
Április a hónapok sorában a legsze-
szélyesebb. Éledezik a természet, de 
az időjárás gyakran járatja a bolond-
ját velünk. A napsugár kicsalogat 
bennünket a madárdaltól hangos 
erdőkbe, mezőkre, hogy aztán akár 
már másnap, kiadós hózáport zú-
dítson ránk. No, de bolondozásai 
mellett, számos jeles napja miatt 
azért nagyon szeretjük. Mindjárt 

első napja vidámsággal köszönt 
ránk, hiszen a tréfálkozás napján 
szinte mindent szabad, csak meg-
sértődni nem. Április 11-én József 
Attila születésnapján ünnepeljük a 
Költészet Napját, sok helyen író-ol-
vasó találkozókkal, irodalmi estek-
kel tisztelegnek a magyar líra nagy-
jai előtt. Idén április 21-re esik a 
kereszténység legnagyobb ünne-

pe, Jézus feltámadásának napja. A 
Biblia szerint Jézus – pénteki ke-
resztre feszítése után – a harma-
dik napon, vasárnap feltámadt. 
Áldozatával megváltotta minden 
ember bűnét, feltámadásával pedig 
győzelmet aratott a halál felett. Kü-
lönböző hagyományok, népszoká-
sok kapcsolódnak ehhez a naphoz.  

A gyerekek többsége várja az iskolát. Már idejekorán kezdi a felsorolást, milyen mintájú iskola-
táskát, milyen színű tanszereket, milyen tolltartót szeretne majd szeptemberben első nap az isko-
lába vinni. Mindannyian lelkesek, újabb élményekre vágynak.  
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VÉGET ÉRT A „BOCSODA”

Áprily Lajos:  
Köszönet a napsugárnak

Tavaszodik. Holt tavaszok
fáradt szívembe visszajárnak.

S fáradtan is köszönni kell,
köszönni kell a napsugárnak.
Köszönöm, hogy hervadva is
tavaszi halk mámorba estem.

Köszönöm, hogy új fény ragyog
a főtéri aranykereszten.

Köszönöm, hogy kisgyermekek
mezítláb malomkerekeznek.

Ásott tövű vén almafák
fiatalos kedvvel rügyeznek.

Köszönöm a szél jóízét,
aromáját a barka-szagnak.

Köszönöm, hogy hegyoldalon
ibolyászó lányok kacagnak.

Köszönöm, hogy napos gyepen
fehér fénnyel vakít a vászon.

Köszönöm, hogy friss fák alatt
szelíd szívvel megint halászom.

Habos felhők fejem felett
vitorlásan feszülve szállnak.

Üzekedő játékait
köszönöm életnek, halálnak.

(Folytatás a 7. oldalon)

(Folytatás a 7. oldalon)

A „Bocsoda” program kézműves foglalkozása
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

ÜDV, ÁPRILIS!
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Az óvó nénik tavaszváró éneke és fuvolajátéka, 
a Napsugár csoportos kislányok, Bogdán Szonja 
és Kovács Dorina madarak énekét előcsalogató 
verse után a hagyományos ünnepélyes keretek 
között nyílt meg a tavaszi Ovi-galéria Török Fe-
rencné Éva „Papírba zárt művészet” című ki-
állításával. Mindig nagy öröm számunkra, ha 
olyan alkotót köszönthetünk, aki valamilyen 
formában kötődik Devecserhez - hangzott Imri 
Zoltánné óvodavezető-helyettes alkotót méltató 
gondolataiban. Éva sok éven keresztül dolgozott 

a helyi orvosi rendelőben, akit nagy örömünk-
re unokája, egykori óvodásunk, Szofi is elkísért 
a megnyitóra. Sok-sok gyakorlással, maga ta-
nulta meg a különböző fonásokat. Először csak 
egyszerű, könnyebben elkészíthető formákon 
gyakorolt, közben minden új fogást megfigyelt, 
majd új technikákkal kísérletezett. Végül egyre 
bonyolultabb, szalagokkal, gyöngyökkel díszített 
alkotások kerültek ki a keze alól. A gyermekek 
látva, hallva bepillantást nyerhettek a papírfo-
nás művészetébe, és megcsodálhatták a külön-

leges technikával készített, egyedi alkotásokat. 
Az óvodapedagógusok sárközi karikázót járva 
nyújtottak művészeti élményt a gyermekeknek 
és a kedves vendégeknek. A „Varázskezek” te-
hetségműhelyben nagy gonddal és szeretettel 
készített nemezelt színes tulipán csokorral és 
köszöntő énekkel kedveskedtek a gyermekek az 
alkotónak. Szeretettel várjuk a kedves érdeklődő-
ket az aulában található kiállítás megtekintésére!

Bertalanné Poór Beáta
óvodapedagógus

Szente-Takács Anna igazgatónő örömét fejezte ki, 
hogy a könyvtár galériáján ilyen nagyszámú meg-
jelentet köszönthet, de hozzátette, tudja, hogy az 
érdeklődés nem a könyvtárnak, hanem a kiállí-
tó művésznek és feleségének szól, majd felkérte  
dr. Kapocsi Juditot, hogy nyissa meg a kiállítást. 
„A kiállítás címe; Az én világom, de én a megnyi-
tómnak a Szubjektív megnyitó címet adtam” – 
kezdte mondanivalóját dr. Kapocsi Judit – majd 
így folytatta: „Nem vagyok művészettörténész, 
de szeretem a művészeteket. Hogy kerültem ide? 
Abba a legendás 4.b osztályba jártunk Ajkán a 
Bródyba, amelynek osztályfőnöke Margit néni 
Gaál Zsigmond felesége volt. A tanár urat jól is-
mertük, szerettük. Ő is ismert, szeretett minket. 
Később az érettségi találkozóink elmaradhatatlan 
vendége volt Zsiga bácsi. Az utolsóra nem akart 
eljönni. Egy háromtagú küldöttség ment érte, vé-
gül eljött. Jól érezte magát. Ez 1992-ben volt és 
1993 januárjában temettük őt. 62 év jutott neki. A 
megnyitóm őróla szól, az emberről, amilyennek 
mi láttuk, szerettük. Nem illeszkedett semmifé-
le irányzathoz, magányosan járta az útját. Azt is 
mondhatnám, konok önfejű volt. A formakere-
sésben, a stílusban abszolút egyedi volt… Tanár 
volt, de festett, amikor csak tehette. Aktívan 
állást foglalt, kimondta, amit abban az időben 
kockázatos volt. Legendás humorérzéke soha 
nem hagyta el. 1968 után nevetséges vádakkal 

letartóztatták. Felmentő ítélet született, de nem 
taníthatott, csak évek múltán. „Jó fej volt!” – így 
emlékeznek rá a diákjai.” Dr. Kapocsi Judit né-
hány képre külön felhívta a figyelmet, pl. Messzi 
Mama Konyhája, Álom, Délután, Amulett, Kék 
Szentendre, Fekete nap, Hullámzó Balaton, Örök 

lépcső, Szüret előtt. A művész 28 közös kiállítá-
son vett részt (Debrecen, Budapest, Párizs, Ajka, 
Szolnok, Veszprém stb.), 7 önálló kiállítása volt. 
A megnyitó sikeréhez járult Ihászné Szabó Kata-
lin tanárnő és tanítványainak hangszeres játéka.

Váti Ferenc

Közélet/Intézményi Hírek

„AZ ÉN VILÁGOM” 
GAÁL ZSIGMOND TANÁR-FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

A kiállítás megnyitóján, Szente-Takács Anna igazgató, dr. Kapocsi Judit, valamint Gaál Zsigmond felesége, 
Margit néni
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

„PAPÍRBA ZÁRT MŰVÉSZET”

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
Török Ferencné Éva a kiállító és Imri Zoltánné óvodavezető-helyettes
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt 



- 3 -Alapítva 1927-ben

Iskolánk és a Devecseri Városi Könyvtár és Műve-
lődési Ház közösen szervezett vetélkedőt Hunyadi 
Mátyás születésének 575., királlyá választásának 
560. évfordulója alkalmából. A „Kit a Duna jegén 
választottak…” című történelmi játékot a kör-
nyékbeli általános iskolák hatodik osztályos ta-
nulói számára hirdettük meg. A Hunyadi Mátyás 
életét és korát felölelő verseny első két fordulója 
levelezős volt, amelyben könyvtári kutatómunka 
folyamán kerestek válaszokat, megoldásokat a 
diákok. Informatikai tudásukat is tudták kama-
toztatni az elkészítendő PPT-k kapcsán. A döntőt 
március 29-én rendeztük meg a Városi Könyvtár 
lovagtermében, amelyen öt csapat mérte össze 
tudását és leleményességét. A rendezvényt Szen-
te-Takács Anna, a Devecseri Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház igazgatója nyitotta meg, majd 
Mayer Gábor a Devecseri Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola és AMI intézményvezetője köszöntötte 
a résztvevőket. A program „ceremóniamestere” 
Mátyás feleségének udvarhölgye, Szabó Adri-
enn tanárnő volt, akinek „apródjai”, iskolánk 
6.b osztályos tanulói segédkeztek. A csapatok 
címereinek bemutatásával indult a középkori 
időutazás, amelyet egy Mátyásról szóló totó kitöl-

tése követett. Izgalmas próba volt a Mátyás-kori 
fűszernövények illat alapján való azonosítása. A 
vaktérképen való tájékozódásban minden csapat 
jeleskedett. A Mátyás királyról szóló mondák 
dramatizálása vidám perceket okozott mind az 
előadók, mind a hallgatók számára. A korabeli 
viseletre és zenére vonatkozó feladványt filmbe-
játszás segítségével válaszolták meg a gyerekek. 
A kedvelt, hagyományos feladatok (szókereső, 
szómagyarázat) mellett ügyességi játékok is (pl. 
„aranyeső”, „agárhajtás”, célba dobás) színesítet-
ték a többórás programot, melyek során kora-
beli finomságokkal, csemegékkel (pl. mazsola, 
marcipán) tölthették meg tarisznyájukat a vál-
lalkozó szellemű játékosok. A vetélkedőt – iz-
galmas csatában - a Pink sereg (Devecser, 6.b) 
nyerte. A II. helyen szintén honi csapat, az XD 
(Devecser, 6.a) végzett. A dobogó III. fokára a 
Zsalmalé került (Devecser, 6.a). Remekül ver-
senyzett a IV. és az V. helyezett is: a Fekete sereg 
(Káptalanfa, 6.o.) és a Szenzációs ötös (Tüskevár, 
6.o.). Valamennyi résztvevő csapat emléklapban, 
a dobogós csapatok oklevélben és tárgyjuta-
lomban részesültek. Köszönet illeti a Devecseri 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozóit, 

akik a játék szervezésében, lebonyolításában, 
a versenyzők megvendégelésében segítettek. A 
rendezvény az eisenstadti Soroptimist Szervezet 
anyagi támogatásával valósult meg. Köszönjük 
a Bohém Cukrászdának a különleges édességet, 
melyet Mátyás király fagyijának neveztek el.

Horváth András Csabáné Treiber Ildikó
 Szabó Adrienn

A 2019. évi Fenntarthatósági Té-
mahét március 18–22. között 
került megrendezésre, melynek 
témakörei a közösségi közleke-
dés, a víz. Mindkét témával fog-
lalkoztunk a héten. Alsó és felső 
tagozaton is több napon keresz-
tül minden osztály különféle fel-
adatokat végzett, ezzel bővítve 
ismereteiket e két fontos témá-
ban. Alsó tagozaton elsősorban 
a víz világnapjához kapcsolódó 
kézműves foglalkozásokat tar-
tottunk. Környezet órákon víz-
zel, vízszennyezéssel kapcsolatos 
filmeket néztek, közlekedéssel 
kapcsolatos feladatokat oldottak 
meg a gyerekek. Magyar órá-
kon a víz fontosságával, élettani 
funkciójával, tisztaságának meg-
őrzésével kapcsolatos szöveget 
dolgoztak fel csoportmunkában. 
A felső tagozaton az osztályok 
egy osztályfőnöki óra, technika 
óra, természetismeret/biológia 
óra és délutáni foglalkozások 

keretében vettek részt a prog-
ramokon. Előzetes feladatként 
a tanulói csoportok plakátokat 
készítettek, mellyel a fenntart-
ható közlekedés fontosságára 
hívták fel a figyelmet, valamint 
menetlevelet készítettek az aka-
dályversenyhez. Minden osztály 
magokat ültetett, melyet gon-
dozni fognak. Ismereteikről játé-
kos akadályverseny formájában 
adhattak számot. Csatlakoztunk 
a TeSzedd! szemétszedési akció-
hoz, mely szintén része volt a té-
mahétnek. Ezen a héten zajlott a 
papírgyűjtés is. A legtöbb papírt 
és PET palackot gyűjtő osztályt 
az alsó és a felső tagozaton is 
egy-egy tortával jutalmaztuk. 
Köszönjük a szülők és hozzá-
tartozók segítségét! A témahe-
tet az Öko munkacsoport tagjai 
szervezték, segítői a Devecseri 
Rendőrőrs rendőrei voltak.

Martonné Csom Adél

Intézményi Hírek/Közérdekű

MÁTYÁS KIRÁLY NYOMÁBAN

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 

A verseny résztvevői Szabó Adrienn „ceremónia-
mesterrel”
Fotó: Városi Könyvtár

Fotó: Iskola
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A nemzetközi cserediák programban résztve-
vő, Mignon Schilz feladata a felső tagozatos 
diákok angol nyelvű mentorálása. A Dél-afri-
kai származású sportmenedzser hallgató heti 
rendszerességgel foglalkozik a gyerekekkel, az 
EFOP Pályaorientáció a Pápai Tankerület egyes 
intézményeiben című pályázat keretein belül. 
Őt kérdeztem a munkájáról, a nyelvtanulás 
jelentőségéről, a Magyarországon szerzett ta-
pasztalatairól.  

Kérem, röviden mutassa be magát!
A nevem Mignon Schilz. A Dél-afrikai Fok-
városban élek. Képzettségemet a sporttudo-
mányok területén szereztem tavaly a Western 
Cape egyetemen. Az elmúlt három évben sport-
masszőrként dolgoztam leginkább atlétákkal. 

Milyen úton került Magyarországra?
Meghívtak, hogy önkéntes angol nyelvi men-
torként dolgozzak. A meghívást a győri és a pé-
csi egyetemen előadóként dolgozó dr. Bánhidi 
Miklóstól kaptam, miután a Western Cape egye-
temen a tanszékvezetőm megkérdezte, szeret-
nék-e három hónapot Magyarországon tölteni.

