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HÚSVÉT MISZTÉRIUMA

Az egyházatyák által használt
kifejezést, a „húsvét misztériumát”, a II. Vatikáni Zsinat
újra fölelevenítette: „Az ember
megváltásának és Isten tökéletes megdicsőítésének művét az
Úr Jézus teljesítette be, elsősorban áldott szenvedésének,

a halálból való föltámadásának
és dicsőséges mennybemenetelének húsvéti misztériuma
által. Így halálával halálunkat
megtörte, és az életet föltámadásával újjászerzette.” Ebben a húsvéti misztériumban

IMA JÁRVÁNY IDEJÉN
Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként
ragyogsz utunkon.
Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus
fájdalmában.
Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk,
és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy
mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az
ünneplés a mostani megpróbáltatások után.
Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond
majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket
a feltámadás örömére. Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges
és áldott Szűz! Ámen
(Az egyházmegye által előírt hivatalos ima – Imádkozzuk
minél gyakrabban!)

tehát benne van Jézus halála
és föltámadása, szenvedése és
megdicsőülése. Szenvedését és
halálát úgy vállalta, mint vértanúságot, mint ember egészen
teljesítette az Atyától kapott
küldetést, és ezzel kifejezte a
tökéletes engedelmességet. Az
igazi személyes érték tehát az
Atya előtti hódolat, amelyet az
egész emberiség nevében mutatott be.
A húsvéti történések talán legdrámaibb pillanata: Jézus kereszthalála. Kimondott szavai
bennünket is mélyen érintenek: „Én Istenem, én Istenem!
Miért hagytál el engem?”
A mostani, meglehetősen kaotikus és félelmetes időszakban mélyen átélhetjük mind
az Istentől, mind pedig embertársainktól való távolságot. És
ez a távolság félelemmel, bizonytalansággal tölthet el bennünket. De tudnunk kell, hogy
nagypéntekkel nem ér véget a
történet: az igazi csúcspont a
feltámadás. Nagypéntekjeink
elhagyatottságát követni fogja
a húsvéti feltámadás öröme,
melyben újra Istenre és egymásra találhatunk.
Nagy Nándor Richárd, Devecser plébánosa

SZÉLJEGYZET

(főszerkesztői gondok, gondolatok)
Nem kis kihívással nézünk szembe napjainkban! Nehéz úgy újságot írni, hogy mindennapjainkra rátelepedett a koronavírus-járvány, a járványtól való félelem,
a járvány megelőzésére való törekvés, a szeretteinkért
való aggódás, a munkahelyünkért való aggódás, a bizonytalantól, kiszámíthatatlantól való félelem.
Mert ilyen még nem volt. Mert ez most felülír mindent. Mert ez most alapjaiban megrengeti az emberiséget. Mert ez elgondolkodtat. Mert ez elcsüggeszt.
Mert ez ösztökél.
Városunkban, s szerte az országban nem voltak nagyobb nyilvánosságot vonzó, magyarságunkat együtt
ünneplő március 15-ei ünnepségek. Digitális tanrendre tértek át az iskolák, bezártak az óvodák, bölcsődék
(igény esetén felügyeletet biztosítanak), kulturális
és szórakoztató létesítményekben látogatási tilalom
van, a hivatalos ügyeinket időpontegyeztetéssel, de
inkább online intézhetjük, március 28-án kijárási
korlátozás lépett életbe, s mindenhol halljuk, „aki
teheti, maradjon otthon”.
Miközben szerte a világban 1 nap alatt egy-egy településnyi ember veszíti életét a koronavírus-járvány
következtében, Magyarországon is emelkedik mind
az igazolt megbetegedések, a karanténban levők és az
elhunytak száma. (Lapzárakor – 2020. március 31.,
22 óra – 16 halálos áldozatot követelt a járvány.) Ebből nem lehet kimaradni, nem mehetünk el mellette,
ez mindenkit érint, mindenki elkaphatja, mindenre
kihatással van.
Mindenhol elmaradnak a koncertek, színházi előadások, a tanfolyamok, a sportesemények (még a nyári
olimpiát is elhalasztották!), nem találkozhatunk –
saját és szeretteink érdekében – családtagjainkkal,
barátainkkal, bezártak bizonyos üzletek bizonytalan
ideig, szolgáltatók döntöttek úgy, hogy nem vágnak hajat, nem festenek körmöt, stb.. Mindez azért,
hogy megvédjék, megvédjük magunkat, egymást,
másokat, elsősorban az idősebb korosztályt. Milyen
ellentmondásos! Beszűkültek a lehetőségeink, de a
mi érdekünkben! Igen, tudomásul kell venni, minden
korlátozó intézkedés azért születik, hogy minél több
embert elkerüljön a vírus, hogy minél kevesebb legyen a megbetegedések száma, és vegyük komolyan!
Mit kívánhatnánk a tavasz közepén? Mit kívánhatnánk a húsvéti feltámadás hitében bízva?
Legyünk figyelmesek egymással, segítsünk egymásnak, vigyázzunk magunkra és másokra!
Fogadjuk meg Paulo Coelho szavait: „Vannak dolgok
az életben, amikért érdemes a végsőkig harcolni”!
Jelen esetben ez a valami: az egészségünk, életünk
és szeretteink, s mi lehet ennél fontosabb? Kérjük,
aki teheti, maradjon otthon!
Találkozzunk a következő szám olvasásakor is mindenkivel egészségben!
Szente-Takács Anna

Közélet
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HÚSVÉT

Idén a húsvét mint mozgóünnep, április 12-ére
esik. A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor
a tavasz eljövetelének köszöntése is. A húsvétot
sok hagyomány övezi. Ezek jelentős része nem
épült be a keresztény egyház ünnepi rítusaiba,
hanem azzal párhuzamosan, mint falusi, városi
közösségek húsvéti szokásai maradtak fenn.
Jézus szamárháton való Jeruzsálembe vonulásának emlékünnepét a húsvét előtti vasárnapon,
ún. virágvasárnapon üljük. Jézus lábai elé pálmaágakat terítettek tiszteletül. Nálunk az égövi
és növényzeti viszonyainknak megfelelően a
barka helyettesíti a pálmaleveleket. A megszentelt barkát a népi hagyományban felhasználták
rontás ellen, betegségek gyógyítására, mennydörgés és villámlás elhárítására. Sokfelé élt az
a hiedelem, hogy szentelt barkát nem szabad
bevinni a házba, mert akkor elszaporodnak a
legyek és a bolhák, valamint más-más rontások
jönnek a házra. Másutt rontás elleni szerepet is
tulajdonítottak a barkának. Otthon mi mindig
a padlásra vittük fel, s ott nyugodott a néhány
barkaág – ahhoz mi gyerekek sem nyúltunk, –
a következő húsvétig. Akkor a régieket tűzbe
vetette anyám, – mert a szentelményeket nem
szabad szemétbe dobni, – s felvitték a frissen
megszenteltet. Most e rendkívüli helyzet nem
engedi a megszentelt, új barkaágak családokhoz való szétosztását, eljutását. Ezért őrizzük
meg a tavalyit abban a nagy reményben és hitben, hogy gyógyító hatásuk megmaradt, s hogy
jövőre lesz friss, új viruló szentelt barkánk…

