Alapítva 1927-ben

2022 május | A Település Közéleti Lapja | XXIX. (XLIV.) évfolyam 3. szám

VASTAPS A DEVECSERI GÁRDONYI KÓRUSNAK

Első fellépésén hatalmas sikert aratott a Horváthné Fatalin Zsuzsanna karnagy által vezetett devecseri női kórus a
Gárdonyi Kórustalálkozón.

(folytatás a 6. oldalon)

„AGYAGEDÉNYBE ZÁRT ISTEN-SUGÁR” /GÁRDONYI GÉZA/

Gárdonyi Konferencia szervezésével emlékezett a devecseri Gárdonyi Emléktársaság az írófejedelem halálának 100.
évfordulójára május 6-án Devecserben.
(folytatás a 4. oldalon)

dr. Cs. Varga István irodalomtörténész professzor
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Önkormányzati hírek

Alapítva 1927-ben

ÚJ KÉPVISELŐ A TESTÜLETBEN

2019. október 13-án országunkban polgármester és önkormányzati képviselő választások voltak. Devecserben is. Polgármesterként (5 jelölt) Ferenczi Gábor újrázott. A megválasztott 6 tagú képviselő-testület: (25 jelölt) Nyárs Hajnalka, Mayer
Gábor, Rosta Zoltán, Bajók Józsefné, Ihászné Szabó Katalin, Holczinger László. 7. lett – aki már nem jutott mandátumhoz
– Konkoly József. Ennek a jelentősége, hogy a 6 képviselőből bárki valamilyen oknál fogva visszalép – a törvény szerint - a
sorban a 7. Konkoly József kerül a helyére. Ez történt Devecserben most. Az új képviselő már le is tette az esküt. Őt kérdeztem múltról, jelenről, jövőről.
- Kérem, röviden mutassa be magát!
- 1966-ban születtem a
devecseri kórház szülészetén. Az általános
iskola alsó tagozatát
Pusztamiskén, a felsőt
Devecserben végeztem.
A géplakatos szakmát
Ajkán sajátítottam el.
Utána a Magyar Néphadsereg tiszthelyettes
képző iskolájában 2 éves
képzésben részesültem
Kalocsán. Katonai szolgálatomat Zalaegerszegen kezdtem, ahol 3 évet
töltöttem. 1989-ben kerültem Meggyesre az 1.
számú robbanóanyag
raktárhoz. Itt akna osztályvezető, századszolgálat-vezető, ruházati
szolgálati főnök voltam.
Szolgálati lakást kaptam.
Családalapítás után a
Toldi utcába költöztünk.
Családvállalás után külföldi szolgálatot teljesítettem, 1 évet Boszniában, fél évet Irakban.
2005-ben nyugállományba vonultam.
Közben kitanultam a méhész szakmát
és a számítástechnikát. 10 évig voltam
pizza futár a településen. Most készülök
a képviselői feladatokra.
- Mit érzett, amikor 2019-ben 65 szavazat híján nem került be a képviselő-testületbe? Számított-e rá – ismerve
a testület összetételét – hogy lesz visszalépő, és akkor szabad út nyílik Ön előtt?
- Nem voltam csalódott. Tudomásul vettem a választók döntését. Első indulásnál

- Természetesen most is
vallom, amit akkor megfogalmaztunk. Ha csak
azért nem támogatnék
egy településünk fejlődését szolgáló javaslatot, mert számomra
nem szimpatikus személy terjeszti be, akkor
az eskümmel szembe
mennék. Rengeteg olyan
dolog van, amit meg kell
tartani, és olyan is, amin
javítani kell, de olyan is,
amelyhez szükséges a lakosság aktivitása.
- Lát-e esélyét tervei,
ötletei támogatására?
Fújhatja-e egyfelé a szél
a vitorlákat a jó ügy, Devecser érdekben?

ez a 7. hely nem rossz eredmény. Persze
utólag kerestem az okokat, próbáltam
levonni a tanulságokat. Arra egyáltalán
nem számítottam, hogy valaki visszalép.
- Milyen elképzelései, tervei vannak a
közeljövőről? Vallja-e most is, amit a
„Négy fecske” egyikeként megfogalmaztak? Többek közt: „Minden jó ötletet,
elképzelést támogatunk, ami településünk fejlődését segíti, az itt élők komfortérzetét javítja. Nem a múlt hibáin
rágódnánk, hanem a jövő szépségeit
keresnénk.”

- A beterjesztéseket alapos indoklással kell ellátni, ezek hiányában sok
kérdés vetődik fel. Csak
kellő információ birtokában lehet jó döntést
hozni. Óriási kérdések
vannak, amelyekre meg
kell keresnem, keresnünk a válaszokat. Most kell megismernem a fejlesztési tervet, költségvetést stb.
Én bárkivel együtt tudok dolgozni, aki
Devecser jövőjét szebbé akarja tenni.
Nem embereket, csoportokat kell szolgálnom, hanem egész Devecsert. Tehát horgonyt felhúzni, hogy a hajó elinduljon!
- Jöhetnek, mehetnek a hullámok, fújhat a szél, jöhet ellenszél, de a hajónak
menni kell, és célba érni, hisz rajta közel ötezer ember él.
VF
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RUHABÖRZE

A Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Devecseri Védőnői Szolgálat munkatársai ingyenes ruhabörzét szerveztek. A férfi, női és gyermekruházat sok érdeklődőt vonzott, akik lelkesen válogatták a szebbnél szebb ruhákat, cipőket és
gyermek használati eszközöket. A börzét májusban is megrendezzük.
Bujdos Zsuzsanna

ANYÁK NAPI MŰSOR

KÖSZÖNET

Városunk közismert, megbecsült polgára, Szövérfi Gellért teszi járhatóvá az egyházi (régi)
temető útjait. Szorgalmas, önzetlen, térítés
nélküli munkáját köszönik az elhunytak hozzátartozói.

"Jó reggelt, jó reggelt édes jó anyám!
Angyalarcoddal hajolj le reám,
Hadd öleljelek, hadd csókoljalak.
Kicsi karommal átkaroljalak!”

VF

Benedek Elek

A Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ anyák napi műsorral kedveskedett az Idős Klub
tagjainak. A gyerekek megható
műsorral készültek, és ennek eredményeként az előadás után szem
nem maradt szárazon. A Devecseri

Gárdonyi Géza Általános Iskola diákjai és a Vackor Művészeti Modell
Óvoda és Mini Bölcsőde gyermekei lelkesen vettek részt ebben a
meglepetésben. A műsor után tea
és sütemény várta a vendégeket.

ANYÁK NAPI KÉZMŰVES
FOGLALKOZÁS

Bujdos Zsuzsanna

A Devecseri Szociális Alapszolgálta- ünnepi foglalkozás megtartásától,
tási Központ udvara ismét megtelt melyet az épületben folytattunk. A
gyerekek örömmel vitték haza az
lelkes gyermeki nyüzsgéssel.
édesanyjuk számára készített megA Gárdonyi Géza Általános Iskola
lepetést.
3. osztályos tanulói tették tiszteleKöszönjük szépen a pedagógusok
tüket nálunk, ahol papírból virágokat készítettek. A csepegő eső sem aktív részvételét a programunkon.
vehette kedvünket, egy ilyen szép
Bujdos Zsuzsanna