Milyen tapasztalatai vannak a jelenlegi mun-
kájával kapcsolatban?
Körülbelül két hónapja vagyok Magyarországon, 
és egyet bizton állíthatok: a gyerekek szívesen 
tanulnak angolul, és – bár idegen voltam szá-
mukra – igen gyorsan elfogadtak. Az órákon 
hajlamosak magyarul beszélni, mivel ez köny-
nyebb számukra, de arra próbálom ösztönözni 
őket, hogy angolul beszéljenek hozzám és egy-
máshoz. Az elmúlt néhány hónapra vonatkozó-
an elmondható, hogy pozitív változás tapasz-
talható angol nyelvű beszédükben és olvasási 
készségeikben.

Mit takar a mentorálás?
A mentorálás során, amit négy különböző is-
kola diákjaival végzek, hetente más-más téma-
kört dolgozunk fel. Minden egyes héten olyan 
tevékenységekkel foglalkozunk, amelyekkel 
kapcsolatban a gyerekek tevékenyek az órán, 
és bizonyos témakörökben kutatómunkát is 
végeznek. Általában a kirándulásainkkal kap-
csolatos házi feladatot kapnak. Például március 
31-én dr. Bánhidi Miklóssal és Czémán Imrével, 
a projekt fő koordinátorával, elvittük a gyereke-
ket a Somló hegyre. A kirándulás előtti héten 
kutatómunkát kellett végezniük a hegy történel-
mével, földrajzával, biológiájával kapcsolatban, 
valamint a hegyen kapható borokról.

Milyen érzés volt, amikor először állt a gyerekek 
előtt itt Magyarországon?
Amikor először álltam a gyerekek elé, kissé 
ideges, ugyanakkor nagyon izgatott voltam. 
Leginkább abban reménykedtem, hogy a gye-
rekek megkedvelnek és élvezni fogják a három 
hónapot, amely alatt bizonyos időt velük töltök. 

Mi a különbség a magyarországi és a Dél-afrikai 
oktatási rendszer között?
Az egyetlen fő különbség, ami azonnal szem-
beötlik, az iskolai nap hossza Magyarorszá-
gon. Az iskola Dél-Afrikában tipikusan 7:45 
körül kezdődik és 14:15 körül ér véget. A taní-
tással kapcsolatban úgy érzem, hogy minden 
tanárnak megvan a saját módszere, ami segít 
a gyerekeknek a tantárgyi tudás hatékonyabb 
elsajátításában. 

Ön szerint, milyen egy jó tanár?
Szerintem az a jó tanár, aki megpróbálja a mun-
kát élvezetesebbé, a tanulást könnyebbé tenni. Jó 
tanár, aki megpróbál segíteni a diáknak az opti-
mális szinten teljesíteni. A tanárnak képesnek 
kell lennie ösztönöznie a diákot a jobb dolgok 
elérésére, valamint akiben a diákok megbízhat-
nak, és akihez fordulhatnak bármi olyan prob-
lémával, ami egy gyerek esetében előfordulhat. 

Hogy érzi magát a devecseri iskolában?
Úgy érzem, az iskola tantestülete és a tanulók 
örömmel fogadnak. A tanárok nagyon barátsá-
gosak és nyitottak, próbálnak angolul beszélni 
velem, még ha csak alapszinten is beszélik a 
nyelvet. A tanulókat tekintve úgy érzem, most, 
hogy már megismertük egymást, végre köny-
nyebben mernek szólni, ha nem értenek vala-
mit. Próbálnak a lehető legtöbbet angolul be-
szélni hozzám, még ha ehhez a Google fordítót 
is kell használniuk és a lefordított mondatot úgy 
kell felolvasniuk. Ami leginkább tetszik, ha pró-
bálok valamit magyarul mondani és helyesen 
mondom, akkor nagyon örülnek és ujjonganak 
nekem, ha nem jól mondom, akkor segítenek 
a jobb kiejtésben.

Manapság az emberek sajnálják az idejüket a 
nyelvtanulásra, vagy nem éreznek rá igényt, 
mégis szükséges lenne. Ön szerint, mivel lehet-
ne ezt áthidalni?
Mindenkinek, legyen az tanuló, tanár vagy 
szülő, meg kell értenie, milyen fontos idegen 
nyelvet tanulni. Nagyon fontos az ilyen tudás 
megszerzése, különösen, ha utazni szeretnének 
a világban, vagy akár külföldön szeretnének 
dolgozni. Az angol a leggyakrabban beszélt 
nyelv világszerte. Ezért, ha valaki beszél ango-
lul, nagyszerű dolgokat érhet el és minimális 
kommunikációs nehézséggel utazhatja körbe 
a világot. 

Hogy érzi magát az országunkban?
Őszintén mondom, az egyik legjobb dönté-
sem volt, hogy három hónapot Magyarorszá-
gon töltsek. Minden egyes percét élvezem, a 
magyar emberek rendkívül barátságosak és 
vendégszeretők. Esti sétáim során is bizton-
ságban érzem magam. Szeretek új emberekkel 
találkozni és a Magyarországon töltött elmúlt 
néhány hónap alatt megtanultam egy keveset 
magyarul is beszélni. 

Magyarországi itt tartózkodása során, történt 
Önnel valami, ami emlékezetes maradt?
Magyarországi tartózkodásom során megtisz-
teltetés volt számomra, hogy ellátogathattam a 
győri és a pécsi egyetemre. Pécsett találkoztam 
egy másik Dél-afrikaival, és valószínűleg ez volt 
az egyik legboldogabb napom. Egyébiránt jó 
utazási lehetőségeim adódtak, hogy Magyaror-
szágon különböző városokat és falvakat fedezzek 
fel. Például, egy hétvégét töltöttem Budapesten 
és rögtön beleszerettem mindenbe: a régi épü-
letekbe, a Duna folyóba stb. 

Mit üzen a mai gyerekeknek?
Az üzenetem a gyerekek számára, hogy soha 
ne hagyják abba a nyelvtanulást. Soha ne hagy-
janak abba valamit azért, mert azt mondják 
rájuk, hogy nem jók valamiben vagy értékte-
lenek. Ilyen helyzetben fel kell állni és be kell 
bizonyítani a kétkedők számára, hogy nem 
muszáj tapasztaltnak lenni az angol nyelv terén 
vagy az élet egyéb dolgaiban, csak az számít, 
hogy az ember tudja magáról, hogy megvan az 
önbizalma és képessége arra, hogy megtegyen 
bármit, amit már korábban megtanult.

Köszönöm az interjút!

Köszönöm az iskola nyelvtanárának, Tóth Al-
bertnek, a fordításban nyújtott segítségét!

Vincze Barbara

Interjú

NYELVTUDÁSSAL A VILÁG KÖRÜL
FOKVÁROSI MENTOR A DEVECSERI ISKOLÁBAN

A fokvárosi mentor, Mignon Schilz
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RÖVID HÍREK

A „Tiszán innen, Dunán túl” országos 
népdaléneklési minősítő versenyen Dá-
vid Eszter 6.b osztályos tanuló, szólóé-
nek kategóriában bejutott az országos 
döntőbe. A zsűri tagjai között jelen volt 
Vakler Anna, a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem Népzene Tanszékének 
tagja; illetve Németh István, az MTA 
Zenetudományi Intézet egykori mun-
katársa. Eszter produkcióját kiemelt 
arany minősítéssel díjazta a szakértő 
zsűri. Gratulálunk!

A Start-munkaprogram dolgozói 
összeszedték a szemetet a Somlóvá-
sárhely, Kolontár és Pusztamiske felőli 
bekötőutakon.

Idén ismét csatlakozott városunk a 
TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért elnevezésű köztisztasági 
programhoz. 

Dürgő Péter vitrineket, tárolókat ado-
mányozott városunk önkormányza-
tának. 

Harmadik alkalommal hirdette meg a 
Devecseri Városi Könyvtár és Művelő-
dési Ház a tojásfa díszítést. A fát nagy 
lelkesedéssel díszítették a város óvodá-
sai, iskolásai, különböző szervezetek, 
klubok tagjai, intézmények dolgozói és 
a városlakók. A Start-munkaprogram 
dolgozói jóvoltából állatsimogató is 
várta a látogatókat. 

A Csizmazia Alapítvány „A jövő ígé-
retes gyermekeiért” rendezett orszá-
gos versmondó versenyt azzal a céllal, 
hogy a ma élő költőkre, írókra, azok 
munkásságára irányítsa a fiatalok fi-
gyelmét. Az előzetesen beküldött, digi-
talizált felvétel alapján, Bakos Noémi 
6.b osztályos tanulót hívták meg a szek-
szárdi döntőre. A Magyar Versmondók 
Egyesületéből érkezett zsűri előtt egy 
kortársköltő alkotását és egy szaba-
don választott művet kellett előadni. 
A nívós rendezvény eredményhirde-
tésén Noémi bronz oklevelet vehetett 
át. Felkészítő tanára; Horváth András 
Csabáné Treiber Ildikó. Gratulálunk!

Az Ausztriai Magyar Pedagógusok 
Egyesületének 10. jubileumi mesemon-
dó- és szavalóversenyén iskolánkat a 
4.a osztályos Németh Hanna és Marczi 
Adrián, valamint a 6.b osztály tanuló-
ja, Dávid Eszter képviselte. A megmé-
rettetésre közel 200 diák jelentkezett. 
Eszter a 6-7. osztályos korcsoportban, 
vers kategóriában különdíjat kapott. 
Esztert, Horváth András Csabáné Tre-
iber Ildikó, Hannát és Adriánt, Nyárs 
Hajnalka készítette fel. Gratulálunk! 
A diákok és felkészítőik számára a 
külföldi utat Devecser Város Önkor-
mányzata biztosította.
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Rovatunk következő részében, Lenner Dorina 
légügyi referenst mutatjuk be.
Milyen kötődésed van Devecserhez?
Az egész családom tősgyökeres devecseri szár-
mazású. A nagyszüleim itt születtek és éltek, a 
szüleim is Devecserben születtek és azóta is - a 
testvéremmel együtt - itt élnek és dolgoznak. 
Devecserbe jártam óvodába, és itt végeztem az 
általános iskolát 6. osztályig. 
Mikor és milyen indíttatásból hagytad el a vá-
rost?
Az általános iskola 7. osztályát Ajkán folytattam, 
hatosztályos gimnáziumi képzésben. Innentől 
kezdve kezdtem el ingázni a két város között, 
de az otthonom mindvégig Devecser maradt. 
2012 szeptemberéig éltem életvitelszerűen De-
vecserben, amikor az érettségi megszerzését 
követően, felvételt nyertem a budapesti Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudo-
mányi Karára, igazgatásszervező alapszakra. A 
szülővárosomtól azonban sosem szakadtam el, 
rendszeresen hazalátogatok a családomhoz, és 
sok hétvégét itthon töltök.
Az egyetemi éveid alatt, mi volt rád leginkább 
hatással?
Az egyetemi évek alatt megismertem a fővárost, 
rengeteg tudást, sok tapasztalatot és barátokat, 
kapcsolatokat szereztem a 3 év alatt. Neves jog-
tudósok, gyakorlati szakemberek ismertették 
meg velem az állam működésének rendszerét 
és az ehhez elengedhetetlen eszköz, a jog von-
zó világát.
Mi keltette fel az érdeklődésedet a jogtudomány 
iránt? 
Az igazságügyi szakterületen töltött időszak. 
Az egyetem befejezése előtti évben, szakmai 
gyakorlatot kellett teljesítenem, amelyet az Igaz-
ságügyi Minisztérium Igazságügyi Felügyeleti 
Főosztályán töltöttem. A feladatom jogi isme-
reteket igényelt és a munkatársaim is jogász 
végzettségűek voltak. A gyakorlat végén felaján-
lották, hogy maradjak ott dolgozni. Ezen idő-
szakban a bírósági eljárásokban olykor kiemelt 
jelentőségű, egyes tudományokban speciális 
szakértelemmel rendelkező igazságügyi szak-
értőkkel kapcsolatos felügyelettel foglalkoztam, 
szakdolgozatomat is ebből a témából írtam.
Érdeklődésedet a jogtudomány iránt, elhatáro-
zás követte?
Mivel már az egyetemi tárgyaim nagy része is 
jogi vonatkozású volt, a munkám során is folya-
matosan jogi feladatokat végeztem, elhatároz-
tam, hogy felvételizek a jogi egyetemre. 2015 
szeptemberében kezdtem meg tanulmányai-
mat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogász 
szakán, amelynek már a befejezése felé járok. 
Elkészültem a diplomamunkámmal, melyben 
a köztársasági elnök büntetőeljáráshoz kötődő 
kegyelmezési jogkörét elemzem. Hamarosan 

több félév tananyagát felölelő záróvizsgákat 
kell teljesítenem, így ez még egy nehéz, előttem 
álló időszak, ugyanakkor nagy a motivációm a 
befejezésre.  
A minisztériumi munkádat követően, hol he-
lyezkedtél el?
2015 decemberétől 2017 októberéig a VOLÁN 
Egyesülésnél, az országos autóbusz-közlekedés 
szakmai-koordinációs szervezeténél, a vezér-
igazgató titkárságvezetőjeként dolgoztam. Ez-
által megismerhettem egy speciális jogi személy 
működését, taggyűléseket szerveztem, felügyelő 
bizottsági üléseken reflektáltam a cég éves mun-
káját illetően, és feleltem az autóbuszsofőrök 
balesetmentes közlekedésért adományozandó 
kitüntetésekért is. Az ott töltött idő alatt al-
kalmam nyílt megismerkedni a közlekedésért 
elkötelezett emberekkel, anekdotákat hallgatni 
a „régi volános” időkről. 
Jelenleg, hol dolgozol?
2017 novemberében kaptam egy lehetőséget, 
amely során nagy vágyam valósulhatott meg; a 
számomra régóta vonzó légiközlekedés terüle-
tén, a Légiközlekedési Hatóságnál kezdhettem 
el dolgozni. 
Honnan ez a vonzalom?
Az első repülőgépes utam alkalmával ragadott 
magával a repülés egyedülálló világa. Ezt kö-
vetően folyamatosan kerestem a lehetőségeket, 
hogy repülhessek, hogy újra átélhessem az ak-
kor érzett szabadság érzését, láthassam, milyen 
más a világ onnan tizenegyezer méter magasból, 
a kis kabinablakból letekintve. A fapados jára-
tok térnyerésének hála, Európa sok nagyváro-
sába volt szerencsém eljutni. Minden egyes út 
során lenyűgözött, hogy milyen elképesztően 
komplex műszaki-logisztikai koordinációs te-
vékenységhalmazt igényel egyetlen, utasokkal 
és árukkal teli repülőgép levegőbe emelkedése 
és biztonságos célba juttatása. Mennyi tényező-
nek – legyen az a kerozin minősége, a pilóták 
megfelelő képzése, vagy a csavarok átmérőjé-
nek nagysága – és persze ezek felügyeletének, 
ellenőrzésének kell tökéletesen összehangoltan 
működnie ahhoz, hogy mindez biztonságosan, 
a folyamatosan változó világ mind pozitív, mind 
negatív kihívásaihoz igazodva működni tudjon. 
Mindez adta számomra a motivációt ahhoz, 
hogy közelebbről is megismerjem a „gépma-
darak iparágát” és részese legyek ennek a nem 
mindennapi, sajátos világnak. 
Mi a Légiközlekedési Hatóság feladata?
Nehéz röviden összefoglalni, mert rendkívül 
sokrétű. Az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium keretein belül, a Nemzetközi Pol-
gári Repülési Szervezet (ICAO), valamint az 
Európai Unió és a nemzeti jogszabályok által 
előírtak szerint, országos illetékességgel látja el 
a hazánk meghatározó légiközlekedési szerep-
lői feletti hatósági felügyeletet. Többek között a 