A nagyhetet számos szokás övezte. Kiemelkedik
a napok sorából a
Nagycsütörtök – Krisztus utolsó vacsoráját az
Olajfák hegyén, majd elfogatását és szenvedéseinek kezdetét idézi ez a nap. Nagycsütörtök
estéjén a harangok elhallgatnak, s a hagyomány
szerint „Rómába mennek”. Aztán csak nagyszombaton szólalnak meg újra. Addig a harang
és a csengő helyett a kereplő szól a misén is.
Nagypéntek – Jézus kereszthalálának napja, a
mély gyász ideje. A katolikus liturgiában felolvassák vagy szereplőkkel elénekeltetik a passiót, ami Jézus szenvedéstörténetének bemutatása. Nagypénteken szokásos a keresztútjárás.
A keresztút mai szokásos 14 állomása (stáció)
az 1600 körüli évekre nyúlik vissza. Minden
római katolikus templom művészi, „kötelező
dekorációja” a 14 stáció bemutatása képekben,
domborműben. Nagypénteken a hívők tartózkodnak a húsételektől, sőt, a napi háromszori
étkezés során egyszer szabad jóllakniuk. E napon tilos volt mindenféle állattartással, földműveléssel kapcsolatos kétkezi munka. Persze az
állatokat ellátták, csak nagyobb munkákat nem
végeztek. Az asszonyok ilyenkor nem gyújtottak tüzet, nem fontak, nem szőttek stb., ők is
a nagyobb munkák tilalma alatt álltak. A lelki
életé, a vallásosságé volt a főszerep ezen a napon. Úgy hitték, aki nagypénteken napfelkelte
előtt megfürdik, azon nem fog majd a betegség.
Nagyszombat – húsvét előnapja, a feltámadásra várakozás. Arra a napra emlékeztet, amikor
Krisztus holtteste a sziklába vájt sírban nyugo-
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dott, de – harmadnapra, azaz – húsvét vasárnapra feltámadt. Az esti körmenetek, a templomokban az új tűz gyújtása, mely Jézus és egyben
a remény jelképe, azt adja hírül, hogy Jézus, a
Megváltó feltámadt, a megváltásunk közel van.
Nagyszombaton ér véget a negyvennapos böjt,
s „visszajönnek” a harangok Rómából, zeng a
templom a harangzúgástól. A tűz- és vízszentelésnek, ételszentelésnek (tojás, sonka, kalács,
bor) szertartása is ekkor van.
Húsvétvasárnap – a feltámadás vasárnapja, a
keresztények a feltámadt Krisztust ünneplik.
Ezen a napon is tilos a munka, nem söpörtek,
nem főztek, nem varrtak, nem hajtották ki a
mezőre, és nem fogták be munkára az állatokat.
Húsvéthétfő – a locsolkodás napja, a víz tisztító,
termékenységvarázsló erejébe vetett hit. Eredete
a keresztelésre utal, valamint arra a legendára, amely szerint a Jézus feltámadását hirdető
jeruzsálemi asszonyokat a zsidók locsolással
akarták elhallgattatni. A hagyomány szerint a
férfiak, a fiúgyermekek ilyenkor sorra járták a
házakat, és különböző versek, énekek kíséretében locsolták meg a lányokat, asszonyokat.
Az ,,öntözésért” cserébe a lányok pirost tojást
adtak a legényeknek. Ez a szín egyrészt a szerelmet, az életet jelképezi, másrészt a legenda
úgy tartja, hogy a keresztfán haldokló Krisztus vére lecsöppenve megszínezte az éppen ott
imádkozó nő kosarában a tojásokat.
M. Mester Katalin

„EMLÉKEZÉS EGY RÉGI MÁRCIUSRA…”

A kialakult rendkívüli helyzetben nézőközönség nélkül, üres
színházteremben emlékeztek az
1848/1849-es magyar forradalom
és szabadságharc 172. évfordulójára a Devecseri Gárdonyi Géza
Általános Iskola és AMI 5. a, 7.,
a, 7. b, 8. a osztályos tanulói és a
Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar
tagjai a Horváth András Csabáné
Treiber Ildikó, Kertészné Koczor
Katalin és Ihászné Szabó Katalin
tanárnők által szerkesztett és színpadra állított „Emlékezés egy régi
márciusra…” című ünnepi műsorral 2020. március 13-án. (a műsor
megtekinthető a DVTV jóvoltából
az interneten.)
Ünnepi köszöntőt Czémán Imre intézményvezető-helyettes mondott,
aki március 15-éről kiemelte, azért
szeretjük, „mert ez a nap sokak számára egyet jelent a szabadsággal.
Azért szeretjük, mert összefogást,
szabadságot hozott az arra már régóta áhítozó magyar nemzetnek…

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
A sok tanulót megmozgató, elsősorban népzenei motívumokra építő, a társművészeteket egy
időben színpadra vivő (élő zenei
betétek a zenekar előadásában,
vers- és prózamondás, néptánc)

produkció felelevenítette a ’48-as
forradalom eseményeit, megidézte
a szabadságharc elbukását. A találó, a művészi hatást erősítő, érzelmi
reakciókat kiváltó váltakozó képi
háttér a produkció minden moz-

zanatában a helyén volt. A tanulók
teljes átéléssel alakították napjaink
márciusi ifjait – üres színházteremben, szinte a senkinek játszani, bizonyára nem volt ugyanaz, mintha
lett volna nézőközönség. A szín-
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padi rutinnal rendelkező és nem
rendelkező fellépők egyaránt kiérdemelték felkészítő pedagógusaik
elismerését. Gratulálunk a szereplőknek, s természetesen a felkészítő
pedagógusoknak is!

Rövid hírek/Intézményi hírek

A megemlékezés záró mozzanataként a város vezetősége, Ferenczi
Gábor polgármester úr és Bajók
Józsefné képviselő asszony, a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökasszonya néma főhajtással, koszorú elhelyezésével tisztelgett a

Március 6-án tartott találkozójukon köszöntötték a hölgy tagokat
a nőnap alkalmából. Virággal és
édességgel kedveskedtek a férfi

a honvédsírok ápolását!
Tisztelet a hősöknek! Sose feledjük
a márciusi hősök érdemeit!
Szente-Takács Anna

ÚJABB SIKER

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
A Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas
Klub a közelmúltban tartotta meg
első gyűlését. Itt számolt be Puskás Tibor ny. alezredes, klubvezető
a múlt év eseményeiről, valamint
véleményezésre bocsátotta a 2020as programtervezetet.

Római Katolikus Temetőben nyugvó 3 devecseri beazonosított honvéd, Erhardt János, Nagy József és
Kerkápoly Tivadar nyughelyénél. A
koszorúzásban részt vettek a Meg�gyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub
tagjai, akiknek ezúton is köszönjük
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tagok. Híres, ismert magyar történelmi és irodalmár női személyek felismeréséből tartottak kvíz
vetélkedőt. Megbeszélték a soron
következő feladatokat, így a Római
Katolikus Temetőben lévő’48-as
sírok rendbe tételét, és a városi
ünnepségen és a koszorúzáson
való részvételt.
Czeidli József

90 ÉV SZERETETBEN
Czeidli Józsefnét 90. születésnapján devecseri otthonában kereste fel és köszöntötte a város polgármestere, Ferenczi Gábor. Az
önkormányzat nevében kívánt
jó egészséget, örömet, további
szép éveket, és adta át a testület
ajándékát, valamint Orbán Viktor miniszterelnök oklevelét. A
népes rokonságból megjelent a
Laczi-család, a Czeidli család, a
Kőszegi család néhány tagja és
Bajók Józsefné képviselő, bizottsági elnök.

óta tanár fiával, Józseffel él a Honvéd utcai családi házukban nagy
szeretetben, kölcsönösen segítve,
támogatva egymást. Az ünnepelt
korát meghazudtolva végzi a házi
munkát. Napjai derűsen telnek;
reggelizés közben átnézi a Naplót,
napközben a Dankó Rádiót és a
Muravidéki Rádiót hallgatja. Délután szeretettel várja a munkából
hazatérő fiát, aki boldogan számol
be a nap eseményeiről szeretett
édesanyjának.

Margit néni 2002-től; férje halála

Váti Ferenc

A „Tiszán innen, Dunán túl” országos népdaléneklési minősítő
versenyen Dávid Eszter, iskolánk
7. b osztályos tanulója szólóének
kategóriában bejutott az országos
döntőbe. A zsűri tagjai között jelen
volt Vakler Anna, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem Népzene
Tanszékének tagja; Berki Lilla, a
Hermann Ottó Zeneiskola népi

ének tanára; illetve Németh István, az MTA Zenetudományi Intézet egykori munkatársa. Eszter
ezen a komoly megmérettetésen
is kiemelkedően szerepelt, hiszen
produkcióját kiemelt arany minősítéssel díjazta a szakértő zsűri.
Gratulálunk!
Martonné Csom Adél

NÉPDALVERSENY CSÖGLÉN
A Csöglei Általános
Iskola népdaléneklési
versenyt hirdetett. A
kiírásban célként a tehetséggondozást, a népdaléneklés népszerűsítését tűzték ki. Minden
jelentkezőnek 2 szabadon választott népdalt
kellett előadnia hangszeres kíséret nélkül.
Iskolánk két tanulóval
vett részt a megmérettetésen, akik nagyon szép
eredményekkel tértek haza.
Az 1. a osztályos Kovács Zsófi arany, a 2. a osztályos Leja Larina ezüst
minősítést kapott. Felkészítőik: Nyárs Hajnalka és Kovács Krisztina
voltak. Gratulálunk!
Martonné Csom Adél

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK
Az iskolába készülő gyermekek
szülei számára hamarosan elérkezik a pillanat, amikor meghozzák
azt a fontos döntést, amely éveken keresztül meghatározza majd
a család mindennapjait. Az iskolaválasztás minden család életében
az egyik legfontosabb esemény, hiszen gyermekük életének egyik legfontosabb kérdésében nekik kell
dönteni.
Számos kérdés fogalmazódik meg
bennük, igényt éreznek a tájékoztatásra, hogy egy általuk kialakított
kép birtokában felelősségteljesen
dönthessenek. A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI
2020. február 27-én tájékoztató
szülői értekezlet keretében mutatkozott be a tanköteles tanulók
szülei számára. A megjelenteket

