
károdon tanultál meg?
Igen. Ambiciózus embernek tartom magam, érdekelt a vállalkozók világa, így én is belevágtam egy
vállalkozásba. Hamar rájöttem, hogy nem értek
hozzá, így ugyanolyan hamar be is fejeztem. Soha
többé nem szeretnék ilyen jellegű munkába fogni!
Hogyan nézne ki egy tökéletes napod?
Ha lenne egy olyan nap, amikor addig alszom,
ameddig szeretnék. Persze ebben van édes teher,
mert a napokon, amikor aludhatnék, mindig közbeszól az élő „ébresztőóra”, Sárika. Viszont el tudnám képzelni, hogy délelőtt csak ejtőzök, délután
meg elindulunk kirándulni a családdal, miközben
nem szólal meg a telefon, nem azon gondolkodok,
hogy mi a következő napi teendő.
Van olyan álmod, ami még nem valósult meg?
Régen foglalkoztatott a dolog, hogy NB I-es játékos legyek, de természetesen mindig a realitások
talaján jártam, tehát tisztában voltam vele, hogy
nem leszek.
Miért nem?
Egyszerűen rengeteget számított, hogy ki hova született. Azt gondolom, hogy mi Ajkán abszolút nem
kaptuk meg azt a fajta képzést, amit az akkori NB
I-es, NB II-es kluboknál, nagyvárosokban megkaptak a játékosok. És mégse voltak többek, mint mi.
Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
Mivel a helyi és a tüskevári iskolában is csak a
szakedzői végzettségemmel tevékenykedhetek,
szeretném elvégezni a testnevelő tanár szakot. A
labdarúgásban szeretném végigvinni azt a munkát,
aminek nekiálltunk, 3-3,5 évvel ezelőtt. Remélhetőleg a közeljövőben már arról beszélgethetünk, hogy
milyen sikereket értünk el a fiatalokkal. Természetesen ehhez mi kevesek vagyunk, ehhez kellenek
a gyerekek, hogy ők is partnerek legyenek. Bízom
benne, hogy a felnőtt csapatban is minél több helyi kötődésű, helyi nevelésű játékos fog játszani,
és magasabb osztályklubokban is találkozhatunk
majd devecseri gyerekekkel, akiket mi neveltünk ki.
Köszönöm az interjút! A terveid megvalósításához
további sok sikert kívánok!
Vincze Barbara
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„Éltem és ebbe más is belehalt már” JÓZSEF ATTILA

A költő 1936-ban
1964 óta évente megünnepeljük a költészet
napját József Attila születésnapján. Elhangzik
egy-egy verse, és kész. A költőről alig esik szó.
Életében is kevés megbecsülést, elismerést kapott. Csak halála után kapta meg a Baumgarten-díjat (1938) és a Kossuth-díjat (1948) és lett
magyar és világirodalomi klasszikus. Rendhagyó „Embermesém” róla szól.
„A gyermeknek kél káromkodni kedve”
A hányatott sorsú költő 1905. április 11-én született Budapesten. Anyja mosónő, apja szappanfőző, aki magára hagyja három gyermekét;
Jolánt, Attilát, Etust és feleségét és Amerikába
vándorol. Távozása után a nyomor elől Attila és
Etus Öcsödre kerül nevelőszülőkhöz 1910-ben.
Attilát Pistának hívják, és gyakran megverik. Az
anya napi megfeszített munkával otthont teremt
a Páva utcában és hazaviszi a lelenc rabságból
két gyermekét. Kezdődnek a nélkülözések, költözködések. A gyerekek a Világ moziban vizet,
papírforgót árulnak, fát, szenet gyűjtenek a
Ferencvárosi pályaudvaron, csomagot hordanak a vásárcsarnokban. Attila közben rongyos
ruhában, cipőben iskolába jár és verseket ír. Ismét menhelyre kerül, de hazaszökik. 1919-ben
meghal a mama. Iszonyú veszteség.
„Lehettem volna oktató”
Jolán és férje magukhoz veszik a két árvát.

