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KITÁRTA KAPUIT AZ ISKOLA

Becsengettek
Fotó: Martonné Csom Adél
Az idei nyár is oly gyorsan röppent el, ahogy mindig is szokott. A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI kitárta kapuit, hogy fogadhassa az energiával feltöltődött, tudásvággyal teli diákokat. A következő

júniusig az iskola meghatározó szerepet tölt majd diák és pedagógus
életében egyaránt.
(Folytatás a 2. oldalon)

GONDOLATOK SZEPTEMBERBEN

Kőműves Ida:
Nyár-végi búcsú

Lassan elmúlnak a hosszú nappalok,
szedelődzködik immár buzgón a nyár,
puttonyába rakja, mi jó és szép volt,
s itt marad nekünk a kifosztott táj.
Halványabban pislognak a csillagok,
ökörnyál úszik az elpilledt mezőn,
ördögszekeret hajt a rút őszi szél…
de bennem a nyár még visszaköszön.
Röpke bája hív a magányos parton,
– homokórában peregnek a szemek –
édes dinnyelé csorog még ajkamon,
s tudom, hogy egyszer én is elmegyek…

„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak...” Nem, nem elnézést... Szeptemberi gondolataimat valóban így
kellene kezdeni, de valójában az igazság nem ez.
(Folytatás a 2. oldalon)
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KITÁRTA KAPUIT AZ ISKOLA
„Az általános iskolás évek meghatározóak az ember életében, mert az
itt megszerzett tudás végigkíséri az
ember életét” - fogalmazott dr. Németh Ákos Pál alpolgármester ünnepi beszédében. Dr. Kovács Zoltán
a térség országgyűlési képviselője
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(Folytatás a címlapról)

köszöntötte a megjelenteket. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
Polgárdy Imre a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke, Ferenczi Gábor
Devecser város polgármestere, Egyházi Andrea a Pápai Tankerületi
Központ igazgatója, Nagy Nándor

Richárd plébániai kormányzó, Kovács Krisztián főtörzsőrmester,
Szente-Takács Anna a Devecseri
Városi Könyvtár és Művelődési Ház
igazgatója. Az iskolakezdés a legnagyobb változást mindig a kis elsősök
életében hozza. A nyolcadikosok

Balról jobbra: Czémán Imre és Nyárs Hajnalka intézményvezető-helyettesek, Kovács Krisztián főtörzsőrmester, Nagy
Nándor Richárd plébániai kormányzó, Mayer Gábor intézményvezető, Polgárdy Imre a Veszprém Megyei Közgyűlés
elnöke, Egyházi Andrea a Pápai Tankerületi Központ igazgatója, Ferenczi Gábor polgármester, dr. Németh Ákos Pál
alpolgármester, dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és az ünnepség moderátora, Heszné Soós Krisztina
Fotó: Martonné Csom Adél

ajándékkal kedveskedtek nekik,
nagy tetszést váltott ki körükben
az önkormányzat által biztosított kis
csomag. Az iskola életében az idei
nyár sem telt tétlenül. Táborokat
szerveztek a szünidő alatt, a felújításoknak köszönhetően megújult
környezetben várják a tanulókat,
az alsó tagozatnak helyet adó Petőfi
téri épületben jelenleg is zajlanak a
munkálatok - tájékoztatta a jelenlévőket Mayer Gábor intézményvezető, majd ismertette az osztályokat,
személyi változásokat, és megnyitotta a 2019/2020-as tanévet. Ihászné Szabó Katalin, a zeneiskola vezetője technikai információkkal
szolgált a szülők számára, sikeres
tanévet kívánva mindenkinek. Az
ünnepélyen Bakos Noémi, Kelemen
Alexandra, Orbán Bianka és Dávid
Eszter verssel, hangszeres előadással üdvözölte az „új évet”. Felkészítő
tanáruk Horváth András Csabáné
Treiber Ildikó és Ihászné Szabó Katalin volt. Minden diáknak, pedagógusnak sikeres tanévet kívánunk!
Martonné Csom Adél

GONDOLATOK SZEPTEMBERBEN (Folytatás a címlapról)
Nincsenek hűvös szelek, még azt
se mondanám, hogy erősen érezni már a nap gyengülő erejét. Manapság ahogy az időjárás alakul,
nem igazán lehet most pergő falevelekről, csapadékos napokról beszélni. Mindenesetre beköszöntött
a szeptember és ez mindenkit felébreszt a nyári kábulatból. Hangulatunk szomorkásabb, sokaknak ez
az időszak, nemcsak a nyár, hanem
valami másnak is a végét jelenti.

A fiatalok életében jön a nyárzáró bulik időszaka, az iskolakapuk
újra tárt karokkal várják a tanulókat, új pályázatok, projektek jelennek meg a munkahelyeken. A nyári
feltöltődés után, hosszú ideig marad vendégünk a munkás időszak,
a hajtás, és legközelebb karácsony
táján szakadhatunk ki röpke időre
a taposómalomból. Ezek a tények
úgy érzem, olyan szomorúak számunkra, hogy így nyár végén sokan,

egy-egy jó hangulatú grillparti, vagy
borozgatás keretében próbálják még
marasztalni kicsit a nyarat. No, nem
azért, mintha az ősz nem volna szép,
avagy kincsekben bővelkedő, hanem az a nyári érzés, mégis csak
más, ilyenkor még mindenkit átjár,
és akarjuk, maradjon. Pedig tudjuk,
hogy a színeiben, meglepetéseiben
káprázatos ősz is csodálatos. Mindjárt az első hónapja szeptember, a
gyümölcsök beérését, szüretelését

ÖTVENÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI bejárata előtt
gyülekeztek szeptember 7-én délelőtt az ötven évvel ezelőtt végzett 8.c osztály tanulói. Ők a felső tagozatban már az új épületbe
(nagyiskola) jártak. Tanáraik nagy
része elhunyt, az élők közül néhányan betegség miatt nem tudtak
eljönni. Az „öregdiákokat” a három
évvel fiatalabb iskolatárs, az iskola tanára, Czeidli József fogadta és
köszöntötte, majd végigvezette őket

az iskola folyosóin és tantermein.
Osztályfőnökükre, Nagy Erzsébet
földrajztanárra nagy szeretettel emlékeztek. A volt osztálytermükben
rögtönzött osztályfőnöki órát tartottak, mécsest gyújtottak a meghalt
tanáraik, osztálytársaik emlékére.
Ezután mindenki beszámolt élete
sorsfordulóiról. Ajkán egy étteremben folytatódott tovább a találkozó,
ahol elhangzott, hogy örömteli volt
a találkozás.
Czeidli József

Csoportkép az iskola előtt
Fotó: Czeidli József

hozza. Tehát hiába jelenti az ősz
kezdete valaminek a végét, mindenkinek elhozza az örök újrakezdés lehetőségét is. A nyári partikat
felváltják a falunapok, szüreti felvonulások, bornapok, fesztiválok,
de sokáig lehetne sorolni a jobbnál
jobb programokat. Vagyis kívánom,
hogy a mélabút félretéve, mindenki
pozitívan lépjen az ősz mezejére!
Vincze Barbara
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AZ ÉN ISKOLÁIM

„AZ IDŐSEKNEK, HOGY EMLÉKEZZENEK, A FIATALOKNAK, HOGY MEGISMERJÉK
ELŐDEIK KORÁT”
Az iskola – mint minden szeptemberben – most is befogadta
gyermekeit. Együtt a nagy család.
Még akkor is, ha jó néhány „családtagnak” ellenére van. Véleményük kurta: „Nem akarok menni!”
Az ódzkodás talán csak vagányság,
így „menő” mondani. Érdemes lenne ez ügyben Cato szavait meggondolni: „A tanulás gyökerei keserűek,
gyümölcsei azonban édesek.” Bár a
kötelező több mint 8 óra iskolában
töltött idő elgondolkodtató, hisz a
nappal nagyobbik része. De talán
a felújított és jól felszerelt tantermek megkönnyítik a „bentlakást”.
„Bezzeg az én időmben!” 1945.
Római Katolikus Általános Iskola,
Devecser. A tanévkezdés előtt nem
sokkal még a háború sebesültjeit
hordták ide a „kórházzá átalakított”
termekbe. A helyiségek magukon
viselték a háború nyomait. Az olajos
padló kissé büdös volt, de tiszta, a
vaskályha kellő meleget adott, ha
elég fát vittünk be. A 3 lábú tábla türelmesen állt a tanári dobogó
mellett. Legtöbb gondot a padba
süllyesztett tintatartó okozott, ha
izgága tanuló ült az előtte lévő padban. Az udvar elején két mászórúd
volt, a végén a WC-k, közöttük a
por. Az eszközök hiányát a kiváló,
nagy tudású pedagógusok pótolták.
Gyerekkorom 8 évének egy részét
(feleannyit, mint a mostaniak!) itt
töltöttem. Szerettem ide járni! 1953.
Állami Tanítóképző Intézet, Pápa.
Emeletes épület, jellegzetesen kiugró csúccsal, ez a falusi gyereknek
már csoda. Az alagsorban a konyha
és az étkező, fölötte az alsósok tantermei, nekünk a gyakorlat helye.
Följebb iroda, tanári, pedellus szoba, zene-gyakorlótermek. Legfelül
tantermek, délután ugyanezek dolgozószobák, két kb. 40 személyes

háló, a folyosón vasszekrények. Ez
az emelet volt a kollégium is. Itt volt
a mosdó hosszú fémvályúval, felette
vízvezeték több csappal, amelyekből
csak hideg víz folyt. Az emeletes
vaságyak szalmazsákjait magunk
tömtük. „Szakértelmünknek” köszönhetően néhány nap alatt öles
mélyedés, „szamárfészek” keletkezett. A fűrészporos kályha, ha ros�szul tömtük, hatalmas füstöt pöfékelt. Az apróbb gondok ellenére száz
tanulónak mégis otthonává vált az
iskola. 4 év az ifjúságomból. Szerettem az iskolát és a kollégiumot. Bíztam Sallustius szavaiban: „A szerencse gazdagságot, a tanulás tiszteletet
szerez.” 1957. Általános Iskola, Oroszi. 2 szolgálati lakás, 1 tanterem,
8 osztály. Vízvezeték, villany még
nem ért ide. Késő délután a tanári
asztalon petróleumlámpa, a padokon gyertya világított. A pajtában
egy öreg, rozoga csónak hevert. A
közelmúltban esténként lampionokkal körülrakva andalgott utasaival
a faluszéli kis tavon. Az iskolához
tért vissza megpihenni. Kezdőként
4 szép év az életemből. Szerettem
ezt az iskolát! 1963. Általános Iskola,
Borszörcsök. 3 tanterem, 2 szolgálati lakás, pedagógusföld kötelező
sajátkezű megműveléssel. Esti iskola
(7.,8. osztály) nagyszerű néni, bácsi
tanulókkal, szotyizással a duruzsoló szeneskályha melletti irodalomórán. 11 év az ifjabb koromból. Szerettem ezt az iskolát! 1974. Kolontár.
Öreg iskola 2 tanteremmel, később
az egyikből posta lett. A másikban
a falipolcon volt a könyvtár, 2 szekrényben a szemléltetőeszközök, a
harmadikban az iroda és a tanuló
takarék. (Mert akkor ez a nagyon
okos takarékossági forma létezett.)
Tudták ezt a bűnözők is, mert egy
éjszaka az összes lakatot lefeszítve

Pápa
Fotó: Magyar Nemzeti Digitális Archívum

Oroszi
Fotó: Váti Ferenc

Devecser
Fotó: Váti Ferenc
magukkal vitték az utolsó fillért is.
Ártalmatlan látogatónk is akadt; egy
kisegér, aki többször is részt vett az
órai munkában. Aztán felépült az
új tetőteres iskola. Talán túl nagy
lett, kevésbé ölelt át, kevésbé szorított magához bennünket, kissé
nehezen szoktuk. Idővel kedvessé
vált. Lett bekerített sportpályánk,
ahol játszottunk, fociztunk, gombát szedtünk. Az emeleten tartot-

Kolontár
Fotó: Váti Ferenc

tuk bensőséges ünnepeinket. 30 év
az életemből. Szerettem mindkét
iskolát. A devecseri kivételével az
összes iskolám megszűnt. Hatalmas
kár! „Én iskolám, köszönöm most
neked,/ Hogy az eljött élet-csaták
között/ Volt mindig hozzám víg üzeneted.” (Ady Endre)
Váti Ferenc

Közélet
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JÓ FÉNYT!

