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MÁRCIUS 15.

1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCOT ÜNNEPELTÜK…

Petőfi Sándor:

Ki a szabadba!
Ki a szabadba, látni a tavaszt,
Meglátni a természet szinpadát!
Az operákban ki gyönyörködik?
Majd hallhat ott kinn kedves operát.
A természetnek pompás szinpadán
A primadonna a kis fülmile;
Ki volna, énekesnők! köztetek
Merész: versenyre kelni ővele?
Megannyi páholy mindenik bokor,
Amelyben ülnek ifjú ibolyák,
Miként figyelmes hölgyek… hallgatván
A primadonna csattogó dalát.
És minden hallgat, és minden figyel,
És minden a legforróbb érzelem…
A kősziklák, e vén kritikusok,
Maradnak csak kopáran, hidegen.

Fotó: Kovács Zsolt
Március 15-én reggel sokan tűzték
a szívük fölé a kokárdát, s jöttek el
10 órakor a Művelődési Házba, hogy
együtt ünnepeljenek a gyerekekkel,
a település érdeklődő közönségével.
A tavaszi, dicsőséges szabadságharc

emléke nem homályosul, hanem
egyre magasabban szárnyal. Ezt
nemcsak a felcsendülő Himnusz
hangjai, a közös éneklés, a Szózat
zenéje érzékeltette velünk, hanem
benne rezgett a levegőben valami

forróság mindvégig az ünnepség
alatt. Ferenczi Gábor polgármester szónoki képességén túl, kitűnő
felkészültségről is tanúbizonyságot
tett beszédében.
(Folytatás a 12. oldalon)

ÁPRILISI MORZSA – SZENT GYÖRGY HAVA - TAVASZHÓ
Április, ősi magyar nevén Szelek hava.
Venusról nevezték el, akit Aperirének
is hívtak. Neve annyit jelent magyarul
„megnyitni”. Talán a természet újjászületésére, kinyílására utal. Az áprilisi csalóka, ugyanakkor mindenképp
kellemes idő kicsalogatja az embereket a jó levegőre, egy kis kertészkedésre, sétára, egy jó kirándulásra. Jó
hallani a madarak énekét, öröm látni
hazatérő gólyáinkat, fecskéinket. Városunkban április 6-án örvendeztetett meg mindenkit a hazatérő gólya
látványa. Április több jeles napot sorakoztat fel. Álljon itt néhány a sok
közül. Mindjárt elsején a Bolondok
napja indul, amikor az emberek egymás megviccelésével fakasztanak
derűt, vagy éppen mókából, de kis
bosszúságot okoznak egymásnak.
Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a dohányzásra, ezért
nem árt megjegyezni, hogy április
7-e, a Füstmentes világnap.
(Folytatás a 6. oldalon)
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
		- AMIRŐL A DEVECSERIEKNEK TUDNI KELL
Nyilvános képviselő-testületi
ülés: 2017. március 29.

Napirend előtt:
Ferenczi Gábor polgármester beszámolt a legutóbbi ülés óta eltelt
időszak eseményeiről. Köszönetet
mondott az 50 éves az iskola évfordulós ünnepség szervezőinek.
Sikeres volt a zeneiskola farsangi koncertje. A „Start” munkájában a szakmai ellenőrzés mindent rendben talált. Az idén 76
fő (tavaly 105) vesz részt a programban. A posta előtt 11 parkolóhely készült el. Március 2-án a
Nagy László utcában utcafórumot tartottak. A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat szeretné átvenni
az oktatási intézményeket, de az
önkormányzat jól működteti az
óvodát és a bölcsődei csoportot,
segíti a szakiskolát is. A nőnapi
rendezvény sikeres volt. Küldöttség vett részt Szőlősgyörökön a
„Gárdonyi konferencián”. Kimagasló volt a március 15-i megemlékezés. A Széchenyi programiroda a pályázatokról tájékoztatott.
Kovács László alpolgármester közölte, hogy a pályán megtörtént
az árok kiásása és a cső kibontása (a cső vadgesztenyével volt
teletömve).
Napirend:
1.A házasság és a bejegyzett
élettársi kapcsolat megkötése az
anyakönyvvezető hivatali helyiségén, vagy idején kívül történik, a
megrendelő költsége 10.000 Ft.
2.A DVTV 2000 Kulturális Egyesület 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolót a testület elfogadta, és dicséretben részesítette
Kovács Zsoltot és Benkő Istvánt.
3.A Devecseri Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 2016. évi munkájáról

szóló tájékoztatót - amelyet Varga
Tamás elnök terjesztett elő - a
testület elfogadta, és köszönetét
fejezte ki.
4.A Városi Polgárőr Egyesület beszámolóját elfogadták, megköszönve a munkát.

5.A testület elfogadta és megköszönte a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház beszámolóját, melyet Szente-Takács Anna
igazgatónő készített. Tájékoztatásul néhány adat a beszámolóból. (2016.) Beiratkozott olvasó:
490 (334 nő), (142-14 év alatti).
Kölcsönzők száma: 3054, kikölcsönzött dokumentumok: 17.200,
internet használat: 219 fő, könyv:
130.427 db. A művelődési házban 65 rendezvény volt 19.219
nézővel.
6-7.Jóváhagyták a javasolt teremhasználati díjakat és egy multifunkcionális gép beszerzését.
8-9.A Tűzoltó Egyesület 100.000
forintot, a Polgárőr Egyesület
(amennyiben beadja az elszámolást), 600.000 forintot kap.
10.Hossza vita után a testület hozzájárult a Start munkaprogram
beszerzéseihez.
11.A „lomis” piac ügye most
is hosszú időt vett igénybe. (A
pontos kiadást, bevételt még
pontosítani kell lapunk számára!) Ferenczi Gábor polgármester
kijelentette, jó döntést hozott a
testület, hogy a Kft-n keresztül az
önkormányzat üzemelteti piacot,
bár igaz, vert helyzetből kellett
megoldani a feladatot. 9 devecseri, 4 főállásban, 5 megbízási
szerződéssel dolgozik. Jelenleg
115 bérleti szerződés van, ez közel
3 millió forintot jelent havonta,
plusz a napi (szombat, vasárnap),

ami 800 ezer- 1 millió forint. Ács
Attila igazgató elmondta, hogy
2 hét alatt kellett megszervezni
az indítást. Január, február hónapra 2.713.000 forint áfát kellett befizetni. Sürgetőnek tartja
a kamera-rendszer megjavítását.
Mikor kerül sor a tetőszerkezet
javítására, a villanyhálózat és a
vizesblokk kiépítésére, ki szállítja
el az ott maradt kb. 1000 köbméter szemetet?- kérdezi. Bognár
Ferencné képviselő hiányolja a
táblázatos kimutatást. Kérdései:
Minden bérleti szerződés rendben
van-e? Meddig húzza az időt a
nem fizetők jelentéséről? Hogyan
oldja meg a gondokat, a pénz beszedését? Ha alkalmatlannak érzi
magát (Ács Attila), kérjen segítséget! A jövőben ne vitatkozzon,
hanem lássa el a feladatát! Nincs
pótolhatatlan ember. Németh
Ákos ügyvéd nem tartja jónak,
ha az önkormányzat bizonyos
pénzt visszakér. Könyveléstechnikai megoldást javasol. Óvári
Márton és Mayer Gábor képviselők megköszönték Ács Attila
munkáját.
12.Varga László villanyszerelő
mester felmérte a Meggyesen,
hol mit kell felújítani a villamos
rendszeren. A kivitelezésre pályázatot írnak ki.
13-14.A Jókai u. 1-ben villanyszerelési munkákkal Varga Lászlót
bízták meg, a Szt. Imre u. 17-ben
belső fűtési rendszer kiépítésére
Pöltzmann István kapott megbízást.
15.Elfogadták a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti tervét.
16.Jóváhagyták az iparterületi
árok kialakítását. A polgármester keresi a hibás megoldás felelősét. (közel 4 millió Ft!!)
17-18.A főépítési feladatok ellá-

tására ajánlattételi felhívást küldenek ki.
19-24.Technikai döntéseket hoztak.
Vegyes ügyek:
A polgármester előterjesztésében:
- Devecser és Pusztamiske között
a fakivágás folyamatban van. - A
nyár folyamán a fűtésrendszereket
felül kell vizsgálni. - A Herendi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
birtokbavételi perét a bíróság
elutasította. - A Meggyes bal
oldalán helyet kaphatna a
Devecseri ÖTE, az íjászok,
Kara László. - A Meggyeserdő
Honvéd Nyugdíjas Klub 150.000
Ft támogatást kap, ugyanekkora
kerettel rendelkezhet a másik két
nyugdíjas klub is. - Főzőversenyre
(Konkoly József ) 70.000 forintot
biztosítanak. – A sportegyesület
áprilisban megkapja a 6 millió
forintos támogatást a pályázati
önrészhez. Óvári Márton
képviselő kérdése, hogyan
lehetne - esetleg solymászokkal
– elűzni a varjakat? Kozma
György képviselő a téglagyár
bővítése miatt aggódik a kutak
kiapadásától. Holczinger László
bizottsági elnök elmondta, hogy
a téglagyár vezetője tájékoztatást
adott a víz szivattyúzásáról,
vizsgálják és figyelemmel kísérik
a víz állapotát. Czapa János
devecseri lakos szakszerűen
elmagyarázta a téglagyár és
a kutak közötti összefüggést.
Holczinger László javasolta,
hogy az elhangzottakról készült
jegyzőkönyvet küldjék meg a
Leier cégnek és tárgyaljanak a
technológiáról.
DVTV felvétele alapján:
Váti Ferenc

TÁJÉKOZTATÁS
A meggyeserdei használtcikk piac minden hétvégén
szombat és vasárnap hajnal
3:00 órától 17:00 óráig nyitva tart.
Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.
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RÖVID HÍREK

Az általános iskola nyílt napot szervezett a leendő
első osztályosok számára. A tanító nénik, Bodrogi
Anikó és Géczyné Varju Rita, illetve Koller Gyöngyi
és Martonné Csom Adél, játékos iskola-előkészítő
foglalkozás keretében adtak kóstolót az iskolai életből
a kis ovisoknak.
Fotó: Iskola

Retro Resti Buli elnevezésű jótékonysági rendez- Magyar Károly asztalosmester újabb 12 darab köztéri
vényen. Az estet támogatták: Adrenalin Retró és fa hulladékgyűjtő készített, melyek kihelyezését a
Bulizenekar, Devecseri Start munkaprogram, Kurdi Start munkaprogram munkatársai végezték.
Alexandra, Resti Vendéglő, Rosta Zoltán, Makovecz
Klub, Baráth Szilvia, Horváth Éva, Piczinger Mónika,
Pappné Rózsika, és az esten megjelentek.
Fotó: Vöröskereszt

Az Internet helyes használatára, veszélyeire előadás
keretében hívta fel az iskola tanulóinak figyelmét,
Borsath Balázs iskolarendőr.
Fotó: Nyárs Hajnalka
A Baba-klub áprilisi foglalkozásán vendég volt
Lennerné Pál Szilvia óvodavezető, aki hasznos
információkat osztott meg a résztvevő anyukákkal
Befejeződtek az Arany János utcai kőkereszt körüli az óvoda működéséről, beíratásról, bölcsődéről.
Németh Noémi Ringató foglalkozását Húsvéti dalok
burkolási munkálatok.
is színesítették.
Fotó: Nyárs Hajnalka
Fotó: Baba-klub

A Magyar Károly által készített 12. hirdetőtábla a
Petőfi téri iskolaépület elé került kihelyezésre.
Fotó: Nyárs Hajnalka

A helyi általános iskola március 14-én délelőtt tisztelgett az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
hősei előtt a 169. évforduló alkalmából rendezett
ünnepi megemlékezésen.
Fotó: Kovács Zsolt

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
dolgozói a Húsvéthoz közeledve, kézműves foglalkozást tartottak a devecseri iskola alsó tagozatos
gyermekei számára.
Fotó: Kovács Zsolt

Rendhagyó természettudományos óra keretein
belül a 7-8. évfolyam tanulói érdekes fizikai és
kémiai kísérleteket mutattak be a leendő első, valamint ötödik osztályosoknak, Kulcsárné Németh
Gyöngyi, Bíró Jenő és Rémai László vezetésével. A térköves brigád megkezdte a munkálatokat a
Fotó: Martonné Csom Adél
postával szembeni területen.

