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Devecser város
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSÉRE

2012. március 14-én 17 órai kezdettel a Művelődési Házban
Tisztelegjünk közösen 1848 hősei előtt,
akik értünk hoztak áldozatot!

Program:

Startol a Start
(2. oldal)

v Himnusz

v Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnökének ünnepi beszéde

ȱȱȱȱȱȱ

v Reménnyel bíztass, szent március! A Gárdonyi Géza Ált. Iskola 7.b
osztályának műsora (Szerkesztette és színpadra állította Firczi Irma
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
szaktanár.)
ȱ

v Szózat

Menet a „régi” temetőbe, a honvéd sírok megkoszorúzása
v beszédet mond Ékes József, országgyűlési képviselő
ȱȱȱȱȱȱv

koszorúzás

v a devecseri Kamarazenekar Kossuth-nótákat játszik

Virágok napja
Milyen érdekes nap, virágot
viszünk, … a Virágnak. Mert
hisz azok. Az élet, az életünk virágai. Mi, férfiak, beismerjük
vagy sem, Ők az életünknek értelmet adó, kiismerhetetlen virágai.
A Nő élete maga a kettősség.
A felszínen harmatos, gyenge,
törékeny. A hétköznapok viharaiban azonban hamar kiderül,
hogy e zsenge teremtés, egy
tölgyfa gyökereivel rendelkezik.
Az a hajlékony, gyenge szár,
családot tud megtartani.
„Erős” férfiakat gyengévé
tevő, de nekik az erő hitét meghagyó Nők.

„Ha Isten a nőt a férfi urává
akarta volna tenni, Ádám fejéből vette volna. Ha a rabszolgájává, a lábából. Ámde oldalából
vette, mert élettársává, egyenlő
párjává akarta.”
Azt mondják, a Nő a férfi életében a legnagyobb ajándék.
… és hogy mi az Ő ajándéka?
Hát az, hogy tudhatja, Ő az
Ajándék!
Ha nem tudja, ezen a napon
Azt mondják, egy nő adja a emlékeztethetjük rá.
családi tűzhely melegét. Igen,
… és talán a többi napon is.
hisz Ő maga a családi tűzhely.
Kislányok, anyukák, nagymaMeleget, állandóságot adó társ. mák. Nők!
Társ, hiszen hogy mondta Szent
A jó Isten áldja meg minden
lépésetek!
Ágoston?
B.Zs.

„hálásak mindenkinek”
(4. oldal)

Vállalkozói fórum
(5. oldal)

Miniszteri sajtótájékoztató Devecserben
Február 21-én a térségünkbe érkezett Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, aki Szabó
Csaba miniszteri biztos, Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott, Ékes József térségi országgyűlési
képviselő, Toldi Tamás devecseri és Tili Károly kolontári polgármester társaságában megtekintette a helyreállított területeket.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Farsang
(6. oldal)
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Miniszteri… Startol a Start – tájékoztató a program
(Folytatás az 1. oldalról)
mezőgazdasági projektjéről
A kármentesítés befejeződött,

az élet visszatért a térségbe –
mondta –, de ezeknek a munkálatoknak a végeztével sem
hagyja magára az itt lakókat a
kormány.
Bíztató kezdeményezésnek
tartja a Devecser határában létesült tizenöt hektáros energiaültetvényt. Támogatást ígért a
Start munkaprogramhoz az állami területek rendelkezésre bocsátásával, a Darányi Ignác Terv
keretein belül pedig segítséget
ígért a helyi termékeket értékesítő piac kialakításához, vállalkozások betelepüléséhez.
Kérdésre válaszolva elmondta, az agrárvállalkozások kárenyhítésén legalább egy éve
dolgoznak, de az Európai Unió
mindig újabb feltételeket szab.
Bízik benne, hogy hamarosan
pozitív elbírálást kap a gazdák
kárigénye.
Kihangsúlyozta, minél előbb
megoldást kell találni az ajkai
timföldgyár tározóinak kiporzására, ami a technológia váltás
következménye és a gyártól a
tározókig tartó útvonalat is érinti. Ennek érdekében intézkedési
tervet dolgoznak ki. Addig is a
zöldhatóság fokozottan méri a
porterhelést, amely eddig nem
mért határérték túllépést.
B.Zs.

Dobom a labdát

Február 9-én a Városi Könyv
tár olvasótermében a Start munkaprogram mezőgazdasági projektjével kapcsolatban tájékoztató, egyeztető megbeszélés
volt.
A programmal kapcsolatos tájékoztatót Hanich Izabella, a
Veszprém Megyei Kormányhi
vatal közfoglalkoztatásért felelős vezetője tartotta.
Mezőgazdasági szakértőként
dr. Tóth Zoltán egyetemi docens, a Pannon Egyetem Geor
gikon Karának általános dékán
helyettese kapott meghívást.
A megbeszélésen részt vettek
a devecseri központú Somlókörnyéki, illetve a Sümegi
Többcélú Kistérségi Társulás
polgármesterei, küldöttei, mezőgazdasági szakemberei.
A Start program mezőgazdasági projektje, a kormány szakmai ellenőrzése mellett, a tervek
szerint márciusban fog indulni,
amelyben a devecseri pályázat
is támogatást kapott. Beadott
pályázatunk szántóföldi, kertészeti és gyümölcs, valamint
energia növények termesztését
foglalja magába. Az energianövények termesztése a vörösiszap
által érintett területeken kerülnek megvalósításra.

Hanich Izabella elmondta, a
munkaprogram célja a közfoglalkoztatáson keresztül munkát
biztosítani a munkaerő piacról
kikerült embereknek és önellátásra tanítani a mezőgazdasági
tapasztalattal nem rendelkezőket.
Lapunknak adott nyilatkozatában dr. Tóth Zoltán elmondta,
hogy a Pannon Egyetemet, elhelyezkedéséből
kifolyólag
Zala, Veszprém és Vas megye
pályázatainak szakmai véleményezésére kérték fel.
A devecseri pályázatot helyt-

állónak nevezte, amely számos
közmunkásnak adhat munkát.
Céljuk, hogy hosszú távon vessék el ennek a folyamatnak a
csíráját. A halmozottan hátrányos helyzetű településen lakó
emberek újra megtanulhatják,
illetve kedvet kapjanak a földhasználathoz, hisz rengeteg a jó
adottságú háztáji termőterület,
ami jelenleg parlagon van.
Ennek a lényege nem az árutermelés, hanem a saját szükségletek kielégítése lenne.
B.Zs.

avagy a vállalkozóké a szó

Rovatunkban devecseri vál
lalkozókat kérdezünk az álta
luk árult termékekről, helyze
tükről és vásárlókkal való kap
csolatukról.
A legutóbbi számunkban
Szekeres Istvánné a Pumukli
Kisáruházat javasolta, így az
üzlet vezetőjét, Csonták Vero
nikát kérdeztem.
– Mióta működik az üzlete?
– Üzletünk 2001 óta működik
a Millenium 2000 Üzletházban,
a Kossuth u. 12-14. szám alatt.
– Milyen termékek kaphatóak
Önnél?
– Papír-írószer és gyermekjáték profillal kezdtük, azonban a
nyitás óta folyamatosan bővült
az árukészletünk. Először könyvet, DVD-t, majd szerencsejáté-

kot kezdtünk el árusítani. Igényt
láttunk a szolgáltatások terén is
bővülni, így már évek óta decemberben házhoz megy a télapó a gyerekek nagy örömére.
Februárban farsangi jelmezkölcsönzést vezettünk be.
Az elmúlt évben elkezdtük a
rövidáru termékek árusítását is.
– Lépést tud-e tartani az új
játékdivattal? Meg tudja-e rendelni a különleges játékokat?
– Lehetőségünk van a legújabb játékok beszerzésére,
mégis úgy vesszük észre, hogy
a divatos játékok helyett inkább
a képességfejlesztő játékokat
választják. A televízióban reklámozott játékok sajnos nagyon
magas árfekvésűek, így csak
kevesen engedhetik meg maguknak, de szerencsére ugyan-

azon képességet megmozgató
játékokat alacsonyabb áron is
tudunk kínálni.
– Mennyire van Devecserben
„lottóláz”? Volt-e nagyobb nyeremény?
– Ahogy az országos átlagban,
az akciók idején és nagyobb
nyeremény esetén többen adnak
fel lottót.
Nagyobb nyeremény természetesen volt, szinte havonta
fordul elő a lottón egy-egy nagyobb összeg. A kaparós sorsjegyen viszont naponta van több
tízezres nyeremény is.
– Milyen egy ilyen sokrétű
kisáruház helyzete jelenleg
Devecserben? Hogyan látja a
jövőt? Milyen tervei vannak a
jövőre nézve?
– Mint a legtöbb vállalkozó-