KÉPI TISZTELGÉS A KORAI KÉPALKOTÓK ÚTTÖRŐ MUNKÁSSÁGA ELŐTT
Augusztus 29-én, a Fotográfia napján, a könyvtár galériáján kiállító
fotós családot: Bánhelyi Józsefet,

Bánhelyi Judit Lénát és Horváth
Orsolyát köszöntötte Szente-Takács
Anna igazgatónő, majd bemutatta

Balról jobbra: Szente-Takács Anna igazgató, Mátyus Károly a Bakony Fotóklub
elnöke, a MAFOSZ alelnöke, valamint a kiállítók; Horváth Orsolya, Bánhelyi
József és Bánhelyi Judit Léna
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

az alkotókat, amelyből megtudhattuk, hogy Bánhelyi József már korábban is állított ki Devecserben,
pl. a Rotary-házban. Közös tevékenységük számokhoz kapcsolható; 3-as: népmese, néptánc, népzene fesztiválok, bemutatók tevékeny
résztvevői, képeiken megjelenik a
népművészet is. Orsolya 5 évvel
ezelőtt kezdett el fotózni. 15 évvel ezelőtt volt József első kiállítása. 30 éve ismerkedtek meg egy
szakkörön. 100 közös kiállítás van
mögöttük. Harmonikusan együtt
élő pár, alkotó munkára inspirálják egymást. Judit Szombathelyen
tanul művészeti szakközépiskolában. Szárnypróbálgatásai nagyon
sikeresek. A hármas kiállításon van
egy tapasztalt „öreg”, egy tapaszta-

latokkal rendelkező fiatal fotós, és
egy nagy remények előtt álló fiatal.
Mátyus Károly a Bakony Fotóklub
elnöke, a MAFOSZ alelnöke a fotózás történetéről adott ízelítőt 1839től napjainkig: 1839 óta beszélünk
fotózásról. 1840-ben Magyarországon is bemutatták a technikát.
Hosszú ideig készült el egy-egy kép.
A fotózás elindult világhódító útjára. Először ekhós szekerekkel, fakamerákkal, kezdetleges eszközökkel
rótták az utakat a vándorfotósok.
Az 1870-80-as években terjedt el a
maihoz hasonló fényképezés. 2003
óta augusztus 29-én tartják a Fotográfia napját. Devecserben – szerencsésen – éppen ezen a napon
volt a kiállítás megnyitója.
Váti Ferenc

KOLLÉGÁNK, M. MESTER KATALIN LEGÚJABB KÖNYVÉNEK
BEMUTATÓJA
Lapunk munkatársa, M. Mester Katalin legújabb, sorban a 10. könyvét mutatta be szeptember 6-án a Városi Könyvtár és Művelődési
Ház olvasótermében. Bensőséges hangulatot
teremtett az est indítójaként a zeneiskola kamaracsoportjának előadása, népdalokat játszottak Ihászné Szabó Katalin klarinétművész
vezetésével. Szente-Takács Anna igazgató as�szony humorral fűszerezett megnyitójában köszöntötte a szépszámú közönséget és méltatta a
szerző sokoldalú tevékenységét, melyet Gabriela
Mistral: A szolgálat című versének elhangzása követett, az Orosziból érkező, Rezeli Mária
előadásában. A beszélgetőtárs Bognárné Simon
Katalin, a devecseri Gárdonyi Géza Emléktársaság elnöke alaposan felkészült, frappáns
kérdéseivel, s a rá kapott válaszokkal nyílt ki
a szép kivitelű és tartalmában gazdag kötet. A
hallgatóság megtudhatta, hogy mi volt a könyv
születésének ihletője, miért lett a címe: Lepo-

rolt igaz gyöngyök. M. Mester Katalin arról is
beszélt, hogy a könyvbe azon írásait gyűjtötte
egybe, amelyek nagy része már újságokban
megjelent, rádióban elhangzott, valamint a fiókok mélye őrzött. Természetesen szólt szeretett
szülőfalujáról, Halimbáról és a festői szépségű
Somlóról és környékéről, a hozzájuk való szoros kötődéséről. Gárdonyi-kutatóként pedig
örömmel mesélt arról, hogy hogyan talált rá
egy régi imakönyvben a „Fel nagy örömre”
kezdetű karácsonyi ének teljes szövegére, melyet Gárdonyi Devecserben írt és komponált.
A könyvbemutatót színesítették a volt tanítóképzős csoporttárs, Takácsné Simon Mária és
egy volt tanítvány, Burucs Erika felolvasásában
elhangzó novellák. Az est meglepetése, Nagy
Nándor Richárd plébános orgonajátéka volt,
barokk zenét játszott. Az est dedikálással és
vendéglátással ért véget.

Barokk zenét játszott Nagy Nándor Richárd plébániai kormányzó
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

Czeidli József

A szerző, M. Mester Katalin és beszélgetőtársa Bognárné Simon Katalin, a Gárdonyi Géza Emléktársaság elnöke
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

A hallgatóság (A kép előterében Takácsné Simon Mária és Burucs Erika, akik
az est folyamán felolvastak a kötetből)
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
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NYÁRI TÁBOR A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK RÉSZÉRE
Devecser Város Önkormányzata
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosító számú, „A társadalmi
együttműködés erősítése Devecserben” című projektje keretében idén
nyáron is lehetősége volt 30 hátrányos helyzetű általános iskolásnak
egyhetes napközis táborban való
részvételre. A táboroztató pedagógusok Mayer Gábor, Mayerné Orbán
Szilvia, Nyárs Hajnalka és segítőik,
Horváth Éva és Horváthné Piczinger
Mónika által vezetett tábor során a
szerzett élmények hozzájárultak a
gyerekek testi, lelki, szellemi fejlődéséhez. Olyan programokon vettek részt a nebulók, melyek értéket
és élményt nyújtottak számukra.
A tábor alapvető célja volt, hogy
megszokott környezetükből, életritmusukból kiszakadva jól érezzék
magukat, hasznos információkkal
gazdagodjanak. Így többfajta foglalkozásformát sűrítettek a szervezők az egy hétbe, kirándultak, sportoltak, kézműveskedtek, rajzoltak.
Az önfeledt szórakozás és az érde-

kes programok nyújtotta kellemes
kikapcsolódás során a gyermekek
észrevétlenül megtapasztalták az
egymás iránti felelősségérzetet,
fejlődött bennük az összetartás, a
másik megértésének képessége, fejlődött önkifejezésük, kreativitásuk,
önbizalmuk és problémamegoldó
készségük is. A keszthelyi, tüskevári és kislődi (Sobri Jóska Kalandparkba) kirándulás sok-sok feledhetetlen élménnyel gazdagította a
kisdiákokat. Az iskolai „pihenősebb” napokon pedig logikai fejlesztő játékokkal, kézműves foglalkozásokkal töltötték a rekkenő
hőségben az időt. Meglepetésként
Rudi Bohóc műsorát is élvezhették
a „táborozók”, sőt vöröskeresztes,
rendőrségi és tűzoltó bemutatót is
megtekinthettek. Reméljük, feledhetetlen élménnyel indult az idei
nyár a résztvevők számára! Köszönjük valamennyi civil és rendvédelmi
szervezet közreműködését!
Szente-Takács Anna
igazgató