Lennerné Pál Szilvia intézményvezető köszöntötte. Mayer Gábor,
az általános iskola vezetője prezentációt tartott, amelynek köszönhetően az iskola iránt érdeklődők
rálátást nyerhettek az intézmény
egészére, a közelmúltban lezajlott,
valamint a várható fejlesztésekre,
a jelenleg futó projektek keretében
megvalósuló digitális fejlesztések
nyújtotta lehetőségekre. Említette az első osztályban alkalmazott
Meixner-féle olvasástanítási módszer előnyeit, sikerességét, a tanórán kívüli tevékenységek sorát, az
iskola által nyújtott egyéb lehetőségeket, valamint az iskola ebben
a tanévben eredményesen szereplő
tanulóit és felkészítő tanárait. Kiemelte a zeneiskolában folyó magas
színvonalú oktató-nevelő munkát
is. Az intézményvezető úgy véli,

hogy a szülő az óvodáskor végén
nem iskolát, hanem tanító nénit
választ.

Nyárs Hajnalka az alsó tagozat intézményvezető helyettese közölte,
hogy a felettébb fontos, ugyanakkor nehéz döntés meghozatalában
a jól bevált és már zajló iskola-előkészítő „Bocsoda program” nyújt
segítséget a leendő első osztályosok
szülei számára. A program által
- különböző foglalkozások keretében, ahova szüleik kíséretében
érkezhetnek a kicsik - többször
nyílik alkalma a nagycsoportosoknak találkozni a leendő tanítókkal.
Ismertette az egésznapos foglalkoztatási forma rendjét, majd bemutatta az alsó tagozaton jelenleg
megvalósuló szabadidős tevékenységeket, szakköröket. Szólt arról,

hogy, terveik szerint a 2020/2021es tanévben két első osztály kerül
indításra. Az egyik osztályban a
zenei képzés kapja a főszerepet, kiegészülve azzal, hogy az osztályba
jelentkezők megkapják egyúttal a
zeneiskolai képzést is. A másik osztály normál óraszámú programmal
induló osztály lesz.
A jövőbeni tervek elhangzása után
Ihászné Szabó Katalin intézményegység vezető részletesen ismertette a devecseri zeneiskolában zajló
munkát. Kitért a zene jótékony,
nevelő hatására, a zeneiskola sikereire, majd ismertette a leendő zenei osztályban megvalósuló képzés
felépítését. Ezután a leendő elsős
tanító néni, Lenner Éva mondta el
gondolatait.
Martonné Csom Adél

Sorsok
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EMBERMESÉK
A ZALAI OKOLI-MAJORBÓL DEVECSERIG A SZERETET ÚTJÁN

Az ifjú Margit
Rég jártam a Czeidli-portán. Akkor
még élt a ház ura; Jóska bácsi. Az
udvarban példás tisztaság, rend, a
kert felásva, beültetve, gyomnak
nyoma sem volt. Most sem változott a kép, csak a házigazda, aki az
egykori tulajdonos fia; a devecseriek kedvelt és szeretett Jóskája és
édesanyja, Czeidli Józsefné Laczi
Margit. Az anya útmutatásokat
ad, amelyeket a fia megvalósít. Az
eredmény; takaros rend, tisztaság
az udvaron, kertben és a lakásban.
Szép gyerekkor a cselédsoron
Okolicsányi Vágner Viktor földbirtokos Zalavég melletti birtokán, Okoli majorban 15 család élt.
Mindegyik cselédházban két család lakott közös konyhával és sok
gyerekkel. Az egyik legnépesebb
Laczi Mihály családja volt, ahol az
anya, Perger Anna tíz gyereknek
adott életet. Köztük másodikként
látta meg a napvilágot Margit 1930.
március 1-jén. A szülőkkel együtt
örült az egész major az új életnek.
A békés, szeretetteljes kis közösség

A család a budapesti állatkertben
biztonságot jelentett minden tagja számára. A nyugalmas légkört
nagymértékben meghatározta az
uraság emberséges, megértő magatartása.
Iskolába a 4-5 km-re lévő Zalavégre
jártak gyalog, télen lovasszánnal.
Délben a falubeliek hazamentek
ebédelni, a majoriak maradtak és
ették, amit magukkal hoztak. (Akár
csak a kis Móra-hősök.) Békésen,
nyugalomban folyt a tanítás. Czőczei tanítómester nem használt
nádpálcát. A 6. osztály után 3 év
ismétlőt kellett járni (heti egyszer),
és máris nagylánnyá serdült Margitka. Az egyre bővülő családban
nagyon kellett a segítsége. Ha hétvégén bálba mentek, az emberek
megállapították, hogy a Laczi lányok a tanya legszebb lányai.
Majorból a fővárosba, majd vis�sza
Mint abban az időben a legtöbb
szegényebb sorsú lány, Margit is
cselédnek ment Budapestre egy
főorvos családjához. Főzött, mosott, takarított. Nagyon megkedvel-

Jóska, nagynéni, Margit néni és Jóska bácsi
ték, megbíztak benne. Cselédszo- született Jóska fia. (Az ő későbbi
bában lakott. A heti egy kimenőn a élete nyitott könyv a devecseriek
barátnőjével sétálgatott. Közelebbi előtt, és az is bizonyos, benne az
ismertséget kötött a szintén Okoli apa munkabírása, fegyelmezettsémajori Czeidli Józseffel, aki a sör- ge és az anya elesettek iránt érzett
gyárban talált munkát. (Korábbi, szeretete, összetartó ereje ötvözőotthoni ismertségük csak felületes dött eggyé.) 1961-ben a kohászok
volt.) Addig sétálgattak, kirándul- segítségével kalákában felépült a
tak, jártak moziba, a Vidám Park- családi házuk. (Akkor még csak
ba, amíg kiteljesedett a szerelmük. néhány épület állt a Honvéd utBudapesten nem kaptak letelepe- cában.) 1972-ben a Járási Hivatal
dési engedélyt, ezért mindketten Ajkára költözött, ezért Margitka
az ÁG konyhájára „igazolt”. 2 év
hazatértek.
A szerelem nagy erő! Akkora, hogy után (leépítések miatt) ugyanott
1955-ben összekötötték sorsukat, villanymotort tekercselt. 1985-ben
november 19-én az esküvőhöz gra- ment nyugdíjba.
Aktivitását, szép iránti igényét,
tulált a major népe.
Devecser, építkezés, az önálló gyönyörű hímzések igazolják.
2002-ben meghalt Jóska bácsi.
élet kezdete
Az ifjú férj az iparban akart dol- Azóta fiával él nagy szeretetben a
gozni, ezért rokoni segítséggel De- családi fészekben. Rádiót hallgat,
vecserbe költöztek Kőszegi Lajo- újságot olvas, TV-t néz, délután
sékhoz, munkahely pedig az ajkai „lazít”. Jó a kapcsolata a szomszéAlukohóban lett. Margitka a Já- dokkal. Leggyakrabban Németh
rási Tanács konyháján kapott ál- Jánosnéval, Ili nénivel beszélget.
lást. 1958. április 7-én a bölcsődei Jóság, szeretet veszi körül. Boldog
batyusbálba „berobbant” Czeidli ember.
Váti Ferenc
József és bejelentette, hogy meg-

ÁG bálban a Czeidli házaspár

A 28 éves anya Jóskával

Nemes Dezső és a család

Margit néni otthon

Margit néni, ölében Jóska keresztfia: Ádám, Kőszegi Lajosné

ÁG kirándulás: Hajmásiné, Czeidliék
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ELHUNYT...

