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Ballagás a szakközépiskolában
„Az élet küzdelem, harcold meg,...”

Fotó: Kovács Zsolt

Az idei ballagáson nem kellett félni,
hogy valaki elájul a melegtől, mint
tavaly. Még a legvédettebb helyen is
csak 16 C fokot mutatott a hőmérő, s
egy-egy esőcsepp is hullt a ballagók
feje felett a kissé szürke felhőkből.
De mégis hálás lehet mindenki az
„égnek”, mert eső nélkül zajlott le a
szép ünnepség. A ballagók, fiú-lány,
s kinek nem jutott lány-osztálytárs,
fiú-tanárnő párban állva sétálták
végig tanulmányaik helyszínét, az
osztálytermeket. Az idén is nagyon
jól szervezett ünnepségen, tizenegy
fiú, s öt lány ballagott május 5-én
délután a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakközépiskolájában. A Himnusz hangjai után

Váci Mihály Még nem elég c. versét Firczi Irma tanárnő mondta el.
Ezt követően mutatták be a nagyközönségnek a meghívott máltais, a járási és a helyi vendégeket,
szervezetek, intézmények vezetőit,
akik rendszeresen megtisztelik jelenlétükkel az ünnepséget. Bondor
Lajos a Szeretetszolgálat Közép-dunántúli Régió vezetője ismét eljött
a ballagásra a Máltaiak fő-képviseletében. Az iskolaalapítványt pedig Lángerné Almási Edit gazdasági
vezető képviselte A 10. évfolyamosok nevében Szalai Arnold búcsúzott, aki a közös csínytevéseket is
felemlítette a továbbra is megőrzendő baráti kapcsolatok mellett.

Pünkösd hava - Ígéret hava
Sokak szerint május az egyik legszebb hónapunk. A tavasz, ilyenkor mutatja meg a legszebb arcát, kiszínezi a világot. Ebben az
időszakban visszavonhatatlanul
megérkezik a tavasz, időnként már
nyárias az időjárás. Az ember szívesen tartózkodik a szabadban,
nem okoz fáradtságot, sőt kifejezetten feltöltődést ad egy kis kerti munka. Mindenkit jó érzéssel
tölt el a napfény, a virágok illata,
a madarak éneke. Május is bővelkedik hagyományokban, jeles napokban, és fontos dátumokkal is
megajándékozta az emberiséget.
Május 1. Talán kevesen tudják, de
például ezen a napon 1576-ban
Báthory Istvánt lengyel királlyá
koronázták, 1896-ban megnyílt a
Budapesti Vígszínház, 1957-ben
megkezdte hivatalos működését

a Magyar Televízió, 2011-ben II.
János Pál pápát boldoggá avatták.
Május elsején született Zrínyi Miklós magyar költő, hadvezér, Lórán
Lenke Jászai Mari-díjas színésznőnk, Reményik Sándor erdélyi
magyar matematikus, pedagógus.
Kazahsztánban a népek egységének a napja, Franciaországban ekkor tartják a gyöngyvirág ünnepét,
és számos Forma 1-es nagydíjat is
rendeztek már május első napján.
A népi hagyományok szerint, ha
ilyenkor esik, jó termés várható.
Ilyenkor szerte az országban majálisozni hívják az érdeklődőket a
szervezők. A tavaszi ünnep eredete egészen a pogány korra nyúlik
vissza, a természet megújuló erejének ünnepére.
(Folytatás a 6. oldalon)

A ballagások alkalmával mindig
igyekeznek a tanárok, az iskolatársak jótanácsokkal, bölcsességekkel ellátni a búcsúzókat. Most sem
történt másként, hisz két tanárnő
előadásában elhangzott Calcuttai
szent Teréz Anya verse is, ami az
élet valóságát tárta a fiatalok elé,
a jót, a szépet, de az élet leküzdendő nehézségeit sem hallgatta el. A
12-esek nevében Horváth Georgina búcsúzott. Majd könyvjutalmat és oklevelet adott át Kovács
Éva Igazgatóasszony a négy legjobb tanulónak, Horváth Georginának, Somogyi Nillának, Pápai
Patriknak és Kovács Martinnak.
(Folytatás a 9. oldalon)

Sík Sándor
Csendes Tavaszi Dal
Gyöngyvirágos szép tavasznap,
Testvérül ma elfogadj,
Kisgyereknek, szép-igaznak,
Önmagamnak visszaadj.
Fürge szellő, lég suhanca,
Légy te most a mesterem.
Míg szökellve szétsuhansz a
Friss füvön, jer, játssz velem!
Új tavasz, legyünk ma egyek!
Add, ma mindent elfeledjek,
Ami nem dal, nem derű,
Nem győzelmes-egyszerű.
Félre tőlem, téli rontás,
Zúzmarázó kételyek,
Sziromrázó részre bontás,
Gondok, árnyak, éjjelek.
Drága köntös, egyszerűség,
Tiszta tóga, légy ruhám;
Kék-fehér tükröd, derűs ég,
Arcom nézze vissza rám.
Zaj ha bennem, elcsituljon,
Csendnek ujja rám simuljon.
Angyalujjú rejtelem,
Tiszta béke, légy velem!
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Az önkormányzat hírei
		- amiről a devecserieknek tudni kell
Nyilvános képviselő-testületi
ülés: 2017. május 3.
Napirend előtt:
Bereczky Nóra, a Devecseri Járási
Hivatal vezetője elmondta, hogy
nem érzi jogosnak az előző testületi ülésen elhangzott kritikát
a nyílt szemétégetés ügyében. A
polgármester úr jelzésére a hivatal
ügyintézője egy rendőrrel a helyszínre ment, ahol nem tapasztaltak semmit. Javasolja, hogy ilyen
esetben készüljön fénykép, vagy
az intézkedésig valaki maradjon a
jelzett helyen, hisz a polgármester
negyedmagával volt ott. Így csak
egymásra mutogatás folyik. Nagyon fontos a jó együttműködés.
A Járási Hivatal mindenre reagál
ügyfélbarát módon. A bejelentéseket az 06/88/550-742-es telefonszámon lehet (ajánlott) bejelenteni. A polgármester reakciója: Az
égetés a Mikes utcában történt,
lehet, hogy eltévesztették az utcát?
Valóban szükséges fotó készítése,
vagy a helyszínen maradás. - Dr.
Bácsi Zoltán felmondta háziorvosi
ügyeletét. A települések Devecser
és Noszlop kivételével nem támogatták az orvosok ügyeleti díjának emelését. Holczinger László
bizottsági elnök ismertette, hogy
a felmondási idő 60 nap. A jogszabály szerint csak az önkormányzat
mondhat fel. Az orvos kötelessége
a betegellátás. Bácsi doktor esetleg
a saját körzetét vállalja. Természetesen a közös megoldás a jobb.
Az ügy megtárgyalására sürgősen
társulati ülést kell összehívni. Németh Ernő nyugalmazott iskolaigazgató javaslatára december

9-én „Fel nagy örömre!” címmel,
kórustalálkozót szerveznek. - A
kanizsai színház 4 előadást tart,
amelyeket a helyi vállalkozók finanszíroznak. - Szeptember 16-án
a várossá nyilvánítás 20. évfordulóján fúvószenekari találkozó lesz,
Miss Somló gála, valamint díszpolgári cím átadása.

központ koordinálásával végzett
személyes, segítő munka sokrétű, a település igényeihez szabott.
Szakmai munkájukat magas szintű
tudással, elkötelezettséggel végzik.
A hatósági ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.” A testület megköszönte a munkát és elfogadta a
beszámolót.

Napirend:

5. Lapunkban is megjelent (március, áprilisi szám) és a feladatellátó
intézmény is kérte a lehetőséget
a házi segítségnyújtáshoz egy fő
szakképzett dolgozó felvételére.
4 igen, 1 nem szavazattal helyet
adtak a kérelemnek.

1. A testület megköszönte Rába
Jánosné, Jáger Csilla, Simonné Boros Adrienn védőnők munkáját,
és elfogadta a 2016-os évről szóló
beszámolójukat.
2. Engedélyezték a védőnői szolgálat 600 ezer Ft értékű eszközbeszerzését.
3. Bognár Ferencné képviselő egy
helyi lakostól kapott fényképpel és
írásban jelezte, hogy az új temetőben áldatlan állapotok vannak.
Hiányosnak tartja a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. beszámolóját.
A polgármester szerint sem átlátható, heti rendszeres egyeztetés
szükséges. Mayer Gábor képviselő megjegyezte, hogy a beszámoló megfelelő, mert nem pénzügyi
tartalmakat kértek most, a polgármester és a képviselő asszony
folyamatosan ködösít a Kft-vel
kapcsolatban. A temető üzemeltetéséről szóló beszámolót 3 igen,
2 nem szavazattal elfogadták.
4. A Gyermekjóléti Szolgálatnál
folytatott hatósági ellenőrzés megállapítása: „A szolgáltatás tárgyi
és személyi feltételei a jogszabályi előírásoknak megfelelőek. A

TÁJÉKOZTATÁS
A meggyeserdei használtcikk piac minden hétvégén
szombat és vasárnap hajnal 3:00 órától 17:00 óráig nyitva tart.
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Apróhirdetések
Devecser-Kolontár között (Tik-hegyen) 2176 nm
szőlő-kert sürgősen eladó.
Érdeklődni:
Tel: 06-30-511-2650
ÉRTESÍTÉS
értesítjük a lakosságot,
hogy a bakonyerdő zrt.
2017. május 11-én
megkezdi a helikopteres
növényvédelmi munkát.

6. A Megyei Vöröskereszt és Devecser Önkormányzata megállapodást kötött, amelynek értelmében
a Vöröskereszt 1.746.000 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyújt
a Szent Imre u. 17. felújításához.
7. A testület egyhangúlag elfogadta Mayer Gábor intézményvezetői
pályázatát.
8. A főépítési feladatok ellátására a
rendezési terv elkészítéséig a Hori
&Viki Design Kft-t bízták meg.
9. Egyhangúlag elfogadták a gazdasági bizottság beszámolóját.
10. Engedélyezték a könyvtár részére egy multifunkciós gép beszerzését.
11. Nem értékesítik a Tik-hegyben
kért ingatlant (3565hrsz.).
12. 2017. 05. 04-től 2018. 09. 30ig bérbe adnak egy lakást a Meg�gyesen.
13. Döntés született a temetési segélyről.
14. A víziközmű vagyon megoszlása (nettó könyv szerinti érték):

Devecser 86,9%, Kolontár 10,7%,
Pusztamiske 2,4%.
15. A testület 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodással támogatta az „Egyenlítsük ki az EU-t szétfeszítő bér-és
gazdasági különbségeket!” című
európai polgári kezdeményezést.
Vegyes ügyek:
Nagypaládon kettő, itthon egy
család kapott támogatást tragikus
esemény miatt. – A polgármester
javaslata: 4 új kamera felszerelése, Dürgő Péter tetőépítési kérelmének elfogadása. – Holczinger
László kéri az iskolakapu mielőbbi
felszerelését és a volt kórház udvarának, kerítésének rendbetételét.
Ferenczi Gábor válasza: a kapura
Németh Péter adott ajánlatot. Türelmet kért a kórház rendezésére,
mert nincs szabad kapacitás. A
„Start” pályázat alapján dolgozik,
az utcán a Kft. 14 embere. - Bognár Ferencné kérdezi, hogy a fagyizó környékén kinek kell rendet
tenni. Elmondja, hogy rendetlen
a Várkert, főleg az árok. Ezekre
írásban kért választ a Kft-től. Sok
gond van a „Fenyőfa” panzióban
és az illegálisan behozott autók,
motorok tárolásával. A képviselő asszony bejelenti, hogy június
6-án a Művelődési Házban rend és
közbiztonsági fórumot tartanak.
A polgármester közölte, hogy a
„Fenyőfában” a Le Belier dolgozói
laknak. A rendbontásról hivatalos
értesítést küld a cégnek.
A DVTV felvétle alapján
Váti Ferenc

Tisztelt Lakosság!
Az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. június 16-tól, a nyári tanszünet kezdetétől
regionális autóbuszjárata vonatkozásában az alábbi menetrend módosítást tervezi:
7842 AJKA – DEVECSER – SÜMEG regionális autóbuszvonalon
528 számú
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő (Sümeg x7.00, Ajka x7.56) regionális autóbuszjárat a Devecser,
Birkásdomb; Kolontár víztorony; Ajka, Pálma u. elágazó
elnevezésű megállóhelyeken nem áll meg
ÉNYKK Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
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RÖVID HÍREK

Folyamatosan zajlik a járdafelújítás, virágágyások
kialakításával parkosítás történik.
A devecseri Zeneiskola - a legkisebb növendékek
fellépésével - anyák napi koncertet rendezett a
Művelődési Ház színháztermében.
A képen: Ihászné Szabó Katalin és Keringer Martin
Fotó: Kovács Zsolt
A Vackor Óvoda udvarát díszíti majd ez a kút,
melyet Magyar Károly készített.