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház programjai
az Országos Könyvtári Napok keretében:
2019. szeptember 30 – október 4.: „Kedvenc állatom” – rajzpályázat általános iskolások részére
2019. szeptember 30 – október 5.: „Mi megbocsátunk!” – késedelmi díjak elengedése
2019. szeptember 30 – október 5.: „Öko-tudor” – totó gyermekeknek és felnőtteknek
2019. szeptember 30 – október 5.: „Együtt élünk…” – kiállítás Somlóvári Attila természetfotóiból
2019. szeptember 30., 9:00: Térségi Benedek Elek Népmesemondó Verseny
2019. október 1., 10:00-12:00: „Mentsük meg a bolygót!” – interaktív térbeli társasjáték a Várkastélyban
2019. október 2.: „Mi kell neked? Fatető? Fatető! Deszkamadár etető!” – madáretető készítése újrahasznosított anyagokból alsó tagozatosokkal
2019. október 3., 17:30: „A gyógynövények használata a mindennapokban” – Berta Mária előadása
2019. október 4.: „Legyél tudatos gazdi!” – dr. Tóth Géza állatorvos előadása a felelős állattartásról általános iskolásoknak
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„A LEGSZEBB, AMIKOR A GYEREKEK SZEME MOSOLYOG”
Életünk során érkezhetünk olyan fordulóponthoz, amikor a körülöttünk lévő családi harmónia megbomlik, nem tudjuk mi tévők legyünk. Ilyen, és ehhez hasonló esetekben van
kihez fordulni, hiszen a városunkban működő
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
munkatársai készséggel állnak rendelkezésére a
segítségre szoruló személyeknek, családoknak.
György Anita intézményvezetővel beszélgettem.
Mit takar a családsegítés, mint fogalom?
A családsegítés a szociális alapszolgáltatások
egyik formája. Ha a fogalmát definiáljuk, akkor
a szociális vagy mentálhigiénés problémák, ill.
egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott szolgáltatás,
melynek célja a krízishelyzet megszüntetése, az
életvezetési képesség megőrzése.
Miért szükséges a segítségnyújtás?
Minden ember vagy család életében előfordulnak élethelyzetek, krízishelyzetek, akár válás,
gyermeknevelési nehézség, életkori krízis, párkapcsolati konfliktus, betegség, gyász, munkahely elvesztése, stb. mely az egyén vagy a család
egyensúlyát megbontja. Ilyenkor az ember egyéni problémamegoldási eszköztárától, támogató
kapcsolatrendszerétől függ, hogy mennyire tud
megbirkózni a problémával. A családsegítés
során professzionális segítségnyújtással igyekszünk visszaállítani az egyensúlyt az egyéni vagy
családi életekben.
Hányan végzik a feladatokat?
Intézményünkben három szakfeladaton dolgoznak szakemberek. A szolgálatunknál 2 fő
családsegítő, a központban 3 fő esetmenedzser,
2 fő óvodai és iskolai szociális segítő és 1 fő
szociális asszisztens dolgozik. Megbízási jogviszony keretében segíti munkánkat továbbá egy
pszichológus és egy jogász.
Mi az Ön feladata?
Az én feladatom a három szakmai egység munkájának koordinálása, a munkafolyamatok szervezése, valamint az intézmény vezetése. Emellett járási jelzőrendszeri koordinátorként részt
veszek a járásban megszervezésre kerülő esetkonferenciákon, szakmai megbeszéléseken,
rendezvényeken, illetve a kollégák betegsége,
szabadsága idején helyettesítem őket.
Mi a munkája egy esetmenedzsernek?
2016. január 1-től szervezeti átalakítás történt
a gyermekjóléti alapellátásban. Ekkor került
szétválasztásra a segítő, szolgáltató tevékenység, illetve a hatósági feladatokhoz kapcsolódó
munka. Az előbbit a családsegítők végzik, akik
a szolgálatunk munkatársai, az utóbbit pedig
az esetmenedzserek, akik a központ szakemberei. Az esetmenedzserek azokkal a családokkal
foglalkoznak, ahol a kiskorú veszélyeztetettsége
miatt hatósági beavatkozás, intézkedés történt.
Ez lehet védelembe vétel, nevelésbe vétel, családba fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés,
stb. Ilyen esetekben az esetmenedzser az eset
gazdája, ő koordinálja a segítési folyamatot, ő áll
kapcsolatban a gyámhatósággal, ill. a különböző
területek jelzőrendszeri tagjaival.

Mi alapján kerülnek az Önök látókörébe a családok?
A szolgálatunk veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő- és jelzőrendszert működtet, melynek
tagjai jelzési kötelezettségüknek eleget téve jelzik
intézményünk felé a problémákat. Ezen kívül állampolgári jelzéseket is fogadunk, és természetesen önként is jönnek hozzánk családok, egyedülálló személyek, akiknek igyekszünk segítséget
nyújtani problémáik megoldásához.
Milyen szolgáltatásokat nyújtanak?
Központunkban sokféle szolgáltatás elérhető.
Alapszolgáltatásaink: szociális, életvezetési tanácsadás, szociális szolgáltatások közvetítése,
szociális segítőmunka biztosítása a családban
jelentkező működési zavarok, ill. konfliktusok
esetén, egyéni, csoportos és közösségi szociális munka. Speciális szolgáltatásaink: ingyenes
jogi és pszichológiai tanácsadás, addiktológiai
tanácsadás, kapcsolatügyelet biztosítása, mediáció, szociális diagnózis készítés, óvodai és iskolai
szociális segítés, valamint a nyitvatartási időn
kívül éjjel-nappal hívható készenléti szolgálat.
Hogyan épül fel egy családdal való operatív munka?
Az operatív munka az együttműködési megállapodás megkötésével indul, melyet követi a célok
és feladatok tisztázása, meghatározása, valamint
a feladatok határidőkkel való ellátása. A családsegítés során az együttműködés önkéntes, fontos,
hogy a család és a segítő között kialakuljon egy
bizalmi kapcsolat, mely a hatékony és eredményes
szakmai munka alapja. A családsegítők ügyfélfogadás keretében, valamint a család otthonában
történő látogatással állnak kapcsolatban a családokkal. Az esetmenedzserek olyan családokkal
és gyermekekkel állnak kapcsolatban, akiknél
hatósági eljárás van folyamatban. Ezen családok
esetében kötelező együttműködést ír elő a hatóság a szakemberekkel. Az esetmenedzserek egy
koordináló feladatot látnak el. Kapcsolatban állnak a veszélyeztetett gyermek nevelési-oktatási
intézményével, a védőnői szolgálattal, pártfogó
felügyelővel, és minden olyan szakemberrel, aki
az érintett gyermek esetében segíteni tud.
Ön szerint, hogyan működik a környezetükben
a jelzőrendszer?
Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében,
hogy hatékonyan működjön. Napi kapcsolatban
állunk a védőnői szolgálattal, az iskolákkal, óvodákkal, gyámhatósággal. Szakmaközi megbeszéléseket hívunk össze, melyre minden jelzőrendszeri tagot meghívunk. Sajnos nagy a fluktuáció
a jelzőrendszeri tagok között, így folyamatosan
kell a kapcsolatot építeni. Én személy szerint a
leghatékonyabbnak a személyes kapcsolatokat
tartom, hiszen egy-egy probléma esetén sokkal
gyorsabban reagál és intézkedik egy egymást jól
ismerő team. Sajnos a szakemberek elvándorlása
minden területen jellemző, így a jelzőrendszer
területe is folyamatosan megújuló, és állandó
munkát igényel a részünkről.
Milyen nehézségek adódnak a mindennapi munka során?
Úgy gondolom, hogy a Devecseri Járás gyermekvédelmi szempontból sok hátránnyal és nehéz-

György Anita a Család- és Gyermekjóléti Központ
és Szolgálat vezetője
séggel terhelt. A problémák sűrűsége és jellege
egy egészen más hozzáállást és szakmai munkát
igényel a szakemberek részéről. Szoktam mondani, hogy a szociális munka általános módszerei
itt nem annyira alkalmazhatóak. A különböző
területek szakembereivel azonban igyekszünk
együttműködni, az esetmegbeszélések és esetkonferenciák alkalmával kitalálni új megoldásokat,
módszereket. A legnagyobb nehézséget az okozza,
ha egy gyakorlott szakember távozik a területről.
Nagy veszteség egy olyan kis létszámmal működő
intézmény esetében, mint a miénk. Az álláshirdetésekre szinte egy jelentkező sem akad, így a
meglévő szakmai team-nek kell vinni tovább a
megnövekedett esetszámot, ami kiégéshez vezet.
A humán erőforrás kérdése a leglényegesebb a segítő szakmák területén, ha ezzel probléma adódik,
az valóban nagy gond. Jelenleg intézményünk az
előírt szakmai létszámmal rendelkezik, remélem
ez így is marad.
A családokkal való foglalkozáskor, sok nehéz esettel is találkoznak. Mi az, ami Önt személy szerint
mélyen érinti a munkafolyamatok során?
Számomra mindig megterhelő, ha egy gyermeket
elhanyagolnak, illetve bántalmaznak. Akár lelki,
fizikai, vagy erkölcsi területről is beszélünk. A
szegénységet, nélkülözést is nehéz feldolgozni,
de azon azért a különböző szociális ellátásokkal
némiképp lehet enyhíteni. A család diszfunkcionális működése is javítható természetesen egy
megfelelő együttműködés esetén. A szülői elhanyagolás, illetve bántalmazás azonban számomra
nem tolerálható, ezen a területen tapasztalt esetek
mindig nagyon megviselnek engem és a kollégáimat is. A mi feladatunk, hogy a gyermekek veszélyeztetettségét megelőzzük, illetve megszüntessük. Vannak azonban olyan esetek, amikor
nem látunk kellő motiváltságot és tenni akarást
a szülők részéről, ez mindig nagyon elszomorít.
Nevek nélkül, mi volt élete legmegrázóbb és legkellemesebb élménye?
Erre nagyon röviden tudok válaszolni, a legszebb,
mikor a gyerekek szeme mosolyog egy jó programra, egy jó szóra, vagy egy mosolyra válaszul,
a legrosszabb pedig, ha ezek a szemek szomorúak a rossz körülmények, a szeretet hiánya miatt.
Köszönöm az interjút!
Vincze Barbara
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KÉRDEZTÉK, JAVASOLTÁK – VÁLASZT KAPNAK
2018. novemberi számunkban olvasóink felhívták a figyelmet a városunkban tapasztalt néhány hiányosságra, hibára. Örömmel tapasztaljuk, hogy
javaslatuk nagy részét megvalósították:

Felállították a kábeleket tartó oszlopot
Fotó: Váti Ferenc

Az ’56-os oszlopon elkészült a felirat
Fotó: Váti Ferenc

A „Fekete Farkas” sarkán lévő közlekedési tükör – az
illetékesek közlése szerint - az autóbuszvezetőket segíti
Fotó: Váti Ferenc

A tó partjára kerültek a figyelmeztető táblák
Fotó: Váti András
Köszönjük az intézkedéseket és az elvégzett munkákat!
Ismételten kérjük az esővíz elfolyását megakadályozó szegőkövek kivésését!

Váti Ferenc

DEVECSER MEGGYESERDEI IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE
Devecser Város Önkormányzata 2016ban nyújtott be pályázatot a TOP-1.1.1-15VE1-2016-00002 azonosító számú, „Devecser
Meggyeserdei iparterület fejlesztése” című projektjével.
2017-ben érkezett meg a támogatói nyilatkozat, miszerint az Önkormányzat 311.066.594
Ft támogatásban részesült.
A projekt összköltsége: 379.169.801 Ft, melyből a pályázat keretében elszámolható költség
336.329.000 Ft.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul
meg úgy, hogy az elnyert támogatási összegen
felüli önrészt Devecser Város Önkormányzata
biztosítja beruházási hitelből.
A Devecser Meggyeserdei volt honvédségi területen (Devecser 0623/2 hrsz.) kerülnek ki-

alakításra közművesített ipari telkek, melyek a
betelepülni szándékozók részére bérbeadással
kerülnek hasznosításra.
A kialakítandó iparterületen 25 db ingatlan,
összesen 109.416 m2 területen biztosít kedvező
feltételeket ipari tevékenység végzésére.
A fejlesztés során az alábbi közművek kerülnek
kialakításra:
Kiépül a teljes ivóvíz-, és a szennyvízhálózat, a
csapadékvíz-elvezetőrendszer, a jelenlegi balesetveszélyes és elavult villanyhálózat helyett új
elektromos hálózat és közvilágítás kerül kiépítésre földkábeles kivitelezéssel. Felújításra kerülnek a meglévő belső utak, valamint a terület
középső, a Magyar Államtól kiváltott területen
új utak kerülnek kialakításra.
A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően
a DAT-Építők Építőipari Kft.-vel 2019. március 12. napján aláírásra került a vállalkozási

szerződés bruttó 342.691.301 Ft összegben, a
fővállalkozó megkezdte a közművek kiépítését.
Devecser Város Önkormányzatának célja, hogy
a Meggyeserdei Iparterület megvalósulásával
párhuzamosan hosszútávon és megfelelő körülmények között tudja biztosítani a Használtcikkpiac működését, és a terület teljes közművesítésével ipari vállalkozások számára is vonzóvá
tegye a Meggyeserdőt.