Dr. Belső Lászlót 2020. március 13án, pénteken 11.00 órakor a gyászmise után kísérték utolsó útjára római
katolikus szertartás szerint. A 33 évig
Devecserben működő háziorvost –
felesége mellé – a régi temetőbe temették. Elkísérték szerettei, munkatársai, a körzetébe tartozó lakosok,
barátai, tisztelői. Az Önkormányzat,
a devecseriek, a környékbeliek nevében Ferenczi Gábor polgármester búcsúzott a Doktortól, Devecser
Díszpolgárától.
Tisztelt Gyászoló Családtagok,
Tisztelt Bánatos Devecseriek!
Búcsúzni gyűltünk egybe ma. Búcsúzunk Belső László háziorvosunktól, Devecser Díszpolgárától, aki csak
alig több mint két hónapig élvezhette
a megbecsülésünket kifejező, kitüntető címet. Itt a ravatalnál „az orvosok atyja”, Hippokratész – 2500 évvel
ezelőtt megfogalmazott, s - máig élő
esküje jut eszembe. Belső László 55
évvel ezelőtt orvossá avatásakor társaival a debreceni Orvostudományi
Egyetemen, a következő esküszöveget mondták:
„Én…Belső László, amikor az orvosok
sorába lépek, becsületemre esküszöm,
hogy tehetségemet és tudásomat, az
emberiség javára fordítom. Azokat,
akik engem az orvosi tudományra
megtanítottak, mestereimnek tekintem, irántuk mindenkor hálát és tiszteletet tanúsítok. Orvosi tudomásomat és tapasztalataimat a jövendő
orvosnemzedékeknek tovább adom.”
Sajnos, napjainkban egyre kevesebb
orvos van, sokak külföldre távoztak, így a már idős doktor állt helyt

Közélet

mindmáig. Nem jött hozzánk fiatal
kolléga, akivel Belső dr. megoszthatta
volna a körzet tapasztalatait.
Hippokratész írásban rögzítette az
orvosok számára: „Ismereteimet állandóan gyarapítom. Hivatásomat
lelkiismeretesen gyakorolom.” – köztudott, hogy Belső dr. rendszeresen
járt továbbképzésekre, szaklapokat
olvasott, igen komolyan vette hivatását. Híres volt arról, hogy rendelését mindig pontosan kezdte. A késés
számára ismeretlen.
Belső László 1940. június 30-án
a Zala megyei Borsfán született,
s Nagykanizsán érettségizett. Az
egyetem elvégzése után Salgótarjánban, a kórházban dolgozott mint
szülész-nőgyógyász. Szakvizsgáját
Budapesten tette le. 22 évi kemény
kórházi munka, rengeteg éjszakai
ügyelet után feleségével, Mayával úgy
döntöttek, hogy áttelepülnek, – vagy
éppen úgy is mondhatjuk, – visszatelepülnek a Dunántúlra.
Így a doktor 1987 tavasza óta – vagyis 33 éve - látta el körzeti, háziorvosi
gyógyító munkáját Devecserben. De
volt iskola- és óvodaorvos, s a Gallus
Kft. üzemorvosa is. Szakrendelést is
folytatott egy időben. A Somló-környék ügyeletének több évtizedes ellátásában is részt vállalt.
Felesége Maya is megtalálta helyét
itt közöttünk, hiszen angol- magyar
szakos középiskolai tanárként tanított a sümegi, ajkai középiskolákban,
és sokakat segített az angol nyelv elsajátításában is. Tőle már több mint
egy évtizede elbúcsúztunk.

ELHUNYT DR. VILÁGOSI GYÖRGY
Megrendülten értesültünk a hírről, dr.
Világosi György nyugalmazott ügyvéd, doni veterán, ’56-os szabadságharcos 2020. március 8-án, életének
101. évében elhunyt.
Dr. Világosi György 1919-ben született Zalabéren, a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen szerzett államtudományi, majd jogtudományi diplomát.
A második világháborúban harcolt a
Don-kanyarban. Az 1946-ban megszerzett jogi diploma birtokában
1947-ben került ügyvédjelöltként Devecserbe, s miután 1953-ban ügyvédi
oklevelet szerzett, önálló irodát nyitott. 1956 eseményei alól sem vonta ki
magát. Tagja lett az október 26-án alakult Forradalmi Bizottságnak, majd
a 27-én alakított Járási Forradalmi
Tanácsnak. A forradalom alatt szerepet vállalt a Független Kisgazdapárt

újjászervezésében, melynek már 1949
előtt tagja volt.
Az 56-os forradalom bukását követően 1957 októberében 3 hétig volt az
Államvédelmi Hatóság foglya, szabadulása után megpróbálták beszervezni, de Világosi György megtagadta az
együttműködést a hatalommal. Ezért
az ügyvédeket felülvizsgáló Veszprém
megyei bizottság 1958 augusztusában
eltiltotta jogászi hivatása gyakorlásától, a népi demokratikus államrend
elleni izgatás bűntettével is megvádolták. Csak 1962-ben kapott engedélyt az Igazságügyi Minisztériumtól
vállalati jogtanácsosi jogkör betöltésére. 1964-től 1980-ban történt nyugdíjazásáig az Ajkai Timföldgyár és
Alumíniumkohó vezető jogtanácsosa
volt. 1994-től ismét ügyvédi praxist
folytatott.
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Két lányuk született, Réka és Bea.
Bea a szüleivel élt sokáig, de már
elköltözött. Réka felnőtt volt már mikor ideköltöztek a szülők, így ő csak
vendégként látogatott haza. Később
az unokákkal, Mátéval és Lucával
jöttek a nagyapához.
„Fogadom, hogy orvosi tudásomat
az egészség megőrzésére és a betegek
javára fordítom. A betegek gyógykezelésében meggyőződésem és tudásom szerint csak azt alkalmazom és
tanácsolom, ami a javukra válik, és
óvni fogom őket az egészségre káros és
ártalmas hatásoktól.”- folytatódik az
orvosi eskü, amit a fiatal pályakezdő
mondott társaival együtt az orvossá
avatáson. Akkor még bizonyára nem
gondolta, hogy még a 80. évében is
a betegek javát keresi, s részt vállal a
mindennapi orvosi ellátásban.
„Akár az orvosi szolgálat közben,
akár azon kívül, bármely titkot megtudok embertársaimról, azt – hacsak
törvény nem követeli – senkinek fel
nem fedem.” – Ezt a kitételt a Hippokratészi esküből Dr. Belső László
a legmesszebb menőkig betartotta.
Diszkréciójára, nem csak a kismamák, hanem minden beteg számíthatott. Ez alapvető volt számára, éppúgy, mint az, hogy fehérbe öltözve
rendeljen. Még a papucsa, a cipője
is fehér volt. Bizonyára ezt a kórházi
orvos múltja oltotta bele, s ettől az
utolsó napokig sem tágított.
Csak nyaranta pihent néhány hetet,
amikor elutazott messzebbre, vagy
csak a Balatonig ment, vagy éppen
Bükfürdőre pihenni, megmártózni
a gyógyvízben, hogy kipihentebben

kezdje a munkát.
Nagyon szerette az udvarát, az udvar mögött húzódó békés, csendes
temetőt, a nagy fákat, virágokat, a
csivitelő, éneklő madarakat, rigókat.
Telente a több tízkilónyi napraforgóval madárparadicsommá változtatta a kertjét. Szerette az állatokat, a
hűséges kutyáit, az öreg ír szettert,
Lobót, aki most igen szomorú, mert
nem találja a gazdáját…
A Doktor nem ment most túl mes�szire, csak az udvara kerítése másik
oldalára költözött át felesége, Maya
mellé. Sírja felett ugyanazok madarak dalolnak most tavasszal, akik fogyasztották az általa kitett téli eledelt.
Szeretett madarai hirdetik minden
nap a kikeletet, a feltámadást. S tán
hallja dalukat odaát.
Tisztelt Doktor Úr!
Meghatódva búcsúzik Devecser népe,
s utolsó üdvözletként megköszönjük
az itt töltött 33 év gyógyító, áldozatos munkáját! Legyen könnyű a föld!
Isten áldja Devecser Díszpolgárát!
A búcsúszöveg M. Mester Katalin
gondolataival hangzott el.

1998-ban megkapta a Devecser Város
Díszpolgára kitüntetést, majd 2015ben Devecser Város Önkormányzata
díszoklevél átadásával fejezi ki elismerését az 1956-os magyar forradalom és szabadságharcban vállalt bátor
kiállásáért, az alapvető emberi jogok
védelmezéséért, a nemzeti ellenállás
megszervezéséért és életben tartásáért a magyar szabadságért és függetlenségért vívott küzdelemben.
Életpályáját, mely példaként szolgálhat mindannyiunk számára, M.
Mester Katalin Kinyílik a rózsa, kihajt a levél című dokumentumkötete
mutatja be.
2019 nyarán 100. születésnapja alkalmából családja és városunk önkormányzata egy díszfát ültetett tiszteletére a Várkertben.
Gyuri bácsi közösségünk legszebb

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
kort megélt férfitagjaként hagyott itt
minket. Emlékét szívünkben megőrizzük!
A koronavírus-járvány miatt családja,
ismerősei és tisztelői még nem tudtak
tőle végső búcsút venni. Gyászmiséjét,
végső nyughelyére kísérését bizonytalan időre elhalasztották.
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Közérdekű – Koronavírus-járvány
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MIT KELL TUDNI A KORONAVÍRUSRÓL?
A koronavírusok alapvetően állatok körében
fordulnak elő, ugyanakkor egyes koronavírus
törzsekről ismert, hogy képesek az emberben is
fertőzést okozni. A koronavírusok mind állatról
emberre, mind emberről emberre terjedhetnek.