Április 21-én Devecser Város Önkormányzata
szervezésében idén is megrendezésre került az
„Önkéntesek bálja”, melynek bevételét a Devecseri
Ifjúsági Fúvószenekar támogatására fordítják.
Fotó: Kovács Zsolt
Újabb fóliasátorral bővült a város kertészete.

A Meggyeserdőn 13 konténeres, Debreceni Bőtermő
meggyfa került elültetésre.
Anton Windisch jóvoltából az óvoda adományt
kapott.

Az április 20-i Föld napja és az április 22-i Csillagászat napja alkalmából a Devecseri Városi
Könyvtár és Művelődési Ház május 9-re Utazó
Planetáriumnak adott helyet, ahol az iskola felső
tagozatos diákjai bepillantást nyerhettek a csillagászat rejtelmibe.
Fotó: Városi Könyvtár

A buszpályaudvar épületére felkerültek a helység
feliratok.

A Fenntarthatósági témahét keretein belül a Gárdonyisok galambász bemutatón vehettek részt,
melyet Scheily József a devecseri Y12 Postagalamb
Sport Egyesület tagja tartott.
Fotó: Iskola
Nyárs Hajnalka

Közérdekű
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DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

szervezésében 2017. április 21-én megtartott jótékonysági bál keretében
a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar javára 500.000,- Ft adomány gyűlt össze,
amelyért hálás köszönetünket fejezzük ki az alábbi vállalkozások és magánszemélyek részére:
Támogató neve, aki adományszámlára utalt:
Gallus Kft. (Devecser)

Összeg

Sulyok Ferenc és Sulyok Ferencné (Devecser)

2.000

Szabó Kinga (Ajka)

2.000

Szabó Miklósné (Devecser)

2.000

20.000

Szente Isván és Szente Istvánné (Devecser)

4.000

15.600

Szente Róbert és Szente-Takács Anna (Devecser)

4.000

Szűcs Csaba (Devecser)

4.000
1.000

200.000

Támogató neve, aki adományszámlára befizetett:
Németh Ferenc (Nemesszalók)Devecseri Autómosó
Ferenczi Gábor Devecser város polgármestere
Támogató neve:

Támogató-jegy

Bálintné (Devecser)

2.000

Targubáné Szendrei Júlia (Vöröskereszt Devecser)

Baráth András (Devecser)

1.000

Dr. Tolnai Pál (Devecser)

25.000

Baráth Szilvia (Devecser)

1.000

Tornai Tamás (Devecser)

20.000

10.000

Dr. Tóth Géza (Devecser)

2.000

Bíró Jenő (Pápa)

2.000

Ughy Sándor (Devecser)

Budai Viola (Devecser)

4.000

Venczel György (Devecser)

Cseh Ferencné (Devecser)

2.000

Welspacher József és Welspacher Józsefné

Cserna Róbert (Ajka)

4.000

Vita Kft. (Devecser)

Csurgai Tibor és Csurgainé Kulcsár Erika (Devecser)

2.000

névtelen

Czeidli József (Devecser)

2.000

Támogató neve:

Czémán Imre (Szalapa)

5.000

Bárdosssy Sándor (Devecser)

Fazekas Andrásné (Somlóvásárhely)

4.000

Bognár Ferencné és Bognár Ferenc

Fenyvesiné Bakos Petra (Devecser)

6.000

Czeidli József (Devecser)

3.000

Gárdonyi Ágnes (Devecser)

1.000

Dömötöri Melinda és Sándor László

6.000

Hajgató Erika (Borszörcsök)

6.000

Fazekas Andrásné (Somlóvásárhely)

6.000

Halász Lászlóné (Tapolca)

1.000

Ferenczi Gábor Devecser város polgármestere

3.000

Hekele Dániel (Devecser)

1.000

Ihászné Szabó Katalin (Devecser)

3.000

Hekeléné Szabó Éva (Devecser)

1.000

Kara László (Budapest)

6.000

Horváth Csabáné (Ajka)

2.000

Kovács Krisztina (Devecser)

Horváth Éva (Devecser)

1.000

Kovács László (Devecser)

3.000

Ihász Péter (Devecser)

2.000

Magvasné Gál Ilona és Magvas András (Devecser)

6.000

Kákonyi Tibor és Kákonyi Tiborné (Devecser)

4.000

Somogyi Márta (Devecser)

3.000

Kapcsos Krisztina (Devecser)

1.000

Szente Róbert (Devecser)

3.000

Kertészné Koczor Katalin (Devecser)

1.000

Kocsy Miklós (Devecser)

2.000

Támogatójegy és belépő jegyvacsorával bevétel
összesen:

292.000

Kovácsné Koller Mónika (Devecser)

2.000

Összes bevétel és a tombola

572.400

Kozma István (Devecser)

3.000

Kőszegi István és Kőszeginé Takács Kinga (Devecser)

4.000

Kugler Gyula (Bánd)

4.000

Kurdi Alexandra (Devecser)

1.000

Madár Andor(Ajka)

2.000

Mayer Gábor (Devecser)

2.000

Bendes István Devecser város jegyzője

Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub (Devecser)

10.000

Mergl Tamás (Devecser)

4.000

Nagy Csaba (Devecser)

4.000

Dr. Németh Ákos (Ajka)

2.000

Németh Pálné (Devecser)

2.000

Patakiné Nagy Veronika (Devecser)

4.000

Réfi Ferenc (Devecser)
Maros László és Marosné Teleki Hajnalka (Devecser9

2.000
10.000

Sági Gyula (Ajka)

2.000

Sebestyén Géza (Somlóvásárhely)

1.000

2.000
10.000
20.000
1.000
Belépőjegy vacsorával
6.000
12.000

12.000

Köszönetet mondunk
a Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI élelmezésvezetőjének
és konyhájának, hogy a vacsora elkészítését vállalták.
Így a vacsorára fordított kiadás 15.200,-Ft.
az Adrenalin Retró- és Bulizenekarnak, akik a jótékonysági
bálon kedvezményes áron, 40.000 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. hozzá szükséges ragasztószalag, melynek költsége összesen 17.200,-Ft.
A tombolatárgyak biztosításáért köszönetet mondunk:
Boldizsár Zsolt, Dömötöri Melinda és Sándor László, Dürgő Péter, Fazekas Borpince,
Ferenczi Gábor Devecser város polgármestere Horváth Éva,
Magvasné Gál Ilona és Magvas András, Sulyok Ferencné és Sulyok Ferenc részére.
Tombolából 44.800.-Ft bevétel folyt be.
Horváthné Ottlecz Jutka és Horváth Zsolt 10.000,-Forintos felajánlását,
melyet hangszertokokra fordított a Zeneiskola.
Ferenczi Gábor sk.
Devecser város
polgármestere

Ihászné Szabó Katalin sk. Ormándlaky Péter sk.
tagozatvezető
zenekarvezető
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Sikeres devecseri pályázatok

Számos fejlesztés valósulhat meg azoknak a
pályázatoknak az eredményeképpen, melyek
a közelmúltban nyertek pozitív elbírálást. Városunk ezek révén közel 1 milliárd forint TOPos (Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program) forráshoz jutott, így valóra válhat
az egykori Járási Berta Kórház innovációja, a
meggyeserdei iparterület fejlesztése, valamint
egy helyi szintű komplex program keretében a
társadalmi együttműködés erősítése. Ferenczi
Gábor polgármestert arra kértük, hogy számok és tervek mentén mutassa be a nyertes
EU-s pályázatokat. 2016 januárjában az önkormányzat pályázatot nyújtott be a szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítésére, fejlesztésére, mely a kórház felújítását
kívánta célozni annak érdekében, hogy a város
szociális intézményeinek nagy része a frontépületbe telepedhessen át. A nyertes pályázat
lévén ennek megvalósítására 120.638.817 forint
összegű támogatás áll majd rendelkezésre. A
tervek szerint az épültben kap helyet a Devecseri Családsegítő Központ és Szolgálat, az idősek
nappali foglalkoztatása és étkeztetése, valamint
a házi segítségnyújtás. Az elnyert támogatás

fedezi a Sebestyén Géza építészmérnök tervei
alapján kivitelezhető átalakításokat, melyet
követően akár már 2018-ban használatba vehető az épület. A polgármester szerint egyrészt
a fenntartás költséghatékonysága és szakmai
vonatkozás tekintetében is indokolt a szolgáltatások egy intézményben való elhelyezése,
másrészt azáltal, hogy az áthelyezés létrejön,
egy másik fontos, korábban már megfogalmazott elképzelés is megvalósulhat Devecserben.
A kórház innovációját követően ugyanis a felszabadult épületekben a Devecseri Városi Múzeum, és a Devecseri Gárdonyi Géza Múzeum
kezdheti meg működését. Egy másik, szintén
nyertes, az ipari parkok, iparterültek fejlesztésére benyújtott pályázat kapcsán megoldódik
majd a meggyeserdei iparterület ivóvízellátása,
valamint a szennyvízhálózat kiépítése történik
meg, 311.066.594 forint ráfordítással. A harmadik, a társadalmi együttműködés erősítésére
benyújtott pályázat kapcsán az első körben elnyert összeg 60.000.054 forint. Mivel ez egy két
körös pályázat, és első körben pozitív elbírálást
kapott, indulhat a második körben, így Ferenczi
Gábor reményei szerint realizálódhat a Bocs-

Fotó: Nyárs Hajnalka
kai utcában a szociális bérlakások kialakítása
is. A polgármester megköszönte Bendes István
jegyzőnek, Szentes Gáborné ügyintézőnek,
Sebestyén Géza építészmérnöknek, a döntéshozói oldalon dr. Kovács Zoltán államtitkárnak,
térségünk országgyűlési képviselőjének, és Polgárdy Imrének, a megyei közgyűlés elnökének,
valamint az Aditus (pályázatíró) Tanácsadó és
Szolgáltató Zrt-nek, hogy munkájukkal, támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Devecser
Város Önkormányzata sikeresen vegye a pályázati kört. Bízik abban, hogy a még elbírálásra
váró pályázatoknál is pozitív döntés születik.
Nyárs Hajnalka

Közel 1 millió forintos pályázati támogatás Devecsernek

Fotó: Nyárs Hajnalka
Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, Mayer Gábor, az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának
elnöke, és Kovács László alpolgármester sajtótájékoztatót tartottak. Az államtitkár beszámolt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Devecsert és a Devecseri
járást érintő nyertes pályázatokról. Veszprém

megyéből 267 pályázatot nyújtottak be, melyből 117 kapott pozitív elbírálást. Ennek értelmében a megye települései 18,09 milliárd
forinthoz jutnak. Városunk vonatkozásában a
Meggyeserdő Ipari Park 311 millió, a Család és
Gyermekjóléti Központ szociális étkeztetésre
120 millió forintot fog kapni, a Marcal Vidéke Önkormányzati Társulás támogatottsága a
szociális alapszolgáltatás vonatkozásában 5,3
millió forint, a Devecser - Sümeg foglalkoztatási
paktum 450 millió forintot nyert, társadalmi
együttműködésére 60 millió forint fordítható.
116 millió forintból kerékpárút épül, 299 millió forint ökoturizmus fejlesztésére irányulhat.
A megvalósítás - EU-s támogatásokról lévén
szó - közbeszerzési eljárás lefolytatásával lehetséges, így a szerződésmegkötést követően
a közbeszerzési eljárás után lehet megállapodást kötni a kivitelezővel. A fejlesztési biztos
véleménye, hogy hamar élvezhetik a sikeres

pályázatok előnyeit, de mindez nagyban függ
a közbeszerzési eljárás menetétől, gyorsaságától. Elmondta, hogy a gazdaságfejlesztés egy
település életében mindig nagy jelentőséggel
bír, mert ha sikerül vállalkozásokat telepíteni,
azok iparűzési adót fizetnek, az embereknek
foglalkoztatást nyújtanak és szponzorként, a
helyi ügyeket is támogathatják. Kiemelte, hogy
a békés közösségi élet, és a képviselő-testületen
belüli együttműködés, a hatékony munkavégzés érdekében elengedhetetlen. Megtudtuk továbbá, hogy 6 milliárd forint összegben újabb
pályázatok kerültek kiírásra, a térségi önkormányzatokat pályázati részvételre biztatta a
fejlesztési biztos. Mayer Gábor képviselő megköszönte dr. Kovács Zoltán államtitkár Devecser
fejlődése érdekében tett közbenjárását, és bízik
a további támogatásban.
Nyárs Hajnalka