Fotó: Váti Ferenc

MINDEN ÓRÁBAN
ELADUNK EGY INGATLANT.*

HÍVJON MINKET
06 70 454 51 13

AZ ÖN INGATLANÁT IS ELADJUK!
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„AGYAGEDÉNYBE ZÁRT ISTEN-SUGÁR” /GÁRDONYI GÉZA/
(a címlap folytatása)
A „Gárdonyi Géza Emlékév” programjaként a 100 éve elhunyt jeles íróra
emlékezett, és nagyszabású konferenciával tisztelgett május 6-án a város,
a kastélykönyvtár és a Gárdonyi Géza
Emléktársaság. Nem lehetett szebb,
alkalmasabb helyszíne a rendezvénynek, az előadásoknak, mint a Kastélykönyvtár lovagterme.
A Gárdonyi-konferencia és az Adventi Kórustalálkozók az Emléktársaság rendezvénysorozatának részei, de
a Covid-járvány miatt már több éve elmaradt minden rendezvény. Az Adventi
Kórustalálkozókat minden év december
első hetében szervezték meg a pandémia
előtt. Idén, a kórustalálkozót - félve a téli
Az egész napos rendezvény fővédnöke,
időszaktól, a járvány ismételt felütésétől
– a konferenciával egy napra tervezték díszvendége: Keller Péter, az író dédunokája volt, aki az első perctől az utolsóig
a szervezők.
aktív résztvevője volt a napnak kedves
Délelőtt és koradélután nagy szellemi feleségével Edit asszonnyal együtt. Beveélet folyt a kastélykönyvtárban. Megtör- zetőként, a „Gárdonyis-hangulat” megtetént a Gárdonyiról szóló, több korcsoremtésére Szilvás Roberta adta elő Gárportnak kiírt gyermek-olvasópályázat
donyi: A hét vezér c. meditatív versét.
díjainak átadása könyvtári szervezéssel,
A konferencián megjelenteket Ferenczi
értékeléssel. Aztán következtek az előadások, majd késő délutántól a kórusok Gábor polgármester és Bognárné Simon
Katalin elnök-asszony köszöntötte. Öröm
szereplése.

dr. Tuba Márta

volt a szervezők számára, hogy a napot
megtisztelték a „Gárdonyi települések”
polgármesterei. Eljött Gárdonyból az alpolgármester asszony, és Szőlősgyörökről, Kálból mindkét polgármester. Mindhárman örömüknek adtak hangot, hogy
folytatódik Devecserben is a nagy író
szellemiségének méltatása, megőrzése.
A konferenciát az Emléktársaság elnöke
nagy odafigyeléssel, kedves könnyedséggel moderálta mindvégig. Az előadások
20 -20 perces időtartamban követték
egymást.
Elsőként Bognárné Simon Katalin elnök-asszony szólt a Gárdonyi G. Emléktársaság megalakulásáról, eddigi tevékenységéről, további terveikről. Aztán
az előadások következtek.
Dr. Tuba Márta (az érdi Gárdonyi G.
Ált. Iskola és Gimn. tanára, kutató nyelvész): Gárdonyi G. írói életműve a szóbeli
érettségi vizsga témakörei között címmel
tartotta meg előadását.
M. Mester Katalin: A nők ábrázolása
Gárdonyi mozaikjaival - nőalakok leírása
a Hosszúhajú veszedelem c. elbeszélésfüzérben címmel szólt az író könnyedebb,
humorosabb művéről.

Dr. Balázs Géza nyelvész prof. (ELTE,
Partiumi Keresztény Egyetem): Gárdonyi a
Gárdonyi Olvasópályázat díjkiosztó ünnepségén nyelvművészt mutatta be a hallgatóságnak.
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az egri csillagok és a bor kapcsolatáról
szólt a hallgatósághoz. Majd az Egerből
érkező Dr. Cs. Varga István az ELTE BTK
nyug. tanára, József Attila-díjas irodalomtörténész, Gárdonyi és Dante címmel tartotta meg elemző, előadását. Sor
került még Tornai Tamás borász somlói
borainak kóstolás utáni értékelésére is.
A konferencia részvevői közül tízen neveztek be a borversenyre. Tornai Tamás a
tőle megszokott tájékozottsággal és most
még anekdotázó kedvvel is szólt - a már
Gárdonyi korában is igen kedvelt, somlairól. A borversenyt a Gárdonyi Kórus
dr. Balázs Géza nyelvész professzor hangszerkísérettel előadott, megzenésített
A délelőtti előadások után a vendégpolDélutánra még két előadást tartogat- Gárdonyi verse is színesítette.
gármesterek, a város nevében Ferenczi tak a szervezők: Keller Péter dédunoka,
Gábor polgármester, Keller Péterrel és az
Emléktársaság elnöke az iskola mellett álló
Gárdonyi mellszobrot (Konyorcsik János
alkotását) koszorúzták meg a kerek évforduló alkalmából. A koszorúk elhelyezése
előtt hangzott el Szilvás Roberta előadásában a néhai, devecseri kántor-tanító
verse: Írás a Bibliába. Majd a Gárdonyi
Géza utca bejáratánál, az író életéről, az
itt töltött éveiről, a „Fel nagy örömre…”
c. szerzeményének megszületéséről, további versszakok megtalálásáról szóló,
időjárás-álló emléktáblát avattak fel. Majd
az ebéd következett, amit Devecser Város
Önkormányzata állt, és amihez a süteményeket az Őszi Fény Nyugdíjas Klub
tagjai sütötték.
Mátrainé Mester Katalin
Tartalmas, kellemes nap volt! De hogy
úgy sikerült minden, ahogy eltervezték,
ahhoz sok-sok ember együttes – szervező
és lebonyolító - munkájára volt szükség.
A kastélykönyvtár és a művelődési központ vezetője, dolgozói, az Emléktársaság
elnökségi tagjai, a helyi segítők, a konyhai
dolgozók, a technikát biztosítók…
No, nem is lehet igazán felsorolni a sok
kis egymásba fűződő láncszemet, ami
olajozottan vitte, gördítette végig a napot
Gárdonyi szellemiségének dicséretére…
Köszönjük mindnyájuknak.
dr.Lengyel Gyula címzetes esperes