nak, nekünk is nehéz és bizonytalan a helyzetünk, de bízunk a
helyi vezetők eredményes munkahelyteremtő programjában és
ezáltal a vásárlóerő növekedésében.
Ha Devecser gazdasági helyzete és a helyi viszonyok engedik, bővítenénk tevékenységi
körünket, így biztosítva a kedves lakosságnak, hogy ne kelljen mindenért a környező városokba utazniuk, hiszen a
Millenium 2000 Üzletházban
szinte minden megtalálható.
– Ki legyen a következő vállalkozó, akit megkérdezzünk?
– Mi a Süti Bár Kenyér- és
Pékáru üzletnek adnánk lehetőséget, ahol a felkérést elfogadták.
Sz. A.
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Március 9-én 10 órakor kezdődik a felújított óvoda ünnepélyes átadása. A rendezvény fővédnöke Tállai András,
önkormányzati államtitkár. Vendégeink lesznek az adományozó Burgenland és Steiermark tartományok vezetői, állami és megyei vezetők. A nemzeti színű szalag átvágása után, az óvodások ünnepi műsort adnak az
óvoda tornatermében.

Előszó egy óvoda átadáshoz
A felújított, újjáépített óvoda
ünnepélyes átadásáról majd a
következő havi számunkban
írunk, most csak néhány gon
dolat arról, hogy jutottunk el
idáig.
Az iszapáradat elvitte De
vecser harmadrészét. A hullámai
által elpusztított terület határait
ismerjük, de a rólunk szóló
hírek nem ismertek határokat.
Lehet azt mondani, hogy szerte
a világban mindenhol megmozdultak a jóérzésű emberek és a
saját lehetőségeik szerint a segítségünkre siettek. A gyűjtés, a
szervezés mögött nagyon sokszor idegenbe szakadt hazánkfiát találjuk. Általában nagyobb
volt a részvét, ahol nagyobb
számú helyi magyar közösség
található. Így történt ez a szomszédos Ausztriában is, ahol
Grazban az Ausztriában élő és
dolgozó magyarok voltak az
ügy zászlóvivői. A kezdeményezés élére a Forum Hungari
cum állt, kihasználva Mag. Rudi
Roth, a Magyar Köztársaság
tiszteletbeli konzuljának ismertségét és kapcsolatait.
… és kelet Ausztria elkezdett
gyűjteni. Kisemberek adták a

pénzt, hogy segíthessenek általuk nem ismert embereknek.
Stájerország és Őrvidék, Deve
cserért. Az adományok mellett
koncertek, színházi előadások,
sportrendezvények és művészeti árverések bevétele gyarapította a bevételt. A rendezvények
szervezésében élenjárt a Club
Steiermark. Számomra a gyűjtés talán legmeghatóbb mozzanata, amikor kisgyermekek a
saját könyveikből szerveztek
vásárt, aminek a bevételét Deve
cserbe küldték. Gyermekek a
gyermekekért…
A végösszeg 171 ezer euró,
amiből 50-50 ezret Burgenland
és Steiermark tartományok ad
tak, a többi magánadományokból gyűlt. Egyeztetve Devecser
Önkormányzatával, úgy döntöttek, hogy az összegyűlt pénzből
az óvodát újítják fel.. Hogy ráfért, azt hiszem nem kérdéses.
Ide hozzánk a gyűjtés eredménye érkezik, de mint tudjuk,
e mögött emberek vannak. Ter
mészetesen először is azok az
emberek, akik részvétet érezve
irántunk, a pénztárcájukba nyúltak. Kellettek a tartományi felsővezetők, akik a helyi önkormányzat nevében mögé álltak a

szándéknak és a hatáskörükön
belül támogatták a kezdeményezést. Viszont vannak emberek, akik ennek a szervezőmunkának a motorjai voltak, kezükben tartották a devecseriek
ügyét, akik nélkül talán ez az
átadás nem jött volna létre.
Szerényen meghúzódnak a
háttérben, de ez nem azt jelenti,
hogy nem kell megemlékezni
róluk. Három ilyen emberről
szeretnék szót ejteni.
Első helyen dr. Molnár Jenőt,
az egyik legismertebb grazi magyar orvost, aki ezt a napot,
amiért dolgozott, sajnos nem érhetett meg. Egy „Széna-téri” 56os, aki Ausztriában is magyar
tudott maradni. Ő kezelte az
összegyűlt adományokat és még
halála előtti napokban is szerveztetett a devecseri óvodáért.
Meg kell említeni Fodor Já
nos atyát, Devecser plébánosát,
aki, mint már lapunkban megírtuk, a grazi magyar közösség
lelki vezetője volt. Felhasználta
helyismeretét, a graziakkal lévő
kapcsolatát. Mivel az adománypénzek felhasználása, az uniós
irányelvek és az országok közt
lévő eltérő speciális szabályozások miatt problémás, az Ő ja-

vaslatára, mindennek a lebonyolítása a Caritason keresztül
történt.
Végül, de nem utolsó sorban,
megemlíteném Csicsely Tamást,
a Forum Hungaricum vezéralakját, aki mindig az volt, amit
a szükség hozott. Ha kellett szer
vezett, de ha a szükség úgy hoz
ta, sofőrként, tolmácsként állt
az Ügy mögött. A grazi gyűjtések koordinátora, mozgatórugója volt. Az első napokban az
Ő szervezésében érkezett az önkénteseknek védőruha felszerelés, a Grazi Tűzoltóság adománya és Ő hozta az óvoda légtisztító berendezését is. Olvasva
együtt érző sorait a Grazi Ma
gyar Újságban, nem csodálkozik az olvasó, hogy ilyen sokan
álltak ki mellettünk.
Nos, amikor az új óvodát birtokba veszik a kicsik, azokban a
pillanatokban ott lesz ezeknek
az Embereknek az önként vállalt, áldozatos munkája is.
Az elmúlt hónapokban, feszült munkatempóval, de elkészült és milyen lett…
… no, de erről nem írok.
Jöjjenek el március 9-én, nézzék
meg!
B.Zs.

„Hazamegy az ovi”
Rendhagyó szülői értekezlet a Művelődési Házban
munka, kisebb kényelmetlenségekkel, izgalmakkal és egy
újabb szülői értekezlettel, melyen a szülők és az óvoda valamennyi dolgozója hivatalos
megerősítést kapott: befejeződtek a felújítási munkák, és egy
teljesen megújult, korszerű intézménybe térhetnek vissza kicsik és nagyok.
A visszaköltözés már nem
megy olyan gyorsan, ezért az
óvoda vezetője Szabóné Bakos
Katalin többször is elmondta,
Ahogy kezdődött egy szülőér- hogy nagyon számítanak a szütekezlettel, most úgy záródik lői segítségre, hogy március 5több hónapnyi megfeszített én a gyerekek már valóban bir-

Devecser város egész óvo
dai közösségének nagy álma
válik valóra február utolsó he
tében: „hazamegy az ovi”.

tokukba vehessék a megszépült
csoportszobákat. Ezután pedig
ismertette a visszaköltözés menetének tervét.
Az óvoda ünnepélyes átadására március 9-én 10 órakor kerül
sor, nagyszabású ünnepély keretében kerül sor.
Az intézmény vezetőjének tájékoztatója után Kovács László
alpolgármester vette át a szót.
„Elhúzódott a felújítás” – kezdte,
hiszen ahogyan korábban tervezték, valóban maradt annyi
pénz, hogy az óvoda fűtését
korszerűsíteni lehessen. Hang
súlyozta, hogy a fenntartó ön-

kormányzatot
büszkeséggel
tölti el, hogy az óvoda közössége (óvónők, dajkák, szülők és
gyerekek) példaértékű, hogy
ennek a közösségnek van ereje.
Ez is azt mutatja, hogy érdemes
Devecserben élni.
Az önkormányzat pedig – hiszen a fenntartó szerep az új törvények értelmében rá hárul –
minden segítséget meg fog
adni.
Végezetül megemlítette mindazok nevét, akiknek köszönhető
a megszépült óvodaépület.
L. Sz. S.
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Egy kis odafigyelés
Bár sokáig kényeztetett bennünket enyhe idővel az idei tél,
de amikor megjött, azt rendkívüli hideggel tette. Az ilyen
szélsőséges időben fokozottan
kiszolgáltatottak az egyedül élő
idős emberek. Bár a segítség
máskor is jól jön, de amikor a
hőmérő higanyszála a mínusz
húsz fokhoz közelít, fokozódnak a rájuk leselkedő veszélyek.
Az esti híradások nehéz helyzetben lévő emberekről, a nagy
hideg okozta tragédiákról szól-

tak. A kormányzat felhívást intézett a lakossághoz, a veszélyeztetett emberekre való odafigyelésre kérve polgárait. De
vecser, megelőzve az országos
felhívást, már kész, szervezett
rendszerrel várta ezeket a napokat.
A Szociális Bizottság indítványozására, megszervezték a látókörükben lévő egyedülállók
és idősek felügyeletét. Hétköz
napokon a Családsegítő Szol
gálat, a Városgazdálkodási Non

profit kft. és az ebédkihordók
tartották fokozott figyelemmel
a rászorulókat és szükség esetén
segítettek. Hétvégeken a Polgár
őr Egyesület szervezett célirányos szolgálatot az általuk ismert idősek, betegek látogatására, megsegítésére. A segítségnyújtásból a Rendőrség is kivette a részét.
Toldi Tamás polgármester
hirdetményben kérte a lakosságot az összefogásra. Kérte, hogy
mindenki a szokásosnál jobban