Gesztenyefáink védelmében

Aknázómoly elleni permetezés

Harmadszor került sor városunk főútját díszítő, a Kastélykönyvtár környezetében lévő
vadgesztenyefáink (Aesculus hippocastanum)
permetezésére. A növényvédelmi beavatkozást Óvári Márton önkormányzati képviselő
úr kezdeményezte, akinek eltökélt szándéka,
hogy megmenti a közel 100 éves gesztenyefákat. Képviselő úr elmondása szerint az 1990es évek óta jelenlévő aknázómoly (Cameraria
ohridella) elleni védekezés folyamatosnak tekinthető, így gesztenyefáink immunrendszere
visszaerősödhet arra a szintre, hogy ne kelljen
félnünk kipusztulásuktól. A lakosság nyugalmát
nem zavarva éjszaka, egy permetező ágyúval
történik a védekezés. A monumentális fákat

FELHÍVÁS
A Makovecz Klub
sok szeretettel várja
a kikapcsolódásra,
a szabadidő hasznos
eltöltésére vágyókat.
Fotó: Nyárs Hajnalka
körbejárva egészen a lombkorona magasságáig
eljuttatják a különböző növényvédő szereket.
Ezek a növényvédő szerek lakott területen belül
is biztonsággal használhatók. A permetezést
háromszor kell megismételni évente.
Ifj. Kozma György

Időpont:
minden csütörtök, 16 órától
Hely: 8460 Devecser, Deák F. u. 2.
(Vöröskereszt Ház)
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Pünkösd hava - Ígéret hava (Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Kovács Zsolt
A hagyományos majálist városunkban az Eszterházy-kastély parkjában rendezték meg. A
rendezvény előestéjén fergeteges hangulatot teremtett a sláger, retro, mulatós zene képviselője
Éder Gabee és partnere Zsófi, majd a mindenki
számára ismert devecseri Adrenalin Retro- és
Bulizenekar tagjai ragadtak mikrofont, és szolgáltatták a talpalávalót. A sokáig mulatozók
is korán keltek május 1-én. A még szunnyadó
üzemmódban lévőket a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar rázta fel, már reggel nyolc órakor
jókedvűen fújták menetzenéiket. A majálison
nem volt hiány a programok tekintetében, a
szervezők mindegyik korosztályra gondoltak.
A fúvószenekar ébresztője után 10 órakor a Devecser Se tömegsport szakosztály szervezésében
a focirajongók örömére elkezdődtek a „Május 1
Kupa” elnevezéssel megrendezésre került kispályás futballmérkőzések, melyek szünetében
felállításra került a városi májusfa, amit Toldi
Tamás ajánlott fel. Honnan is ered a májusfaállítás szokása? Az egyik legenda szerint Fülöp
apostol, amikor Hierapolis városába érkezett, a
hitetlenek azt a házat, ahol megszállt, faággal
jelölték meg, hogy majd másnap hajnalban rátámadjanak és megöljék. Reggelre azonban Isten
angyala a város minden házára hasonló zöld ágakat tűzött, és így nem tudták véghezvinni gonosz
szándékukat. Mai hagyomány szerint a májusfát
titokban állítja a legény annak a lánynak, akit
szeret, a vőlegény pedig a menyasszonyának. A
délután kezdődő programokra sok devecseri,
köztük rengeteg gyerek látogatott ki, és más
településekről is érkeztek vendégek. A majális
délutáni programja a legkisebbeket szórakoztató Répa Retek Mogyoró zenés gyerekműsorral
vette kezdetét, majd városunk polgármesterét,
Ferenczi Gábort hívta színpadra a nap moderátora Czeidli József. A polgármester ünnepi
köszöntőjét követően Geri-Betli Gábor, az egykori Betli Duó tagja érkezett zenésztársával, és
egykori Betli-slágerekkel fokozta a felnőttekkel
kiegészült közönség hangulatát. A nap folyamán
láthattuk a színpadon Lolát, aki elmondta, hogy
bárhol, bármilyen közönség előtt kell fellépnie,
mindig nagyon izgul, hogy számára a zene a
minden, és mindig ezzel szeretne az életben foglalkozni. A végtelenül kedves, mosolygós, „tini”
megjelenésű hölgy a Tapolcai Musical Színpad
tagjainak adta át a mikrofont, akik Retroparty
című műsorokkal keltették életre a rock and roll
világát. Az estet 2006 férfi hangja Varga Feri és
párja Balássy Betty műsora zárta. A pár elmondta, hogy az anyatejjel szívták magukba a zene

világát, hogy rengeteg közös munka, élmény
van már mögöttük, és kész logisztika gyerekek
mellett a szakma és a családi programok összeegyeztetése. A nap folyamán, hogy az időjárás
is a szervezők mellett állt, nagy népszerűségnek
örvendett a gyerekek körében az ugrálóvár, a
légvár, az arcfestés - a Magyar Vöröskereszt és a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak
köszönhetően - az íjászat rejtelmeit pedig bárki
kóstolgathatta. Mindenkit megcsapott a retró,
mikor kihasználta az alkalmat és bepattant a
nyirádi Leopold László jóvoltából városunkba
érkezett és a téren kiállított Trabantba. A kirakodóvásár kínálataiból egész nap válogathattak
a majálisozók, kürtős kalács, lángos, édességek,
is várták a szórakozni vágyókat. A programokkal igencsak megszínesített nap, igazán jó hangulatban telt.
Május 4-én, a tűzoltók védőszentjének, Szent
Flóriánnak napján ünnepeljük a magyar tűzoltókat. Ez a hivatás kihívásokkal teli, veszélyes,
melyet a Szent-Flórián-i eszmék, az emberiesség,
a másokért való cselekvés és a bátorság szellemében végeznek tűzoltóink.
Május első vasárnapja 1925 óta az édesanyák
ünnepe. Az anya a szeretet, a gondoskodás szimbóluma. Édesanyáinknak köszönhetjük életünket, akik gondoskodással, bizalommal fordulnak
mindig felénk. Világra hoznak bennünket, felnevelnek, és egész életünkben mellettünk vannak, támaszt nyújtanak, vigasztalnak, aggódnak,
szeretetet adnak, amíg élnek. Az anyaság sok
írót, költőt, képzőművészt megihletett. Fontos,
hogy ne csak egy nap, hanem az év minden
napján gondoljunk rájuk hálával, szeretettel,
és ne feledkezzünk meg a nagymamákról sem,
akik életet adtak szüleinknek. Május 10-e a Madarak és fák napja. Hermann Ottó és Chernel
István ornitológus javaslatára és támogatásával
1902 óta rendezik meg hazánkban ezt a napot.
Hermann Ottó szavaival élve „...évente egy nap
szenteltessék a madarak és fák védelmében!”
Ugyanezen a napon 1887-ben alakult meg az
Önkéntes Mentőegyesület Kresz Géza fővárosi
orvos kezdeményezésére, ezért május 10-én van
Magyarországon a Mentők napja. Május 12-én
gondoljunk hálával az egészségügyben dolgozó
több ezer emberre, akik áldozatos munkájukkal
segítik az orvosokat és a betegek gyógyulását,
mert ez a nap az Ápolónők világnapja. Május
12-13-14. Pongrác, Szervác, Bonifác, a fagyosszentek, akik sok kellemetlenségre képesek, hiszen a nagyon kellemes tavaszi időben pár napra visszahozzák a fagyokat, kárt okozva ezzel a
veteményeseinkben, a szőlő-gyümölcs ültetvényekben is. Májusban van Pünkösd, amikor a
keresztények a Szentlélek eljövetelét ünneplik. A
templomokban mindig megemlékeznek erről a
napról, a Szentlélek jelképeként fehér galambot
repítenek szabadon. Néhány helyen még ma is
élnek a pünkösdi hagyományok, játékok, a pünkösdi királynéjárás, a pünkösdi királyválasztás.
A hónap utolsó vasárnapja a gyerekeké, célja,
hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira,
sajátos világukra.

Nyárs Hajnalka

Anyák napjára
Nagy Ferenc: Édesanyám
Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, merő napsugárból,
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.
Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,
Örömében sír az, aki e szót hallja.
Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja,
Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya.
S amikor a szíved már utolsót dobban,
Ez az elhaló szó az ajkadon ott van.
Mehetsz messze földre, véres harcterekre,
Ez a szó megtanít igaz szeretetre.
Bánatban, örömben – ver az Isten vagy áld,
Hogyha elrebeged, már ez is imádság.
És ha elébed jön könnyes szemű árva,
E szóra felpattan szíved titkos zárja.
Drága vigasztalás ez a szó, ez a név,
Királynak, koldusnak menedék, biztos rév.
Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok,
Ha keblére borulsz, és el kinek mondod?
S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,
Virágos sírdombon a könnyed megered.
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám.

Alapítva 1927-ben
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Kalandokkal a múltban, emlékekkel a jelenben…..

Szigligettől Devecserig sok megállóval

Mivel is kezdhettük volna a beszélgetést, mint
a Patak utcai szomszédsággal. Mert szomszédok voltunk Márkus Imréékkel. Ennek a kerti
növények kevésbé örültek. Gyakran megállt a
kapa, mert a kerítésen át megtárgyaltuk a világ
ügyes-bajos dolgait. Az időnkből kitellett. A
gaz türelmesen várt, amíg valamennyiünknek a
házban akadt dolga. Aztán jött az iszap. Elvitte
a Patak utcát és vele a szomszédságot. Múltidézésre kértem Márkus Imréné Emikét.
„Ahol a Balaton náddal van kerítve”
Töreki Emerencia Emike Szigligeten született
1932-ben. Édesanyja nevelte az öt gyereket, míg
az apa napszámba járt. Több éven át 6 hónapot
dolgozott Karádon, ahonnan hosszú szekéren
hozta haza a fizetségül kapott gabonát. Otthon
kis föld, kis szőlő, egy tehén, néhány disznó és
sok baromfi jelentette a gazdaságot. A gyerekek
segítettek ahol tudtak. Előfordult, hogy Hegymagasig kellett gyalogolni a Tapolca folyón felúszó
kacsákért. Az iskolában színdarabot játszottak,
kórusban énekeltek. Emike 12 éves korában már
napszámba járt. Munka után irány a Balaton!
Olyan tiszta volt akkor a víz, hogy meglátta a
lábát benne. Gyerekfejjel gyerekekre is vigyázott. Szép gyerekkorra emlékszik.
Munkáról munkára
Emike 1949-ben egy hídépítő mérnök családjában lett szolgáló. 1950-ben a szigligeti nádüzemben készítette elő sajtolásra a nádat. Nyáron
gyerekekkel foglalkozott a vasutas üdülőben.
1951-ben a szigligeti kastélyban konyhalány.
Egy év múlva a könyvelői iskolában oktató Márkus Imre megkérte a kezét. Az eljegyzés elmaradt, mert a fiút Szirákra helyezték. Emike Székesfehérvárra ment háztartási alkalmazottnak.
1953-ban Budapesten folytatta a belügyminiszter
családjában. A tőlük kapott jeggyel vett részt
a Népstadion avatásán. Ősszel hazaszólította
édesanyja betegsége.
A hajó révbe ér, majd kalandos útra indul
Két év jegyesség után 1953-ban Keszthelyen

Adrienn, mama, Vera, Renáta és a nyuszik

Emike 80, Imre 84
találkoztak újra Imrével. A karácsonyt Várvölgyön töltötték, 29-én, Szigligeten megesküdtek.
Fegyverneken – ahol az ifjú férj iskolaigazgató
volt – lakást kaptak egy ággyal és egy asztallal.
Az új párnak nem is kellett több. 1954-ben Zsuzsa, 1956-ban Klári született. A családfő munkája miatt sokat költözött a család. Állomások:
1954 Mozsgó, 1957 Keszthely, Ádánd, és újra
Keszthely, 1961 Bakonypölöske, 1962 Devecser,
végállomás. Munkahely itt férjnek és feleségnek az ÁG és a saját szőlő a Somlón. Az iszap
külön fejezet az életükben. A hangosbemondó
hangjára mentek a Torna hídjára. A sarkukban
a szennyes árral rohantak vissza a házukba. A
teraszról látták, ahogy könnyedén viszi a vörös
hömpölygés az autót, bútorokat és mindent, ami
útjába került. Zsuzsiéknál semmit sem hagyott.
A család 9 hónapig Nyirádon lakott. 2011. július 20-án költöztek a lakóparki új házukba, ahol
nagyon sok tennivaló várta őket.
Egyedül az emlékekkel
2015-ben kéthónapnyi betegség után meghalt
Márkus Imre. Zsuzsáék Nyirádon laknak két

A házaspár a Somlón

Emike a kertben (volt Patak utca)

A 4 unoka: Laci, Renáta, Adrienn, Vera
gyermekükkel, Kláriék Ajkán, két lányuk a fővárosban. Emike egyedül maradt a szép lakásban,
a nagy udvarral, kerttel, és a sok gyümölcsfával.
Laci veje hetente látogatja és jön a többi családtag is. Naponta érkezik Zsidó Anett családsegítő.
Emike teljesen ellátja a lakásban a napi teendőket és nem győzi áldani a jó sorsot, hogy régi,
új szomszédai Orbánék és Tölgyesiék most is
mellette vannak. Kissé kalandos, de tartalmas,
szép múltra emlékszik.
Váti Ferenc

Közérdekű
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RAGADD MEG A PILLANATOT!
Kedves Olvasók!

