
No, az idén jól kibabrált velünk az 
időjárás főrendezője. Azt hihettük, 
hogy a télűző mulatságokkal, hangos 
rendezvényekkel, hagyományőrző 
eseményekkel végképp sikerült elűz-
nünk az idei telet. Az időjárás, ez a 
nagy varázsló, ezt másképp gondolta, 
hiszen meglehetősen késve, márci-
usban érkezett meg az igazi tél - a 
hideg, a hó - minden szépségével. Azt 
gondolom, hogy még akik szeretik 
is a telet, kicsit bosszankodva fogad-
ták, hiszen ilyenkor a gólyák, a jácin-
tok fehérségének látványára vágyna 
már az ember.

A hagyományokhoz híven ebben az évben is köszöntötte 
a városvezetés a devecseri hölgyeket a Városi Művelő-
dési Ház színháztermében. A zsúfolásig megtelt terem-
ben a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar Pretty Woman 
dala alapozta meg a jó hangulatot. Szente-Takács Anna 
intézményvezető moderátori bevezetőjében kiemelte, 
hogy a nemzetközi nőnapot az ENSZ is a világnapok 

közt tartja számon. 1917 óta világszerte, Magyarorszá-
gon pedig 1948 óta minden év március 8-án ünneplik. 
A nőnap eredetileg munkásmozgalmi eredetű, harcos, 
a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával 
kapcsolatos demonstratív nap volt. Napjainkban a nők 
iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja.  
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„JŐJ TAVASZ, JŐJ!”

Vidor Miklós
Tavaszvárók

A fázó széncinkék között
egy csöpp kéksapkás is akadt,

apróbb, fürgébb a többinél,
ki csipegette a vajat:

ablakomban az a falat volt
a reggeli csalogató,

mert odakünn dérlepte fákra
szitált a márciusi hó.

Elsőnek a csöpp cinke jött,
meg nem előzte senki más.

Az üvegen túl leste már,
fölébredt-e az óriás,

ki itt lakik, s elébük rakja,
ami néki csak egy falat.

A kéksapkás vitte a hírt, és
gyűltek rajban a madarak.

Csipegették egymás elől,
olykor össze is kapva rajt,

mert önző lesz, vad és cudar,
akit a tél ínsége hajt.

Akadt szemfülesebb, mulyább, de
a legkisebbik - az enyém! -

úgy ugrált a sok közt, hogy mindig
kibújjon a boly közepén.

Érte szurkoltam messziről,
kívántam, jusson néki több:

ahogy a hírnöknek kijár
tucatnyi csőrtátó között.

Ügyes volt! Megfigyeltem olykor:
míg ketten egymást tépkedik,

jó pillanatban ott terem,
s ő a nevető harmadik.

S ma reggel - dől még kint a hó,
szelektől didereg a kert -
a búcsúfalatot teszem ki:
cinkék, az én időm kitelt!

Nem sikerült együtt kivárnunk,
késik még a tavaszi nap.

Holnap reggel, ha ideszálltok,
csak az üres párkány fogad.

Eltűnt, sehol az óriás.
Kis, kéksapkás hírnök, te tán

jobban tudod: egy hét-e, kettő,
s már be sem kémlelsz ablakán!

Fölragyog a világ, a fákon
kipattognak mind a rügyek,
cinkeszó csattan a sövényen,

választ rá rigó füttyöget.

Dal fogadja itt a tavaszt,
kitáruló, kék szárny az ég,

trillázva, küllős napsugárba
ezernyi hang kiáltja szét,

hogy sosem halnak ki a cinkék,
sem egy-egy óriás barát,

hogy segítsen néktek kivárni
a fényt, a fényt, mely visszaszállt!

(Folytatás az 9. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)

Áldott húsvéti ünnepeket kíván a Devecseri Ujság szerkesztõsége!
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A kisváros általános iskolájában negyedik alka-
lommal rendezték meg az egyéni népdaléneklési 
versenyt alsó- és felső tagozatos tanulók számá-
ra. 14-en jelentkeztek a már hagyományosnak 
mondható rendezvényre. (Orsós Bíborka 2. osz-
tályos, 3. évfolyamból Orsós Laura, Kalányos 
Evelin, Németh Hanna, Balogh Benjamin, Leja 
Linett, Kassai Napsugár, Tóth Eszter, az 5. osz-
tályból Bakos Réka és Dávid Eszter, a 6. osztály-
ból  Tanka Csenge és Kelemen Alexandra, a 7. 
osztályból Török Vivien és Kalányos Mária) A 
versenyzőket és a közönséget a zeneiskola igaz-
gatója s egyben a zsűri elnöke, Ihászné Szabó 
Katalin klarinétművész Kodály Zoltán szavaival 
köszöntötte, miszerint: „A zene lelki táplálék és 
semmivel sem helyettesíthető...”. A gyerekek el-
ismerésre méltóan szerepeltek, szépen énekelték 
el a kötelező és a szabadon választott népdalokat. 
Valamennyiüket tárgyi jutalomban részesítették, 

valamint korosztályonként hirdettek győztese-
ket. A verseny lebonyolításában közreműködött 
Horváthné Fatalin Zsuzsanna tanárnő és Horváth 
Éva pedagógiai asszisztens. 

Czeidli József

A devecseri ADMIRER Kft. munkatársai nagy-
lelkű felajánlással érkeztek óvodánkba. Külön-
böző méretű, színes kockaülőkéket, szivacskoc-
kákat hoztak a gyermekek számára ajándékba, 
melyek sokoldalú kreativitás és mozgásfejlesz-
tésre adnak lehetőséget. Az óvodások örömmel 
vették birtokba az új kincseket. Köszönjük Papp 
Zsoltnak, a Csipcsirip csoportos Papp Gergő 

édesapjának szíves segítségét abban, hogy a 
szivacskockák eljutottak óvodánkba. „Három 
véka, jó kívánat, áldjon meg az ég”! – hang-
zott köszöntő dalunk. A Vackor Óvoda apra-
ja-nagyja hálásan köszöni az ADMIRER Kft. 
szíves felajánlását!

Farkas Róbertné
óvodapedagógus

Csipcsirip csoport

Devecser Város Önkormányzata és intézményünk 
által közösen meghirdetett szavalóversennyel em-
lékeztünk a 110 éve született és 20 éve elhunyt 
Wass Albertre, a XX. századi erdélyi magyar iro-
dalom meghatározó, sokáig el nem ismert alak-
jára. A hat korosztályban meghirdetett versenyt 
hagyományteremtő szándékkal szerveztük, mely 
által szerettük volna felhívni a figyelmet a hatá-
rainkon túl élő magyarság helyzetére, valamint 
Wass Albert munkásságát, költeményeit köze-
lebb hozni az irodalomkedvelő közönséghez. A 
járásban és a környező városokban is meghirde-
tett megmérettetésre 17 szavaló vállalkozott. A 

Ferenczi Gábor polgármester úr, Bajók Józsefné 
és Mátrainé Mester Katalin alkotta zsűri dönté-
se alapján a következő végeredmény született:
3-4. osztályosok: 1. helyezett: Marczi Adrián 
(Devecser, Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
AMI – felkészítő tanár: Nyárs Hajnalka). 2. he-
lyezett: Németh Hanna (Devecser, Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és AMI – felkészítő tanár: Nyárs 
Hajnalka).
5-6. osztályosok: 1. helyezett: Dávid Eszter (De-
vecser, Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI – 
felkészítő tanár: Horváth Csabáné Treiber Ildikó). 
2. helyezett: Bakos Noémi (Devecser, Gárdonyi 
Géza Általános Iskola és AMI – felkészítő tanár: 
Horváth Csabáné Treiber Ildikó). 3. helyezett: 
Orbán Bianka (Devecser, Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola és AMI – felkészítő tanár: Horváth 
Csabáné Treiber Ildikó).
7-8. osztályosok: 1. helyezett: Mester Csanád 
(Nagyvázsony, Kinizsi Pál Általános Iskola – 
felkészítő pedagógus: Borbély Magdolna). 2. 
helyezett: Orsós Katalin Titanilla (Devecser, Gár-
donyi Géza Általános Iskola és AMI – felkészítő 

pedagógus: Kothencz Edit). Emléklapot kapott: 
Orsós Natália Hajnalka (Devecser, Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és AMI – felkészítő pedagógus: 
Kothencz Edit).
Középiskolások: 1. helyezett: Szücs Kornélia 
(Pápai SzC Jókai Mór Közgazdasági Szakgim-
náziuma és Kollégiuma – felkészítő pedagógus: 
Somogyi Katalin). 2. helyezett: Keszey Anett (Sü-
meg, Kisfaludy Sándor Gimnázium – felkészítő 
pedagógus: Gombás Andrásné).
Felnőtt korcsoport: 1. helyezett: Fülöp Kata-
lin (Zalaegerszeg). Emléklapot kapott: Fülöpné 
Török Piroska (Devecser) és Szabó Kálmáné 
(Devecser).
A gyermek-, ifjú és felnőttkorú versmondók igazi 
ünneppé varázsolták a délelőttöt szebbnél szebb, 
érett előadásukkal. Köszönjük a Turulfa Kft. tulaj-
donosának, ifjabb Kozma Györgynek a felajánlott 
fa emlék- és ajándéktárgyakat, melyeket jutalom-
ként adhattunk át a nyerteseknek! Valamennyi 
résztvevőt visszavárunk jövőre!

Szente-Takács Anna
intézményvezető

Intézményi Hírek

WASS ALBERT SZAVALÓVERSENY A SZÉKELY SZABADSÁG NAPJA 
ALKALMÁBÓL 

A szavalóverseny résztvevői és a zsűri
Fotó: DVTV

Az egyéni népdaléneklési verseny fellépői és a 
közönség
Fotó: Horváth Éva

EGYÉNI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY  

AJÁNDÉK A VACKOR ÓVODÁNAK

Örömteli játék
Fotó: Lipkáné Oszkó Ágnes

A felső tagozatos korosztály díjazottai:  (Balról- 
jobbra: Kalányos Mária, Török Vivien, Dávid 
Eszter, aki Nívó-díjban részesült, Tanka Csenge, 
Bakos Réka)
Fotó: Horváth Éva
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Már kezd a szokásommá válni, hogy időnként 
vendégnek megyek a klubba. Ennek oka, egy-
részt, mert mindig vidám a hangulat; másrészt, 
mert kedvelem őket; harmadszorra, mert mindig 
szeretettel fogadnak. Most sem történt másképp. 
Érezhettem kedvességüket, barátságukat. Nem 
azért ilyenek, mert hasonló korúak vagyunk, 
hanem sokkal inkább azért, mert tele vannak 
szeretettel, egymás iránti tisztelettel, mások 
iránti megbecsüléssel. A barátságukat kínálják 
másoknak. Én pedig ezt örömmel elfogadom. A 
34 klubtagból most 22 van jelen. Még Bódéról 
is rendszeresen jár egy hölgy. Teljesen tele a he-
lyiség. Nagyobb kellene! De hol? A foglalkozás 
vezetője immár 17 éve Havasi Lászlóné Margitka, 
és a 15 éve pénztáros Fülöpné Piroska. Az elmúlt 
év és az idei is eddig nagyon mozgalmas volt, 
mert ahová hívják őket - mennek. A város vala-
mennyi rendezvényén részt vesznek. (karácsony, 
nőnap, koszorúzások, ovis szüreti felvonulás, 
városnap, előadások, kiállítások, szemétszedés 
stb.) Jártak Pápakovácsiban, a Somlón, Nagyte-
velen, Pusztamiskén (kétszer évente), Ajkán, sok 
helyre kirándultak. Állandó mozgásban vannak. 
Vendégeik voltak többek között Ferenczi Gábor 
polgármester, Bognár Ferencné alpolgármester, 

Baráth Szilvia, Nyárs Hajnalka, Vörös Tibor kép-
viselők, Töreki Milán országgyűlési képviselője-
lölt, Magvas Edina, Szente István. A Makovecz 
Klubbal és a Nagyteveli Klubbal kölcsönös a kap-
csolat. A klubtagság összetétele állandó és bővülő. 
A legidősebbek, Balogh Gábor, Mejzer Zoltán és 
Kurdi István. Idős hölgytagjuk, Magyaróváriné 
Annus végigtáncolja a zenés rendezvényt, csak 
az utcán és otthon fájlalja és borogatja a lábát. 
De valamennyien aktívan veszik ki a részüket az 
összejöveteleken. Most is sok tennivalójuk akad. 
A naptárukban szerepel pápai kirándulás, első 

negyedéves névnapozás a „nagy buli”, Herenden 
klubtalálkozó, nőnapra süteménysütés, húsvét a 
Meggyesen, Somló Soóséknál, advent, karácsony, 
színházi látogatás, Wass Albert szavalóverseny 
Fülöpné Piroskának, és ami még közben jön. A 
műsorokat a klub vezetője állítja össze, a jelenetek 
nagy részét is ő írja. Befejezésül Piroska verset 
mond, Balogh Gábor énekel, Bakos Istvánné 
Zsuzsa vicceket mesél. Kitűnő a hangulat. Ide 
újra el kell jönni!