magyarországi repülőterek, légitársaságok (pl. 
Wizz Air), kisrepülős vállalkozások, a légifor-
galmi irányítás, repülőgép személyzet képzését 
végző szervezetek működésének megfelelőségét 
ellenőrzi, ezekhez szükséges engedélyeket ad 
ki, emellett pedig a hatóságnál tesznek elméleti 
vizsgát a leendő pilóták. 
A munkáddal kapcsolatban, mi jelenti számod-
ra a kihívást?
A munkánk során képzéseken is részt veszünk, 
hiszen ez az összetett szakma folyamatos tanu-
lást, tudásbővítést és ismeretfrissítést igényel. 
Szeretem az érdekes feladatokat, azt, hogy egyik 
nap sem egyforma, és mindig újabb területen – 
legyen az egy helyszíni ellenőrzés lebonyolítása, 
vagy egy légitársasági üzletszabályzat jóváha-
gyása - szerezhetek gyakorlatot az iparágban 
jártas, tapasztalt kollégák iránymutatásával. 
Mik a jövőbeni terveid?
A jogi egyetem elvégzése után is szeretnék itt 
maradni, jogászként segíteni a hatóság munká-
ját, és célom, hogy mélyebb ismeretekre tegyek 
szert a légijog területén, mert hazai szinten ez 
egy ritka jogi területnek számít. 
Visszajönnél-e Devecserbe, hogy megmutatkozz? 
Természetesen, bármikor nagy örömmel térek 
haza. Köszönöm szépen az interjú lehetőségét, 
örülök, hogy részese lehettem a Firczi Irma ta-
nárnő által kezdeményezett rovatnak. 
Köszönöm az interjút!

Vincze Barbara

„MI LETT VELED EMBERKE?”
„LÉGI SZERELEM” – „GÉPMADARAK” VILÁGA
LENNER DORINA LÉGÜGYI REFERENS

Lenner Dorina
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Az időseknek; hogy emlékezzenek, a fiataloknak; 
hogy megismerjék elődeik korát. Ha megidézem 
a múltat – bármilyen lehangoló is – nem tudom 
megkerülni a háborút. Mentségemre szóljon, 
hogy nem én kezdtem. Kevesen vagyunk már, 
akik még tanúként emlékezhetünk. Most éppen 
a húsvétokra. Nemigen értettem, hogy a háborús 
években, miért olyan nehéz bármihez hozzájutni, 
pl. a tojáshoz is. Talán éppen ezért húsvét reggel 
tojást nem találtam az udvaron, de egy fészekben 
egy aranyos nyuszit igen. Az örömöm mérhetet-
len volt. Hamarosan megjelentek a szomszéd 
gyerekek és ők is részt kértek a simogatásból. 
Délután a kis kölcsöntapsi hazakerült a gazdá-
jához, de a délelőttöt bearanyozta. Aztán később, 
a békésebb évek tyúkjai nekem is tojtak tojást, 
amelyeket a nyuszi pirosra festett és elhozta ne-
kem. Kicsit csodálkoztam, hogy a saját nyulaink 
körül nem láttam a festészet nyomát sem, de a 
lényeg a tojás volt, mert ezekkel játszani lehe-
tett, sőt nyerni (vagy veszíteni). Legtöbbször a 
templom falához támasztottuk a tojást, amibe a 
rézhúszast kellett beledobni. Ha sikerült, vihet-
ted a nyereményt, de legtöbbször csak a ripityára 
dobált, szétesett maradványait a markodban. A 
siker feledtette, hogy majdnem mindig többe 
került, mint amikor a tyúkanyó „megszülte”. 
Másnap az elszántabb fiúk locsolással pótolták 
a veszteséget. Nem jutottak jobb sorsra azok a 
tojások sem, amelyeket a hagyományőrző fiúk a 
győzelem reményében minél magasabbra dobtak 
és hagyták a fűbe esni, vagy legurították a domb-
oldalon. A győztesé egyben maradt. A vesztesek 
kicsipkedték az apró darabokra tört héjat, a ma-
radékot megették. Nagyobbacska voltam már, 
amikor magam vihettem szentelésre a karko-
sárba rakott főtt sonkát, főtt tojást, kenyeret, sót, 
tormát. A templomtéren körbeálltunk, magunk 
elé tettük a fehér szalvétával gondosan letakart 
kosarat és vártuk, hogy a pap körbeérjen. Én egy-

re türelmetlenebbül, hisz reggeli előtt voltam és 
úgy éreztem, az összes kosárból hozzám szállnak 
a finom illatok. A szentelés után megállás nél-
kül futottam hazáig. (Közel laktunk.) A reggeli 
csodás volt. Aztán a nyulak magukkal vitték a 
gyerekkort és a szokásokat. Jöttek a gyerekek és 
az unokák. Ha az idő engedi, húsvét reggel izga-
tottan keresik az udvaron „eldugott” ajándékokat. 
Talán sejtik, hogy szüleik, nagyszüleik ugyanígy 
„vadásztak” az áruházakban, ahol több héttel az 
ünnep előtt „húsvétba öltöznek” a polcok. Lehet 
válogatni, de meglepetést szerezni nem, hisz a 
gyerekek is nyitott szemmel járnak a boltokban. 
A húsvéthétfői locsolás is feledésbe merül már 
a legtöbb településen. Pedig a kölnivel (először 

színkölnivel, de amikor láttuk, hogy vészesen 
fogy, kénytelenek voltunk mindig egy kis vízzel 
„megbolondítani”. A végén már csak az üvegnek 
volt illata) meglocsolt asszonyok, lányok mindig 
örömmel fogadták az „öntözést” és az azt megelő-
ző versikéket. Íme, egy régi: „Kelj fel párnáidról 
szép ibolyavirág/ nézz ki az ablakon, milyen szép 
a világ!/ Megöntözlek szépen az ég harmatával/ 
Teljék a tarisznyád szép piros tojással!”, egy tréfás: 
„Ferrarival érkeztem, harminc métert fékeztem,/ 
Laci vagyok szép és laza, locsoljak vagy húzzak 
haza?”, és egy vadonatúj: „Ha bujkál e háznak 
leánya,/ csaljuk elő kiabálva./ Ha nem jön a hívó 
szóra,/ kölni helyett jön a szóda!”

Váti Ferenc

Intézményi Hírek/Közérdekű

Fotó: Archív

AZ ÉN HÚSVÉTJAIM

Számos kutatási eredmény és tapasztalat bizo-
nyítja, hogy az iskoláskor kezdetén szerzett im-
pulzusok jelentősen befolyásolják a gyermekek 
életét. Az esetleges kudarcok kedvüket szegik, 
melynek következtében bizonytalanná, szoron-
góvá válhatnak. Éppen elég az óvodából isko-
lába érkezőknek megszokni az új környezetet, 
elsajátítani az új szokásokat, és szinte átmenet 
nélkül naponta bizonyítania kell. Különösen 
nehéz a helyzet abban az esetben, ha ezt még 
a szülői ház is tetézi a gyermek erején felüli el-
várásokkal, egyéb elfoglaltsággal. Az iskolába 

érkező „óvodás” magabiztos, lendületes, ezért 
számára folyamatosan biztosítani kell azokat a 
helyzeteket, melyben sikerélményhez juthat. Ezek 
a kezdeti sikerek adják az erőt a későbbi nehéz-
ségek leküzdéséhez. A devecseri általános iskola 
októberben kezdődött „Bocsoda” iskola-előké-
szítő programjai egyrészt segítségül szolgáltak 
a gyerekeknek, hogy megfelelő legyen az átme-
net a játékos óvodából az iskolába, másrészt a 
szülők számára is „nyitott” foglalkozásaikkal 
kívánták megkönnyíteni az iskolaválasztást. A 
kicsi gyermekek számára ez az időszak elegendő 
időt adott a leendő tanítók, az iskolai környe-

zet megismerésére. A kis ovisoknak szerveztek 
kézműves foglalkozásokat, sportdélutánt, far-
sangi összejövetelt, a gyerekek találkozhattak a 
Mikulással, bemutatták számukra a zeneiskola 
életét, megismerkedhettek a humanoid robottal. 
A beiratkozás előtti utolsó foglalkozás alkalmával 
közösen készülhettek a húsvétra. A pedagógu-
sok ezeken a - gyermekek és szülők számára is 
jó hangulatú - foglalkozásokon nem előrehozott 
tanítást végeztek, hanem játékos, komplex tevé-
kenykedtetés során kívánták motiválttá tenni a 
gyerekeket az iskolakezdésre.

Vincze Barbara 

VÉGET ÉRT A „BOCSODA”   (Folytatás a címlapról)

Az emberek tojást festenek, sonkát főznek, hús-
véthétfőn pedig a fiúk locsolkodni indulnak. Ápri-
lis 22. a Föld Napja, melynek célja, hogy felhívja a 
figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Április 
24-e Szent György napja, az igazi tavasz kezdete. 
Április 25. Márk napja. A római katolikus egyház-

ban ez a búzaszentelés napja. Régen körmenettel 
vonultak a hívek egy közeli búzatáblához, melyet 
a pap megszentelt, majd gazdag termésért könyö-
rögtek. A megszentelt búzaszálat az imakönyvbe 
tették, ennek rontásűző tulajdonságát vélték. A 
tavasz kiteljesedését hozó április hónapunk latin 

megfelelője egyébként az „aperire” (kinyitni, fel-
törni) kifejezésből ered. A hónap római ünnepei 
is a növényzet sarjadását, az állatok szaporodását 
és általában a termékenységet voltak hivatottak 
elősegíteni.

Vincze Barbara

ÜDV, ÁPRILIS!   (Folytatás a címlapról)
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Az idei március 15-én sokan tűzték 
a szívük fölé a kokárdát, s indultak 
el a Művelődési Házba együtt ünne-
pelni a gyerekekkel, a forradalmat 
tisztelő, emlékező közönséggel. El-
sőként a Himnusz hangjai, a közös 
éneklés, s végül a Szózat zenéje is 
érzékeltette velünk, hogy felemelő 
ünnephez értünk. A könyvtár igazga-
tónője, Szente-Takács Anna köszön-
tötte a megjelenteket és vezette le a 
műsort. Megjelent a rendezvényen 
Bereczky Nóra járási hivatalvezető, 
a város két alpolgármestere, Bog-
nárné Anikó, dr. Németh Ákos, a 
helyi képviselők közül többen, sok 
szülő, kiknek gyermeke szerepelt, s 
jelen voltak az ünnepet tisztelők is. 
A Veszprém Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése részéről Polgárdy Imre 
elnök is megérkezett Devecserbe, 
megtisztelte az ünnepet. Ferenczi 
Gábor polgármester beszéde kez-
detén idézte Ady Endre gondolatát: 
„Van ebben az ünneplésben valami 
csodálatosan felséges idea, melyet 
nem tudnak megölni sem a sablo-
nos orációk unalmas frázisai, sem 
az ódák jámbustengerének locsogó 
hullámai. (…) De az újuló, hatalmas 
erejű természet tanította szabadságra 
az embert, s úgy érezzük, hogy: a sza-
badság ünnepe csakis a tavasz nap-
sugáros, fényes napján lehet… Mert 
a szabadság az élet, és mert márc. 
15. az élet ünnepe.” Majd a 171 évvel 
ezelőtti történések rövid felidézésé-
vel, a 12 pont felelevenítésével, az 
alapvető emberi jogok felsorolásával, 
hazafias gondolatokkal érzékeltette 
1848 fontosságát, máig ható erejét. 
A polgármesteri beszéd kellő alapot 
adott az iskolások által előadott mű-
sor befogadására. Nyárs Hajnalka in-
tézményvezető-helyettes, pedagógus 
munkáját, rendezését dicsérte ismét 
az „Ünnepnapon halott hősökért” c. 
műsor. Az iskola pedagógusa volt a 