Közérdekű/Rövid Hírek
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ELKEZDTE A BERUHÁZÁST A HAJTÓ-MŰ KFT. DEVECSERBEN
Tisztelt Lakosság!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy négy éve
tartó háttérmunka eredményeként augusztus
végén a szükséges közműkiépítésekkel és a földmunkákkal elkezdte a beruházása megvalósítását
a Hajtó-Mű Kft. városunk Nyugati Ipari Övezetében. A tervek szerint 2020 tavaszára készül el
első ütemben a cég új székhelyeként funkcionáló
irodaház és az első gyártóüzem. Önkormányza-

tunk kiemelten kezelte az elmúlt években az iparterület befejezését. Saját költségünkön pótoltuk
a csapadékvízgyűjtő árok mintegy 500 méteres
szakaszának korábban elmaradt megépítését, valamint az aszfaltos úttestet is megszélesítettük az
engedélyezéshez szükséges hiányzó 1 méterrel,
melynek megépítése korábban szintén elmaradt.
A területen még 2015-ben értékesítettünk egy
mintegy 34 ezer négyzetméteres ipari építési tel-

ket. Az adásvételi szerződést a cég meghatározó
tulajdonosával, Michael Hörmann úrral írtam alá
azzal a céllal, hogy a tulajdonában álló, jelenleg
még ajkai székhelyű, elsősorban villanymotorok gyártására szakosodott Hajtó-Mű Kft. ott
munkahelyteremtő beruházást valósítson meg.
Üdvözlettel:
Ferenczi Gábor
polgármester

RÖVID HÍREK

Augusztus 24-én a volt laktanya területén a „Meggyeserdő” Honvéd
Nyugdíjas Klub tagsága nyárbúcsúztató pikniket rendezett, melyre a
Marcali Honvéd Nyugdíjas Klubból is érkeztek vendégek. A beszélgetés
mellett darts- és lövészverseny is színesítette a napot. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével Ferenczi Gábor Devecser polgármestere.

Új tantermekkel bővül a Devecseri
Szakiskola az önkormányzat által
biztosított Bem utcai (régi OTP) ingatlanban. Az ingatlan felújítását a
megállapodás értelmében a Máltai
Szeretetszolgálat vállalta, bérleti
díjat az önkormányzat nem számít
fel, hiszen a város abban érdekelt,
hogy hosszú távon biztosítva legyen
a szakképzés a településen.

Augusztus 10. és augusztus 23. között a Devecseri Közös Önkormányzati
Hivatal megbízásából a Fejér Megyei
Kormányhivatal Levegőtisztaság-védelmi Vizsgálólaboratóriuma méréseket végzett a környezeti levegő állapotának meghatározása érdekében,
a szálló por PM10 komponensre és
az eredmények értékelésére. A mérési
eredmények alapján megállapítható,
hogy a vizsgált időszakban a környezeti levegő szálló por (PM10) 24 órás
átlagkoncentrációja nem lépte túl az
egészségügyi határértéket, tájékoztatási-, vagy riasztási küszöbértéket.
Családi napot szervezett a Devecseri
Roma Nemzetiségi Önkormányzat augusztus 18-án. A programok délután
főzéssel kezdődtek, majd színpadra lépett Rudi Bohóc és az MVP együttes.
A gyerekek számára volt ugrálóvár,
arcfestés, kipróbálhatták képességeiket
a sport- és ügyességi játékok során, de a
népi fajátékok birtokba vétele is hasznos
időtöltésnek bizonyult. A rendezvény
bállal zárult, ahol a talpalávalót Vass
Ignác és Vilike szolgáltatta.

Augusztus 31-én, Kőszegen járt a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar, az
I. Végvári Fúvóstalálkozón.

Augusztus 31-én negyedik alkalommal került megrendezésre a Nyárbúcsúztató
Kemenceparty és Rockfesztivál. A fellépők sorát a Poma Instrumental nyitotta,
majd színpadra lépett a Kopaszkutya, a MILORD, a Red Vision és az MVP.
Miközben a színpadon szólt a rock, a város kemencéjében sültek a langallók az
iskolakonyha dolgozóinak irányítása mellett. A rendezvény főszervezője Karika
Rudolf volt, aki egyben a MILORD együttes oszlopos tagja.

Nyári számunkban megemlékeztünk dr. Világosi György 100. születésnapjáról.
Családja egy platánfát ültetett a családfő tiszteletére. Az eseményen készült fotó
lapzárta után készült el, ezért csak mostani számunkban közöljük.
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MEGÚJUL A KISISKOLA UDVARA
Devecser Város Önkormányzata és a Pápai Tankerületi Központ között 2018-ban jött létre a
megállapodás a kisiskola udvarának felújítására,
melynek értelmében az ingatlantulajdonos és a
fenntartó, az ingatlan vagyonkezelője közösen
újítja fel az udvart és a hozzá kapcsolódó ingatlanrészeket. Ferenczi Gábor polgármester kérdésünkre elmondta, a gyermekek által használt
udvarrész csapadékvíz elvezetését a Vass&Ko
Kft. kiépítette, illetve a belső udvar burkolását
elvégezte, a vállalkozói díjat a tankerület fizette. Ennek a területnek, valamint a többi udvarrésznek a burkolásához az összes térkövet
és szegélykövet az önkormányzat biztosította,
biztosítja saját gyártásból, továbbá valamennyi
kapcsolódó munkálatot az önkormányzat munkatársai végeznek, illetve az önkormányzat végeztet és finanszíroz. Az új játszótérre a játszótorony beszerzését a megállapodás alapján a Pápai
Tankerületi Központ vállalta, a hozzá szükséges
placc kialakítása, és az eszköz elhelyezése utáni
betonozás szintén az önkormányzat vállalása.
Az önkormányzat munkatársai építik meg térkőburkolással a hátsó gazdasági bejárattól az
új bejárót, amely a már elkészült, a gyermekek
által használt burkolt udvarrészhez, illetve az
épület hátsó bejáratához fog vezetni. „A Szent
Imre utcai kerítés javítására Somogyi Zsolt devecseri lakossal kötöttem megbízási szerződést,
aki a vakolatjavítást, hálózást, glettelést és festést
már elvégezte, valamint időközben felújította az
iskolaépületnek a leendő új játszótér felőli falszakaszát is, ahol a fal mentén Nyárs Hajnalka
ötlete nyomán egy úgynevezett mezítlábas ösvény kerül kialakításra a startos kollégák által

A megújuló udvar
Molnár Kadocsa irányításával. A szegélykőből
körberakott járdafakkokba fenyőtoboz, kukoricacsutka, fakéreg, homok és háromféle méretű kavics kerül, melyeken a mezítlábbal történő közlekedés jótékony, stresszoldó és pozitív
egészségre gyakorolt hatását élvezhetik majd a
gyerekek. Sajnos nem sikerült az eredeti terveinknek megfelelően a tanévkezdésig befejezni
kisiskolánk udvarának teljes felújítását illetve a
hiányzó burkolatok pótlását. Ennek oka többek
között az állandó létszámhiányunk - a kötelező
feladataink mellett a mindössze 4 fős térköves
brigádunk egészül ki más területekről kollégákkal a munkálatok idejére -, másrészt a játszótéri

eszközöket csak szeptemberben tudja hozni a
vállalkozó, így kollégáim csak azt követően tudják lebetonozni az új játszótoronyhoz a placcot.
Szeretném még a hátsó kapu melletti bástyát is
rendbehozatni egy kőműves bevonásával, emellett a burkolt felületek körüli területet is rendezni,
hogy iskolánk tanulóit és dolgozóit egy igazán
szép környezet fogadja nap mint nap. Ezúton is
köszönöm a Pápai Tankerületi Központ anyagi
hozzájárulását, önkormányzati dolgozóink és
valamennyi közreműködő áldozatos munkáját”
– zárta a beszélgetést a polgármester.
Vincze Barbara

D E V E C S E R V Á R O S P O L G ÁR M E S T E R E
8461. Devecser, Deák tér 1.
88/512-720 /fax 88/512-710
I n t e r n e t : w w w . d e v e c s e r . h u e-mail: polgarmester@devecser.hu

„Néha többet tudsz meg,
ha olyan kérdéseket teszel fel,
„Néha többet
tudszmár
meg,
amelyekre
tudod a választ.”
ha olyan kérdéseket teszel fel, (Mark Frost)

amelyekre már tudod a választ.”

MEGHÍVÓ

(Mark Frost)

Tisztelt Lakosság, kedves Devecseriek!

MEGHÍVÓ

2019. szeptember 26-án (csütörtökön) 17:00 órai kezdettel
a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház színháztermébe
(8460 Devecser, Jókai u. 3.)
Tisztelt Lakosság,
kedves
Devecseriek!
közmeghallgatást
hívok
össze,
melyre szeretettel meghívom Önöket.

2019. szeptember 26-án
(csütörtökön)
órai kezdettel
Devecser,
2019. szeptember 17,00
4.
Tisztelettel:

a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
színháztermébe
Ferenczi
Gábor
(8460 Devecser, Jókai u. 3.)

polgármester

közmeghallgatást hívok össze,
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EMBERMESÉK