Váti Ferenc

VENDÉG VOLTAM AZ ŐSZI FÉNYNÉL

A Somlón 2017 augusztusában
Fotó: Soós házaspár

Az összejöveteleken mindig vidám a hangulat
Fotó: Váti Ferenc

A hála virágai
Fotó: DVTV

Gyermeklakodalmas jelenet a 3.a osztály előadásában
Fotó: DVTV

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület  növendékei 
és koreográfusuk, Szabó Sándor
Fotó: DVTV

A folytatásban Ferenczi Gábor polgármester 
köszöntötte a megjelent hölgyeket. Ünnepi gon-
dolataiban kitért arra, hogy az életben férfitársa-
ival csak köszönettel tartozik a mindennapokat 
csodássá varázsoló gyengébbik nem tagjainak, 
akik bizony az elnevezést cáfolva, igenis erőt su-
gároznak, biztonságot nyújtanak. Az ünnepi mű-
sor – mely „A Nő szívét ki ismeri?” címet kapta 
– kezdetén a népdalok világából kaphattunk egy 
kis ízelítőt Bakos Réka majd Dávid Eszter előa-
dásában. A 3.a osztály egy gyermeklakodalmas 
jelenettel csalt mosolyt a nézők arcára. Az Élő 
Forrás Hagyományőrző Egyesület néptáncos nö-
vendékei felcsíki táncot adtak elő koreográfusuk, 
Szabó Sándor vezetésével. A közönség körében 
hatalmas sikert aratott Nyárs Hajnalka és Ihászné 
Szabó Katalin, a női nem sokszínűségét bemutató 
jelenete. A nézők óriási tapssal jutalmazták az 

előadókat. Ahogy a nő életéhez hozzátartozik a 
férfi, a nőnapi műsorból sem maradhatnak ki a 
férfiak. Göcsei Márk és Hekele Dániel trombi-
tán előadott latin dallamokkal varázsolták el a 
közönséget. Kalányos Mária 7. osztályos tanuló, 
a világhírű Gianni Morandi „Térden állva jövök 
hozzád” című dalának előadásával próbált rávilá-
gítani arra, hogy mire is vágynak a nők, hogy is 
kell a kegyeikért könyörögni. Színpadra lépett az 
általános iskola kórusa is, akik a „Milyen szép 
a világ” című dalt adták elő, Horváthné Fatalin 
Zsuzsanna vezényletével. A mazsorett csoport 
az Operaház fantomja zenéjére látványos be-
mutatóban idézte fel a drámát, mely szintén a 
női lélek velejárója. Az ünnepséget Ormándlaky 
Péter karnagy által vezetett Ifjúsági Fúvószene-
kar dallamai zárták. A rendezvény szervezése 
Horváthné Fatalin Zsuzsanna, Ihászné Szabó 

Katalin, Nyárs Hajnalka, Ormándlaky Péter és 
Szabó Sándor munkáját dicséri. A felkészítő pe-
dagógusok mellett meg kell említeni a Devecseri 
Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI diákjait, 
az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület tánco-
sait, a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar zenészeit, 
akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna 
létre. Köszönet illeti a színpadi dekorációért, Kol-
ler Gyöngyi tanítónőt, a technikai segítségért a 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház valamennyi 
dolgozóját. A műsort követően az önkormányzat 
virággal, az Őszi Fény Nyugdíjas Klub sütemé-
nyekkel kedveskedett a lányoknak, asszonyok-
nak. A felkészítő tanároknak a virágcsokrokat 
és a fellépő gyerekeknek a csokoládét a Városi 
Könyvtár és Művelődési Ház biztosította.

Vincze Barbara

„ … A TISZTELET ÖRÖKKÉ TART ÉS SZÍVBŐL SZÓL.”
A HÖLGYEKET ÜNNEPELTÉK VÁROSUNKBAN   (Folytatás a címlapról)
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Heszné Soós Krisztina, Kriszta néni vagyok. 2002 
óta tanítok a Gárdonyi Géza Általános Iskolában, 

emellett az iskola diákönkormányzattal kapcso-
latos feladatait is ellátom. A gyermekekkel való 
foglalkozás már fiatal koromban is nagy örömet 
jelentett számomra, ezért választottam hivatá-
somul, hogy tanító legyek. Ez egy csodálatos, de 
ugyanakkor nagy felelősséggel járó hivatás. Az 
eltelt évek alatt mindig arra törekedtem, hogy 
a diákok nyugodt, szeretetteljes légkörben, jól 
érezzék magukat, és ezáltal szívesen járjanak az 
iskolába, hiszen ez a „második otthonuk”. Az is-
kolakezdés különleges fordulópont a csöppségek 
életében. Az óvodából iskolába kerülő gyermek 
számára a biztonságot, a támaszt a tanító néni 
jelenti. Igyekszem olyan közösségi szellemet ki-
alakítani, ahol kiemelt helyet kap az egymásra 
való odafigyelés, bizalom. Fontosnak tartom a 
szülőkkel való őszinte, partneri kapcsolattartást 

is, hiszen közös érdekünk a gyermekek megfelelő 
fejlődése. A jövő tanévben egy újabb szép feladat 
vár rám. Már izgatottan várom leendő tanítvá-
nyaimat, akiket bevezethetek a számok rejtelmes 
birodalmába, akikkel együtt fedezhetjük fel a 
természet csodálatos világát. A tanórákon a meg-
felelő módszerek alkalmazásával, játékossággal 
és egy kis vidámsággal szeretném a tudást elsajá-
títtatni a csemetékkel. Minden osztályommal azt 
szeretném elérni, hogy biztos alapokat kapjanak 
a további tanuláshoz, használható ismereteket a 
további életükhöz. Kívánok derűs, kiegyensúlyo-
zott iskolás éveket mind a kisgyerekek, mind a 
szülők számára. Nagy szeretettel várom a leendő 
kis elsősöket! „Azért vagyok pedagógus, hogy a 
természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal 
csiszoljam kristályba.” (Németh László).

Kovács Krisztinának hívnak. Azt a felkérést kap-
tam, hogy pár mondattal mutassam be magam a 
leendő első osztályosoknak és szüleiknek. Nem 
könnyű feladat ez, hiszen sokakat ismerek és 
engem is sokan ismernek. 1993 óta ebben a vá-
rosban élek, ide jöttem férjhez. A férjem vicce-
sen mindig azt mondta: „gyütt-ment” vagy itt. 
De bátran mondhatom, hogy sokszor jobban 
tudtam, hogy ki kicsoda a városban, mint ő, 
aki itt született és élt mindig. Nagyon gyorsan 
megtaláltam a közös hangot a gyerekekkel, így 
mióta az eszemet tudom tanító néni akartam 
lenni. 1991-ben vettem át a diplomámat a győri 
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán, álta-
lános iskolai tanító lettem és könyvtárosi képzést 
is kaptam. Szombathelyen történelem szakot 
végeztem. Egész pályafutásomat a gyerekek kö-
zött töltöttem, egy rövid, három évig tartó kitérő 
kivételével. Ekkor iskolák irányításával foglal-
koztam az intézmény fenntartónál. A Devecseri 
járás iskoláit, az iskolák irányítását gyakorlatban 
és elméletben is megismertem, megtanultam, 
megtapasztaltam. Pedagógus szakvizsgát tettem 

intézmény- és tankerület vezetésből, közigazga-
tási szakvizsgáztam önkormányzati igazgatásból. 
Rengeteg továbbképzés részese lehettem peda-
gógusként is, amelyeket mindennapi munkám 
során tudok hasznosítani. Jelenleg a pedagó-
gus minősítési eljárás közepén tartok, portfóli-
ót töltöttem fel, a Pedagógus II. minősítéshez, a 
következő tanév elején lesz a minősítési eljárás 
vége. Három felnőtt gyermekem van, akik a de-
vecseri iskolába jártak. Ezt azért hangsúlyozom 
ki, mert ezzel is alá szeretném támasztani, hogy 
jó ide járni, és a személyes példamutatást is min-
den téren elvárhatónak tartom. Egy pedagógus 
mindig minta és példa, így az egész életünkkel 
kell bizonyítanunk, hogy alkalmasak vagyunk a 
családok legnagyobb kincseinek, a gyermekek-
nek az oktatására és nevelésére. Nagyon büszke 
vagyok a gyermekeimre, ők a legjobb ajánlóle-
veleim. Lányom agrárpályára ment, Devecser-
ben dolgozik. Van egy kislánya, a mi Pannánk, 
akit nagyon imádok. Nagyobbik fiam autótech-
nikus lett, folytatva a családi hagyományokat, 
élete az autó. Versenyez és szereli is őket. Jelen-

leg Bécsben dolgozik. Kisebbik fiam Győrbe jár 
egyetemre. Másodéves járműmérnök-hallgató, 
emellett nagyon jelentős sikerei vannak nemzet-
közi szinten a karate sportban. Remélem, minél 
több devecseri kisgyerekkel találkozom majd 
az iskolánkban. Szeretettel és nagy izgalommal 
várok mindenkit!

Budai Viola vagyok. Három gyermekem van, 
két felnőtt fiam és egy középiskolás lányom.  
Több mint harminc éve a Devecseri Gárdonyi 
Géza Általános Iskolában dolgozom. A főiskola 
elvégzése után ez az első munkahelyem, innen 
indult a pedagógusi pályám. Alsó tagozaton ma-

tematikát, környezetismeretet, testnevelést és 
éneket tanítok jelenleg, mellette felsősöknek 
matematikát oktatok. Az alsós reál munkakö-
zösség vezetőjének választottak kollégáim négy 
évvel ezelőtt. Örülök annak, hogy iskolánkban 
nagyfelmenős, egész napos oktatási rendszer mű-
ködik, hiszen van időm alaposan megismerni a 
diákokat, egymást elfogadó, segítő, jó közösséggé 
kovácsolnom az osztályt. Szeretném, ha a tanulók 
örömmel jönnének az iskolába, ahol sok érdekes 
dologgal találkozhatnak nap mint nap. Fontos 
feladatomnak tartom, hogy pozitív élmények, 
tevékenységek segítségével, játékosan jussanak 
új ismeretekhez, biztos alapozást kapjanak az 
együtt eltöltött évek során. Arra törekszem, hogy 
természetes érdeklődésüket, kíváncsiságukat 
fenntartsam, gondolkodásukat fokozatosan fej-
lesszem. Szívesen tanítom szakköri foglalkozás 
keretében a táblás társasjátékokat, melyek a logi-
kus gondolkodást fejlesztik, így jótékony hatása 
érződik a tanulás minden területén.  Célomnak 
tekintem azt is, hogy mindenki a képességeinek 

megfelelően tudjon teljesíteni. Ennek érdekében 
differenciált osztálymunkát tervezek tanórái-
mon, hogy a felzárkóztatás és a tehetséggon-
dozás egyaránt érvényesüljön. Helyi és területi 
matematikaversenyre minden évben készítek fel 
tanulókat, akik eddig szép eredményeket értek 
el. Minden gyerek értékes számomra. Úgy gon-
dolom, tanítóként feladatom megtalálni azt, ki 
melyik területen tehetséges, majd elindítanom 
a kibontakozás útján. Az óvoda-iskola átmenet 
zökkenőmentessé tétele érdekében és a későbbi 
oktatási-nevelési folyamat alatt számítok a szü-
lők segítségére, hiszen a sikeres tanulás kulcsa a 
pedagógus-gyerek-szülő hatékony együttműkö-
dése. A pedagógusi munka nekem a hivatásom, 
azon igyekszem, hogy folyamatosan fejlesszem 
magam, új módszereket, tanulásirányítási techni-
kákat alkalmazva a kor követelményeinek meg-
felelően neveljem-oktassam a jövő nemzedékét. 
Szeretettel várom a kis elsősöket, akik mindenért 
tudnak lelkesedni, örömmel fogadják az újabb 
és újabb „kihívásokat”.