műsor szerkesztője, a zenei válogató, 
rendező, a dramaturg, a koreográfus, 
a díszlettervező, a jelmeztervező és 
még tán a világítások kigondolója 
is, minden funkció betöltője, amit 
megkívánt ez a nem rövid, tévedé-
sektől, de még tétovázásoktól is men-
tes előadás. Hogy miért írtam össze 
ennyi elismerő szót? Mert magam is 
tudom mennyi gyönyörűséges-építő 
kínnal, folyamatos gyakorlással, inst-
rukciók adásával jár, amíg kialakul 
egy sikeres produkció az adott, s nem 
kiválogatott gyermekekkel. Minden-
ki tudta a helyét, a lépéseit, karmoz-
dulatait, a mozgás tempóját, tudta a 
szövegét. Eljátszották ’48 eseményeit 
zenével, vetített képekkel, s a gyer-
mekek hangjával. Nyárs Hajnalka 
kitűnő érzékkel szerkesztette meg a 
műsort, válogatva a magyar nép- és 
könnyűzenei kincséből, a ’48-ra ih-
letett dalokból is. Emlékezetes ma-
radt a lányok zászlós tánca mellett a 
csatajelenet, mind a hanganyagot, a 
„karddal-puskával” megidézett ko-
reográfiát, s a füstbombát tekintve 
is. Hittel szóltak a gyermekek, hittel 
énekeltek, s hittel harsogtak a kis 
torkok a szabadságért. Megfontolták 
a rendező-tanítónő kérését, hogy: 
Han-go-san beszéljetek! Kalányos 
Mária éneke, Dávid Eszter szavalata 
szép ívben emelte a műsor színvo-
nalát. Csak gratulálni lehet minden 
gyermeknek, szüleiknek, s a taní-
tó nénijüknek, Nyárs Hajnalkának. 
Szólni kell az ötletes, alkalomhoz illő 
háttér-dekorációról is, melyet ismét 
Koller Gyöngyi tanítónő készített ki-
fogyhatatlan ötletességgel, esztétikai 
érzékkel. A dekoráció fehér motívu-
mának megvilágítása sem a véletlen 
műve lehetett. Az Ifjúsági Fúvósze-
nekart most Ihászné Szabó Katalin 
vezényelte és hibátlanul játszottak, 
megteremtve, megtartva az ünnepi, 
lelki ráhangolódást. A műsor után a 

közönség rendezett sorokban kivo-
nult az ótemetőbe, hogy a sírkővel 
jelölt, néhány, tehetősebb, volt deve-
cseri 1848/49-es nemzetőr, hazájáért 
harcoló katona sírját megkoszorúz-
zák. A pártok és civil szervezetek is 
elhelyezték a hála babérkoszorúit 
jeles őseink sírhalmára. 
Utóirat az ünnep margójára: El 
kell mondani, hogy a meglévő, né-
hány ’48-as katonát őrző sírkövön 
kívül, sokkal több, több száz, deve-
cseri 1848/49-es szabadságharcban 
tevékenyen harcoló nemzetőr testét 
őrzi az ótemető földje jeltelenül. A 
Somló környékén szerveződött ti-
zenkét nemzetőr-kapitányság te-
lepüléssoros névjegyzéke szerint a 
Devecser központtal szerveződött 
46. és 47. nemzetőr-kapitányság 468 
gyalogos nemzetőrének és 52 főnyi 
választott parancsnokának névjegy-
zéke szerint Devecser mezővárosból 
347 főt soroztak be. Ebből 26 fő volt 
önkéntes. A legfiatalabb önkéntes 
a 18 éves Horváth Mihály és a 20 
évesek: ifj. Bindics József, Németh 
Antal, Bálizs József, Oszkó Benedek 
István, Szabó Ferenczi József, Bakos 
Gergely János, Kévai (Révai?) József, 
Menyhárt Antal. A 26 fő önkéntes 
közül, említsünk meg még néhány 
főt az idősebbek közül is: Barba-
lics Antal 48 éves, Imre József 46 
éves, Oláh János 49 éves, Vízlendvai 
János 50 éves, Sall József 50 éves, 
Pupos Károly 60 éves önkéntes se-

bész, aki gyógyítani, kötözni ment 
a sebesülteket. De ment harcolni a 
szabadságért az erdőtiszt, a gazda-
tiszt, s a postamester is. Máig itt élő 
családok nevei köszönnek vissza a 
nemzetőrök sorából. S vannak ne-
vek, melyek eltűntek településünk-
ről, elköltözés vagy kihalt családi 
ág miatt. A nemzetőrök a 18–60 év 
közöttiek közül kerültek ki. Legtöbb 
nemzetőr a 20-as, 30-as és 40-es 
korosztályból való. A szabadságért 
harcolt a település színe-java. Itt-
hon az asszonyok és az öregebbek 
álltak helyt a földeken, az állatok 
körül, a család, a gyerekek, a bete-
gek ellátásában. Nehéz idők jártak 
mindenkire! Valószínű, hogy a 347 
főből számosan a harcok során ha-
lálosan megsebesültek vagy nyomo-
rékként tértek haza, s éltek tovább. 
De a legtöbben mégis hazatérve, 
talán idősen hunytak el természe-
tes halállal. Csontjaikat az akko-
ri (1748-ban megnyitott) egyetlen 
temető, a település közepébe ékelő-
dött ótemető földje takarja. Talán 
egyszer jelképesen virágszirommal 
is meghinthetnénk a temető földjét 
március 15-én, s elmondhatnánk 
felettük egy imát. Áldás poraikra!
(Forrás: H. Szabó Lajos: Somló kör-
nyék részvétele az 1848/49. évi sza-
badságharcban Pápa, 2003.)

M. Mester Katalin

Közélet/Intézményi Hírek

„Magyarország szabadságát ünne-
peljük e napon, háromszínű magyar 
zászló ezért leng a házakon!” Az elő-
ző hetekben már megismerkedtek a 
gyermekek a nemzeti szimbólumok-
kal, az ünnepség napján pedig mind-
egyikük ruháján kokárda ékeskedett, 
így vonultak menetelve - mint az 
igazi katonák - a tornaterembe, ahol 
a csoportok közösen vettek részt a 
megemlékezésen. Elhangzott a Him-
nusz, a Nemzeti dal, majd a hívogató 
dobpergés után a gyermekek Attila 
bácsi vezényletével alkalmi „Vackor 
századdá” változva tettek eleget a 
parancsszavaknak. Az óvó és dajka 

nénik a háromszínű magyar zászlót 
táncoltatva zenés-mozgásos percek-
kel nyújtottak élményt a gyermekek-
nek, majd igazi lovas huszárokról 
szóló rövid kisfilmet tekinthettek 
meg. Az óvó nénik Kossuth-nótá-
kat énekeltek, majd a győztes csatát 
a kislányok szemet gyönyörködtető 
táncával ünnepelték. Az ünnepség 
végén a gyermekek ellátogattak a 
temetőbe, ahol a honvédsíroknál el-
helyezték a saját kezükkel készített 
nemzeti színű virágokat.

Bertalanné Poór Beáta
óvodapedagógus

1848-49-ES SZABADSÁGHARCOT ÜNNEPELTÜK…
„…MERT A SZABADSÁG AZ ÉLET…”

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS A VACKOR ÓVODÁBAN

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

Fotó: Vackor Óvoda
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Április 6-án került sor a felújított ravatalozó 
felszentelésére. Az ünnepi ceremónia kezde-
tén Ferenczi Gábor polgármester tájékoztatta 
az egybegyűlteket a ravatalozó felújításának 
körülményeiről. Elmondta, hogy helyi össze-
fogással egy újabb, a közösség számára fontos 
jelkép újulhatott meg, így mostantól méltó és 
illő hely áll rendelkezésre a szerettetektől való 
búcsúzásra. A város polgármestere arról is tájé-
koztatta a jelenlévőket, hogy többen társadalmi 
munkában vettek részt a ravatalozó felújításán, 
és köszönetét fejezte ki mindazoknak – De-
vecseri Foltvarró Kör, Magyar Károly, Erdélyi 
Károly, Szabó Balázs, Somogyi Zsolt, Simonyai 
Károly, Mantex Kft., Devecseri Városüzemelteté-

si Kft. vezetője, dolgozói, Start-munkaprogram 
dolgozói -, akik bármely formában hozzájárul-
tak a megvalósuláshoz, hiszen az eredmény 
híven tükrözi az élők lelkületét. „Az embernek 
a temetőről, temetésről, nem is annyira a ha-
lál, sokkal inkább az élet kellene, hogy eszébe 
jusson” - kezdte ünnepi beszédét Nagy Nándor 
Richárd plébániai kormányzó. Elmondta, hogy 
az emberhez közel állók elvesztése mindenkit 
arra késztet, hogy átértékelje saját életét, hi-
szen felelősséggel tartozunk önmagunkért, és 
mindazokért, akik valamilyen formában ránk 
bízottak. Köszönettel tartozunk Istennek el-
vesztett szeretteinkért, és ebben nagyon fontos, 
hogy mikor eljön az idő, milyen körülmények 

között búcsúzhatunk tőlük. „Kérjük az Úr áldá-
sát a megújult ravatalozóra, mely a méltó gyászt 
szolgálja” - fogalmazott a kormányzó, majd 
gondolatait követően megáldotta az épületet.

Vincze Barbara

Felhívjuk a Tisztelt Tik-hegyi ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Sági Gyula és Sándor Zsolt megkeresésének eleget téve önkormányzatunk segíti 
a villanyhálózat kiépítésének kezdeményezését a területen. 
Kérjük, hogy az E.ON „A” jelű nyomtatványát kitöltve Önkormányzatunkhoz (Devecser, Deák tér 1.) Röst Adrienn kolléganőhöz 3. sz. pénzügyi iro-
dába nyitvatartási időben eljuttatni szíveskedjenek.
Amennyiben kellő számú igénylő együttesen kérvényezi az áramhálózat kiépítését, úgy nagyobb eséllyel lesz lehetőség arra, hogy az E.ON a gerinchá-
lózat kiépítését megkezdje, a költségek pedig annál több tulajdonos között kerülnek megosztásra.
Devecser, 2019. március 28. 

Ferenczi Gábor
polgármester 

Közérdekű

Talán idegennek, furcsának, meglepőnek tűnhet 
a cím, de egy beszélgetés során számomra nyil-
vánvalóvá vált, hogy rendkívül fontos, és egyre 
inkább nélkülözhetetlen feladatot lát el a címben 
jelzett iroda, amelynek két kedves munkatársá-
tól; Major Lilitől és Targubáné Szendrei Júliától 
kértem tájékoztatást olvasóink számára. 
Mit kell tudnunk a megalakulásról?
A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szer-
vezete a „Biztos Menedék, Esély az újrakezdésre 
– Krízisambulancia létrehozása a Közép-du-
nántúli régióban” felhívásra beadott pályázata a 
nyertesek közt volt (EFOP-1.2.5-16-2017-00033). 
Országos szinten hét ilyen regionális ellátási 
központ létezik, a devecserihez Veszprém, Fejér, 
Komárom-Esztergom megye tartozik.
Miért Devecser?
Az elsődleges ok, hogy Devecser és térségével 
nagyon jó kapcsolata alakult ki a Magyar Vörös-
keresztnek. A térségben sok a hátrányos helyzetű 
család, az alacsony iskolai végzettségűek aránya 
és sok a szegénységben élő. Ezeken kívül figye-
lembe vették, és jónak ítélték meg a helyi vörös-
kereszt tevékenységét, amely a véradás szerve-
zésétől rendezvények megtartásáig, szerteágazó 
munkát végzett. 
Mi a krízisambulancia célja, feladata?
Az uniós támogatással létrejött iroda fő célja a 
kapcsolati (családon belüli) erőszak veszélyezte-
tettjeinek, áldozatainak megsegítése, hogy a szak-
emberek minél előbb segítsenek a célcsoportként 
megjelölt érintetteknek, ha tudomással bírnak 

a körülményekről, megelőző módon közbe tud-
janak lépni. Azon dolgozunk, hogy a régióban 
minden érintett vagy a környezetükben élők, 
tudják hová kell fordulniuk és tisztában legyenek 
azzal, hogy az erőszak nemcsak fizikai tettleges-
séget, de verbális bántalmazást, megfélemlítést, 
megalázást, fenyegetést is jelent. A bántalmazás 
egyetlenegy formája sem elfogadható egy társa-
dalomban sem. Az ambulancia feladata nagyon 
sokrétű, a konkrét segítségnyújtáson át egészen 
a prevencióig. Mindenki lehet áldozat, legyen az 
nő vagy férfi, gyermek vagy idős ember. Szolgál-
tatásunk ingyenes és titkos. (A Damjanich utcai 
irodánk is ezért szinte láthatatlan.) Helyben két 
szociális tanácsadó és szükség szerint egy pszi-
chológus és egy jogász látja el a feladatot. Szoros 
a kapcsolat a jelzőrendszerrel, illetve a gyermek-
védelemben dolgozó szervezetekkel. Igyekszünk 
a jelzőrendszer aktív tagjává válni.
Kik kérhetik az ambulancia segítségét?
Aki olyan kapcsolatban él, ahol félni kell, - aki 
tehetetlen párja agresszivitásával szemben, aki 
szívesen elmondaná egy szakembernek azt, ami 
vele történik, aki nem tudja, hogy normális-e, 
ami a családon belül történik, aki többet szeretne 
megtudni lehetőségeiről, ha bántalmazó kap-
csolatban él. Aki jogi segítséget szeretne kérni 
lehetőségeihez, mert ki akar lépni a bántalmazó 
kapcsolatból, aki szívesen fogadna életvezetési 
tanácsokat akár egyéni, akár csoportos formában. 
Kiemelten fontos és sürgős intézkedést igényel, 
ha gyermek a bántalmazott. Felvilágosító mun-
kával szeretnénk elérni, hogy a családon belüli 

erőszak ne legyen tabu. Erről tájékoztatni kell 
mindazokat, akiknek tudomásuk van a bántalma-
zásról. Tudjuk, ez ma még nehezen realizálható, 
pedig a legfőbb célunkat; a megelőzést, a tények 
ismeretében könnyebben tudnánk megvalósítani. 
Úttörő munkát végzünk, hisz még csak a kezde-
teknél tartunk, de szeretnénk minden rászorulón 
segíteni, hisz emberek sorsáról, életéről van szó. 
A két tanácsadó tenni akarása, ügyszeretete, em-
pátiakészsége biztosíték a jó munkára, bátorítást 
ad a hozzájuk forduló klienseknek.

Elérhetőség:
krizisambulancia.devecser@voroskereszt.hu
Telefon: +36-70-933-8060, +36-70-933-8697
Időpont-egyeztetés: hétfőtől péntekig 8-16 óra. 
(Időpont nélkül is oda lehet menni: „Tessék 
kopogni!”)