Attilát először hajósinasnak adják, majd a szaléziánusok szerzetesrendjébe. A két sikertelen
kísérlet után a makói gimnáziumba íratják.
Lázas szorgalommal tanul és tanára biztatására
írja a verseket. Iskolája segíti a nagyon szegény
diákot. A 16 éves fiú reménytelenül szerelmes
lesz igazgatója lányába; Mártába. Öngyilkosságot kísérel meg. Nem lehet többé internátusi
növendék. Házitanító, csősz, mezei napszámos
lesz. Közben sorra írja verseit. Megnyeri Juhász
Gyula atyai támogatását. Gimnáziumba jár, versei jelentősebb lapokban jelennek meg és 1922ben első kötete a „Szépség koldusa”. Érettségi
után a szegedi egyetem bölcsészkarára iratkozik.
Megjelenik új verseskötete a „Nem én kiáltok”.
Nem fogadják osztatlan örömmel. Rendszeres
jövedelme nincs, néha napokig éhezik. Elkeseredésében írja a „Tiszta szívvel” című versét
1925-ben. Következménye; egyik professzora
kijelenti: „Ön, amíg szóból értek én/ nem lesz
tanár e féltekén”.
„Húsz esztendő hatalom, húsz esztendőm
eladom”
Bécsben tanul tovább az egyetemen. „Vagyona” 30 schiling és néhány kopott, foltos ruha.
Nyomorog. „65 kilót nyomok, igaz télikabátban”- írja. Hatvany Lajos segítségével Párizsba megy a Sorbonne egyetemre. A habzsoló
tanulás, a rendszertelen étkezés kikezdi egészségét. Keveset ír. 2 év után hazajön Budapestre.
A menyasszony-vőlegény Vágó Mártával csak
rövid ideig tart.
„ A költő ajkán csörömpöl a szó”
1929. Megjelenik a „Nincsen apám, se anyám”
kötet, amelyet a „Nyugat” ad ki. Elmarasztaló
kritikát kap. Az újabb kötet; „Döntsd a tőkét, ne
siránkozz” 1931-ben jelenik meg. Elkobozzák.
Közben Szántó Judittal egy lakásba költözik.
1932-ben kiadják a „Külvárosi éj” című verses
füzetét. Fogadtatása vegyes. A költőnek pszichológiai kezelésre van szüksége. A „Medvetánc”
című kötet már a poéta egyensúlyvesztését jelzi.
Nyomasztja a kudarcokkal teli múlt. Judittól is
válik. 1936-ban a „Szép szó” szerkesztője lesz.
1937-ben megjelenik a nosztalgikus hangulatú
„Nagyon fáj” című kötete. Szerelmet és halált

Temetés Balatonszárszón

Attila és Etus 1918-ban

Attila, Etelka, Jolán, a Mama Pőcze Borbála

Utolsó kép a Mamáról
együtt emleget; „Félig műremek, félig klinikai
lelet”. A lánytestvérek észreveszik Attila őrülethez közelítő magatartását. A sok nélkülözés,
szerelmi reménytelenségek, rendetlen életmód
végletekig koptatták idegrendszerét. Ő maga is
rettegett a megőrüléstől. A költő még egyszer
fellángol. Beleszeret Flórába, a pszichológusnőbe. A tudathasadásos Attila és Flóra kapcsolata csalóka. Balatonszárszón találkoznak.
1937. december 3-án a tétova, idegbeteg költő
a sorompó alatt átbújva a tehervonat kerekei
közt leli halálát.
„Ime, hát megleltem hazámat,/a földet, ahol
nevemet/hibátlanul írják fölébem/ha eltemet,
ki eltemet” (Az utolsó verséből)
Váti Ferenc

Szántó Judit

Programajánló
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Bakony-Somló Népmu"vészeti Találkozó
Devecser, 2018. június 1-2. péntek-szombat

Június 1-jén, pénteken, 18.00-kor

a régió gyermek
néptánccsoportjainak gálaműsora a Művelődési Házban
belépődíj: 500 forint

Június 2-án, szombaton, 14.00-22.00
• Népi kézművesek, helyi termelők vására

Helyszín: Várkerti iskola udvara
Program: MEGLEPETÉS
Időpont: 2018. május 25. 14 órától
GYERE, ÉREZD JÓL MAGAD!