Intézményi Hírek

BEMUTATKOZNAK A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS TANÍTÓ NÉNIK

Budai Viola

Heszné Soós Krisztina

Kovács Krisztina
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Orosz Éva vagyok. Diplomámat a Debreceni Ta-
nítóképző Főiskolán szereztem 1986-ban. Pápán 
élek, két felnőtt lányom van, akik közül az egyik 
a pedagógus pályát választotta. A harminc éves 

tanítói pályafutásom során változatos feladataim 
voltak. Tanítottam városi nagylétszámú- és falu-
si kislétszámú osztályban. Dolgoztam összevont 
osztályban, napközis nevelőként és iskolai könyv-
tárosként is. Közel három évet töltöttem el nehéz 
sorsú, állami gondozott gyerekek nevelőjeként. A 
devecseri iskolában ötödik éve a magyar nyelv és 
irodalom tantárgycsoportot tanítom 1-4. osztály-
ban. Határozott, következetes és igazságos tanító 
néninek tartom magam, amit a gyerekek hamar 
megszoknak, megszeretnek és biztonságban ér-
zik magukat. Az óráimat jó hangulat jellemzi, 
szívesen alkalmazom a humor adta lehetősége-
ket is. Gyakran használok didaktikai játékokat, 
melyek során a gyerekek játszva, észrevétlenül 
tanulnak. Az interaktív táblán megoldható, saját 
magam által készített feladatok a tanulók nagy 
kedvencei. Jelenleg a pedagóguspálya legszebb, 
legnehezebb és legfelelősségteljesebb feladatára 
készülök. Szeptemberben várom az új kis első-
söket a sportosztályba, ahol egész éven át tartó 

alapozó terápiát is fogok végezni. Ez egy módszer 
a gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi 
fejlesztésére, amely több agyi területre is hatással 
van. Ennek segítségével nagymértékben fejlődik 
a gyermekek figyelme, mozgáskoordinációja, 
finommotorikája. Harmonikussá, ügyesebbé 
válik a mozgásuk, ami jó alap a sportokhoz. Sze-
retném elérni, hogy az iskola olyan hely legyen, 
ahová jó elmenni, barátokra lelni, sok érdekeset 
megtanulni, megtapasztalni. Ehhez számítok a 
szülők támogatására, aktív részvételére a min-
dennapokban. Szeretettel és izgatottan várom a 
kisgyermekeket az iskolánkba, hogy együtt indul-
hassunk el egy rejtelmes, izgalmas, kalandokkal 
teli úton. „Ezek a csillogó fekete szemű gyerekek 
nem maguk váltották a belépőjegyet arra az útra, 
amit úgy hívunk: élet... Ha szemükbe nézünk, 
ugyanazt a sugárzást érezzük, ugyanazt olvas-
suk ki belőlük: itt vagyok, faragj az évek során 
embert belőlem...”(Várady J.)

Intézményi Hírek

Orosz Éva 

...mert a kor kívánalmainak megfelelő műveltséget alapozza meg...
...mert családias a légköre, ahol felkészült és jól képzett pedagógusok várják a gyerekeket...
...mert itt a legkorszerűbb technikai eszközöket és pedagógiai módszereket alkalmazzák...

...mert az egész napos oktatási formával lehetőséget és időt biztosít a szabadidős  
tevékenységekhez...

...mert itt emelt szintű ének-zene oktatás folyik...
...mert hangsúlyozza az egyéni képességek szerinti differenciálást és a tehetséggondozást...

...mert fontosnak tartja a hagyományőrzést és a hagyományteremtést...
...mert színes és változatos tanórán kívüli tevékenységeket ad...

...mert itt nagy jelentőséggel bír az informatika oktatása...
...mert kiemelt figyelmet fordít az egészség megőrzés, az egészséges életmód, valamint a 

környezettudatos magatartás kialakítására...
...mert a Magyar Vöröskereszt Bázisiskolája...

...mert az óvodások körében kedvelt innovatív iskola-előkészítő programjával megkönnyíti 
számukra az iskolába lépést és az iskolaválasztást...

MIÉRT JÓ A GÁRDONYI?
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DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

szervezésében 2018. február 9-én megtartott jótékonysági bál keretében 
a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar javára 

607.762,- Ft adomány gyűlt össze,,,   
 amelyért hálás köszönetünket fejezzük ki az alábbi vállalkozások és magánszemélyek részére: 

 
Támogató neve, aki adományszámlára utalt: Összeg 
Gallus Kft. (Devecser) 300.000 
Töreki Milán választókerületi elnök (Pápa) 20.000 
Sebestyén Géza (Somlóvásárhely) 2.000 
Támogató neve: Támogató-jegy  
Bakos András Devecseri Rendőrőrs őrsparancsnoka 2.000 
Bárdossy Sándor (Devecser) 1.000 
Baráth Tamás (Devecser) 3.000 
Bendes István Devecser város jegyzője 10.000 
Bereczky Nóra Devecseri Járási Hivatal vezetője 6.000 
Bognárné Simon Katalin (Devecser) 1.000 
Budai Viola és Tomor József (Devecser) 2.000 
Csurgai Tibor és Csurgainé Kulcsár Erika (Devecser) 6.000 
Czeidli József (Devecser) 2.000 
Czémán Imre (Szalapa) 5.000 
Dömötöri Melinda és Sándor László (Ajka) 4.000 
Fábián Anna (Devecser) 2.000 
Fábián Attila (Devecser) 6.000 
Fazekas Pincészet (Somlóvásárhely) 8.000 
Ferenczi Gábor Devecser város polgármestere 7.000 
Gerecs István (Devecser) 2.000 
Göcsei Attila (Devecser) 2.000 
Hajgató Erika (Borszörcsök) 2.000 
Hajgató Istvánné (Borszörcsök) 1.000 
Hajgató László (Borszörcsök) 1.000 
Hekeléné Szabó Éva (Devecser) 2.000 
Ihász Péter (Devecser) 4.000 
Kákonyi Tibor és Kákonyi Tiborné (Devecser) 5.000 
Kocsy Miklós (Devecser) 4.000 
Dr. Kovács Zoltán államtitkár 10.000 
Kovács Krisztina (Devecser) 6.000 
ifj. Kozma György (Devecser) 1.000 
Kozma István (Devecser) 10.000 
Kőszegi István és Kőszeginé Takács Kinga (Devecser) 5.000 
Kugler Gyula (Bánd) 4.000 
Kulcsárné Németh Gyöngyi (Ajka) 1.000 
Kurdi Róbert és felesége (Devecser) 2.000 
Marton Kristóf (Devecser) 2.000 
Mayer Gábor (Devecser) 2.000 
Mészáros Máté (Devecser) 2.000 
Dr. Németh Ákos (Ajka) 4.000 
Németh Ernő (Devecser) 2.000 
Németh Pálné (Devecser) 2.000 
Patakiné Nagy Veronika (Devecser) 5.000 
Polgárdy Imre Megyei Közgyűlés elnöke 5.000 
Réfi Ferenc (Devecser) 4.000 
Révai Tamás (Devecser) 2.000 
Rosta Zoltán (Devecser) 2.000 
Stenger Istvánné (Devecser) 4.000 
Sulyok Ferenc és Sulyok Ferencné (Devecser) 4.000 
Szente-Takács Anna (Ajka) 4.000 
Targubáné Szendrei Júlia (Vöröskereszt Devecser) 2.000 
Tornai Tamás (Devecser) 20.000 
Trombitás Veronika (Noszlop) 2.000 
Ughy Sándor (Devecser) 5.000 
Váti Ferenc (Devecser) 2.000 
Venczel György (Devecser) 5.000 

Welspacher József és Welspacher Józsefné 
Vita Kft. (Devecser) 

20.000 

Támogató neve: Belépőjegy 
vacsorával 

Baráth Szilvia (Devecser) 3.000 
Bognár Ferencné és Bognár Ferenc 12.000 
Farkas Tamás és Oszkó Beáta (Márkó) 6.000 
Fazekas Pincészet (Somlóvásárhely) 12.000 
Ferenczi Antal (Ajka) 12.000 
Ferenczi Gábor Devecser város polgármestere 3.000 
Fenyvesi István (Devecser) 6.000 
Ihászné Szabó Katalin (Devecser) 6.000 
Mergl Tamás (Devecser) 6.000 
Nyárs Hajnalka (Devecser) 3.000 
Schultz Jennyfer (Devecser) 3.000 
Szente István (Devecser) 3.000 
Vörös Tibor (Devecser) 6.000 
Támogatójegy és belépő jegyvacsorával bevétel 
összesen: 

628.000 

Összes bevétel és a tombola 674.000 
 

Köszönetet mondunk 
 

 a Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI élelmezésvezetőjének és 
konyhájának, hogy a vacsora elkészítését vállalták .  

Így a vacsorára fordított kiadás 16.783,-Ft. 
 

A Kobor Band zenekarnak, akik a jótékonysági bálon  
kedvezményes áron 30.000 Ft-ért biztosították a zenét. 

 
a Devecseri Resti Étterem vezetőjének, Kocsy Miklósnak, aki biztosította a 

jótékonysági bálon az italbüfét. 

Egyéb kiadásként felmerült a tornaterem borítására bérelt linóleumszőnyeg 
bérlési díja, ill. egyéb költség összesen 21.455,-Ft. 

A tombolatárgyak biztosításáért köszönetet mondunk: 

Baráth Szilvia,  
Bendes István Devecser város jegyzője, 

Boldizsár Zsolt, 
Czeidli József, 
Dürgő Péter,  
Göcsei Márk, 

Ferenczi Gábor Devecser város polgármestere, 
Fenyvesi István és Mergl Tamás, 

Horváth Éva, 
 Horváthné Ottlecz Jutka és Horváth Zsolt, 

Ifj. Kozma György, 
Mátrainé Mester Katalin, 

Németh Péter kovácsmester, 
Rosta Zoltán 

Sulyok Ferencné és Sulyok Ferenc 
részére. 

Tombolából 46.000.-Ft bevétel folyt be. 
 

