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MEGEMLÉKEZÉSEK NÉMÁN ÉS SZŰK KÖRBEN

A járványhelyzetet figyelembe véve, szűk körben
emlékeztek az 1919-es vörös terror áldozataira
Devecserben 2020. május 8-án. A Városháza előtti
téren, az öt áldozatot követelt kegyetlenség emlékére az épület falán elhelyezett emléktáblánál,
Ferenczi Gábor polgármester és Vörösné Soós
Ágnes jegyző helyeztek el koszorút, és néma főhajtással tisztelegtek a hősök, Baják István, Bőnyi
Gyula, Ferenczi Lajos, Krassovszky Gyula, Somogyi János emléke előtt.
Rendhagyó módon, néma főhajtással emlékeztek néhányan a turulmadaras emlékműnél a hősök napja alkalmából május utolsó vasárnapján.
Devecser Város Önkormányzata és Intézményei
nevében Nyárs Hajnalka alpolgármester asszony
helyezett el koszorút.
A Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klubtól nyolcan vettek részt, s tisztelegtek a hősök emléke előtt.
A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

igazgatója, Szente-Takács Anna és az intézmény
munkatársa, Baráth András vett részt a csendes
megemlékezésen.
Városunk méltó szobrot állított néhány éve az I.
és II. világháborúban hősi halált halt fiainknak.
Dicséret és köszönet illeti az alkotókat, a Németh
testvéreket, ifj. Kozma Györgyöt és Járóka Attilát.
A járványügyi előírásokat betartva tartotta meg
Devecser Város Önkormányzata a trianoni békeszerződés aláírása 100. évfordulója alkalmából emlékünnepségét 2020. június 4-én az Emlékparkban, a kettős keresztnél. A templom 100
másodperces harangzúgása után csendült fel a
Himnusz. A megjelenteket Szente Takács Anna
könyvtárigazgató köszöntötte, aki egyben narrátora is volt az ünnepségnek. A méltó emlékezés
Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz című versének
felvételről történő elhangzásával kezdődött.
Ferenczi Gábor polgármester úr nagyívű beszédé-

ben idézte fel a 100 évvel ezelőtt aláírt békediktátum igazságtalanságát s kitért arra, hogy milyen
súlyos árat fizettünk mi magyarok az I. világháborúban való jelenlétünkért. Szólt a határon túli
két testvérvárossal történt kapcsolat felvételének
jelentőségéről, a összetartozás fontosságáról. Ezután Ihászné Szabó Katalin önkormányzati képviselő szavalta el Juhász Gyula: Trianon című
versét, majd Ferenczi Gábor gyászszalagot kötött
az emlékműre.
Devecser Város Önkormányzata és Intézményei
nevében Ferenczi Gábor és Ihászné Szabó Katalin helyezett el koszorút; a Meggyeserdő Honvéd
Nyugdíjas Klub nevében Puskás Tibor nyá. alezredes, Binder Károlyné nyá. törzszászlós, Kőszegi István nyá. törzszászlós, valamint a Magyar
Csendőr Bajtársi Egyesület nevében vitéz Németh
Zsolt tiszteletbeli csendőr őrmester koszorúzott.
Az ünnepség a Székely Himnusz közös eléneklésével ért véget.
Czeidli József – Szente-Takács Anna
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MEGEMLÉKEZÉS A ZSIDÓ TEMETŐBEN
„A SZEMEIMET A HEGYEK FÖLÉ EMELEM…”

„Kedves zsidó testvéreink, tisztelt megjelentek…” kezdte a szertartást, az emlékezést a
Budapestről érkezett Totha Péter Joel tábori
főrabbi, immár sokadszor állva a devecseri zsidó
temető emlékfalánál.