Hősök Napja

2018. május 27. (vasárnap) 10:30
Világháborús Emlékmű:
- Himnusz a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar
előadásában
- Ünnepi beszédet mond: Ferenczi Gábor
Devecser város polgármestere
Fábián Sándor nyá. zászlós
- Koszorúzás, a kegyelet virágainak elhelyezése
- Szózat a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar
előadásában

Trianon emléknap

2018. június 4. (hétfő) 16:32
Trianoni emlékhely:
- Himnusz a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar
előadásában
- Ünnepi beszéd
- Gyászszalag elhelyezése a kettőskereszten
- Facsemeték ültetése
- Ének, vers – közreműködik: Dávid Eszter
- Díszlövések a Devecseri Íjász Egyesület
közreműködésével
- Székely himnusz, Szózat a Devecseri
Ifjúsági Fúvószenekar előadásában

• Néptáncegyüttesek, népzenészek fesztiválja, népzenei és
néptáncos gála, táncház a Művelődési Ház melletti Piactéren
(a program ingyenesen látogatható)
Szervező: Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre
Társ szervezők: Veszprém Megyei Néptánc Egyesület, Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület, Devecser Város Önkormányzata

önkéntes, önkormányzati és létesítményi tűzoltó egyesületek
részvételével, a Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség rendezésében
Házigazda: Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Időpont: 2018. június 2. (szombat)
Helyszín: Devecser,”volt strand„ területe és az iskolai sportpálya
Program:
08:30 Gyülekező
08:45 Technikai értekezlet
09:00 A tűzoltóverseny megnyitója
09:15 Versenykezdés
12:00 Ebédszünet
15:00 Kitüntetések, elismerések
átadása, tűzoltóverseny
eredményhirdetése

Versenykategóriák:
- gyermek fiú és leány 14 éves korig
- ifjúsági fiú és leány 14-től 18 éves korig
- felnőtt férfi és női 18-tól 101 éves korig
- 400 l/p-es, 800 l/p-es, 1000-1300 l/p-es
kismotorfecskendő, valamint
osztottsugár szerelés kategória

Alapítva 1927-ben
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Az a csodálatos kapor

A kaprot egyesek rajongásig szeretik, mások ki nem állhatják. Még
egy családon belül is megoszlik az
ízlés a kapor tekintetében. Akinek
a szervezete nem kívánja, az ne
erőltesse. Fogyasszon olyan zöldségfélét, amit szívesen fogyaszt. A
kaprot, e jellegzetes illatú fűszert
már az ókorban gyógyszerként
használták. Baktériumölő hatása
a fokhagymáéval vetekedik, s elpusztítja a gombákat is. A kapor
frissen kisajtolt leve gyulladáscsökkentő hatású. Hányinger, csuklás
ellen is hatásos a kaportea, ami a
legkisebbeknek is adható. Hasfájós
gyermekeknek is ajánlott, ha bántják a szelek, mert a kapor hatása a

köményéhez hasonló. A tejelválasztást is segíti a finom illatú, kellemes aromájú kaportea. Hasmenés
esetén magját szétrágva megszüntetheti a bajt. Húgyúti fertőzésnél
vehetünk kapros ülőfürdőt, ami
elősegíti a gyógyulást. Ez a kitűnő
gyógynövény most már hajt a kertekben. Gyógyhatását főleg nyersen
fejti ki, s ezért javasolt a főzelékekbe csak az utolsó pillanatban belekeverni, hogy a hő hatása miatt
benne maradjon minden értékes
anyag. Sültek mellé, fasírozotthoz
a kapormártás is kellemes ízű kiegészítő. A friss kaporból naponta
8-10 dekát is el lehet fogyasztani.
Most van itt az ideje, hiszen a ker-