Sokféle állatfaj lehet forrása az emberi megbetegedést okozó koronavírusoknak. A 2012-ben
az Arab-félszigetről kiinduló, a közel-keleti
légzőszervi szindróma járványát okozó koronavírus elsődleges forrása a teve volt, míg a
2002-ben Kínából kiinduló, a súlyos akut légzőszervi szindróma járványát okozó koronavírus a denevérről cibetmacskák közvetítésével
terjedt át emberre.
A mostani járványt okozó új koronavírus
2019 végén került azonosításra Kínában.
Az új koronavírus által okozott betegség neve
a COVID-19 (coronavirus disease - koronavírus
okozta megbetegedés 2019). Ez a vírustörzs a
kínai Vuhanban a 2019 decemberében kitört
járvány előtt ismeretlen volt.
A betegség leggyakoribb tünetei:
• A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és
a száraz köhögés.
• Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom,
orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés,
légszomj.
• Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek.
• Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat betegnek.
Mi a teendő, ha fertőzöttnek érzi magát?
A koronavírus most már mindenhol ott lehet
Magyarországon is. Bárki hordozhatja a vírust
és bárkinek tovább adhatja a fertőzést. Fontos,
hogy lassítsuk a járvány terjedését. Ezért fontos mindenkinek betartani az ajánlásokat, a
szabályokat!
• Maradjon otthon, ne menjen közösségbe!
• Kérjük, hogy ne személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem telefonon hívja
fel háziorvosát!
• A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt.
• Ha felmerült a koronavírus fertőzés gyanúja, és
a) a tünetei enyhék, és nem tartozik a betegség
szempontjából kockázati csoportba, tehát nem
igényel kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. A háziorvos értesíti az Országos
Mentőszolgálatot (OMSZ) a légúti mintavétel

céljából. Ennek eredményéről a háziorvos értesíti Önt.

b) a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás) és kórházi ellátást igényel, akkor a mentő a területileg illetékes kórház infektológiai
osztályára vagy járványkórházba, vagy kijelölt
intézménybe szállítja Önt, ahol az elkülönítése,
az ellátása és a mintavételezés megtörténik.
• A kórházban minden szükséges vizsgálatot,
laborvizsgálatot elvégeznek, amely kimutatja,
hogy koronavírussal fertőzött-e vagy nem.
• Ha a laboreredmény megerősíti, hogy Ön
koronavírussal-fertőzött, akkor kórházi megfigyelés alá kerül. A kezelés attól függ, hogy
a betegség mennyire enyhe vagy súlyos lefolyású.
Mennyire lesz valaki súlyos beteg, ha megfertőződik?
Nagyon fontos tudni, hogy ha még meg is fertőződik valaki, a legtöbb esetben – az influenzához hasonló tünetekkel – enyhe lefolyású a
betegség.
A legtöbben (nagyjából 80%) bármely speciális
kezelés nélkül felépülnek a betegségből.
A koronavírus-fertőzés kifejezetten az idős emberekre, krónikus betegekre veszélyes. Rájuk
kell legjobban vigyáznunk! Minden 6. fertőzöttből nagyjából egynél alakul ki súlyos betegség
és légzési nehézség. Azoknál valószínűbb ezeknek a kialakulása, akiknek már olyan meglévő
egészségügyi problémáik vannak, mint a magas
vérnyomás, szívproblémák, vagy cukorbetegség,
valamint az idősebbeknél.
A WHO adatai szerint eddig a fertőzés nagyjából 2%-a volt halálos kimenetelű.
Megelőzés
Fontos tudni, hogy a koronavírus cseppfertőzéssel terjed, vagyis ugyanúgy terjed, mint az
influenza, cseppfertőzéssel, azaz az orrból vagy
szájból származó apró cseppeken keresztül terjed emberről emberre. A vírus tehát köhögéssel,
tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe.
Ezért is fontos több mint 2 méter távolságra
maradni a megbetegedett személyektől, és betartani az alapvető higiéniai szabályokat, mert
azzal megfertőződhet valaki, hogy a cseppekkel
szennyezett tárgyakhoz vagy felületekhez ér,
majd a szeméhez, orrához vagy szájához nyúl.

A megelőzéshez a legfontosabb óvintézkedések
Néhány egyszerű higiénés szabály betartásával
jelentősen csökkentheti az esélyét annak, hogy
elkapja a fertőzést
** Ne menjen olyan környezetbe, ahol nagy a
valószínűsége a fertőzésnek! Ezért is fontos,
hogy ne utazzon most például a gócpontnak
számító Észak-Olaszországba vagy olyan más
területekre, amiről már tudni lehet, hogy
sok a fertőzött.
** Kerülje a szoros kapcsolatot olyan személlyel, aki vírushordozó lehet, mert pl.
a közelmúltban valamely külföldi fertőzött
területen járt!
** Alaposan és gyakran mosson kezet! Lehetőleg szappanos vízzel vagy legalább 60%
alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel tisztítsa
meg a kezét! Ügyeljen a körmei alatti, és az
ujjai közötti területekre is!
** Szellőztessen gyakran! Ez vonatkozik az
otthonra, az irodákra, minden zárt térre.
** Köhögéskor és tüsszentéskor takarja el az
orrát és száját zsebkendővel, utána dobja ki
a zsebkendőt és mosson kezet!
** Kerülje el a köhögő, légúti tüneteket mutató embereket, a nagy tömeget!
** Lázas beteggel lehetőség szerint kerülje az
érintkezés minden formáját!
** A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti
ölelést tanácsos mellőznie.
** Fordítson fokozott figyelmet immunrendszere erősítésére, pl. fogyasszon elegendő
vitamint!
Ha Ön egészséges, az arcmaszk használata
önmagában nem előzi meg a fertőzést.
Az arcmaszk a megbetegedetteknek ajánlott,
hogy ne terjessze a vírust egy-egy tüsszentéssel
vagy köhögéssel!
El lehet kapni a betegséget olyan személytől,
akinek nincsenek tünetei?
A betegség terjedése főleg a fertőzött személyek által kiköhögött, kilélegzett cseppeken
keresztül történik. Annak a kockázata, hogy
olyasvalakitől kapjuk el a betegséget, akinek
egyáltalán nincsenek tünetei nagyon alacsony.
Ugyanakkor, sok betegnél csupán enyhe tünetek jelentkeznek. Ezért elképzelhető, hogy
olyasvalakitől kaphatjuk el a betegséget, akinél
csupán enyhe köhögés jelentkezik és nem érzi
betegnek magát.
Forrás: www.koronavirus.gov.hu
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VÉDŐNŐI TÁJÉKOZTATÓ
A TANÁCSADÁSI RENDRŐL
- A tanácsadóba történő belépés
után KÖTELEZŐ a kézmosás!
- Tanácsadásra csak előre egyeztetett időpontban lehet jönni: 1
gyereket 1 szülő kísérhet!
Időpontot mindenki a saját
védőnőjétől kérhet telefonon,
messengeren:
Vinczéné Sz. Veronika: 20/4119655
Piller Gabriella: 20/411-9423
Jáger Csilla: 20/411-8685
Az időpontot kérjük betartani! Időpont nélkül érkező gondozottat nem áll módunkban
ellátni, új időpont egyeztetésre kerül sor.
- A váróban egyszerre csak 1
család tartózkodhat. A többi-

eknek addig kint kell várakozniuk. Fontos, hogy legalább 1-2
m távolságra álljanak egymástól
várakozás közben!
- Tanácsadásra csak teljesen
egészséges gyerek, felnőtt jöhet.
Hőemelkedés, nátha, köhögés
esetén NE jöjjenek be!
- Az oltás napján célszerű telefonon érdeklődni, hogy lesz-e
tanácsadás, mivel napról napra
változhat a helyzet.
Védőnő személyesen csak hétfőn és csütörtökön található
a városban 7:30 és 15 óra között, de telefonon elérhetőek
vagyunk.
Kérjük együttműködésüket és
a fentiek betartását!
Védőnők

KÖZLEMÉNY

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Devecser lakosságát, hogy 2020. március 28.
(szombat) és 2020. április 11. (szombat) között kijárási korlátozást vezetnek be Magyarország egész területére.
Két héten keresztül az otthonunkat vagy a lakóhelyünket csak
munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából
hagyhatjuk el.
A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi.
Be nem tartása, azaz megszegése szabálysértésnek minősül,
a pénzbírság összege 5.000 forint.
Devecser, 2020. március 27.
Nyárs Hajnalka sk.
alpolgármester

Belső doktor úr betegeinek a rendelési helyszíne továbbra is a saját rendelőben, azaz a 8460 Devecser Ifjúság u. 4. szám alatt történik.
2020. április 1-től dr. Dombi István rendel
az alábbi időpontokban:
Hétfő: 13:00 – 16:00
Kedd: 8:00 – 12:00
Szerda: 8:00 – 12:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00
Péntek: 8:00 – 12:00
Szerdán és pénteken asszisztensi ügyintézés folyik.
Dr. Dombi István a saját rendelőjében sürgősségi esetben
elérhető a 06-88/224-003-as telefonszámon.