Idén május 31-ére esett az emlékezés időpontja.
Máskor kitűnő hangú kántor is jött az emlékprogramra. Most pedig a rabbi énekelt héberül,
– nem kis hozzáértéssel – a temetői emlékezés
kezdetén. A dallam, a tempó, a magasztosságot
idéző hangszín, mély gondolatokra hangolta a
megjelenteket akkor is, ha a gyászszöveget többen nem érthették, de egyértelműen sejthették.
Mert nem csak az érintettek és leszármazottaik
voltak jelen, hanem más emlékezők is megjelentek. A rabbi a beszédét, „A szemeimet a hegyek
fölé emelem, honnan jöhetne máshonnan az én
segítségem?” Zsoltárok könyve (121:1) bölcs
gondolatára építette. Egyáltalán, kitekinthettek-e Auschwitz és Birkenau táborából, a két sor
tüskésdróttal körülvett fogvatartottak máshova,
tette fel a kérdést a rabbi. Volt-e számukra akkor, ott emberileg elérhető távolság? Bizonyára
sokan már egy másik világra gondoltak a dupla
szögesdrótkerítés között. Egy végtelenül elkeseredett zsidó asszony, aki szőke copfos kislányát vezette, azt mondta a csendőrkísérőknek,
hogy: „Fizetni fogtok mindezért…”. A kísérők,
mintha nem is hallották volna az asszony szavait, mentek tovább leszegett fejjel, monoton
léptekkel, kísérték a halálba a menetelőket. Az

asszony tán azért lehetett oly bátor, mert tudta,
hogy azok az odaképzelt bibliai hegyek őt már
nem evilághoz kötik. S tudta, érezte, Auschwitz
tüze sohasem alszik ki, idézte a rabbi a múltat.
1944. július 4-én indult el a pápai vasútállomásról az első transzport a messzi idegenbe,
a jórészt örökre elhurcoltakkal, emlékeztette a
jelenlévőket a pontos dátumra. Az emlékezésen
már csak egy fő túlélő, a 88 éves Vadász Imréné
Joli néni (szül: Stern Jolán borszörcsöki születésű, későbbi devecseri lakos, ma Győrben élő)
volt jelen. Természetesen idén is, mint az elmúlt
évek során, elkísérték őt lányai, Jutka és Klári és
kedves vejei is a megemlékezésre. Budapestre,
Veszprémbe, Győrbe és a közeli Pápára is kerültek a meghurcolt családok leszármazottai.
Idén, elsősorban a koronavírus, másrészt tán a
hűvös idő, az eső miatt (csak 12 C fok és sűrű
eső) kétséges volt a megemlékezés szokásos
időben való megtartása, de a szervezők mégis
úgy döntöttek, hogy nem halasztják más időpontra. A kor társadalma érthetetlen, – a mai
napig szégyenletes – gyűlöletet szított a zsidóság
ellen. Totha Péter Joel főrabbi felidézte, a fájdalmasan magas számokat: Devecserből 195 főt
hurcoltak el. A járásból – 31 falut érintve, – még
úgy 500 főt. A devecseri zsidóság magas szintű
kulturális életet élt a településen, volt remek
iskolája, Nőegylete, Szeretet Egylete is. Neves
rabbija Linksz Izsák, Linksz Artúr, – Harc a

harmadik halállal c. nagy sikerű dokumentumkönyv szerzője, – az Amerikában híressé vált
szemorvos-professzor apja. Linksz Artúrnak
még sikerült időben elhagyni Magyarországot.
Az utolsó devecseri rabbi, Deutsch Gábor is a
többiekkel örökre Auschwitzba került.
Míg a nagy emberveszteségről beszélt a rabbi,
a hűvös szél, egy megrendült, keserű libbentéssel eldöntötte a legnagyobb vázát az emlékezés
virágaival együtt. A víz, mint egy megállíthatatlan könnyfolyam végigömlött az emlékfal,
az elhurcoltak nevei előtt.
A rabbi azért imádkozott, hogy soha többé ne
legyen ilyen érthetetlen, emberhez méltatlan
gyűlölet a világban. Mint mindig, zárásként
a gyászolók Kaddisát mondták el közösen a
felmenőiktől kegyetlenül megfosztott emlékezők. Az ima hangjai bánatosan szálltak a sírok
között, fel az égig.
Végezetül, zsidó szokás szerint követ, kavicsot
tettek a tisztelők a környékből elhurcoltak neveivel telerótt emléktábla elé és a még holokauszt
előtt ide eltemetett rokonok sírjaira a kegyelet
jeleként. Míg az elmúlt évek emlékezői a nagy
hőségtől szenvedtek, az erős napsütés elöl árnyékba húzódtak, most az egész eget bevonó
szürke fellegekből a hűvös eső esett kitartóan
és vigasztalanul.
M. Mester Katalin
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TRIANON - 100 ÉVE