Váti Ferenc  

FELSZENTELTÉK A RAVATALOZÓT

FELHÍVÁS TIK-HEGYI INGATLANOSOK RÉSZÉRE

„NYISS FELÉNK, HOGY SEGÍTHESSÜNK!”
REGIONÁLIS KRÍZISAMBULANCIA VÁROSUNKBAN

Balról jobbra: Nagy Gábor a Magyar Vöröskereszt 
főigazgató-helyettese, Baráth Gábor a Magyar 
Vöröskereszt Veszprém és Vas megyei igazgatója, 
Targubáné Szendrei Júlia és Major Lili
Fotó: Magyar Vöröskereszt

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
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Talán mások is azt gondolják, amit e sorok írója, 
hogy 2010. október 4-e óta a tavaszvárás önfe-
ledtségén túl, valami más érzés is hatalmába ke-
ríti az embert egy-egy várkerti séta alkalmával. 
Az elmúlás szele, a poklot idéző vérvörös, sűrű 
lé végigrohant akkor a várkerti fák között, azóta 
is otthagyva pusztító nyomait. Tekintsünk vissza 
a helyi történelembe, mikor és kik telepíttették 
be a különleges, nem honos fákat a kastély köré. 
Eszterházy Károly váci, majd egri katolikus püs-
pök (1725–1799), miután 1759-től ő Devecser 
kegyura, a század második felében a devecseri 
erődöt, várat, barokk kastéllyá építtette át. Lecsa-
poltatta a Torna-patak melletti tavat, s a lakosság-
nak, mint káposztáskertet átadta művelésre. 1788 
tavaszán Bálovits Mihály tatai kertészt Bécsbe 
küldte, ahonnan különleges fákat, oltóvesszőket 
hoznak. A káposztáskerteket – több mint két év-
tized után visszavették a lakosságtól parkosítás 
miatt. Sajnos 1799-ben, a püspök elhunytával 
a jeles munkálatok megakadnak. A következő 
érdemleges átalakítások, fejlesztések Esterházy 
Pál (1806–1877) 1848/49-es szabadságharcban 
részt vállaló honvédezredes nevéhez fűződnek, 
aki terveket készíttet a kastély helyreállítására. 
A fia, E. Ferenc (1859–1909) folytatja a munkát, 
annak ellenére, hogy huzamosabb ideig nem lak-
nak Devecserben, csak időnként látogatnak el az 
itteni birtokra. Az írások szerint 1900-ban volt 
itt először. Feltölteti a várárok még meglévő sza-
kaszát, s a század végén a kastély északi oldalán 
lévő parkot egészen a Torna-patakig befásítja, 
folytatva a már rég megkezdett parképítést. Ekkor 
telepítik a legértékesebb, mára idős fákat, melyek 
pusztulását az elmúlt néhány év óta kénytelenek 
vagyunk tehetetlenül végignézni. De térjünk még 
vissza a családhoz. A következő örököse, tulajdo-
nosa a birtoknak E. Ferenc fia, Esterházy Tamás 
(1901–1964, an: Lobkowitz Berta). 1945-ben a 
6.127 kat. holdból álló Esterházy uradalmat álla-
mosítják. Természetesen a 4.653 kat. hold erdő, az 
1923-ban létrehozott fatelep és fafeldolgozó üzem 
sem kerülheti el, hogy köztulajdonba vegyék. 
De a munka folytatódik, még az alkalmazottak 
egy része is megmarad, hiszen ők értik, tudják a 
gépek működtetését a fatelepen, ismerik a mun-
kafolyamatokat. E történelmi helyzetben a gróf 
családjával külföldre távozik, mint oly sokan az 
arisztokráciából. Egyetlen leánya, a kis kontess, 
ahogy hívták a devecseriek, a vörösiszapömlés 
után mégis hazalátogat Devecserbe Angliából, 
pénzt hoz, ismét eljön a kastélyba, ahol 6 éves 
koráig nevelkedett. De magyarul már nem beszél. 
Legalábbis olyan szinten nem, hogy megszólalt 
volna magyarul a látogatás során. De a kataszt-
rófa hallatán mégis összerándulhatott a szíve, s 
nem fiatal kora ellenére elutazott gyermekkora 
helyszínére. A park kapcsán még szólni kell arról 
is, hogy 1930-ban E. Tamás hívására telepedett 
le Devecserben Raskovics (Raskov) Gergely bol-
gárkertész, s hozott létre a Kolontárra vezető út 
bal oldalán egy virágzó kertészetet. A Tsz-esítés 
után is működik a kertészet, továbbra is Rasko-
vics Gergely vezetésével. A népnyelv azóta is, a 
mai napig Raskovics-kertnek nevezi a területet. 
De mi történt időközben a gondosan, nemes, 

válogatott fákból telepített kastélyparkkal? A fák 
csodálatosan virultak, növekedtek. A befásított 
területet hozzákerítették a kastélyhoz, vagyis a 
lakosság nem lehetett bejáratos a parkba. Feltéte-
lezhetően, ez meg is védte az esetleges gondatlan 
vagy éppen barbár kezek elöl a különleges, fiatal, 
frissen telepített fákat. Ennek köszönhető, hogy 
az évtizedek alatt a megerősödött, gyűjteményes 
fákkal teli várkertet, parkot 1957-ben műemlé-
ki- és városképi védettség alá veszik az épülettel 
együtt. 1963-ban pedig helyi természetvédelmi 
területté nyilvánították a kastélyparkot. A park 
botanikai vonzerővel bírt 2010 őszéig nemcsak 
a devecserieknek, hanem a környékben is. Sok 
család büszkeséggel telve vitte ide sétálni vendé-
geit az ősi park fái közé. A természet gyönyörűen 
virult itt minden évszakban. A csodálatos madár-
világnak marasztaló otthona lett a nagy területű 
park éppúgy, mint a mókusok több családjának. 
Minden évszakban elbűvölő látványt nyújtott, 
pihenést adott a hatalmas fák árnya a gyerekek-
től kezdve a padokon üldögélő, hűsölő, sétálgató 
idősekig. A szerelmesekről ne is szóljunk! Biztos 
sokan őriznek szép emlékeket parki sétájukról. Az 
elmúlt 44 évben egy, nagyobb fakivágásra emlék-
szünk, a futballpályára vezető jegenyenyárfasor 
kivágására. Sokan berzenkedtek ellene, de akkor 
még nem voltak/lehettek zöld aktivisták. Csak a 
kész tény szemtanúja lehetett az ember. 2003-ban 
a ritkás, üresebb területekre új, erőteljesebb fákat 
ültettek, tudva, hogy hosszú-hosszú évtizedek 
alatt lesz csak a csemetéből, erős, vastagtörzsű fa. 
Ezekből a kisebb, fiatalabb fákból mára egy sem 
maradt, mert gyökerüket elpusztította a lúgos lé. 
A lúgos iszap 1,5 méter magasságban öntötte el 
a katasztrófa következtében a mélyebben fekvő 
részeket. Sajnos, ha kisebb mértékben is, de jutott 
a vörös árból a várkert egész területére. Az ősi, 
eredeti telepítésből való kocsányos tölgy, mezei 
juhar, fehér nyár egyedeken is látszik, hogy már 
nem egészségesek. Még elég szépek, de szintén 
fogyóban vannak a platánok is. Az iszapömléstől 
alig élnek már a megmaradt mocsárciprusok, és 
a különféle fenyők. Tőlük jobbra, előre, a fenyves-

csoportos is megritkult, s a megmaradtak szemmel 
láthatóan haldokolnak. A katasztrófát követően a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal segítségével, 
finanszírozásával a lúgos iszapot elszállították a 
felső talajréteg lekotrásával, majd tiszta, vegyszer-
mentes talajjal pótolták azt. Gigantikus munka 
volt az is. A fák törzsét önkéntes egyetemisták 
mosták le magasnyomású vízsugárral. Köszö-
net érte mindenkinek, ha bármit is tettek a fák 
megmentéséért, a környezet megtisztításáért! De 
nem kell hozzá különösen jó szem, a mai napig 
meglátszik a – még élő - fák törzsén, hol állt az 
iszapszint. Nagyon magasan! Ha csak 10 centi jön 
az árból, azt tán kibírták volna a fák. De sokkal 
több ömlött szét a parkban. Kibírhatatlanul sok. 
Mi itt élők csak bízhattunk abban, hogy ha a ki-
sebb növények, bokrok nem is, de az ősi, öreg fák 
néhány egyede kibírja a megpróbáltatást. 2014-ig 
tartott a park rehabilitációja, amely során közel  
150 ezer gyökeres növényt ültettek el, ebből 
132.000 db tő évelő, 5.700 db cserje, és az addig 
megsemmisült fák helyébe 176 fát pótoltak. Hírül 
adják ezen adatokat a parkban felállított ismer-
tetőtáblák szövegei. 2019 év áprilisi sétáján úgy 
látszik, hogy a fent jelzett, óriási számban telepí-
tett cserjéknek (szinte) nyoma sincs. Az újratele-
pített fáknak, jó ha tizede megmaradt, megéledt 
a földben. Az öreg egyedek pedig szép sorjában, 
néma fájdalommal lassanként, állva meghalnak. 
Hiába a mélyre hatoló, szerteágazó gyökérzet, a 
gyilkos, lúgos lé már rég leszivárgott oda is, hogy 
kifejtse hatását. De a pusztulásnak még nincs vége. 
Néznünk kell a fák lassú elmúlását tehetetlenül. 
Talán még öt év (de tíz semmiképp), s egy sem 
marad a féltett, védett, ősi fák közül. (S nemré-
giben történt az ótemető nagy fáinak, szép bok-
rainak letarolása is.) Devecser „tüdeje” teljesen 
odavész… Ezért kell, hogy minden családi ház 
kertjébe, s a házak elé, közterekre, ahova csak 
lehet, fát ültessünk. Az egészségünk megóvása, 
megtartása függ ettől. Tekintsük szívügyünknek! 
Nem dönthetünk másként.

M. Mester Katalin

Közérdekű

Ritkul a fenyőcsoportosA fák állva halnak meg

VÁRKERTI SÉTA…
(AVAGY KÓRKÉP A VÁRKERTRŐL)
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Pászti János lett a Nagy-Somlói Borvidék Hegy-
községe hegybírója. 2018 júniusától, ő látja el - a 
távozó, leköszönő Tóth Péter után – a hegyköz-
ségben adódó szakfeladatokat, közigazgatási, 
adminisztrációs munkákat. Pászti János a Bala-
tonfüredi Kertészeti Szakközépiskola szőlész-bo-
rász szakán végzett, majd több nagy pincészetnél 
dolgozott szakmájában borász szakterületen. A 
Balaton-felvidék pinceszövetkezeténél volt mód-
ja gyakorlatban is tanulni a szakmát. Később  
Ausztriába is kijutott tudását gyarapítani, Bur-
genland szőlőültetvényeiben ismereteket szerezni. 
Ott egyben volt lehetősége megfigyelni a pincé-
szeti munkát is, a bor kezelését és minőségének 
megőrzését osztrák módra. 
Hogy tetszik az új munka, hogy érzi magát a hegy-
bírói székben?
E kérdésre egy közmondással tudok válaszolni: 
a jó pap is holtig tanul. Jómagam is így vagyok 
ezzel. Nincs az az ismeret, melyet ne lehetne még 
több tudással gyarapítani. Minden nap új dolgo-
kat fedezek fel én is.
A hegybírói munkának mi a legnehezebb területe 
Ön szerint?
Új helyzetbe kerültem ezzel a feladatkörrel, a 
közigazgatási részre kell fokozottan figyelnem. 
A gyakori jogszabályváltozás követése sok ener-
giát kíván. A borászatban szerzett ismereteimre 
itt kevésbé van szükség, itt a közigazgatásról szól 
az élet, de időnként azért a gazdákkal beszélünk 
konkrét borászati problémákról is. Napi szinten 

adódik ilyen felvetés, hogy kikérik a véleménye-
met, vagy megerősítést várnak egy-egy felmerü-
lő kérdésben. Ezt a részét élvezem legjobban a 
munkának, de ebből van kevesebb. Szerencsém, 
hogy jó munkatársi kapcsolatban dolgozhatok 
az irodában.
Mi újság a hegyen?
Az idei év elég jónak látszik, szépen fejlődtek a 
vesszők, beértek, a korai szüretnek köszönhe-
tően. Ezáltal a metszést is hamarabb el lehetett 
kezdeni. Azt lehet mondani, hogy a hegyen már 
rég minden szőlő megmetszett. Már elindult a 
nedvkeringés, szépen éled a vegetáció, de még 
lehetnek fagyos reggelek. Sajnos arról is kell be-
szélnem, hogy vannak ültetvények, melyek évek 
óta gondozatlanul állnak, még a metszésig sem 
jutottak el. S ekkor elkezd bokrosodni a szőlő, 
cserjék nőnek az ültetvényben, megtelepednek 
ebben a vadak, nincs növényvédelem, ez forrása a 
szőlő betegségeinek. Még az következmény, hogy 
a szomszédos, gondosan művelt ültetvények is 
kárt szenvednek. Ez a tulajdonosi hozzáállás nem 
felel meg sem a hegyközségi, sem a magasabb 
jogszabályi követelményeknek. 
Mi lehet ennek a szomorú jelenségnek az oka?
Idősödik a Somló szőlőművelő társadalma, ez 
egyértelműen látszik, s nincs a munkákra után-
pótlás. Az örökösök nem szeretnek már foglal-
kozni az ültetvényben kétkezi munkákkal. Sokak 
értékesítik a szőlőjüket, mások pedig nem mon-
danak le róla, a nevükön marad, de a gondozást 
elhanyagolják. 

Mit tud tenni a hegyközség?
Tavaly elvégeztük a vásárhelyi és a dobai olda-
lon a művelési ellenőrzést. A vásárhelyi oldalon 
művelés szempontjából kevesebb az elhagyott 
terület. A dobai oldalon magas százalékban el-
végezték már a felszólított tulajdonosok a szük-
séges, minimális munkálatokat. A hegy szőlősi 
oldalán is összeírtuk a műveletlen területeket, s 
a listát átadtuk a földhivatalnak, mert a további-
akban az ő hatáskörük intézkedni. Az érintettek 
szankciókat várhatnak. Sajnálatos, hogy ebben a 
formában kell tudatosítani, hogy a birtok gondo-
zásra vár. A kötelező, a minimális munkálatokat 
meg kell csinálni, vagy elvégeztetni minden év-
ben a tulajdonosoknak. Ez a fajta „ösztönzés” is 
a hegyközség feladata. Reméljük, munkánk nem 
lesz hatástalan.