Az újság életében első alkalommal
hirdettünk fotópályázatot Természeti szépségeink hónapok tükrében - Naptárfotó pályázat címmel
amatőr fotósok részére. A pályázatra olyan Devecserben és környékén
készült fotókat vártunk, melyek a

természeti szépségeket mutatják
be, és más fotópályázaton még nem
vettek részt. A pályázat első negyedévre vonatkozó része május 10-én
lezárult. A Facebook szavazatok
alapján eldőlt, hogy mely fotók érdemelték ki a Hónap fotója címet,
melyek kerülhetnek rá 2018-as naptárunkra. A nyertes fotók:

Március fotója

Fotó: Tomborné Ági
Április fotója

Bakony-Somló Népművészeti Találkozó

Fotó: Horváth Szabina
Január fotója

Devecser, 2017. június 3. szombat

Február fotója

Bakony Virágai Veszprém Megyei Szólótáncverseny
Kézművesek, kistermelők vására

Felnőtt néptáncegyüttesek fesztiválja, népzenei és
néptáncos gála, táncház

Fotó: Horváth Szabina
Fotó: Horváth Szabina
Gratulálunk a fotók készítőinek! feltüntetésével a Devecseri Ujság naptárfotóiban, valamint egyéb nyomtaA továbbiakban is várjuk a 2017-es év tott és digitális megjelenéseiben feltovábbi hónapjaira vonatkozó képe- használhassa. Kérjük továbbá, hogy
iket! A pályázók által küldött e-ma- a pályázók minden kép fájlnevében
ilben kérjük, tüntessék fel a pályázó tüntessék fel, hogy melyik hónapnevét és elérhetőségét! A pályázat- hoz tartozik az adott kép! Májusban
ra érkezett képekkel kapcsolatban készült fotóikat, június 3-ig várjuk a
a fényképet készítő hozzájárulását nyarshajni@gmail.com címre.
Devecseri Ujság Szerkesztősége
adja, hogy képeit a szerző nevének

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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Ballagás a szakközépiskolában (Folytatás az 1. oldalról)
„Az élet küzdelem, harcold meg,...”
Emléklapot vehetett át a három év során különböző területeken nyújtott teljesítményéért
Dávid Richárd, Horváth Éva Ilona, Török Eszter,
Juhász Rudolf, Horváth Gábor Tamás, Ivány Péter, Kardos Norbert, Schmalbach Dávid, Kozma
Krisztián, Botló Ádám Benjamin, Szabó Attila,
Sárközi Alexandra. Minden tanulónál volt valami olyan egyéni, jó tulajdonság, ami elismerést
érdemelt. Kedves színfoltja volt a ballagási ceremóniának, amikor Bondor Lajos minden végzős
tarisznyájába tett egy máltai pajzsot ábrázoló
kitűzőt, remélve, hogy a pajzs-szimbólum ereje, szellemisége erőt ad, s megvédi a viselőit
a rossz kihívásaitól. Határozottan hallottam
az „emmet” a szó végén, amikor Kovács Éva
Igazgatónő úgy szólította meg a diákjait, hogy
„Kedves Végzőseim!” Valóban, ez az intézmény
magáénak érezve a rábízottakat, egyéni bánásmóddal, kitűnő pedagógiai és pszichológiai
érzékkel neveli, tanítja, formálgatja a - nem
ritkán nehéz szociális helyzetben lévő – tanít-

ványait. Az eredmény dicséretes. Aztán majd
a fiatalokon múlik a távolabbi jövő a „máltai
pajzs védereje” mellett is… Igazgató Asszony
a kollégáin túl a szülőknek is megköszönte a
támogatást: „Önök remek partnereként tudtak
együttműködni a tanárokkal, szem előtt tartva a
gyerekek érdekeit. Ez a közös munka rövidesen
meghozza gyümölcsét, amihez természetesen
továbbra is szükség van Önökre, sőt talán most
van a leginkább szükség, a végső megmérettetéskor a szakmaszerzés kapujában.”- fogalmazott Kovács Éva.
Végezetül egy útravaló idézettel köszönt el:
„Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem;
Tiszta leszek, mert vannak, akik törődnek velem;
Erős leszek, mert olyan sok a szenvedés;
Merész leszek, mert annak kell lennem;
Barátja leszek mindenkinek - ellenségnek, társtalannak;
Ajándékozom, s elfeledem az ajándékot;
Alázatos leszek, mert ismerem a gyengéimet;
Felnézek... és nevetek... és szeretek... és magasba emelek”

Horváth Éva, aki az X Factorban is sikerrel szerepelt – Anyák Napja küszöbén, köszönetül elénekelte, Kovács Kati hangjával fémjelzett: Úgy
szeretném meghálálni…c. dalt. A szemek itt már
nem maradtak szárazon.
Aztán a végzősök a magasba engedtek egy-egy
lufit, jelezvén, hogy a diákévek is ilyen gyorsan
szálltak el. Tavaly a lufik észak felé szálltak, mert
a déli melegáramlat arra terelte. Idén, miután jó
magasra emelkedtek az iskola kis udvara felett,
délnek vették a hidegáramlat hatására az útirányt.
Lám, mindig vannak az egyéntől független irányvonalak, melyek kifejtik hatásukat. De, hogy egyre
magasabbra jussanak a léggömbök, s majdan a
gyerekek, azt, ha szilárd az akarat, a kitartás, senki és semmi sem akadályozhatja meg. Kívánjuk,
hogy így legyen! A ballagási műsor legvégén, a
Szózat hangjai alatt néhány csepp „örömkönny”
hullt az égből a ballagókra, az ünneplőkre. . .
M. Mester Katalin

Gyakorlat a finneknél
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskolájának két
tanulója, Farkas Ruben és Szalai
Arnold, az „Innováció a hegesztés
gyakorlatában finn metódussal”
elnevezésű projekt keretein belül 28 napot töltöttek Finnországban, Savonlinna városában, hogy a
szakmájukban tanult ismereteiket
bővítsék, szakmai készségeiket fejlesszék. Minderről egy projektzáró
keretében adtak számot tanulók és
pedagógusok, ahol jelen volt Tornai Tamás a Somló Holding Kft.
vezetője, Szabó Tibor szakoktató,
a szakközépiskola pedagógusai, a
projektben résztvevő tanulók és
szüleik. A „finn kaland” március
12-én kezdődött, amikor egy közel
három órás repülőút, majd több
órás buszozás után Anne-Mari
Behm, az ottani koordinátor segítségével megérkeztek szálláshelyükre. A Finnországban töltött
idő fontos állomássá vált a tanulók életében, hiszen egy külföldi
intézményben tehették próbára
magukat, idegen nyelven sajátíthattak el szakmai ismereteket. A
fogadó iskola tanulólétszáma 2500
fő, ahol körülbelül 40 féle szakmát oktatnak - modern gépekkel,
jó pedagógusokkal - különböző
területeken. Az iskolából kerülnek ki ácsok, autószerelők, díszlettervezők, CNC esztergályosok,
szakácsok, ruhatervezők, ápolók
stb. Az iskola három kampuszból
áll, a fiúk a műszaki kampuszban
dolgoztak, ahol kipróbálhatták és
begyakorolhatták az összes he-

Olavinlinna és a csapat
Fotó: MMSZ Szakközépiskola
gesztési eljárást, több saját gyártmányú megmunkáló gépen fejleszthették tudásukat. A szakmai
gyakorlat finn vezetőjével Pertivel,
nagyon jó kapcsolatot alakítottak
ki, mindenben támogatta őket. Váratlanul érte őket, hogy megérkezésük másnapján – bizalmat kaptak, és előzetes felkészülés nélkül
- egy hegesztő verseny nézőiből
szereplőkké váltak. A feladatuk
egy sarok varrat elkészítése volt
rutil-bázisos elektródával. A meglepettségen túllépve a fiúk tökéletesen oldották meg a feladatot,
Ruben 4. Arnold pedig 7. helyezést ért el a versenyben. Kovács
Éva igazgatónő büszkén beszélt a
tanítványokról, akik a finnek jóvoltából a jó eredményért jutalomban
is részesültek. A finn intézmény
kulturális programokat is szervezett, melyben helyet kapott városnézés, téli sportok kipróbálása (pl.:
jégkorong, korcsolya, szlalom pá-

lyán futás hótalpon), vár- és múzeumlátogatás. A fiúk elmondták,
hogy éltük meghatározó része lett
ez a közel egy hónapos gyakorlat,
melynek során megismerhették a
finnek életmódját, mentalitását is.
A szakmai gyakorlat zárásaként
egy halfüstölőt készítettek, ami
azért tetszett nekik nagyon, mert
ez esetben már egy készterméket
állítottak össze, melynek minden
egyes munkafolyamatát önállóan
hajtották végre. A gyakorlat eredményeként a tanulók elhivatottabbá váltak a szakma iránt, csiszolódott nyelvtudásuk. Ahhoz, hogy
a projekt zökkenőmentesen és sikeresen megvalósulhasson, több
ember együttes munkájára volt
szükség. Kovács Éva köszönetet
mondott a résztvevőknek, Kulcsár
Juliannának, aki már nem az iskola
dolgozója, de nagyon sokat vállalt a pályázati anyag összeállításában, Nemes Olga tanárnőnek, aki

Fiúk munka közben
Fotó: MMSZ Szakközépiskola
a fiúk nyelvi felkészítését vállalta,
Sztolarikné Horváth Nikolettnek,
aki mindenben támogatja mind
a gyerekek, mind az intézmény
munkáját, Bartáné Holczinger Judit iskolatitkárnak, aki az adminisztrációs teendők területén látott el meghatározó feladatokat. A
jövő tanévben is terveznek külföldi
szakmai gyakorlatot, most Olaszország a cél, ahol majd a szociális
gondozó és ápoló szakon tanulók
vehetnek részt. Bíznak benne,
hogy ez a pályázatuk is zöld utat
kap majd. Kihasználnak minden
pályázati lehetőséget, hiszen azon
túl, hogy óriási lehetőségek rejlenek benne, a külföldi szakmai
gyakorlatok vonzóak az iskolába
jelentkezők számára.
Nyárs Hajnalka
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„Mítoszok és víziók”

A zene összeköt

A Kastélygalériában május 9-én
17 órakor nyitottuk meg K. Takács
Magdolna festőművész „Mítoszok
és víziók” című kiállítását. A megnyitóra sok vidéki vendég is ellátogatott, lévén a művésznő az Ajkai
Képzőművész Egyesület művészeti
vezetője, s magyarpolányi lakos.