A sajnálatos és ma is fájó trianoni döntésen a
magyar békedelegáció által szóban és írásban
előterjesztett érvek sem tudtak már változtatni. A benyújtott sok jegyzék, s Apponyi Albert
delegációvezető 1920 januárjában elmondott
részletes, indokokkal teli beszéde így nem is
a békekonferenciára, hanem a magyar közvéleményre gyakorolt nagy hatást. A beszéd
egyben megalapozta a két világháború közötti
revizionizmus eszmei alapjait.
Apponyi a történelmi Magyarország egységének
fenntartását szerette volna elérni, mint ideális megoldást. Hangsúlyozta, hogy az ország
területe természetes földrajzi egységet alkot,
mely szerencsés adottságai miatt harmonikus
gazdasági együttműködést tesz lehetővé, ezért
egységes kormányzást is kíván. A magyar állam
ezeréves fennállása egyértelműen bizonyította
életképességét, teljesítette feladatát a közép- és
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kelet-európai népek körében. Egyben meghatározó szerepet játszott a térség egyensúlyának,
stabilitásának fenntartásában, „biztosítva így
Európa békéjét a keletről fenyegető közvetlen
veszedelmekkel szemben”. Ezért Apponyi azt
indítványozta, hogy az elcsatolásra ítélt területek lakossága, nemzetközi ellenőrzés mellett
megrendezendő népszavazásokon maga dönthessen arról, mely államhoz szeretne tartozni.
Emlékeztetőül idézzük fel, mi is történt hazánkkal: területe 282 ezer négyzetkilométerről 93
ezerre zsugorodott. Lakossága 18,2 millióról 7,6
millióra csökkent. A többi magyar testvérünk az
új határokon túlra került kisebbségként, pl: 1,6
millió magyar Romániához, 1 millió Csehszlovákiához…, stb. Az új határvonalak meghúzásakor elveszítettük a stratégiai, kereskedelmi,
gazdasági fontosságú vasútvonalak 62,2 %-át,
a közutak 73,8 %-át és a tengeri hajózásunkat.
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Ily módon az ország gazdasági ütőereit mind
elvágták, Magyarországot nem megbüntették,
hanem kivégezték. Olyan régi, magyartöbbségű
városokat, mint Temesvár, Nagyvárad, Kassa,
Pozsony, elcsatoltak tőlünk. Nem beszélve a sok,
magyarlakta kisebb településről. A nemzet lelkét
tartó nagyjaink, pl: Arany János, Benedek Elek,
Jókai Mór, Madách Imre, Mikszáth Kálmán,
Tompa Mihály, Bartók Béla, Dohnányi Ernő,
Lehár Ferenc szülőföldjét az új országhatáron
kívülre taszították.
Apponyi szereplése, beszéde Párizsban eredménytelen maradt. Annál nagyobb és maradandóbb hatással volt a beszéd hosszútávon is
a magyar közgondolkodásra. Apponyi kiemelte
a magyarság regionális kulturális fölényét, államalkotó erejét, civilizáció-teremtő hivatását. A
Szent István-i Magyarország, mint afféle örök,
végső hagyomány jelent meg Apponyinál, a kor
legtöbb politikusánál, s még a nép közgondolkodásában is. E gondolat szerint a magyar, igaz
nem nagy lélekszámú nép, de nagy nemzet. Apponyi, a tapasztalt politikus, két nyelven (francia, angol), kifogástalanul mondta el a beszédet,
melynek itt csak kis részletét olvashatják. (Az
érdeklődők a neten megtalálják a teljes szöveget. Érdemes elolvasni.)
Apponyi Albert gróf delegációvezető békefeltételekre való szóbeli válaszából az alábbi részletet idézzük:
„Igen tisztelt Elnök Úr, Uraim!
Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem,
hogy alkalmat adtak nekünk álláspontunk kifejtésére. Tulajdonképpen a kérdés megvitatását
szerettem volna elérni, mert nézetem szerint ez
az egyedüli eszköz, amely bennünket a megértéshez és az előttünk fekvő szövevényes kérdések helyes megismeréséhez vezethet. Minthogy
azonban a Legfelsőbb Tanács e tekintetben már
kinyilvánította akaratát, meg kell ez előtt hajolnom. Elfogadom tehát a kész helyzetet, és hogy
idejüket túlságosan igénybe ne vegyem, egyenesen a tárgyra térek.
Tegnap óta a helyzet számunkra megváltozott:
hivatalosan tudomásunkra hozták a békefeltételeket. Érzem a felelősség roppant súlyát, amely
reám nehezedik abban a pillanatban, amikor
Magyarország részéről elsőnek kell szólnom ezekről a feltételekről. De tétovázás nélkül nyíltan
kimondom, hogy a békefeltételek, úgy, amint
Önök szíveskedtek azokat nekünk átnyújtani,
hazám számára lényeges módosítások nélkül
elfogadhatatlanoknak látszanak. Tisztán látom
azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke
aláírásának megtagadásából származhatnak.
Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének
az elfogadása vagy aláírásának visszautasítása
között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést kellene feltennie magának: legyen-e öngyilkos azért,
hogy ne haljon meg.”
M. Mester Katalin
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VISSZATEKINTŐ