AZ ÉN KÓROKOZÓIM
„AZ IDŐSEKNEK, HOGY EMLÉKEZZENEK, A FIATALOKNAK,
HOGY MEGISMERJÉK ELŐDEIK KORÁT!”
Járványok mindig voltak, és valószínű – sajnos
– lesznek is. A leghírhedtebb közülük a kolera,
a pestis, a spanyolnátha, amelyekről csak a a korabeli feljegyzésekből tudunk, de amelyet most
kell átvészelnünk és legyőznünk, az a koronavírus. Akkor, amikor az emberek körülrepülik
a Földet, sétálnak a Holdon, bekukkantanak a
Marsra, egy láthatatlan kicsi élőlény elpusztít
sok tízezer ártatatlan embert. (A mai napig –
2020. 03. 27. – több, mint félmillió fertőzött és
24 ezer halálos áldozata van a világban.)

Az önkéntes karanténban eszembe jutnak gyerek- és ifjúkorom „ártatlan” járványai, a skarlát,
a bárányhimlő és az engem is ágyba parancsol
kanyaró. A bejárati ajtóra kiragasztották a piros
cédulát; se ki, se be! Szüleim aggódva figyelték
a megjelenő bőrkiütéseim, mérték a lázam, és
elém rakták a házban lévő összes finomságot.
Néhány nap után fellélegeztek, én pedig boldogan bámészkodtam az ablakon át. Az iskolában
aztán nem kis büszkeséggel meséltem, hogy el-

kaptam a kanyarót. Már felnőttként kerültem
– nem önként – karanténba száj-és körömfájás
miatt. „Szigorúan” lezárták a települést a bejövő
útra tett sorompóval. Ezen keresztül adták át
az élelmiszert a szállítók.
A vidékre járó dolgozók (a munkahelyen rekedtek) némelyike sötétedéskor a mellékutakon, a
kertek alatt hazaosont tiszta ruháért, elemózsiáért, egy családi nagy ölelésért.

Sok idő telt el azóta, és itt a mai kor emberének
a világ leggonoszabb járványa, a koronavírus.
Tanítóként bátran látogattam meg otthonukban
a fertőző beteg tanítványaimat. Vallottam, hogy
a tanító nem kaphatja el tanítványaitól a kórt.
Nem is kaptam el soha. Apaként és nagyapaként
megsokszorozódott bennem a hit, hogy gyermekeimtől, unokáimtól csak sok-sok szeretetet
kaphatok, de betegséget soha.

lefonon keresztüli távszeretet. Korábbi hitemet
megrendítette a vírus, hisz –, ami eddig soha
nem történt, – a gyerekek, az unokák fertőzhetnek meg. Láthatatlanul ott van az ajtójukon
a „Belépni tilos!” piros cédula. Szülőkre, nagyszülőkre ennél nagyobb büntetés alig szabható.
Félő, hogy a zöld jelzésre nagyon hosszú időig
kell várni!

Így volt eddig. Mára csak a szeretet maradt, a te-

Váti Ferenc
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Szünetel a személyes ügyfélfogadás
a Devecseri Polgármesteri Hivatalban

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Devecseri Polgármesteri Hivatalban 2020.
március 17-től határozatlan időre szünetel
a személyes ügyfélfogadás.
Személyes ügyintézés kizárólag az ügyintézővel előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben – mérlegelést követően – lehetséges, de
telefonon és elektronikus úton segítjük az
ügyintézést.
A Devecseri Polgármesteri Hivatal központi
elérhetősége:
telefon: 06-88-512-630, 06-88-512-740
e-mail: hivatal@devecser.hu
Kérjük a megelőzés érdekében tett intézkedés betartását!
Devecser, 2020. március 17.
Vörösné Soós Ágnes jegyző

FELHÍVÁS
Önkéntesek jelentkezését várjuk védőmaszkok varrásához
Kedves Devecseriek!

FONTOS TUDNI!
! A magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró valamennyi hivatalos okmánya a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig
érvényesek.
! A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró közgyógyellátási jogosultságot igazoló igazolványokat
az érvényességi idő megszűnésétől számított 90 napig még nem kell meghosszabbíttatni. Amennyiben valaki gyógyszerkeretre jogosult, az utolsó negyedévre megállapított
összeggel rendelkezhet.
! A kialakult járványügyi helyzet miatt országszerte felfüggesztik a szervezett népegészségügyi szűrővizsgálatokat annak érdekében, hogy kapacitást biztosítsanak a védekezésre.
forrás: kormanyablak.hu

Az országos járványveszély miatt fontos,
hogy különösen a veszélyeztetett idősebb
korosztály, valamint a krónikus betegségekben szenvedők az óvintézkedések betartása
mellett minden lehetséges eszközzel óvják
egészségüket, és lehetőség szerint kerüljék
a személyes kapcsolattartást.
Amennyiben a személyes kontaktus nem elkerülhető, a fertőzés ellen védőmaszk illetve
védőkesztyű használatával is védekezhetünk.
Jelen állás szerint rövid határidővel nem látunk esélyt arra, hogy központi segítséget
kapjunk az amúgy hiánycikknek számító védőfelszerelésre, ellenben a lakosság egészségének megóvása érdekében fontosnak tartom,
hogy minden háztartásban álljon rendelkezésre egészségügyi védőmaszk.
Önkéntesek jelentkezését várjuk, akik az önkormányzatunk és támogatóink által biztosított alapanyagok felhasználásával vállalnák
a maszkok legyártását. Jelentkezni lehet az
alábbi telefonszámon: 0688/512-640, illetve
a polgarmester@devecser.hu e-mail címen.
Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik már vállalták a részvételt az
önkéntes munkában, illetve azoknak is, akik
alapanyagok ingyenes vagy kedvezményes
biztosításával járulnak hozzá kezdeményezésünkhöz!
Devecser, 2020. március 25.
Tisztelettel és köszönettel:
Ferenczi Gábor
polgármester
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KÉPES ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ A DEVECSERI IFJÚSÁGI
FÚVÓSZENEKAR THAIFÖLDI UTAZÁSÁRÓL
Ahogyan múlt számunkban ígértük, alább olvashatják a devecseri fúvósok thaiföldi beszámolóját.

Hogyan jutott a zenekar ehhez a kihagyhatatlan
lehetőséghez?
2019 őszén Barta Enikő zenekari tag nővére,
Barta Dorottya vetette fel, hogy lenne lehetőség Thaiföldre utazni. Bánhidi Miklós főiskolai tanár úrnak régebbről van kapcsolata a
devecseri iskolával. Mentoráltjai Kanadából,
és Dél-Afrikából több hetet töltöttek a diákok
között nyelvtanulás céljából.
Mely szervezeten keresztül nyílt lehetőség az
utazásra?
A World Leisure Organization egy olyan nemzetközi szervezet, mely fiatalok szabadidős tevékenységét szervezi világszerte. Arra törekednek,
hogy minél tartalmasabban és tudatosabban
szervezzék a fiatalok szabad idejüket. A szervezet vezetőségi tagjai között van Bánhidi tanár úr és Achara Phanurat, aki 17. alkalommal

szervezete meg Thaiföldön a Nemzetközi Folklór Fesztivált.
Kissé bonyolultan hangzik, de így történt a
meghívás. Eleinte magunk sem mertük elhinni,
hogy ilyen lehetőség adódott. Bánhidi tanár úr
és Dorottya előbb utazott Thaiföldre, a zenész
csapatot Tőkés Áron (szintén Bánhidi tanítvány
volt) kísérte.
Alapvetően mi volt a találkozó célja? Kikkel
találkoztatok?
A fesztivál célja a különböző kultúrák, művészetek találkozása. A program több, mint egy
hónapon át zajlott, ebből mi 7 napon vettünk
részt. Ebben az időszakban Mexikó, Bulgária,
Oroszország, Srí Lanka, Nagaland, Újzéland,
India, Nepál, Kína, Bangladesh, Indonézia, Izrael országok művészeti együttesei vettek részt.
Minden nap felléptünk, gyakran az előadás előtt
felvonultunk.
Hogy éreztétek magatokat? Milyen benyomások
értek benneteket?
A thai emberek rendkívül barátságosak, ven-

A Sztupa előtt a teljes csapat

Esti koncert

Egyik kedvenc csapat, Indonézia

Hazaértünk, újra Devecserben!