Sokat jelentett számunkra, hogy
Magdolna elhozta hozzánk alkotásait, hiszen visszatért ezzel szülővárosába. A gyermekkor helyszínén
bemutatkozni nyilván mást jelent
mindenkinek, megmutatni a legbensőségesebb érzelmekből fakadó
alkotásokat, a lélek mélységéből
vászonra kívánkozó vonalakat, ábrákat, melyek egy festménnyé állnak össze, nem egy átlagos alkalom
egy alkotó esetében sem. A tárlatot
Csabai Tibor grafikusművész nyitotta meg, aki hangsúlyozta, egyegy kiállítás alkalmával az alkotó
önmagát is felajánlja a közönségnek, s ha ez a kapcsolat működik,
az egyik oldalon az értő közönség, a
másikon pedig az egyszerű művész
áll. A fantasztikus, olykor szokatlan
festmények június 8-ig tekinthetők
meg a könyvtár nyitvatartási idejé-

Alapítva 1927-ben

Fotó: Városi Könyvtár
ben. Mindenkinek ajánljuk, látogasson el hozzánk, mártózzon meg
a képek keltette sejtelmes, misztikus, áttételes világban!
Devecseri Városi Könyvtár
Szente-Takács Anna igazgatónő

Egy kis Jekatyerinburg

Jekatyerinburgi Ifjúsági Tamburazenekar
Fotó: Kovács Zsolt
Balatonfüreden rendezik meg min- Tamburazenekart. Viktor Volohov
den évben a Renaissance Interna- vezényelt, Vári Zina tolmácsolt. A
tional Festival-t, melyen nem csak műsorban orosz népdalok, más némagyar, hanem ukrán, orosz, észt, pek dalai, könnyűzenei és klasszilett, osztják, mari nemzetiségű fia- kus zenei átiratok is felcsendültek.
talok is fellépnek. Ihász Irén zongo- Megható volt, hogy az egyik művet
ratanár minden évben indított nö- a Devecsert ért vörösiszap-katasztvendékeket ezen a fesztiválon, ahol rófa emlékére ajánlották. A karbarátságot kötött a szervezőkkel, nagy úr a közönséget is bevonta az
Vári Zina és Vári József művészeti előadásba, akik lelkesen tapsoltak
vezetővel. Az idei évben érkezett a megadott ütem szerint. Bemutaterre a fesztiválra Viktor Volohov ták számunkra különleges hangvezetésével a Jekatyerinburgi Ifjúsá- szereiket, a tamburát, balalajkát,
gi Tamburazenekar. A zenekar egy az akkordeont (mi harmonikának
ifjúsági versenyre készül, melyet hívjuk). Színes, humoros, megható
Belgiumban rendeznek meg, ezért hangversenyt hallhattunk. A zene
utaztak Európába. A jó barátságból összehozta a devecseri, az észt, ukszületett egy jó meghívás: a zene- rán, orosz, a katolikus, református,
karnak egy újabb fellépési lehető- az iszlám hívőket ezen a koncerten.
ség, Devecsernek egy szenzációs
Ihászné Szabó Katalin
koncert. Így volt szerencsénk látni
és hallani a Jekatyerinburgi Ifjúsági
Zeneiskola/igazgató

Amit feltettünk, le is szedtük...

Az 1721-ben alapított települést I.
Katalin tiszteletére nevezték el Jekatyerinburgnak. A város 1924-ben
a bolsevik mozgalom fontos alakjának, Jakov Mihajlovics Szverdlov
tiszteletére felvette a Szverdlovszk
nevet, majd a helyi dúma képviselői
1991-ben visszaállították eredeti
nevét. Jekatyerinburg, Oroszország negyedik legnagyobb városa, az Iszety folyó partján fekszik,
Európa és Ázsia határán, az Ural
hegység lábánál. A Két kontinenst
egy 1837-ben felállított obeliszk
emlékmű szimbolikusan elválasztja
egymástól, és a legenda szerint, akkor leszünk szerencsések, ha egyegy pohár bort megiszunk a kontinens egy-egy oldalán. A közel 1,5
millió lakosú város, vezető ipari és

tudományos központ. 16 felsőoktatási intézményt működtet. Több
mint 600 történelmi és kulturális
műemlék, operaház, cirkusz, múzeumok, színházak, könyvtárak,
mozik, éttermek, kávézók, pubok
várják az idelátogatókat. A tél körülbelül 5 hónapig tart, ilyenkor a
hőmérséklet -30 fok alá csökken.
Az első havazást már november
közepén érzékelik az ott élők, és
általában április végéig hó fedi a
várost. A nyár elég rövid, az átlaghőmérséklet 23-25 fok körül alakul.
A város Oroszország egyik legnépszerűbb úti célja, sokan keresik fel
nyaralás, kirándulás egy kis feltöltődés céljából.
Nyárs Hajnalka

Szerdán, április 25-én „lenyuszultuk” a városi tojásfát, leszedtük a
fáról az összes, az időjárás viszontagságait túlélt díszt a tojásfának
kinevezett fáról a templom melletti
téren. Kétkosárnyi húsvéti tojást
„szüreteltünk”, amit elteszünk jövőre, hiszen már nem múlhat el a húsvét városi tojásfa-díszítés nélkül!

Fotó: Városi Könyvtár

Még egyszer köszönjük szépen
mindenkinek, aki megtisztelt
minket egy-egy dísz elhozatalával, felakasztásával! Így együtt
készülhettünk az ünnepre, együtt
díszíthettük Devecser tojásfáját! Jövőre újra várjuk a tojásokat!
(Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház dolgozói)

Alapítva 1927-ben

Sóska a tavaszi erő

A sóska nemcsak Európában, hanem Észak-Ázsiában is honos gyógynövény. A sóskaleveleket
friss, olajban párolt, télire eltett vagy fagyasztott formában gyakran használják a magyar
konyhában. A növény gyógyító hatásairól ritkán
beszélünk, pedig érdemes jobban odafigyelni
erre az évelő zöldségfélére. A sóska gazdag A-,
B1-, B2-, és B9-vitaminban és nagy mennyiségű
C-vitamint tartalmaz. Sok benne a kálium, kalcium, foszfor, nátrium és vas. Nagy mennyiségű
fehérjét és szénhidrátot tartalmaz, ugyanakkor
zsír- és kalóriatartalma elenyésző. Flavonoidokban és egyéb antioxidánsokban bővelkedik ez a
növény. Az oxálsav adja a savanyú ízét.
Mivel tápanyagokban gazdag, a sóskalevél egy
egészséges „lökést” ad a szervezetünknek ta-

Házunk tája

vasszal. A teljesség igénye nélkül nézzük meg,
hogy a sóska tápanyagainak milyen jótékony
hatásai vannak:
Szervezetünkre előnyös, hogy az A-vitamin javítja a látást és csökkenti az ún. szürkületi vakságot (farkasvakság). A B-vitaminok hatékonyan
működnek a száraz, töredezett haj ellen, illetve
a hajhullást is megelőzik és megszüntetik. Egy
tányér sóska biztosítani tudja a napi szükséges
C-vitamin-bevitel 53%-át. C-vitamin-tartalma
miatt számos bőrbetegség megszüntetésében is
fontos szerepet játszik. Például száraz sóskalevelet használnak a viszkető sömör ellen. Péppé
zúzva arcpakolásként segít megelőzni a ráncokat
és összehúzza a bőrt. A sóskalevelek kalciumban gazdagok, ami segít a csontok erősségének
megtartásában. Ez főleg a nők számára hasznos,
mert az ő csontozatuk általában hamarabb meggyengül. A zöld levelek klorofillt is tartalmaznak, ezek az anyagok segítik a hemoglobinszint
emelkedését a szervezetben, ezért vérszegénység
esetén nagyon hasznos a sóska. Flavonoidok és
egyéb antioxidánsok, azok víz- és hashajtó hatásuk segíti, hogy a szervezet megszabaduljon
a káros méreganyagoktól. Vízhajtó tulajdonsága
miatt segít a húgyúti fertőzések megelőzésében
és azok gyógyításában. Népi használatban puffadáscsökkentésre is alkalmazzák. Az antioxidánsok hatása vitathatatlan a rossz koleszterin- és a

Sóskasaláta paradicsommal és sajttal
Nagyon egyszerűen nagyon finom salátát készíthetünk a sóska leveleiből, szinte bármivel
párosítva, amit épp otthon találunk.

Hozzávalók (4 adag): 20 dkg sóska (friss levél), 5 db paradicsom, 5 dkg olajbogyó (zöld vagy
fekete), 2 db póréhagyma (szárával együtt), 10

Van mit javítani…

Nemrégiben egy vendégem megjegyezte a kávézás mellett:
-Itt, Devecserben is van mit javítani a szelektív
szemétgyűjtési morálon.
-Miből vontad ezt le?- kérdeztem kikerekedett
szemmel, kissé csodálkozva, hogy milyen nyitott
szemmel jár, s szégyenkezve is. Mert ha Devecsert „bántják”, akkor úgy érzi az ember, hogy őt
is sértik ezzel. De volt-e, van-e a megjegyzésének
alapja? A délutáni közös séta alkalmával aztán
egyértelművé vált a vendégem véleménye kisvárosunk lakóinak szemétszelektálási kultúrájáról.
Kultúrájáról? Kulturálatlanságáról. Mélységes
kulturálatlanságot, a figyelem, a törődés teljes
mellőzését láthattuk. Sajnos….Mert mit láttunk?
Egyik helyen a ruha- és cipő-gyűjtőhelyeken a
konténer mellé odadobált holmik tömkelege.
Láthatóan valamiképp visszaszedték a már bedobott ruhaneműket, s ezután hagyták ott a nagy
rendetlenséget. Ha annyira vágytak a holmik között még lomizni, akkor miért nem lehetett végül
rendet hagyni maguk után, vagyis visszadobni
ismét azt, ami nem kellett? Egy másik helyen az

dkg sajt, só ízlés szerint, fehér bors ízlés szerint
(őrölt), 2 ek. olívaolaj
Elkészítés: A sóskaleveleket jó alaposan megmossuk, majd 2-3 centis csíkokra vágjuk. Egy
nagy salátástálba tesszük, hozzáadjuk a kockákra
vágott paradicsomot, sajtot, a felkarikázott póré-

üveggyűjtő konténer mellett a földön, beszáradt
lekvárokat tartalmazó üvegek sorakoztak, éppen
nyolc darab, meg egy 3 literes uborkásüveg félig savanyú uborkával!!! Az uborkát nem nehéz
kiönteni az üvegből. Tán egyszerűbb lett volna,
mint az üveget a tartalmával egyensúlyozni a
konténerig. Miért van ez az igénytelenség? Ha
a kidobandó lekvárosüvegbe vizet öntünk, két
nap múlva még a legösszeszáradtabb lekvár is
fellágyul, s kanállal könnyen kiszedhető. Belenézve a félig vagy egészen megtelt, billentős
tetejű konténerbe, meglepő látvány fogadja az
embert. Nincs szelektálás, szinte össze-vissza, a
konténerfeliratot figyelembe sem véve dobálnak
bele holmikat az emberek. Mi van devecseriek?
Nem tudunk olvasni vagy az igénytelenség e területen az égig ér? Ébredjünk!
Tudvalévő, hogy a szelektív gyűjtésbe tenni a
konténer feliratának megfelelően válogatott,
CSAK TISZTÁRA MOSOTT holmikat, üvegeket,
kiöblített, mosott flakonokat, mosószeres vagy
tejfölös joghurtos, kefíres poharakat, kisvödröt
vagy éppen kiürült, kiöblített tejesdobozt lehet.
Úgy véli az ember, ezt mindenki tudja, csak
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trigliceridszint csökkentésében, ami alacsonyabb
vérnyomást eredményez. Flavonidtartalma miatt
a herpesz és a pattanásos bőr ellenszere is. Magas
vitamin-, ásványi anyag-, fehérje- és szénhidráttartalma és alacsony zsír- és kalóriatartalma
miatt a sóska jó választás azok számára, akik
egészségtudatos diétát folytatnak, vagy néhány
kilogrammot szeretnének leadni. Ilyenkor a
fehér liszt helyett javasolt a teljes kiőrlésű liszttel való elkészítés. A sóskafogyasztást gyakran
álmatlanság, de a korai öregedés ellenszereként
is javasolják. Főzéskor a sóskát leggyakrabban
mártás vagy leves formájában készítik el. Jól illik
hozzá a tojás és a csirkehús. A nyers szószt gyakran tálalják fel halak mellé. A zsenge, friss sóskaleveleket keverhetjük salátákba is savanykás,
a citroméhoz hasonló íze miatt. Mint minden
gyógynövénynek, a sóskának is lehetnek különböző mellékhatásai. A sóska nagy mennyiségű
oxálsavat tartalmaz, ami csökkenti a szervezet
kalcium elnyelési képességét, így akár – sok sóska fogyasztása során - vesekő is kialakulhat tőle.
Az oxálsav jelenléte miatt a sóskát nem szabad
alumíniumból vagy vasból készült, mázatlan
lábasban megfőzni, mert a fémekből kioldódó
anyagokkal keveredve mérgező hatású is lehet.
De mint mindent, a sóskát is javasolt mértékletesen fogyasztani.
M. Mester Katalin

hagymát és az olajbogyókat. Kevés sóval és őrölt
borssal fűszerezzük, meglocsoljuk egy kevés
olívaolajjal, és az egészet jól átkeverjük. Tálalás
előtt 1 órát hagyjuk állni a hűtőszekrényben,
hogy az ízek összeérjenek.
Nyárs Hajnalka