tekben kikelt a tavaly visszahullott
mag, s szedhetjük a friss növényt
csokorszám. Ilyenkor tavasszal ne
kapáljuk agyon a kertünk azon részét, ahol a kapor kel.
Kapros-túrós tészta
A túrót ízesítsük reszelt fokhagymával és egy nagy csokor aprított
kaporral. Ezt borítsuk a kifőtt tészta tetejére, s persze előmelegített
tejföllel is locsoljuk meg. Finom
második fogás.
Túrósaláta
Vágjunk össze több színű paprikát, uborkát, paradicsomot, s tegyünk rá egy nagy csokor vagdalt
kaprot. Ízesítsük fokhagymával,

sóval, borssal, s végül keverjünk
hozzá egy doboz zsírszegény túrót. Frissen fogyasszuk el. Vitamindús reggelink vagy vacsoránk
lesz belőle. Kapros tojásrántotta is
finom reggeli lehet. Dinsztelhetünk
egy csokor összevágott kaprot kis
olajon, s tojást ütünk rá, megsütjük. A tökfőzelék vagy a cukkiniből készült főzelék elképzelhetetlen a finom kapor nélkül. Sokan
kedvelik a kelt tésztából készült
kapros-túrós bugyrot is. Az elkövetkező hetekben biztos minden
család asztalára kerül ezekből a
tápláló ételekből.
M. Mester Katalin

Sport
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Folytatódtak a küzdelmek a foci bajnokságokban

A devecseri férfi felnőtt csapat az 5. fordulóban
csatlakozott a megyei kupához.
Április 11-én, Balatonfűzfő–Devecser SE 1:2.
Gólszerző: Szakonyi Stefán, Horváth Gábor.
A közelmúlt azonos párosításaiban nem sok
babér termett a devecseri játékosoknak és a
jelenlegi tabellán elfoglalt helyezések alapján
sem ők voltak a találkozó esélyesei. A „papírformára” azonban alaposan rácáfoltak a játékosok,
és ha gólokban „csak” minimális különbséggel
is, de teljesen megérdemelten jutottak be a 6.
fordulóba. A kupasiker után bajnoki megmérettetés következett.
Április 15-én, Gyulafirátót–Devecser SE 3:3.
Gólszerző: Szakonyi Stefán (3).
Fordulatokban gazdag, jó iramú mérkőzésen
szerzett idegenben pontot a Szpari, Szakonyi
Stefán gólerős játékának is köszönhetően. Az
eredmény a játék összképe alapján reálisnak
mondható.
Április 22-én, Devecser SE–Sümeg 1:2. Gólszerző: Szakonyi Stefán.
Fájó vereség hazai pályán. A hazaiak az elmúlt
két mérkőzés jó eredményei és a javuló játék
alapján, bíztak az eredményes folytatásban.
Uralták is a mérkőzés nagy részét, a vezetést is
megszerezték, azonban a végjátékot elrontották,
így a sümegiek örülhettek.
Négy nappal később április 25-én, ismét Sümeg
volt az ellenfél a Veszprém megyei kupa 6. fordulójában, Devecser SE–Sümeg 5:1. Gólszerző:
Orbán Tamás (2), Király L. Zoltán (2), Szakonyi Stefán.
Ezúttal esélyt sem adva játszott a Szpari, sorra
alakította ki a csapat a helyzeteket és nagyará-