ÚJSÁG

figyeljen a szomszédjaira, az
idősekre, az egyedülállókra és a
hátrányos helyzetben lévő családokra. Közzé tettek egy telefonszámot, amin be lehetett jelenteni a szomszédban, ismeretségi körben lévő rászorultakat.
Nem sok, csak egy kis odafigyelés. Hisz, életünk folyamán
még mi is lehetünk egyedül, betegek és rászorultak.
… és akkor talán tőlünk is meg
kérdezi valaki: – Segíthetek?
B.Zs.

„hálásak mindenkinek”
Bognár Sándort, a Polgárőrség
vezetőjét kérdeztem.
– Kinek a szervezésével kezdték el segítő munkájukat?
– A Helyi Védelmi Bizottság
és Családsegítő Központ segítségével kezdték el a munkát
polgárőrök, amelyben természetesen a rendőrséget is bevonták. Azért is tartottuk fontosnak
ezt a segítő munkát, mivel 2012.
február 1-jétől az új polgárőr
törvény szerint polgárvédelmi
feladatot is ellátnak a polgárőrök.

– Kiknek segítettek?
– Családsegítő Központtól
kaptunk egy listát, amelyen 45
fő szerepelt, főként nyugdíjasok
illetve egyedülállók. Nem ragaszkodtunk a listához, ha valaki nem volt fent rajta, de a polgárőr tudta, hogy egyedül van,
őt is meglátogattuk. Nekünk,
polgárőröknek csak hétvégén
kellett mennünk, hiszen hétköznap a Családsegítő Központ
munkatársai látogatták őket.
Bár, ha a helyzet úgy kívánta
– nem végeztek a munkatársak a

hó miatt – hétköznap is mentek
a polgárőrök.
– Hogy tudták ezt megoldani?
– 24 polgárőr van jelenleg
Devecserben, mindig akadt 4 fő,
aki el tudott jönni. Volt olyan
nap, amikor Rosta Zoltán képviselő úr, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke
is velünk jött.
– Mi volt a feladatuk?
– Naponta egyszer kellett
meglátogatnunk a listán szereplő embereket. Meg kellett néznünk, jól vannak-e, be van-e
fűtve. Ha kellett, fát vittünk be,
begyújtottunk. Amikor esett a
hó, eltakarítottuk azt az udvarban és utcán.

– Hogyan fogadták Önöket az
emberek? Nem voltak bizalmatlanok?
– Szerencsére nem. Általában
jó volt a fogadtatást. Egy-egy
embert négyen látogattunk meg,
és valakit mindig ismertek a
polgárőrök közül, így mindig
beengedtek. Nemcsak azt várták tőlünk, hogy az úgynevezett
fizikai munkában segítsünk,
hanem, hogy beszélgessünk
velük.
Elmondták, hogy ilyen segítségnyújtásra még nem volt
példa Devecserben. Nagyon
örültek és hálásak mindenkinek,
aki ebben a munkában részt
vett.
Sz.A.
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Építsünk jövőt, de közösen…

A városfejlesztési tervek la
kosságnak való bemutatása
több lépcsőben történik.
A civil szervezetek után az
Önkormányzat által működte
tett közintézmények dolgozóit
tájékoztatták.
A tájékoztató sorozat február
13-án, hétfő délután kezdődött,
amikor is az oktatási intézmények dolgozóinak egy része
nézhette és hallgathatta meg az
elképzeléseket a város jövőjéről.
Toldi Tamás polgármester bevezetőjében elmondta, hogy a
jelen törekvések arra irányulnak,
hogy Devecser kistérségi szerepét visszaállítsák, amitől még
1971-ben fosztották meg a települést. Ez munkahelyeket és lakosság beáramlását eredményezheti, ami azért is nagyon
fontos, hiszen ez elmúlt évtize-

dekben a kisváros társadalma is
súlyos károkat szenvedett.
Hangsúlyozta: jó lenne felhagyni azzal a szemlélettel,
hogy vannak jogaink, kötelességeink azonban nincsenek.
Ezután röviden utalt az elmúlt
év tennivalóira. A jelenlevők
előtt is egyértelmű helyzetet vázolt fel mindennapokra vonatkozóan: „magunkra maradtunk,
de megtaláltuk azokat az embereket, akik a szakmai kihívásokat profi módon kezelik”.
Ezt követően a jövőbeni elképzelésekkel ismerkedhettek
meg a jelenlevők.
Az iparterületet a 8-as számú
főúttól, az Agrokémiától befelé
alakítják ki. Szándékosan nem
ipari park létesül, ugyanis így
olcsóbban lehet munkahelyet
teremteni. Több céggel is folyamatosan tárgyalnak.
A sportpálya a régi helyén fog

teljesen megújulni, lelátókkal,
kiszolgáló helységekkel, valamint egy műfüves kispályával.
A pálya mellett parkolót is kialakítanak.
Devecser
vízrendszerének
feltérképezése és rendbetétele
egy nagyon lényeges pont, ami
már folyamatban van.
A tervek között szerepel az is,
hogy az önkormányzat, a
vörösiszappal érintett területen
földeket vásárolna, amelyeken
energianövényeket termelnének,
hiszen ezeken a területeken a
élelmiszertermelés rossz reklámot szülne. Így viszont a növények hasznosításából származó
energiával fűthetnék az intézményeket.
Ez előbbiekhez kapcsolódna
a biogáz üzem létrehozása, aminek alapját a környék mezőgazdasági termelése alapozhatná
meg.
A polgármester a külterületek
rendezéséről a belterületek átépítésére, megújítására tért rá.
Itt már a látványterveket is bemutatták.
Gyakorlatilag Devecser egész
központja átalakul.
A buszmegállóval kapcsolatban egyértelmű az állásfoglalás:
a jelenlegi épületet le kell bontani, hiszen nem méltó a kastély
és a templom környékéhez. Az
új megálló a jelenlegi elképze-

lések szerint a Művelődési Ház
előtt- mellett épülne. Tervek között szerepel a Járásbíróság, a
Művelődési Ház és a volt OTP
épületének
felújítása
is.
Valamint a központi terek, tehát
Petőfi tér, Deák tér és Szabadság
tér is megújulnának; teljesen új
burkolatot kapnának, az elektromos vezetékeket a földbe
süllyesztenék, nagyobb zöld
terek és parkolók is színesítenék
az összképet.
A könnyebb közlekedés érdekében körforgalom kialakítását
is tervezik az új postaépület
melletti hármas elágazónál. A
volt kórház épületét pedig idősek otthonának szeretnék felújítani.
A nagyszabású átépítéseket
pályázati pénzekből valósítanák
meg, melyekhez az önrészt a
kármentő alapból finanszíroznák. Ahogy Toldi Tamás elmondta így a fejlesztések mindenki érdekében történnek, hiszen a jövőt már nem az egyéni
sérelmek javítására kell építeni.
Városunk vezetője végezetül
segítséget kért az oktatási- nevelési intézmények dolgozóitól,
hogy olyan embereket neveljenek, akik a maguk területén
majd szintén megteszik azt,
amit a város jövőjének érdekében kell.
L. Sz. S