EGYKOR SZOMSZÉDOK VOLTAK, MA PEDIG…

Búcsú az általános iskolától, Rózsi
A menyasszony 1964-ben
4. osztály: Rózsi (ülő sor balról 5.), hátul középen Burián Gyuláné o.f.
ballag
1996 májusában írtam embermesét egy tündéri, fosztásból maguk készítette baba. Igazi játékra sok munka mellett játékra mindig „csináltak”
kedves 86 éves asszonyról; Kulcsár Józsefnéről, nem futotta. De padlósikálás (sárgítás) után jól- időt. Fogócskáztak, bújócskáztak. Játszottak,
Roza néniről. Tíz gyermeket szült. A nevelésük esett a séta a barátnőkkel. Az iskola 1. osztályá- amit labda nélkül lehetett. A munka és a játék
körülményeiről, gondjáról, nehézségeiről csak ban nehezen boldogult balkezessége miatt. Csak jó edzésnek bizonyult, mert Gábor járási 1. és
annyit mondott: „Ha az Isten bárányt ad, ad le- jobbal engedték „írni.” (A bal kezét lekötötték.) megyei 3. helyezett lett a tornaversenyen iskolás
gelőt is hozzá.” Igaza volt, mert mind a tíz gyere- A 2. évben Burián Gyuláné tanítónő megoldotta korában. Szívesen emlékezik volt tanítóira; Sikos
ket tisztességesen felnevelte. Bizonyság rá, hogy a gondot. 7-8. osztályban a tsz-be jártak egyelni,
Ellára, Heinczinger Istvánra, Nagy Erzsébetre
most a nyolcadikként született Rózsiról, Somogyi kapálni, és a kapott pénzből közösen tartották
Gábornéról és férjéről Somogyi Gáborról szól fenn a KISZ klubot, ahova szórakozni járhattak; és az „oroszos” Molnár Józsefre, akit megidéz
az embermesém. A házaspár ugyanolyan szívé- asztaliteniszezni, olvasni, beszélgetni, táncolni. egy orosz dal első sorának eléneklésével. Az álA 8. osztály után Rózsi pénztáros szeretett volna talános iskola elvégzése után nem volt kétség,
lyesen fogad, mint 23 évvel ezelőtt Roza néni.
„Soha nem jelentett gondot a sok gyerek” (Roza lenni (jó volt matekból), de nem volt rá anyagi hogy ácsnak tanul Ajkán, és az is biztos volt,
fedezetük, helyette Kehidán 3 éves bentlakásos hogy édesapjával együtt dolgozik, aki mellett
néni)
iskolában baromfitenyésztést tanult. A 3 hóna- kitűnően elsajátította a szakmát. MegszámlálRózsi 1946-ban született Devecserben. Hét testpos gyakorlatot Akószálláson végezte és dolgo- hatatlan tetőt ácsoltak sok-sok család feje fölé
vér (4 fiú és 3 lány) már megelőzte, 1 lány és 1
zott ott még egy évet 1965-ig. Ebben az évben Devecserben és a környéken, főleg Nyirádon,
fiú pedig még követte. Édesapjuk Ajkán az épülő
jelentős, életre szóló esemény történt Kulcsár ahova biciklivel jártak. A munkát 2 évre meggyárban dolgozott, de volt kisbíró is. (1974-ben
Rozália életében.
szakította a katonaság Mezőtúron, ahova kétszer
halt meg.) A munkából a gyerekek is részt vállaltak. Rózsi, ha hazaért az iskolából, gyakran Somogyi Gábor: Édesapja nyomdokain haladva vonult, mert először a behívó dátuma alapján 3
találta az asztalon a megírt üzenetet: „Gyere Gábor 1940-ben született Devecserben. Utána nappal korábban érkezett. Őrvezetőként szerelt
utánunk, a kapát elvittük!” A mezőről haza- még három testvér érkezett a családba. Édesapja le. 1965-ben jelentős, életre szóló esemény törfelé cipekedve néha szégyellte magát az utcán elismert, jónevű ácsmester volt. Édesanyja korán tént Somogyi Gábor életében.
futkározó gyerekek előtt. De örömöt jelentett a meghalt. Az akkor 9 éves Gabi főzött a családközös játék (fiúk, lányok) a romtemplom falán nak, és ellátta a ház körüli teendőket. Mellette (Folytatás a következő számunkban)
Váti Ferenc
és a téren. Nagy kincs volt a kukoricacsutkából, járt a mezőre lovat vezetni, markot szedni. A

Gábor őrvezető 1960-ban

Gyakorlat a szakmához

Mezőtúron (Gábor balra)

Közélet

Alapítva 1927-ben
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SZENT ISTVÁNRA EMLÉKEZTEK
A kisváros önkormányzata és a Városi Könyvtár és Művelődési Ház
szervezésében augusztus 20-án hagyományos Szent István-napi ünnepséget tartottak. A szentmise után 10
órakor indult az aratómenet a Belvárosi Piac- és Rendezvénytérre. A
Himnuszt és a Szózatot a helyi Ifjúsági Fúvószenekar játszotta Hekele
Fanni vezényletével. A megjelenteket Szente-Takács Anna igazgatónő
köszöntötte. A ropogósra sült kerek,
óriási, nemzeti színű szalaggal átkötött új kenyereket a település plébánosa, főtisztelendő Nagy Nándor
Richárd szentelte meg. Ünnepi beszédet Ferenczi Gábor polgármester
mondott, melyben kitért államalapí-

tó királyunk állam- és egyházszervező tevékenységére, valamint fiának, Imre hercegnek írt intelmeiből
idézett, amely tanulságul szolgálhat
napjainkban is. Ezt követően helyezte el a közösség kemencéjénél a
Rosta Zoltán vállalkozó kötötte búzakoszorút. Az általános iskola négy
tanulója irodalmi műsorral idézte
meg Szent (I.) István király alakját,
Nyárs Hajnalka pedagógus betanításában. Ebben hangzott el az Ifjúsági
Fúvószenekar előadásában Bartók
Béla: Este a székelyeknél című mű is.
Az ünnepség végén a polgármester
által megszegett kenyeret osztották
szét a könyvtár munkatársai.
Czeidli József

Devecseri iskolások műsora
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

JUHÁSZ- ÉS PÁSZTORKUTYÁK CAC KIÁLLÍTÁSA
A Magyar Ebtenyésztők Országos
Egyesületeinek Szövetsége és a Bakonyerdő Zrt. közös szervezésében
augusztus 17-én, immár 7. alkalommal került megrendezésre a Juhászés Pásztorkutyák CAC Kiállítása. A

rendezvénynek a Devecseri Erdészet
festői szépségű Sárosfői Vadászháza
adott otthont. Az eseményt Varga
László, a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg, aki egyben a rendezvény fővédnöke is volt.

Komondorok a ringben. Bírál: Udvardiné Lukács Ilona
Fotó: DVTV/Vincze Barbara

A kiállításra minden olyan kutyát
benevezhettek, amelyek valaha az
állatok terelésével, illetve őrzésével kapcsolatos munkát végeztek.
Az idei esztendőben rekordszámú
nevezés érkezett, 34 kutyafajtából,
220 kutya bírálatára került sor. A
verseny bírálói; Vinnai András vezetőbíró, a MEOESZ küllembírói
tanácsának tagja, Udvardiné Lukács Ilona, a Hungária Komondor
Klub elnöke és a MEOESZ elnökségi
tagja, Muzslai Ildikó és dr. Miklós
Levente nemzetközi küllembírók
voltak. A délután kezdődő Best in
Show keretén belül, látványos Dog
Dancing Show bemutatót is megtekinthettek az érdeklődők. A rendezők nemcsak a kutyatulajdonosokra
gondoltak, hanem családtagjaikra

is, ezért számos kísérőprogrammal
készültek. A gyerekeknek volt interaktív játszóház (trófeafelismerés,
színezők, környezettudatos viselkedéssel kapcsolatos feladatlapok),
népi fajátékok, arcfestés a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából,
valamint beülhettek a rendőr- és
tűzoltóautóba. Vendéglátó sátrak, illetve házi készítésű termékek vásárlására is nyílt lehetőség. Az esemény
rendhagyónak számító programeleme Döme Zsuzsa írónő könyvbemutatója volt, aki az országos
gyermekirodalmi pályázaton első
helyezést elért, Kivéve a szomszédot
című kötetéből tartott felolvasást az
érdeklődőknek.

NAGY ANDRÁS EMLÉKEZETE
A hagyományos Nagy László-emléknapi ünnepséget rendezték meg
július 20-án a költő iszkázi szülőházánál 12 órai kezdettel. Most is
sok versbarát, Nagy László tisztelő
foglalt helyet az árnyas fák alatt. Az
idei megemlékezést a Nagy László
Szellemi Öröksége Alapítvány és
a helyi önkormányzat szervezte a
korábbi évekhez hasonlóan. Ezen
alkalommal a tavaly elhunyt Nagy
András grafikusművész, a költő fia,
a Hitel című folyóirat munkatársa
emléke előtt tisztelgett a nagyszámú közönség. A megjelenteket Réthy Katalin ny. tanár köszöntötte,
aki egyben a műsor háziasszonya

volt. Itt mutatta be Nagy Gábor
költő, Kara György grafikusművész Nagy András: Ember tervez...
(Művészeti írások) című 2019ben megjelent könyvét. A méltató
szavak után a Sebő együttes Nagy
László megzenésített verseiből
adott elő egy csokorra valót. Sebő
Ferenc szólt a költővel való barátságáról, a bolgár népzenéről. A megemlékezésen jelen volt Nagy László
testvéröccse, Ágh István költő. A
szervezők finom ebédet, üstben
főtt káposztás babot tálaltak fel.
Czeidli József

A Sebő együttes az emléknap díszvendége
Fotó: Czeidli József

Vincze Barbara

Házunk Tája/Olvasóink Írták
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ÜLTESSÜNK HOMOKTÖVIST…
Elsőként nézzük meg, hogy e különleges cserje gyümölcse milyen
jó tulajdonságokat hordoz. A homoktövis magas antioxidáns tartalmánál fogva gátolja a daganatos
sejtek képződését, ezért rákbetegeknek a terápia kiegészítéseként
ajánlott. Immunerősítő hatása miatt, járványok idején fogyasztva
véd a fertőzésektől. Csökkenti az
allergiás reakciókat szénanátha
időszakában. Erősíti az idegrendszert, nyugtató, stresszoldó hatású.
Az antioxidáns tulajdonságai miatt
gátolja a vérlemezek összetapadását, ami a szabadgyökök sejtromboló hatása ellen szív- és érrendszeri védelmet biztosít. F-vitamin
hiánya miatti központi idegrendszeri zavarok esetén, főleg cukorbetegeknek ajánlott. A fáradt szem
erősítésére, - amit a neonfény, a
monitor vagy a dohányfüst okoz - is
jó a homoktövis fogyasztása, mert
javítja a szem fénytűrő képességét.
A homoktövis bogyó húsa és magja
egyaránt tartalmaz értékes olajat.
A homoktövis olaj minden család
házipatikájában nélkülözhetetlen,
mert eredményesen alkalmazható
a torok- és mandulagyulladás, orrnyálkahártya-gyulladás esetén. Homoktövis olajjal megkenhetjük a
fáradt szemet is. Olaja fertőtlenítő,
érzéstelenítő és gyulladásgátló, fájdalomcsillapító hatású. A növényi
olaj felgyorsítja a sebgyógyulást.
Kifejezetten ajánlott ekcéma kezelésére, égési és fagyási sérülésekre,
vágott sebekre és sugár okozta égési sérülésekre. Minden méregtelenítő kúra elengedhetetlen kelléke,

mivel kedvezően hat a gyomor betegségeire a gyomor- és nyombélfekélyek, gyomorhurutok és bélgyulladások, valamint az aranyér
kezelésére is hatásos szer. Erősen
hámosító hatású. A skandináv kozmetikumok gyakori alapanyaga. A
növény főzete csökkentheti az ízületi betegségek általi fájdalmakat.
Számos bőrproblémára langyos vizes borogatással jól alkalmazható,
például ekcémára, pikkelysömörre
is. Természetesen a homoktövis
termékek fogyasztása nem helyettesíti az egészséges életmódot és
a változatos, kiegyensúlyozott étrendet, a nyugodt, jó alvást. Ellenjavallatról is szólni kell: tanácsos
csak kis adagokban fogyasztani,
mert nagy mennyiségben, egyes
esetekben hasmenést, gyomorégést okozhat. Túlérzékenység,
akut bél- és epehólyag-gyulladás,
hasnyálmirigy megbetegedések
esetén használata nem ajánlatos.
De külsőleg és kozmetikumként
alkalmazható azoknál is, akik teaként nem fogyaszthatják. A homoktövis az ezüstfafélék családjába tartozik. Ázsia a legnagyobb
elterjedési területe, a Kárpát-medencében egyetlen faja őshonos.
Mérsékelt és szubtrópusi övben él
az északi féltekén. Tibeti gyógyítók
állítólag már ezer éve használják
a termését. A narancssárga borsónyi nagyságú termést a homok
aranyának is nevezik. Már hazánkban is honos növény fénykedvelő
és fagytűrő. Termesztése nem túl
elterjedt, mert csak a nyolcvanas
évek elején kezdődött meg a növény hazai ismertsége. Telepítése,