M. Mester Katalin

Gyermekláncfű, kákics, zsibavirág, többféle 
neve van a pitypangnak. Gyermekkorából is-
meri mindenki, nem csak azért, mert a kikelet-
hez, a tavaszhoz tartozik, beteríti az élénksárga 
virága a mezőt, az udvart. Gyakran a pázsitot 
művelők bosszúságára is ott sárgállik a virág az 
igen gondozott udvarokban. Onnan sem felejt-
hető e növény, hogy gyermekkorunkban lelke-

sen fújdogáltuk a pehelykönnyű, fehér bóbitáját, 
gyönyörködve benne, ahogy viszi a gyenge szellő. 
Tüdőkapacitás-próba volt, hogy ki hány fújásra 
volt képes minden bóbitát levegőbe röpíteni a 
szárról. Akkor én még arra nem is gondoltam, 
hogy az érettebb bóbiták hamarabb elváltak a 
tapadás helyétől, mint a kevésbé érettek. Így az 
volt az „ügyes”, aki érett gömböcskét szakított. 
Az élénksárga virágaiból koszorút fontunk, a 
hajlékony, hosszú szár ezt jól tűrte. Szóval jó já-
ték volt! Ez a fészkes virágzatú növény rendkívül 
igénytelen, jól tűri a szárazságot is, a gyenge táp-
értékű talajon is képes kicsirázni, megtelepedni 
a kis ejtőernyő, amit szertefúj a szél. Gyéríteni 
csak mélyre hatoló kis ásóval lehet, hogy a ka-
rógyökerét eltávolítjuk. De a modern táplálko-
zástudomány másként tekint a pitypangra, mint 
a pázsitját féltő ember. Levelei sokféle vitamint 

és ásványi anyagot tartalmaznak. Sokan a fiatal 
levelekből salátát és főzeléket készítenek ilyen-
kor tavasztájt. Egyébként most lesz itt a zsenge 
csalán ideje is, amiből szintén remek „spenó-
tot” lehet készíteni. A pitypang teája csökkenti 
a vér koleszterinszintjét, víz-, epe- és hashajtó 
is egyben. Gyökere antioxidánsban és inulin-
ban gazdag. Még azt is olvastam róla, hogy a 
gyökeréből főzött tea a rákgyógyításban is segí-
ti a beteget. Fájó ízületekre a leveleiből készült 
borogatás jó hatású. A növény tejnedvet ereszt, 
ezért tejesfű virágnak is nevezik. Vannak, akik 
érzékenyek erre a nedvre. A megoldás az, hogy le 
kell mosni a kézről, ha allergiás a nedvre valaki. 
Egyébként pedig becsüljük meg ezt a gyógynö-
vényt, hisz karnyújtásnyira van tőlünk, csak le 
kell érte hajolni.

M. Mester Katalin

Tudta-e, hogy egy nagy fa levélfelülete évente  
1 tonna port köt meg. Egy nagyobb koronájú fa 
egy óra leforgása alatt 1,75 kg oxigént termel, ami 
10 fő embert tart életben. A fák nyáron is igen 
jó szolgálatot tesznek az emberiségnek, hiszen 
egy meleg napon, mintegy 400 liter vizet páro-

logtatnak el, ami 3°C fokkal csökkenti a hőmér-
sékletet a fa alatt. Ezért van szükség csapadékra 
éppúgy, mint a fákra, hogy élni tudjunk. Lapunk 
ezért írt ősszel is arról, hogy ültessünk fát, fákat 
kertjeinkbe. Ugye milyen jó egy hűvös erdőben 
sétálni a nyári hőségben? No, valami ilyesmit 

tudnánk kicsibe a kertünkbe varázsolni, ha fát 
ültetünk, gondozunk. Évtizedekig. Magunknak. 
A gyerekeinknek, az unokáinknak. Vagy vala-
kiknek, akik utánunk következnek a nagy, nagy 
életfolyamban…

M. Mester Katalin

Házunk Tája

MI ÚJSÁG A SOMLÓN?

A PONGYOLAPITYPANG

AZ ÉLTETŐ FÁK



- 12 - Alapítva 1927-ben

17 évvel ezelőtt Molnár Nikolettről szólt az em-
bermese, aki Cipruson teljesített katonai szol-
gálatot. Most több mint másfél évtized után 
szüleiről szeretnék írni. Sándor, a családfő nyit 
ajtót. Szabadkozik, mert megromlott egészségi 
állapota miatt nehézkes lesz a beszélgetés, de 
Margitka, a feleség besegít, így mindkettőjükről 
szól a történet.
Molnár Sándor; a kis tótól a kis boltig
1948-ban született Pápán. Heten voltak testvé-
rek, mégis egykeként élt, mert négy gyermek a 
születés után meghalt, bátyja pedig 16 évvel volt 
idősebb és hamar kirepült a családi fészekből. 
Sanyi az általános iskolát Pápán járta. Szabadi-
deje nagy részét a lakásukhoz közeli halastónál 
töltötte. Már ekkor kezdődött a horgászat iránti 
szeretete. Sokat segített vak nagymamájának a 
közlekedésben. Édesanyjával a piacra hordták 
a kertjükben megtermelt zöldségfélét. A 8. osz-
tály után a pápai kereskedelmi szakiskolában 
fűszer-csemege eladó szakmát tanult. Gyakorlati 
órákra a FÜSZÉRT-hez járt. A szakma megszer-
zése után ott ajánlottak állást. 5 évet töltött a 
lerakatban, majd Tapolcafőn egy egyszemélyes 
boltot vezetett.
Sorkatona – áthelyezések sokasága – őrnagy
1968-ban 2 éves sorkatonai szolgálatra vonul. A 
Meggyesen lesz raktáros. Leszerelés után vissza-
ment a tapolcafői boltba. 1973-ban „visszacsalo-
gatták” Meggyesre. Szakaszvezető ranggal gépjár-
műraktáros lett. Tapolcafőről Pápára költöztek, 
mert onnan könnyebb volt a bejárás Devecserbe. 
Hamarosan szolgálati lakást kaptak Meggyesen. 
Sándort tiszthelyettesi iskolába küldték és ugyan-
akkor beiratkozott a gimnáziumba is. Egyszerre 

járt két iskolába. Közben életveszélyessé váltak 
a szolgálati lakások, azonnal Pápára telepítették 
az összes lakót. Csak 2 év múlva térhettek vissza 
az új lakásba. Érettségi után Sándort a budapesti 
tiszti főiskola levelező tagozatára küldték, ezért 
Tatára költöztek (bonyolult folyamat - a szerk). 
Itt laktak 1980-tól ’85-ig. Sándor alhadnagyi 
rangban ezred anyagellátó és kiképző feladatot 
látott el. 1985 végén visszajöttek Devecserbe, 
a Széchenyi utcába. Molnár Sándor 1997-ben 
századosként ment nyugdíjba, de nem pihenni, 
mert 1998-tól biztonsági őr volt az erőműnél, 
5 éven át halőr a Széki-tavon, 7 éven keresztül 
egy biztosítónál dolgozott, majd a könyvklub 
terjesztője lett. 2010-ben őrnaggyá léptették elő.
Molnár Sándorné Végh Margit; lelkiismere-
tes gondozó, ápoló gyerekkorától nyugdíjig
Külsővaton született 1948-ban. Édesapja mező-
gazdasági gépész, édesanyja nevelte a hét gye-
reket. Később Margit és nővére segítették az öt 
kisebb gondozását. A 8. osztály után – az apa 
betegsége miatt – Margit lett a családfenntartó. 
Az ÁG-nál dolgozott. Nővére segítségével – aki 
saját ösztöndíját osztotta meg – Szombathelyre 
iratkozott az egészségügyi szakiskolába, ahol 
elvégezte a nővérképzőt és azonnal a sümegi 
kórházba helyezték. Másfél év után átkérte ma-
gát Pápára, hogy szüleihez közelebb lehessen. A 
belgyógyászaton ápolt 1968-tól 1972-ig, onnan 
Devecserbe a hármas belgyógyászatra jött. Ami-
kor ez a részleg megszűnt, visszament Ajkára a 
rehabilitációra, a legkedvesebb munkahelyére. 
Itt a legláthatóbb a segítés eredménye. Nagyon 
sok pozitív élménnyel lett gazdagabb. Volt olyan 
kórház, ahová háromszor is visszatért. Mindig 

oda, ahova a férjét vezényelték. 13-szor költöz-
tek. Mindegy volt, hol van a munkahely, csak a 
betegek közt lehessen, segíthesse a rászorulókat. 
Nagyon nehezen élte meg 2006-os nyugdíjazta-
tását. 10 éven keresztül visszajárt a rendezvé-
nyekre. Ma is jó barátságot ápol Pataki Verával 
és Kurdiné Bettivel.
Katonacsalád állandó mozgásban
1971 elején egészségügyi bál volt Pápán, ahova 
Molnár Sándor „betévedt”. Katonás gyorsasággal 
az év közepén a „betévedésből” esküvő lett, és 
– ki gondolta volna – 13 vezénylés, 13 költözés. 
1991-ben költöztek a mai házba. Sándor fiúk 
1972-ben született. Szobon lakik, a HM-ban 
dolgozik. Felesége; Bernadett tanárnő. 1976-
ban született Nikoletta lányuk, aki 14 évig volt 
katona. Ma Szigetszentmiklóson munkavédel-
mi mérnök. Kéthetente hazalátogat. Sanyiék 
ritkábban jönnek, mert Sanyi szombaton is ta-
nít. Margitka és Sándor lelkes tagjai a honvéd 
nyugdíjas klubnak. A férj érzi, hogy a kemény, 
megerőltető munka kikezdte egészségét, és azt 
is tudja és érzi, hogy felesége szaktudása és sze-
retete könnyít a bajokon.

Váti Ferenc

Sorsok

EMBERMESÉK
MINT A VÁNDORMADARAK

Esküvő 1971-ben

Margit a betegei közt Margit és Sanyi Hajdúszoboszlón Sanyi fiúkkal a padragi kilátónál

A főhadnagy

A család: Sándor, Bernadett, Sanyi, Margit, Nikolett

A Jeli Arborétumban Nikolett lányukkal
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A házirendben foglalt szabályok betartása a piacon 
jelen lévő valamennyi természetes és jogi személyre, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet-
re kötelező érvénnyel kiterjed. A Használtcikkpiac 
területe magánterület, Devecser Város Önkormány-
zata tulajdona. A Használtcikkpiac üzemeltetője a 
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (8460 
Devecser, Hunyadi u. 21.) Az Üzemeltető gondos-
kodik a Piac rendjének betartásáról, útjainak, közös 
használatú területeinek a tisztán tartásáról. Pana-
szaival, javaslataival nyugodtan forduljon hozzá! A 
piac területén a rend fenntartását, a vásárlók és az 
árusok biztonságát biztonsági szolgálat (0-24 órás 
portaszolgálat, jegyszedők, alkalmi biztonsági sze-
mélyzet), kamerarendszer és sorompós beléptető-
rendszer szolgálja.
KAMERARENDSZER
A piac területe magánterület, amely biztonsági ka-
merarendszerrel megfigyelt. A látogatók tudomásul 
veszik, hogy róluk fénykép-, videófelvételek készül-
hetnek, melyeket a piac működtetésében részt vevő 
munkatársak tovább küldhetnek az illetékes ható-
ságoknak. Felhívjuk figyelmüket, hogy a sorompók 
és hozzájuk kapcsolódó eszközök, berendezések - 
mint vagyonvédelmi, biztonságtechnikai eszközök 
- megrongálása kárértéktől függően szabálysértésnek, 
bűncselekménynek minősül, mely minden esetben 
feljelentést von maga után. 
A PIAC NYITVA TARTÁSA
A Használtcikkpiac szombatonként 4.00 órától 14.00 
óráig, vasárnaponként 7.00 órától 13.00 óráig tart 
nyitva. Hétköznaponként 7.00 és 17.00 óra között biz-
tosított a belépés a vevők részére 1.000 Ft-os belépési 
díj fejében. A belépőjegyet hétköznapokon a portás-
nál, piacnapokon a jegyszedőknél kell megvásárolni, 
aki felírja a vevő nevét és a gépjármű rendszámát. 
BELÉPÉS A PIAC TERÜLETÉRE
Hétvégén, nyitvatartási időben belépés kizárólag a 
piac 2-es számú, hátsó kapuján keresztül lehetséges 
a területre. A belépőjegy a jegyszedőknél váltható. A 
belépés a sorompók által határolt vásárlótérre gép-
járművel a beléptető rendszeren keresztül történik. 
A sorompó mágneskulccsal nyílik. Nyitvatartási idő-
ben a vásárlótéren gépkocsival közlekedni, parkolni 
kizárólag az árusok részére szabad. Az Üzemeltető-
nek indokolt esetben (pl. súlyosan ittas állapot, az 
árusok/vásárlók zaklatása, a házirend megszegése, 
illetéktelen bejutás a területre, szabálysértés, bűn-
cselekmény elkövetése) lehetősége van arra, hogy 
a belépést megtagadja, vagy a vásárlót a piac te-
rületéről eltávolítsa. Az Üzemeltető képviselője el-
lenőrizheti a piacra bevitt és ott forgalmazott áruk 
származását, minőségét, valamint valamennyi, a 
kereskedés rendjét és a kistermelői tevékenységet 
szabályozó jogszabályi előírás betartását. A vevő és 
az árus a piacra történő belépéskor tudomásul veszi, 
hogy az Üzemeltető munkavállalói vagy a tulajdonos 
önkormányzat képviselője, vagy az önkormányzat 
alkalmazásában álló személy ellenőrizheti a vevő 
és az árus személyazonosságát, a gépjármű adatait, 
és a gépjármű rakterét, ill. csomagtartóját piacra 
történő behajtáskor ill. távozáskor. Amennyiben a 
szolgálatot teljesítő portás valamint a jegyszedők 
jogosulatlan belépést (nem megfelelő belépőjegy 
vásárlása, jogosulatlan mágneskulcs használat stb.) 
észlelnek, a vevő ill. az árus kitiltásra kerül a piac 
területéről. Amennyiben az Üzemeltető munkavál-
lalói vagy a tulajdonos önkormányzat képviselője, 
vagy az önkormányzat alkalmazásában álló személy 
a  gépjármű rakterében ill. csomagtartójában az  
ellenőrzéskor hulladékot talál, megtagadja a belépést, 
és a vevő ill. az árus kitiltásra kerül a piac területéről.