Vállalkozói fórum

Közösen alakítsuk a jövőnket, közösen változtassunk
2012. február 17-én a Kastély
könyvtárban városunk Önkor
mányzata által összehívott vál
lalkozói fórumra került sor,
melyen a devecseri vállalkozók
jelentős része megjelent.
Kovács László alpolgármester köszöntét fejezte ki a jelenlevőknek. Egy település építhet
szép középületeket, parkokat,
tereket, ezeket élettel az emberek töltik meg. Vállalkozókra
szükség van. Ők azok, akik
mozgatórúgói egy városnak,
akik munkahelyet teremtenek.
Rajtuk keresztül lesz az embereknek megélhetésük, alakul ki
pozitív jövőképük és kezd el
fejlődő pályára állni egy adott
település, ez Devecserre is igaz.
Ezután az elkészült terveket
mutatta meg a hallgatóságnak.
Kihangsúlyozta, hogy ezek csak
tervek, nem kész tények. Ezeken

lehet pontosítani. „Mindenre
van lehetőség. Közösen alakítsuk a jövőnket, közösen változtassunk, hogy Devecser olyan
város legyen, hogy ide szívesen
jöjjenek az emberek” – hangsúlyozta.
Elmondta, hogy 2013-ig megújulnak a városon átmenő közutak, és ehhez kapcsolódva készültek el a bemutatott tervek.
(Egy központi tér kialakítása a
buszmegálló helyén, a buszmegálló elköltöztetése, parkolóhelyek kialakítása a Kossuth
utcán.)
Toldi Tamás polgármester a
Devecserbe települő cégekről,
új munkahelyek teremtéséről
beszélt.
Az előadások után a vállalkozók kérdéseket tehettek fel, illetve hozzászólást intézhettek
az elhangzottakkal kapcsolatban. Többen is hozzászóltak a

buszmegálló, járdák és a beruházások kapcsán.
Felmerült a vállalkozók részéről az önkormányzattal való
szorosabb kapcsolat kialakításnak lehetősége.

A kezdeti feszült légkör a
fórum végére eltűnt, és talán az
önkormányzat és a vállalkozók
együttműködésének kezdete lett
ez a fórum.
Sz. A.
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Farsang a legkisebbeknek
A Családok Házában lévő sunk legfiatalabb tagjai. A far
baba-mama klubban szép sang jegyében zajló összejö
számmal gyűltek össze váro vetelen néhány kisgyermek
jelmezt is viselt. Akadt itt pil
langó, katica, méhecske, boci.
Németh Noémi zenetanár farsangi dalokat tanított a gyerekeknek és a szülőknek. A remek
hangulatot közös éneklés és
tánc is fokozta.
Sz. A.

Ismerjük-e?

JELES NAPOK AZ ÓVODÁBAN,
NÉPSZOKÁSOK

Vackor-nap,
farsang
A hagyományőrzést, a népi
kultúra ápolását, feleleveníté
sét tűztük ki feladatunknak
művészeti programunkban.
Ragaszkodunk környezetünk
ben népünk, őseink múltjához,
örökségéhez,
kultúrájához.
Hisszük és valljuk, hogy ami
igazán fontos emberi érték a
múltban, az érték a jelenben,
és az marad a jövőben is bár
mennyit változik is körülöt
tünk a világ. Népszokásaink,
néphagyományaink képes tu
dósításaiból szemezgettünk,
az élmény dús február vissza
tükröződik a csillogó gyermek
szemekben.
CSAK TISZTA FORRÁS
BÓL: Gyertyaszentelő Boldog
asszony ünnepén, február 2-án
arra emlékezünk, hogy Szűz
Mária Jézus születése után 40
nappal bemutatta gyermekét a
jeruzsálemi templomban. A jelenlévő idős Simeon Jézust a
nemzetek világosságának nevezte.
Innen ered az egyik legősibb
szentelmény: a szentelt gyertya
és a gyertyaszentelés szokása.
E naphoz időjósló hiedelmek
is kapcsolódnak:

Ismerem, mint a tenyeremet
– tartja a mondás. Rutinszerűen
cselekszünk, és nem nézzük
meg a körülöttünk lévő vilá
got. Pedig sok – sok szépséget
rejteget. Kedves Olvasó, tudjae, Devecserben hol található a
képen látható homlokzat?
Aki felismerte a képen látható
épületrészt, a megfejtéseket a
Könyvtár portáján elhelyezett
gyűjtőládában leadhatja, illetve
a szerkesztőség e-mail címére

(ujdevecseriujsag@gmail.com)
eljuttathatja. A helyes megfejtők között könyvjutalmat sorsolunk ki.
Határidő: 2012. április 2
Előző számunkban megjelent
kép: Szent Imre u. 6.
Nyertes: Baráth Jánosné De
vecser Vásárhelyi u. 7.
Sz.A.

ÚJSÁG

„Gyertyaszentelőkor inkább a
farkas ordítson be az ablakon,
minthogy a nap süssön!”
Gyermekszemmel
február
2‑án, Mackó napon, mackó alakoskodással, árnyjátékkal, barlangépítéssel, kibújás- bebújás
töprengéssel, énekszóval múlatjuk az időt.
„Ha a medve szép időt lát, tovább folytatja az álmát. De ha
hideg, csúf az idő akkor már a
tavasz megjő!”
A farsangi időszak vízkereszttel vette kezdetét, amely a húsvét vasárnapot megelőző 40
napos böjt kezdetéig tart, azaz
húshagyó keddig, vagy hamvazó szerdáig. Január 6-án hangos
zajkeltéssel, kolomprázással kihirdették a farsangot. A farsangi
mulatozás, alakoskodás kedvelt
csújjogatásai, és talpalávalója
óvodánkban a teljesség igénye
nélkül:
„A, a, a, a farsangi napokban…
Leszünk mi is vígabban!”
„Farsang van, farsang van, járjuk a táncot gyorsabban…!”
„Aki nem tud táncolni, menjen haza aludni! Lám én tudok
táncolni itt akarok maradni!”
HUJJUJUJUJÚÚ!
Radován Péterné
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Ku l t ú ra

Zenés
farsang
Egy órára feje tetejére állt a
világ 2012. február 22-én Deve
cserben a Művelődési Ház
színpadán. A zeneiskola far
sangi koncertjén diákokból
tanár lett, tanárokból diák. Így
aztán kissé túlkoros trombitás,
klarinétos, zongorista „tanulók”
léptek színre, míg „tanáraik”
feltűnően ifjak voltak.
A koncerten Baranyi Janka
angyal, Bencze Bianka ördög
jelmezben konferálta a műsort.
Ötletes, humoros összekötőszövegüket gondos munkával állították össze.
Az 1. a. osztály köszöntőjével
kezdődött a parádé. Minden
szereplő műsorához illő jelmezben jelent meg. Lipka Eszter,
Mergl Zsófia, Marton Dóra, To
mor Júlia, Oszkó Zsófi, Pomper
Alexandra, Fenyvesi Júlia, Ta
kács Péter, Pataki Bence, Brun
ner Barbara, Németh Sandro,
Fekete Fanni, Joó Virág, Mejzer
Zsóka, Birkás Barbara, Molnár
Regina, Huszár Katica hangszerjátékukkal mutatkoztak be.
Németh Szvetocska és Lukáts
Marika működött közre. Hor
váth Éva, Perger Fanni közös
énekszáma az osztálytársak körében is nagy sikert aratott.
Baranyi Janka angyali zongorajátéka után rögtönzött leánykérésnek lehettek tanúi a nézők:

Zenék találkozója
Különlegesnek mondható
az a koncert, amelyre február
ban, a Devecseri Művelődési
Ház színháztermében került
sor. A devecseri Fláre Beás
együttes vendége egy DélOroszországi kozák zenekar
volt.
Orsós Ervin, az együttes énekes-gitárosa elmondta, miután a
kozákok meghallgatták a Fláre
Beás CD-jét, rendezvényszervezőn keresztül jelezték, hogy
szeretnének velük együtt zenélni.
A koncert szervezésekor felvették a kapcsolatot a Devecseri

Gárdonyi Géza Általános Isko
lával, felajánlva a gyermekeknek az előadást.
A kora délutáni órákban iskolások töltötték meg a színháztermet. Nagy tetszést arattak
körükben, a számukra ismeretlen kozák dallamok. Talán joggal nevezzük zenei ritkaságnak,
amikor a két zenekar együtt
kezdett zenélni. A cigány folklórban megszokott gitár, kanna
zenéje, harmonikaszóval.
Mint Orsós Ervin mondta, az
együttzenélésnek lesz folytatása. A kozákok, meghívták őket
vendégszereplésre,
Oroszor
szágba.
B.Zs.