Ki miben tudós? címmel háromfordulós tantárgyi
vetélkedőt rendezett az iskola a felső tagozatos
tanulók számára. Az ősz óta zajló vetélkedősorozatban hat tantárgyban mérték össze tudásukat
a gyerekek. A legjobb eredményt elért tanulók
az értékes tárgyi jutalmakon túl, egy egész évig
büszkén viselhetik „ A tantárgy tudósa” címet.
Fotó: Iskola
Nyárs Hajnalka

Közérdekű
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2017-BEN IS START MUNKAPROGRAM
2017. március 1. napjával újra indult a start
munkaprogram Devecserben, mely új feladatként látja majd el a beltéri utak karbantartását is. A programban az elmúlt évhez
képest csökkentették a foglalkoztatottak létszámát, bízva a kevesebb munkaerő ellenére
is hatékony feladatvégzésben. Továbbra is
pillére a programnak a növénytermesztés és
az állattenyésztés. A kertészetben zajlanak a
tavaszi munkáltatok, és kihelyezésre került
a korábban ígért konténer, mely a kertészetben dolgozók komfortérzetét javítja. Az állattartó telepen ilyenkor az átlagosnál több
Fotó: Kovács Zsolt

a feladat. A közelmúltban születtek kecskék,
korábban malacok, ezek gondozása odafigyelést igényel. A telepen új fajként jelen
vannak juhok, de szeretnék tovább bővíteni
az állatállományt. Eszközbeszerzés során
vásárolt keltetőgép, traktor, padkahenger
segíti a továbbiakban a programban vállalt
munkálatokat. A városban folyamatosan
folynak a járdafelújítások, melyet a térköves brigád végez. Az idei évben több utcán
fejezik be a járdák térkövezését.
Nyárs Hajnalka

AKCIÓ VÁLLALKOZÓKNAK ÉLJEN A LEHETŐSÉGGEL!
A Devecseri Ujság lehetőséget kínál vállalkozásuk bemutatására. A
bemutatkozást a következőkben leírtak szerint tudjuk Önöknek biztosítani.
1. Az újságban egy fél oldalas
(18.000 Ft) vállalt hirdetés mellé,
egy interjú keretében mutathatja be
saját vállalkozását, mely megjelenik
az újság felületén.
2. Az újság keresztrejtvény rovatában megjelentetheti vállalkozásáról
készült fotóját, a keresztrejtvényt beküldők számára nyeremény felajánlást tesz, mely mellé pár mondatos
bemutatást biztosít a főszerkesztő.
(vállalkozás helye, tevékenységi kör,

A helyi média aktívan kívánja segíteni a város valamennyi intézményét
nyitvatartás)
Egy hónapban két vállalkozás be- rendezvények, innovációk, rendkímutatását tudjuk biztosítani (egy vüli események, sikerek, kiállítások,
interjú-egy rejtvény rovat).
koncertek, színházi darabok népszerűsítésével. A városmarketing
További információ kérhető:
formálójaként hirdetési felületet
nyarshajni@gmail.com
is biztosítunk partnereinknek. Az
általunk fenntartott felületek sok
ember részére nyújtanak állandó
elérést, mely több szempontból is
előnyt formál a helyi intézmények,
cégek számára. Célunk megvalósítása érdekében elengedhetetlen, hogy
az információik időben eljussanak
hozzánk. Kérjük Önöket, hogy bármely rendezvényükkel kapcsolatban

RAGADD MEG A PILLANATOT!
Kedves Devecseriek!
Az újság éltében első alkalommal
hirdetünk fotópályázatot Természeti szépségeink hónapok tükrében - Naptárfotó pályázat címmel
amatőr fotósok részére.
A pályázatra olyan Devecserben és
környékén készült fotókat várunk,
melyek a természeti szépségeket
mutatják be, és más fotópályázaton
még nem vettek részt. Az elkészült
fényképeket, minden hónap 3-ig
küldhetik el csatolt fájlban a nyarshajni@gmail.com e-mail címre.
(januárban, februárban, márciusban készült képeiket is várjuk!) A
fényképek minden hónapban előzetes válogatás után felkerülnek a
Devecseri Ujság Facebook oldalára,
ahol szavazhatnak rájuk, a tetszik
(like) funkcióval. A legtöbb szavazatot kapott képekből választjuk ki
minden hónapban a Hónap képét
(ez megjelenik majd az újságban),
majd ezekből állítjuk össze a vég-

FIGYELEM ÉS JELENLÉT!

leges év végi naptárat, melyet az
olvasók a decemberi számban kaphatnak kézhez. A pályázók által küldött e-mailben kérjük, tüntessék
fel a pályázó nevét és elérhetőségét. A pályázatra érkezett képekkel
kapcsolatban a fényképet készítő
hozzájárulását adja, hogy képeit a
szerző nevének feltüntetésével a Devecseri Ujság naptárfotóiban, valamint egyéb nyomtatott és digitális
megjelenéseiben felhasználhassa.
Kérjük továbbá, hogy a pályázók
minden kép fájlnevében tüntessék
fel, hogy melyik hónaphoz tartozik
az adott kép!
Szeretettel várjuk az elkészült képeket!
Devecseri Ujság Szerkesztősége

szeretnék hirdetés megjelentetését,
vagy a helyi média rendezvényen
való megjelenését, igényüket a következő elérhetőségeken jelezzék:
Devecseri Ujság:
nyarshajni@gmail.com
Devecseri Városi Televízió:
devecseritv@gmail.com
Bizalmukat, együttműködésüket
köszönjük!
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KÉRDEZTÉK - VÁLASZT KAPNAK

1. „Nem lehetne-e több családsegítőt alkalmazni?”
Válaszol György Anita a Devecseri Család-és Gyermekjóléti Központ vezetője:
A házi segítségnyújtás szolgáltatást Devecser Város
Önkormányzata társulás által fenntartott Somló-környéki Feladatellátó Intézmény keretein belül biztosítja. Jelenleg Devecser városban 53 fő ellátottat segít
saját otthonában, önálló életvitelének fenntartásában
4 fő szakképzett gondozó és egy fő közfoglalkoztatott-segítő. (Az 53 fő ellátott között igény és lehetőség
szerint vannak napi gondozottak, de olyanok is, akik
heti 1-2 alkalommal igénylik a gondozást.) 2017. január 1-től a jogszabályok változásai több szigorítást
is hoztak a területen. Egyik ilyen lényeges szigorítás,
hogy a gondozási tevékenységet csak szakképzett kollégákkal lehet biztosítani. Megszigorodott a gondozási szükséglet vizsgálat is, mely alapja a gondozásba
vételnek. A rendelkezések külön választották a házi
segítségnyújtást tartalma szerint két tevékenységi
körre, a személyi gondozásra és a szociális segítésre.
Míg a szociális segítés főként az ellátott életvitelszerűen használt lakókörnyezetének tisztán tartására,
bevásárlásra, receptkiváltásra korlátozódik, addig a
személyi gondozás - mindezek mellett - az ellátott
személyéhez kapcsolódó szakképzettséget igénylő
ápolási, gondozási tevékenységeket foglalja magába.
A cikkben felmerülő igény „beszélgetés” a mentális
gondozás, a személyi gondozás tevékenységi körébe
tartozik, tehát szakképzett gondozónőt igénylő feladat. A szolgáltatás megvalósítása állami normatív
támogatásból és az önkormányzatok hozzájárulásából történik. Sajnos a terület normatív finanszírozása
nem elegendő a szolgáltatás költségeinek fedezésére,
még abban az esetben sem, ha a gondozónők a napi
szinten maximálisan ellátható gondozotti létszámmal végzik munkájukat (7 fő ellátott/nap). Az ellátottaknál eltölthető idő - a finanszírozás lehető legjobb kihasználásával - maximum 1 óra. A gondozási
feladatok mellett az ellátottak igényeihez igazodóan
a napi bevásárlást, a gyógyszerek felíratását, kiváltást, és egyéb teendőket, valamint a közlekedési időt
is ebben az egy órában kell megvalósítani. Így sok
esetben tapasztalható, hogy az idősek számára, egyik
legfontosabb tevékenységre - a mentális támogatásra
- fordítható idő valóban leszűkül. Jelenlegi költségvetés szerint Devecser Város Önkormányzata gondozónként, 456.120.-Ft/ év támogatással járul hozzá a
feladatok biztosításához. A szolgáltatás várólistáján
jelenleg 3 fő szerepel, akiket kapacitás hiányában
nem tudunk felvenni. Az újabb gondozónő felvétele
(feltételezve a város hozzájárulását a szolgáltatáshoz)
egyrészt a várólistán szereplők ellátását biztosítaná,
továbbá növelhetné az ellátottaknál eltöltött időt,
melyet a mentális támogatásukra lehetne fordítani.

2. Válasz a régi kultúrház kapcsán feltett kérdésekre
Válaszol Ferenczi Gábor polgármester:
Az Arany János utcai régi kultúrház terveink szerint
közösségi térként működik majd a felújítás után,
melyhez az önkormányzati önerőn túl igyekszünk
pályázati, kormányzati forrást, illetve szponzorokat
is találni. Egyházi Andrea tankerület-vezető asszony
szakmailag támogatja, hogy az ingatlan nagy termét tornateremmé alakítsuk, mely az alsó tagozat
teremigényét oldaná meg. Ennek iskolánk vezetése
is örülne, hiszen jelenleg a szakiskolával megosztva
tudjuk megoldani a testnevelés órákat. Tornai Tamás
úr kérésével egyetértve délutánonként illetve hétvé-

gén ifjúsági célokat szolgál majd az épület, melyet
már birtokba vettek asztaliteniszezők, akik három
darab, eddig használaton kívüli pingpongasztalt
helyeztek el az ingatlanban. Az esélyekről biztosat
mondani nem lehet, mindent megteszünk annak
érdekében, hogy az épület mihamarabb megújuljon.
Bízom benne, hogy országgyűlési képviselőnk, dr.
Kovács Zoltán államtitkár úr is tud segíteni ebben.
3. „Néhány óvodás szülője, nagyszülője” részére
Válaszol Szentes Gáborné beruházási ügyintéző:
2016. évben Állami beruházás keretében készült
el a 7339 sz. Ajka-Devecser ök. út 12+216 km szelvénye között az útfelújítás, melynek keretében tervezésre került a Szabadság téren az óvodához egy
gyalogos-átkelőhely. A közlekedési táblákat a beruházást végző cég helyezte ki, de mivel még nem
kerülhetett felfestésre a gyalogos-átkelő burkolat
jele, ezért a kihelyezett táblák elfordításra kerültek.
Tekintettel arra, hogy korábban ezen a szakaszon
nem volt gyalogos-átkelőhely, azért azt az Önkormányzatnak kellett megterveztetnie. A gyalogos-átkelőhely tervének elkészítését követően a Veszprém
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Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya a VE/
UT/NS/A/362/1/2016. számú létesítési engedélyében előírta, hogy a tervnek a gyalogos-átkelőhely
megközelítését szolgáló járdákat is tartalmaznia kell.
Tekintettel arra, hogy a terv nem tartalmazta a járda
szakaszok kialakítását, ezért kértük a tervezőt, hogy
módosítsa a tervet. Mivel a módosított terv az út felújításának befejezéséig nem készült el, ezért a hatóság javaslata alapján Devecser Város Önkormányzata
elkészíttette a járdákat, hogy annak megvalósulását
követően az elkészített megvalósulási rajz alapján az
Önkormányzat kérni tudja a fennmaradási engedélyt
a módosított terv alapján. A rajz elkészült, de sajnos
a tervező az Önkormányzat többszöri megkeresése
ellenére még nem készítette el a módosított terveket
annak érdekében, hogy a gyalog-átkelőhelyre vonatkozó létesítési engedélyt megkapjuk, és az útburkolati
jelek felfestése megvalósulhasson. Amíg a hatósági
engedélyt nem kapjuk meg, addig az útburkolati jel
nem kerülhet felfestésre, és addig a már felhelyezett
táblákat sem lehet megfordítani.
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Alapítva 1927-ben