MMK

-6-

Gárdonyi Kórustalálkozó

A KÓRUSTALÁLKOZÓ MARGÓJÁRA…

Alapítva 1927-ben

(a címlap folytatása)
A Gárdonyi Géza Emléktársaságnak Érdemes megismerni történetüket, elolLyra Énekegyüttes Somlóvásárhelyről.
3 év kihagyás után, hosszas előkészü- vasni a repertoárjukat. Akik hallották őket A dalos csapat több mint 10 éves múltra
letekkel végre sikerült megszerveznie énekelni, nekik azért nagy élmény felidéz- tekinthet vissza. A kórust, az elmúlt éva már hagyományos Adventi Kórusta- ni, aki pedig nem hallhatta, most ízelítőt tizedben, az énekelni szerető, társaságot
lálkozót idéző, vagy helyettesítő májusi kaphat a kóruséneklés széles skálájából. kedvelő tagok lelkesedése tartja fenn. Szíkórushangversenyt.
vesen járnak mind a környező települések,
mind saját falujuk rendezvényeire. ReperA legrégebbi, klasszikus rádióadón, a
Kossuthon éppen az évforduló kapcsán
gyakran hallhatunk Egerből adást, helytörténészeket Gárdonyiról, hisz felnőtt
élete nagy részét ott töltötte. Devecserben mindössze 16 hónapot tanított az
ifjú Ziegler Géza, Karád után második
álláshelyén. DE! A „Fel nagy örömre, ma
született…” című, itt írt karácsonyi énekkel nemcsak Devecser, hanem az egyházi zenetörténet nagykönyvébe is beírta
nevét. No, emiatt is tettük valaha az Adventbe a kórustalálkozót. Idén is a Páduai
Szent Antal tiszteletére felszentelt templomba hívtuk meg a kórusokat. E méltó,
szakrális környezetben énekelhetnek a
kórusok. Gárdonyi zenei múltjának jeles
helyén emlékezhetünk. E falak hallották
Somlóvásárhelyi Lyra Énekegyüttes
az ő orgonajátékát, hiszen kántor-tanítói
végzettséggel foglalhatta el állását 1882
Devecseri Gárdonyi Kórus 2021 őszén toárjuk széles skálán mozog, és törekedszeptemberében Devecserben.
alakult Horváthné Fatalin Zsuzsanna mű- nek ennek folyamatos bővítésére, sokElőször Nagy Nándor Richárd plébános vészeti vezetésével. A tagok létszáma fo- színűvé tételére. Vezető: Rémai Lászlóné
úr köszöntötte a megjelenteket és szólt
lyamatosan bővül, jelenleg 16 fő énekel a
A kórus egyszólamú dalokat szólaltatott
arról, hogy ő is ott született, élt gyerkórusban. Az énekkari tagok javaslatára meg, de oly tiszta hangon és mély átémekként, ahol egykor Gárdonyi is, így
vették fel Gárdonyi Géza nevét, ezzel is léssel, hogy óriási tetszést arattak, amit
szívügyének érzi az író emlékének megőrzését. A rendezvény központi része, a megerősítve azt a Gárdonyi szellemiséget, tapssal jutalmaztak a megjelentek. Sikekórusok kitűnő műsorának meghallgatá- örökséget, melynek megőrzését, ápolását rükhöz hozzájárult még az egyszólamúság
sa. Négy kórus mutatkozott be az esten. Devecser városa, oly fontosnak tartja. A előnye, a tisztán érthető szöveg, a háború
kórus most énekel, keserveinek, érzelmes felidézése, a kínok
most mutatkozik be közt Szűz Máriához való esedezés. Az
először nyilvánosan, elhangzott énekek témája, szakralitása,
mivel az adventi idő- emelkedettsége összecsengett a templom
mindenkori hangulatával.
szakra tervezett felTapolcai Kamarakórus: 1991-ben alalépéseik a pandémia
kult a Bárdos Lajos Általános Iskolához
miatt elmaradtak.
kötődő volt tanítványokból, szülőkből,
Megjegyzendő, pedagógusokból. Repertoárjukban a greghogy a fiatal, frissen oriántól kezdve a különböző korok értékes
alakult kórus elva- egyházi és világi alkotásai is megtalálharázsolta a hallgató- tók. Templomi szertartások, koncertek és
ságot. A heves taps városi ünnepségek gyakori szereplői. Fonmellett néhány hal- tos feladatuknak tartják a Kodály örökség
kabb „Bravó” is el- ápolását, a magyar kórusmuzsika népszehangzott…
rűsítését. Rendszeresen részt vesznek a
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KÓTA által szervezett
országos minősítő koncerteken. Legutóbb a
Keszthelyi Dalünnepen
Gálakórus minősítést
szereztek. Az együttes
jelenleg a tapolcai Tamási Áron Művelődési Központ művészeti
csoportja, vezetőjük a
megalakulás óta Török
Attiláné karnagy.
Amit e kórustól hallhatott a közönség, az
varázslatos volt! Angyalok röpködtek a
szentélyben, de még
a templomhajó is tele
lett a boldog puttókkal,
akiket szintén elvarázsolt
a kórus repertoárja. Többszólamúság!
Sokszólamúság! Hömpölygő, áradó, vis�szafogott, temperamentumos, - mikor mi
a legszebb – zengő, lélekröptető zeneiség.
Mily csodás hangszer az emberi torok!
Viharos taps, vastaps…
Ajkai Pedagógus
Női Kar. A kórus története 1986-ban kezdődött, 2016-ban
ünnepelték 30 éves jubileumukat. Tucatnyian vannak ma is az alapító tagok közül, akik
őrzik és továbbörökítik a kezdeti lelkesedést. Fenntartójuk a
Nagy László Városi
Művelődési Központ,
de működésükhöz nem
nélkülözhetik az Ajkai
Önkormányzat támogatását és a pályázatokon elnyert összegeket sem. A kórus jelenlegi létszáma 32
fő, többségükben pedagógusok. A kórus
vezető karnagya Petheő Balázsné Éva,
másodkarnagya Cserháti Csilla.

-7sányság..., mikor mi
kell a kibontakozáshoz.
Derűs tekintetek, kön�nyed éneklés, ha kell
ünnepélyes magasztosság. Gyönyörű volt!
Tapsvihar, vastaps…,
minden lélek ünnepelt.
Az angyalok is röpködtek ismét!

10 európai országban léptek már fel szép
sikerekkel. A „Fesztivál”- fokozat után
2014-ben elnyerték az amatőr kórusoknak
adható legmagasabb fokozatot: „Hangversenykórussá” minősítették őket. 2000
óta közhasznú egyesületként működnek.

A taps elhalkulása
után Dr. Lengyel Gyula
címzetes esperes, plébánost az Egri Főegyházmegye papja szólt
a megjelentekhez míves szavakkal dicsérte
külön-külön a kórusok
Tapolcai Kamarakórus produkcióit, mindben
találva valami egyedit,
értéket. Majd papi áldást adott a sokaságra. A megjelentek ünnepi lélekkel fogadták az áldást, élvezték a pillanatot. Ezt
követte a kórusok közös éneklése: Glória
szálljon a mennybe fel…
Végül az Emléklapok
és ajándékok átadása
következett, amit Keller Péter és Bognárné
Simon Katalin, a Gárdonyi G. Emléktársaság
elnöke nyújtottak át a
karnagyoknak. Keller
Péter, a dédunoka néhány kedves szóval köszönte meg az élményt.

Ezúton jelezzük a
Tisztelt Devecseri Ujság olvasóinak, hogy
az Emléktársaság bővíteni szeretné tagjai
sorát, s aki kéri felAjkai Pedagógus Kórus
vételét, jelezze a Társaság elnökének elnökségi tagjainak
A három évtized alatt sem csökkent lelvagy a Kastélykönyvtárban adja le jekesedésük, énekelnek maguk és mások lentkezését névvel, telefonszámmal.
örömére - egy kortárs amerikai forgató- Visszahívjuk! Támogatást, hogy nívós
könyvíró gondolatát mottóként követik: rendezvényt tarthassunk máskor is, az
„ Könnyebb az élet, ha dalolhatsz róla.” alábbi, OTP-nél vezetett számlaszámra
Rendszeres résztvevői a hazai fesztiváMintha ikertestvére lenne ez a kórus a utalhatnak: 11748090-24892010 Isten
loknak, kórustalálkozóknak, de külföldi
zenei események szereplőjeként is színes tapolcainak. Gyönyörű, tiszta ének, több- fizesse meg segítségüket!
élményeket tudhatnak maguk mögött: szólamúság, erő, energia, halkság, harMMK

Egészségügy
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MEGYEI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VERSENY

Ismét Devecser adott otthont a megyei
elsősegélynyújtó versenynek a Magyar
Vöröskereszt szervezésében, ahol három kategóriában, gyermek, ifjúsági és
felnőtt korcsoportokban mérték össze
az elméleti és gyakorlati tudásukat a
csapatok. Az idén ötvenedik alkalommal rendezik meg országosan a versenyt.

A verseny célja, ami a megnyitón is elhangzott: az elsősegélynyújtás népszerűsítése és hatásos oktatása, az emberi
segítőkészség és a humanitárius eszmék
terjesztése, valamint a vöröskeresztes elsősegélynyújtók elméleti tudásának és
gyakorlati ismereteinek fejlesztése. A versenyt Baráth Gábor, a vöröskereszt megyei
elnöke, dr. Vörös Péter, a mentőszolgálat regionális vezetője és Ferenczi Gábor,
városunk polgármestere nyitotta meg.
A zsűri elnöke Boldizsár Lajos, az ajkai letében és környékén, az emléktavaknál pihenésre is, mivel az egyik versenyzési
mentőszolgálat munkatársa volt.
8 ponton lehetett feladatokat teljesíte- pont erre szolgálat. A többi helyen totót
A Magyar Vöröskereszt devecseri épü- ni. A szervezők adtak lehetőséget egy kis töltöttek ki, elméleti kérdésekre válaszoltak a versenyzők, de volt, ahol vízi, kutyaharapásos, autós vagy éppen játszótéri
balesetet szenvedett személyek ellátását
oldották meg. A szituációk eljátszásában
nagy szerepet kaptak a fiatal segítők, akik
megcsillantathatták színészi vénájukat is.
Fontos volt az is a gyakorlati feladatok
során, hogy milyen módon értesítik a
mentőszolgálatot, milyen információkat
adnak át a hivatalos szerveknek, de az
újraélesztés folyamatát is bemutatták a
csapatok a verseny során.
A kategóriák első helyezettjei továbbjutottak az országos döntőbe, ami várhatóan
szeptember 10-én lesz.
MI

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 művelődési központban lehet leadni.