 
Ferenczi Gábor sk.  Ihászné Szabó Katalin sk. Ormándlaky Péter sk. 
Devecser város polgármestere tagozatvezető zenekarvezető  
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„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza min-
den későbbi tevékenységét, az életnek olyan kin-
csét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene 
tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s 
ami benne érték, azt mind meghatványozza.” 
(Kodály Zoltán) A Vackor Művészeti Modell 
Óvoda munkatársai és nyugdíjasai 2018. február 
16-án ünnepre gyűltek össze, Radován Péterné 
Zsuzsa óvodapedagógus kollégánk nyugdíjba 
vonulása alkalmából. E napon megálltunk egy 
röpke pillanatra, hogy felidézzük az együtt töl-
tött évek sok szép emlékét, s hogy megköszön-
hessük a gyermekekért, Óvodánkért végzett 
felelősségteljes munkáját. Zsuzsa óvodapeda-
gógus munkássága során mindig törekedett a 
gyermekeknek minél több művészeti élményt 
adni, gondoljunk az alkotó sarokban végzett 
munkára, az ablakfestésekre, a négyszögletű 
kerek erdőben való utazásokra, a zenés kreatív 
játékokra, - ebből legnagyobb büszkeségünk a 
szakmai napon bemutatott „Kiscsibék tánca”, 
melyet Temesváriné Magdival hívtak életre, - 
a dalos játékokra, udvari ügyességi vetélkedők 
izgalmára. Ezen az ünnepnapon Neki, Érte, Róla 
szólt minden a Vackor Óvodában: „Néked zeng 
ez a dal, szívünk Téged ünnepel ma…” - Fábián 
Anna fuvolajátékát követően az óvodapedagó-
gusok köszöntő éneke hangzott fel. A Nyuszi 
csoportból Felvidéki Gergő és Szabó Zoé me-
sélték el versbe foglalva ovis élményeiket, illetve 
Zsuzsa egykori óvodása, Németh Nóri furu-
lyajátéka és éneke varázsolt el mindannyiun-
kat. Szintén egykori óvodás, Boldizsár Bíborka 
szívhez szóló trombitajátéka felejthetetlen él-
ményt nyújtott. Zsuzsa zenei lelkületéhez illően 
a Muzsika hangjai című musicalből csendültek 
fel ismerős dallamok, amelyet Bertalanné Poór 
Beáta, Baráth Tímea, Hóborné Nemes Már-
ta, Kókné Nemes Ágnes, Pankovics Andrásné 
Zsuzsa, Farkas Róbertné Gizi, Lipkáné Oszkó 
Ágnes, Fábián Anna óvodapedagógusok vidám 
előadásukkal jelenítettek meg. A jó hangulat fo-
kozódott, amikor Zsuzsa kedvenc dalát, Imriné 
Szilvi versbe foglalva szavalta el. Igazi meglepe-

tésként hatott Ihászné Kati szaxofon muzsikája, 
melyet mindannyiunk éneke kísért fergeteges 
retro hangulatot varázsolva. Közös énekkel, 
jókívánságokkal és ajándékkal búcsúztunk el 
kedves kollégánktól. Kedves Zsuzsa! „Minden 
talajban megterem valamiféle virág. Minden 
napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a 
szemedet, hogy meglássa azt.” (Wass Albert) 
Óvodapedagógus munkásságod során - 10 évig 
az ajkai óvodában, ahol a pályádat kezdted, majd 
folytatódott 1987. augusztus 16-tól itt a devecse-
ri óvodában - sok gyermeki szempárt neveltél 
arra, hogy meglássa a szépet. Ami mögötted 
marad, amit örökül hagytál Nekünk, íme, 40 
év pálya útjának számos mérföldköve, termé-
szetesen a teljesség igénye nélkül: Művészeti 
Pedagógiai Programunk iránti mély elkötele-
zettséged mindannyiunk számára ismeretes. 
Elsőként, 2007-ben végezted el a szakvizsgás 
képzést. Szívügyed volt, s lelkes tagja voltál az 
Óvodapedagógusok Kórusának. Hosszú éve-
kig voltál Ovi-Galériánk és a hozzá tartozó al-
bum gondos gazdája. Az első „Ovi-Sátrak” aktív 
megvalósítója voltál. Köztudott, hogy „Bagoly” 
üzemmódban működtél, s bármilyen felada-
tot bíztunk Rád, ha kellett éjszaka, de tudtuk, 
hogy elvégzed. Gyönyörű, ízléses dekorációid, 
többek között az aulában olvasható Művészeti 
Pedagógiai Programunk jelmondata, melyet 
égetéses technikával készítettél. Ajándékaid 
mindig megörvendeztettek mindenkit. Oviszü-
ret ajándék mustos üvegei, Ovi-Galéria alkotói-
nak, Nagy Jenőné Incinek ajándékok, Modelló-
voda avatóra a támogatóknak a dekorcsészék. 
Óvodapedagógusi munkád során elkötelezetten 
törekedtél a gyermekekben elültetni a zenei 
nevelés csíráit, magvait. Hangszertúra néven 
irányításoddal a Zeneiskolában, Ihászné Kati 
segítségével, a hangszerekkel ismerkedhettek 
az óvodás gyermekek. Lelkes zászlóvivője vol-
tál óvodánk tehetséggondozásának, a Csicsergő 
Fészek zenei műhely egyik vezetőjeként. S ha 
már a zászlónál tartunk, a kirándulások alkal-
mával a Nyuszi csoport zászlajával a kezedben 

vidáman énekeltél, mely itt cseng fülünkben: 
„Somvirág, somvirág…”. Évekig gondoskodtál 
a sószoba karbantartásáról. Számtalan ötlettel 
gazdagítottad rendezvényeinket, ünnepeinket. 
A szüreti felvonulások alkalmával a kereplők, 
zajkeltő eszközök nálad mindig jó kézben vol-
tak. Mindig szívesen vállaltad meseszereplők 
megformálását, emlékezetes volt hosszú éveken 
keresztül a Mikulás, a Gyermeknapok Hopp 
mester, vagy a Vackor napi Mackó alakításod. 
Az Erdészettel való kapcsolatunkat aktívan se-
gítetted, melynek során óvodásaink számtalan 
élményhez juthattak Sárosfőn. A végeláthatatlan 
felsorolás rendkívül gazdag, színes, értékte-
remtő pályaútról tanúskodik. Sokat tanultunk 
Tőled, köszönjük: ötletgazdag, esztétikus deko-
rációidat. Sálaink, kendőink különleges kötés 
technikáját. Az általad kölcsön és örökbe adott 
jelmezeket, ruhákat, kiegészítőket. A kirándu-
lások vidám hangulatát, a finom falatokkal teli 
rekeszes ételdobozodat. A városbusz vezetését, 
amikor Győr legszűkebb utcái sem jelentettek 
számodra nehézséget. A titkos varázsitalt a 
Radokumot. Friss, meleg, sós és édes sütemé-
nyeidet, melyek receptjeit is megosztottad ve-
lünk. A kristálytiszta kocsonyát, melynek titka, 
hogy éjjel 3-kor kell leszűrni. Legfőképpen azt 
köszönjük, hogy a gyermekekért, az óvodán-
kért, a felnőtt közösségért tenni akaró, igazi 
közösségi, társasági embert ismerhettünk meg 
személyedben. E számvetés után senki nem vi-
tatja, hogy jöhet a megérdemelt, aktív pihenés, 
egy új életforma. Kívánjuk, hogy ha az utcán 
találkoznak veled régi neveltjeid, mosolyogva 
köszöntsenek, szóljanak hozzád néhány ked-
ves szót, s gondoljanak rád szeretettel, hálá-
val, mert ennél szebb ajándékot egy elhivatott 
óvodapedagógusnak nem tudok elképzelni. 
Adjon a Jóisten Néked nagyon jó egészségben, 
sok-sok örömteli, boldog pillanatban bővelkedő 
nyugdíjas éveket! Mindannyian visszavárunk, 
egy kedves szóra, és meséld el mi történt az 
unokákkal, életed legutóbbi kis csodáival. „Va-
lahányszor valaki jót cselekszik ezen a világon: 
egy (…) pillangó száll föl a levegőbe, s viszi a 
hírt a Jóistennek.” (Wass Albert) A Vackor Mű-
vészeti Modell Óvoda munkatársai és nyugdí-
jasai nevében mackóöleléssel:

Lennerné Pál Szilvia
óvodavezető

„NÉKED ZENG EZ A DAL, SZÍVÜNK TÉGED ÜNNEPEL MA…”
RADOVÁN PÉTERNÉ ZSUZSÁTÓL BÚCSÚZTUNK

Szabó Zoé, Felvidéki Gergő – élménybeszámoló
Fotó: Kovács Zsolt

A „muzsika hangjai”
Fotó: Kovács Zsolt
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RÖVID HÍREK

Családias hangulatban telt az idei év első foglalkozása a 
Baba-klubban. Németh Noémi vezetésével télbúcsúztató, 
tavaszváró dalokat énekelhettek a megjelentek.

Ismét megrendezésre került a Fúvósok Bálja. A jótékony-
sági célú rendezvény fő célja a zeneiskola támogatása 
volt. A belépőjegyekből és a támogatói jegyekből összesen 
674 ezer forint támogatás gyűlt össze.

A nagycsoportos óvodásokat és szüleiket a Zenesuliba 
invitálták az iskola „Bocsoda” programjának keretében. 
Akik elfogadták a meghívást, bepillantást nyerhettek a 
Zeneiskola életébe. Ihászné Szabó Katalin, Ormándlaky 
Péter, Göcsei Márk és Hekele Dániel zenetanárok segít-
ségével megismerkedhettek a különböző hangszerekkel, 
részesei lehettek a foglalkozásoknak. Megfigyelhették, 
hogy gyakorolnak hangszereiken a zeneiskolások. 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület szervezésében 
a cigány népzene népszerűsítését célzó rendezvényen 
vehettek részt az általános iskola diákjai. Az autentikus 
beás zenét játszó Fláre Beás Együttes remek hangulatú 
előadásában a gyerekek betekintést nyertek a zenekar 
által használt, a hagyományos cigányzenére jellemző 
dallam- és ritmushangszerek (gitár, tambura, kanna, 
kanál), valamint a cigánytánc világába. 

Hamarosan beindul a térkőgyártás az elmúlt hónapok-
ban önerőből kialakított önkormányzati térkőgyártó 
csarnokban. Az új üzemben a továbbiakban időjárástól 
függetlenül egész évben lehetőség lesz a térkőburkoló 
brigád kiszolgálására nagyobb készlet felhalmozásával. 

Az általános iskola alsó és felső tagozata idén is csatla-
kozott a március 5-9. között országosan megrendezésre 
kerülő Pénz7 programhoz. A 2018-as év pénzügyi témá-
ja: „Okosan a hitelekről”. A gyerekeknek szánt adományt, 
Dürgő Péter biztosította. 

Megérkezett az új, egyedi gyártású kétrészes főzőüst az 
óvoda konyhájára.

Az iskola-előkészítő foglalkozások során, ezúttal a 
Sportsuliba hívták meg a gyerekeket és szüleiket. A 
leendő tanító nénik mozgásos gyakorlatokkal, játékos 
versenyekkel várták a kicsiket. 

A VIII. Noszlopi Ízparádén városunk hivatalos termék-
családja, a Devecseri Portéka is képviseltette magát. 

Elkészült az új csarnok kapuja. A munkát Molnár 
András Kadocsa vezetésével a Városüzemeltetési Kft. 
munkatársai végezték.

A Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke Varga 
Tamás, a Nemzetközi Polgári Védelmi Nap alkalmából 
munkája elismeréseként emlékplakettet vehetett át a 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, 
Dányi Béla tűzoltó dandártábornok úrtól. Gratulálunk!
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Idén - egész viccesen - április 1-jére 
esik az ünnep. A húsvét a keresz-
tény egyház egyik legfontosabb és 
legnagyobb ünnepe, ugyanakkor 
a tavasz eljövetelének köszöntése 
is. Az egyházi és családi ünnephez 
világszerte számos hagyomány kö-
tődik. A húsvét és a hozzá kapcso-
lódó jeles napok a mozgó ünnepek 
közé tartoznak, így minden évben 
máshová esik az ünnep a tavasz so-
rán. A hagyományok jelentős része 
nem épült be a keresztény egyház 
ünnepi rítusaiba, hanem azzal pár-
huzamosan, mint falusi, városi kö-
zösségek húsvéti szokásai maradtak 
fenn. Jézus szamárháton való Jeru-
zsálembe vonulásának emlékünne-
pét a húsvét előtti vasárnapon, ún. 
virágvasárnapon üljük. Jézus lábai 
elé pálmaágakat terítettek tisztele-
tül. Nálunk a szentelt pálmát a mi 
éghajlati és növényzeti viszonya-
inknak megfelelően a barka helyet-
tesíti. A megszentelt barkát a népi 
hagyományban felhasználták rontás 
ellen, gyógyításra, mennydörgés és 
villámlás elhárítására. Sokfelé élt az 
a hiedelem, hogy szentelt barkát 
nem szabad bevinni a házba, mert 
akkor elszaporodnak a legyek és a 

bolhák, valamint más-más rontások 
jönnek a házra. Emellett jósló, ron-
tás elleni szerepet is tulajdonítottak 
a barkának, mert úgy vélték a kert 
földjébe szúrt barkaág elűzi a férge-
ket. De éppenséggel a gyomorégés 
és a torokfájás ellen is kitűnő, ha 
egy szentelt barkaszemet betegség 
esetén lenyel az ember.
A nagyhét és szokásai: 
Nagycsütörtök – Krisztus utolsó 
vacsoráját az Olajfák-hegyén, majd 
elfogatását és szenvedéseinek kez-
detét idézi ez a nap. Nagycsütör-
tököt szokás zöldcsütörtöknek is 
nevezni, és a majdani jó termés re-
ményében, valamint a böjt miatt 
általában valami zöldet, pl. spenó-
tot főznek családjuknak a hívők. 
Nagycsütörtök estéjén a harangok 
elhallgatnak, s a hagyomány sze-
rint „Rómába mennek”, aztán csak 
nagyszombaton szólalnak meg újra. 
Addig a harang és a csengő helyett 
a kereplő szól a misén is.
Nagypéntek – a csúcspont a vá-
rakozásban, hisz ez a nap Jézus 
kereszthalálának napja, a böjt ki-
csúcsosodása, a mély gyász ideje. 
A katolikus liturgiában felolvassák 
vagy szereplőkkel elénekeltetik a 

passiót, Jézus szenvedéstörténetét. 
Nagypénteken szokásos a kereszt-
útjárás, amely során felidézik Jé-
zus szenvedésének minden egyes 
stációját. A keresztút mai szokásos 
14 állomása (stáció) az 1600 körüli 
évekre nyúlik vissza. Nagypénteken 
a hívők tartózkodnak a húsételek-
től, sőt, a napi háromszori étkezés 
során egyszer szabad jóllakniuk. E 
napon a babona szerint tilos volt 
mindenféle állattartással, földmű-
veléssel kapcsolatos kétkezi munka. 
Az asszonyok ilyenkor nem gyújtot-
tak tüzet, nem fontak, nem szőttek 
stb. Azonban úgy hitték, aki nagy-
pénteken napfelkelte előtt megfür-
dik, azon nem fog majd a betegség. 
Nagyszombat – húsvét ünnepének 
előnapja, a feltámadásra várakozás. 
Arra a napra emlékeztet, amikor 
Krisztus holtteste a sziklába vájt sír-
ban nyugodott, de - harmadnapra, 
azaz - húsvétvasárnapra feltámadt. 
Az esti körmenetek, a templomok-
ban az új tűz gyújtása, mely Jézus 
és egyben a remény jelképe azt adja 
hírül, hogy Jézus a Megváltó feltá-
madt, a megváltásunk közel van. 
Nagyszombaton ér véget a negy-
vennapos böjt, s „visszajönnek” a 
harangok Rómából, zeng a templom 
a harangzúgástól. A tűzszentelés-
nek sokféle hagyománya, szertar-
tása alakult ki. Hamuját, parazsát 
eltették, gyógyításra használták, 
valamint a házban és a földeken 
szétszórták a jó termés reményében. 
Húsvétvasárnap – a feltámadás 
vasárnapja, a keresztények a feltá-

madt Krisztust ünneplik. Ehhez a 
naphoz tartozott az ételszentelés 
hagyománya. A délelőtti misére 
letakart kosárral mentek a hívők, 
melyben kalács, tojás, sonka és bor 
volt. Napjainkban nagyszombaton 
szentelik az ételt is. Ezen a napon is 
tilos a munka, nem söpörtek, nem 
főztek, nem varrtak, nem hajtották 
ki a mezőre és nem fogták be mun-
kára az állatokat. 
Húsvéthétfő – a locsolkodás napja. 
Alapja a víz tisztító, termékenység-
varázsló erejébe vetett hit. Eredete 
a keresztelésre utal, valamint arra 
a legendára, amely szerint a Jézus 
feltámadását hirdető jeruzsálemi 
asszonyokat a zsidók locsolással 
akarták elhallgattatni. A hagyo-
mány szerint a férfiak, a fiúgyer-
mekek ilyenkor sorra járták a há-
zakat és különböző versek, énekek 
kíséretében locsolták meg a lányo-
kat, asszonyokat. Az ,,öntözésért” 
cserébe a lányok piros tojást adnak 
a legényeknek. Ez a szín egyrészt a 
szerelmet, az életet jelképezi, más-
részt a legenda úgy tartja, hogy a 
keresztfán haldokló Krisztus vére 
lecsöppenve megszínezte az éppen 
ott imádkozó nő kosarában talál-
ható tojásokat.

M. Mester Katalin

Közérdekű

Az idő azonban gőzerővel halad to-
vább, a Nap is egyre melegebben süt, 
hogy a tavaszi hírnökök mielőbb 
előbújhassanak, köszönthessék a 
kikeletet. A márciussal, tudjuk, ün-
nepi időszak köszönt ránk. A hóna-
pot végigkíséri a nagyböjt, amikor 
a vallásos emberek elcsendesedve, 
bűnbánatot tartva készülnek Jézus 
feltámadásának ünnepére. A hó-
nap elején a hölgyeket köszöntjük, 
hiszen 1948 óta március 8-án a nők 
iránti tiszteletet és megbecsülést fe-
jezi ki a társadalom, hiszen ahogy 
mondani szokás, „nők nélkül élni 

nem lehet, és nem is érdemes!” Már-
cius 22-én az éltető víz napját ün-
nepeljük, amikor rendezvények so-
kaságával fejezhetik ki gyerekek és 
felnőttek egyaránt, mekkora kincs 
az emberiség számára a víz. Március 
idusára lelkesen készülnek az intéz-
ményekben, településeken, hogy a 
nemzeti ünnepen méltóképpen tisz-
telegjenek a 170 évvel ezelőtti ese-
ményekre. Ezen a napon az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc 
jelképét, a kokárdát, büszkén viseli 
minden magyar ember a mellére 
tűzve. Az ünnepi műsorokban meg-

elevenednek a márciusi ifjak alak-
jai, Petőfi felszólítja az ünneplőket: 
„Talpra magyar, hí a haza!” Sokak 
ajkán felhangzanak Kossuth Lajos 
toborzó dalai, sokan járják a ver-
bunkot – csak hogy a legjellemzőbb 
momentumokat említsem. Teljen ez 
a hónap mindnyájunknak öröm-
ben, szeretetben, békességben és 
méltósággal, különös tekintettel a 
forradalom emlékére! 

Vincze Barbara

HÚSVÉT

„JŐJ TAVASZ, JŐJ!”   (Folytatás a címlapról) Kristófné Vidók 
Margit

Március 15.
Vannak napok, melyet nem felejtünk el,
felvillan fénye mindig, mint csodajel,
örökké fénylő csillagként ragyognak,
új reményt adva születő napoknak.

Régi márciust fűtötte szenvedély,
bátor ifjakban izzott lelkesedés,

a költő szavára egy nemzet felelt,
szabadságot kért, melyet kiérdemelt.

Ibolyaillatú, tündöklő tavasz,
lobogó zászló, nemzetiszín szalag,

erő, hit, remény, mi belőle árad,
és a szabadságvágy újra feltámad.

Legyen mindig példa hősies tettük,
március eszméjét el nem felejtjük,

és míg magyar szív dobog e hazában,
remény is csillan az ég ablakában.
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Régen a disznóvágás fontos szerepet töltött be a 
családok mindennapjaiba, hiszen ezáltal tudták 
biztosítani szinte egész évre a hús-és zsírellátást. 
Igaz, manapság már az év bármely szakában, jó-
formán bárhol hozzájuthatunk az ínycsiklandó 
kolbászokhoz, hurkákhoz, viszont a kora hajnaltól 
estig tartó húsfeldolgozás remek közösségépítő 
programnak is bizonyul. Ezt kihasználva, március 
2-3-án tradicionális falusi disznóvágást tartottak 
a Makovecz lakóparkban, az önkormányzat Kö-
zösségi Házában. A rendezvény szervezésében és 
lebonyolításában nagy szerepet vállalt Targubáné 
Szendrei Júlia, a Vöröskereszt Somló Térségi ko-
ordinátora. Kustos Péter Csögle polgármestere 
- mintegy elismerésként a Vöröskereszt térség-
ben végzett munkájáért - egy disznót ajánlott fel 
feldolgozásra, melyhez csatlakozott a Somló Hús 

Kft. is, szintén egy hízó adományozásával. A disz-
nóöléshez különböző alapanyagokkal (fűszerek, 
kenyér, zöldségek, bor, rizs stb.) hozzájárult Be-
reczky Nóra Járási hivatalvezető, Burján Ernő, a 
Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás el-
nöke, Felső Sándor Noszlop polgármestere, Bognár 
Ferencné alpolgármester, dr. Gaál Edit, a Többcélú 
Kistérségi Társulás Egészségfejlesztési Irodájának 
vezetője, Szente-Takács Anna intézményvezető 
és férje Róbert, a Vöröskereszt Várpalota Térségi 
Összevont Szociális Intézménye, illetve a Magyar 
Vöröskereszt. A felajánlók, valamint dr. Kovács 
Zoltán területi közigazgatásért felelős államtit-
kár és Polgárdy Imre a Megyei Közgyűlés elnöke, 
személyesen is jelen voltak a szombati vágáson. A 
pénteken kezdődő munka oroszlánrészét a Mako-
vecz Klub lelkes férfiai és szorgos kezű asszonyai 

végezték. A szombati nap végére, asztalra került a 
disznótoros kóstoló; húsleves, hurka, kolbász, sült 
hús, kocsonya, húsos káposzta, melyet jó hangu-
latban fogyasztottak el a jelenlévők, Kurdi Róbert 
talpalávalója mellett. A feldolgozatlan hús, kolbász, 
hurka a fagyasztóba kerül, ezek a későbbiekben 
a Vöröskereszt nyári programjain kerülnek majd 
felhasználásra. A zártkörű disznótor rendezésének 
kimondott célja, hogy azok, akik a Vöröskeresztet 
támogatták és támogatják, kicsit összekovácso-
lódjanak. Megismerkedjenek egymással a térség 
polgármesterei, elöljárói, a Vöröskereszt dolgozói, 
az ifjúsági tagozat fiataljai, a Makovecz Klub tagjai 
a kötetlen beszélgetések által is szorosabbá fűzve 
kapcsolatukat. 

Vincze Barbara

Március első napjaiban beköszöntött az igazi 
tél. Nulla fok alá esett a hőmérséklet, az arco-
kat pirosra csípte a későn érkezett téltábornok. 
A Makovecz lakóparkot is fehér hótakaró fedte 
be. Utcáin sétálva különösen szép látvány tárult 
elém. A bakonyi tájházak, a szárnyas kápolna 
pompázatos varázslata a hólepelben, gyönyör-
ködtető élménnyel ajándékozott meg. A fény-
képezőgépemmel néhány fotót is készítettem 
Olvasóink számára. 