ÁPRILISI MORZSA – SZENT GYÖRGY HAVA - TAVASZHÓ (Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Devecseri Városi Könyvtár
Április 11-e József Attila születésnapja, a Magyar
költészet napja. Az idei évben ezen alkalomból
Czeidli József tanár, Utazás a Balaton körül a versek szárnyán címmel tartott előadást - a könyvtár
lovagtermében - melyben egy kellemes „balatoni
séta” kapcsán hallhatott a közönség olyan neves
írók és költők balatoni kötődéséről, mint Takáts
Gyula, Kisfaludy Sándor, Tatay Sándor, Radnóti
Miklós, Jókai Mór, Csokonai Vitéz Mihály, Illyés
Gyula, Karinthy Frigyes, József Attila, Gárdonyi
Géza. Gyermekkorok, szerelmek, életsorsok jelentek meg az irodalmi barangolás során, ahol
Sikos Lászlóné nyugdíjas pedagógus verset szavalt, a negyedik osztályos Dávid Eszter népdalt
énekelt.
Április 12-én van az Űrhajózás napja, majd a
Könyvtárosok napja, Rendőrség napja, a Műemlékvédelmi nap, valamint a Föld napja. Az
idei évben április 16-17-re esett Húsvét, mely
kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. Nagycsütörtökön, a katolikus vidékeken elnémulnak a
harangok, jelezve Jézus szenvedésének kezdetét.
Nagypénteken emlékezünk Jézus keresztrefeszítésére, szenvedése a passiójátékban elevenedik
meg minden esztendőben. Nagyszombaton újra
szólnak a harangok, elkezdődik a készülődés az
ünnepre. Húsvétvasárnapján feltámadási körmeneten vesznek részt a hívők. A keresztények
egyik legnagyobb ünnepéhez, számos népszokás
kapcsolódik De honnan is erednek ezek a ma már
sajnos feledőben lévő szokások? Tudjuk-e mit is

A SOMLÓ DICSÉRETE

Sok írót és kötőt ihletett meg a festői szépségű
Somló és tüzes leve, a nászéjszakák bora. De kevésbé ismert a Somlóhoz kötődő azon személyek
neve, akik hangot adtak a bazaltpiramishoz való
vonzódásukról, szeretetükről. Vaczkó László:
Vonzás és varázslat (A Somló az irodalomban)
című könyve csokorba gyűjtötte őket. Somogyi
Károly, a Devecseri Újság, majd az ezt felváltó
Somlóvidéki Hírlap főszerkesztője, a somlóitól

jelképez a tojás, a nyúl, a barka vagy a bárány?
A barka bolyhos virágának régen gyógyerőt tulajdonítottak. A tűzhelybe dobták, miszerint ez
megóvja a házat a bajoktól, lenyelve pedig gyógyszerként elmulasztotta a torokfájást. A húsvéti
nyúl az ünnep termékenységgel kapcsolatos vonatkozásában magyarázat lehet a nyúl szapora
voltára. A Biblia írása szerint az ótestamentumi
zsidók az Úr parancsára bárányt áldoztak, vérével bekenték az ajtófélfát, hogy ne érje őket az Úr
haragja. A húsvéti bárány Jézust is jelképezi. Az
Újtestamentumban Jézus az emberiség megváltására jött a földre: „Krisztus a mi bárányunk,
aki megáldoztatott érettünk”.
A tojás az élet újjászületésének, a termékenységének a legősibb jelképe. Fontos szerepe van a
húsvéti menüben, de a tojások festése, díszítése
is régi időkre nyúlik vissza. A leggyakrabban
használt szín a piros, melynek védőerőt tulajdonítottak. A tojások piros színe egyes feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi. Egyre több
helyen találkozhatunk húsvéti díszbe öltöztetett
településekkel. Városunkban április 11-12-én a
könyvtár dolgozói tojásfa díszítésre invitálták a
lakókat a templom melletti térre, hogy a saját
készítésű tojások az ünnep tiszteletére díszítsék

Fotó: Devecseri Városi Könyvtár
hímes tojásokat a kertben álló fa, vagy a vázában
álló barka ágaira. A városi tojásfa környékén a
legkisebbeket a Start munkaprogram munkatársainak jóvoltából állatsimogató várta.
A legismertebb, legvidámabb népszokás a húsvét hétfői locsolkodás. A locsolás a víz megújító
erejébe vetett hitből ered. Így a fiúk valójában
az elhervadás ellen locsolják meg a lányokat. A
megújulás, újjászületés hónapjában legjobb, ha
keressük a számunkra legmegfelelőbb kikapcsolódást nyújtó programokat, minél többet tartózkodunk a szabadban, és újult erővel, frissen
várjuk májust, a szerelem hónapját.
Nyárs Hajnalka

Fotó: Kovács Zsolt
a teret. Ez a szokás Németországból és Ausztriából ered, ahol a húsvéti dekoráció részét képezi
a tojásfa. Később vették át ezt a szokást az amerikaiak, ma már hazánkban is sokan akasztanak

Hasad a szép hajnal, mutatja sugarát,
Szép szívvel és szájjal dicsérjük az Atyát.
Az Atyaistennek imádandó fiát,
Hogy el ne hagyta érni húsvét másodnapját.
Én is, íme, boldog örömet hirdetek,
Hogy feltámadt Krisztus, azon örvendjetek!
Feltámadt a Jézus, legyőzte a halált,
Ezáltal az élet diadalmat talált.
De hogy minek jöttem én, azt is megmondom:
Öntözködni jöttem, a szót nem cifrázom.
Engem öntözködő ápolónak hívnak,
Vizemből a lánykák friss életet szívnak.
Adja ki a lányát, kérem szeretettel,
Hadd öntsem meg a kezét rózsavizemmel!

felajzott verselési jókedvében írta meg a Búcsú
nóta című költeményét, amellyel valószínűleg
az általa jól ismert Lestyán Jánost tisztelte meg.
Ebből a versből álljon itt egy rövid részlet:
„Lestyán János búcsúzik a Somlótól
Tüzesedik szeme már a jó bortól.
Attól félek lángjaitól el is ég,
Mert ebből a tűznedűből neki soha nincs elég.”
Bizonyára mindketten résztvevői voltak annak az
eseménynek, amelyről a Devecseri Újság 1930.
szeptember 14-i száma is tudósított, tudni illik
arról, hogy Schmall Gyula somlóhegyi szőlőbirtokos az 1925. évi Országos Vendéglős Kongres�szusának öt éves találkozóján népes társaságot
látott vendégül. Pápai Lajos, a tragikusan fiatalon
elhunyt huszárkapitány pedig fanatikusan rajongója volt a somlói bornak. Erről tanúskodik, Az
egy pohár somlai bor című verse, amely alátámasztja és erősíti a szakberkekben elismert vélekedést, hogy az itt termett ital a legjobb gyógyszer

minden nyavalyára. Napjainkban is fel-felhangzik pinceszerekkor, e költemény néhány részlete:
„Énnye, be nem jól érzem belső részem,
Sem ülve, sem állva nem lelem helyem:
Mintha fáznának a testem tagjai,
Tán nem ártana egy jó pohár somlai!”
Sokszor kerül a kezembe Telkes (Tánczer) Lajos
devecseri telekkönyvvezető Somlóról írt számos verse is. A Magyar Turista Egyesület Somló
Osztályának volt a titkára az 1930-as években.
Említésre és idézésre méltó A néma harang zúgása című lírai verse, amely a hegy váráról regél.
„Sasfészek voltál-e?
Nem. Hatalmas erősség!
Mert még így is nagy vagy-haldokolva:
és nagyon fáj látni
tornyod és bástyáid kövé
körötted heverni-szerteszórva.”
Czeidli József

Alapítva 1927-ben

Sorsok
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GYÉMÁNTESKÜVŐ

Az egymáshoz tartozás ünnepe
60 év együtt szeretetben, örömben, közösen kéz
a kézben, megküzdve a gondokkal, fájdalmakkal,
megőrizve a békességet, a nyugalmat, egymásba
kapaszkodva átlépni az akadályokon – keveseknek adatik meg. A szerencsés kevesek közé
tartozik Hefler Jenő és felesége Bende Hermin,
akik éppen 60 éve találtak egymásra, azóta fogják egymás kezét jóban, rosszban.
Egyetlen munkahely - a vonatok között 41 évig
munka után. Nyugdíjasként még 10 évig vis�szajárt dolgozni. Hefler Jenő az iparos család
egyetlen gyermeke Kolontáron született 1934ben. Két éves volt, amikor molnár édesapja meghalt. Nagyon jó nevelőapát kapott. A csótai malomban laktak, amely ott állt, ahol az iszap hat
és fél éve kizúdult. A malomsor egyik tagjaként
nagyszerű lakást biztosított és a kolontári iskola
is közel volt. A középiskolát a távoli Szombathelyen kezdte a Premontei Gimnáziumban. Az
érettségi elmaradt, mert államosításkor bezárták
az iskolát. 1952-ig a malomban segítette a szülők munkáját. Egy év múlva Ajkán, a vasúton
lett fizikai munkás. Munka közben több szakvizsgát tett. 1964-től a vasútépítési és fenntartási technikumot végzett. 1968-ban érettségizett Budapesten. Ugyanitt járt egy 10 hónapos
speciális technikusi képzésre. Pályamester lett
Ajkán. 1976 és 78 között építésvezető volt Hajmáskéren, Veszprémben, Sárszentmihályon.
350 embert irányított. 1978-tól az ország egyik
legszebb heygi vonalán Veszprém és Győr között
volt pályamester. A vasút műszaki biztonságáért
felelt. Innen ment nyugdíjba „Kiváló vasutas”
kitüntetéssel 41 év 1 hónap
Rossz mellékvágányon - Máig kísértő borzalom
Hefler Jenő 1954-ben katonának vonult. Az ercsi
műszaki alakulatnál hidász lett. 1956. november
26-án Budapestre vezényelték csapatát rendfenntartónak. A harcok során annyi borzalmat élt
át, hogy egy életre is sok volt. Látta a lábuknál
felakasztott fiatal katonákat, a füstölgő kilőtt
járműveket….(hosszú ideig a sírás fojtogatja).

Esküvő 1957-ben

Robi, apa, anya, Jenő

A házaspár 1965-ben

November 7-én gyalog indultak haza öten. A
szovjet katonák elfogták őket. Egyik társukat
9 lövéssel kivégezték, mert fegyver volt nála.
Négyőjüknek kellett kézzel gödröt kaparni és
eltemetni lelőtt bajtársukat. 1981-ben a vasúton
összeütköztek egy szovjet páncélos járművel.
Akkor Jenő úgy gondolta, hogy a sors igazságot
szolgáltatott társukért.
A 60 éve hű társ, Bende Hermin
Tüskeváron született 1932-ben földműve családban. Növényt termeztettek és sok állatot tartottak. 1945-ben a 37 éves édesapa hősi halált halt.
(A hadiárvaságot csak 2015-ben ismertették el
egy a Járási Hivatalban dolgozó hölgy segítségével.) Az anya, Hermin és a 6 évvel fiatalabb
öccse teljesen egyedül maradt pénz nélkül. Napszámba jártak erdőre, mezőre. Nehezen tartották
az állatokat. A fuvarokat is munkával váltották
meg. Az anya egyedül tartotta el a kis családját.
Hermin az iskola után ahol csak tudott segített.
Apja halálát még ma sem tudja feldolgozni, hisz
elbúcsúzni sem tudott tőle. (Könnyei most is előtörnek.) 1974 és 88 között ruhákat varrt a KTSZ
varrodájában. Innen ment nyugdíjba.
Azonos vonaton
Hermin és Jenő 1951 szilveszterének táncmulatságán ismerkedett meg Tüskeváron. 8 hónap
után megszakadt a kapcsolatuk. 1956-ban a tüskevári búcsú újra összehozta őket. Ez már nem
lehetett véletlen. Olyannyira nem, hogy 1957.