KÖRNYEZETVÉDELEM
A médiákban sokszor hallunk, olvasunk a globális felmelegedésről,
az üvegházhatásról. Hogy lehetne
ezt a jelenséget megérteni? Íme,
egy példa! Ha az ember egy autó
ablakait felhúzva néhány perc múlva megméri a kocsi belsejében lévő
hőmérsékletet, felmelegedést tapasztal. A bemenő hősugarak csapdába esnek (a hullámhossz változása miatt) és nem tudnak eltávozni.
Ugyanez történik a Föld légkörében is. A Napból érkező sugarak
felmelegítik a talajt, az a levegőt
és visszaverődve az űrbe távozna.
Valamiért nem tud, csapdába esik,
s így folyamatos a felmelegedés. De
mi okozza ezt, az üvegházhatásért

milyen gázok a felelősek? Legnagyobb mértékben a szén-dioxid!
Hogy kerül a levegőbe? Nagyon
sokféleképpen. Pl.: légzéssel, fűtéssel, közlekedéssel, gyárak működésével és még sorolhatnánk.
Eddig miért nem okozott problémát? Egyensúly volt a kibocsátás
és elnyelés között, de ez az egyensúly (felbomlott) felborult. Egyrészt több a kibocsátás, másrészt
kevesebb szén-dioxidot tudnak a
fák oxigénné alakítani. Rengeteg
fát kivágtak az egész Földön. Az
egyenlítő melletti esőerdőket, a
Kárpátok erdeit, a pesti Városligetben az öreg fákat ítélték halálra, nem törődve azzal, hogy ezek a

termesztése kézimunka-igényes.
Termeszthető a házi konyhakertben is. Lombhullató cserje, minden
talajon megél. Nagytermetű bokorrá fejlődik, melynek levelei keskenyek és zöldek. A növény nagy
tűrőképességű, termése ehető és
igen jótékony hatású. Leglátványosabbak a növény fogyasztható, narancssárga bogyói, melyek
szeptemberben érnek és télen is
rajta maradnak a vesszőkön. Ha
homoktövist ültetünk, most ősszel,
vagy majdan tavasszal, lehetőleg
olyan helyre kerüljön, ahol éri közvetlen napfény, de megél huzatos,
hűvösebb területen is. A homoktövis alkalmas telekhatárolónak,
ültethető kerítés mellé, mivel sűrű
tüskés az ágrendszere. Tőtávolsága
min. 2 méter legyen. Fontos tudni,
hogy a növény kétlaki, így a termős, és a porzós változatnak meg
kell lennie. Ha nagy területünk
van, a biztonságos termesztéshez,
és hogy bő termést kapjunk, kilenc

nőivarú növényhez kell egy hímivarút ültetni. De lehet úgy, hogy
nő- és hímivarúból is csak egyetegyet ültetünk. A homoktövisnek
a nem túl kötött, agyagos, jó vízés levegőgazdálkodású talaj felel
meg legjobban, de a növény megél
bárhol. Ültetéskor az ültető gödör
aljára tegyünk egy kevés szerves
trágyát. Ezzel segítünk, hogy a fiatal csemetéknek meginduljon a
fejlődése. Ültetéskor jól öntözzük
be a növény tövét és ne hagyjuk kiszáradni. A bokrok 3-4 éves korra
fordulnak termővé. A homoktövis a metszést jól tűri és kiválóan
alkalmas sövénynek is. Rendszeresen metszeni nem kell, de az elöregedett termőágakat időnként vágjuk vissza. A homoktövis termése
augusztus elejétől szeptember
végére érik be, eleinte kesernyés,
savanyú ízű. Akkor válik édessé,
amikor megcsípi a dér.

Föld tüdejét jelentik, szén-dioxidból oxigént állítanak elő. Hogy lehetne a globális felmelegedést megállítani? Két irányból. Először is
csökkenteni kell a kibocsátást. Pl.:
a gyöngyösvisontai hőerőmű CO2
kibocsátását megállítani, másodsorban a CO2 elnyelését növelni.
Tanulmányainkból tudjuk, hogy
a zöld növények fotoszintetizálnak, vagyis szén-dioxidból és vízből szőlőcukrot készítenek, és melléktermékként oxigént bocsátanak
ki. 6 CO2+6 H2O=C6 H12 O6+6
O2. Ezért nem szabad az egészséges
fákat kivágni, inkább még többet
kell ültetni. Mi lesz a Földünkkel,
ha továbbra is így élünk? Folyama-

tosan nő a hőmérséklet, elolvadnak
a sarki jégmezők, a magas hegyek
hósapkái, megemelkedik a tengerszint, elönti az alacsonyabb szárazföldeket, partokat, szigeteket.
A szárazföld belsejében a hőmérséklet-emelkedés elsivatagosodáshoz vezet, vagyis egyre kisebb lesz
az emberek, állatok élettere, pedig
egyre többen vagyunk. Az emberek elhagyják az életre alkalmatlan területeket. A vadállatok bemerészkednek a városokba. Pedig
jó, ha tudjuk, hogy „A Földet nem
nagyapáinktól örököltük, hanem
az unokáinktól kaptuk kölcsön.”

M. Mester Katalin

Balogné Megyesi Mária
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MI ÚJSÁG A SOMLÓN?

BESZÉLGETÉS GYÖRGYKOVÁCS IMRE BORÁSSZAL
Elmúlt a forró nyár, lehűlt a levegő
mikor íródnak e sorok szeptember
7-én. Közeleg, vagy éppen küszöbön a szüret a szőlőskertekben, a
Somlón is. Györgykovács Imre borásszal beszélgetek tapasztalatairól,
aki 2012-ben elnyerte a „Borászok
Borásza” címet, ami tekintélyes
szakmai elismerés, országos szintű megméretés. Valószínű ez a díj
minden borász szívét megmelengeti, de még a borfogyasztókét is.
Legalábbis jómagam nagy áhítattal
kortyolgattam a díjazott, Györgykovács Imre borát néhány éve, ami a
díj ismerete nélkül is igen kedvére
volt a nyelv ízlelőbimbóinak. A hét
dl-es palack egy hétnél is tovább
kitartott. Minden este egy pohárka.
De csak lassan, pici kortyonként
elfogyasztva.
Mi újság a Somlón? – tettem fel a
kérdést Györgykovács Imre borásznak egy véletlen találkozáskor.
Szép termést várunk az idén. Lehet, hogy babona, de nekem a páratlan évjáratok jöttek be eddig, s
most 2019-et írunk, nagy remén�nyel vagyok a minőséget illetően. S
valójában mindent megtettünk az
év folyamán az egészséges termés
érdekében. Naponta végigjárom
a szőlőt, s gyönyörködni lehet az
ígéretes szüretben. A május, június
még hideg volt, sok csapadékkal, de
az utána jött nagy meleg behozta a
lemaradást.
Már kezdődik a szüret?
Az Irsai Olivért, mint korai fajtát,
már szedik reduktív bornak acéltartályos érleléssel. Ezeket a borokat általában frissességgel jellemeznek. Ilyen fajtám nincs, várok még
a szürettel.
Miért hagyja még a szőlőt a tőkén,
ha már szedhető is volna? Nem az
lenne a legbiztosabb, ha már a pincében pihenne?
Nem, nem, ez nem így van! Jó lesz,
ha jön a hűvösebb idő, nem lesz
kényszerérés a szemekben, hanem
lassan érik a fürt. A hárslevelű például akkor jó, ha a szemek szinte
rozsdabarna színűek. Első tehát a
szemrevételezés, hogy egészséges,
érett legyen a szőlő, majd jön az
ízlelés. A szemeket meg szoktam
kóstolni, ha járok a sorok között,
hogy szüretérett-e a gyümölcs. A
borban kell érezni majd a szőlő ízzamatát. Ha érzem a szőlőn, hogy
édes, de lenyelve kis fanyarság is
elővillan, az a jó. Jöhet a hárslevelű

szedésének ideje.
Néhány éve hallottam egy Önöknél
szüretelő asszonytól, hogy Györgykovácséknál nem szabad sietni a szedéssel, hanem minden fürtöt át kell
nézni, mert nemhogy beteg fürt, hanem még beteg, penészes szem, s még
egy eltévedt szőlőlevél sem kerülhet
a szüretelővödörbe…
Általában nálam nincsenek beteg
fürtök, mert igen figyelek a szőlőültetvény állapotára kezdetektől a
szüretig. Idén hatszor permeteztem, utoljára július 31-én. Idén is
szemgyönyörködtetően szép, egészséges az ültetvényem. Persze azért
válogatni kell, nézni kell a fürtöt
szedéskor, s ha van beteg szem, az
nem kerülhet a feldolgozandó szőlő közé. Nálunk a válogatás már a
tőkén megtörténik.
Akkor igaz, amit a szüretelő asszony
mondott...
Ha arra érti az igazat, hogy valóban
kérem mindig az igényes munkát,
a tudatos fürtszemlét, a válogatást
a szüretelőimtől, akkor igen. Ott
járok egész szüret alatt közöttük, s
türelmes odafigyelésre kérem őket.
Természetesen fajtánként más-más
időpontban szüretelünk az érésszinthez igazodva. Az olaszrizlingnek előreláthatólag még érni kell,
október elején, közepén lesz a szüret, úgy gondolom. A hárslevelű tán
október végén szedhető.
Zöldszüret volt-e Györgykovácséknál?
Június végén van általában az ideje
annak, hogy zöldválogatást végzek.
E munka lényege az összeérő fürtök ritkítása. Vagy ha egy vesszőn
három fürt van, akkor a harmadikat leveszem, mert így könnyebben és jobb minőségben neveli ki a
kevesebbet a növény. Az meg sem
fordult a fejemben, hogy a teljes
zöldszüretre jelentkezzem, hiszen
nincs nagy területem, kis mennyiségű szőlő terem.
Úgy tudjuk, országosan sok az eladatlan bormennyiség, ami életre
hívta a június végi „zöldszüretet”, s
a kompenzációt.
Elmondhatom, egyetlen csepp borom sincs a hordókban. Palackokban van mind, amit legalább egy
évig érlelek. Nincs értékesítési
gondom. Van a „Bortársaság”, akik
minden tavasszal meghívnak 300
vendéglőst Soprontól Debrecenig,
Budapesttől, Bajáig. Ők az általuk
legigényesebbnek tartott 50 borász