Tavaszváró kiszebáb égetése az óvoda udvarán
Fotó: Vackor Óvoda
A 2019/2020. nevelési év a Vackor Óvodában
2019. szeptember 2-ától hangos gyermekzsivaj töltötte be a Vackor Óvodát. E naptól 168
fő óvodás és 7 fő bölcsődés gyermek számára
kezdetét vette az új 2019/2020. nevelési év. Az
apróságok az ismeretlen izgalmával és kíváncsiságával készülődtek az óvodai-bölcsődei életre.

nyitó ünnepségek és évszakzáró koncertek az
évszakok ritmikus váltakozásának keretet adva
biztosítják a komplex művészeti élményt, illetve
a hagyományőrző tevékenységet. Az évszakokhoz illeszkedő alkotások, zenei élmények megerősítik a jeles napok értékeit. Ősszel Balogh
Péter festményei, télen Gömbi László kovácsoltvas alkotásai nyújtottak esztétikai élményt
óvodásainknak.

A gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztéséhez-fejlődéséhez Pedagógiai Programunk
szellemében a művészetek eszközeinek gazdag
tárházát alkalmaztuk – mesét, zenét, alkotó
tevékenységeket. Nevelésünk mindennapjait
hagyományőrző jeles napok, illetve művészeti
jeles napjaink színesítették.

Évszakzáró koncertjeinken az óvodapedagógusok éneke, valamint Ihászné Szabó Katalin
és a zeneiskolás gyermekek hangszeres játéka
szolgált zenei élményként mindannyiunknak.

A hagyományos Ovi-Szüret és felvonulás, mely
már évek óta a város életének is üde színfoltja,
az idén is a szülők aktív segítségével és részvételével valósult meg.

A nevelési év során több pályázatban aktívan
részt vettünk, és veszünk. Így intézményünk
számos mozgásfejlesztő eszközzel gazdagodott,
Kapolcson kulturális program keretében „Állati
zenék” címmel klasszikus zenei darabokat hallgattak, hangszerekkel ismerkedtek a gyermekek.
Az óvodapedagógusok havonta szakmai fórumokon bővíthették ismereteiket, oszthatták meg
tapasztalataikat. A térség óvodapedagógusainak részvételével zajló fórumok során minden
alkalommal óvodánk biztosította a helyszínt.

Az adventi ráhangolódás, ünnepi készülődés során változatos, izgalmas, meghitt, élménygazdag
tevékenységeket élhettek át gyermekeink: adventi koszorú készítése, adventi gyertyagyújtás,
Mikulásvárás, Luca napi kotyolás, templomi orgonamuzsika hallgatása, angyalváró ünnepség.
A gyerekek által mindig nagy izgalommal várt
jeles napunk a Farsang. Ebben az évben is felnőttek, gyerekek rendkívül ötletes jelmezekben
ropták a táncot, volt vidám játék, móka, kacagás. A Téltemető-tavaszváró kisze égetéskor
a lángok martalékává vált bánatzsákok láttán
reménykedve vártuk a „tavasztündérek” által
hozott melengető napsütést.
Művészeti jeles napjaink: az Ovi Galéria meg-

A népmese napján a Gárdonyi Géza Általános
Iskola tanulói ajándékozták meg mesemondásukkal óvodásainkat.