Forrás: http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu

sajnos nem mindenki teszi meg. Szégyelltem
magam mások helyett is. S maga a település
összes lakója, - még aki nem is ilyen – restellkedhet, s viseli el a csúnya látványt, butaságot
az igénytelenek, a rendetlenek miatt. Jön a nyár,
a meleg, s akkor a nem éppen vidító városképi
részlethez még az erjedt, büdös szag is társulni
fog. Ne tegye ezt egy járási székhely, a nagymúltú
Devecser önmagával, hogy mind a helyi, jószándékú és a vidékről érkezettek, a turisták előtt is
szégyenkezzünk a gyűjtőhelyek állapota miatt.
Legyünk igényesebbek szűkebb életterünk, házunk, udvarunk csinosításán túl köztereink, s a
szelektív hulladékgyűjtés tekintetében is.
M. Mester Katalin

Közélet
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Búcsú a város díszpolgárától

Tisztelt gyászoló család, barátok, tisztelők, egykori munkatársak, tanítványok! Megrendülten
állunk itt a ravatal előtt! Tisztelegni jöttünk Takács Miklós, a Gárdonyi Géza Általános Iskola
nyugalmazott tanárának, iskolaigazgató helyettesnek, a város díszpolgárának emlékének, aki
életének 88. esztendejében csendesen megpihent
szerető családja körében. Fájdalmas, de egyben
megtisztelő kötelességemnek teszek eleget, amikor végső búcsút veszek iskolánk és városunk nevében Takács Miklóstól, Miklós bácsitól, a sokak
által szeretett és tisztelt pedagógustól, közéleti
embertől. Én is azon kollégái közé tartozom,
akinek pedagóguspályára lépését segítette, s nyomon követte tanítói, tanári munkámat. Őszinte
hálával érzek iránta a tőle kapott jó tanácsokért,
útmutatásaiért, s a felém áradó szeretetéért,
apai barátságáért. Jó szomszédként, a hetvenes
év végétől pedig családi, rokoni közelség révén
ismerhettem meg jobban. Az iskolán kívül is tanított, odafigyelt a helyes beszédre, társasági emberként kiváló anekdotázó történeteivel hamar
jókedvre derített. Csodálattal figyeltem, hogy
mennyire ismeri hazánk történelmét, a Bibliát,
s mennyi verset ismer és tud, amiből oly sokszor

vizsgáztatott is bennünket, fiatal munkatársait.
Kántortanítói énekhangján megszólaló, számomra ismeretlen népdalokat, magyar nótákat
tanított meg nekem. A természet rajongója volt.
Érdekelte a növény- és állatvilág, a csillagászat,
a hegyek keletkezése, a vulkánok működése, a
tudományok egész sora, s azok fejlődése. Mindig
szívesen mentem vele, ha hívott erdei kirándulásaira söprűnyélért, vagy gombát szedni, ezekben
is jártas volt. Közben mesélt és mesélt! Ma már
ritka az ilyen ember! Egy devecseri polihisztor
hagyott itt bennünket, aki élete során gondolt
arra, hogy minél szélesebb körben hintse szét
megszerzett tudását, ismereteit, tapasztalatait.
Tanárként, vezetőként szerette a rendet, fegyelmet, s meg is követelte diáktól, pedagógus kollégáktól egyaránt. Tisztelt gyászolók! Ennek a
gazdag életútnak, ami példaértékű lehet sokunk
számára, villanjon fel egy-egy epizódja, s összességében rajzolódjon meg felejthetetlen alakja és
egyénisége! Takács Miklós 1929. október 13án Dabronyban született iparos, kovácsmester
családba második gyermekként. Elemi iskoláit
itt végezte, majd a híres pápai Tanítóképzőben
folytatta tanulmányait. Ezután került Budapestre
a Tanárképző Főiskolára, ahol három diplomát
szerzett, biológia, földrajz, testnevelés szakon.
Fiatal, kezdő pedagógusként pályáját Nógrád
megyében, Patakon, távol az otthontól kezdte
meg. Itt hamar megszerették és megkedvelték,
beilleszkedett ebbe a közösségbe. Tagja lett a
helyi néptánc csoportnak és a futball csapatnak.
Néhány év elteltével 1953-ban közelebb került
szülőfalujához, Somlóvásárhelyen kapott tanári
állást. Felismerve széleskörű tudását, szakmai elhivatottságát, szervező- és vezetői rátermettségét
a devecseri Járási Hivatal tanulmányi osztályára
helyezték tanfelügyelőnek. Teljes odaadással
végezte munkáját, segítette a Somló-környéki
iskolákban folyó oktatást, nevelést. Járás szerte
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ismerték és elfogadták segítőkész tanácsait. A
közigazgatási változások átszervezésekor 1973ban került a devecseri általános iskolába, ahol
tanárként, majd később Németh Ernő igazgatósága alatt helyettesként dolgozott nyugdíjazásáig. Mindig szívügyének tekintette a sportéletet
iskolai és települési szinten egyaránt. A devecseri
Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak, a
TIT-nek lelkes tagja és irányítója volt. Szívesen
vett részt az iskolán kívüli szabadidős programok szervezésben és lebonyolításában. Ezen
tanulmányi kirándulásokról, balatonszepezdi
táborozásokról számos megsárgult fénykép tanúskodik. A város is elismerte pedagógusi és
közéleti munkásságát, tíz évvel ezelőtt 2007-ben
díszpolgárává avatta. Számos elismerése mellett
tán erre volt a legbüszkébb. Kedves Miklós bácsi!
Mi, aki ismertünk, szerettünk és dolgozhattunk
veled, megőrizzük emlékedet, szellemiségedet,
s nagyra becsült munkádat megköszönjük! Tartalmas munkával teli életutad véget ért. Jelképes
szinte, hogy a Somló tövében, Dabronyban kezdődő ív a Somló ezen tövében, itt Devecserben
fejeződik be, fejeződött be, abban a városban,
ahol örök nyomot hagytál. S a legvégső búcsúként két idézetet találtam, amely a legméltóbb
hozzád. Az egyik természetesen attól a Gárdonyi Gézától való, aki Devecser után Dabronyban
tanítóskodott. Az Ő gondolata a tanítóról így
hangzik: „ A tanító olyan lámpás, mely inkább
világít másnak, annál inkább fogyasztja önmagát.” Cholnoki Viktor, író szép gondolata pedig
így szól: „ Ne akarja a tanító az emberből más
embert faragni, hanem tanítsa meg a maga megismerésére, a maga tehetségével, s akkor áldott
és gyönyörűséggel teljes lesz a munkája.” Drága
Miklós bácsi! Isten veled! Nyugodjál békében!
(A búcsúbeszéd elhangzott 2017. április 29-én
Takács Miklós temetésén. Az általános iskola és
a város nevében Czeidli József vett végső búcsút.)

Néptanítók Pápáról
Szomorú esemény, Takács Miklós
halála késztetett arra, hogy emlékképeket villantsak fel a pápai

Tanítóképző és Devecser kapcsolatáról. Az intézmény 100 éves évfordulójára kiadott „Emléklap”-ba, Takács tanár úr írta le a pápai prepák
(képzősök) indulóját: „Amikor a
képzős század kivonul, a virág kivirul és a lány szíve kigyúl...” 1959.
június 29-én záratták be a nagyhírű
pápai Tanítóképző kapuit. A még
dolgozó tanárait és a „maradék”
diákokat, Győrbe küldték. Az intézkedésre ma is nehéz lenne elfogadható magyarázatot találni, hisz a
képző a megye egyik legjelentősebb
oktatási intézménye volt. A tanulók
a megyéből érkeztek. Zömével a nagyon gyenge anyagi helyzetét megbízható, jó tudás ellensúlyozta. A
nagy tudású, kiváló tanárok nagyszerű érzékkel segítették a kis tele-

pülésekről érkezők beilleszkedését.
Igyekeztek a lehető legtöbb tudást
átadni. A kollégium a folyosón álló
kis fémszekrényeivel, fűrészporos
fűtésű hálótermeivel, „vályús”
mosdóival, szigorú rendjével is szerethető volt. Lakói jó barátságban,
egymást segítve élték hétköznapjaikat. Tisztában voltak kivételes
helyzetükkel, hogy a neves iskola
tanulói lehettek. Innen rajzottak ki
a friss diplomás pedagógusok szinte
az ország összes településére. Természetesen Devecserbe is érkeztek
és gyökeret eresztettek a település
megelégedésére. A pápai Képzőben
szerzett hatalmas munícióval érkezett Takács Miklós, Barták Béla és
felesége Englert Anna (Nusi), Faa
Tamásné Szentiványi Mária, Németh Józsefné Tánczos Erzsébet,
a testnevelő Kovács József, Unger
Imre és Doma Tibor. Devecserből
indult Gyimóthy Zita és jómagam.

Képzős osztálytalálkozó a könyvtár udvarán (2006)
2006-ban négy képzős osztálytárs; osztályunk itt tartotta a 49. érettségi
Fülöp Lajos, Prisch Gyula, Jákfalvi találkozóját. Most a 60-at ünnepelJózsef és Soproni György remek jük Pápán. Magammal viszem a
kiállításában gyönyörködhettek a devecseri tanítók üdvözletét.
Váti Ferenc
látogatók a Kastélykönyvtárban. Az
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Három a kislány

Devecseriek a zenei tehetségkutatókban
Bakos Noémi, Dávid Eszter, Kalányos Mária. Három a kislány. Mindhárman a devecseri általános
iskola tanulói, Noémi és Eszter 4. osztályosok,
Mária a 6. évfolyam tanulója. Zenei tehetségük
az éneklés területén korán megmutatkozott.
Korábban már hallhatta a devecseri közönség a
lányokat, akiknek életében fontos szerepet tölt be
a zene. Állandó szereplői népdalversenyeknek,
tagjai a kórusnak, a negyedikesek hangszeren
is tanulnak a zeneiskolában. A közelmúltban
a három lány gondoltak egy nagyot. Mondja
meg valaki, tényleg tehetséges vagyok!? Miben
kell még fejlődnöm? Talán ezekre a kérdésekre
keresve a választ, talán pusztán kalandvágyból
jelentkeztek énekversenyre. Noémi és Eszter
együtt indultak a Hanghullám tehetségkutatón,
Ajkán. A verseny az X- Faktor után az egyik legnagyobb népszerűségű országos verseny, mely
hármas céllal került megrendezésre. Keresi a
tehetséges fiatalokat, segítséget kíván nyújtani a
zenei pályán való elinduláshoz, valamint útmutatást és tapasztalatszerzést biztosít. A zsűriben
helyet foglalt Beck Zoltán, énekes, dalszerző,

Kiss Kamilka, a Kicsi Óriások c. tehetségkutató
műsorvezető énektanára, Szászik Melinda a Kővirágok énekiskola zenetanára, Szücs Krisztián,
az Ajkai Zeneiskola igazgatója, Abaházi Csaba
a Sing sing együttes egykori frontembere, műsorvezető. A devecseri lányok a meglehetősen
erős mezőny legfiatalabb versenyzői voltak, és

Bakos Réka
A Hanghullám elődöntőjében Peat Jr.- Mint
a madár (ft. & Trianon Dj\’s & Gina) dalt
adtam elő, amit már egy devecseri rendezvényen énekeltem együtt testvéremmel,
Rékával. Azért esett erre, a már nem ismeretlen dalra a választásom, mert a nevezési határidő letelte után jelentkeztem
a versenyre, rövid volt a felkészülési idő.
Nagyon izgultam, ez volt az első nagyobb
megmérettetésem. Tetszett a színpad, hogy
a családom együtt izgulta, tapsolta végig
a fellépésem. Vannak terveim a zenével,
de inkább a népdalok világánál maradok.