Czeidli József

Egy nagyobb város buszállomására igyekszem a le-
fagyott járdán. Hol kakaslépésben, hol karjaimmal 
csapkodva egyensúlyozok, hogy úrrá legyek a sí-
kosságon. Humoros látvány lehetek, de szerencsére 
az utca szinte kihalt. Mozgást csak az oszlopokra 
akasztott politikusok képe jelent, ha a fel-feltá-
madó szél bókolásra készteti őket. A váróterem 
émelyítő, mély bűze orrot, szájat, ruhát támadva 
hamar kiűz a hidegre. A busz kényelmes, meleg. 
Irány haza! Néhány perc után piros a lámpa. Stop! 
Útjavítás. Hát persze, hogy éppen most! Munka 
nagyon nem igen folyik, de a kocsisor áll. Néhány 
utas emlegetni kezdi a felelősök rokonságát egy kis 
politikával keverve. Aztán csend lesz, mert a busz 

elindul. A kis településen se le, se felszálló nincs, 
az utca is üres. De a kéményből felszálló iszonyú 
fekete füst jelzi az élőket. Kezdek aggódni, mert a 
következő falu buszvárójánál sincs mozgás. Annál 
inkább az úton. Három böhöm nagy trélerszerű 
jármű megy előttünk. Előzésre nincs lehetőség. 
Így némi késéssel szállok le a megállóban. Ha-
zafelé nagyot szippantok a gomolygó füstből és 
néhány helyen ismét egyensúlygyakorlatot vég-
zek a síkos járdán. Mert itt is van füst, itt-ott még 
jég is. De ez más. Ez devecseri. Ez a miénk. Végre 
itthon vagyok!

Váti Ferenc

Közélet/Közérdekű

HAGYOMÁNYŐRZŐ DISZNÓVÁGÁS A LAKÓPARKBAN

TÉLIES TAVASZI ANZIX

HAZAFELÉ TÉL VÉGÉN

Zajlik az előkészület
Fotó: Vincze Barbara

A szorgos kezű asszonyok
Fotó: Vincze Barbara

Havas utakon
Fotó: Czeidli József

Téli arcát mutató kápolna
Fotó: Czeidli József

Devecseri tél
Fotó: Czeidli József
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Ha betegeskedik valamelyik háztartási gépünk, 
jön Mayer Laci, és amíg gyógyít, nagyokat be-
szélgetünk munkáról, családról. Most ugyanezt 
remélem édesanyjától. A negyedik óra végén 
rájövünk, hogy még sokszor négy óra is kevés 
egy élettörténethez. Nekem pedig csak egy ol-
dalam van rá. 

A kultúrháztól a boltig
MAYER LÁSZLÓNÉ ILIKE Monostorapátiban 
született 1946-ban. Édesapja szülei szőlészeté-
ben dolgozott, édesanyja anyakönyvvezető és 
kultúrház-igazgató volt.  Egy bálon tánc köz-
ben született meg Ilike. Ilyen táncmulatság sem 
volt még a faluban! Aztán évenként érkeztek a 
testvérek, míg heten nem lettek. Ilikére, mint a 
legidősebbre sok munka jutott; csemetét kapált 
az erdőn, háncsot gyűjtött a fatelepen, takarí-
tott a pékségben. Az iskolában sokat csúfolták 
furcsa vezetéknevéért, ezért családja új nevet 
vett fel, amiért a nagyapa kitagadta a fiát. Sokba 
került a Zentai név. Ilike boltos szeretett volna 
lenni. Álma megvalósult, amikor Volák Tibor 
boltjába került eladónak, ahol mindig betartotta 
főnöke utasításait; „Soha senkit be ne csapj!” 
Az ifjú eladó közben szorgosan végezte a köz-
gazdasági technikum esti tagozatát, amelynek 
eredményeképpen Uzsán lehetett boltos. 

Felfelé a létrán – közben házasság, gyerek
Ilike munka mellett Tapolcán néptáncolt. Itt ta-
lálkozott a Szent György-hegyi szőlőtulajdonos 
Mayer Lászlóval. 3 évig jártak együtt (ebből 2 év 
katonaság). Ilike édesanyja ellenezte a házassá-
got. 1965-ben a fiatalok mégis összeházasod-
tak. Sümegen albérletben laktak. A férj a helyi 
malomban dolgozott, felesége még Uzsán. Ilike 
1968-ban Sümegen lett hálózati ellenőr, miköz-
ben középvezetői és áras tanfolyamot végzett. 
Így lett árcsoport-vezető. 1969-ben megszüle-
tett Ildikó kislányuk. Az anya 5 hónap után már 
újra dolgozott. 
Devecser; új lehetőségek. Kabalaszám: 9
Népgazdasági érdekből 1972-ben a devecse-
ri malomba vezető beosztásba helyezték a fér-
jet. Itt albérleti lakást kaptak. A feleség ingázott 
Sümeg és Devecser között. Laci fiúk 1975-ben 
született. Ilike 1977-ben az ÁFÉSZ devecseri 
telephelyén kapott vendéglátós csoportvezetői 
állást. Sokat kellett kocsmákban ellenőrizni. A 
„jóakarók” figyelmeztették a férjet, hogy felesége 
sokat kocsmázik. 9 hónap után Ajkán vendéglá-
tós csoportellenőr lett. Újabb 9 hónap elteltével 
vegyesiparcikk-előadó ellenőrré nevezték ki. 
1988-ban házépítésbe kezdtek. Ismét 9 hónap 
után területi boltcsoportvezetővé léptették elő. 
Az egész járás ellenőrzése, segítése, gondjaik 

megoldása hozzá tartozott. Béremelést harcolt 
ki a dolgozóknak. Imádta a munkáját. Ám az 
új vezetésnek szálka volt. Felmondott. A Pan-
non Coop-nál Veszprémben kapott értékesítési 
előadói állást, majd ugyanezt a munkát végezte 
a Csopak Rt-nél. Innen ment nyugdíjba saját 
kérésére 2001-ben. Férjét ugyanebben az év-
ben nyugdíjazták, aki 2006-ban kezdődő súlyos 
betegség után 2008-ban meghalt. A 2 év alatt a 
család odaadóan ápolta. 
A család ma
Ildikó Nemesgulácson lakik és nevelőszülője hat 
kisgyereknek. Saját fia, István 28 éves hivatásos 
katona, kislánya Liliána dédunoka (másfél éves). 
Laci háztartásigép-szerelő, felesége, Mónika - na-
gyon jó meny -, gyermekeik (unokák), Maja 14 
éves, Márk 9 éves. Ők itt laknak a mamával egy 
házban. Remek a kapcsolat a nagyi és az unokák 
közt. A mama „unokátlan” idejében nagy kertjét 
műveli. De élete legszebb napjai közé tartozik, 
amikor hat testvérével és hozzátartozóikkal a 
„Tesópartin” találkoznak Áginál Tapolcán, ott él 
a testvérek közül Kati, Éva, Anna; Sümegprágán 
Rózsi, Diszelben Laci. Ez a nap hatalmas szeretet 
ad, és reményt a következő évi találkozáshoz. 

Váti Ferenc

EMBERMESÉK
A ZÖKKENŐKKEL TARKÍTOTT ÚTON MINDIG TÜNDÉRI EMBEREK VETTÉK KÖRÜL

Az unokák Maja és Márk (2010)Ilike 8. osztályosEsküvő Tapolcán 1965-ben

Ildikó, Laci, István, Ilike 1992-ben
Testvérek: (hátul) 1. László, 3. Katalin, 5. Ilona, 6. Ági, 8. Éva (elöl) jobb szélen 
Rózsi - és hozzátartozóik
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Március 15-ei ünnepélyre készülve 
került a kezembe a 2016-ban elhunyt 
pápai helytörténész - H. Szabó La-
jos: Naplók, versek, levelek a sza-
badságharc korából című könyve. 
Baráti beszélgetéseink alkalmával 
sokat mesélt nekem a kötetben is sze-
replő Roboz István költőről, akinek 
unokája a kétszeres Kossuth-díjas 
festőművész, Bernáth Aurél. Roboz 
István (Kötcse, 1826. október 22. - 
Kaposvár, 1916. április 11.) iskoláit 
a pápai Református Kollégiumban 
végezte, ahol Petőfi Sándor és Jókai 
Mór tanulótársa volt. 1848-ban fejez-
te be jogi tanulmányait. 1848-49-ben 
Somogyban Noszlopy Gáspár kor-
mánybiztosnak volt a titkára. Ekkor 
írta Ádándon, Csapody Pál kastélyá-
ban, a Kossuth imája a kápolnai csa-
tában elesettek felett. „Kossuth Lajos 

az Országos Honvédelmi Bizottmány 
elnökeként, az 1849. február 26-27-
én Kápolnán lezajlott kétnapos ütkö-
zet után a csata helyszínére utazott, 
s ott imát mondott a közel ötszáz 
elesett honvéd frissen hantolt sír-
halma felett. A Kápolnán elhangzott 
ima, mely Kossuth Lajos imája a ká-
polnai csatában címen vált ismertté, 
a hagyománnyal ellentétben nem 
Kossuth szerzeménye, hanem Ro-
boz Istváné...”. A kápolnai sírhalmok 
felett Kossuth Lajos által elmondott, 
megható szövegű ima így hangzik: 
„Felséges Úr! Árpád fiainak Istene! 
Tekints reánk csillagokkal övezett 
trónusodról és hallgasd meg könyör-
gő szolgádat, kinek ajkáról milliók 
imája száll eged tündöklő kárpitja 
felé, hogy áldja és magasztalja a Te 
mindenhatóságod erejét! Istenem! 

Felettem éltető napod ég, s térdeim 
alatt a szabadság csatájában elhul-
lott vitéz honfitársaimnak csontjai 
nyugszanak – fejem fölött kéken mo-
solyog az ég, lábaim alatt gyászos-
sá vált a föld, ősapáink unokáinak 
kiomlott vérétől. – Óh! Csak hadd 
szálljon alá napodnak teremtő suga-
ra, hogy virág fakadjon a véráztatott 
hantokon, mert e porladó tetemek 
koszorú nélkül el nem hamvadhat-
nak. Isten! Ősapáinknak, s népeknek 
Istene! Hallgasd meg ágyúink böm-
bölő szavát, melyben vitéz népednek 
lelke mennydörög, hogy széjjelzúzza 
az önkény bilincset osztó vaskarjait. 
Mint szabad hazának szabad fia tér-
delek az újabb temetőn, honfiaim, 
testvéreim roncsolt tetemein. Ilyen 
áldozatok árán szentté válik e ha-
zádnak földje, ha bűnös volt is, óh 

Istenem! – mert vérrel megszentelt 
földön rabnépnek élni nem szabad! 
Atyám! Ősatyáinknak védelmező 
Istene! Milliók felett hatalmas úr! 
Ég, föld s tengereknek mindenható 
Istene! Dicsőség nő e porladó cson-
tokból és nemzetem homlokán fog 
ragyogni. Szenteld meg e porokat 
kegyelmeddel, hogy e szent ügyért 
elhullott bajnokok áldással nyugod-
janak szentelt hamvaikban. ÁMEN!”