Március 9-én nevelésmentes napunk keretében
dokumentációs feladataink közös elemzését
vettük végig.
Március 17-től a járványhelyzet miatt rendkívüli szünetet rendelt el a Polgármester Úr.
Ez idő alatt teljes fertőtlenítés, 2 csoportszoba
festése, az aula javító festése, raktár és szertár
rendezés valósult meg. Intézményünk dolgozói
önkéntes munkát vállalva kb. 1.300 db maszkot

varrtak, és segítettek az időseknek bevásárolni,
illetve azt kiszállítani. Az óvodapedagógusok és
a gondozónők a helyi kábeltelevízió és Facebook
nyilvánosságán keresztül magyar népmesékkel
örvendeztették meg óvodásainkat, bölcsődéseinket, továbbá húsvéti népszokásokat elevenítettek fel, és ünnepi barkácsötleteket mutattak
be. Ezen felül digitális formában az óvodapedagógusok különböző téma- és tevékenységjavaslatokat, kreatív ötleteket küldtek a szülőknek.
Május 4-től 5 fős csoportokban fogadtuk a gyermekeket, 4 csoportban biztosítottunk ügyeleti
ellátást.
Május 25-től az akkortól érvényben lévő járványügyi előírásoknak megfelelően, a fokozatosság elve alapján alakítottuk ki a csoportlétszámokat. Jelenleg 30 fő óvodás és 3 fő bölcsődés
gyermek veszi igénybe az óvodai, bölcsődei
ellátást.
Összegezve e nevelési évet, feladataink megvalósításában rendkívüli nehézséget okozott az
óvodapedagógus hiányon túl a járványhelyzet is.
Büszke vagyok arra, hogy mindezek ellenére
óvodánk minden dolgozója példásan helytállt,
és lelkiismeretesen elvégezte a többletmunkát.
Nagy örömünkre vendégeink is gyakran megjegyezték, hogy rendezvényeink ugyanolyan
színvonalasak, mint azelőtt.
Hálásan köszönjük munkatársainknak az egész
éves kitartó, odaadó munkájukat!
„Hó, ha hó! Vackor Oviban gyermeknek és felnőttnek lenni jó!”
Lennerné Pál Szilvia óvodavezető
Imri Zoltánné, Szilvi óvodavezető-helyettes
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RENDHAGYÓ MÓDON ÉRT VÉGET A TANÉV
A DEVECSERI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Mayer Gábor
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
A 2019/2020-as tanév utolsó hónapjait felülírta
a koronavírus-járvány, pedagógusok és diákok
egyaránt áttértek a digitális oktatásra. A második félévben a rendkívüli helyzet átalakította
az intézmény éves munkatervét is. A járványhelyzet miatt bizonyos rendezvények online
formában kerültek megvalósításra, egyesek
azonban elmaradtak. A legnagyobb kihívást
ez a szituáció az 1. évfolyamon tanító pedagógusoknak jelentette. A helyzetet ők maximális
biztonsággal tudták kezelni: az olvasás és az írás,
valamint a számok világának megismertetése
azonban online keretek között nem volt egyszerű feladat. Az intézményben tanuló diákok
többnyire rendelkeztek a szükséges kommunikációs eszközökkel. A pedagógus kollégákkal
való folyamatos egyeztetések azt mutatták, hogy
csupán néhány esetben fordult elő probléma,
melyet rövid időn belül sikerült megoldani.
Az éves munkánkat a pedagógiai program és
a munkaterv céljai, feladatai alapján végeztük.
Iskolánkban a korszerű oktatáshoz a tárgyi feltételek adottak, az IKT eszközöket – terv szerint
– pályázati forrásból korszerűsítjük, a szertárak
felszereltségét minden évben lehetőségeinkhez
mérten bővítjük. Az elmúlt tanévek jól sikerült
projektjeinek, illetve az átgondolt beszerzéseknek köszönhetően a tanítást segítő eszközök
gazdag tárházával rendelkezünk. A felújítások
folyamatosak, minden évben nagyot lépünk
előre ezen a téren. Az alsó tagozat udvarának
felújítási munkái, a játékok cseréje megtörtént
a Pápai Tankerület Központ, valamint Devecser
Város Önkormányzata, a Leier Téglagyár és a
Szülői Szervezet finanszírozásával.
A 2019-es év végén a fenntartó Pápai Tankerületi Központ jóvoltából 500 000 Ft-ot költhettünk szakmai anyagokra. Az összegből sikerült beszerezni fényképezőt, csontvázat, mobil