Ihász Katika és Czeidli Józsika
Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű
népdalt adták elő, a szokott humorral megfűszerezve. Perger
Fanni trombitával is szerepelt,
mindezt a délelőtti sikeres felvételi vizsga után! Ormándlaky
Péter meseautója jelent meg a
kivetítőn, míg a színpadon a
Meseautó című film zenéjét
trombitálta.Ihász Katika kislányként énekelte, „de nehéz az
iskolatáska”. Mögötte Ormánd
laky Petike adta elő élethűen
egy kisfiú nagy dilemmáját:
„Merre menjek”. A színfalak
mögött Radován Zsuzsika segí-

tett, a díszletet Trombitás Vero
nika készítette. Buli után „nagytakarítást” rendeztek a színpadon, Fatalin Zsuzsika irányí
tásával.Majd visszafordult talpára a világ.
Remélem, a gyerekek is legalább úgy élvezték a fordított
helyzetet, mint a tanárok. Abban
biztos vagyok, hogy a nézőknek
tetszett, mert nagyon kedves
visszajelzéseket kaptam. Már
most törjük a fejünket, hogy jövőre milyen bolondságokkal
álljunk ki a farsangi koncerten.
Ihászné Szabó Katalin
tagozatvezető

Czeidli István:

Hóviharban
Most minden egyszerű,
Tél van és hideg,
És hóviharokról
Szólnak a hírek,

Zúg a radiátor,
Az óra megállt,
A rádió éppen
Tánczenére vált

A nagyvárosokban
Bárhol, - itt, vagy ott
Néhány embertársunk
Csendben megfagyott,

Szilvafánk a szélben
Táncolni tanul,
És egyre hull a hó
Szakadatlanul.
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„szolgálunk és védünk”

Rendőrségi hírek

Az Önkormányzat, a Család
segítő és Gyermekjóléti Szol
gálat és a Polgárőr egyesület
segítségével folyamatosan ellenőriztük azokat a személyeket,
akik a komoly hideg időjárásra
tekintettel veszélyeztetettek vol
tak. Az összefogásnak és odafigyelésnek köszönhetően Deve
cserben nem volt áldozata a
szélsőséges időjárásnak.
Ezen időszak alatt négy esetben foganatosítottunk biztonsági intézkedést, melynek során
mentők, vagy éppen a hozzá
tartozók helyezték biztonságba
a bajba jutott embereket.

November–december hónapban több betörés történt a városban. Az elkövetők elsősorban
melléképületekből tulajdonítottak el kerékpárokat, kisgépeket,
hulladék vasat. Különböző technikai eszközöket is bevetettünk
a hatékony felderítés érdekében,
melynek eredménye, hogy a
bűncselekmények jelentős részét felderítettük, a többi esetben még folyamatos a nyomozás.
A hidegben elszaporodtak a
falopások, és az elkövetők úgy
gondolták, hogy kisebb men�nyiségű lopások esetén kisebb
büntetéssel ússzák meg. Fél
köbméter fa lopásán tetten ért
– és már korábban is hasonló
cselekményt elkövető – személynél alkalmaztuk a szabály-

sértési őrizetbe vételt. Fogdából
a bíróságra átszállított elkövető
közel százezer forintos pénzbüntetést kapott. A szabálysértési őrizetbe vétel feltételének
fennállása esetén a továbbiakban is alkalmazni fogjuk az elzárást.
Felhívom a gépjárművel közlekedők figyelmét, hogy a megállás és várakozásra vonatkozó
szabályokat maradéktalanul tart
sák be. Ezeknél a jogsértéseknél
nincs lehetőség figyelmeztetésre, és a cselekmény 30 000 Ft
pénzbírságot von maga után az
üzemben tartó részéről. Példa
ként említem a járdán, a jelző
táblával tiltott helyen, gyalogátkelő és útkereszteződéstől számított 5 méteren belüli megállásokat. Soha nem a büntetés a

cél, hanem a biztonságos közlekedés elősegítése.
Ahhoz, hogy városunk élhetőbb legyen szükséges minden
területen a jogkövető magatartás betartása és betartatása.
Segélyhívás vezetékes telefonról 107, melyen az Ajkai
ügyelet jelentkezik be.
Mobilról 112, melyen – helytől függően – mindig az adott
megye rendőr-főkapitánysága
érhető el. Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság ügyelete
bejelentkezése esetén – a gyorsaság érdekében – ne mondja el
problémáját, hanem kérje az
Ajkai Rendőrkapitányságot.
Gerecs István r. alezredes
őrsparancsnok

Ön tudta…

… hogy Devecser vallási életében nemcsak
a római katolikus egyház vállalt szerepet?
A XVI. század közepétől a
A római katolikus vallás újbómezővárosban is elterjedt a pro- li elterjedése után az 1740-es
testantizmus. Devecseri Csóron években kezdték el a Páduai
János valamint Nádasdy Kristóf Szent Antal tiszteletére emelt
és annak rokonai is protestánsok voltak. A „cuius regio, eius
religio“ („akié a birtok, azé a
vallás“) elve szerint a mezőváros lakossága elsősorban a
lutehri protestantizmushoz csatlakozott, minek köszönhetően
még 1698-ban is evangélikus
hitű volt a lakosság. A gyülekezetnek - az 1695-ös összeírás
alapján - iskolája is volt.
A protestánsok elleni hajsza
miatt illetve az új földesúr, gróf
Esterházy Pál hatására az 1700as évek közepén már ismét a
római katolikus egyház vált
egyeduralkodóvá Devecserben.
Még rekatolizáció kezdetén,
1695-ből származik az a jegyzőkönyv, amiben Mikos Ferenc
győri kanonok látogatásáról
szól. A pápai főesperes megemlítette, hogy Devecserben már
emberemlékezet óta nincs sem
katolikus, sem akatolikus templom sem. A katolikusok a vár
egyik termében, míg az evangélikusok a prédikátor házában
járultak Isten színe elé.

templom építését, ami 1791-re
már szűkösnek bizonyult, ami
miatt a devecseri plébános gróf
Esterházy Károly egri püspök-

höz fordult segítségért, aki
ekkor a mezőváros földesúra
volt. Elsőnek a templom bővítését irányozták elő, majd 1793ban egy új épületet kezdtek építeni a régi templom mellett.
Isten házának építését Fellner
Jakab tervei alapján Gött Antal
tatai uradalmi építész felügyelte, amit a kegyúr 1799-ben bekövetkezett halála állított le. Az
örökösök nem akarták befejezni
az ekkor már kilenc méter
magas falakkal ékeskedő, félig
kész épületet. Ma már tudjuk,
hogy az új templom soha nem
épülhetett fel, annak ellenére,
hogy többször is felmerült a befejezés gondolata. Végül az
1960-as években elbontották a
„romtemplomot“, helyette autóbuszmegálló épült.
1819-es évektől Devecserben
jelentősen megnövekedett az
izraelliták létszáma is. Saját
templommal, iskolával rendelkeztek egészen 1944-ig, amikor
is elsőnek a pápai gettóba, majd
a haláltáborokba kerültek a
zsidó vallás követői.
Forrás: Veress D. Csaba:
Devecser évszázadai
(mi)
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Pipafüst...

„Polak, Wegier, dwa bratanki”.
Nem tudom ez a néhány szó
kinek mennyire ismerős. Len
gyelről, szép anyanyelvünkre
lefordítva annyit jelent: „Len
gyel, Magyar, két jó barát”. A
folytatásra több változat is van,
talán a leggyakoribb, „együtt
harcol, együtt issza borát”.
Bár tapasztalatom szerint en
nek a nagy barátságnak hazánkban nem sokan vannak tudatában, vagy ha tudnak is róla, nem
tulajdonítanak jelentőséget neki.
Mielőtt elmondanám, hogy mi
ről jutott eszembe, ha csak felületesen is, de nézzük, hogy honnét ez a nagy barátság?
A gyökerek valóban történelmiek, egészen az Árpád-korig
nyúlnak vissza. A két nemzet
uralkodóit már abban a korban
családi kapcsolatok fűzték egymáshoz, támogatták egymást,
segítséget nyújtottak a másiknak. Szent István halála után,
trónviszályok közepette, az Ár