Györgykovács Imre borász
borát forgalmazzák. Ennek kapcsán úgy 30 éve a legjobb vendéglátó helyeken vannak jelen a boraim.
Michelin csillagosban is, tehát a
legnívósabb éttermekben értékesítenek tovább.
Úgy tudom, Györgykovácsék pincéjében csak fahordó van, nincs acéltartály. Igaz ez?
Valóban, csak fahordóim vannak.
Persze vásárolhattam volna én is
acéltartályokat. Nem tettem, mert
meggyőződésem, tapasztalatom,
hogy csak fahordóban lehet magas minőségű bort érlelni a jól érett
szőlőből. A fahordóban tárolt, érlelődő bor oxigénhez jut a fa pórusain keresztül. Igaz, az érlelési idő
hosszabb, de a minőségért megéri
türelmesnek lenni. Persze a gyengébb minőségű szőlőből fahordóban silány minőségű bor lenne. Az
esetben, ha a szőlő nem oly kiváló
szüret idején, akkor jobb a reduktív módon való borkészítés. Bár
hallottam olyan eljárásról, hogy az
acéltartályba oxigént juttatnak be,
szinte helyettesítve a fahordó pórusain való oxigén beáramlást. De
ugye a kettő messze nem ugyanaz.
Maradok a fahordóknál.
Ön szerint fontos borászi erény a
türelmes érlelés, s hogy ne siessünk
a (bor)piacra?
A somlóinak valóban jót tesz az
érlelés. Néhány év palackos tartás
nemesíti a bort, mintsem rontana a
minőségén. A vulkáni eredetű Somló hegynek köszönhetjük, a talajviszonyoknak, az ásványosságnak,
hogy minőségi bort termelhetünk.
Az alföldi borokkal ezt nem lehet
megtenni. Ott reduktív úton kön�nyebb borok készíthetők. A lényeg
mégis az, hogy egész évben keményen és odafigyelve kell dolgozni,

hogy eredményes legyen a munka.
S mint említettem, bízom benne,
hogy a páratlan évjárat idén sem
okoz csalódást, és néhány év múlva
a fogyasztók is megerősítik jóslatomat. Természetesen, csak akkor
jöhet a végső megnyugvás, ha a bor
már a palackokban van, és a kóstoló, a fogyasztó arcán az elégedett
mosolyt látom, amint lenyelt egy
kortyot a boromból.
Érdemes tudni a díjról:
A díjat 2007-ben alapította Rókusfalvy Pál a Kárpát-medence borászai
számára. Ez az elismerés alapvetően különbözik az összes eddigi borászoknak szóló díjtól, itt ugyanis
nem szervezetek szavaznak vagy
döntenek, hanem maguk a borászok
választják ki maguk közül egy-egy
szavazatukkal a legjobbat, a Borászok Borászát. Az emiatt kiemelkedő presztízzsel bíró elismerést a legtöbb szavazatot kapott borász nyeri.
A cím elnyerésével semmilyen anyagi juttatás nem jár. A Borászok Borásza kitalálója 2009-ben létrehozta
a Vinum Praemium Alapítványt,
amelynek feladata a díj felügyelete.
A Borászok Borásza cím birtokosa
az a kiemelkedő minőségű bort készítő személy lehet, akit az elmúlt
évek Borászok Borászai egymástól
függetlenül a hazai bortermelők 50
legjobbja közé jelölnek. Szavazati joggal az 50 jelölt rendelkezik.
A győztest egyszerű, de kétkörös
szavazással választják meg. Az első
kör után a legtöbb szavazatot kapott jelölt közül hozza meg a végső
döntést az 50 jelölt szintén egy-egy
szavazatával. Szavazategyenlőség
esetén a legidősebb jelölőtestületi
tag szavazata dönt.
M. Mester Katalin
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Közérdekű

A TETKÓK A NYÁRBAN KIVILLANTAK…
A tetoválás ősi, művészi, kreatív, esztétikus, kifejező, egyedi, menő – mások szerint pedig éppen
ciki – és veszélyes. Az már régóta közismert, hogy
a be nem tartott higiéniás körülmények, a nem
szakszerűen fertőtlenített tetoválótűk milyen betegségeket okozhatnak. Egyelőre azonban kevesen
tudják, hogy még a leggondosabb és legszakszerűbb eljárással készült tetkók is hordoznak magukban veszélyforrást. Mai napig sem tisztázott az,
mi lehet az összefüggés az egyes festékanyagok és
a bőrrák kialakulása közt. Az elmúlt és az idei nyáron láthattuk, hogy a fiatal nők és férfiak körében a
tetoválás, - akár nagy testfelületen is - óriási divattá
vált. Ezért szükséges egy kicsit elgondolkodni az
alábbiakon, mielőtt benyitnánk egy tetováló szalonba. A bőrrák és az allergia sem előzhető meg
száz százalékosan, mondják a bőrgyógyászok.
Allergia bárkinél, bármikor, bármilyen anyaggal
szemben kialakulhat. A bőrrák összes kiváltó oka
pedig még nem tisztázott, de annyi bizonyos, hogy
az UV-fénytől, az erős napozástól való bőrvédelemmel csökkenteni lehet a bőrrák kockázatát.
Egy korábbi vizsgálat megállapította, hogy nincs
egyértelmű kapcsolat a tetoválások és a rák kialakulása között. Ugyanakkor a szakemberek mégis
felhívják a figyelmet arra, hogy a tetoválófesték
tartalmazhat bizonyos rákkeltő anyagokat, amik
egy életen át a bőrfelszín alatt maradnak, s ennek a szervezetre való hatásai tisztázatlanok. Az
orvosok arra kérik a tetovált fogyasztókat, hogy
tartsák nagyon pontosan nyilván, mely gyártók
festékanyagait használják, így bármilyen adódó
probléma esetén, nyomon követhetők az információk. Európa elővigyázatos, mert az EU tagországok több mint húsz, Amerikából szárma-

zó tetoválótintát tiltottak be azok veszélyessége
miatt. A feketelistás festékanyagok potenciális
rákkeltő anyagokat, mérgező összetevőket, kadmiumot, nikkelt és arzént tartalmaztak. (A neten
utánanézhetnek ennek a listának.) De nemcsak
a tetoválótinták, hanem egyes élelmiszerek, kozmetikumok, étrendkiegészítők és babatápszerek
is lehetnek veszélyesek. Mert ugye tudjuk, hogy
a nem természetes szerek használata azért rizikót
is jelent. Persze vannak tetoválóművészek, akik
egy vállrándítással intézik el az efféle felrebbenő,
ijesztő híreket. Ezirányú képzetlenségük miatt
nem tulajdonítanak ennek jelentőséget. Nekik a
lényeg, legyen kuncsaft és fizesse meg a munkát.
Egy magára adó stúdióban csak egyszer használatos eszközöket (tűket, csőröket, szárakat…)
használnak. A gépre és a vezetékre védőfólia kerül,
amit használat után szintén eldobnak. Tetoválás
közben folyamatosan krémezik az igénybe vett
bőrfelületet és fertőtlenítő folyadékkal átitatott
papírtörlővel munka közben folyamatosan tisztán tartják a tetoválandó felületet. Ezek az egyszer
használatos felszerelések nagyban hozzájárulnak
a higiéniához és ahhoz, hogy tetoválás közben
csökkentik a fertőzés lehetőségét. A frissen tetovált vendégnek elmondják, hogy mire figyeljen a
kezelés után, és írásban is kap egy átfogó emlékeztetőt. Felhívják a figyelmet a napi rendszeres
kezelésre és arra, hogy ne menjen szoláriumba
vagy nyilvános fürdőbe és lehetőleg ne tartózkodjon tűző napon, amíg az érintett bőrfelület
meggyógyul. „Néhány éve bejött hozzám egy fiatal
srác azzal a kéréssel, hogy szeretné kijavíttatni a
régi tetoválását, amit a tetoválómesternek készülő
cimborája csinált. Ahogy közelebbről megnéztem,
láttam egy gyenge motívumot, ami kidudorodott
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a bőréből és olyan kemény volt, mintha egy fémdarabot tettek volna a bőre alá. A srác bevallotta,
hogy a barátja zománcfestéket használt tetoválófesték gyanánt” - meséli a tetoválóművész. A
fémallergia hazánkban egyre gyakoribb, és nagy
problémát jelent, ha az allergén a bőr alá bejuttatva folyamatos hatást fejt ki, eltávolítása nehézkes.
Biztosan sokan vannak, akik mindezek ellenére
ragaszkodnak ahhoz az elhatározásukhoz, hogy
tetoválást csináltassanak, illetve sokan mondhatják azt is, hogy nekik semmi bajuk nem lett attól,
hogy 10-20 évvel ezelőtt csináltattak egy tetkót.
Sokan aztán az évek során folyamatosan újabbakat
készíttetnek. Az viszont elgondolkoztató, hogy a
festék kb. 90%-a évtizedek alatt eltűnik a bőrből,
és tulajdonképpen senki sem tudja, hogy hová
szívódik fel, vagy kiürül-e a szervezetből? És ha
felszívódott, annak mik lehetnek a következményei? A nyirokkeringéssel a festékanyag vélhetőleg
a májba jut, ahogy ez akkor is megtörténik, ha a
tetoválást lézerrel távolíttatjuk el a bőrünkből. A
lézernyalábok apró partikulumokra oszlatják a
festéket, ezeket a részecskéket a falósejtek bekebelezik, majd a nyirokerekkel a májunkba vagy a
vesénkbe kerülnek. De hogy ezután mi történik
a szervezetünkben, az egyelőre nem ismeretes.
Ennek ismeretében, a természetesség híveként
nem is tehetek mást, mint hogy óvatosságra intsek mindenkit, inkább más módszerrel igyekezzen kifejezni önmagát, és felejtse el a tetoválást!
Nyáron készíttessen egy-egy ártalmatlan henna
(növényi) tetkót. Előnye, hogy ízlésének megfelelően választhat változatos motívumokat mindig
más-más helyekre.
M. Mester Katalin
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Sport/Könyvajánló