április 28-án lakodalmat ültek és elfoglalták új
fészküket a csótai malomban. 1963-ban született
Jenő, aki vasúti műszerész lett. Az iszap elvitte
a házukat, most Agárdon élnek. Négy gyermekük már önálló életet él. Róbert 1969-ben látta
meg a napvilágot. Vegyipari technikumot végzett. Jelenleg Érden vállalkozó. 1992-től 2006-ig
rallyversenyző volt, országos bajnokságot nyert.
Most egyik fia versenyez. A család még egy fiúval
és egy lánnyal büszkélkedhet.
Hatvannál megállt a vonat
Szép ünnep készül
Az 1972-ben épült házban félszobányi terepasztal
alagúttal, váltókkal, őrházakkal, sorompókkal,
meg ami még kell, és emlékeztet a szép foglalkozásra, a sikeres múltra. Az udvar és a kert
szorgos kezek munkáját dicséri. Hermin nehezen jár, Jenőnek megromlott a látása, de életkedvük jó, tökéletesen ellátják magukat. Sokat
köszönhetnek Ferencz Judit doktornőnek és az
asszisztensnek, Gyöngyvérnek. Dicsérik nagyszerű szomszédjuk Lengyel Imrét és feleségét,
Ilikét, akik mindig figyelnek rájuk. Most ünnepre
készülnek. Judit menyük szervezi az eseményt.
Az egész család együtt lesz. 60 év együtt egy vonaton, egy fülkében, ugyanazon a padon. Ilyen
csak jó embereknek adatik meg.

Jenő és két gyermekük 1972-ben

Hermin és két gyermekük 1974-ben

Váti Ferenc

Jenő katona Ercsiben
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„LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ”
ORSZÁGOS KÓRUSFESZTIVÁLON ÉNEKELTEK
A VACKOR ÓVODA ÓVODAPEDAGÓGUSAI

Alapítva 1927-ben

Bakony-Somló Népművészeti Találkozó
Devecser, 2017. június 3. szombat

Óvodánk nevelőtestülete két mozgalmas és tartalmas napot tudhat maga
mögött. 2017. április7-8-án részt vettünk az ”Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” Óvodapedagógusok
Országos Szakmai Egyesülete XXIIII.
Konferenciáján és az Óvodapedagógusok IV. Országos Kórusfesztiválján. E
két neves rendezvénynek a „Nagykunság fővárosa”, Karcag, valamint Püspökladány városok adtak otthont.
Az első napon értékes előadásokat
hallhattunk a művészeti bázisóvodák
gyakorlati munkájának minőségi fejlődéséről, „jó gyakorlatairól”.
Látogatást tettünk Karcag város három művészeti programmal dolgozó
óvodájába is. A „konok kunok” városának elhivatott óvodapedagógusai nemcsak a szakmai munkájukba engedtek
bepillantani, hanem megismerhettük
és élvezhettük közvetlen vendégszeretetüket is.
„Az éneklés szebbé teszi az életet, az
éneklők másét is.”- hangzik a híres
Kodály-idézet, amely akkor csengett
először a fülünkbe, amikor elhatároztuk, hogy jelentkezünk a Püspökladányban, három évente megrendezésre
kerülő kórusfesztiválra. Óvodapedagógusként a napi munkánkat átszövi, a
pedagógiai programunkban fontos szerepet tölt be a gyermekek ének-zenei
nevelése, a zenei fogékonyságuk gazdagítása. Alapelvünk, hogy a mai értékcsökkentett világunkban a gyermekek
értékes zenével ismerkedjenek meg,
„csak tiszta forrásból” merítkezzünk,
ezért a mindennapokban is többnyire
a nemzeti értékeket képviselő, nemzeti
tudatot megerősítő népzenei művekből válogatunk és azokkal ismertetjük
meg őket. Erre a zenei rendezvényre is
kizárólag hasonló értékeket közvetítő
zenei művekkel, népdalokkal lehetett
jelentkezni.
Nagy Jenőné, a művészeti alternatív
programunk gazdája meghatódva nyitotta meg a Kodály Zoltán halálának 50.
évfordulójával egybeeső rendezvényt és
beszélt a pedagógiai programunk zenei
nevelésének értékeiről és fontosságáról.

Az ország különböző területéről érkező 11 kórus között a nevelőtestületünk
által alkotott, „Búzavirág” fantázianevet viselő kórusunk első ízben mutatkozott be a rendezvényen. .Felemelő
érzés volt a Püspökladányi Református
templomban helyet adó zenei fesztiválon ez alkalommal szereplőként részt
venni. Fő célkitűzéseinket, a jó hangulatú, örömteli, vidám éneklést magyarbődi népdalcsokrunkkal sikerült
megvalósítanunk. A kórustagok odaadó munkájának köszönhetően méltón
tudtuk képviselni a Vackor Óvodát és
Devecsert. Ragyogó művészeti élményt
jelentett számunkra a 11 kórus három
szólamban, közösen felcsendülő tavaszi
éneke a templom előtti téren.
A színvonalas rendezvény állandó
meghívott vendége volt dr. Márkusné
Natter- Nád Klára, a Magyar Kodály
Társaság titkára, aki őszinte elismeréssel méltatta a résztvevő óvodapedagógusokat.
Köszönetünket fejezzük ki Gaschler
Beáta néptáncos, koreográfusnak, akinek a szakmai iránymutatásait követve
sikerült a népdal éneklés jellegzetes
hangulatát átérezve, átszellemült előadásmóddal derűt, vidám hangulatot,
melegséget varázsolni a hűvös templom falai közé.
Ihászné Szabó Katalint, a Devecseri
Zeneiskola vezetőjét a rakoncátlan hangok kordában tartásáért illeti köszönet, hiszen sokat segített abban, hogy
a szereplés izgalmában egyetlen hang
se menjen tévútra.
Az Őszi fény Nyugdíjas Klub tagjai
biztosították számunkra az egységes
megjelenéshez szükséges gyönyörű
szoknyáikat, amiért szintén köszönettel tartozunk.
Gyönyörű emléklappal-és plakettel,
virágcsokorral, a kezünkben, boldogsággal a szívünkben, szakmailag megújulva, élményekkel gazdagodva, lélekben feltöltődve tértünk haza a szakmai
napokról.
Bertalanné Poór Beáta, Lipkáné
Oszkó Ágnes óvodapedagógusok

Bakony Virágai Veszprém Megyei Szólótáncverseny
Kézművesek, kistermelők vására

Felnőtt néptáncegyüttesek fesztiválja, népzenei és
néptáncos gála, táncház
Szervező: Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre
Társszervezők: Veszprém Megyei Néptánc Egyesület, Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület, Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Telefon, e-mail, web: +36-20-3786459, cimbi@iplus.hu , www.hidakforum.hu ,
www.eloforras.eu
Támogatók: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház, Hunyor 2004 Bt.,
Tradíció Folk Kft.,
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A CSALÁNT BECSÜLJÜK MEG
Felsorolni is sok a csalán számos gyógyhatását. Egyik legjobb vértisztító növény, feloldja az
anyagcseréből származó salakanyagokat, eltávolítja a szervezetből a mérgeket. A vesét fokozottabb vízkiválasztásra serkenti, csökkenti a vér
húgysavszintjét, ezért hatékonyan alkalmazható
köszvény, ízületi gyulladások, reumatikus megbetegedés kezelésére. A régi módszert, hogy a
fájdalmas végtagokat a csalán friss hajtásaival
csapkodják meg, ma is alkalmazzák. A csalánban
lévő hangyasav miatt „csíp” a csalán, de az nem
ártalmas, hanem gyógyít. A vese- és hólyagkő
képződésre hajlamosaknak érdemes rendszeresen csalánteát fogyasztaniuk, mert segítségével még idejében kiválasztódik a homok. Csak
élvezeti teaként is ihatunk egy-két alkalommal
csalánteát, mert élénkítő hatású, sok vitamint
és ásványi anyagot (pl. vasat) tartalmaz. A gyökeréből készült tea megakadályozza a prosztata
rendellenes növekedését, növeli a vizelet mennyiségét, felére csökkenti a vizelési ingert, gyorsítja

a vizeletáramlást. Vércukor szintet csökkentő
tulajdonsága is ismert. Fokozza a szervezet ellenálló-képességét. Allergiás betegségeknél is segít
enyhíteni a panaszokat. A gyógyteát forrázással
készítsünk a levélből, főzéssel a gyökérből. Most
tavasszal, de ősszel is javasolt végezni egy 6 hetes vértisztító csalántea kúrát napi egy csészével
reggel. Vese- és hólyaghomok hajtásra egy liter
csalánteát egy óra alatt meg kell inni (egy liter
víz + egy púpozott evőkanál teafű). Semmiféle
gyógyteát sem javasolt 6 hétnél tovább fogyasztani. Iktassanak be egy szintén 6 hetes szünetet,
s utána ismét jöhet egy kúraszerű teás időszak,
ha még orvosolni kell a bajt, s bírja kitartással
az érintett. Máj- és epebántalmakra, reggel éhgyomorra minden másnap egy csészével egy
hónapon keresztül. A lép betegségeire egy hétig
minden nap egy csészével. Napjainkban a divatos
reggeli, a smoothy, gyümölcs-zöldségpüré egyik
összetevője is lehet a friss csalánlevél, amíg nincs
idei, zöld spenót. Ülőfürdőként aranyérre vagy
reumára is javasolt a csalán, borogatóként pedig
bőrkiütésekre használhatják. Hajhullás és korpásodás megelőzésére, valamint hajzsírosodás
ellen is hat. Kovasav tartalma erősíti a hajhagymákat, a kötőszöveteket és a körmöket. Sokan
kiváltják a főzőcskézést csalánsamponnal, hisz
az kényelmesebb. A természetgyógyászok állítják, hogy a főzet hatásosabb. A csalán áldásos

hatását a GULÁG- táborokban volt hadifoglyok
is elmondhatták. Közülük már alig él valaki, de
csalánlevest mindannyian megismerték a fogság
alatt. Talán az életüket is a csalánleves mentette
meg. A nagy szegénységben az erdők alján vadon
nőtt csalánból készített, korpával sűrített leves
tartalmazott annyi hasznos anyagot, ami az élet
fenntartásához elégnek bizonyult. Erdélyben tavaszonta minden család készít csalánfőzeléket.
Éppúgy készíthető, mint a spenót, fokhagymával, kis borssal ízesítve. Sok, friss, zsenge csalánt
szedjünk tiszta helyről. Húsok mellé is finom,
vagy csak tükörtojással is fogyasztható. (Ui: Ha
a kertünkben most tavasszal a tavalyi körömvirág elhullott magja kikel, ne kapáljuk ki, hagyjuk
megnőni. Igénytelen növény a körömvirág, de
kitűnő gyógynövény. Ősszel szárítsunk a virágjából magunknak.)
M. Mester Katalin
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TERMÉSZET SZAVA

A „Gyémántosok” Első sor: (alsó) Balról jobbra: Varga Nóra (Nagyalásony),
Marczi Adrián (Devecser), Miterli Virág (Városlőd), Sesztakov Dorottya, Panna
(Noszlop) Második sor: (hátsó) Balról jobbra: Reinitz Zsanka (Pápakovácsi),
Szikra Dorina (Noszlop) Dávid Eszter (Devecser)

A noszlopi általános iskola hagyományos - a Természet szava című
versmondó - versenyét idén is meghirdette és megrendezte. A környékbeli iskolák közül Magyarpolányból,
Nagyalásonyból, Devecserből, Kislődről, Városlődről, Úrkútról, Pápakovácsiból érkeztek alsó és felső tagozatos versenyzők, összesen
44-en. Városi Attila iskolaigazgató köszöntőjében örömének adott
hangot, hogy töretlenül népszerű
a noszlopi szavalóverseny. A gyerekek legtöbb verset Arany Jánostól, Zelk Zoltántól, Gazdag Erzsitől,

Nemes Nagy Ágnestől, Weöres Sándortól választottak, s a költők által
megfogalmazott természet dicséretét zengték. A zsűri elnöke, Szente-Takács Anna a Devecseri Városi
Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója és két értékelő társa bronz,
ezüst. arany és gyémánt minősítéseket adott ki korcsoportonként. A
díjátadó után közösen elénekelték a
Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt, amellyel a Víz világnapjáról is
megemlékeztek.
Czeidli József

KÖZÖS KONCERT
Közös koncertet tartott a kisváros
zeneiskolája a fővárosi Weiner
Leó Zeneiskola növendékeivel. A
meghívást szívesen elfogadó Oszti
Éva zongoratanár tanítványaival
érkezett Devecserbe. A másfél
órás örömzenélésben a vendégek
mellett a helyiek is sikeresen
szerepeltek, zongorán, klarinéton,
trombitán játszottak. A közönséget
Mayer Gábor az általános iskola
igazgatója köszöntötte. A vendéglátó
intézmény vezetője, Ihászné Szabó
Katalin klarinétművész hívta
a színpadra a tizenhat fellépőt.
Élményt nyújtó előadásukkal
kiérdemelték, hogy nevüket lapunk
megemlítse és megörökítse. (Balogh
Panna, Takács Ungár Benjamin