BELÉPŐDÍJAK
Vevők (parkolójegy): 500 Ft/gépjármű
Felvásárlói jegy: 1000 Ft/gépjármű
Napijegy árusoknak: 8000 Ft/gépjármű
Vevők
A vevők részére a belépési díj 500 Ft/gépjármű, mely 
a vásárlótéren kívül, a kijelölt parkolóhelyeken tör-
ténő parkolásra jogosít. A parkolójegy a vásárlótérre 
történő behajtásra nem jogosít, a vásárlótérre a vevők 
kizárólag gyalogosan léphetnek be. Kérjük, hogy a 
parkolójegy megváltásakor kapott nyugtát a piacon 
való tartózkodás végéig őrizzék meg, és parkoláskor 
jól láthatóan a szélvédő mögé elhelyezni szívesked-
jenek, hogy annak meglétét munkatársaink szükség 
szerint ellenőrizni tudják. Amennyiben a vevőnek 
feltétlenül szükséges a piac területére gépjárművel 
behajtani (pl. nagyobb méretű vagy nehéz áru szállí-
tása céljából), ún. felvásárlói jegyet szükséges váltani, 
melynek díja 1.000 Ft/gépjármű. 
Felvásárlói jegy
A felvásárlói jegy a vásárlótéren gépjárművel tör-
ténő tartózkodásra 1 óra időtartamra jogosít. A jegy 
vásárlásánál kapott mágneskulcs kauciója 1.000 Ft, 
amely távozáskor az 1-es számú portán a mágnes-
kulcs leadása után visszafizetésre kerül. A mágnes-
kulcs elvesztése vagy megrongálása esetén a kaució 
nem jár vissza. 
Napijegy árusoknak
Szombati és vasárnapi piacnapokon lehetőséget bizto-
sítunk napi egyszeri belépésre azon árusoknak, akik 
nem rendelkeznek bérleménnyel a piacon napijegy 
megváltása fejében, melynek díja 8.000 Ft/nap/gép-
jármű. A jegy megváltásakor mágneskulcsot adunk 
1.000 Ft kaució megfizetésével. A kaució távozáskor 
az 1-es számú portán visszafizetésre kerül. 
A HÁZIREND ELSŐSORBAN ÁRUSOKAT 
ÉRINTŐ PONTJAI
Árusítás a piac területén
Az egyes árusok a piac területén, csak és kizárólag 
a vásárlótéren, az Üzemeltető által kijelölt helyeken 
árusíthatnak. A helyhasználat megszűnésekor az 
árus az árusítóhelyet köteles tisztán, kiürítve, eredeti 
állapotban helyreállítva átadni az Üzemeltetőnek. A 
piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása 
az árus feladata. Az árusok által a piacon elhelyezett 
és az épületekben tárolt áruért az Üzemeltető sem-
minemű felelősséget nem vállal.
Bérlők
A piac területén bérleménnyel rendelkező árusok a 
bérleti díjat a tárgyhót megelőző hónap 15. napjáig 
kötelesek megfizetni a Devecseri Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. Hunyadi u. 21. szám alatti székhelyén 
nyitvatartási időben hétfőtől-péntekig 8.00 és 14.00 
óra között. A bérlők a mágneskulcsot kizárólag a De-
vecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nél vehetik 
át. A mágneskulcs át nem ruházható, tovább nem ad-
ható. A mágneskulcs átvételével 1.000 Ft kauciót kell 
fizetni, mely a bérlemény felmondása után, minden 
tartozás megtérítése után jár vissza. 
Hulladék kezelése a piac területén
Minden bérlő köteles a bérleménye melletti területen 
rendet tartani. Az árus köteles az árusítás befejezé-
sekor, illetve a piac zárásakor a tevékenysége során 
keletkezett hulladék elszállításáról és annak további 
kezeléséről megfelelően gondoskodni. A piac terü-
letén az újrahasznosítható hulladékok számára sze-
lektív gyűjtőpontok találhatóak a hátsó vevőparkoló 
területén. A bérlők és a napijegyes árusok az össze-
gyűlt hulladékot a kijelölt kukákba, illetve a szelektív 
gyűjtőpontokon kötelesek elhelyezni, különválogatva 
a gumiabroncsokat, bútorokat, háztartási gépeket, 
PET palackot, rongyokat és a kartonpapírt.
Aki a piac területén a kijelölt területen kívül hulla-
dékot helyez el, a piac területéről azonnali hatállyal 
kitiltásra kerül, és szerződését felbontjuk. 

Égetni tilos!
A piac területén szigorúan tilos az égetés, a nyílt láng 
használata. Az Üzemeltető minden esetben értesíti a 
Katasztrófavédelmet, ill. szükség szerint a tulajdonos 
önkormányzatot és az egyéb hatóságokat. A szabály-
sértőknek számolni kell a hatóságok által kiszabott 
bírsággal. A szabálysértőt az Üzemeltető azonnali 
hatállyal kitilthatja a piac területéről, szerződését 
felbonthatja.
Károkozás 
A piac helyszínén és ideje alatt bekövetkező, az árus 
által okozott baleset, egyéb káresemény következ-
ményeit az okozó árus viseli. A területet, burkolatot, 
épületeket, biztonságtechnikai rendszert, növényzetet 
ért kárt köteles megtéríteni, vagy az eredetivel meg-
egyező minőségben visszaállítani, amennyiben a kár 
bekövetkezte az árus személyével összefüggésben van.
Kitiltás a piac területéről
A piac házirendjének megszegése miatt az Üzemelte-
tő jogosult a helyhasználati engedély visszavonására 
és a szabálysértési eljárás lefolytatását célzó intézke-
désre. A helyhasználati engedély visszavonása esetén 
az árus köteles elhagyni a piac területét. A házirend 
súlyos megsértése, ill. súlyos szerződésszegés esetén 
az Üzemeltető jogosult a vevőt ill. az árust azonnali 
hatállyal kitiltani a piac területéről. Amennyiben a 
bérlő a piac területén kétséget kizáróan, bizonyítot-
tan bűncselekményt (garázdaság, lopás stb.) követ el, 
a cselekménye kitiltást von maga után, a szerződése 
azonnali hatállyal felmondásra kerül. 
Felhívjuk a tisztelt árusok és a vásárlók figyelmét, 
hogy minden szabálysértés vagy bűncselekmény 
elkövetése azonnali rendőrségi feljelentést von 
maga után.
A piac területéről az Üzemeltető kitilthatja azon bér-
lőt, akinek az Üzemeltetővel szemben tartozása áll 
fenn, és tartozását felszólításra és határidőre sem 
egyenlítette ki. 
PARKOLÁS
Nyitvatartási időben a vásárlótéren gépkocsival közle-
kedni, parkolni kizárólag az árusok részére szabad. A 
vevők a megváltott parkolójeggyel kizárólag a vásárló-
téren kívül, a kijelölt parkolóhelyeken parkolhatnak. 
A parkolójegy a vásárlótérre történő behajtásra nem 
jogosít, a vásárlótérre a vevők kizárólag gyalogosan 
léphetnek be. Kérjük, hogy a parkolójegy megvál-
tásakor kapott nyugtát a piacon való tartózkodás 
végéig őrizzék meg, és parkoláskor jól láthatóan a 
szélvédő mögé elhelyezni szíveskedjenek, hogy annak 
meglétét munkatársaink szükség szerint ellenőrizni 
tudják. Amennyiben a vevőnek feltétlenül szükséges 
a piac területére gépjárművel behajtani (pl. nagyobb 
méretű vagy nehéz áru szállítása céljából), ún. felvá-
sárlói jegyet szükséges váltani, melynek díja 1.000 Ft/
gépjármű. Az ún. felvásárlói jegy 1 óra időtartamra 
szól, és csak és kizárólag felrakodásra és az áru el-
szállításra jogosít.
KÖZLEKEDÉSI REND
Hétvégén, nyitvatartási időben belépés kizárólag a 
piac 2-es számú, hátsó kapuján keresztül lehetséges a 
területre. A gépjárművel történő kihajtás pedig a piac 
1-es számú kapuján keresztül történik. A piac terü-
letén a KRESZ szabályai érvényesek, kérjük, tartsák 
be a közlekedési szabályokat.
Az árusoknak sok sikert, a vásárlóknak jó vásár-
lást kívánunk!
Devecser, 2019. március 18.
Érvényes: a következő módosításig

Ferenczi Gábor
polgármester

 Devecser Város Önkormányzat
Bognár Balázs

ügyvezető igazgató
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

DEVECSER-MEGGYESERDEI HASZNÁLTCIKKPIAC HÁZIRENDJE
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Március 9-én a meggyeserdei laktanya területén 
jótékonysági íjászversenyt rendezett a Devecser 
és Térsége Horgász, Íjász és Hagyományőrző 
Egyesület, Devecser Város Önkormányzata tá-
mogatásával, a ritka, gyógyíthatatlan betegség-
ben szenvedő sümegi származású Varga Krisz-
tián íjász javára. A versenykiírás megmozgatta 
a segíteni vágyó íjászegyesületeket, közel száz 
nevezés érkezett. A rendezvényt Ferenczi Gá-
bor polgármester, tiszteletbeli íjászegyesületi 
tag nyitotta meg, és egyben örömét fejezte ki, 
hogy 15 településről, köztük határon túlról is 
érkeztek csapatok. A 4 kategóriában, különböző 
korcsoportokban meghirdetett megmérettetés 
során 2,5, illetve 3 dimenziós célokra, többféle 
terepviszony között lőhettek a versenyzők. A jó 
hangulatban telt versengést követően, a közös 
ebéd elfogyasztása után, tombolasorsolásra 
került sor. A tombolatárgyak készítői és fel-
ajánlói: Tóth Andrea, Vági Róbert, Telek Attila, 
Antal Nándor, Tóth Zoltán, Tóth Imre, Németh 
Róbert, Szakállas János és Molnár Adrián. Az 
eredményhirdetésre megérkezett Krisztián is. 
A rendezvény baráti beszélgetéssel zárult, egya-
ránt erőt, kitartást kívántak a résztvevők, majd 
az íjászverseny nevezési díjainak teljes össze-
gét átadták a fiatal fiúnak. A jól megszervezett 
verseny, a rengeteg felajánlás egy nemes cél 
érdekében, mind ékes bizonyítéka az íjászok 
rendkívüli összetartásának. Az eseményről sen-
ki nem tért haza üres kézzel, minden résztvevő, 
felajánló, támogató emléklapot és emlékérmet 
kapott. Az emlékérem ifj. Kozma György, Ul-
rich Ambrus és Németh Róbert keze munká-
ját dicséri. A szervezési feladatok és a lebo-
nyolítás oroszlánrészét Darida Kata végezte. A 
verseny megvalósításához segítséget nyújtott: 
Szabó-André Zoltán, Kiss Veronika, Guzslo-
ván Edina, Kamondi Marika, Darida Jánosné. 
Az íjászverseny a következő eredményekkel 
zárult: Felnőtt férfi tradicionális pusztai kate-
gória: 1. helyezett: Forgács Zoltán, 2. helyezett: 
Szentes Imre, 3. helyezett: Kecskeméti János. 
Felnőtt női tradicionális pusztai kategória: 1. 
helyezett: Batáth Erzsébet, 2. helyezett: Izsák 

Béláné, 3. helyezett: Budai Ágnes. Felnőtt férfi 
longbow kategória: 1. helyezett: Buczkó Péter, 
2. helyezett: Sipos Sándor, 3. helyezett: Földvári 
Róbert. Felnőtt női longbow kategória: 1. helye-
zett: Vass Viktorné, 2. helyezett: Darida Kata, 
3. helyezett: Gambró Zsaklina. Felnőtt férfi va-
dászreflex kategória: 1. helyezett: Nagy Gábor, 
2. helyezett: Varga József, 3. helyezett: Herold 
Csaba. Felnőtt női vadászreflex kategória: 1. 
helyezett: Varga Edit, 2. helyezett: Herold-Né-
meth Linda, 3. helyezett: Nagy Tiborné. Senior 
férfi tradicionális pusztai kategória: 1. helyezett: 
Haraga Attila, 2. helyezett: Balogh László, 3. 
helyezett: Futó Róbert. Senior férfi longbow ka-
tegória: 1. helyezett: Szabó Tamás, 2. helyezett: 
Bogdán Géza, 3. helyezett: Vass Viktor. Senior 
férfi vadászreflex kategória: 1. helyezett: Ulrich  
Ambrus, 2. helyezett: Lőrincz Norbert, 3. he-
lyezett: Kasza László. Ifjúsági fiú tradicionális 
pusztai kategória: 1. helyezett: Marton Kristóf, 
2. helyezett: Molnár Adrián. Ifjúsági lány tradi-
cionális pusztai kategória: 1. helyezett: Sáfrány 
Vivien, 2. helyezett: Pongrácz Nikolett, 3. helye-
zett: Tóth Emese. Ifjúsági fiú longbow kategória: 
1. helyezett: Horváth Dávid, 2. helyezett: Lacz-
kó Milán. Ifjúsági fiú vadászreflex kategória:  

1. helyezett: Horváth Márk, 2. helyezett: Kamon-
di Bence, 3. helyezett: Várnai Dávid. Ifjúsági lány 
vadászreflex kategória: 1. helyezett: Komjáthy 
Evelin. Gyerek fiú tradicionális pusztai kategó-
ria: 1. helyezett: Kóti Dávid, 2. helyezett: Nagy 
Levente Dániel, 3. helyezett: Laczkó Benedek. 
Gyerek fiú longbow kategória: 1. helyezett: Vaj-
da Péter. Gyerek fiú vadászreflex kategória: 1. 
helyezett: Földvári Bence. Mini fiú tradicionális 
pusztai kategória: 1. helyezett: Kóti Máté Ká-
roly. Számszeríj kategória: 1. helyezett: Horváth 
Gábor. A tavaszi szezon beköszöntével sem tét-
lenkedtek a Somló Íjászai versenyzői. Március 
16-án a IX. Tavaszköszöntő Íjászverseny Peytu 
Mezején elnevezésű rendezvényen szerepeltek 
Pétfürdőn. Ulrich Ambrus férfi senior vadász-
reflex kategóriában a 2. helyet szerezte meg. 
Darida Kata felnőtt női longbow kategóriában 
a dobogó legmagasabb fokára állhatott. Már-
cius 23-án, Körmenden rendezték meg a XV. 
Tavaszünnep Íjászversenyt. Az egyesület íjászai 
a következő eredményekkel tértek haza: Ulrich 
Ambrus, férfi senior vadászreflex kategória: 
1. helyezés, Darida Kata, felnőtt női longbow 
kategória 2. helyezés, Galambos Gábor, sérült 
férfi longbow kategória: 1. helyezés.