AZ ÖTÖDIK MECCSEN VÉGRE MEGTÖRT A JÉG
Több személyi változás is történt felnőtt csapatunk
keretében. Az elmúlt évek házi gólkirálya, Szakonyi Stefán Káptalanfára igazolt, Horváth Gábor és
Horváth Richárd testvérpáros pedig a rivális Sümeg VSE csapatát fogja erősíteni a következő szezonban. Csatlakozott viszont a kerethez Imre Péter
Úrkútról, valamint Budavári Csaba Nemesszalókról. Fontos hír még egyesületünk háza tájáról,
hogy női felnőtt csapatunk létszámproblémák
miatt visszalépett a 2019/2020-as bajnokságtól.
A felnőtt férfi csapat a bajnoki évadot rögtön egy
nehéz ellenféllel, a tavalyi bajnokságban harmadik helyen dobogós Úrkút SK labdarúgócsapatával kezdte idegenben. A hazai csapat mindjárt a
meccs elején nagy nyomás alá helyezte a fiainkat,
és a 3. percben meg is szerezte a vezetést (1:0).
A mieinket sokkolta a korai gól, ennek ellenére
egyenrangú félként küzdött a csapat, amit a sajnálatosan kihagyott helyzeteink is jeleztek. A 32.
percben újabb hidegzuhanyként jött az igen szépen játszó Úrkút második gólja (2:0). A kétgólos
hátrány után még egy kiállítás is nehezítette a
mieink helyzetét, és sajnos a második félidőben az
Úrkút már könnyen győzött a mind létszámában,
mind lelki erejében megfogyatkozott csapatunkkal szemben (5:0).
A sokkoló úrkúti mérkőzés után Pétre mentünk,
ahol az első félidőben azt nyújtotta a csapat, amit
idegenben nyújtani kell, támadtunk, szép mezőnyjátékot mutattunk, és döntetlennel (2:2) vonultunk
le a szünetre, igaz, itt is mindjárt a 4. percben
kaptuk az első gólt. A mi góljainkat Polgár Milán
és Sipos Felícián Bence szerezte. A második játékrészben azonban összeroppant a csapat, eladott
labdák, rossz helyezkedés, és négy bekapott gól
jellemezte ezt a félidőt (6:2).
Harmadik mérkőzésünket is idegenben játszottuk
a Fűzfői AK vendégeként. Most valamivel összeszedettebben kezdett a csapat, azonban mégis a
hazaiak húztak el három góllal az első félidőben. A
három gólból azonban kettő erősen „véleményes”
volt, de ez mit sem változtatott az eredményen. A
második játékrészben mintha egy új Szpari lépett
volna pályára, szép mezőnyjátékkal, veszélyes támadásokkal, higgadt védekezéssel lepték meg a
már tetemes előnyt szerzett fűzfői csapatot. Előbb

a 81. percben Illés Norbert, majd a hosszabbítás
első percében Sipos Felícián Bence volt eredményes. Ezen a mérkőzésen már lehetett bizakodásra
okot adó jeleket felfedezni a csapat játékában (3:2).
Fűzfő után végre hazai pályán játszottunk, az AdaBau Várpalotai BSK csapatát láttuk vendégül. A
nagymúltú várpalotai csapat szép, igazi támadó
játékot mutatott, de ezen a meccsen már egyenrangú ellenfélként küzdött a Szpari a három pontért. De a labda kerek, és hiába a szép hazai játék,
az ígéretes támadások, mégis a vendégek voltak
kétszer is eredményesek (0:2). A mieink azonban
nem törődtek bele a vesztesnek tűnő helyzetbe,
és derekasan küzdve az első félidő vége előtt Kiss
László szépíteni tudott. A második félidő kiegyensúlyozott képet mutatott, de sajnos pár gólt ígérő
helyzetünk kimaradt. Összességében elmondható, hogy a döntetlen eredmény indokoltabb lett
volna (1:2).
Az ötödik fordulóban a Herendi PSK csapatát láttuk vendégül. Ez egy igazán fordulatos találkozó
volt, előbb mi szereztünk vezetést a 15. percben
Imre Péter jóvoltából, majd az eredményt még
növeltük Illés Misi 67. percben szerzett góljával
(2:0). A mérkőzés további részében ádáz küzdelem
folyt a csapatok között, és a herendiek egyenlíteni
is tudtak. Azonban a 91. percben Sipos Felícián
Bence volt eredményes, és ezzel a góllal végre
győztesként tudott levonulni a csapat (3:2). Végre megtört a jég!
Az utánpótlás csapatok eredményei:
U14-es korosztály: 1. forduló: Sümeg VSE–Devecser SE 6:2. Gólszerző: Kalányos István (2).
U16-os csapat: 1. forduló: TIAC VSE–Devecser
SE 3:4. Gólszerzők: Bogdán Renátó Achilles (3),
Forgács Alex.
U19-es korosztály: 1. forduló: elmaradt, 2. forduló: Devecser SE-Ada-Bau Várpalotai BSK 2:7.
Gólszerzők: Csillag Richárd Marcell, Orsós Ferenc Richárd. 3. forduló: Péti MTE-Devecser SE
5:0. 4. forduló: elmaradt. 5. forduló: Devecser
SE–Herendi PSK 5:7. Gólszerzők: Nagy Szabolcs
(2), Polgár Milán (3).
Horváth Géza
Devecser SE
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KÖNYVAJÁNLÓ
Felnőtteknek:

Michelle Marly:
Coco Chanel és a szerelem illata

1919. Párizs. Coco Chanel, a párizsi divat
nagyasszonya szép szakmai sikereket ért
már el, mikor a magánélete szörnyű válságba jut. Szerelme autóbalesetben életét veszti, s a boldogtalan nő képtelen a
gyásszal megbirkózni… Támogató barátnője segítségével idővel új életcélt talál, amikor a szeretett férfival közös ötletüket, egy
Chanel-parfüm megalkotását veszi tervbe.
A nagy csoda, a Chanel No. 5 megálmodása az első lépés egy olyan úton, amelynek
a vége a szerelem illatának felfedezése. A
gyötrelmes útra a saját múltjának árnyaival is küzdő Coco szerető lelki társat kap a
sorstól, a karizmatikus Dmitrij Romanov
herceget.

Gyerekeknek:

Berg Judit:
Lengemesék. III. Ősz a Nádtengeren

Ősszel a Nádtenger élete megváltozik. Vándormadarak ezrei éjszakáznak a csendesen
hajladozó nádszálakon, mások hosszú téli
álomra készülődnek. Lengevár lakóira, a
zöldbőrű lengékre is sok feladat vár: be
kell gyűjteniük a termést, hogy legyen mit
enniük a télen, és elő kell készíteniük a
nagy fűzfa odvát, hogy menedéket adjon
a fagyok idején. Berg Judit nagy sikerű
Lengemesék-sorozatának legújabb kötetében sosem látott, új ellenség fenyegeti a
Locsogó-tó nyugalmát. A jószívű és elszánt
Füttyös Vilkó idegen vizekre merészkedik,
majd minden eddiginél nagyobb veszedelembe csöppen… Timkó Bíbor varázslatos
rajzai hűen mutatják be a nádas élővilágát,
miközben az olvasót észrevétlenül repítik a
békaderbi helyszínére, a füstifecskék szárnyai közé vagy éppen az ellenséggel vívott
nagy csata közepébe.
Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház
Nyitvatartás:
H-K: 12-17 Sz: Szünnap
Cs-P: 9-17
Szo: 8-12 (tanítási időben)

Kikapcsolódás
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Alapítva 1927-ben

REJTVÉNY

MOSOLYPERCEK

Neki mindegy
A szőke anyuka bemegy a gyógyszertárba, mert a gyermeke megfázott, s
vitamint vásárolna neki.
- Mit kér? – kérdezi a gyógyszerész.
- A gyermekemnek vitamint szeretnék.
- De milyet, A-t, B-t, vagy C-t?
- Mindegy, mert még nem tud olvasni, most elsős…
Bíróságon
-Vádlott, próbáljon meg végre már más ember lenni! – mondja a bíró.
- Én megpróbáltam bíró úr, de akkor meg 3 évet kaptam okirat-hamisításért.
Kutya–macska gondolatok
A kutya:
- Itt lakom ezzel az emberrel, aki etet engem, meleg szállást ad télen, simogat, szeret engem. Ezek szerint ő az isten!
A macska:
- Itt lakom ezzel az emberrel, aki etet engem, gyakran megsimogat, takarít utánam, ágyat tett nekem az előszoba sarkába. Ezek szerint én vagyok
az isten.
Gyűjtötte: M. Mester Katalin

GÓLYAHÍR

2019 augusztusában született:
Bogdán Péter és Orsós Veronika kislánya: Elizabet Veronika (08.13.)
Sok szeretettel köszöntjük városunk legifjabb lakóját! Jó egészséget kívánunk!
(A személyiségi jogok védelme miatt, rovatunkban csak azon újszülöttek
neve szerepel, akiknek szülei ehhez írásban hozzájárultak. Megértésüket
köszönjük! – a szerk.)

ARANY JÁNOS:
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: B, H, Á,
Z, L ) 11./ Nemesi cím (... Széchenyi István) 12./ Éget, csíp 13./ Ilona egyik
becézése 14./ Olvadék, omladék angolul 15./ Kerékabroncs 16./ Darvas ...
(Színművész) 17./ Okmánymappa 18./ Oxigén és nátrium vegyjele 19./
Olasz folyó 20./ Kutrica 21./ A múlt idő egyik jele 23./ Átmérő 25./ Tolvajnyelv 27./ Ausztria, Ausztria, Málta autójele 28./ Szabad angolul 30./
Feleségem édesapja 32./ Alkat, forma 35./ Depó páratlanjai! 36./ Szövetség
37./ Aba ... (A Magyar Királyság nádora: 1301-1310) 40./ Bosszú 41./ Egy
archív fájlformátum 43./ Ókori római neve: Gorsium 45./ Másol
FÜGGŐLEGES: 2./ Várát Dobó István védte 3./ Formanyomtatvány 4./
Totózó-... 5./ Testnevelési Főiskola (Rövidítve) 6./ Arab eredetű férfinév
7./ Húslé, mártás 8./ Zár szélei! 9./ Lényege 10./ Iránban élő lovas nomád
nép 14./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk: N, Á, Ú, K,
B) 15./ Rádium vegyjele 20./ Kisbaba sírás 22./ Észt nyelven lépcső 24./
Oroszország édesvizű tava 26./ Mogyoró közepe! 29./ ...köd (Erős szerelmi
érzés) 31./ A Somló neve ebből ered 33./ Igazgató becézése 34./ Hunor és ...
37./ Garbó közepe! 38./ ...-állványozó 39./ Van ilyen csiga is! 40./ Hidrogén
és kálcium vegyjele 42./ Ausztria és Olaszország autójele 44./ Áru értéke
Czeidli József

HIRDESSEN NÁLUNK!

Hirdetések, köszönetnyilvánítások, jókívánságok díjai:
Teljes oldal (1/1): 35 000 Ft
Fél oldal (½): 18 000 Ft
Negyed oldal (¼): 9 500 Ft
Nyolcad oldal (1/8): 5 000 Ft
Tizenhatod oldal (1/16): 2 600 Ft
4 x 4-es területű: 1 400 Ft
Apróhirdetés (20 szóig): 600 Ft
A hirdetési szöveget a könyvtár információs pultjánál lehet leadni.

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