(budapesti), Dávid Eszter, Varga
Noémi, Molnár Barbara, Kelemen
Alexandra, Polágyi Richárd
(budapesti), Molnár Bálint, Pomper
Alexandra, Boldizsár Bíborka,
Tomor Júlia, Fenyvesi Júlia, Calvo
Szilvia (budapesti), Komorowitz
Zsuzsanna (budapesti), Bokros
Bálint, Balázs Sámuel (budapesti).
Egyhangú volt a vélemény, hogy
érdemes volt megrendezni a
közös koncertet. A gyerekek
megismerhették egymást és újabb
szereplési lehetőséghez jutottak.
Természetesen önbizalmukat is
erősítette a mostani koncert, ami
a közelgő regionális versenyeken
szép eredményeket hozhat.
Czeidli József

Kelemen Alexandra devecseri növendék klarinéton játszik, zongorán kíséri
Ihász Irén devecseri zongoratanár

NYÍLT NAP A GÁRDONYIBAN
Április 5-én nyílt napot tartottak
a Gárdonyi Géza Általános Iskola
és AMI alsó tagozatán. Ezzel
az intézmény lehetőséget nyújt
az érdeklődők számára, hogy a
tanítási órákon való részvétellel
személyesen tapasztalják meg, mi
történik egy-egy óra keretein belül,
megfigyelhessék a pedagógusok
által alkalmazott pedagógiai
módszerek sokaságát, láthassák,
hogy az iskolába járó gyerekek
hogyan dolgoznak egész órán,
milyen légkör feledteti számukra
a munkába fektetett energiát,
egyszóval, ha rövid időre is, de
bepillantást nyerhessenek az
iskolában folyó munkába. Bognárné
Simon Katalin igazgatóhelyettes
kérdésünkre elmondta, hogy
elsősorban azokat a szülőket
várták, akik kíváncsiak az iskola
napi működésére és szerették volna
megnézni gyermeküket tanulás

közben, várták a felső tagozaton
tanító kollégákat, illetve számítottak
azok jelenlétére is, akiknek
gyermeke szeptemberben kezdi az
első osztályt. Hangsúlyozta, hogy
az iskola pedagógusai a tanítási
módszerek színes skálájának
alkalmazásával, a digitális
taneszközök nyújtotta lehetőségek
kihasználásával szinte minden
tanórán élnek a tevékenykedtetés,
a digitális kompetenciák
fejlesztése és nem utolsó sorban a
hatékonyság érdekében. Kiemelt
feladatunknak tartja, hogy a
mai „túldigitalizált” világban a
mindennapi tevékenységek során
kihangsúlyozzák az írott források
jelentőségét is. Oszkó Aranka fia
Balázs, a második osztály tanulója.
Édesanyja fontosnak tartotta, hogy
megnézze, örökmozgó fiát tanórán,
így ne volt kérdés számára a
részvétel. Nagyon tetszett neki, hogy

az órák összetettek, hogy a gyerekek
nagyon lelkesek. Maximálisan
elégedett az iskola munkájával, a
pedagógusok hozzáállásával, és ha
most kellene dönteni arról, hogy
gyermekét melyik iskola biztonságot
nyújtó szárnyai alá bízza, akkor is a
devecseri iskola mellett tenné le a
voksát. Kulcsárné Németh Gyöngyi
a felső tagozat matematika-fizika
szakos, valamint Horváth Csabáné
Treiber Ildikó magyar szakos tanár
is kíváncsiak voltak az alsó tagozat
nyílt napjára. Kulcsárné Németh
Gyöngyi pozitív tapasztalatokkal
távozott a 4. osztályos tanóráról.
Elmondta, megdöbbentő volt
számára, hogy az alapműveletek
biztonságos használata az általa
látogatott osztályban nem okoz
problémát, szinte még azoknak
a gyerekeknek sem, akik kicsit
lassabban tudnak haladni
társaikhoz képest. Az iskolában az

ilyen rendezvények azon túl, hogy
az érdeklődőket egy élménnyel
ajándékozzák meg, lehetőséget ad
a személyes beszélgetésekre is. Az
igazgatóhelyettes a látogatottsággal
kapcsolatban elmondta, hogy
szerették volna, ha minél többen
jönnek el, aki jelen volt, mindenképp
egy nagy élményhez jutott, aki nem
egy élménnyel lett kevesebb.
Nyárs Hajnalka

Matematika óra
Fotó: Martonné Csom Adél
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„A VEZETÉS CSELEKVÉST JELENT, NEM POZÍCIÓT”
INTERJÚ LENNERNÉ PÁL SZILVIA ÓVODAVEZETŐVEL
1.Miért érzi hivatásának az óvónői pályát?

Már gimnáziumi éveim alatt tudatosan készültem az óvodapedagógus
pályára, a gyermekek varázslatos
személyisége, a velük kapcsolatos
miértek és hogyanok keresése mindig érdeklődésem középpontjában
állt. Hivatástudatom elkötelezettségből, odaadásból, szakmai felelősség vállalásból táplálkozik.
2.Milyen vezetői elveket tart szem
előtt?
„A vezetés cselekvést jelent, nem
pozíciót.” (Donald H. McGannon)
Számomra a Vackor Óvoda vezetése
nem hatalmi pozíciót, hanem szolgálatot jelent, szolgálatot a gyermekekért, a munkatársakért, szülőkért,
kis hazánk köznevelésének ügyéért.
Nyílt és őszinte kommunikációval,
megfelelő információ áramlás biztosításával igyekszem összehangolni
az óvoda életét, hitelességemet cselekedeteim is megerősítik. Fontos a
határozott döntésképesség, fel kell
tudni ismerni, mely kérdésekben
kell önállóan dönteni, melyekben a
vezető társakkal, a nevelőtestülettel,
melyekben az alkalmazotti közösséggel, vagy akár a szülők bevonásával. Elengedhetetlen a lényeglátás
képessége, ne vesszünk el a részletekben. Legyenek reális, de magas
szintű elvárásaink, ne azt adja a vezető a kollegáknak, amire vágynak,
hanem azt, amire szükségük van a
fejlődésükhöz. Meghatározó vezetői
elv a humánus hozzáállás, az emberi
oldal, büszke vagyok arra, hogy szívesen és bizalommal fordulnak hozzám problémáikkal a munkatársak.
Fontos a közösségi szellem megőrzése, ápolása, folyamatos fejlesztése.
3.Mi a jó nevelői munka lényege?
Bizalommal teli, nyugodt légkörben
tetteinkkel sugározzuk a feltétel nélküli szeretetet, művészeti pedagógiai programunk azon elvét: „Tisztellek Téged, fontos vagy nekem,
csakis Rád figyelek és segítek neked,
ha szükséged van a segítségemre.”
Alaposan ismerjük a gyermekeket,
aktuális érzelmi állapotukat, s ennek megfelelően reagáljunk. Tiszteljük a gyermekek személyiségét,
lássuk meg mindenkiben az értéket.

A mai kor gyermekéhez igazodó,
változatos pedagógiai módszereket
használjunk.
4.Ön szerint mi a Vackor Óvoda
legfőbb erőssége?
A művészeti nevelés erejével hatunk
a gyermekekre, hiszen a művészetek
az érzelmekre hatnak és az érzelmeknek rendkívüli jelentősége van
az óvodás gyermek életében. Művészeti óvodaképünk, speciális eszköztárunk, amely nevel és ízlést formál, óvodásaink, a szülők és az ide
látogatók számára. Évszakonként
változó Ovi-Galériánk, melyben
helyi és térségünkben élő alkotók
kiállításait rendezzük meg. Színvonalas rendezvényeink, melyeknek mi magunk vagyunk kitalálói,
szervezői, lebonyolítói, ellentétben
számos olyan óvodával, akik rendezvényeiken ún. külső fellépőt kérnek fel, nem kevés összegért. Óriási
a különbség. Büszkék vagyunk Oviszüretünkre, amely 22 éve városunk
üde színfoltja. Gyermeknapjainkat
évek óta az óvodapedagógusok koordinálásával a szülők mesejátéka
teszi felejthetetlenné. Tehetséggondozásunk, melynek minden tanköteles korú gyermek részese.
5.Mit jelent az életében az óvodapedagógia?
„Ahol pedagógia van, ott két személyiség rejtélyes találkozásáról van
szó.” (Vekerdy Tamás)
Kisgyermekkorban dől el, hogy milyen személyiséggé válunk, éppen
ezért az óvodás éveknek meghatározó szerepe van a gyermek személyiségfejlődésében. Számomra az
óvodapedagógia küldetést, missziót jelent, amelyben az örök emberi

értékek átörökítése, saját nemzeti
kultúránkkal való ötvözése jelenik
meg az óvodai nevelés-fejlesztés
keretében.
6.Mit jelentenek Ön számára a
gyerekek?
Megannyi csodát, varázslatot, melyekhez, ahányan vannak, annyiféle
út vezet, s az útkeresés rejtelmeiben
együtt, újra és újra felfedezhetjük
velük a körülöttünk lévő világot.
7.Milyen az óvoda kapcsolata a
gyerekek szüleivel?
Legfontosabb partnereink, számítunk észrevételeikre, javaslataikra.
Nyitott óvoda vagyunk, a szülők
bármikor bepillantást nyerhetnek
mindennapjainkba. Rendezvényeinken rendszeresen bevonjuk őket
(Népmese napja, Szüret, „Mikulás
házhoz megy”, alkotó délutánok,
Gyermeknap).
8.Milyen érzés vezetőnek lenni a
devecseri óvodában?
Rendkívül felemelő érzés, tősgyökeres devecseriként, ide jártam
óvodába, óvónői gyakorlatomat is
itt töltöttem, szülőként is szívesen
bíztam kollégáim gondos nevelésére
gyermekeinket, Dorinát és Ábelt.
Első és egyetlen munkahelyem, ahol
23 év óvodapedagógusi szolgálat
után immár második óvodavezetői
ciklusomat kezdhetem el, pályázat
kiírása nélkül, melyre a Köznevelési Törvény ad lehetőséget. Köszönöm és rendkívül büszke vagyok
arra, hogy az óvoda kollektívájának
többségének támogatását, bizalmát
élvezem, hogy együtt folytathatjuk

a közös munkát. Köszönöm Devecser Város Képviselő-testületének
támogatását, bízom a további sikeres együttműködésben. S végül, de
nem utolsó sorban hálásan köszönöm családomnak, férjemnek, Andrásnak, hogy mindenben mellettem
állnak és segítik munkámat.
9.Milyen tervek vannak az elkövetkezendő évekre?
Intézményünket az a megtiszteltetés érte, hogy szakmai munkánk
elismeréseként Modellóvoda címre terjesztette fel az „Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel”
Országos Szakmai Egyesületünk.
Ez számos kihívást jelent nekünk,
továbbképzések, szakmai fórumok
helyszínéül kell szolgálnunk, illetve óvodaképünk tartalmi elemei is
példát kell, hogy mutassanak minden ide látogató számára. További
fontos feladat az új törvényi előírásoknak megfelelő bölcsődei ellátás
kialakítása, megszervezése. Három
nagyszabású EFOP pályázatban is
érintettek vagyunk.
10.Melyik idézet foglalja össze
legjobban az Ön pedagógiai hitvallását?
„Mi a gyermekszeretettel nem elégszünk meg. Hirdetjük, hogy szeresd
és ismerd meg a gyermeket. Ismerd
meg, hogy igazabban szerethessed,
hogy mélyebben védelmezhessed, s
jobban nevelhessed.” (Nagy László)
Köszönöm az interjút, további sikeres munkát kívánok!
Nyárs Hajnalka

Intézményi Hírek

- 12 -

MÁRCIUS 15.