Alapítva 1927-ben

Kultúra
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EGY ÉJSZAKA A KASTÉLYKÖNYVTÁRBAN

masabbá válik. Olyan titok- estét. Miután a kalandtól már
zatos helyekre is bejuthattak, kellőképpen mindenki elfámint a kastély pincéje, amit radt, jöhetett az esti mese óriás
nagyon élveztek a gyerekek. kivetítőn. Az éjszaka előrehaMiután bejárták az épületet, a ladtával a gyermekek álomba
helytörténeti tárlatban egy totó szenderültek.
segítségével megismerkedhetA reggeli torna után közös
tek a régi hagyományokkal és
kakaózással és muffin, illethasználati tárgyakkal. Persze
ve palacsinta evéssel zárták az
itt is szigorúan zseblámpával
együtt töltött éjszakát. Reméla kézben. Ezután visszatértek
jük, minden kisgyereknek haa lovagterembe, ahol mindenki
Helytörténeti Tárlat kérdéseinek ellenőrzése elfoglalta helyét és egy rövid talmas élmény volt a kastélyA Devecseri Kastélykönyv- mekek vehettek részt egy rend- Gárdonyi Géza mű közös ol- ban alvás!
tár és Művelődési Központ hagyó, kalandos éjszakán. 19 vasásával fűszerezték meg az
Zámbó Dóra
„Gárdonyi Géza nyomában” órakor megnyitotta kapuit a
című olvasópályázatot hirde- könyvtár. A gyermekek elfogtett. A pályázaton résztvevő lalták a lovagtermet, a hálózminden kisgyerek jutalmul sákok előkerültek, majd kezINFORMÁCIÓS TÁBLA
eltölthetett egy éjszakát a dődhetett a kaland. Először
GÁRDONYIRÓL
kastélykönyvtárban, ahol a egy kézműves foglalkozáson
A Gárdonyi konferencia napján avatták fel a Gárdonyi
kulturális intézmény dolgo- vehettek részt, majd sötéteGéza utca elején felállított névtáblát.
zói izgalmas programokkal dés után zseblámpával járták
várták a őket.
Az önkormányzat munkatársai végezték a kivitelezést. A
be a sejtelmes kastély rejtett
jeles eseményen részt vett Gárdonyi dédunokája, Keller
zugait.
Az
éjjeli
„intézmény2022. május 13-án az alsó taPéter is.
gozatos diákokat várták, május látogatásnak” nagy sikere volt,
20-án a felső tagozatos gyer- hiszen sötétben minden izgalA képen Ferenczi Gábor polgármester társaságában látható.
CzJ

Reggeli palacsintázás

Közös olvasás már hálózsákban

Táblaavató a Gárdonyi utcában - Ferenczi Gábor és Keller Péter
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BALLAGÁS A SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN

"Az egész világ a tied. Ismerd meg, hódítsd meg...”
Az idei ballagáson, április 29-én délután a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Devecseri Szakközépiskolájában, igen
kellemes időjárással ajándékozta meg
a Teremtő a ballagókat. A szép ünnepségnek idén is az igényesen díszített
udvar adott helyet, ahol kényelmesen
elfértek a szülők, rokonok, a tanárok,
a meghívottak.

társaiktól: „Köszönjük, hogy ebben az iskolában mi mindig azt érezhettük, hogy a
dolgok értünk történnek, hogy figyelnek
ránk, hogy törődnek velünk, hogy segítenek, bátorítanak. Éreztük, hogy sokszor tanáraink, oktatóink jobban akarták
megtanítani velünk a tananyagot, mint
amennyire mi akartuk megtanulni. De
végül csak sikerült, s közös a dicsőség!

A ballagók fiú-lány párban osztályfőEz az iskola indít útnak bennünket, s
nökük vezetésével sétálták végig tanul- úgy érezzük, hogy tarisznyánk most csormányaik helyszínét, a folyosókat, az osz- dultig van. Talán a megszerzett szakmai
tudáson túl a jóindulat, a türelem, a megtálytermeket.
A Himnusz elhangzása után a műsor értés, a munka tisztelete, a jóság tölti meg.
Gyenes Tiborné osztályfőnök és igazga- Mi, végzősök most félszegen és mégis
tó-helyettes által előadott Hamvas Béla: büszkén állunk itt. Nemcsak a ruhánk,
Útravaló c. versével kezdődött. Majd Ko- a szívünk is ünneplőbe öltözött. Megcsivács Éva igazgatónő üdvözlő szavai kö- náltuk! Mi, akik megjártunk sok iskolát,
a vadóc gyerekek, a tanulni nem mindig
vetkeztek.
akarók, ma búcsút veszünk az iskolától.
A tizenegyedikesek nevében Csóré Ba- Mára csak az öröm maradt, ám nem felázs köszönt el az iskolától, a tanároktól, lejtjük el, hogy sírva - nevetve, sok - sok

könyörgés árán, harcolva ellenállással,
tanáraink mégiscsak segítségünkre voltak
abban, hogy végre most kezünkbe vehessük a végső bizonyítványt. Nem felejtjük
el a sok biztatást, jó szót, az észhez térítő dorgálásokat sem! Köszönjük!”- zárta
gondolatait a ballagó.
A 10. évfolyamosok nevében Garancz
Cintia búcsúzott, aki humorosan felemlítette a „Máltai wellness szigorát” és a
továbbra is megőrzendő baráti kapcsolatokat: „Remélem, hallunk majd Rólatok,
hogy mennyire profi gépeket hegesztettetek össze, mennyi idős, rászoruló emberen
segítettetek, s akkor büszkén mondhatjuk: Egy suliba jártunk Veletek! Kívánunk
Nektek sikeres szakmai vizsgát, jó munkahelyet, boldog magánéletet és örömöt!”zárta az elköszöntést a tanuló. Ezt követte
Pintér Katinka szavalata, mely elhangzó
verset Török Vivien végzős máltais diák
írta. A vers visszatérő gondolata, hogy

Alapítva 1927-ben

„Hiányozni fogtok!”
Az idén tízen ballagtak hegesztő szakon:
Barcza Kevin, Bogdán Bálint, Bogdány
György, Csóré Balázs, Horváth Attila Marcell, Jungvirt Antal, Kozáni Dominik, Orsós György Renátó, Szilvási Bálint Ádám.
Szociális gondozó és ápoló szakon tizenegy lány végez az idén: Bogdány Amanda
Mária, Horváth Cintia Julianna, Madar
Dóra, Nagy Vivien, Orsós Loretta, Orsós
Szindi, Pál Anna Viktória, Pintér Katinka, Révai Alexandra, Török Laura, Török
Vivien Zsuzsanna
Kovács Éva igazgatónő köszöntő szavai,
mondanivalója erkölcsi, életviteli útravalókat adott, s idézte az előrevivőt az elmúlt
időkről: „Ne felejtsétek azonban soha,
hogy a szabadság felelősséggel jár! Most
többet kérek tőletek, mint év elején. A
szabadság azt jelenti, hogy ti döntitek el,
hogyan szelektáltok, a felszínes, könnyű
kibúvókat kínáló, bódító csodaszerek és
a valódi megoldások között. Ti döntitek
el, hogy a mai világ könnyen hozzáférhető tudásszeleteiből hogyan kovácsoltok