Czeidli József 

Görgey Artúr (keresztlevelén szerep-
lő neve: Johannes Arthur Woldemár 
Görgey) a felvidéki Toporcon szüle-
tett 1818. január 30-án, elszegénye-
dett nemesi családban. Tanulmányait 
Késmárkon kezdte. Tanár szeretett 
volna lenni, de édesapja utasítására 
katonai pályára lépett. 1832-36 kö-
zött a tullni katonai utászakadémia 
hallgatója volt. 1836-ban lett a csá-
szári-királyi 60. gyalogezred hadap-
ródja. 1837-ben a Magyar királyi ne-

mesi testőrséghez, majd 1842-ben a 
Nádor-huszárokhoz került. 1843-ban 
eljegyezte Medgyaszay Friderikát, 
egy bécsi magyar kereskedő lányát. 
1845-ben kilépett a hadseregből. Prá-
gában vegyészetet kezdett tanulni, 
ahol a Károlyi Egyetemen Josef Red-
tenbacher professzor tanítványaként 
hamar önálló tudományos munkába 
kezdett. (A kókuszdió olajának zsír-
savairól írott dolgozata 1848-ban két 
előkelő folyóiratban is megjelent.) 
Fordulópontot hozott életében 1847, 
amikor utolsó nagybátyja, Görgey 
Ferenc meghalt, s  ráhagyta a toporci 
birtokát. Ide a prágai Adéle Aubouin-
nel érkezett, akinek megkérte a kezét 
s egymásnak örök hűséget esküdtek. 
A toporci élet azonban nem tartott 
sokáig. Ez időben változtatta meg 
neve írását, ezentúl a plebejus Görgei 
alakot használta. Az 1848. március 
15-e eseményei komolyan foglalkoz-
tatták, a honvédség megszervezésére 
kiadott felhívásra jelentkezett.  Jú-
niusban már a Győrben szerveződő 
honvédzászlóalj századosaként in-
dult ívelő katonai karrierje. A 2018-
as Kincses Kalendáriumban megje-
lent „Hogyan lett Görgei Artúrból 
áruló?” című írásban Hermann Ró-

bert történész, egyetemi tanár így 
vélekedik katonai sikereinek titká-
ról: „Tiszttársai szerették, katonái 
becsülték. Pedig szigorú és követke-
zetes volt, ugyanakkor szívén viselte 
emberei érdekeit is, hiszen szüksége 
volt rájuk. Bármikor leszállt például 
kocsijáról, és segített az ágyúkat a 
sárból kitolni. De amikor leszállította 
a katonákat a szekérről, mert lassí-
tották a sereg vonulását, s az egyik 
honvéd nagy hangon méltatlanko-
dott, hogy ez megalázó eljárás, ezt 
nem fogadja el, inkább lőjék főbe 
- kívánsága teljesült!” Ő maga sze-
rénynek mondható módon nyilat-

kozott Mikszáth Kálmánnak: „Nem 
volt énbennem semmi katonai zseni. 
Az csak mese, magyar legenda, mint 
annyi más. Rendet tartottam a kato-
náim között, ez az egész, és a fickók 
derekasan viselték magukat néhány-
szor. A többi lárifári.” Görgey Artúr 
1849. augusztus 13-án hadseregé-
vel a világosi várhoz közeli szőlősi 
mezőn letette a fegyvert az oroszok 
előtt. Még napjainkban is gyakran 
elhangzik a kérdés: Áruló vagy nem? 
Görgey vagy Görgei?  

(Az írás forrása: Internet)  
Czeidli József

ROBOZ ISTVÁN, KOSSUTH LAJOS IMÁJÁNAK SZERZŐJE   

200 ÉVE SZÜLETETT GÖRGEY ARTÚR     

Roboz István (Archív fénykép)

Görgey Artúr a magyar hadsereg 
főparancsnoka - Barabás Miklós li-
tográfiája

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.
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Február végén, március elején támadt ránk a 
leghidegebb ezen a télen. Sokan meghűltünk a 
kemény hidegben, s iszogathattuk a bodza és 
hársteát, benne a finom mézzel. Egy kis gyöm-
bért is apríthat bele az, aki szereti a csípőset. 
Persze nem a forró teába tesszük a mézet, ha-
nem csak a melegbe, nehogy a méz értékes 
anyagai károsodjanak, mielőtt megisszuk. E 
mézes teaösszetételnek, izzasztó és nyákoldó 
hatása van. A méz fogyasztását már a híres 
ókori görög orvos, Hippokratész is ajánlotta, de 
az ezt megelőző korokból is van tárgyi emlék 
a méhészettel és a mézfogyasztással kapcsolat-
ban. A méz népszerűsége azóta is töretlen. Az 
édesítőszerként és élelmiszerként történő alkal-
mazás nem az egyetlen tulajdonsága a méznek, 
hiszen egyéb anyagok (ásványi sók, enzimek, 
fehérjetermészetű anyagok, vitaminok) bio-
lógiai hatásai sem elhanyagolhatók. Valaha a 
háziasszonyok a világos akácmézet kedvelték 
legjobban. Az utóbbi évtizedekben változott a 
méz megítélése. Köztudottá vált, hogy a sötétebb 
mézfajták gazdagabbak ásványi anyagokban. 
Így igen értékes a vegyes virágméz is. Nem is 
beszélve a különböző bajokra ajánlott más-más 
virágmézekről, mint pl. a repce, hárs, gesztenye, 
s más mézekről. Hogy a lépes mézet ne is em-
lítsük… A méz vastartalmáról megállapították, 
hogy a sötét mézfajtákkal kúraszerűen táplált 
vérszegény gyermekek vérében a vasmennyiség 
jobban nőtt, mint a világos színű mézféléket 

fogyasztóké. A tej-méz kúra - feltehetően a tej 
és a méz kalciumtartalmának köszönhetően 
- a mészháztartás zavarait is kedvezően befo-
lyásolja. Az ókori egyiptomiak és általában a 
népi gyógyászat a mézet és a mézzel készült 
kenőcsöket szívesen használta sebek kezelé-
sére. A kedvező hatás magyarázata egyrészt a 
hidrogén-peroxid tartalommal, másrészt azzal 
magyarázható, hogy a méz folyadékáramot indít 
be, vagyis fokozza a véráramlást. A vitaminok 
rendkívül kis mennyiségben fordulnak elő a 
méhészeti termékekben, szerepük jóformán 
elhanyagolható. Mégis említést érdemelnek a 
legtöbb méztípusban megtalálható aszkorbinsav 
(C-vitamin), a B csoport vitaminjai (B1, B2, B5, 
B6), valamint a biotin (H-vitamin). Ez utóbbi 
vitamin miatt hajápolásra, hajpakolás alapanya-
gaként is ajánlják. A méz elősegíti a máj regene-
rációját is. A népi gyógyászat ezenkívül szívesen 
használta és javasolja ma is két növény értékes 
terápiás sajátságai miatt, a méz-vöröshagyma 
és a méz-fokhagyma kombinációkat. Biológi-
ai hatásai révén a méz - bár nem gyógyszer - a 
szervezet időleges legyengülésénél kedvezően 
hat az immunrendszerre. A méz fogyasztá-
sa természetesen nem helyettesítheti az orvos 
által előírt, a gyógyuláshoz elengedhetetlenül 
szükséges életmódbeli, táplálkozási javaslatok 
betartását és a gyógyszerek szedését. Magyar-
ország, mint ismeretes, a világ hatodik méz 
exportőre, ugyanakkor sajnálatos, hogy az egy 

főre eső mézfogyasztásunk mégis elmarad más 
országokétól. Tehát nem csak üzleti, hanem 
egészségügyi érvek is szólnak amellett, hogy a 
szorgos méhek által gyűjtött, - termelőtől vá-
sárolt magyar - méz gyakrabban szerepeljen a 
családok napi étrendjében, különösen a reggeli 
vagy a tízórai étkezések során. Ne feledjük a va-
jas-mézes kenyeret langyos tejjel reggelire. De 
egy hosszú babkávés tejjel is igen finom! Nem 
is beszélve a mézes süteményekről, a hosszan 
elálló mézes puszedliról vagy a mézes krémes-
ről. No, ezt húsvétra meg is süthetjük!

M. Mester Katalin

2018. február 11-én vasárnap 8.00-14.00 óra 
között a noszlopi Sportcsarnokban került meg-
rendezésre Noszlop Község Önkormányzata, 
a Noszlop Községért Alapítvány és a Lucullus 
Borlégió - Noszlop szervezésében a VIII. Nosz-
lopi Ízparádé. A rendezvényen idén is részt 
vett Devecser város hivatalos termékcsaládja, 
a Devecseri Portéka és a Somló Hús Kft. is. A 
gasztronómiai seregszemlén házi készítésű éte-
lek versenyével, kóstolójával, vásárával várták 
a nagyközönséget. A felnőttek közül nyolcvan-
ketten neveztek a kocsonyák, sütemények, eltett 
ételek – akár lekvárok, befőttek, savanyúságok, 
– és a házikenyerek sütésének versenyében. E 
négy kategóriában összesen 256 féle ételt hoz-
tak. A környékről, Pápa, Nyirád, Tapolca, Nyá-

rád, Káptalanfa, Devecser, Kemeneshőgyész, 
Bakonygyepes, Csót képviseltette magát, de még 
az Őrségből, Békéscsabáról és Kassáról is érkez-
tek nevezők, hogy megmérettessék főzőtudo-
mányukat a versenyen. Az Ajkai Diabetes Klub 
kocsonyával versenyzett. A kemeneshőgyésziek 
halkocsonyát főztek az alkalomra. Az Acsády 
Ignác Szakképző Iskola csinos, fiatal vendég-
látós tanulói is finom, ízletes kocsonyát készí-
tettek a versenyre. A békéscsabai kistermelő 
már harmadik alkalommal hozta el Noszlopra 
a különleges formájú üvegekbe töltött különféle 
erdei gyümölcsökből készített, nem cukrozott, 
hanem natúr lekvárjait. Volt itt - többek között 
- galagonya, kökény, bodza, áfonya, somlekvár 
is. Igaz kis üveges kiszerelésben, mert ezen apró 
gyümölcsöket megszedni sem könnyű, másrészt 
a természet sem ontja nagy bőséggel. Minden 
szemét meg kell becsülni. A gyümölcsöket a 
Körös-Maros Nemzeti Park területéről gyűjtöt-
ték be, tájékoztatott a Herczeg család ifjú hölgy 
tagja. Itt lekvárokat lehetett kóstolgatni a Somló 
Húsnál a különféle kolbászkarikákat ízlelhette 
meg az ínyencségekre kíváncsi vendég, másutt a 
savanyúságokat, megint másutt a süteményeket 
lehetett megkóstolni a bátrabbaknak. A Deve-
cseri Portékákkal sem kell szégyenkezni, mert 
az ízléses címkékkel ellátott üvegekben igencsak 
finom savanyúság, lekvár, zöldségféle rejtezik. 
Meg kell kóstolni mindenkinek! Igen sokan, 

több százan voltak kíváncsiak a rendezvényre. 
A teremben járva, kelve többen megjegyezték: 
nagyobbra kellene tágítani ezt a termet! Kinőtte 
a rendezvény a helyszínt! Mások így fogalmaz-
tak: ha Szabó Úr ezt folytatni akarja jövőre is, 
akkor két napra kell terveznie, mert oly sokan 
vagyunk, alig lehet mozdulni. A szervezők csak 
örülhetnek a rendezvény népszerűségének, s bi-
zonyára a továbbiakról is gondolkodnak. Szabó 
Péter ötletgazda és a népes zsűri, amely tagok 
között polgármester, iskolaigazgató is volt, az 
elkészített ételek külalakjában, tálalásában ked-
vező változást tapasztalt a korábbi évekhez ké-
pest. Jelentős számú résztvevőt vonzott a külön 
kategória, mely a gyermekeknek, a „kiskukták-
nak” szólt. Hét intézményből, hét településről, 
159 gyermek és 11 kísérő pedagógus, 141 féle 
ételkülönlegességgel érkezett. A rendezvény, 
mint az elmúlt években is a szakmai zsűrizéssel 
és eredményhirdetésével zárult. A versenyben 
megszerezhető címként arany, ezüst és bronz 
minősítéseket, emléklapokat, serlegeket osztot-
tak ki. Összesen 252 érem talált gazdára és 20 
főt különdíjjal jutalmaztak. Tárgyjutalomként 
347 ezer forint értékű ajándékot osztott ki a 
zsűri. Megállapíthattuk, a magyar ember sze-
ret finomakat enni, s a kitűnő minőség mellett 
az étel, a sütemény formájának, a tálalásnak is 
megadja a módját.