. oldal

Két jó barát
pád-házi hercegek is lengyel
földön találtak ideiglenes menedéket. Ez a szövetség csak erősödött az Anjou királyaink idején. Nagy Lajos magyar illetve
lengyel király is volt. A nevével
fémjelzett, lengyelekkel kötött
perszonálunió idejéből származik az a néhol még mai napig
élő romantikus illúzió, „amikor
a Magyar Királyság határait
három tenger mosta”. Lánya
Hedvig, aki Jadwiga néven lengyel uralkodó lett, akit a lengyelek (is) máig szentként tisztelnek. Bár elsősorban gyengekezű
uralkodásáról maradt emlékezetes történelmünkben, de II.
Ulászló személyében lengyel
hercegből lett a magyar király. A
Lengyel Királyság megszilárdítása viszont Báthory István nevéhez fűződik, akinek a neve
mai napig nagy becsben van
tartva a lengyeleknél.
1848–49-ben a Lengyel Légió
harcolt a magyar szabadságért,
élenjárva Buda visszafoglalásá-

ban, a lengyel Bem apó és
Dembinski személyében pedig
a szabadságharcos magyar csapatok vezéreit tisztelhetjük. Bár
az utóbbi tevékenysége kérdéses, de akkor is értünk harcolt.
Ez a segítségnyújtás kölcsönös
volt, hiszen az 1863-as lengyel
felkelésben magyarok ontották
vérüket a lengyel szabadságért.
Még köztünk élnek azok az
idős emberek, akik emlékezhetnek arra, hogy a II. világháború
idején a magyar kormány, szembeszállva a német nyomással,
nem volt hajlandó lengyelek elleni invázióban részt venni, és
befogadta a Lengyelországot lerohanó német és szovjet csapatok elől menekülő több mint
százezer lengyelt. Szülőfalum,
Somlószőlős is sok lengyel menekültnek adott ideiglenes otthont. Bár gyermekként is feltűnt, mintha félve beszélnének
az öregek róluk, de a mai napig
a fülemben cseng az asszonyok
szava: „szegény lengyelek”.
Néhány éve, fiam egy nemzetközi zenekarban többek között lengyelekkel zenélt együtt.
Amikor hazajőve élményeiről
mesélve elmondta, bár ő tudott
a legendás barátságról, de akkor
rint ez rossz megközelítése a is meglepő volt számára az a
történetnek. Valóban van nekik, megkülönböztetett
figyelem,
megtehetik, de ennél sokkal ahogy viszonyultak hozzá miufontosabb, hogy meg is teszik.
Szerintem a gesztus szép és emberi.
A történet jó érzéssel tölthetné el az embert, ha nem lenne
folytatása. Ha ugyanezeket, a
mások szorult helyzetét szemük
előtt tartó embereket, abban az
erdőben, amiből önként adtak,
nem lopnák meg. Önkéntes „rászorulók”. Mindez még ros�szabb ízű, ha kiderül, hogy nem
saját részre loptak, hanem elHirtelen jött enyhülés, na
adásra. Ha az a segítő szándék ponta többször változó fron
gallyszedésre jogosít, akkor tok, napi rohanás a teendők
nem kellene dönteni a fát. Nem után. Szaggat a fej, idegek pat
azért, mert ezt a történetet el- tanásig feszítve, „motor prob
rontja, hanem mert félek, az lémák”. Ebben az állapotban,
adományozó szándékot is. Mert úgymond csak néhány fény
jó lenne, ha idővel a rászorulók kép erejéig érkeztem a kisisko
létszáma fogyatkozna, nem az lások farsangjára.
adakozóké.
Szegénységnek, adakozásnak,
Belépve az ajtón, figyelmezemberségnek… Színe és fonák- tető lövés nélkül, frontálisan tája.
madott a jókedv. A kicsik önfeB.Zs. ledt nevetése a legeldugottabb

Színe és fonákja
Nem jó, ha így összetalálkoz
nak. Mármint a hideg tél és a
szegénység. Sajnos egyre töb
ben vannak, akik nem elégsé
gesen, vagy egyáltalán nem
tudnak fűteni. Tehet, vagy nem
tehet a saját helyzetéről, akkor
is szomorú. Ha elmondjuk neki,
hogy lehetne másképp, tehet
ne ellene, jelenleg akkor is
fázik. A jó tanács, a megterve
zett életre való intelem szeren
csés esetben majd jövő télen
hoz meleget a lakásba. Most
akkor is fázik. Fontos kimonda
ni, hogy van, aki önhibáján
kívül került ilyen helyzetbe. Ő
nem rossz ember, nem hanyag,
csak szegény. Neki nem jó ta
nács, segítség kell.
Ezt a jelent próbálták egymástól függetlenül, helyi vállalkozók a maguk eszközeivel
megoldani. Saját erdőjükből fát
adtak a pillanatnyi problémák
megoldására a rászorulóknak.
Hallottam olyat, könnyű nekik,
megtehetik. Véleményem sze-

tán megtudták, hogy magyar.
Szóval, tényleg van közös
múltunk, csak ez nálunk valahogy el lett felejtve. A feledésre
őket is tanították és minket is.
Nálunk jobban el lett felejtve,
náluk kevésbé. Hogy mi az oka?
Próbálok optimista lenni, és arra
gondolok, hogy mi jobb tanulók
vagyunk…
… és még mindig nem árultam
el, hogy miért mentem bele
ilyen történelmi visszatekintésbe?
A minap olvastam az inter
neten, hogy a lengyel kormánypárt és az ellenzék is felemelte a
szavát Magyarország védelmében.
Ne haragudjanak, de meg kell
ismételnem. A kormánypárt és
az ellenzék. Bár egymástól függetlenül, de ugyanazon célért.
Értünk!
Azóta sokszor jut eszembe.
Vajon nálunk valaha lesz ilyen?
Amikor kormánypárt és ellenzék egyformán védelmébe vesz
valamit. Nem nagy dologra gondolok. Csak valami „kicsire”.
Mint ahogy lengyel barátaink is
tették, Magyarországért!
Ezt kivárni kívánok mindenkinek türelmet.
… és hozzá mindannyiunknak
egy kis jó egészséget.
B.Zs.

Jelmezbe bújt
gyógyszer
sarokból is kiűzte az iskolában
tanyázó komolyságot. Szerin
tem a délután legkomolyabb
része volt, amikor összeálltak a
csoportképhez.
Kifele jövet kicsit szégyelltem magam. Nem vittem nekik
semmit, pedig én kaptam tőlük
valamit. Ha valaki kételkedne
benne, én bizonyíthatom.
A gyermekmosoly gyógyít!
B.Zs.

10. oldal

Sport
Devecseri

Hajrá!

Folytatódik a bajnokság
csapataink számára: véget
ért a téli szünet. Labdarúgó
ink negyedik helyről vághatnak neki a tavaszi szezonnak.
Kézilabdázóink szerényebb
eredményekkel rendelkeznek, ők a tíz csapatos bajnokságban az ötödikek. Mind a
kézisek, mind a focisták a
dobogó harmadik fokát célozták meg.
De van, amiben még hasonlítanak egymásra. Na
nem abban, hogy mindkét
csapat devecseri, hanem,
hogy félig-meddig „hontalanok”. Ki ezért, ki azért.
Labdarúgóink pályáját a
vörösiszap vitte el, kézilabdázóink a téli időszakban
sportcsarnok híján kénytelenek albérletben játszani.
„Idegenben”, de a szívük egy
városért, Devecserért dobog.

Diáksport: egy
győzelem elég
a megyeihez

Jól szerepeltek ősszel a
devecseri Gárdonyi Géza
Általános Iskola 7–8. osztályos kézilabdás fiúi. Akkor
– többek közt – a két nagy
ajkai riválist a Fekete–Vörös
marty illetve a Borsos Iskola
csapatait is legyőzték. Előb
bit 20:13-ra, utóbbit 17:9-re.
Horváth Csaba tanítványai
most a márciusi fordulóra
készülnek. Ha legalább egy
győzelmet elérnek, akkor
már szinte biztos, hogy részesei lesznek az április megrendezendő megyei tornának.