Dávid Eszter
Szeretem a zenét. Ezt biztosan anyától örököltem, hiszen ő ismeri a legjobb dalokat.
Énekelni szinte mindennap szoktam, ha
versenyre készülünk akkor azért elég sokat kell gyakorolni, hogy a lehető legjobb
legyen. Sokféle zenét szeretek, pl. a poprock-ot, nagyon szeretem a népdalokat, a
klasszikus zenét is kedvelem. Imádom a
fellépéseket. Április 12-én, Székesfehérváron voltam zongoraversenyen, május 13-án
Tatabányára a népművészeti Ki-Mit-Tudra megyek. Május 16-án Veszprémben a
Pannon Várszínházban lesz bemutatója az
Emil és a detektívek című darabnak, melyben én is szerepet kaptam. Jelenleg próbákra járok. Szeretnék köszönetet mondani
anyának, mert a legtöbbet vele szoktam
készülni a versenyekre. Adél néninek, mert
ő is ellát jótanácsokkal. Irénke néninek, a
zongoratanáromnak, mert nagyon jól tanítja nekem a hangszert és megszeretette
velem a klasszikus zenét. Hajni néninek,
hogy felléphetek a műsoraiban és mindig
nagyon szép dalokat talál nekem. Végül
pedig a Kurdi Robi bácsinak, mert rám
áldozta a szabadidejét, hogy minél jobban
felkészüljek a Hanghullámra.

Kalányos Mária
A tehetségemet anyukámtól örököltem.
Sokat készültem a versenyre, az iskolában
is meghallgattak. Jó érzés volt a színpadon
állni, nagyon örültem, hogy eljutottam
idáig. Demjén Ferenc Hogyan tudnék élni
nélküled című dalát adtam elő, ami szerintem nagyon jól sikerült, de sajnos a
korom miatt nem vehettem részt a folytatásban. Az viszont örömmel tölt el, hogy
hanganyagomat elküldik a szerkesztőségbe.
Számomra jelen pillanatban még első a tanulás, de ha adódik lehetőség, szeretném
folytatni az éneklést.
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kiválóan megállták helyüket. Eszter bejutott a
középdöntőbe. X-Faktor…kevesen akadnak,
akik ne hallottak volna az RTL Klub népszerű,
legnézettebb, és legsikeresebb tehetségkutató
show műsoráról, amely az eredeti, brit The X
Factor mintájára működik. Már ez év februárjában megjelent a felhívás, hogy a 2017-es széria
meghallgatásaira várják azokat, akik érzik magukban a tehetséget. Ezek a produceri meghallgatások hónapokkal a műsor megkezdése előtt
zajlanak az ország különböző részein. Marika
a sümegi meghallgatáson mutatta meg, hogy
benne van az X, nagyszerű előadást mutatott.
Egy tehetséges gyerek azt gondolom, hogy nagy
öröm a szülőnek, büszkeség a városnak, az iskolának, kihívás a pedagógusoknak. Ugyanakkor
az ilyen adottságokkal rendelkező gyerekkel való
foglalkozás mindenkor komoly feladatot is jelent
a családnak, a köznevelésnek. Hiszen a tehetséget
gondozni, segíteni kell, hogy kiteljesedhessen.
A lányok kérésünkre szívesen meséltek a jelenről, a versenyről, jövőbeni terveikről. Büszkék
lehetünk minden tehetséges devecseri fiatalra,
akik öregbítik városunk hírnevét.
Nyárs Hajnalka

Ki mit tud a
környéken…

A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ
és Szolgálat által szervezett járási, ifjúsági tehetségkutató versenyen a környék tehetséges
tanulói mérették, méretik meg magukat. György
Anita a szervezet vezetője elmondta, hogy próza,
vers, ének, zene, tánc területen hirdették meg a
környező iskolákban a ki mit tudot. Nemcsak
Devecserből, hanem Noszlopról, Nagyalásonyból, Tüskevárról, Somlóvásárhelyről és a kertai,
csöglei általános iskolából is voltak szép számmal
jelentkezők, így a zsűri az elődöntők helyszínére
ment, hogy ne a gyerekek utazzanak, szerepelhessenek a megszokott környezetükben. A Tüskeváron rendezett elődöntő már április 20-án
megvolt. S így sorban, 24-én Devecserben, 26-án
Nagyalásonyban, s a többi helyszínen is a zsűri
meghallgatta, értékelte a tanulók produkcióit. A
zsűri elnöki feladatait Nagy Andor színész töltötte be mindvégig, aki nagy figyelemmel hallgatta meg a szereplőket, s kitűnő pszichológiai
érzékkel megfogalmazott – a fellépők számára
is közérthető - javaslataival látta el a gyerekeket. A zsűri minden tagja – György Anita, Farkasné Osváth Zsuzsa, s néhány helyszínen M.
Mester Katalin – is nagy empátiával fogadta a
legkisebbek és a nagyobbak produkcióit. A szereplők mindannyian elismerő oklevelet kaptak,
hogy emlékezetes maradjon számukra a Ki mit
tudon való részvétel. A devecseri Művelődési
Házban május 22-én megrendezendő döntőn
az egy lépcsővel feljebb jutottak mutatkoznak be
ismét. Erről majd a júniusi számban olvashatnak. A továbbjutottak addig is bizonyára fújják
hangszereiket, gyakorolják választott verseiket,
prózáikat, csiszolgatják énekeiket, gyakorolják a
tánclépéseket. Sok sikert minden résztvevőnek!
M. Mester Katalin

Közélet/Kultúra/Sport
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Gyémántlakodalom

SPORT

Május 1 kupa

60 év után újra örök hűséget fogadott egymásnak a devecseri házaspár

Hogy mennyit ér egy kézfogás, egy mosoly,
egy tánc, két szempár összevillanása, arról sokat mesélhetne Hefler Jenő és felesége Bende
Hermina, akik április 28-án hatvanéves házassági évfordulójukat ünnepelték. 60 évvel ezelőtt
ezen a napon, a forradalom utáni időben kötöttek házasságot Tüskeváron, hogy aztán megteremtsék saját családi fészküket. Két fiút neveltek
fel nagy szeretetben, és egykori fogadalmukat
máig megtartották. Most az egész család hálát
adott az elmúlt hatvan év emlékéért, gyémántlakodalmat szerveztek a házaspár tiszteletére,
melyet Fodor János plébános celebrált. Az eseményen részt vett Ferenczi Gábor polgármester
és Dukán Gabriella aljegyző. Ajándékcsomaggal, nagy szeretettel köszöntötték a házaspárt,
akik gyermekek, unokák és a többi családtag
koszorújában ünnepelték ezt a nem mindennapi alkalmat. Gyémántlakodalom egy város

Alapítva 1927-ben

Fotó: Kovács Zsolt
életében nagyon ritka esemény, de példamutató
a mai ember számára, hiszen ők a példa arra,
hogy hittel, közös akarattal minden nehézség
legyőzhető, hogy lehet családi szeretetben, békességben együtt megöregedni.
Isten éltesse őket erőben, egészségben!
Nyárs Hajnalka

Schandl Károly emlékezete

Három csapat, Tósokberénd, Devecseri Romák
és a Devecseri Öregfiúk részvételével került megrendezésre a Devecseri Sporttelep műfüves pályáján a hagyományosnak mondható május 1-jei
meghívásos kispályás foci kupa. Nyoma László
Cuci bácsitól a Devecseri Tömegsport szakosztály
elnökétől megtudtuk, hogy a sportrendezvény,
bár több érdeklődőt is elbírt volna, nagyon jó,
baráti hangulatban telt. A meccsek között közösen felállították a májusfát, melyet Toldi Tamás
ajánlott fel. Amíg a labdarúgók a pályán rúgták
a bőrt, addig a pálya szélén a pörkölt rotyogott
a bográcsban. A végeredményt tekintve első helyen a Devecseri Romák, majd Tósokberénd és
végül a Devecseri Öregfiúk végeztek. A legjobb
kapusnak Szabó Martint, a legjobb játékosnak
az öt gólt rúgó Vető Balázst választották. Külön
megköszönte a rendezvényre való felajánlásokat,
így Rosta Zoltánnak a műanyag evőeszközöket,
Horváth Zsoltnak és feleségének, Ottlecz Juditnak a zöldségeket, a Devecseri Húsüzemnek a
pörkölthöz való húst, a Devecser Városi Könyvtárnak, Szente-Takács Annának az üdítőt, és a
sört, valamint a hangosítást Szente Szabolcsnak
és Szente Róbertnek. A Tömegsport szakosztály
következő rendezvénye a Városnapok négyes
tornája lesz, ahol Bükk, Herend, Tósokberénd
csapatai, valamint a házigazda fog pályára lépni. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak!
Foghíjas a gárda

A somlói kilátó. Építtetésének egyik lelkes szorgalmazója volt Schandl Károly. A festmény
Boldizsár Zsolt alkotása.
Fotó: Czeidli József
A Somló-vidék atyja
Schandl Károly agrárpolitkus, jogász, szerkesztő 135 éve született Bakonybélben 1882. május
10-én. A közelmúltban elhunyt Vaczkó László
több Somló témájú könyv írója beszélt nekem
róla találkozásaink alkalmával. Tervezte egy
kiadvány megjelentetését, amelyben életútja
bemutatása mellett szólt volna a hegyhez való
szoros kötődéséről is. Sajnos ez nem valósult
meg. Adatokat Tilhof Endre nyugalmazott ajkai könyvtárigazgató könyvében, a Devecseri életrajzi lexikonban találtam az emlékezés
írásakor. Középiskolai tanulmányait a győri
bencés gimnáziumban, a jogot Budapesten végezte. 1903-1905 között a Keresztény Magyar

A festői szépségű Somló, nagy tisztelője volt
Schandl Károly. A festmény alkotója Kovács József.
Fotó: Czeidli József
Ifjúság nevű folyóirat felelős szerkesztője volt.
Ezután a Magyar Gazdaszövetségben dolgozott,
ez időben szerkesztette a Barázda, majd az Új
Barázda című lapokat. 1921-ben a földművelésügyi minisztérium államtitkára, s egy évvel
később Csongrád országgyűlési képviselője lett.
1925-ben az Országos Központi Hitelszövetkezet alelnökévé választották meg. 1926-tól volt a
Felsőház tagja. 1926-1939 között a Nemzeti Egységpártja programjával a devecseri járást képviselte. 1927-től elvállalta a „Devecseri Ujság”
szerkesztését, vezércikkei nagy népszerűséget
hoztak számára, növekedett a lap olvasottsága.
1928. május 9-én a kisváros díszpolgárává választotta meg, néhány év múlva pedig Pápateszér, Kerta, Magyarpolány is e cím adományozásával ismerte el munkáját. 1937-től a Somló
Bizottság társelnökeként már a Somló-vidék
atyjaként emlegetik. Ő is egyik élenjáró szorgalmazója volt a somlói kilátó megépítésének.
1938-ban a kormányzó királyi titkos tanácsos
címmel tüntette ki. 1956-ban vándorolt ki az
Egyesült Államokba. Devecser és térsége hálával őrzi emlékét.
Czeidli József

Nagy meglepetés nem ért minket az MTD Hungária megye I-es labdarúgó-bajnokságban. A
kötelezőket hozta a csapat, viszont fordulóról
fordulóra éreztette hatását az emberhiány. Cserna
Róbert, a Devecseri Sport Egyesület futballcsapatának edzőjét kértük értékeljen.
2017. április 15. FAK-Devecser SE 3:1 (2:0),
Gólszerzők: Kovács (2), Humli, illetve Orbán
András, Jók: Kovács, illetve Csepregi.
Cserna Róbert: Nagyon kevesen tudtunk elmenni
Balatonfűzfőre. Egy fiatal cserénk volt az U16ból. Ez az a mérkőzés volt, ahol ha egy napig
játszunk, sem szerzünk pontot. Vezettek 3-0-ra
is és futószalagon jöttek a lehetőségeik. Sokkal
erőteljesebben voltak, mint mi. A végén volt egy
pár lehetőségünk, amikor visszaálltak, abból tudtunk szépíteni.
2017. április 23. Devecser SE-Úrkút SK 1:6 (1:1),
Gólszerzők: Szélessy, illetve Pávlicz (2), Imre,
Sáringer, Kuti, Horváth, Jók: senki, illetve Pávlicz.
Cserna Róbert: Az első félidő a megyeihez képest
is egy igen színvonalas meccs volt. Megszerezték a vezetést, de hamar ki tudtunk egyenlíteni.
Voltak lehetőségeink, jól játszottunk. A második
félidőben rúgtak egy olyan gólt, ami a hátamról
pattant le rosszul, majd folyamatosan lekontráztak minket előbb a két szögletünkből, majd
szabadrúgásból. Végül teljesen szétestünk. Megérdemelték a győzelmet, jobbak voltak, a cseréik
is jól szálltak be.
2017. április 30. Öskü FC-Devecser SE 1:2
(0:1), Gólszerzők: Hornyák, illetve Szakonyi,