M. Mester Katalin

AZ AZ ÉDES MÉZ...

VIII. NOSZLOPI ÍZPARÁDÉ

A zsűri munka közben
Fotó: Sörösné Zsóka
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Még február 23-án 17 órakor vendégeskedett a 
könyvtárban Jeszenszky Géza volt külügyminiszter. 
Úgy kéttucatnyi érdeklődő gyűlt össze, akik nagy ér-
deklődéssel fogadták a politikust. A beszélgetőtárs, 
moderátor szerepét Czeidli József tanár úr vállalta. 
Az 1941-ben született történelem és angol szakos 
tanár, történész Jeszenszky Géza az Antall-kormány 
külügyminisztere volt. Később az Egyesült Államok-
ban, Washingtonban nagykövet, majd Norvégiában 
és Izlandon is betöltötte ezt a külpolitikai feladatot. 
1976 és 2011 között a Corvinus Egyetem docense, 
habilitált magántanára. A Somló vidékéhez, nem-
csak az Antall-kormányhoz való familiáris kötődé-
se kapcsolja csak, - hiszen felesége a néhai Antall 
József unokahúga, - hanem a Somló hegyi családi 
szőlő is ideköti. Jeszenszky Géza hazánk nemzet-
közi kapcsolatait, a nemzeti kisebbségek helyzetét 
vizsgálja tudományos publikációiban, könyveiben. 
Könyvei: Az elveszett presztízs, amely Magyarország 
megítélésének megváltozását boncolgatja Nagy-Bri-
tanniában 1894 és 1918 között. Kísérlet a trianoni 
trauma orvoslására c. műve a szomszédsági külpo-
litikát veszi górcső alá a rendszerváltozás éveiben. 
Jeszenszky nagy sportember, washingtoni munkája 
alkalmával is rendszeresen futott, szinte naponta 
megjárta a dimbes-dombos, városszéli nagyköve-
ti rezidencia környéki erdős területet. Nemcsak a 
kitartó futás, kocogás, hanem a síelés is kedvelt 
sportja, emiatt született meg a harmadik könyv, 
melyben a magyar sísport történetét dolgozza fel 
sok képpel, személyes élményei leírásával. A mű 
címe áthallásos: Lehet-e sízni a Kárpátok alatt? 
Jeszenszky az esten beavatta a hallgatóságát fel-
menői sorsába is, egyebek közt elmondta, hogy a 
trianoni döntéssel, négy nagyszülője közül, három, 
a megmaradt „kismagyarországon” kívül született. 
Elmondta a politikus, hogy nagyszülei gyakori só-
hajából, már gyermekként is érezte, mennyire fájt 
ez nekik. Bár a gyermeki lélek, ha a szülők, nagy-
szülők szeretetében él, nem érzékeli az elnyomást 
sem. Elbeszélésből, némi emlékezetből tudja, hogy 
4 évesen, a háború miatti, sok, pincében való tar-
tózkodás következtében igen beteg lett. Beszélt a 
már serdülőkori félelmeikről, arról, hogy milyen 
könnyen kerülhetett bárki rossz megvilágításba a 
hatalom előtt. Ő egyszer figyelmetlenül, gyorsan 
biciklizett, áthajtott egy piros lámpánál. A rendőr 
felelősségre vonta, megintette, s azt a példát mondta: 
Mi lett volna, ha éppen Gerő Ernő járt volna erre… 

Bár akkor nem járt ott senki, nemhogy Gerő elv-
társ, de mégis... 1956. okt. 26-án egy orosz katona, 
ki tudja miért, az utcán jártában fegyvert szegezett 
rá, aztán mégsem lőtte le. A fiatal Jeszenszkynél 
nem volt fegyver. 1957. okt. 23-án a gimnazisták, 
Jeszenszky is, néma, spontán tüntetést rögtönöztek 
a forradalomban elhunytakra, a bebörtönzöttekre 
emlékezve. Ez abban állt, hogy az óraközi szünetben, 
csendben sorfalat álltak a folyosón, a fal mellett. 
Az igazgató azonnal kihívta a karhatalmat. Nagy 
ramazúri lett az ártatlannak tűnő kegyeletadásból. 
Többeket kizárták a gimnáziumból, néhány hétre 
vagy végleg. Nagyon megijedtek, nehogy az ország 
összes gimnáziumából kizárattassanak, hiszen min-
denki okos, jó tanuló volt a sorfalat állók közül, s 
szerettek volna tovább is tanulni. Retorziót minden-
ki kapott. Ez időben tanította őt a Toldyban Antall 
József. Jeszenszkyt sem vették fel 2 évig, de aztán 
megtört a jég. Kitűnően végzett történelem-angol 
szakon. Akkor ezt a diplomát vörös diplomának 
hívták. 1968-ban, a prágai bevonulás napján, a  
Széchényi Könyvtárban lépett munkába. Ez időre 
már megtanulta, hogy legyen óvatos, tartsa a száját, 
ne hangoztassa a véleményét. Az első munkanapon, 
korosabb kollégái azt kérdezték tőle: No, mit szólsz 
ehhez a disznósághoz? Már a kérdésben is benne 
volt a véleményük. Jeszenszky azt mondta, kitűnő 
emberek remek gondolkodók közé került. A meg-
jelentek kérdéseket tehettek fel, amit Jeszenszky 
láthatóan élvezett. Megtudhattuk, hogyan telt egy 
nagykövet egy napja, vagy azt is, mit tart külpoli-
tikai munkássága máig ható, legeredményesebb 
tevékenységének. Elmondása szerint büszke a máig 
fennálló Visegrádi négyek létrehozására, az Európai 
Unióba beadott felvételi kérelemre, valamint a ki-
sebbségek jogainak elismertetésére. Bár a politikus 
mindvégig a politikai helyzet értékeléséről beszélt, 
ettől még a moderátor sem tudta eltéríteni anekdo-
tázásával, de a borok kapcsán mégis egy 1975-ben, 
titokban született humoros kérdést osztott meg a 
hallgatósággal:
- Mi a különbség a szocialista bor és a kapitalista 
bor között?
- ???
- A kapitalista bor látott tőkét is…
A beszélgetés jól elhúzódott, a volt külügyminisztert 
sietve vitték le a vasútra, hogy a Budapest Déli pá-
lyaudvarig közlekedő gyorsot elérje. 

M. Mester Katalin

Közélet/Közérdekű

KÖNYVAJÁNLÓ
Felnőtteknek:

Fejős Éva:  
Hotel Bali

Dóra, Gabi, Szilvi és Judit. Az iskolában a 
legjobb barátnők voltak, és egy szörnyű 
titok örökre összeláncolta őket. Egy má-
moros és tragédiába torkolló buli után 
fogadalmat tesznek, hogy elhagyják az 
országot. Menekülniük kell oda, ahol a 
múlt nem éri el őket, de megesküsznek 
egymásnak: tizenhét év múlva újra talál-
koznak Budapesten... A sors négyüket a 
négy égtáj felé veti: Dóra a földi paradi-
csomban, Bali szigetén kezd új életet, de 
ott is csak a beteljesületlen nagy szerelemre 
gondol. Szilvi titokban regényt ír, melyben 
a közös múltnak is fontos szerep jut, Gabi 
két sikeres és sármos férfi között őrlődik, 
Judit pedig megszerzi magának azt a pasit, 
akiről korábban még álmodni sem mert... 
Letelt a tizenhét év, közeledik a nagy talál-
kozás. Vajon megtalálták a boldogságot? 
Elárulhatják-e egymást a barátok a szere-
lemért? Mit rejt a titokzatos közös múlt, 

és van-e feloldozás?

Gyerekeknek:
Finy Petra: 

Milu az olimpián

Főszereplő Milu, Kamilla, no meg Bátor 
és Buci, az időutazók! Az ókori Egyip-
tom után most irány az ókori Görögor-
szág, ahol hőseinknek az olimpián kell 
az egyik versenyzőn segíteniük. Mindezt 
kicsit hosszabb szavakkal, bonyolultabb 
mondatszerkezetekkel, de még mindig 

röviden és egyszerűen.

Devecseri Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház

Nyitva tartás: 
H-K: 12-17 Sz: Szünnap 

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

TALÁLKOZÓ JESZENSZKY GÉZÁVAL…

A politikus és beszélgetőtársa, Czeidli József
Fotó: Kovács Zsolt

Jeszenszky Géza, az Antall-kormány külügyminisztere
Fotó: Kovács Zsolt



- 16 - Alapítva 1927-ben

2018 februárjában született:
Boros Patrik és Baranyai Antónia kislánya: Zselyke Zafira (02.12.); 
Keresztes Etele Botond és Csányi Ágnes kisfia: Árpád Benedek (02.15.); 
Orsós Marcell Márk és Orsós Erika kislánya: Bianka (02.21.); Magvas 
András és Hidi Krisztina kisfia: Marcell (02.27.)

Sok szeretettel köszöntjük városunk legifjabb lakóit! Jó egészséget kívá-
nunk mindannyiuknak!

(A személyiségi jogok védelme miatt, rovatunkban csak azon újszülöttek 
neve szerepel, akiknek szülei ehhez írásban hozzájárultak. Megértésüket 
köszönjük! –szerk.)

MOSOLYPERCEK
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: R, V, U, 
M, T, I) 11./ Ritka férfinév 12./ Farmernadrág márka 13./ Oroszlánnév 
14./ Kiskőrösi ....... (Borfajta) 16./ Lányom férje 18./ Nitrogén, kén vegy-
jele 19./ ... János (Köztársasági elnökünk) 20./ Karácsonyt megelőző négy 
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.....meier (A polgárosodás stílusa) 4./ Síppal rendelkező fúvós hangszer 5./ 
Betegség 6./ Szombathelyi városrész 7./ Igekötő 8./ A „sivatag hajója” 9./ 
Hollandia autójele 10./ Mázol 14./ A megfejtendő rejtvény második része 
(Zárt betűk: R, O, T, K, S, P, N) 15./ Kapu eleje! 17./ Maga 21./ Tudomá-
nyos Diákkör (Rövidítve!) 24./ Elemi részecske 26./ ....., mint a kefekötő 
27./ Fertőző betegség, járvány 30./ Űrmérték (51 liter) 32./ Öreg 35. Női 
név 39./ Szeszesital népiesen 40./ Három oroszul 41./ Nyaraló 43./ Egy 
nemzethez tartozó 45./ Fegyvert használ 46./ Hosszú morzejel

Czeidli József
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REJTVÉNY
PETŐFI SÁNDOR: NEMZETI DAL     Két férfi beszélget:

- Képzeld a múltkor ellopták a feleségem hitelkártyáját!
- Tettél feljelentést?
- Dehogy tettem, a tolvaj sokkal kevesebbet költ, mint a feleségem…
Villanyszerelők munka közben
Két villanyszerelő az állvány tetején dolgozik.
- Nénike, feladná azt a piros drótot!  Az idős asszony lehajol, s felnyújtja 
a szerelőnek.
- Köszi! Na, látod Józsi, mondtam én, hogy nulla, te meg jössz a hülyesé-
geddel, hogy az a fázis!
Fejszámolás
Az iskolában a fejbeli számolást gyakorolják. A matematikatanár meg-
kérdezi Pistikét:
- Pistike, mennyi 2000 meg 3450?
- 6000, vágja rá azonnal Pistike.
- Gondolkozz! Ki tanította neked ezt a butaságot?
- Az apukám.
-És mi a te apukád?
- Pincér…

Gyűjtötte: M. Mester Katalin

A kislányomnak, egy régi kulcsot adtam játszani.
- És hol az ajtó, amit nyitni lehet vele? - kérdezte.
Azt feleltem, hogy fogalmam sincs.
Ő csodálkozva végigmért, és megjegyezte:
- A kulcsot szokták elveszíteni, nem az ajtót.

Gyűjtötte: Vincze Barbara

GÓLYAHÍR

GYEREKSZÁJ

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