Bizonyítványosztás Kovács Krisztina osztályában
Fotó: Facebook
hangosító berendezést a kültéri rendezvények rületi versenyről hoznak el dobogós helyet, –
lebonyolításához, alumínium létrát a karban- Gárdonyi-éremmel jutalmaztuk.
tartáshoz, CD lejátszókat a nyelvi méréshez.
Szintén fenntartói támogatásból 400 000 Ft-ot Idén mindkét feltételnek – nagy örömünkre, –
költhettünk könyvtári állományunk bővítésére. 3 diák is megfelelt: Vas-Kovács Sándor a 7/a,
Bakos Noémi és Dávid Eszter a 7/b osztályból.
A munkaközösségek a tantervekben, tanmenetekben előírtaknak megfelelően végezték mun- Pedagógusaink az elmúlt időszakban rengeteg
kájukat. A szakmai tevékenységük eredményes módszertani, szaktárgyi továbbképzésen vettek
volt, amit a bukások számának csökkenése, részt, a kor követelményeinek megfelelő, a mailletve a versenyeredmények is igazolnak. A gas színvonalú oktatás biztosítása érdekében.
gyerekek részéről nagy igény van a játékos ta- Az Ökoiskola címet ismételten megkapta iskonulásra. A tanórákba folyamatosan beépítjük lánk, ez a környezettudatosság területén pozitív
az új módszereket. A hagyományos óravezetés változásokat eredményezhet. A 2019/2020-as
mellett a modern technikákat is alkalmazzuk, tanévben pályázatot adtunk be az Oktatási Hia legkorszerűbb IKT eszközöket használjuk.
vatal bázisintézménye címre, melyet sikerült
A tanév közben nyugdíjba vonult Eszterhainé elnyernünk.
Fatalin Ilona, Horváthné Fatalin Zsuzsanna és Ebben a tanévben is nagy hangsúlyt kapnak a
Keresztes Ibolya. Tanóráikat az iskola pedagó- hagyományos megemlékezések, egészségnagusai vették át. Nyugdíjas pedagógusainknak jó pok, versenyek, mind-mind azt a célt szolgálegészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánunk! ják, hogy a devecseri iskolába járó gyermekek
Tanulóink létszáma a 2019/2020-es tanév végén a személyre szabott oktatáson túl minél több
292 fő volt. Kitűnő bizonyítványt kapott 14 ta- olyan programban vegyenek részt, amelyek
nuló, ebből 7 felső tagozatos és 7 alsó tagozatos. segítenek a széles látókörű, sokoldalú szemé8 fő számára a tanév sikertelennek bizonyult, lyiség fejlesztésében, kialakításában. Ugyancsak
ebből 1 fő évismétlésre kötelezett. A Gárdonyi megvalósult a hosszú évek óta eredményesen
hagyományainak megfelelően felkerültek az működő Bocsoda, az óvoda-iskola átmenetet
elköszönő osztályok szalagjai az iskolazászló- segítő program.
ra. A nyolcadikosok közül kiemelkedő teljesít- Szeretném kifejezni köszönetemet Kollégáményéért, tanulmányi munkájáért, az iskola imnak eddigi munkájukért. Köszönöm az
hírnevének öregbítésért Varga Noémi a Gár- együttműködést, a támogatást a fenntartó Pádonyi-díjat, Bertalan Zsófia pedig a Nívódíjat pai Tankerületi Központnak, Devecser Város
vehette át. Iskolánkban hagyományt teremtet- Önkormányzatának, a társintézményeknek, a
tünk a 2019/2020-as tanévben azzal, hogy a Szülőknek és az iskolánkkal kapcsolatban álló
7. osztályosok közül a legkiválóbbakat –, akik szervezeteknek. Bízom benne, hogy a követketanulmányi téren is kiemelkedőek, kitűnő vagy ző tanévben is fennmarad a jó munkakapcsolat
jeles év végi tanulmányi átlaggal rendelkeznek
közöttünk, így megint az ideihez hasonló, szép
és versenyeredmények tekintetében is élen járeredményeket érhetünk majd el együtt!