Alapítva 1927-ben
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könyvajánló

Jók: Hornyák, illetve Csicsics,
Szakonyi, Csepregi, Kiállítva:
Szakonyi (91.).
Cserna Róbert: Sikerült végig
uralnunk a meccset. A második
félidőben volt egy-két lehetőségük, de Csepivel a védelmünk a
helyén volt. Nem forgott veszélyben a győzelmünk, bár ide is csak
kevesen tudtunk elmenni. A kiállítás jogosságáról csak annyit,
hogy borzalmas módon felrúgták
Stefit hátulról, úgy, hogy a pályáról
is kiesett. Ráadásul mindez pont
a mi kispadunk előtt. Még nem
ment a játék, amikor visszament
a pályára. Erre a bíró adott neki
egy sárgát, a már meglévő mellé,
mivel szerinte ápolást kért, majd
az ő engedélye nélkül tért vissza
a pályára. Ápolást nem is tudott
volna kérni, mivel olyan kevesen
voltunk, hogy erre még emberünk
sem volt. Mivel nem tudtuk bizonyítani az igazunkat, ezért még egy
meccsre el is tiltották.
2017. május 6. Devecser SE-Ugod
2:1 (1:1), Gólszerzők: Király,
Paksai, illetve Joó, Jók: Király, illetve Joó, Kiállítva: Bakos (75.)
Cserna Róbert: Az ugodi gól után
fel tudtunk állni, és megnyerni a
mérkőzést. Az első húsz percben
borzalom, amit a pályán műveltünk, aztán folyamatosan föléjük
kerekedtünk. Az első fél óra után
már át sem jöttek a térfelünkön. A
legvége előtt Király lőtte a győztes
találatot az akkor már 10 emberrel játszó vendégek ellen. Teljesen
megérdemelten nyertünk. Voltak
a lelátón azonban olyan primitíven
sértő hangok a szurkolók körében,
hogy eladtuk, eladtam a meccset.
Nyugodtan kimerem jelenteni,
hogyha ez bárkinek is megfordult
a fejében, az nem ismer. Soha, semmilyen körülmények között nem
csinálnék ilyet!
Devecseri Ujság: Négy fordulóval
a vége előtt almádi csapata megy
előttünk hárommal, a polányiaké
pedig le van maradva hét ponttal.
Mit jósolsz, kitart addig a csapat?
Van olyan az utánpótlásban, aki
tud segíteni nektek, hogy tartsátok
a középmezőnyt?
Cserna Róbert: A négyből három
meccs nyerhető, füreden pedig szeretnék egy bravúrt, és pontot is
szerezni. A fiatalokról elmondható,
hogy még fizikailag sokat kell erősödniük. Az U19-ben a maguk 1516 évükkel nagyon fiatalnak számítanak. Ha összetartanak, két év
múlva már nagyon jó csapat lesz az

Felnőtteknek:

Kordos Szabolcs:
Turista from Hungary –
A magyar ha megindul...

Fotó: Kovács Zsolt
utánpótlásban. Ehhez persze megfelelő alázat és szorgalom is kell!
Női foci
Scheily József, a női futball csapat edzője nincs könnyű helyzetben. Most gondolhatnánk arra is,
hogy azért mert az időjárás sem
kegyes hozzánk, mivel a palánta is
inkább visszafele menne a földbe
és a gyümölcsfák is nagyon rondák, de inkább ezért, mert a kispadon eltöltött idő miatt kevesebb
jut a galambászatra, horgászatra,
és a kertészkedésre is. Aki ismeri, tudja mennyire maximalista
bármibe is fogjon. A márciusi interjúnk óta egy vastag paksaméta
oklevél gyűlt össze a galamboknak
köszönhetően, bizonyítva, hogy
nem csak a földön, de a levegőben
is képes eredményeket elérni, vagy
akár elég a kertjére vetni egy pillantást. Az előző cikkünkben már
olvashatták a futballjátékosként és
edzőként is nagy múltú szakember véleményét, a női focicsapat
helyzetéről, a létszámuk megcsappanásától az utánpótlás és egyéb
hiányosságokig bezárólag. Belefogott, és bár tudta, hogy keményfába vágta a fejszéjét még is próbálja
kihozni a maximumot a csapatból.
Balatonfűzfőn sajnos kaptak egy
potyagólt, de a későbbi helyzeteiket sem tudták kihasználni. A csetényi mérkőzéstől nagyon féltek a
lányok, mivel korábban több sérülés is történt. Most a szövetségtől
küldtek egy ellenőrt a meccsre, így
minden rendben zajlott. Nyerhették volna a mérkőzést a harmadik
helyezett ellen, viszont 0:0-s döntetlennel kellett beérniük. Az Ajka
elleni mérkőzésen 4:0-ra kikaptak,
ami soknak tűnhet, de abból kettő
kicsit „potya ízű” volt. A 12 éve létező ajkai női focicsapat az egyik
esélyes a bajnokság megnyerésére,

ráadásul van két-három olyan játékosa, akik messze kiemelkednek
a mezőnyből. A Csabrendek elleni
mérkőzés jobban megviselte őket,
mivel annak ellenére, hogy uralták
a mérkőzést, egy, nem a kapura
szánt lövést nem sikerült hárítani.
Az még jobban bosszantotta őket,
hogy gólt sem tudtak rúgni. Az élcsapat Veszprém ellen szintén sikerült elérni egy döntetlen, viszont
a gólrúgás ott is nagyon hiányzott.
Megtehetné, hogy egyszerűen ráfogja a hölgyek teljesítményére az
eddigi megszerzett két pontot, de
nem ezt teszi. Az eredmények persze jönnek, csak nagyon lassan.
Nagy meglepetést azonban nem
árulok el vele, ha azt mondom,
hogy nem csak az eddig szerzett
két pont miatt nagyon csalódott.
Még három forduló van vissza a
szezonból, amire nagy hangsúlyt
szeretne fektetni. Ahhoz, hogy a
jövőben megváltozzon ez a helyzet
továbbra is ugyanazokat a feladatokat kellene megoldani. Gondol
itt az edzőmérkőzések hiányára,
egy „nagypálya méretű” edzőpálya kialakítására, ami a férfi csapatnak sem jönne rosszul, illetve
az utánpótlás javítására. Sajnos a
környék nagyvárosaival ellenben
itt a szülők féltik beíratni lányaikat futballedzésekre, ami a viszont
azért is fontos, mivel nagyon nehéz
női játékosokat igazolni. Most is
kiemelte, hogy a lányokat külön
dicséret illeti meg az edzéslátogatásért, illetve hála a szakmai segítségért edzőkollégáinak, Cserna
Róbertnek és Sándor Lászlónak.
A Városi Sporttelepen válogatott
színvonalú feltételek mellett tudnak focizni a hölgyek, ezért nagyon
szeretné, ha még több hölgy érdeklődne az edzések iránt.
Ifj. Kozma György

A luxushotelek és a taxisok világa
után a külföldre utazó magyar turisták - hírességek, hatalmasságok
és egyszerű emberek - elé tart tükröt
könyvében Kordos Szabolcs. Hogyan
mulatunk Dubaiban, Zanzibáron fillérekért és miként szórjuk a pénzt
egy last minute tunéziai nyaraláson? A hajnali nyugágyfoglalóktól,
a botcsinálta bazártolvajokon át, a
notórius műtárgytapogatókig a Turista from Hungary hasábjain találkozhatunk. Hány ezer kilométert
utazik egy téliszalámis szendvics?
Hogyan jutunk be mi leleményes
magyarok a WC-n keresztül a híres
párizsi múzeumba? A Turista from
Hungaryban idegenvezetők mesélnek a szerzőnek arról, hogy mivé válunk mi magyarok, amikor minden
értelemben átlépjük a határokat…

Gyerekeknek:
Molnár Edit:
A sárga kanapé

Kisó lassan 16 éves. Néha randizik,
de nem különösebben izgatja a dolog. Egészen addig, amíg fel nem
bukkan a színen a szomszéd srác.
Illetve srácok. Hiszen egy testvérpár
költözik a mellettük lévő házba. Kisó
szerelmes lesz. Nagyon. Kristófba, az
idősebb zöld szeműbe. Ő a nagy szerelem, az igazi, az ELSŐ. Legalábbis úgy tűnik. Aztán Egy pénteken
naplót kezd írni. Ezt a naplót tartod
most a kezedben. Fél év történéseit.
Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház
Nyitva tartás:
H-K: 12-17 Sz: Szünnap
Cs-P: 9-17
Szo: 8-12 (tanítási időben)
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REJTVÉNY

gyerekszáj

Tanító: Gyerekek! A művelődési házba megyünk megnézni egy székely mesedarabot.
Gyerek1: ….és az jó?
Tanító: Biztosan nagyon jó lesz. Miért?
Gyerek1: Milyen egy mese az, ami a székről szól?
Tanító: Na, akkor tisztázzuk a dolgokat iziben. A székely egy népcsoport. A székelyek elsősorban Romániában élnek, és jókedvű, humoros embereknek ismerjük
őket.
Gyerek2: Maga székely?
Tanító: Nem, miért lennék?
Gyerek2: Mert állandóan viccelődik.
Nyárs Hajnalka

Mosolypercek

Weöres Sándor:
Fagyos szentek
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Murphy….
- A jég megérzi, hogy mely földekre nem kötöttek biztosítást jégverés ellen.
- A véletlenszerű események többnyire sorozatban fordulnak elő.
- Ha nyaralni indulsz feleannyi ruhát és kétszerannyi pénzt vigyél magaddal.
- Nincs olyan egyszerű faladat, amit el ne lehetne rontani.
- Amit az ember egyszer összerakott, az előbb-utóbb szétesik.
- Más gyerekét nevelni borzasztó, a sajátot lehetetlen…

23

Hittanosok dolgozatából:
-A szentlélek pünkösdkor postagalamb képében szállt le az összegyűlt apostolokra
és tanítványokra…
-És akkor a lovagkirály vöröskeresztes hadjáratot indított…
-Beethoven csupa hangos egyházi zenét írt, mert süket volt…
-Luther Márton először a szószéken kelt ki…
Gyűjtötte: M. Mester Katalin

33
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38
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37
40
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43

VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: B, S, S, V, R,
T) 11./ Nemesgáz 12./ Ájul 13./ Római kettő 14./ Fővárosa: Helsinki (....ország)
15./ Gárdonyi Géza három felvonásos népdrámája 17./ Üvegből készült medence
vízi állatok és növények tartására 18./ Libahang! 20./ Visnu hívők- .... navák 21./
Rendfokozat 22./ Odanyújt népiesen 23./ Kedvelt viccek szereplője 26./ Ezen a
napon 27./ .... Vera (Gábor Pál filmje) 28./ Jót s ...! Ebben áll a nagy titok (Kazinczy Ferenc) 29./ Kicsinyítő képző 30./ Göngyölt csomag 31./ Gally 32./ Germán
eredetű férfinév 33./ Heltai Jenő vígjátéka 38./ Súlyos C-vitamin hiány okozta
betegség (.... but) 39./ Mr ... (Angol televíziós filmsorozat) 40./ Élőhely, melynek
jellegét a fák sűrű csoportja alkotja 43./ … a nagy varázsló
FÜGGŐLEGES: 2./ Női név 3./ Igazi vadvirág 4./ ..... könyve (Babits Mihály) 5./
Vegyjele: Sn 6./ Tilalom, sérthetetlenség 7./ Állatok fekvőhelyéül leterített szalma
8./ Erekben folyik 9./ Alumínium vegyjele 10./ Kettőzve: édesség 14./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk: V, O, Z, Z, E) 15./ Ausztria, Olaszország
autójele 16./ Megijed 18./ Artúr-monda egyik legfontosabb része (Szent ....) 19./
Gén szélei! 24./ Kén, Nátrium vegyjele 25./ Ismert vízesés Kanada és USA határán
26./ Kikötőgát 28./ Vadőr 30./ Moliere mű (Képzelt ....) 31./ A római mitológiában
a szerelem istenének a neve 34/ Elektrokardiográfia (...gé) 35./ Spanyolország,
Belgium, Magyarország autójele 36./ Római hét 37./ Vége angolul 41./ Szolmizációs hang 42./ Szelíd erdei állat
Készítette: Czeidli József

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.

Devecserben kiemelt kedvezménnyel!
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