Dél-Korea csapatával

Szabadtéri fellépés után átadják az elismerő okleveleket

Nakhon Pathon Sztupa lépcsőjén az első nap

Felvonulás

Indiai népviseletben tanítja ez a lány a magyar
zenészeket táncolni

dégszeretők, és mindig mosolyognak. Mindennapjaik része a buddhizmus, rendszeresen
imádkoznak, és meditálnak, és ebbe bevonták
a fesztivál résztvevőit is.
Büszkén tapasztaltam, hogy a magyar zenészek kiválóan beszéltek angolul, könnyedén
barátkoztak. Értékes barátságok születtek, melyek a világhálónak köszönhetően máig is élő
kapcsolatok.
A zenekar nagyon népszerű lett a fesztiválozók
és vendéglátók körében, minden fellépést hatalmas ováció és vastaps jutalmazott. Nem csak
Devecsert, de Magyarországot is méltóképpen
képviseltük. Ennek bizonyítéka az az Ezüst Elefánt díj, melyet kiváló előadásunkért kaptunk.
Életre szóló élményekkel tértünk haza. Bánhidi
tanár úr továbbra is mentorálja a zenekart, így
reméljük, hogy lesz még lehetőségünk újabb
utazásra.
Ihászné Szabó Katalin
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BETEG A KÉK BOLYGÓ, S ANNAK LAKÓI…
Amikor a szükségalapú társadalom átlépett a kívánságalapú társadalomba, akkor kezdődtek a bajok. Mert az emberi kívánság, az végtelen! A Föld,
ez a kis sérülékeny sárgolyó, s annak önző, egoista
(Mert megérdemlem!) lakói kezdték erőteljesen
kizsigerelni. S a bolygó nem bírja ezt a gazdasági növekedést, a fogyasztói mohóságot. Helyette
egy igazságos(abb), fenntartható fejlődést kell
biztosítani globális egyensúllyal. Együttműködő
politikával. Mert a bolygó a sok sérelem miatt
visszavág(ott). Úgy érzi magát az ember, mint
egy katasztrófafilm szereplője. Valójában így is
van. Mert most olyan jelenséget produkált a koronavírussal, amiben megmutatta, hogy csak egy
igen kicsi bolygóról van szó, ha a vírust tekintjük.
Hisz hónapok alatt körüljárja a glóbuszt, annak
minden földrészét, szigetét... S ha igazak a jóslások, 1-2 év, míg elcsitul elegendő fertőzés után.
És bár elcsépelt szlogen, de e bolygón, az emberiség egészében is „minden összefügg mindennel”.
S mit tehet a kisember, az átlagember (Mert tehet
ő is! Tömegével ő tehetne legtöbbet!)? Mit tehetsz
te, én, ő, mi, mindnyájan, hogy a mostaninál kicsit
majd nyugodtabban élhessünk a jövőben, csökkentve a bolygó megterhelését? Mert a fejlettebb
civilizációnak felül kell vizsgálnia önmagát, ha
nem akarja elpusztítani unokáit, dédunokáit az
élőhelyük tönkretételével…
- Kár, hogy a repülés olcsóvá válásával igen megugrott a csak egy-egy hétvégi repülős bulituristák
kiruccanásainak száma. Nagyban terheli a légkört.
- Kár, hogy némely/sok pénzes (sznob) ember

szemében az már „nem is ember”, aki Kínában,
Japánban, Thaiföldön, vagy éppen Balin, a Seychelle szigeteken – e fentiek valamelyikén – nem
járt az elmúlt években. De minimum egy görög
sziget! Rendkívül kevésnek éreznek egy tenger
parti bibionéi utat vonattal, jóval kisebb ökológiai
lábnyommal. A hazai nyaralás! Az meg semmi!
- Kár, hogy ezekkel a gyors földrészi, tömeges
mozgásokkal beláthatatlan következményekkel
hozzuk-visszük a kórokozókat emberre, állatra,
növényre.
- Kár, hogy az ember oly gyenge és hiú, önző és
mértéktelen, hogy a média megbolondíthatja.
- Kár, hogy a média győzött eddig sok tekintetben.
Műköröm! (A körömlakk kevés!) Műmell! Műszempilla! Műistennyilák tömkelege. Parfümök
tízezerszámra! Mindezek előállításával, fenntartásával is megterhelve a kis bolygót.
A sok milliárd tonna eldobható pelenkáról nem
is szólok. Mivel ez oly kényelmes az anyának, 3-4
évre kihúzódik a szobatisztaság a kicsiknél. A
kényelmi pelenkák előállításával is többszörösen
terhelve a Földet.
- Kár, hogy már alig akar valaki konyhakertet
művelni, egy-egy kapavágást tenni, fát ültetni,
nevelni. Kapott gyümölcsöt is befőzni. Csak a
fűnyírás dívik.
- Kár, és fáj, hogy a fiatalabb generáció nagy része
(a 40-50-es korosztály is) nem tudja már értékelni
a szép, jól felszerelt lakását, konyháját (ételt rendel,
nemigen főz, süt...). Nem értékén kezeli a szép,
békés, egészséges lakásában az életet. Csak úgy!

Boldog lehetne az otthon nyugalmában. Ehelyett
mindig elvágyódik…
- Kár, hogy a fiatalabb generáció nem igényli, jobb
esetben csak kimosolyogja, lenézi, idejétmúltnak
tekinti az idősebbek életvitelét, tapasztalatát, véleményét szinte minden tekintetben. Pl.: előbb folyamodnak internetes segítségért sütés, főzés ügyben
is, mint megkérdeznék az anyjukat, nagyanyjukat.
MOST! Most pedig elindul a képzeletem! Most, e
nehéz helyzetben többen azt gondoljuk, ha kikeveredünk ebből, – adja a Gondviselés, hogy minél előbb, – akkor jobban féltjük élőhelyünket, a
Földet, s jobbá válunk. Elgondolkodunk.
- Elképzelem, hogy önzetlenebbek, szerényebbek,
toleránsabbak leszünk. Határt szabunk (bolygót
károsító) vágyaink egy/jó részének. Pl.: megfontoltabban autózunk, nyaralunk, fogyasztunk…
- Elképzelem, hogy világméretekben és hazai szinten visszafogottabbak leszünk az ipari termelésben, s egyéb szükségletek fogyasztásában is.
- Elképzelem, hogy a szépséget is majd a természetesség alapján ítéljük meg, s a nők nagy része
is elfogadja önmagát jórészt úgy, ahogy megteremtődött.
- Elképzelem, hogy embertársainkat nem a felületes külsőségek, megteremtett, összehordott
vagyoni értékei, hanem szellemisége, szakmai
tudása, olvasottsága, tisztességesen végzett, hasznos munkája alapján értékelik. Adja Isten, hogy
így legyen!
M. Mester Katalin

A FÖLD MEGELÉGELTE...
MARADJ OTTHON!
E sorok március utolsó harmadában íródnak. S
nincs ember, aki ne gondolkodott volna az elmúlt
hónapokban, hetekben azon: mi is történik körülöttünk, velünk? Miért állhatott elő ez a keserves
kilátástalan helyzet? Mit is kellene tennünk? Hogyan, mikor lesz ennek vége? Vége lesz egyáltalán? S ha igen, – mert bízunk nagyon, – hogyan
tovább? Hogyan tovább?
A legtöbben rajt lógunk a hírforrásokon, rádió,
TV, internet, facebook… Mindent figyelünk. Olvasunk, kételkedünk, megijedünk, haragszunk,
sírunk, bánkódunk, tördeljük a kezünket. Csak
éppen fellélegezni nem tudunk a sok rossz hír
nyomása alatt. A kormányzat sorra hozza a rendelkezéseket. Kéréseket intéz a lakosság felé, előkészületeket végez. A legfőbb ukáz: aki teheti,
maradjon otthon! Maradj otthon! Az idősek tehetnék, de nem mindenki tartja ezt be. Csak azok
menjenek ki, akiknek feltétlen muszáj. Csak azok,
akik az ellátásban, a szociális ágazatban dolgoznak.
A fiatalok közül vannak, akik szintén nem értik a
„maradj otthon” fontosságát, az érintkezések minimálisra csökkentését. Még a családon belül is
vigyázni kell egymás érdekében. Szinte az ember
már önmagától is fél, szennyesnek tartja mindig
a kezét, fogalmazta meg egyik óvatos ismerősöm.
A helyi polgármesterek is kérik a lakosságot, hogy
maradjanak otthon. Ma, mikor írom e sorokat (éppen március 22-én), úgy vélem, még határozottabban kellene a felhívást intézni a lakosság felé.
A kormányzat részéről szankcionálni is kellene,
ha nem tartják be az emberek az intézkedéseket.