Felkészülési
mérkőzés

Február utolsó hétvégéjén
a Devecser SE Balatonfüredre
látogatott. A felkészülési mér
kőzésen labdarúgóink 2:0-ra
nyertek az NB III-as csapat
ellen. Az eredmény Papp
Péter találatával illetve a hazaiak öngóljával alakult ki.
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Hamarosan kezdődik a me
gyei kézilabda bajnokság ta
vaszi idénye, ahol a Kristály
völgyi SE is vitézkedik. A fiúk
január 3-án kezdték a munkát
Zeiter Tibor edző szakmai irá
nyítása mellet az ajkai FeketeVörösmarty Iskola csarnoká
ban.
A felkészülési időszak végén
Bedics László szakosztályveze
tővel beszélgettünk .
– Van-e valamilyen változás a
csapat életében?
– Az év kezdetéhez képest a
csapat életében nem történt változás. Jelenleg keményen
edzünk a tavaszi fordulókra,
hogy ott tudjuk folytatni, ahol
befejeztük, mivel az utolsó két
mérkőzésen Balatonboglárt és
Nemesvámost, a legnagyobb riválisainkat sikerült legyőzni.
– Túl az őszi szezonon, milyen
reményekkel várják a bajnokság
végét. Sikerül-e a pontvadászatban az év elején kitűzött célokat
teljesíteni?
– Számunkra a legfontosabb
cél, hogy a rájátszásba bekerüljünk, ahol a legjobb négy csapat
küzd egymással. Pillanatnyilag
most ötödikként egy ponttal vagyunk elmaradva a negyedik
helyezettől és szerencsére a
sorsdöntő mérkőzéseket otthon
fogjuk játszani. A rájátszásban
már csak az eddig egymás ellen
elért pontok fognak számítani
és mivel Nemesvámos csapatát
sikerült legyőzni, ezért pontokkal érkeznénk a végjátékba.
Tehát a legfontosabb cél az,
hogy rájátszásba bekerüljünk,
ha pedig ez sikerült, akkor mindenképpen a dobogóra szeretnénk kerülni, amire a jelenlegi
állás szerint minden esélyünk
meg van.
– A bajnokságban jelenleg az
ötödik helyen van a csapat, de a
gólaránya nem nevezhető jónak.
A védekezése ennyire rossz a
Kristályvölgynek?
– A védekezésünket egyáltalán nem lehetne rossznak tekinteni, sőt egyre jobban összeáll.
A -32-es gólarány két vesztes
mérkőzésnek köszönhető, ahol
a tabella első két helyezettjével
játszottunk. Az egyik, a mai
napig veretlen Balatonfüred
volt. A Balaton partiaknál több,
már nemzetközileg is elismert
junior válogatott is játszik. Ezen
a mérkőzésen nem az volt a célunk, hogy a gólarányt leszűkít-

sük 20-ról 10-re, hanem hogy
mindenki megkapja a játék lehetőséget és különböző formációkat próbáljunk ki. A csapat
fejlődésének érdekében ezt fontosabbnak tartottuk, mint a gólarány minimalizálását.
– Bár elég fiatal a csapat, de
azért gondolni kell az utánpótlásra is. Milyen lehetőségek
vannak e téren?
– Az utánpótlás minden egyesület életében egy nagyon fontos pont. A fiatal csapatunk ellenére nagy szűkség van rá nekünk is.
Szerencsére
folyamatosan
vannak jelentkezők, akik csatlakoznak hozzánk és eljárnak
edzésekre és mi mindent megteszünk, hogy beépítsük őket a
csapatba. Több tervünk is van a
devecseri utánpótlás bővítésére,
de anyagi támogatás nélkül ezek
jelenleg csak elképzelések.
– A Kristályvölgyi SE – jó idő
esetén – Devecserben, az iskola
szabadtéri, bitumenes pályáján
játssza le mérkőzéseit. Mennyire
megszokott ez a bajnokságban?
– A mai felgyorsult és kemény
kézilabdában ez már egyáltalán
nem megszokott és már csak a
megyei szinten engedélyezett.
Több olyan fiatal, rutinos játékos érkezett már az ellenfél
csapatával, aki még sosem ját-

szott bitumenes pályán. Nagyon
veszélyes, mert egy esetleges
esés következtében könnyebben
össze lehet szedni komolyabb
sérüléseket, mint egy benti pályán. Sajnos ennek már több játékosunk is elszenvedte a kárát.
– A megyei bajnokság nemcsak Veszprém megyéből áll. Ez
elég megterhelő lehet a mai
gazdasági helyzetben. Mennyire
áll biztos lábakon a Kristály
völgyi SE?
– Sajnos a költségvetésünk
nagy részét az utazási költségek
teszik ki. Általában három-négy
autóval megyünk a költségcsökkentés érdekében, mert így jobban járunk anyagilag, mint egy
busszal.
A költségvetésünk másik nagy
részét pedig - devecseri csarnok
hiányában - a terembérlet viszi
el. A késő őszi és kora tavaszi
mérkőzésekre illetve edzésekre
a bitumenes pálya már egyáltalán nem alkalmas.
A csapatunk éppen, hogy fent
tudja tartani magát, ezért minden támogatásra szükségünk
van. Kérjük azokat, akik szeretik a kézilabdát és szeretnék támogatni az egyesületünket,
hogy adójuk 1%-át ajánlják fel
a Kristályvölgyi SE-nek. Adó
számunk: 19384098-1-19.
Köszönjük!
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Szeretnék már a hazai pályát

Március 17-én, szombaton
az Alsóörs ellen kezd a Deve
cseri SE labdarúgó csapata a
megyei bajnokságban. Sajnos
még mindig nem hazai pályán,
hanem albérletben, Padragkú
ton gyűjtögethetik a pontokat.
A tavaszi idény kezdete előtt
Kocsy Miklós elnökkel beszél
gettünk a devecseri labdarú
gásról.
– Hamarosan rajtol a megyei
labdarúgó bajnokság tavaszi
idénye. Kik távoztak, kik jöttek
a csapathoz?
– A csapattól Kiss Zoltán, Szi
lágyi Krisztián és Szakonyi Va
lentin távozott. Új játékosként
Homlok Csaba, Papp Péter,
Szabó Martin valamint Karika
Ákos érkezett a Devecser SEhez. A szakmai munkát továbbra is Domján László irányítja.
– Milyen körülmények közt
készült a csapat? Gondolok itt
arra is, hogy labdarúgóink egyelőre nem élvezheti a hazai
pálya előnyét.
– Sajnos a vörösiszap katasztrófa óta nem tudunk Devecser
ben játszani. Eddig Ajkán a volt
Bányász pályáján fogadtuk az
ellenfeleinket és tartottuk az
edzéseinket. Sajnos a sport telepet tulajdonosai értékesíteni kívánják, ami szomorú a sportra
nézve. Számunkra is sajnálatos,
mivel ez idő alatt jó kapcsolatot
sikerült kialakítanunk az NB IIes FC Ajkával. Most nemcsak
nekünk, hanem nekik is gondjaik voltak illetve vannak a pálya
hiánya miatt.
Ezen előzmények után újra

Éled a
Széki-tó
A tél végének beköszöntével
megéledt a Széki-tó és környéke és benépesült a part horgászokkal. Az egyesület tagjai
– gondos gazda módjára – rendbe teszik stégjüket és annak
környezetét.
A tó február utolsó, de nap-sütéses hétvégéjén még befagyott
állapotban volt, csak néhol lehetett látni a vizet eredeti, „folyékony” állapotában.

helyet kellett keresnünk a csapat számára, amit Padragkúton
sikerült megtalálnunk. Az önkormányzat segítségével határozatlan időre meg is kötöttük
bérleti szerződést, így február
21-én, kedden már ott is tartottuk az edzést.
Reméljük, hogy ősszel akár
már hazai környezetben játszhatunk és megépül az új
devecseri labdarúgó pálya. Itt
szeretném elmondani, hogy a
különféle szóbeszédekkel szemben a nem kármentő alap, ha
nem az MLSZ, az UEFA és a
FIFA támogatására számítunk
az új pálya megépítésénél.
– Milyen anyagi forrásokból
tud gazdálkodni az egyesületet?
– Az egyesület legnagyobb
támogatója az önkormányzat,
amit nagyon köszönünk. Bíz
zunk abban, mint ahogy a Civil
Fórumon is elhangzott, hogy
hosszútávú szerződést tudunk
kötni a várossal a biztosabb működés érdekében és reméljük,
hogy a városba betelepülő cégek
is támogatják majd az egyesületünket.
Természetesen megpróbálunk
más forrásokra is támaszkodni.
Rendszeresen pályázunk is. De
most a Devecseri Újságon keresztül is fel szeretnénk hívni a
labdarúgó szeretők figyelmét
arra, hogy ha lehetősége van,
akkor ajánlja fel adója 1%-át
egyesületünk részére. Adószá
munk: 19899901-1-19.
Köszönjük!
– Beszéljünk egy kicsit az
utánpótlásról is, hiszen kettő
korosztály küzd a bajnokságok-

ban. Milyen eredménnyel várják a tavaszt?
– Valójában nem kettő, hanem
öt korosztály van a labdarúgó
szakosztályon belül. Ebből kettő
korcsoport játszik bajnokságokban. AZ U-19-es csapatunk a
második helyen várja a folytatást, nyolc ponttal vannak elmaradva a tabellát vezető úrkútiaktól. Az U-16-os bajnokság nyugati csoportjában jelenleg nyol
cadik a devecseri csapat. Ezen
kívül van U-7-es, U-9-es és U11-es korosztályokban is „játékos képzés”. Elsősorban a labdarúgás megszerettetése a cél
náluk, bár azért járnak tornákra
is, ahol nagyon lelkesen kergetik a labdát.
– Milyen célkitűzéseknek áll
neki labdarúgó csapatunk a tavaszi szezonnak? Az éve elején
megfogalmazott célok teljesülnek az idény végén?
– Az év elején az első öt hely
elérését tűztük ki célul. A jelenlegi helyezésünk alapján reménykedünk a dobogó elérésében is.
– A devecseri labdarúgók
háza táján gond a szurkolói viselkedés is. Mit terveznek annak
érdekében, hogy ne legyenek
rendbontások a mérkőzéseken?
– Nem örülünk neki, hogy a
szurkolóink miatt kapunk nagy
figyelmet, mivel ez erkölcsi és
anyagi kár is számunkra. Emiatt
szigorítanunk kellett a rendezési feltételeken is. A mérkőzéseket a rendezőink mellett a
devecseri polgárőrség valamint
a rendőrség is biztosítani fogja.