Alapítva 1927-ben

1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCOT ÜNNEPELTÜK…

Fotó: Kovács Zsolt
Többek között felidézte azt a
máig élő helyi tényt, hogy a
forradalom és szabadságharc 50.
évfordulójának emlékezetére, 1898ban kapták a forradalmárokról
nevüket a kisváros frekventált
utcái, terei. Ekkor nevezték el a Fő
utcát Kossuth utcára, a templom
környéki teret Petőfi térre, a volt
bíróság (most Polgármesteri
Hivatal) előtti teret Deák térre, a
Kolontár felé tartó utat Széchenyi
utcára. Valóban ezek az utcák, terek,
azóta is meghatározóak, Devecser
centrumát szimbolizálják.
A történések felidézésén túl, hazafias gondolatokkal is teli polgármesteri beszéd kellő alapot adott az alsó
tagozatosok által előadott műsor
befogadására.
A színházterem kényelmes, bordó
bársonyos széksoraiban ülők közül
többen ki is mondták a bennük felmerülő kérdést: no, kíváncsi leszek,
mit tudnak majd a gyerekek hozzátenni a mai ünnephez?! Utólag
mondhatjuk: nagyon is sokat. Nyárs
Hajnalka pedagógus munkáját, rendezését dicsérte a műsor. A tanítónő
volt a műsor szerkesztője, a zenei
válogató, zenei rendező, a drama-

turg, a koreográfus, a díszlettervező,
a jelmeztervező…, és a világítások
kigondolója, minden poszt betöltője, amit megkívánt ez a nem rövid,
pergő, egy pillanatra sem unalmas,
bakiktól, de még tétovázásoktól is
menetes előadás. Hogy miért írtam
össze ennyi elismerő szót? Mert magam is pedagógus vagyok, s tudom
mennyi szép, gyönyörűséges-építő
kínnal, folyamatos instruálással jár,
amíg kialakul a végleges, a jól begyakorolni való produkció. S elképzelem, mennyi energiát kívánt a pedagógustól, hogy a színházi előadásig
eljuttassa a teljes osztályát, s a hozzájuk csatlakozó 3-4-eseket. Men�nyi türelem, kitartás kellett ahhoz,
míg a gyermekek felfejlődtek arra a
szintre, amit láthattunk. Ahol mindenki tudta a helyét, tudta a lépéseinek, karmozdulatainak irányát,
tempóját, tudta a szövegét, tudta
mikor következik, milyen tempóban csatlakozzon az előtte szólóhoz.
Nyárs Hajnalka kitűnő érzékkel válogatta össze a verseket, s a magyar
nép- és könnyűzenei kincsből a ’48ra ihletett dalokat, a vérpezsdítőket,
a győzelmet felidézőket. Látszik,
hogy jól ismeri tanítványai értékeit, mert mind a versmondók, mind
az énekesek derekasan helytálltak.
E kicsi gyermekek olyan mély átéléssel adták elénk Petőfi forradalmi
gondolatait, hogy a lelkünk is elfogadta tőlük, s nem hiányoltuk az
ércesebb hangot, a sinkovicsi előadást. Hittel szóltak a város gyermekei, s hittel énekeltek. Ha a szülők,
nagyszülők a sorokban ültek, biztos

(Folytatás az 1. oldalról)
végigcsordult egy könnycsepp az Németh Hanna- Fölszállott a páva
arcukon az örömtől, a gyönyörűség- című dalt énekelte
től,…s ’48 emlékének felidézésétől. Orsós Laura Mónika
S kicsalni a gyerekekből ezt a képes- Rákóczi Richárd
séget, felülírni a színpadi izgalmat, Szabó Kristóf
csak jó pedagógusi tevékenységgel, Székely Rebeka
mély pszichológiai ismeretekkel, s Vas-Kovács Botond
azok alkalmazásával lehet. E műsor 3. osztály
még egy nagyvárosban, egy orszá- Fekete Dzsenifer
gos lefedésű Tv-csatornán is meg- Forgács Dorina
állta volna a helyét. Csak gratulálni Németh Napsugár
lehet minden gyermeknek, a szüle- Orsós Alexa
iknek, s a tanító nénijüknek, Nyárs Szalóky Borostyán
Hajnalkának. Álljon itt minden sze- 4. osztály
replő gyermek neve, hisz mindan�- Almási Szofi
nyian kellettek ehhez a sikerhez.
Bakos Noémi
2. osztályosok:
Bakos Petra
Bakos Hanna
Bakos Réka
Balog Benjamin
Dávid Eszter - szavalta Petőfi S.
Bobay Boglárka
Föltámadott a tenger c. versét, és
Bogdán Rajmond
énekelte Koncz Zsuzsa, Ha én rózsa
Czuczai Zsóka
volnék…című dalát.
Fekete Renátó
Kis Alexandra
Horváth Petronella Szilvia
Orbán Bianka
Kalányos Evelin - Fölszállott a páva Szalai Emília
című dalt énekelte
Vas-Kovács Sándor
Keringer Nikoletta
A műsor végén, kifelé jövet kérdezKeringer Martin - Weöres Sándor te az egyik örvendező nagymama a
Építők versét szavalta
lányától, megmutatod nekem, ki is
Lakatos Luca
az a Hajni néni? Azt hittem kijön
Leja Linett
meghajolni a taps alatt, felelte a láMarczi Adrián Ő az a kis-fiatalem- nya. Valóban, Hajni néni ne legyen
ber, aki a Nemzeti dalt, és az Egy ennyire szerény! Ha nem többször,
gondolat bánt engemet… c. verseket de legalább egyszer mutassa meg
átéléssel adta elő.
magát a színpadon az a pedagógus,
Marczi Kiara Alma
aki ilyen remek, emelkedett hanMayer Márk - mondta a műsor leg- gulatú műsorral ajándékozta meg
végén azt a verset, amit soronként - tanítványaival együtt - Devecser
ismételtek a gyerekek
közönségét.
Molnár Balázs
M. Mester Katalin

EGY KORTY MŰVÉSZET
Találóan beszélő cím, találóan beszélő tartalom. A könyvtár galériájában függő képeken „boros” hegyek,
szőlő, présház, hordók, üvegek, tájképek, borrend embléma és a szőlőt művelő emberek. Az Országos
Képző-és Iparművészeti Társaság
(OKIT) Balatoni Borrégió témájú
„Egy korty művészet” című kiállításán a házigazda Szente-Takács Anna
igazgatónő köszöntötte a kiállítókat és az érdeklődőket. Köszönetet
mondott M. Mester Katalinnak, aki
kezdeményezte, hogy Devecserben
lehessen a bemutató és oroszlánrészt vállalt a szervezésben. Schéffer
Anna az OKIT elnöke megnyitójában szólt a társaság tevékenységéről,
amely fő feladatának tekinti, hogy
teret, alkalmat nyújtson a művészetkedvelők tevékenységének és
bemutatkozási lehetőséget biztosítson. A mozgatórugó az alkotás

iránti vágy, amely szinte lelki kényszerré vált. Nagyon jó társaság van
együtt. Önzetlenül segítik egymást.
Közösen szervezik lakóhelyükön a
bemutatókat. Volt már kiállításuk
többek között Budapesten, Debrecenben, Komáromban, Várpalotán
és külföldön is. Mindenhol sikerrel.
M. Mester Katalin, aki maga is tagja
az OKIT-nak, és több képpel is jelen van a tárlaton, örömét fejezte
ki, hogy ide tudta hozni a kiállítást. Így lehetőség van a Somlóról,
mint az ország legkisebb borvidékéről is szót ejteni. Majd néhány
kedves szóval bemutatta Schéffer
Annát. A vezető szeretettel irányítja
a társaságot, ellátja jó tanácsokkal
őket. Budapesten született, Szegeden szerzett diplomát matematika-rajz szakon. Hamarosan önálló
kerámia műhelyében kezdett dolgozni. Sok egyesület tagja. 2009-ben

Fotó: Devecseri Városi Könyvtár
Csokonai Vitéz Mihály díjat kapott
magas szintű munkájának elismeréseként. Számos önálló és csoportos kiállítása volt. Mestere Kun Éva,
aki a Makovecz kápolna oltárképét
tervezte és készítette. - „Az alkotótársak munkáit fogadják nyitott
szívvel, szeretettel!” - ajánlotta több
mint félszáz mű megtekintését M.
Mester Katalin. A rendezvényen a
somlóvásárhelyi Lyra énekegyüttes stílusosan „boros, szőlős” dalokat adott elő hangulatosan, Rémay

Lászlóné vezetésével. A résztvevők
a Borbély Családi Pincészet borait
kóstolhatták meg.
Váti Ferenc

Fotó: Váti Ferenc
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ARANY-ÉV ESEMÉNYE KÖNYVTÁRUNKBAN
A noszlopi, magyar irodalmat
szerető olvasók érdeklődéssel
figyelték azt a buzgólkodást,
amelynek során az elmúlt napokban
helyet kaptak könyvtárunk
kiállító terében Udvardi Erzsébet
Arany-balladák c. alkotásai. A
24 nyomatból álló tematikus
képanyagot nagy örömünkre
a Devecseri Városi Könyvtár
bocsátotta rendelkezésünkre. Így
történhet, hogy általuk május
végéig könyvtárunk nyitva
tartási idejében idézhetjük föl
a 200 éve született Arany János

emberi és költői nagyságát,
gondolkodhatunk balladáinak
többrétegű, történelmünket, emberi
kapcsolatainkat kifinomult nyelvi
eszközökkel megidéző sorain.
Ami pedig nyilvánvalóvá teheti,
felerősítheti bennünk a költői
szándékot, Udvardi Erzsébet
közvetíti azzal, ahogy a balladák
drámai erejű mozzanatait műveinek
középpontjába állítja és megjeleníti
sárga-fehér-bíbor-arany-ezüst
színeivel a komor fotókartonon.
Ezeken túl az is elgondolkoztathat
bennünket könyvtárba látogatókat

- miközben gyönyörködünk a
nyomatokban - milyen mértékű
művészi alázat járhatta át
és irodalmi elkötelezettség
ösztönözhette a badacsonytomaji
Kossuth- és Munkácsy-díjas
Udvardi Erzsébetet, mialatt
születtek alkotásai. E kiállítással
az a célunk, hogy érzékeltessük,
fontos megőrizni és tisztelettel
övezve ápolni mindkét alkotó ránk
hagyott gazdag örökségét.
Magyar Istvánné
könyvtáros

NÓRA A NEW YORK CITY MARATHONON

A 42,195 km-es (26,2 mérföld) táv, azaz a maratoni futás távjának megtétele sok sportoló álma.
Ezen túl különösen nagy vonzereje és híre van
a városi maratonnak, rendezzék azt bár akár
Zürichben, Budapesten, Londonban vagy New
Yorkban. A noszlopi származású Erdélyi Nóra
2016. november 6-án teljesítette. Nagy boldogsággal töltötte el ez nem csak a családját, barátait,
ismerőseit, hanem őt magát is. Mi, noszlopiak
pedig büszkék vagyunk rá és teljesítményére.
Hogyan kezdődött s hogyan jutott el idáig? Erről beszélgettünk nemrégiben és ő szívesen mesélt róla.
Mióta tart a futás iránti elkötelezettsége?
Gyerekkoromban nem szeretettem futni. Általános iskolásként egy mezei futóverseny előtt az
jutott eszembe, hogy jól bele kellene valamibe
rúgni, törjön el valamelyik lábujjam, így biztosan
megúsznám a versenyt. Később, mikor férjhez
mentem és gyermekeim születtek, inkább edzőterembe vagy úszni jártam, hogy hátfájásomat
enyhítsem. Ezt ugyan nem tehettem rendszeresen, csak ha leánykáimat valaki gondoskodására bízhattam. Amikor a gyerekek „kinőttek a
játszóterezésből” elkezdtem nordic walkingozni
majd felváltva futni és gyalogolni. Idővel pedig
„eldobtam a botokat” s lassú futásra váltottam.
Mialatt a lányaim balett-, zene- vagy sportórán
edzettek, futottam. Futottam esőben, hóban,
fagyban, hőségben...Pár éve egy New Yorkban
élő barátom – akinek mesélt hobbijáról - felvilágosított, hogyan kellene tudatosan és szakszerűen edzenem: edzésterv, edzőcipő, futóóra. Ha
mindezeket beszereztem, fontos a pulzusomat
figyelni, sportorvoshoz menni. Nem kis meglepetésemre, arra is rábírt, hogy alig egy év múlva
együtt fussunk a Budapest Maratonon.
Mikor és hol tette próbára magát ahol meg�győződhetett felkészültségéről?
A 43. születésnapomon teljesítettem az első félmaratonomat Svájcban a Bodensee-nél. Ezután
következett 2013. október 13-án a Budapest Maraton. A sikeres részvétel meghatározó élmény
volt számomra és a következő évben a zürichi
maratonon még az időmön is sikerült javítanom.
Mit tart a versenyeken fontosnak: a teljesítményt, vagy az eredményt?
Nem az idő ellen futok, inkább a táv legyőzése a
lényeg. A futást mentális teljesítménynek tekin-