Oktatás

magatoknak valódi tudást. Ti döntitek
el, hogy az értékek, életformák zűrzavaros kínálatából hogyan választjátok meg
a saját utatokat. Azt kérem tőletek, hogy
döntéseitek során mindig az igaz értékek:
becsület, emberség, szeretet vezéreljen
titeket. Sok bátorságot, józanságot kívánok nektek a rátok váró útelágazásoknál.
Hamvas Béla szavaival köszönök el tőletek. „Az egész világ a tied. Ismerd meg,
hódítsd meg, senki sem tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod. Felelős vagy
minden emberért, aki veled él, s el kell
számolnod minden fillérrel, amit magadra
költesz, minden örömmel, amit magadba
zártál… Most eredj és élj, mert a világ a
tied!” Igazgató Asszony a kollégáin túl a
szülőknek is megköszönte a támogatást,
hisz nélkülük nem sikerült volna a tanulmányokat befejezni… - fogalmazta meg
nyomatékkal ezt a fontos tényt.
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érzékkel neveli, tanítja, formálgatja a nem ritkán nehéz szociális helyzetben
lévő – tanítványait. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat részéről a végzősök átvették,
és tarisznyájukba tették a „máltai pajzs
véderejét” szimbolizáló jelvényt is.
Anyák Napja küszöbén, köszönetül Török Vivien elénekelte, Csézy hangjával
fémjelzett: Mama… c. dalát.

Aztán a végzősök kettős kört formáltak,
és most is magasba engedtek egy-egy lufit,
jelezvén, hogy a diákévek is ilyen gyorsan
szálltak el. Pár éve a lufik észak felé szálltak, aztán volt év, hogy igen magasra repültek, már csak egy pontnak látszódtak
az iskolaudvar felett, aztán délnek vették
az útirányt. Idén alig emelkedtek fel, s
máris ellibbentette a kíváncsi szemek elől
az északi szél. Lám, ilyen az élet is, sokszor
kiszámíthatatlan. Buktatók, göröngyök
lesznek biztosan. Talán nincs is sima út.
Ezután következett a jutalmak, okleveDe biztos iránytű lehet a jól végzett munlek átadása. Az itteni iskolai oktatásban
ka, a tisztesség az élet minden területén. A
az egyéni bánásmód elve fokozottan jelen
ballagási műsor a Szózat hangjaival zárult.
van, mert minden tanulónál megtalálták
azt az egyénre jellemző, jó tulajdonságot, Mosoly ragyogott minden arcon, - szüami elismerést érdemelt. Valóban, ez az lőén, rokonén, barátén, a ballagókén…,
intézmény magáénak érezve a rábízotta- - a virágok is mosolyogtak…
kat, kitűnő pedagógiai és pszichológiai
MMK

Múlt idéző
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AZ ISKOLAPADRA VISSZAGONDOLVA…
1963-ban végeztünk, 59 éve a Gárdonyi Géza Általános Iskolában.

A három évfolyamból összegyűlt csapat tagjaival szeretettel emlékezetünk iskolánkra, volt tanárainkra. Kovács Tanár Úr Marcaliból, és Antal Tanár Úr Pápáról nem tudtak eljönni, de a jelenlévőkkel kellemes és nosztalgikus emlékeket idéztünk.
Büszkék vagyunk Iskolánkra. Köszönöm mindenkinek, aki nagy távolságból is eljött, hogy együtt örvendezzünk egymásnak.
Samuné Szabó Zsuzsi

A TALÁLKOZÓK IDEJE…

A tavaszvégi hónapok, a május és a június, az általános iskolai és az érettségi
találkozók ideje. Látjuk, halljuk, s időnként mi is részt veszünk ilyesmiken...,
aztán keserédes nosztalgiával gondolunk
vissza a diákévekre. Akik már „több évtizedes” találkozókon vesznek részt, már
megfogalmazhatnak érdekes, általános
megfigyeléseket. Pl: az 5-10 éves érettségi
találkozón „valaha” (30-40 éve) olyasmiről
számoltak be, kinek hány gyereke született, a 15 évesen, hogy ki-ki hol járt már
a világban, milyen munkában teljesedett
ki. Aztán ki vált el, ez lett a fő téma az évtizedek múltával. Kinek, kiknek lett „új
családja”, és miféle más gubancokat hozott
az élet az egykori gondtalan diáknak. Aztán már lassacskán jöttek a szomorú hírek
is, néhányan eltávoztak a földi létből. A
40-45 éves találkozókon szinte állandó
téma már, a fehér asztal mellett, hogy ki-ki
milyen gyógyszert szed a magas vérnyomására, a koleszterinszint csökkentésére,
az ízületi fájdalmaira, a refluxára, a fájó

forgójára, a veséjére…Ja, meg a szívére!
Aztán az 50-en kiderül(t), hogy van, aki
nem emlékszik már egyáltalán az előző
találkozón elhangzottakra, de még van,
aki az osztálytársakat sem ismeri meg…
No, persze mindezek nem rólunk, nem is
az olvasókról, hanem egészen másokról
szólnak. Mégis hasonlók, mint amit dr.
Gerevich József pszichiáter is jó humorral
feljegyzett. Nevessünk együtt:

- Menjünk a Fekete Bikába! Ott kímélő,
(minden)mentes ételeket is lehet rendelni!

A többiek buzgón helyeselnek: - Remek
ötlet, menjünk!

A 60. évforduló előtt éppúgy tanakodnak
az öregdiákok.

30 éves találkozóra készülnek, ismét
gondolkodóba esnek: - Hová menjünk,
hová menjünk?

- Mit gondoltok, hová menjünk?

- Kitűnő ötlet, menjünk!
40 éves találkozó előtt újra töprengenek,
hol kéne megünnepelni.

- Hogy ez nem jutott eszünkbe! Persze,
menjünk oda!
Az 50 éves találkozó is elérkezik.

Hát most hová menjünk? Menjünk a Fe“20 éves érettségi találkozóra készül az kete Bikába! Oda kerekes székkel is
osztály. Tanakodnak, hol ünnepeljék meg.
Egyik fiú javasolja: - Menjünk a Fekete Bi- simán be lehet jutni!
kába, ott bomba csinos pincérnők vannak! - Jaj, de jó, menjünk oda!

- Menjünk a Fekete Bikába…

Hű, de jó! Ott még úgysem voltunk soha!”
Egyik teltebb alkatúnak eszébe jut: - Menjünk a Fekete Bikába, ott hatalmas ada- (Dicika53 YouTube videójából)
MMK
gokat szolgálnak fel!

Múlt idéző
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KOVÁCS JÓZSEF EMLÉKÉRE
Megdöbbenve értesültem Kovács József
halálhírétől. Életének 80. évében hunyt
el hosszan tartó, türelemmel viselt betegségben. Fekete gyászzászló leng az
iskola bejáratánál. Egykori tanárára, a
testnevelőjére és földrajz szakos pedagógusára emlékeztet, s tisztelettel idézi
fel legendás alakját. A tanítványai szerették és rajongtak érte.

A pápai Tanítóképző jogutódjában,
Győrben szerezte tanítói oklevelét, majd
később tanári diplomát kapott. Pályáját
Borszörcsökön kezdte, s innen került tanfelügyelőnek a Devecseri Járási Hivatal
művelődési osztályára. Ezután következett a több évtizedes eredményes oktató
– nevelő munkája városunkban. A fiatal,
tehetséges tanár komoly sikereket ért el
a leány kézilabda csapataival, s hamar
ismertté vált neve szakmai körökben me-

gyénk szerte. Iskolai sportversenyeket
szervezett és edzőként segítette a Spartacus munkáját. Földrajz órái élményszerűek voltak, kiváló előadóként repítette
el tanulóit a világ különböző tájaira. A
felsőbb vezetés is elismerte munkáját, s
kinevezte a somlóvásárhelyi iskola igazgatójának. Vezetése alatt vette fel az intézmény a Széchenyi István nevet, s azóta is
szellemiségének meghatározója. A település megbecsülését érezhette akkor is,
amikor polgármesterüknek választották
meg. Itt is komolyan vette feladatát, sokat
fáradozott fejlődéséért, az itt élő közösség
összekovácsolásáért. Gazdag életútjának
megkoronázása volt, hogy egy cikluson át
a megyei közgyűlés tagjaként szolgálhatta
Somló környékét, s szó – szólója volt az
általa is kedvelt bazalt piramisnak, a híres somlói bornak. Jómagam közelebbről

is ismertem mivel hosszú évtizedeken át
szeretett szomszédságban éltünk.
Tisztelt Tanár Úr! Kedves Jóska bácsi!
Nyugodjál békében! EMÉKEDET MEGŐRIZZÜK!
CzJ

EGY ROMKASTÉLY NYOMÁBAN
Városunk tanára Horváthné Fatalin
Zsuzsanna a Vas megyei mikosdpusztai kastélyról tett közzé fényképeket a
közösségi oldalán.