nyú győzelmet aratva jutottak a kupa 7. fordulójába, ahol már az elődöntőbe kerülés a tét.
Ennek az eredménynek a tudatában bosszantó
a négy nappal korábbi bajnoki vereség.
Április 28-án, Devecser SE–Balatonfűzfő 3:0.
Gólszerző: Szakonyi Stefán (2), Király L. Zoltán.
Jól kezdték a mérkőzést a hazaiak, már a találkozó első részében kétgólos előnyre tettek
szert. A játékot végig irányítva játszott a Szpari,
számtalan gólszerzési lehetőséget kialakítva,
amiből ugyan hármat ki is használtak, de sok
kihasználatlan maradt. Az idegenbeli kupasiker után bajnoki meccsen is megérdemelt volt
a csapat győzelme.
Május 5-én, Ajka Kristály–Devecser SE 0:3.
Gólszerző: Tisonyai Richárd, Szakonyi Stefán,
Szakonyi Valentin.
A tabellán jóval előkelőbb helyen „tanyázó”
ajkai csapat látta vendégül a devecseri gárdát.
A hazaiak négy elveszített, a vendégek kettő
megnyert mérkőzéssel a hátuk mögött vágtak
neki a szomszédvári rangadónak. Jól játszott
a Szpari, látszott a két csapat közötti jelenlegi
forma különbség. A második félidő elején volt
15 perc, amikor jött egy hullámvölgy, érthetetlenül csapkodó lett a játék, de aztán rendezni
tudta sorait a Devecser és jó játékkal, meggyőző
fölénnyel diadalmaskodtak idegenben.
Május 9-én, Balatonalmádi–Devecser SE 6:2.
Gólszerző: Szakonyi Stefán (2).
A végeredmény nem a játék képét tükrözi. A
10. percben 11-est hibáztak a vendégek a 16.
percben viszont már 2:0 volt a hazaiaknak. Gyakorlatilag végig támadta a mérkőzést a devecseri
csapat, gólokat mégis a Balaton-partiak szereztek. Az utóbbi időszak legrosszabb játékvezetői
ténykedését láthattuk, élhettük át.
U19-es Sándor László által irányított csapatunk
egy gyulafirátóti kisiklást követően folytatta
menetelését.
Az eredmények időrendben:
Április 15. Gyulafirátót–Devecser SE 3:1,
gólszerző: Horváth Gábor.
Április 22. Devecser SE–Sümeg 6:5, gólszerző: Horváth Richárd (3), Horváth Gábor (2),
Orsós Gergő.
Április 28. Devecser SE–Balatonfűzfő 4:1,
gólszerző: Horváth Richárd (2), Horváth Gá-

bor, Kovács Bálint.
Április 30. elmaradt mérkőzést pótoltak Devecser SE–Ugod 1:2, gólszerző: Horváth Richárd. Május 5. Ajka Kristály–Devecser SE 2:6,
gólszerző: Horváth Richárd (3), Horváth Gábor
(2), Kovács Bálint.
U16-os csapatunk Szélessy Balázs irányításával,
sajnos továbbra is pont nélkül áll. Az eddig lejátszott idei öt mérkőzésükön egyaránt nagyarányú vereséget szenvedtek. Az Ugod elleni
0:7 után a Pápa is és Nemesvámos is 16:0-ra
verte fiataljainkat. A Tapolca 10:1-re nyert, itt
a devecseri szépítőgólt Orsós György szerezte.
A legutóbbi fordulóban hazai pályán kapott ki
a Szpari az Ajka Kristály ellen 8:2-re. A gólokat Orsós György és Marton Renátó szerezték.
Illés Norbert edző tanítványai az U14-es bajnokságban folytatták szereplésüket. A Veszprémi Foci Centrum Utánpótlás játékosai 11:1es vereséget mértek csapatunkra, gólszerzőnk
Forgács Alex volt. A következő fordulóban Ugodon 9:0-ra nyert a Szpari. Gólszerzők: Orsós
Benjamin (2), Horváth Szebasztián (2), Boros
Bence (2), Forgács Alex, Forgács Brendon, Tátrai Levente. Az ugodi győzelem után a bajnoki
aranyra is esélyes FC Ajka látogatott Devecserbe. A papírformának megfelelően 7:2-re nyert
az Ajka. A hazaiak gólszerzői: Forgács Alex és
Forgács Brendon.
Ugyanez a korosztály folytatta szereplését a
Bozsik-program U13-as kiemelt régiós csoportjában is. A körmérkőzéses torna rendszerű lebonyolításnak köszönhetően fordulóról
fordulóra, 5-5 mérkőzést játszanak a csapatok, ahol jól helyt állnak a devecseri fiatalok,
többek között a szombathelyi Illés Akadémiát
is megverték 3:0 arányban. Ugyanitt szerepel
Tahin József irányítása alatt U11-es csapatunk
is több-kevesebb sikerrel.
Felnőtt női csapatunk is folytatta szereplését
a megyei női bajnokságban. Először hazai pályán játszottak 0:0-s döntetlent Csetény ellen,
majd Ajkán vendégszerepelt a csapat, ahol 1:0
arányban alul maradt. Scheily József „lányai” az
eddig lejátszott három tavaszi fordulóban még
nem szereztek gólt, ami elengedhetetlen ahhoz,
hogy mérkőzést is tudjanak nyerni.