nak, országos döntőbe kerülnek, ahol előkelő
helyezést érnek el vagy legalább 5 megyei/teMayer Gábor intézményvezető
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A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT DEVECSERI JELENLÉTE
Már igen régen adott hírt újságunk a Máltai Szeretetszolgálat által nyújtott
lehetőségekről, tevékenységekről kisvárosunkban. S most, a koronavírus
idején kerestük meg Preininger-Horváth Edinát, a Máltai Szeretetszolgálat
Somló-környéki Biztos Kezdet Gyerekház vezetőjét, hogy érdeklődjünk a
működésről, mindennapjaikról.
- A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a vörösiszapömlés idején, szinte
elsőként, 2010. október 4-én érkezett Devecserbe, és lassan 10 éve már,
hogy folyamatosan dolgoznak, dolgozunk a szervezet munkatársaival
a járásban élő emberekért – fogalmazta meg bevezetőül a gyerekházak
vezetője.
- Mi volt a szervezet részéről az első konkrét tevékenység a térség megsegítésére?
- 2013 januárjában a kisgyermekes – 3 év alatti gyermeket nevelő –
családok kerültek munkánk fókuszába, amikor elsőként Devecserben,
majd Somlószőlősben és Iszkázon megnyíltak a Biztos Kezdet Gyerekházak, amelyek ma is, töretlen lelkesedéssel nyújtják szolgáltatásaikat
a családoknak.
- Úgy tudjuk, hogy aztán követte más intézmény létrehozása is a Gyerekházak működését.
- Igen! Hiszen időközben létrejött, s már több évfolyamot is engedett
útjára a járás egyetlen középiskolája, a Máltai Szakközépiskola, mely
a felújított, ún. zsidóiskolában kapott kitűnő elhelyezést. Ezen kívül a
városban több európai uniós és hazai finanszírozású projekt megvalósításában működött közre folyamatosan szervezetünk.
- Említene az oktatással kapcsolatosan olyan projektet, mely az utóbbi
időben futott le?
- Nemrégiben valósult meg, s ki
is emelném, a roma lányok iskolai
lemorzsolódásának megelőzését
célzó „Bari Shej – Nagylány” című
pályázatot. A város két iskolájában
tanuló 25 lány bevonásával, jelentős sikereket elérve valósítottuk
meg a projektet. Jelenleg Devecser
Város Önkormányzatának konzorciumi partnereként veszünk részt
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” c. projektben,
a szociális munkásaink a belvárosi
szegregátumok lakosságát megsegítve.
- A legrégebben a Biztos Kezdet
Gyerekházakat működtetik. Kérem,
mondja el, ismerhessék meg az olvasók, mit is csinálnak ott egyáltalán?
Milyen tapasztalatokat lehet levonni az elmúlt néhány év munkájából?
- A Biztos Kezdet Gyerekházak
7 éves működése során rengeteg
tapasztalatot gyűjtöttünk a koragyermekkor területén. A kisgyermekes családok számára olyan szolgáltatásokat biztosítunk, amelyek elősegítik a gyermek és a család egészséges fejlődését, működését. A napi programjaink között rendszeresen
megtalálható a meseolvasás, a mondókázás, a közös éneklés, zenélés,
az ölbéli játékok, a kézműveskedés. Ha az időjárás engedi, igyekszünk
sok időt tölteni a szabadban, ahol a nagymozgások gyakorlása mellett
a gyerekeknek lehetőségük van a hintázás, homokozás, udvari játszás
örömeit is élvezni. Naponta egészséges, a gyermekek életkorának megfelelő tízóraival kínáljuk a gyermekeket. A szülők nevelési tevékenységét
korszerű ismeretek nyújtásával igyekszünk támogatni. Gyakran szóba
kerülnek a családi élettel, gyermekneveléssel, a kapcsolatok ápolásával