Nagyon megörültem a romjaiban is pazar látványt nyújtó épületnek. Jól ismerem
a helyet, mivel gyerekkoromban Mikosdpusztán nyaraltam az anyai nagyszüleimnél. Nagyapámmal, Laczi Mihállyal
gyakran jártam a kastélyban. Az 1960-as
években SZOT Gyermeküdülő működött
az ódon falai között. Az ebédet és a vacsorát a közeli len gyár konyhájáról vitte
nagypapám triciklivel, s ilyenkor gyakran
társul szegődtem mellé.
A mostani állapotot látva nyomába
eredtem az építése történetének és fényes
korszakának. Az építkezés 1857 – 1866
között zajlott. Építtetője a taródházi báró
Miklós Ede volt. Angol mintájú romantikus kastély emelkedett az erdő magas
fái fölé. Benne vízvezeték, központi fűtés. Csodájára jártak a szépen gondozott
kastélyparkjának is. A földesúr 1873-ban
bekövetkezett halála után két lánya örökölte az uradalmat, fiát Jánost léha élete
miatt kitagadta az örökségből. Később

Fotó: Horváthné Fatalin Zsuzsanna

testvérei neki ajándékozták a birtokot.
Csak remélni tudom, hogy a valaha szép
Róla még érdemes megemlíteni, hogy napokat látott kastély megújulva újra e
kedvtelésből irodalommal foglalkozott. vidék büszkesége, turisztikai látványosSobri Józsi Amerikában címmel színda- sága lesz!
CzJ
rabot írt.
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KÉRDEZHETEK?

Az ember úton-útfélen olyan dolgokba botlik, amelyek kérdésfeltevésére ösztönöz, amelyek legtöbbször válasz nélkül
maradnak.

Városhatáron innen
- A jó munka elnyeri jutalmát?
Az egyik bolt előtt két „közmunkás” as�szony söpröget. Az egyik ismerős, a másik újnak látszik. A „régi” ímmel-ámmal
húzogatja a söprűjét ide-oda, ott söpör,
ahol a „papok táncolnak”. Az új megrója;
-Ha már itt vagyunk, csináljuk rendesen!
Én ide már nem akarok visszajönni! – és
a sarokból is kisöpri a csikkeket. a másik
meglepődve nézi, morog egy keveset, aztán ő is munkához lát. Hamarosan rend,
tisztaság lesz a bolt környékén. Az ajtón
kilépő vásárló elismerően szól; Szép rendet csináltak, gratulálok! Kár, hogy ezt a
közelben álló „hagyományosan” dolgozónak mondta. Csak remélem, hogy a távolabb álló új is hallotta. Talán lehetne, hogy
a jól, jobban dolgozók külön figyelmet, elismerést kapjanak. Annál is inkább, mert
néhány nappal később egy másik helyen
egy másik brigád jócskán túlórázott az
ebédszünetből az egyik központi helyen
mindenki szeme előtt, szinte tüntetően,
mindennapi rutinként. Jól tudom; „Kis
pénz, kis foci!”- de ennyire?
- Ki tudja nézni a helyi TV adásait?
Azt hiszem, a devecseri TV adásaira minden helyi lakosnak szüksége van. Kovács
Zsolt fáradhatatlan, nagyszerű munkája
nélkülözhetetlen. Minden lényeges ese-

ményen ott van, és közvetít, amelyből a
„keveset”mozgók is tudhatják a lényeget
a városról. Most mi a helyzet? A „Kábel”
kedvezményes alapcsomagjában csak az
analóg csatornán van DVTV, Digi TV kb.
100 adóján sincs. A képújságot sem láthatjuk (a rendezvényeket többnyire ott
hirdetik). Hol lehet látni a helyi TV-t? Ki
tudja, mit kell tenni? Aki tud segíteni, kérem sokadmagammal, hogy tegye meg!
- Mi lesz a közösséget kedvelő idősekkel?
Sok évvel ezelőtt megalakult a társaságot kedvelő idősek részére az Őszi Fény
Nyugdíjas Klub. Nagyszerűen működik
most is a művelődési központban sok
értékes programmal. A Makovecz – lakóparkban élők helyben alapítottak klubot, hogy legyen lehetősége a hasznos,
tartalmas, szórakoztató időtöltésre. Kiválóan működött, sok örömöt jelentett
az odajáróknak. Közel volt, rövid sétával
elérhető. Aztán a háznak új tulajdonosa lett, a klubtagok meg „hajléktalanná”
váltak. Az önkormányzat új helyiséget
biztosított a felújított kórházban. A klub
tagjai – noha szeretnék a foglalkozásokat
megtartani – idős koruk miatt távolinak
tartják – bármennyire is szép – a felajánlott helyiség. Gyakorlatilag megszűnt a
klub. (A falubuszos megoldást sem tartják jónak.) Az új lakótelep idősei így ki-

maradnak egy számukra nagyon kedvelt
időtöltésből. Valamit ki kellene találni. Az
nem lehet, hogy azok az idősek, akik itt
élték le életük nagy részét, sokat tettek a
településünk nevének becsületéért, életük
utolsó szakaszában az egyetlen szórakozási, közösségi (klub) lehetőségét ne tudják
igénybe venni!
Városhatáron túl
- Kik azok a celebek?
- Hosszú ideje keresem a szakszerű meghatározást, de még nem akadtam rá. Ezért
szerkesztettem egyet saját használatra,
eszerint a celeb nem sok mindent csinál,
ezzel viszont rengeteget keres. Mutogatják
TV-ben, bulvárlapokban, ahol néha nyilatkoznak „világmegváltó” gondolataikról.
Versenyt röhögnek egy-egy furcsa TV műsorban, képeket posztolnak „okos” elektromos kütyükben. Az ajnározott „álompár” bejelenti, hogy mégsem volt minden
mesés a messze távoli szigeteken töltött
nászúton. Aztán jön a válás, és lesz belőlük
2 celeb („osztódással szaporodnak”). Most
már ott tartanak, hogy hatalmas pénzért
kamerák előtt szülnek. Már semmi sem
szent! Az emberi lét legcsodásabb, legbensőségesebb mozzanatát ország világ
elé tárják. Mi jöhet még?
VF

Múlt idéző
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KÉPESLAPOK A MÚLTBÓL

A rövid üzenetek és üdvözletek népszerű formája a képes levelezőlap 1870-ben
Poroszországban és Franciaországba terjedt el. De Magyarországon is hamar közkedveltté vált. Idehaza a posta 1896-ban
megjelent millenniumi képes levelezőlap

– sorozattal hívta fel a figyelmet erre az új
levelezési eszközre. Kisvárosunkban, Devecserben is készültek már a XIX. század
végén hasonló képeslapok a helyi újság
nyomdájában. Mára ezek a még fellelhető
példányok óriási forrás értékkel bírnak.

SOMLÓI ÉJSZAKAI PINCETÚRA AZ IDÉN IS
A Somló Fesztivál kulturális és családi programjaival kiegészülve rendezik
meg az idei évtől a Somlói Éjszakai Pincetúrát, amely 35 helyszínen 52 pincészet boraival várja a vendégeket június
közepén.