Diákolimpiai sikerek

A körzeti torna aranyérmesei
Fotó: Iskola

A megyei döntő 2. helyét megszerző játékosok és
felkészítőik , Czémán Imre és Cserna Róbert

A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola
tanulói szép sikereket értek el a Magyar Diáksport Szövetség által megrendezett, Körzeti
Diákolimpia versenyeken labdarúgásban. A II.
és a IV. korcsoportban a körzeti torna megnyerése után a megyei döntőben is megmérettettek.
A fiatalabb korosztály a 9 csapatos tornán, a 6.
helyet szerezte meg. A IV. korcsoportban egészen a döntőig meneteltek a fiúk, és csak a jobb
helyzetkihasználásának köszönhetően nyerte
meg a meccset a Tapolca. Nagy lehetőség lett
volna a gyerekeknek a háromnapos országos
döntő Nyíregyházán, amit meg is érdemeltek
volna, de így is nagyon szép eredménnyel zárták a versenyt.
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Sport/Könyvajánló

WKF Karate Magyar Bajnok lett Kovács
Marcell

A dobogó legfelső fokán, Kovács Marcell
Fotó: Sun-Dome SE
Április 21-én az Újpesti Jégcsarnokban rendezték a
18. WKF Karate Magyar Bajnokságot, ahol Kovács
Marcell, a Sun-Dome SE devecseri versenyzője küzdelemben U21-es és felnőtt kategóriában is indult
+84 kg-os súlycsoportban. A korosztályos kategóriában aranyat, míg a felnőtteknél bronzérmet sikerült
nyernie. A szerepléséről kérdeztem Marcit.
Az, hogy „küzdelemben”, az mit jelent pontosan?
A karate versenyeken kétfajta versenytípus van, a
kumite (küzdelem) ez a „bunyó” része, és van a kata
(formagyakorlat) itt pedig elképzelt ellenfelek ellen
egy meghatározott mozdulatokból álló „küzdelmet”
mutatnak be a versenyzők.
Hogy érezted magad a verseny alatt? A korosztályodban és a felnőtt kategóriában is nehezen, vagy

sima küzdelemben jutottál el a győzelemig, illetve a
bronzéremig?
Jó formában voltam, jól éreztem magam a meccsek
közben. U21-ben sikerült két meccset is technikai
K.O.-val nyernem, ez akkor van, ha az ellenfeledet
8 pont különbséggel vered meg. Utána következett
a felnőtt kategória, ahova nagyrészt át tudtam menteni ezt a formát, itt két nyert meccs után a későbbi
győztes -, aki egyébként a világranglista top 10-ben
van bent a +84 kg-osok között - győzött le, ekkor
már azért éreztem a fáradtságot magamon.
Hogy magyar bajnok lettél a korosztályodban, ez
címvédés is egyben, vagy most nyertél ilyet először?
Ezt most először. Ippon Shobuban - ez a tradicionális, régebbi fajta bajnokság - már voltam magyar
bajnok korábban, de itt a WKF-ben, ez a karaténak a
nemrég olimpiára bejutott ága, most sikerült először.
Milyen eredménnyel büszkélkedhetsz még az utóbbi időből?
Április 28-án Jászberényben rendezték az Ippon
Shobu Diákolimpiát, ott a felsőoktatási kategóriában második lettem.
Mikor lesz legközelebb versenyed?
Legközelebb majd csak ősszel, nyáron leginkább
edzőtáborok lesznek.
Gratulálok a bajnoki címedhez! Köszönöm az interjút!