tem. Azoknak, akik nem tartják egészségesnek
ezt az erőpróbát, azt üzenem, nem a maraton az
egészséges, hanem az az idő, amíg felkészülünk
rá. Lefutni pedig azért kell, hogy a következőre
is fel akarjunk készülni.
Hogyan készül általában a versenyekre?
Mivel nem az időeredmény számít, heti 2-3 futás
kiegészítve más sportolással (úszással, edzőtermi
erőnléti gyakorlatokkal) elegendő. A verseny előtt
12-16 héttel pedig hétvégeken hosszabb távokat
(min. 20 km-t) futok. Ez nem maradhat el sem
a nyaralás, sem a sok munka, sem az időjárás,
sem átmeneti rosszkedv miatt. Természetesen,
fontosak a pihenőnapok is, hiszen aki nem tartja
be az edzéstervet, könnyen megsérülhet. Megjegyezném, hogy futók között depressziós emberrel
még nem találkoztam.
Miért épp a futást választotta versenysportnak?
Meggyőződésem, hogy a futás nagyon sok örömöt ad. Miért? Mert futás közben nem csak a
lábak, hanem a gondolatok is szárnyalnak, s
ahogy fogy a táv és nőnek a kilométerek „egyre
pozitívabb lesz minden”. Noha a 37. km körül
eddig mindig megfogadtam, hogy soha többet,
a célba érés után ezt hamar el szoktam felejteni.
Meséljen az idei New York City Marathonról!
Különösen emlékezetes esemény volt. Nem volt
egyszerű bejutnom, 3 évet vártam a lehetőségre.
(A résztvevőket sorsolják, kb. 30 % esély van a
bejutásra. Persze, magasabb költségen vagy nem
legális úton is be lehet kerülni.) Idén több mint
50 000 résztvevő indult, köztük 53 magyar állampolgárságú. A véletlen úgy hozta, hogy kettővel
a rajthoz vezető kompúton találkoztam, eggyel
pedig egy buszon utaztunk együtt. A verseny

hangulatát fantasztikusnak találtam. (A felvételek is ezt tanúsítják.) A táv útvonala átvezetett
a város hídjain s mind az 5 kerületén. Mint látható, az emberek tömött sorokban szurkoltak,
kiabáltak, integettek, biztattak bennünket őket.
A sötétben érkezőket is bevárták és senkit nem
kényszerítettek a verseny feladására. Ez a nap
New Yorkban a maratonról szólt. A verseny utáni
napon sem szűnt meg a városiak lelkesedése. Az
utcán ismeretlenek gratuláltak, az éttermekben
süteménnyel, üdítővel ajándékoztak meg, mert
meglátták nyakamban a versenyen kapott érmemet. Budapesten, sajnos nem ez volt a tapasztalatom. Itt a futókon és családtagjaikon kívül
szinte mindenki bosszankodott a lezárt utak,
hidak miatt. Mintha az emberek nem értenék,
miért kell futóversenyt rendezni városban. Pedig egyszerű belátni: népszerűsítik a futást, a
sportolást, a mozgást. Azokat pedig akik „csak
szurkolnak” a versenyzőknek, magával ragadja
a látvány, a hangulat s ki tudja, talán bátorságot
merítenek, ösztönzést kapnak.
Kik szurkoltak önnek a New York-i versenyen?
Nem Yorkban a legodaadóbb szurkolóm a férjem
volt, aki elkísért a versenyre, de otthon Svájcban
édesanyám és a gyermekeim, itthon Magyarországon pedig a testvéremék és a barátaim.
Nóra, a két gyermekes családanya most úgy tervezi, hogy legközelebb Berlinben fut. Aztán talán
majd Tokióban is rajthoz áll. Mi, noszlopiak teljes
szívvel szurkolunk neki.
Magyar Istvánné
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DEVECSER SPORTJA
Öregfiúk mérkőzések
Január 14-én, Hévízen került lebonyolításra az a meghívásos kispályás
teremtorna, amit a sármelléki öregfiúk szerveztek meg. Az „NB-s” játékosokkal is felálló, tizenhat csapatból
a hatodik helyezést sikerült elérnie a
Devecseri Öregfiúknak. Februárban
Bükön egy tisztes vereséget sikerült
elszenvedniük, majd április 1-jén
Diszelen 3-7 arányban győztek, de
sajnos április 8-án Pecöl otthonában
5-2-re kikaptak. A május 1-jei Devecseri Város Napok keretében egy
meghívásos négycsapatos kispályás
tornát rendeznek, közös májusfaállítással, beszélgetéssel, sörivással, virsli
evéssel, bográcsozással egybekötve a
Devecseri Sporttelepen. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak!
Devecser Öregfiúk várható mérkőzései: április 29. Gyulafirátót-Devecser,
május 6. Ölbő- Devecser, május 13.
Devecser- Balatonalmádi, május 27.
Markotabögöde-Devecser, június 10.
Devecser-Sármellék, június 17. Devecser Városi Napok négyes torna,
június 24. Sármellék-Devecser
Felemás folytatás a megyeiben
A megyei I. osztályban szereplő labdarúgó csapatunk számára hullámzóra sikeredett az elmúlt öt forduló.
Volt komoly zakó, nyert meccs elbukása, és esélyesebb csapat elleni
győzelem is. Az biztos, hogy az emberhiány meglátszik a csapat teljesítményén, viszont mentális problémák
is nehezítik a Szpari játékát. Cserna
Róbert, a csapat edzője nyilatkozott
a mérkőzésekről.
2017. március 12. Gyulafirátót-Devecser SE 3:0 (2:0), Gólszerző: Horváth
(2), Kovács, Jók: az egész Gyulafirátót,
illetve Szélessy, Szakonyi
Cserna Róbert: Ami fájó a dologban,
hogy a tabella végén kullogó rátótiaktól szenvedtük el. Úgy kezdtük a
mérkőzést, hogy a 10. percben már
2:0 volt oda, és utána se tudtuk rendezni a sorainkat. Lejátszottunk 90
percet helyzet nélkül. Nem mondom,
hogy lélektelenül, de hogy nem volt
bennünk átütő erő az biztos! A mezőnyben nálunk volt a labda, többet
birtokoltuk, de a kapujukra veszélytelenek voltunk, ráadásul nekik még
ezen kívül is volt helyzetük.
2017. március 19. Devecser SE-Perutz
FC 0:9 (0:3), Gólszerző: Szép (2),
Nagy (2), Szedlacsek, Szalai, Baldauf,
Böröczky, Venczel, Jók: senki, illetve
mindenki
Cserna Róbert: Igaz, hogy negyed óra
elteltével már 1-0-ra vezettek, de nagyon jól tartottuk magunkat. Abszolút
egyenrangú partnerek voltunk, sőt
nekünk voltak helyzeteink. Engem
is meglepett a csapat: olyan elánnal
mentek, nyertek párharcokat, hogy
tényleg jó volt nézni. Két durva egyéni hibából kaptunk a 41. és 44. percben két gólt, ami gyakorlatilag el is
döntötte a meccset. Ami a második
félidőben történt a pályán, azt úgy
gondolom nem sportemberhez méltó.
A fizikai fáradtság, és az emberhiány

mellett mentális problémák is akadtak. Teljesen szétesve játszottunk,
megadva magunkat az ellenfélnek,
aki akár tizenötöt is rúghatott volna.
Ki lehet kapni, mert tudtuk, hogy jobb
csapat a Pápa, de akkor könyörgöm:
védekezzünk!
2017. március 26. Csetény-Devecser
SE 3:2 (0:1), Gólszerző: Pass, Kovács,
Nagy illetve Király, Szélessy, Jók:
Kovács, illetve Cserna
Cserna Róbert: Nem mentségképp
mondom, de egy nagyon rossz talajú
pályán játszottunk, amihez már nem
igazán vagyunk hozzászokva. Az 50.
percben vezettünk 2-0-ra úgy, hogy
tizenegyen mentünk, abból két kapus, és egy sérült játékossal álltunk
fel. Gyakorlatilag helyzete sem volt
a Cseténynek és a labdát is mi birtokoltuk többet. A második félidőben
aztán fiataljaink védelmi hibájából
előbb szépítettek, majd vérszemet kapott a hazai csapat és belelkesedve
egyenlítettek, majd a brutális egyéni
hibáknak köszönhetően megszerezték
a vége előtt öt perccel a győztes gólt.
2017. április 2. Devecser SE- Balatonalmádi SE 2:1 (2:1), Gólszerző:
Király (2), illetve Újvári, Jók: Király,
illetve Szőnyi
Cserna Róbert: Itt is vezettünk már
2-0-ra, mikor a vendéggólt kaptuk.
Ami bosszantó, hogy addigra el kellett
volna döntenünk a meccset. Lényegesen jobban játszottunk. A fiúk is
átérezték, hogy nem kellene megint
egy vesztes szériába belefutni. Nem
volt különösebb helyzetük, lehoztuk
úgy a meccset, hogy a Csepinek sem
kellett bravúrt bemutatnia a kapuban.
2017. április 09. Tihanyi FC- Devecser
SE 1:2 (1:1), Gólszerző: Pass, illetve
Szakonyi, Csicsics, Jók: Pass, illetve
Csicsics
Cserna Róbert: Azt tudni kell, hogy
a Veszprém és a Pápa után a messze
legerősebb csapatnak van kikiáltva ez
a Tihany. Egy héten öt edzéssel, csupa fiatal játékossal, műfüves pályával
rendelkeznek. Vezettek 1-0-ra, de sok
szép megmozdulásunk volt nekünk
is. Szinte „cicáztunk” velük középpályán, majd sikerült egyenlítenünk
is. Volt ugyan gyenge teljesítmény
a csapatban, de tudtam cserélni, és
ez nagyban befolyásolta a mérkőzés
kimenetelét. A végén megszereztük
a vezetést és magabiztosan őriztük
meg előnyünket.
Ismét szlalom verseny Devecserben
Ismét rengeteg érdeklődőt vonzott
az SR Sport Egyesület szervezésben
a Dunántúli Szlalom Kupa 1. fordulója. Közel száz versenyző állt rajthoz
„agyighúzott vasaikkal”, hogy kilinc�csel előre, gumifüsttel és motorzajjal
köszöntsék az érdeklődőket és a vonatra várakozókat a Vasút utcában és
az Emlékpark körül. Lapunk a főszervező Mulicz Lászlót kérdezte az idei
versenyről.
Mit kell tudnunk erről a szlalom
versenyről?
Ez a Dunántúli Szlalom Kupa első állomása a kilencből. Több helyszínen