A pincetúrát első alkalommal 2013ban somlói önkéntesek szervezték meg
először, és a mai napig a somlói borászok
és gazdálkodók finanszírozzák és tartják
életben a régió legnagyobb szabadtéri

borszakmai eseményét.
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Megismerhetjük belőlük településünk
egykori arculatát, íróinak közlendőjét.
A helytörténeti gyűjteményünk szívesen
fogadja a lakosság köréből Devecser és
környéke levelezési dokumentumait.
CzJ

óihoz. Ettől az évtől a hagyományosan a
A Somló-hegy pincészetei idén az or- szombat esti tábortűzgyújtással kezdődő
szág más vulkanikus termőterületeiről is rendezvényt kétnapos kulturális esemény
vendégül látnak borászokat, így összesen előzi meg.
csaknem 52 termelő borait kóstolhatják a
A hagyományteremtő szándékkal ellátogatók. A Somló mellett az Észak-Ba- indított Somló Fesztivál június 17-től két
laton vulkanikus hegyeiről, Tokajból, a nappalon és egy éjszakán át a Somló teljes
Mátrából, a Bükkből és Egerből.
területén kulturális, geológiai, kézműves,
A pincetúra időpontja a nyári napfor- családi, művészeti és boros programokkal
dulóhoz kötődik, és szorosan kapcsolódik várja az érdeklődőket.
a helyi, Szent Iván-éji tűzgyújtás tradíciMI
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(ÁL)HÍREK NYOMÁBAN

Széles látókörre tettünk szert az elmúlt
évtizedekben, köszönhetően az internet
adta lehetőségeknek. A közösségi média segítségével ez az olló még tágabbra
nyílt. Ma már oda jutottunk, hogy nem
tudjuk mi az igaz, mi a hamis információ – kivéve, ha egy ismerősünk tesz fel
magáról vagy a nyaralásáról képeket,
illetve információkat tapasztalatairól.

A választások idején is tapasztalhattuk,
hogy mindegyik politikai formáció pro és
kontra megpróbálta bebizonyítani, hogy
csak neki van igaza, kiemelve akár pár
másodperces beszédrészletet, nem törődve azzal, hogy a teljes beszéd más üzenetet fogalmazott meg. A szimpatizánsok
mindkét tábora meg volt győződve arról,
hogy valós információkat közöl. Nem ellenőrizték le, hogy valóban úgy vannak-e
a dolgok, ahogy olvasták a posztban, hir- ségügyi dolgozok sem tudták, hogy mi
és mikor történik, de az átlagember csak
detésben.
kapkodta a fejét, hogy akkor most mi is
Mindenki szereti a rövid, tömör kinyivan? Oltott és oltatlan feszült egymásnak
latkoztatást, hiszen ez a legegyszerűbb: „a
abban a hitben, hogy csak neki lehet igalényeg” fogalmazódik meg, és nem várja a
gondolkodást. Nem igényli, hogy utána- za. És most sem látunk tisztán annyi hét,
nézzünk az információnak, csak mellette hónap és év után.

méletek. Akik az ukránokat vagy éppen az
oroszokat éltetik a felesleges vérrontásban,
azok már megtalálták a számukra megfelelő oldalakat, amiknek szinte minden
szavát, betűjét és képi világát elfogadják,
osztják, ezzel is győzködve ismerőseiket,
hogy nem jól látják azt a világot, amiben
álljunk ki. Pedig egy rövid kutatás után
A „szomszédban”, Ukrajnában háború élünk.
kiderülhet, hogy valóban így történt-e, van. Ha úgy tetszik, Oroszország „különleSzeretjük magunkat álomvilágban rinvagy ennek ellenkezője valósult meg.
ges katonai hadműveleteket” hajt végre. A gatni, ahelyett hogy utánajárnánk az inEmlékezzünk vissza a koronavírus jár- közösségi médiába szinte ellenőrizetlenül formációknak. Mert ez így egyszerűbb.
vány idején tapasztaltakra. Néha az egész- érkeznek a hírek, álhírek, összeesküvés el- Készen kapom, megfelel a saját érték-
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rendemnek, akkor csak igaz lehet!!! De
lehet, hogy mégsem? Hogyan tudjuk a
„tényeket” ellenőrizni? Hogyan lehet észrevenni, hogy az oldal kattintás-vadász,
áltudományos, kitalált híreket közlő vagy
éppen politikailag elfogult?

„Szomorú hírt osztott meg a „XY” sztár
a közösségi oldalán” – jaj, mi lehet az?
Egyből kattintunk, és látjuk, hogy reklámok között találunk néha egy mondatot.
És szinte semmi sem biztos, hogy igaz
abból, ami ott megjelent. De az oldal tuNem lehetetlen észrevenni. Segítségül lajdonosának szereztünk pár dollár centet,
hívhatunk tényellenőrzéssel foglalkozó mivel a reklámok megjelentek nálam is,
oldalakat is, ilyen például az urbanle- s az oldala is népszerűbb lett.
gends.hu is.
Ma már nem a padon ülő asszonyok,

HONNAN TÁJÉKOZÓDUNK?
A mai felgyorsult világban, főleg, ha
valakinek van internet előfizetése, több
helyről tud tájékozódni. Egy interneten
kitölthető űrlap segítségével arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire olvasunk még újságot, hallgatunk rádiót
vagy nézzünk tévét? A nem reprezentatív kutatást 28-an töltötték ki.

rendszeresen, de a többség (60,7%) csak
az internetes híroldalakat böngészi, míg
17,9% egyáltalán nem néz napilapot, weboldalakat. A Devecseri Ujságot 64,3% olvassa az űrlap kitöltői közül. Rádióadóra
a válaszolók 28,8%-a egyáltalán nem „teker”. A hallgatói toplista élén 35,7%-kal a
Retró Rádió áll, a Petőfi Rádió (14,3%) és
A válaszadók nagy része internetes olda- a Kossuth Rádió (7,1%) előtt. Arra a kérlakat vagy a közösségi médiát nézi meg, ha désre, ha lenne városunkban rádióadás,
tájékozódni akar. Az ő arányuk egyaránt hallgatná-e, a válaszok negyede igen volt.
42,9%. Elsődleges hírforrásnak a televíziót A televíziós hírműsorok tekintetében a
10,7% és a rádiót 3,6% tekinti Devecser- legtöbben az RTL híradóját (39,3%) nében. A megyei napilapot 21,4% olvassa zik, amit holtversenyben az ATV és a TV2

- 17 hanem a fotelben, a számítógép billentyűzetét koptatók terjesztik a legjobban a
félig igaz vagy a teljesen hamis állításokat.
Amikor hozzátartozóként szembesülünk
a „hírekről’, szinte ledöbbenünk és keressük a kérdésre a választ: „Miért kell ilyet
terjeszteni?” – Nem értem az embereket!
MI

követ 17,9%-kal. A válaszadók 21,4%-a
nem néz hírműsorokat. A Devecseri Városi Televízió adását viszont 72,2% kíséri figyelemmel. A DVTV-t elsősorban a
közösségi médiában követik az űrlap kitöltői, kábelen alig nézik. A leghitelesebb
hírforrásnak az internetes hírportálok
bizonyultak a válaszadók között. A weboldalakat 32,1% véli objektívnek. A második helyen a közösségi média (28,6%),
a dobogó harmadik fokán a televíziós
hírműsorok (21,4%) végeztek.
MI
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A LEGJOBB NÉGY KÖZÖTT A KUPÁBAN