- 15 -

könyvajánló
Felnőtteknek:

Tormay Cécile: Bujdosó könyv

Tormay Cécile leghíresebb műve a Bujdosó könyv. Tormay Cécile az első világháborút követő összeomlást, és az azt követő
forradalmakat súlyos megrázkódtatásként élte meg. Erről tanúskodik a Bujdosó
könyv, mely lírai szépségekben gazdag és
drámai erejű képe egy kálváriás kornak,
egy szenvedélyes hangú és megrázó erejű
napló mindazokról a megpróbáltatásokról, amelyeket Magyarországnak el kellett
szenvednie.

Gyerekeknek:

Holden Rose (Kovács Attila):
Nita, Gil és én

Ismét Devecser Szlalom az Emlékparkban

Fotó: DVTV
Április 22-én felbőgtek a motorok, csikorogtak a fékek,
koptak a gumik az aszfalton, a városunkban 4. alkalommal megrendezésre kerülő Devecser Szlalom Versenyen.
A sporteseményt az SR Sportegyesület szervezte, Devecser Város Önkormányzata közreműködésével. Talán,
a szokatlan áprilisi melegnek is köszönhető volt, hogy
sokan kilátogattak a rendezvényre. A verseny főszervezőjét Mulicz Lászlót, az SR Sportegyesület elnökét
kérdeztem.
Mit kell tudnunk a versenyről?
Ez a Dunántúli Szlalom Kupa 2. fordulója itt Devecserben. Idén összesen 10 fordulót rendezünk öt helyszínen.
Hogyan alakult a nevezések száma az elmúlt évhez képest?
Általában ez a 100 fős nevezési létszám mondható, hogy
itt Devecserben állandó, de nem is tudnánk többet elfogadni, mert nem férnek el sem a szervizparkban, sem
időben a pályán. Percenkénti rajtoltatás van, körülbelül
két óra mire lemegy egy kör, a versenyzőknek pedig három mért kört kell teljesíteniük, ami így összességében
hat órát jelent, emellett biztosítani kell az ebédszünetet

is, tehát időben nem fér bele több.
Hány éves kortól lehet részt venni a versenyen?
Nincsen alsó korhatár. A legfiatalabb versenyzőnk, a
most 7 éves Osváth Máté, aki 3 évesen kezdett el gokartozni, most meg egy kockalámpás Ladát „terelget”
már a bóják között.
Hány kategóriában hirdetnek győztest?
A versenyre 12 kategóriában lehetett nevezni, plusz
abszolútot is hirdetünk. Igazából 11 kategória szokott
lenni, de itt a pálya jó minősége miatt, a gokartosoknak
külön indítottunk egyet.
A pálya vonalvezetése változott az elmúlt évhez képest?
Igazából egy adott útszakasz van, amin nem lehet nagyon változtatni. Az úton csak egyenesen lehet haladni,
de lassítókkal és egyéb apró változtatásokkal próbálunk
variálni, viszont így is szeretik a versenyzők, mert egy
jó kis tempós pálya.
Mit kell tudni a pontozásról?
Mindenkinek van körönként egy mért ideje. A legjobb
mért kör lesz a mérvadó a végeredményben, a dobogós
helyezést is ez adja. Vannak 5-10 másodperces büntetések, például korai rajt, bója hiba, ez összetevődik a
mért időeredménnyel.
Mennyire befolyásolja a versenyt a szokatlanul meleg
időjárás?
A gumiknak jó az aszfalt melege, jobban tapadnak,
gyorsabban tudnak menni az autók, de az elmúlt napokban esett homokos eső megtréfált egy-két pilótát.
A sportrovatot összeállította:
Cserna Róbert

Hat rövid történet került ebbe a kötetbe. Úgy hívják az ilyeneket, hogy
novella. Van elejük meg végük is, de
nem elég hosszúak, hogy külön-külön
megjelenjenek. Taknyos Horace-nak
eltűnt az órája, Gil labdája beesett az
utca legvadabb kutyájának udvarára,
egy fémérzékelős kapun ki-be járkáltak a bűnözők, Hanna apukája egyre nagyobb tárgyakat veszített el, de
közbeléptünk, aztán egy fekete furgont is meg kellett figyelni, és egyszer
nagyon különös öltözködési láz ütötte
fel a fejét a környékünkön. Elmesélem
neked, amit minderről tudnod kell. De
vigyázz, mert ezek nem mesék, hanem
detektívtörténetek gyerekeknek!
Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház
Nyitva tartás:
H-K: 12-17 Sz: Szünnap
Cs-P: 9-17
Szo: 8-12 (tanítási időben)