KÖNYVAJÁNLÓ
kerül megrendezésre a kupa, ezért
ide Devecserbe is visszatérünk még
a júniusi Devecseri Városnapok keretében.
Mit jelent az, hogy pontgyűjtő verseny?
Kategóriákba vannak sorolva az autók. Minden kategóriában versenyenként, helyezésüktől függően pontokat
osztunk ki a versenyzőknek. Az első
helyezett kap 10 pontot a második
kilencet, a harmadik nyolcat és így
tovább. Az autók alapján vannak a
versenyzők kategóriákba sorolva.
Mindenki abban a kategóriában versenyzik egész évben, amiben az adott
év elején nevezett, év végén pedig
egy ünnepélyes díjátadó keretében
megünnepeljük a díjazottakat.
Mennyivel különbözik az idei pálya
a tavalyitól?
Tavaly egy zsákutcát kaptunk az Önkormányzattól, amit a Városnapok
alatt alakítottunk ki pályának. Most
annyiban különbözik a rendezvény,
hogy körbeautózzuk ezt a szép Emlékparkot. Ez a pálya hosszabb is, ezért
percenként lehet rajtoltatni, aminek
köszönhetően több versenyzőt tudunk
indítani.
Milyen hosszú a pálya?
A pálya 1800 méter hosszú, melyen
több lassító bója lett kihelyezve, illetve van egy „nyolcas elem”, amit
a driftesek szeretnek körbe rajzolni
kilinccsel előre természetesen.
Mi az, amiért pontlevonás jár?
A korai elrajtolásért, bója döntésért
5, illetve ha valaki nem áll meg a célban, vagy a „stopban”, akkor annak 10
másodperc büntetést adunk hozzá a
teljesített idejéhez.
Mit tekinthetünk a verseny szempontjából ideális időjárásnak?
Az időjárás akkor jó, ha nem fúj a
szél, illetve nem esik az eső. Tavaly
is jó volt, de a nagyon nagy meleg
miatt a gumi már elkezdet olvadni
az aszfalton, és egy-két helyen szinte
„jeges-csúszós” útviszonyok vártak a
versenyzőkre. Ott a féktávokon jobban kellett vigyázni. Most ez a 19-20
C˚ teljesen jó, kellemes időnk van,
nem fúj a szél, mindenki örül ennek.
Meddig tart a verseny?
A versenyen három mért kört kell
teljesíteniük a versenyzőknek, amiből a legjobb időt fogjuk értékelni a
futam végén.
Kapott visszajelzést a versenyzőktől
a pályával kapcsolatban?
Eddig pozitív a visszajelzés, de erről
őket kell megkérdezni!
Megkérdezni nem kellett, ugyanis
még azok is láthatták, szagolhatták
azt, akik a végére értek ki versenynek.
A „nyolcas elemnél” az utolsók között
elindított BMW-Audi páros olyan bámulatos gálaműsort rendezett, hogy
a felszálló gumifüsttől még ma sem
lehet látni a Tüzépet…
Ifj. Kozma György

Felnőtteknek:

Valló László, Czáka Sarolta:
A metszés ábécéje

Miért metsszünk? Mit metsszünk?
Mit ne metsszünk? Mikor, milyen
eszközökkel, hogyan metsszünk?
Ezekre a kérdésekre ad választ a
könyv. A legfontosabb alapelveket,
gyakorlati fogásokat ismertetve tárgyalja a gyümölcs- és díszfák, a bokrok, a szőlő, a rózsa, az örökzöldek,
a félfás dísznövények metszését. Az
ezekkel összefüggő teendőkre is kitér, pl. a metszés elhanyagolásának
és a túlzott metszésnek a következményeire is.

Gyerekeknek:
Marék Veronika:
Boribon cicája

Különös események zavarják meg
a Balaton északi partjának nyugodt
mindennapjait. A tihanyi Soktornyú
Kastély népe ünnepre készül: Helka
hercegkisasszony hamarosan hivatalosan is trónörökössé válik. Ám
hősünk unja a felhajtást, elszökik
inkább a tiltott rengetegbe szamócázni. Mindeközben a közeli Burok-völgyben sötét lelkű teremtmények gyülekeznek, hogy a kegyetlen
Bora vezetésével feldúlják a Balaton
békéjét, és bosszút álljanak a hercegi páron.
Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház
Nyitva tartás:
H-K: 12-17 Sz: Szünnap
Cs-P: 9-17
Szo: 8-12 (tanítási időben)

Alapítva 1927-ben

Tudomány

Korábbi számunkban hírt adtunk arról, hogy a kezdeményező egyesületek
felhívására hirdetett internetes szavazás alapján mely élőlények lettek 2017ben az év „fajai”. 2017. természeti értékeinek sora ezen írással lesz teljes.
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2017 ősmaradványa a barlangi medve

2017 gyógynövénye a macskamenta

A növény szárított és friss leveleit használhatjuk gyógyteákba, fűszernövényként levesekbe, mártásokba, vagy akár sütemények mellé adva. Az
ételeknek kellemes citromos aromát kölcsönöz. Teája használható álmatlanság és a hiperaktivitás ellen, láz és hányinger csillapítására, influenza
és nátha ellen, de a szénanátha tüneteinek az enyhítésére is. Jó szélhajtó,
a hasmenés ellenszere. Kertünkbe ültetve elűzi a bolhákat, és az egereket,
sőt ha a zöldségek közé ültetjük, megvédi a növényeinket a kártevőktől.
A növény magas illóolaj tartalommal rendelkezik, amelyet a macskák
kedvelnek, ezért szeretnek a növényhez dörgölőzni.

A medvefélék családjának egy kihalt faja. A grizzly medvénél is nagyobb,
mindenevő állat a jégkorszak emberének kortársa volt. Csontjaira főleg
európai barlangokban bukkantak.
2017 ásványa a kvarc

2017 ásványi nyersanyaga a zeolit

A zeolit valójában egy egész ásványcsoport neve, rengeteg fajtája létezik.
Széles körben használják (szagelszívó anyagként, vízlágyítás, vízszűrés
során, takarmánykiegészítőként, sőt még a gyógyításban is).

AZ ÉLTETŐ VÍZ

A Víz Világnapjának megünneplését
az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Az ENSZ, felhívva a figyelmet a víz létfontosságú szerepére, a
vízkészlet megóvására, március 22-

Csipszer Fanni a devecseri iskola
8. b osztályos tanulója tanulmány
kategóriában 1. helyezést ért el
a Víz Világnapja alkalmából
„SZENNYVIZEK? TISZTA VIZET!”
címmel hirdetett pályázaton.
Fotó: Iskola

ét nyilvánította a Víz Világnapjává.
Mondják, „a víz maga az élet”. Valóban. Az emberek mindig a vizek
mellett éltek. Vándorló őseink is az
ilyen területeket részesítették előnyben a letelepedés során. A folyók a
megélhetésen túl, az egyes kultúrák
közti kapcsolatteremtést is biztosították, így az emberek számára
lehetőség adódott az addig ismeretlen megismerésére. A mai világ
embere megszokta, hogy semmi
gondot nem jelent számára tiszta
ivóvízhez jutni, hiszen a XXI. században elég kinyitni a csapot, vagy
lecsavarni a kupakot a flakonról a
cél elérése érdekében. Éppen emiatt
nagyon kevesen gondolkodunk el a
víz jövőbeni sorsáról, mint ahogy
azzal is keveset foglalkozunk, mi
történik az elhasznált vízzel, hová
kerül, mi lesz a sorsa. Tulajdonképpen megelégszünk azzal a tudattal,
hogy szükségleteinket kielégítettük.
Manapság azonban a világon rengeteg embernek kell szembenéznie
az egyre fokozódó vízhiánnyal. A
vízkészletek rohamos csökkenése
és az emberiség pazarló vízhasz-

Ez az ásvány a folyók homokjaként és az építkezési sóder kavicsaiként
mindenki számára ismert. Kristályosodott változatai például a hegyikristály és az ametiszt. Nélküle nem lenne üveggyártás, kvarcóra, szilícium a
számítógépeinkhez, vagy éppen szolárium. Hazánkban sokfelé gyűjthető.
Nyárs Hajnalka
nálatából adódó következmények
súlyos veszélyt jelentenek mindenkire nézve. Fontos lenne, hogy ezt
mindenki felismerje, ne csak a szakértők, a környezetvédők, hiszen az
ilyen problémák megoldása, mindenki feladata. A környezeti problémákkal foglalkozó szakemberek
készenlétben állva kidolgozhatnak
megoldásokat az élhető, élhetőbb
környezetért, de mindenkinek fel
kellene ismernie, hogy tegyen a
jövőért, mert ennek hiányában a

szakértői törekvések nem fejtik ki
az optimális hatást. Nagyon fontos,
hogy gyermekeink is megértsék,
miért nevezzük kincsnek a tiszta
vizet, ezért 2017-ben a Víz Világnapjára kiírásra kerülő pályázatok
is e témakör mentén fogalmazódtak
meg. Kezükben a jövő. Tudniuk kell,
ha nincs víz, nincs élet, ezért idén a
világnap szlogenje a „Szennyvizek?
Tiszta vizet!” lett.
Nyárs Hajnalka

Kikapcsolódás
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GYEREKSZÁJ

REJTVÉNY
JELES NAPOK

Tanító: Gyerekek! Mi a jobb, adni, vagy kapni?
Gyerekek: Adniiiiii!
Tanító: Igaz! Aranyosak vagytok. No, de őszintén, kapni se rossz, nem?
Gyerek: Hát pofont mondjuk nem!

1

Szülő felháborodva mondja kamasz gyerekének:
Ez most komoly? Képes voltál a dolgozatlapot üresen beadni?
Gyerek: Egyáltalán nem volt üres, rajta volt a nevem.

13

Nyárs Hajnalka

2

3

MÁRK (ÁPRILIS 25.)
4
5
6
7

11

8

14

16

MOSOLYPERCEK

15

17

Bíróságon
- Hölgyem, honnan ismeri a vádlottat?
- Együtt éltünk…
- Mennyi ideig?
- Szombattól vasárnapra virradó reggelig…
Tiszta apja
A vendég az újszülött kisbabát nézegeti.
- Nahát, tiszta apja! – mondja lelkendezve.
- Bizony! Ha elveszik tőle az üveget, rögtön ordítani kezd.
Gyűjtötte: M.Mester Katalin
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37
41

22

25

26

30
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20

A fiatal rendőr megállítja a piros lámpánál áthajtó sofőrnőt, s elkéri a papírjait.
- Mi a foglalkozása?
- Tanítónő.
A rendőr azonnal felvidul, széles mosoly jelenik meg az arcán.
- Végre! Most pedig leírja 500-szor, hogy: „Nem hajtok át a piroson! Nem hajtok át…!”

9

42

43

38

39

40

44

45
46

VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: H, M, Z, P, S, T,
K) 11./ Lettország és Olaszország autójele 12./ Űrhajó 13./ .....i konferencia (1945.
február 4-11-ig) 14./ ....vessző (Régi iskolai írószer) 15./ Ócsa eleje! 16./ .. -okozat
17./ Idei esztendő 18./ Állami bevétel 21./ Gyerünk, rajta! -olaszul 23./ Itt nyugszik Gárdonyi Géza 25./ Fortyog a víz 26./ Sír népiesen 27./ Vegyjele: Sn 28./ Les
szélei! 29./ Kettőzve-csecsemő 30./ ..... István (Humorista) 32./ Vannak ilyen számok! 34./ Svédország és Ausztria autójele 35./ Rendben van - angolul 37./ Sivatagi
utazók vonulata 41./ Családi animációs amerikai film 44./ Gally 45./ Kassa vége!
46./ Török méltóság
FÜGGŐLEGES: 2./ Legrégibb szabolcsi település 3./ Budapesti egyetem 4./ Ausztriai város 5./ Téli sport 6./ Időmérő eszköz 7./ Lajos becézve! 8./ Fellelhető 9./ Gyümölcs nedve 10./ „Az” állóvíz 13./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt
betűk: T, M, T, Á, S) 14./ Pivó egynemű betűi! 19./ Ősrégi 20./ Személyes névmás
22./ Kard közepe! 24./ Rendetlen 25./ Tengeri ragadozó 28./ Igekötő 29./ Egyik
csillagjegy 31./ Lantán vegyjel 33./ Új román lej 36./ Király iráni neve új perzsa
nyelven 37./ Kit... (Csokoládé) 38./ Rezget, lötyköl 39./ Ezüst vegyjele 40./ Értéke
42./ Orkán eleje! 43./ Kettőzve: Zola mű 45./ Kettőzve: Honkongi vállalat neve
Készítette: Czeidli József

Devecser-Kolontár között (Tik-hegyen) 2176 nm
szőlő-kert sürgősen eladó.
Érdeklődni: Tel: 06-30-511-2650

HIRDESSEN NÁLUNK!

Hirdetések, köszönetnyilvánítások, jókívánságok díjai:
Teljes oldal (1/1):
35 000 Ft
Fél oldal (½):
18 000 Ft
Negyed oldal (¼):
9500 Ft
Nyolcad oldal (1/8):
5000 Ft
Tizenhatod oldal (1/16):
2600 Ft
4 x 4-es területű:
1400 Ft
Apróhirdetés (20 szóig):
600 Ft
A hirdetési szöveget a könyvtár információs pultjánál lehet leadni.
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Devecserben kiemelt kedvezménnyel!