A Mitropa és az osztrák bajnokság egyik leg-
nehezebb versenyén, a Lavanttal Rallye-n állt 
rajthoz városunk első számú navigátora, a fiatal 
és tehetséges Klausz Kristóf pilótával. A ver-
senyen a már megszokott nehéz körülmények 
fogadták a párosokat, ahol Ágiék megnyerték a 
Mitropa Kupát és abszolút 5. helyen végeztek, a 
jelenlegi 4 leggyorsabb osztrák páros mögött. 
„Váratlanul ért a megkeresés, amikor két nappal 
a verseny előtt Kristóf hívott, arról nem is be-
szélve, hogy nem mentem még ezen a futamon. 
Ennek ellenére, életem egyik legjobb versenyén 
vagyok túl. Földrajzi adottságait tekintve, ez a 
futam teljesen más, mint egy magyar verseny, 

rengeteg kanyarral és trükkös résszel, hol eső-
ben, ködben, hol pedig szárazon. Kristófról 
eddig is tudtam, hogy tehetséges, okos pilóta, 
de bevallom kicsit tartottam tőle, hogy fiatal 
kora miatt, hogy kezeli majd a helyzeteket. 
Rengeteg pozitív dolog van most bennem, de 
azt mindenképp kiemelném, Kristóf egy igen 
fegyelmezett, tudatos versenyző, akit az extrém 
helyzetek sem rémítenek meg. Az, hogy ez má-
sodik versenye volt R5-tel, pedig hab a tortán. 
Nagyon köszönöm a lehetőséget mindenkinek, 
aki hozzájárult ehhez a hétvégéhez” – nyilat-
kozta Farnadi Ági a futam után.

JÓTÉKONYSÁGI ÍJÁSZVERSENY

AUSZTRIÁBAN REMEKELT FARNADI ÁGI

Fotó: rallyeyes.hu
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A devecseri felnőtt férficsapat március 17-én, Gyu-
lafirátóton kezdte meg küzdelmeit a bentmaradá-
sért folytatott harcban. Az „akadályokkal” tűzdelt 
felkészülés sajnos rányomta bélyegét a vendégek 
játékára. Esély sem volt a pontszerzésre az ősszel 
bravúros győzelmeket felsorakoztató rátóti csapat 
otthonában. A Szpari 3:0-ra kikapott. A 19. fordu-
lóban „hatpontos” mérkőzésen fogadta csapatunk 
azt a Sümeget, amelyiknek szintén égető szüksége 
volt a három bajnoki pontra. A hazaiaknak végig 
uralva a mérkőzést sikerült legyőzniük ellenfelüket. 
Az 1:0–s végeredmény nem tükrözi a két csapat 
közötti különbséget. A győztes találatot Szommer 
Tibor szerezte, egy ritkán látható szemfüles góllal. 
Sajnos, a mérkőzésnek negatívuma is volt. Csep-
regi András súlyos kézsérülést szenvedett, hosszú 
hetekre harcképtelenné vált. A következő körben 
Tapolcán lépett pályára a Szpari, kapuját Burucs 
Károly mezőnyjátékos védte! A Devecser 4:1–es 
veresége nem ad reális képet a mérkőzésről. A já-
tékosok, vezetők és a csapatot elkísérő szurkolók, 
elképesztő játékvezetői ténykedésnek lehettek tanúi, 
illetve a játékosok szenvedő alanyai is. A három Zala 
megyéből érkező játékvezető ítéleteivel rendre a 
vendégeket sújtotta, több a mérkőzést befolyásoló 
döntésük is volt, és arrogáns viselkedésükkel hergel-
ték a közeget. Április 3-án rendezték a Veszprém 
Megyei Kupa 4. fordulóját, itt már becsatlakoztak 
a megyei I. osztály csapatai is. Városunk csapata 
ahhoz az Alsóörshöz látogatott, akiktől a tavaszi 
szezonra való felkészülés időszakában edzőmér-
kőzésen 5:2–es vereséget szenvedtek. Fordulatos 
mérkőzésen 5:4–es győzelemmel az 5. körbe jutott a 
Szpari, ahol Csopakon fognak vendégszerepelni. A 
bajnokság következő 21. fordulójában a Sümeg el-
lenihez hasonlóan szintén „hatpontos” mérkőzésen 
lépett pályára csapatunk Herend vendégeként. A 
mérkőzés első részében egy védelmi hibát követően, 
a hazaiak szerezték meg a vezetést, de Szakonyi Ste-
fán és Illés Mihály szépségdíjas góljaival a szünetre 
már a vendégcsapat mehetett előnyben. A fordulás 
után Szakonyi Stefán révén tovább növelte előnyét 

a Szpari. A második félidőben a vendégek többször 
is eldönthették volna a találkozót, de lehetőségeiket 
rendre elpuskázták, ami majdnem megbosszulta 
magát. A hajrában még szépítettek a hazaiak, de 
többre már nem futotta erejükből.
U19-es csapatunk a felnőttekhez hasonlóan Gyu-
lafirátóton kezdte meg menetelését. Orsós Richárd 
(3), Orsós György, Juhász Gergő és Horváth Milán 
góljaival 6:0 arányú győzelmet aratott Sándor László 
csapata. A következő körben Sümeget látta vendé-
gül csapatunk és kiütéses győzelmet arattak fiatalja-
ink. A győzelemből Orsós Richárd 4, Polgár Milán 
3, Juhász Gergő és Horváth Milán 2-2, Németh Pat-
rik és Orsós György 1-1 találattal vette ki a részét 
a győzelemből. A 20. fordulóban Tapolcán „nem 
volt túl jó vendég” csapatunk. Polgár Milán (4) és 
Orsós Richárd góljaival 5:3–ra diadalmaskodtak. 
A következő körben a szezon eddigi leggyengébb 
játékát bemutatva, 2:0–s vereséget szenvedett a 
Szpari a Herend vendégeként.
Az U16-os korosztályúak csapata tavasszal eddig 
egy fordulón van túl. A bajnoki címre is esélyes, 
és ősszel húsz találatig jutó Pápa volt Tahin József 
csapatának vendége. Most viszont „csak” nyolc 
találatig jutottak a vendégek, amire Orsós György 
jóvoltából három válasz is érkezett.
U14-es korosztályunk visszavágott az őszi veresé-
gért a Veszprémi Foci Centrum csapatának. Forgács 
Alex (2), Farkas Máté és Bogdán Renátó góljaira 
csak egy válasz érkezett, a vége 4:1.
Női csapatunknak nem volt könnyű dolga. A lista-
vezető PELC-Nyárád vendégeként kellett helyt áll-
nia. A hazaiak végül 6:0 arányú győzelmet arattak 
Scheily József csapata felett.
A devecseri általános iskola tanulói focitornán 
vettek részt. Az FC Ajka szervezésében megren-
dezésre került eseményen 6 csapat versenyzett 
egymással. Városunk iskolájának diákjai a bronz-
érmet szerezték meg.

A sportrovatot összeállította:
Cserna Róbert

Sport/Könyvajánló

KÖNYVAJÁNLÓ

Felnőtteknek:
Kerry Lonsdale: 

Minden, amit eltitkoltunk

Hogyan kezdesz új életet, ha a múltad fogva 
tart? A séfként dolgozó Aimee Tierney jól 
ismeri a tökéletes élet receptjét. Nemsokára 
hozzámegy a gyerekkori szerelméhez, csa-
ládot alapít és idővel átveszi a szülei étter-
mét. A vőlegénye, James Donato viszont egy 
hajóbalesetben eltűnik, így hirtelen minden 
álom szertefoszlik. Azon a napon temeti 
el a férfit, amikor az esküvőjüket tartották 
volna. Ám a szertartás után egy ismeretlen 
nő bogarat ültet a fülébe, így megkérdője-
leződik minden, amit biztosnak hitt. Mi-
közben próbálja felépíteni az életét és egy 
új kapcsolatra nyitni a szívét, nem hagyja 
nyugodni a gondolat, hogy pontosan mi 
is történt James-szel. Minél mélyebbre ás, 
annál több olyan titokra bukkan, amit ta-
lán jobb lett volna nem megbolygatni… Az 
igazság összeomlással fenyegeti Aimee-t, 

de lehet a továbblépése záloga is.

Gyerekeknek:
Bosnyák Viktória:  

Micsoda buli! Mantyusok 3. 

Vajon miért hagyja egy gyerek, hogy a na-
gyobbak elvegyék az uzsonnáját? És milyen 
trükkel tudja jobb belátásra téríteni gonosz-
kodó osztálytársát? Egy nagyképű manó, 
egy félresikerült varázslat és egy kisfiú 
különös kalandjai azonban sok mindent 
megváltoztatnak! Bosnyák Viktória kezdő 
olvasóknak szóló új könyvében napjaink 
égető problémájára, az iskolai csúfolódás-
ra és zaklatásra keresi a megoldásokat. A 
történet humorral és némi varázslattal segít 
a gyerekeknek, szülőknek és pedagógusok-

nak kezelni a nehéz helyzeteket.

Devecseri Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház

Nyitvatartás: 
H-K: 12-17 Sz: Szünnap 

Cs-P: 9-17 
Szo: 8-12 (tanítási időben)

ELINDULTAK A KÜZDELMEK A  
FOCIBAJNOKSÁGOKBAN

A bronzérmes csapat 
Felső sor: Orsós Ilona, Molnár Mercédesz, Csipszer Nóra, Doma Zsüsztin. Alsó sor: Findt Mirjam, Horváth 
Vanda. Felkészítő: Cserna Róbert  



- 16 - Alapítva 1927-benAlapítva 1927-ben

MOSOLYPERCEK FELNŐTTEKNEK

Devecseri Ujság – A település közéleti lapja. Kiadja: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház Devecser, Petőfi tér 5. Nyomdai munka: AlphaPress Nyomda és 
Kreatív Grafikai Stúdió Székesfehérvár, Homoksor 7. www.alphapress.hu Megjelenik: 2200 példányban Devecser, Noszlop, Oroszi és Nagypalád-Fertősalmás településeken.  
ISSN 2062-6878. Hirdetésfelvétel: a könyvtárban nyitva tartási idő alatt. E-mail: devecseriujsag@gmail.com. Levélcím: Devecser Városi Könyvtár és Művelődési Ház, 8460 
Devecser, Jókai utca 3. Tel: 88/224-125. Felelős szerkesztő: Vincze Barbara  Szerkesztő-bizottság: Czeidli József, Cserna Róbert, M. Mester Katalin, Váti Ferenc
Az újságunkban megjelenő hirdetések valóságtartalmáért felelősséget nem vállalunk!

VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: E, Y, L, 
A, F, R, A, A, R) 9./ Megtalál 10./ Sorfal közepe! 11./ Vegyjele: Ag 14./ 
Arany János elbeszélő költeménye 16./ Termocentrale (Román) 17./ Élethű 
párosai! 19./ Táblajáték - elmesport 21./ Szürkeállomány 23./ Gally 24./ 
Gitár eleje! 25./ ... Endre (Érmindszent szülötte költő) 26./ Kelta eredetű 
női név, jelentése: élet, lélek 27./ Múlt idő jele 28./ Tag szélei! 29./ Kár-
hozat, csapás 30./ Római egy és négy 31./ Sír régiesen 32./ Akta közepe! 
33./ Kenyér, cipó 37./ Kettőzve: Gyermekfelügyelő 38./ ... Zoltán (Hege-
dűművész) 39./ ... Andrea (Színésznő)  
FÜGGŐLEGES: 2./ Gyom (giz-...) 3./ Sor eleji 4./ ...-suta) 5./ Nem való-
di 6./ Igavonó állat 7./ Minőséget ellenőrző részleg 8./ Budapest melletti 
város, egykoron hazánk legnagyobb nagyközsége 11./ A megfejtendő 
rejtvény második része (Zárt betűk: M, A, K, I, Z) 12./ Igaz, értem 13./ 
Szikladarab 14./ Varróeszköz 15./ Női név 18./ Alaszka indiánjai 19./ NaCl 
20./ Tartály, dézsa 22./ ...term (Hőfelvétellel járó kémiai reakció) 25./ ...ka 
(Attila becézve!) 27./ Kiállítás 33./ Szel 34./ ..., megérett a meggy! 35./ Át-
szállás japánul 36./ Település Franciaországban 37./ Csendes ... (Solohov 
nagy regénye) 38./ Málta, Spanyolország autójele 40./ Ha.. alko..  (Huszt)

Czeidli József

Kikapcsolódás
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REJTVÉNY
DEÁK FERENC HÚSVÉTI CIKKE A PESTI NAPLÓBAN 

 (1865. ÁPRILIS 16.)
Mi a házasság?
- Orvos: Váltóláz, mely forrón kezdődik, s végül fagyossá válik. 
- Matematikus: Egyenlet, melyben két adott beltaghoz hamar megtaláljuk 
a harmadik ismeretlent.
- Jogász: Egyszerű szerződés.
- Kereskedő: Rizikóra csinált üzlet, mely be is válhat, de csődöt is mondhat.
- Író: Regény, mely néha több kiadást is megér.
- Rendező: Tragikomédia, melyet a közönség mindig megtapsol.
- Katona: Hadjárat, mely hol 7, hol 30 éves háborúra változik.
Persze mindez csak a poén kedvéért, hiszen felmérések kimutatták, hogy a 
házasságban élők hosszabb életet várhatnak, mint a napjaikat egyedül élők. 

Egy vendég erős altatót kér a szálloda orvosától, mégis egész éjjel a bárban 
szórakozik. Megkérdezi tőle az orvos:
- Nem hat az altató, amit adtam?
- Dehogynem doktor úr, a feleségem úgy alszik tőle, mint a bunda.

Gyűjtötte: M. Mester Katalin

2019 márciusában született:
Csóré Jenő és Árvai Ágota kislánya: Viktória Helena (03.12.)
Sok szeretettel köszöntjük városunk legifjabb lakóját! Jó egészséget kívánunk!
(A személyiségi jogok védelme miatt, rovatunkban csak azon újszülöttek 
neve szerepel, akiknek szülei ehhez írásban hozzájárultak. Megértésüket 
köszönjük! – a szerk.)

GÓLYAHÍR

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

HIRDESSEN NÁLUNK!
Hirdetések, köszönetnyilvánítások, jókívánságok díjai:

A hirdetési szöveget a könyvtár információs pultjánál lehet leadni.

minden hétvégén, szombaton 4:00-14:00 
óráig, vasárnap 7:00-13:00 óráig nyitva

VESZÉLYES FÁK
 kivágását, felnyesését, vállalom alpintechnikával.

Tel.: 06/30 286-2186