Kikapcsolódás
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Mosolypercek
Az idős úr hallókészüléket kapott. Három hét után kérdezi az orvosa:
- No bácsikám, mit szólt a családja az új hallókészülékéhez?
- Még nem mondtam el nekik, de azóta már kétszer átírtam a végrendeletemet...
Bukta
A főnök azt mondja az egyik munkásnak:
- Sándor, megüresedett egy jó állás, szóljon azonnal az ikertestvérének,
hogy jelentkezzen.
- Az ikertestvéremnek???
- Igen, annak, akit tegnap a focimeccsen láttam, míg maga a nagybátyja
temetésén volt…
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A friss jogosítványos lány először viszi haza az édesanyját. Amikor megérkeznek, az anya kiszáll, s azt mondja:
28
- Nagyon, nagyon szépen köszönöm! Köszönöm!
- Szívesen, máskor is hazahozlak.
- Jaj, nem neked mondtam édes lányom, hanem a Jóistennek.
Gyűjtötte: M. Mester Katalin 33
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2018 áprilisában született:
Varga József és Horváth Klaudia kislánya: Laura (04.04.); Sándor Attila és
Orsik Beáta kislánya: Dzsesszika Tifani (04.05.)
Sok szeretettel köszöntjük városunk legifjabb lakóit! Jó egészséget kívánunk
mindannyiuknak!
VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: G, É, I,
(A személyiségi jogok védelme miatt, rovatunkban csak azon újszülöttek neve Á) 12./ Vegyjele: Sn 13./ Esztendő 14./ Mély páratlanjai! 15./ Személyes
szerepel, akiknek szülei ehhez írásban hozzájárultak. Megértésüket köszön- névmás 16./ Még kér a ... (Jancsó Miklós filmje) 17./ Veri a vasat 18./
jük! – a szerk.)
Devecser patakja 19./ ... a nagy varázsló (Frank Baum meseregénye) 20./
Mutató névmás 21./ Elkiáltja magát 23./ Huszt melletti település 24./
Ital mérésére használt mérték 25./ A sor elején 26./ A növénytakaró és a
belőle képződő tőzeg neve 27./ Sál szélei! 28./ Telesport (Rövidítve!) 30./
Szárított növények főzete 31./ Erbium vegyjele 33./ A győzelem istennője a görög mitológiában 36. Cipész szerszám 37./ Paradicsomkert 38./
Hazánk legnagyobb termetű csigafaja 42./ Fegyvert használ 43./ Kutya
FÜGGŐLEGES: 2./ Ilyen díjas Vasáros Zsolt - devecseri születésű építész,
egyetemi tanár 3./ Terület mértékegység 4./ A Bánk bán írója (... József)
5./ Élénk 6./ Ural párosai! 7./ Zola mű 8./ Hébér 9./ Kalauz nélküli (Rövidítve!) 10./ Valóságos 14./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt
betűk: E, E, Ő, Á, A, I, Á, Ú) 22./ A gondolat közlése jelekkel 23./ Etikett
25./ Napszak rövidebb formája 29./ Edző 31./ Mezőgazdasági eszköz 32./
13 tábornok vesztőhelye 34./ Öreg 35./ Kötőszó 36./ Gally 39./ Két pont
közti messzeség 40./ Orosz uralkodó 41./ Ümög 44./ Barlang szélei!
Czeidli József

Jó fogás!
Kifogástalan, nagy kopásállóságú (használt)
szalagparketta 25 m² eladó.
Ár megegyezés szerint.
Érd.: 06/30/387-0499

minden hétvégén szombat és vasárnap
hajnal 3:00 órától 17:00 óráig nyitva
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