(Lehet, mire az újság az olvasók elé kerül, már
így is történik.) Ausztriában már 2 hete 200 eurós
büntetéssel sújtják azokat, akik nem otthon tartózkodnak. Az emberek egy része, csak ha „zsebbevágó” a dolog, akkor érti meg. A legtöbben most
helytállónak tartanánk a hatóságok szigorítását.
Tisztaság, kézmosás, tárgyaink fertőtlenítése, távolságtartás, közösségi élet félretétele, a fegyelem
tán enyhíthet, segíthet valamit. Lassítja a terjedést.
Hogy juthattunk idáig? Mindenki ezen gondolkozik. Világméretű járvány! Minden földrészen jelen
van. Nincs menekvés sehol sem a COVID-19 elől.
S ezerféle választ hallhatunk, s ezerfélét gondolhatunk magunk is. Sokan hiszik, mások elvetik
azt az eshetőséget, hogy a Vuhan melletti 4-es fokozatú mikrobiológiai laborból szabadult ki (?!)
ez a biofegyver, a vírusfertőzés. Lám, aztán nem
csak „ki”, hanem „el is szabadult”… Egy másik
verzió szerint az élővad-húspiacon történt a baj,
ahol egy igen különleges betegségű denevér (vagy
kobzoska, egy kis emlősállat) húsa okozta a bajt.
Több ezer éve fogyasztanak ilyesmiket (kígyókat
is) a kínaiak, s miért csak most lett baj? És mekkora! Sokan alig hihetőnek érzik ezt a verziót. De
mindkét változat megtámogatható vagy teljesen
elvethető. A legtöbben úgy vélik, a Föld megelégelte, amit az emberiség (beleértve magunkat is)
művel. Ipari túltermelés, kemikáliák, környezetszennyezés széles köre, mértéktelen fogyasztói
társadalom, sorolni lehetne még a konkrétumokat
is. A bolygó biológiai egyensúlya megbillent. S ez
hat a legkisebb élőlényekre is.

Mi itt Devecserben szinte alig lélegezhettünk fel a
vörösiszap-ömlés után. Októberben lesz a 10 éves
szomorú évfordulója az ökokatasztrófának. Aminek mindmáig egyértelműen sem az igazi okát,
sem a felelősök körét nem sikerült tisztázni. S most
egy, – tán még annál is – nagyobb baj történt.
Ez elől még elmenekülni sem lehet. Nem lokális,
hanem az egész Föld lakosságát érinti. Láthatatlan, alattomosan terjedő, a tudomány számára
ismeretlen, gonosz vírus. Az emberi szervezetben
élősködik, legyengíti, megbetegíti, sokféle tünetet
okoz. Ellenszere (még) nincs. A betegség kimenete
lehet végzetes is.
Csak azt tehetjük, hogy betartjuk a hatóságok
utasításait. Fegyelmezetten élünk. S drukkolunk
mindazoknak az egészségügyi dolgozóknak, rendfenntartóknak, szállítóknak, mezőgazdaságban
dolgozóknak, állattartásban helytállóknak…stb.,
akiknek helyt kell állni, hogy legyen elég testi és
lelkierejük, s ne betegedjenek meg. Nagyon becsüljük meg őket! De nemcsak most a vészhelyzetben,
hanem utána is. Azt gondolom, ha kikeveredünk
ebből, akkor „át kell rajzolni” mindenkinek a gondolkodását, kicsit visszafogni az igényeket. Úgy
racionálisan. S a gyerekeket is erre orientálni. Fel
kell állítani egy egészen új fontossági sorrendet. Az
egyéneknek a magánéletben éppúgy, mint a kormányzatnak, a világgazdaságnak. A gyártóknak,
az iparnak, a kereskedelemnek, a turizmusnak…
A Föld most hazaküldött (szinte)mindenkit gondolkodni…
M. Mester Katalin
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REJTVÉNY

MOSOLYPERCEK - BÖLCSELETEK
- Soha egy vízcsepp sem érzi felelősnek magát az árvízért.
- A tevékeny ember számára egy nap sem túl hosszú. (Seneca)
- Mindenki tévedhet, de csak a balga ragaszkodik a tévedéséhez.
(Cicero)
- A jósors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat. (Seneca)

Arra utaló jelek, hogy végérvényesen felnőttél:
- Több étel van a hűtőben, mint sör.
- Reggel fél hatkor kelsz, s nem akkor fekszel.
- A számítógép előtt töltött idő 90%-a tényleges munkával telik.
- Egy mozi és egy vacsora egy teljes randevú, nem pedig annak kezdete.
Plágium
A szőke feleség verseket olvas. Kis idő múlva izgatottan berohan a férje
dolgozószobájába.
- Képzeld Gézukám, milyen felháborító dolgot találtam! Valami W. von
Goethe kiadta a versedet, amit 20 évvel ezelőtt nekem írtál.
Műértők
Két kisgyerek betéved a Modern Művészetek Múzeumába. Meglátva
a falakon függő képeket, a nagyobbik ijedten megragadja a kisebbik
karját.
- Gyere gyorsan, tűnjünk el innen! Tűnjünk el innen, mert még ránk
fogják, hogy mi festettünk össze-vissza mindent…
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MINDEN ÓRÁBAN
ELADUNK EGY INGATLANT.*

HÍVJON MINKET

06 70 454 51 13

AZ ÖN INGATLANÁT IS ELADJUK!

VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: T, S, N, N) 11./
Villám része! 12./ … István (Nagy László költő testvére) 13./ Omlik, roskad 14./
Ragadozó állat 16./ Ide-… 17./ Gyök közepe! 18./ … pontos 19./ Vegyjele: Sn 20./
Diadalra jut, győzedelmeskedik 21./ Németország, Olaszország autójele 22./ Elűz
közepe! 23./ Trón betűi keverve! 25./ Farmermárka 26./ Másol 27./ Gépkocsi rövidítve 29./ Ladik 30./ Kettőzve: Vizek városa 32./ Kalauz nélkül rövidítve 33./
Anglia része! 34./ Állami bevétel 36./ Vízzel ellát 37./ Legendás hazai rockegyüttes
40./ … Péter (Devecser kántora) 42./ Kettőzve öreg ember megnevezése régiesen
44./ Ész 46./ Van ilyen kémiai kötés
FÜGGŐLEGES: 2./ Egykori tévés hírmagyarázó (… János) 3./ Budapesti reformkori épület 4./ Vegyjele: Al 5./ Lakat 6./ Vég szélei! 7./ „A” haza 8./ ...um (Műanyag
alapanyag) 9./ Kettőzve: Gyermekjáték 10./ Össze-vissza járkál népiesen 14./ A
megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk: T, N, A, É) 15./ Rátűz párosai!
24./ Irányzat 28./ Április 11., a … (József Attila születésnapja) (Zárt betűk: Ö, É,
Z, P) 31./ Anglia és Franciaország közötti katonai szövetségi rendszer 35./ Sertés
tartásául szolgáló hely 36./ Van ilyen festő! 38./ Vicc 39./ Tál szélei! 40./ Románia
pénzneme 41./ Ital, így is ismert 43./ Határozott névelő 45./ Kettőzve József Attila
vers 47./ Opel páratlanjai!
Készítette: Czeidli József
A helyes megfejtést beküldők között 3 Czeidli István kötetet sorsolunk ki! A
megfejtéseket kérjük eljuttatni május 30-ig a Városi Könyvtár címére (Devecser,
Petőfi tér 5.)!
Előző számunk megfejtése: „Kezem mosollyal simogat. Ajkam ajkadra csókot ad.”,
melynek beküldésével három szerencsés olvasónk (Baráth Mária, Gőgh Péterné,
Tóth Jánosné) Vági István Antal „Útravaló” című kötetét nyerte meg. A nyeremény
átvételének helyéről, idejéről később adunk tájékoztatást!

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.
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