11. oldal

Szurkoljunk
együtt!
A Devecseri SE
mérkőzései:
Március 17., szombat
15.00 Devecser–Alsóörs
Március 25., vasárnap
15.00 Úrkút–Devecser
Március 31., szombat
15.00 Devecser–Fűzfői AK
Április 7., szombat
15.30 Pét–Devecser
A Devecser SE hazai mérkőzéseit
Ajka-Padragkúton
játssza.
A Kristályvölgyi SE
mérkőzései:
Március 7., szerda
19.00 Veszprém Egyetem–
Kristályvölgyi SE (KSE)
Március 11., vasárnap
15.00 KSE–Marathon
Március 23., péntek
20.00 Balatonfüred–KSE
Március 31., szombat
14.00 KSE–Tapolca
A Kristályvölgyi SE hazai
mérkőzéseit Ajkán a FeketeVörösmarty Iskola csarnokában játssza.

Pontvadászat
Labdarúgó
megyei bajnokság
1. Úrkút SK
36 p
2. Őskü MFC
31 p
3. Csetény SE	
27 p
4. Devecser SE
26 p
5. TIAC-Honvéd SE 23 p
6. Gyulafirátót
23 p
7. Ajka Kristály SE 20 p
8. FC Zirc
20 p
9. Herend
20 p
10. Pét
20 p
11. Ugod
18 p
12. FAK
16 p
13. Alsóörs
7p
14. Sümeg VSE
6p
15. Peremarton
6p
Kézilabda
megyei bajnokság
1. Balatonfüred SC 18 p
2. Zirc KSE
14 p
3. Nemesvámos
14 p
4. Marathon TKE
10 p
5. Kristályvölgyi SE 9 p
6. Letenye KSE
8p
7. Balatonboglár
7p
8. Veszprém Egyetem 6 p
9. Füzfői AK
6p
10. Tapolca
0p
A sport rovatot Marácz István
szerkesztette.

D

Új EVECSERI

12. oldal

ÚJSÁG

Devecseri gólyahír
„Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon,
De valakinek te jelented magát a világot”
(Gabriel Garcia Márqez)

Gyulai Pál: Hazám
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Gyulai Pál: (Kolozsvár, 1826.
január 25.–Budapest, 1909. november 9.) magyar irodalomtör
ténész,költő,író,egyetemi tanár,
műkritikus.                                  
VÍZSZINTES:1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt
betűk: S, Z, L, M, R, L, E, E )
11./ ...kó korszak (Népesedéspo
litika) 12./ Táppénzre vesz 13./
...mi Helyszínelők (Nyomozó
csoport) 14./ Helyszínen németül (Két szó: Vor ort) 15./ Tör
vénytelen gyerek 18./ Rimán
kodva nagyon kér 19./ .....
Alajos (A márciusi ifjak egyike)
20./ Sah szélei! 21./ Molibdén
vegyjele 22./ ....us (Fővámszedő
– Bibliai alak) 24./ Személyes
névmás 25./ .... Ft (Rajta Mátyás
király portréja látható) 26./
Fővárosunk része 28./ Van ilyen
energia is 29./ Baromfi tartására
emelt épület 30./ Igavonó állat
31./ A Tokaj-hegyaljai borvidék
települése 33./ ... Áron (Színmű
vész) 34./ Eredményesebb 35./
.... a csodaszarvasról (Eredetmonda) 38./ Miskolc hegye 40./
Téli csapadék 42./ Hollandia
autójele 44./ Zamat 45./ -..,-én     
FÜGGŐLEGES:2./ Békés
megyei város 3./ Huszárok
fegyvere 4./ Pierre ....... (Francia
operatőr) 5./ Lettországi város
6./ Sír népiesen 7./ Hidrogén és

39
44

Örömmel tudatjuk hogy 2012. január 29-én megszületett Laczkó
Kitti és Házi Krisztián gyermeke MIRA BETTA.
Isten hozta köztünk!
Mindannyiuknak sok boldogságot és jó egészséget kívánunk.

Észre sem vett kincseink
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45

oxigén vegyülete 8./ 13 tábornok kivégzésének városa 9./
Adios ..... (Fenyő Miklós dalszövegének címe) 10./ Kettőz
ve: Női név 14./ A megfejtendő
rejtvény második része (Zárt
betűk: D, O, S, E, N, H, Á) 15./
Park vége! 17./ Lengyel szabad
ságharcos,seregében szolgált Pe
tőfi 23./ Johannes ...... (Német
matematikus,csillagász)
24./
Tés szélei! 27./ Szabadtéri rendezvényt meghiusít az eső 32./
Ábra eleje! 34./ Zenei stílus 36./
Engedély rövidítve 37./ ...
da (Sor) 39./ ... Appia (Az ókori
Római Birodalom legjelentősebb útja) 43./ Lyon fele 45./
Karám vége
Készítette: Czeidli József
A megfejtéseket 2012. április
2-ig várjuk a Művelődési Ház
címére (Devecser, Jókai u. 3.)
vagy e-mailben: ujdevecseriuj
sag@gmail.com
Előző szám helyes megfejtése: „Kolompok szólnak, mozsárágyú nagyot durran”
Nyertesek: Csider Tibor Deve
cser; Sulyok Istvánné Devecser;
Kovácsné Marton Lívia Deve
cser.
A nyeremények átvehetők a
Művelődési Házban (Devecser,
Jókai u. 3.) nyitvatartási időben.

A sorozatunk következő ré
Segít a májnak méregteleníteszeként a retekről lesz szó.
ni, a tüdőnek, légutaknak tisztulni. Enyhe vízhajtó, vértisztító.
A fekete retek főként, de más Jól megmosott, talpánál fogva
retkek is jeleskednek a baktéri- kistányérra állított, tetején kiumok elleni harcban, a rák meg- vájt retekbe rakjuk a mézet,
előzésében. Kén és más gyógy- majd 1-2 óra elteltével fogyas�hatású vegyületei miatt csípősek szuk el (a kicsordult folyadékot
lehetnek. (Étkezés előtt, ha víz- is.) Magas a B és C-vitamin, vaben áztatjuk, vagy lesózzuk lamint a kalcium tartalma.
csökkenthető az erős íz.)
10 dkg hónapos retekben 15
Epekiválasztást fokozó, hashaj- kcal, 1,2 gr fehérje, 0,1 gr zsír,
tó és görcsoldó, az epekőképző- 2,2 gr szénhidrát, 255 mg kálidést gátolja. Meglévő kőnél fo- um, 24 mg foszfor, 33 mg kalcigyasztása azonban elzáródás- um, 58 mg nátrium van.
Jó egészséget!  Ottletz Judit
hoz, hasmenéshez vezethet.

Egy kis mosoly
Öregszékely ül az utcai padon, mellette egy kutya.
Arra jön egy idegen.
– Bátyám, harap-e a kutyája?
– Hát, a biz’ nem harap.
Az idegen megsimogatja a kutyát, ami csúnyán belemar a kezébe.
– De hát azt mondta, hogy nem harap!
– Azt hát. De azt nem, hogy ez az én kutyám!
A székely sötétben megy a lovas kocsival.
Egyszer csak megállnak a lovak.
– Gyí – mondja a székely, de a lovak nem mennek.
– Gyí – szól a lovaknak újra, de azok nem mozdulnak.
Mikor a lovak a harmadik bíztatásra sem mennek, leszáll, hogy
megnézze az okát.
Látja, a lovak előtt hatalmas szakadék van.
Komótosan visszaül a szekérre és megszólal.
– Újratervezés. Hőőő!
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