A devecseri férfi labdarúgó csapatunk helyén álló Tihanyt fogadta a soron követmájusban a Vehir.hu Megye Kupában kező fordulóban. A fiatalokból álló vena legjobb négy közé került.
dégek jobb kondícióban voltak, és hamar
lefutották a Szpari védelmét. A szépítő gól
Paksai Márk jóvoltából született.
A sorozatban elsőként a Szentantalfa
Az U19-es csapatunk 2 gólos vezetést
volt az ellenfél, akik a második félidőben
kettő góllal is vezetek, de az esti mérkő- és ezzel a győzelemért járó 3 pontot csezésen, Szabó Dávid (69’), Sáringer Dávid rélte le döntetlenre, valamint egy pontra
(72’) valamint Király Lajos (83’) találatai- a Tihany ellen.
val fordítottak az eredményen. A DevecseA megyei férfi I. osztályban gólzáporiek sok helyzetet kihagytak a
mérkőzésen.
A következő
ellenfél a Pét
lett, akik a devecseri vezetés
ellenére, a rendes mérkőzésen
elért döntetlen
után, a büntetőrúgásokkal
jutottak a döntőbe, ott az Úrkút ellenfelei
lesznek.
Vehir Megye
Kupa: Negyeddöntő:
Devecser –
Szentantalfa 3:2 (0:0)
Elődöntő: Pét – Devecser
3:3 (0:1) tizenegyesekkel: 4:3
A férfi megyei I. osztályban vitézkedő
Devecserieknek az Ajka Kristály otthonában április végén nemsikerült pontot szerezniük. A tósoki pályán a hazaiak Szabó
Kornél, valamint Szedlacsek Balázs kettő
találatával 3 gólosra növelték az előnyüket
82 perc alatt. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy
Burucs Károly szépítsen a Szpari részéről. Sajnos a hajrában csapatunk Gergócs
Mátyás jóvoltából még újabb gólt kapott.
Utánpótlásunk vasárnap játszotta mérkőzését Ajkán. A bravúr a munka ünnepén nem sikerült, 5 gólos vereség lett a
végeredmény.
A bajnokságban Devecser a tabella 2.
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Szentantalfa – Devecser 7:1 (4:0)
utánpótlás: 2:2 (2:1)
A női bajnokságban a listavezető érkezett Devecserbe május első napján. A hölgyek a mérkőzés során mindent megtettek
a győzelem érdekében, a gólok után is hajtottak a pályán. Több hazai helyzet is kimaradt: ami a vendégek részéről sikerült,
a Devecserieknek nem. A gólok ellenére
kiemelendő a védelem és Karácsonyi Alíz
kapusunk teljesítménye.
A hölgyek
Gyulafirátótra
utaztak vasárnap. A megyei
bajnokság 14.
fordulójában
a Devecseriek csere nélkül érkeztek
Veszprémbe.
Mindkettő gyulafirátóti gól az
első félidőben
született.

A hölgyek hazai pályán fogadták a fűzfői
alakulatot május 15-én. A tét
ros mérkőzések voltak a 28. fordulóban. nem volt kicsi, a 3. hely került elérhető
Sajnos a Szentantalfa visszavágott a De- közelségbe, ha nyernek a vendégek ellen.
vecserieknek a kupában elszenvedett ve- A gól Nagy Rebeka és Horváth lábában is
reségért. A félidőben már 4 gólos volt az benne volt, a mérkőzés első félidei látváelőny, az ellenfelünk pedig a második fé- nya és helyzetei alapján akár 5:0 is lehetett
lidőben is növelte az előnyét. 7 gól után volna Devecser részére. A vendégek egy
érkezett a devecseri szépítő találat Keller védelmi hibának köszönhetően szerezték meg a vezetést, ami erőt adott nekik
Tamás részéről.
a második, sorsdöntő találathoz.
Az U19-es csapatunk szerzett egyedül
pontot, akik 2 gólos hátrányból hozták ki a
meccset döntetlenre. A devecseri gólszer- Eredmények:
zők Juhász Gergő és Keringer Máté voltak. Devecser - PELC-Nyárád 0:5 (0:2)
Gyulafirátót - Devecser 2:0 (2:0)
Devecser – Fűzfő 0:2 (0:0)
Eredmények:
Csapataink közül a felnőtt férfi I. oszAjka Kristály - Devecser 4:1 (1:0)
tályban
a 11., az utánpótlás a 9., a nők
utánpótlás: 5:0 (2:0)
pedig a 4. helyen állnak a tabellán.
Devecser – Tihany 1:5 (0:2)
MI
utánpótlás: 4:4 (3:2)
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REJTVÉVY

A kvíz kérdésekre adott helyes válaszok első betűit ös�szeolvasva Gárdonyi Géza eredeti nevét kapja megfejtésül. A neves író jó barátságban volt a szegedi meseíróval.
A három kép közül válassza ki azt, amelyiken ő látható!
K V Í Z K É R D É S E K:
1./ Szombathelyi városrész: - - - - 2./ A Nóra című irodalmi mű írója: - - - - 3./ Gyula szülött zeneszerző: - - - - - Ferenc
4./ Japán szórakoztató művész: - - - -5./ Pillangó
6./ A Hídember című filmben Széchenyi
megformálója: - - - - - - - Károly
7./ Hasad, reped a jég: - - - 8./ Üzem: - - - 9./ Az örök nő: - - 10./ Traktor: - - - - 11./ Ló eledel: - - - - Készítette: CzJ

B

C

A

GRÍZES – KÓKUSZOS
– BÖGRÉS

Egyszerű és nagyon finom bögrés kókuszos-grízes süti. Ha szeretik a gyorsan elkészíthető, finom kevert tésztákat, ez biztosan ízleni fog mindenkinek. A massza,
tetszés szerint ízesíthető vaníliával, vagy
akár egy kevés reszelt bio citromhéjjal is. A
recept elronthatatlan, bármilyen alkalomra
remek választás. Bögre mérete = 2 dl-nyi
tartalommal.
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Szeretettel köszöntjük Devecser legifjabb lakóit:
Horváth Tifani Tünde 2022.04.30.
édesanyja: Pápai Szabina Ildikó,
édesapja: Horváth István
Lakatos Noé Péter 2022.05.18.
édesanyja: Lakatos Letícia Karolina
Takó Zétény 2022.05.13.
édesanyja: Takó-Kovács Adrienn,
édesapja: Takó Ferenc Balázs
Nyári Melissza Ilona 2022.05.08.
édesanyja: Nyári Éva,
édesapja: Kis Róbert
Pleiveisz Zorka Natália 2022.05.16.
édesanyja: Papp Alexandra,
édesapja: Pleiveisz Ádám
Jankó Marcell Máté 2022.05.24.
édesanyja: Berki Szilvia,
édesapja: Jankó Máté

Sok örömet és jó egészséget kívánunk
a családoknak!

Amikor az érzékek romlanak…
Két szentjánosbogár találkozik. Az
egyik teljesen be van kötözve.
- Jézusom! Mi történt veled? – kérdezi
aggódva a társa.
- Azt hiszem egy kicsit meggyengült
a látásom. Tegnap este láttam egy
gyönyörű nőt. Leröppentem hozzá és
szorosan magamhoz öleltem. Ekkor
derült ki, hogy csak egy eldobott
cigarettacsikk volt…
Játék a szavakkal
Két férfi beszélget:
- Maga ügyvéd?
- Igen.
- És van ügye?
- Most éppen nincs.
- Akkor maga ügyetlen?

Alapítva 1927-ben

- De volt egy ügyem…
- Akkor maga együgyű.
- De aztán elvették tőlem…
- Értem. Akkor maga ügyefogyott.
Az igyekvő fiatalasszony
A fiatalasszony életében először süt
kalácsot a szakácskönyv receptje
szerint.
Külsőre elég szép is lett a tészta. A férj
beleharap, rág, rág, s elkezd köpködni.
- Mi az? Nincs jó íze? Tán nem elég
édes? – kérdezi asszony.
- Drágám, ez a kalács tele van
tojáshéjjal, az ropog a fogam alatt.
- Hát persze! Mert az írja a
szakácskönyv: „Fél kiló liszthez
adjunk két egész tojást…”
Gyűjtötte: MMK
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