és építésével összefüggő témák. Heti egy alkalommal közösen főzünk
a programban részt vevő szülőkkel, – és lehetőség szerint a gyermekekkel, – itt kedvenc receptek, hagyományos vagy különleges ételek
készülnek. Minden, a Gyerekházat látogató kisgyermek születésnapját
megünnepeljük tortával, énekkel, közös játékkal és természetesen egy
kicsi ajándékkal. A Gyerekházat rendszeresen látogatják szakemberek
is, a védőnő havonta, a korai fejlesztő szakember pedig havi két alkalommal jár hozzánk, és segíti a családokat.
- Összegezve, úgy is mondhatnánk, hogy itt (ideális) anyaképzés folyik,
életvezetési tanácsokkal, javaslatokkal, felélesztve azt a népi bölcseletet,
hogy a család, az anya adja a tűzhely melegét! No, persze ezt kiszélesítve,
s átvitt értelemben kell érteni. Jól gondolom?
- Pontosan, az a célunk, hogy mintákat és példát adjunk, segítsünk a
szülőknek a családi élet minőségi, tartalmas megteremtésében. Fontos,
hogy közvetett módon is felhívjuk a figyelmet a gyerekek megfelelő nevelésére, hisz csak így lehet felkészíteni őket arra, hogy a társadalomban megtalálják majd a helyüket. Éppen ezért közösségi programokat
is szervezünk a Gyerekházat látogatók számára a jeles napok, ünnepek
kapcsán, de részt veszünk a város által szervezett nagy rendezvényeken
is (gyereknap, városnap, adventi készülődés), ahol a gyermekeknek kézműves foglalkozásokat, csillámtetoválást, óriás társasjátékot és a nagy
kedvencet, a légvárat is szoktuk biztosítani.
- Ez a munka bizonyára nem izoláltan folyik. Kikkel tartanak kapcsolatot?
- Rendszeres kapcsolatot tartunk szakmai partnereinkkel, elsősorban
a védőnői szolgálattal, a családsegítő szolgálattal és az óvodával. Az
önkormányzat anyagi és erkölcsi
támogatását is élvezzük. Sokat segítik önkéntes munkával tevékenységünket, elsősorban a közösségi
programokon. Folyamatos a szakmai kapcsolatunk a településen
működő Máltai intézményekkel
és programokkal.
- Milyen változást hozott a szervezet életében a fokozott járványveszély, az országosan kötelezővé tett
korlátozások?
- A koronavírus a mi működésünket is nagymértékben megváltoztatta. A Gyerekház március 17-e
óta nem fogadhat látogatókat, így
digitális működésre álltunk át.
Messenger csoportot hoztunk létre
a gyerekházas családok számára,
amelyben minden nap a napi tervezett programnak megfelelően
– mintha a gyerekházban lennénk
– mondókákat, meséket, énekeket
osztunk meg, közösen kézműveskedünk, és főzünk videók és képek
segítségével. Heti egy alkalommal
felkeressük a családokat, és a gyerekek számára tízórait viszünk, valamint kézműves eszközöket és alapanyagokat tartalmazó csomagot, amelyek segítségével együtt alkothatunk
most is, hogy fizikailag távol vagyunk egymástól. A digitális kapcsolattartás elősegítette a közösség megtartását, de lehetőséget nyújtott arra
is, hogy hasznos és biztos forrásból származó információkat juttassunk
el a családoknak ebben a nehéz helyzetben. A Gyerekházak munkatársai
folyamatosan dolgoznak a családokkal, a csoportok életébe bekapcsolódtak a korai fejlesztő szakemberek is, így ők is elérhetőek a szülők,
gyerekek számára. Nagyon sok szívet melengető fénykép is felkerül a
csoportba a gyerekekről, ezek a képek és a családoktól érkező támogató
szavak, gondolatok bizonyítékot jelentenek számunkra arra, hogy erős,
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jól működő közösségekben tevékenykedünk,
ahol a legfontosabb érték a család, a gyermek
és a szeretet.

AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS
JEGYÉBEN

- Ha főztek, sütöttek a foglalkozásokon, azt mindjárt el is fogyasztották. A közös étkezés is erősíti
a csapatszellemet, a kötődést. Most ez az élmény
kimarad ugye?

30 devecseri hittanos diák adott be pályamunkát a Veszprémi Főegyházmegye
hittan-versenyére. A verseny első fordulójában többféle művészeti ágban vártak
alkotásokat.

- Azt mondhatom, hogy csak részben, mert mint
említettem, egy héten egyszer viszünk a családoknak tízórait, s most a vírus időszakában
tartós élelmiszer csomagokkal is tudjuk segíteni őket a Nemzeti Humanitárius Koordinációs
Tanácson keresztül érkezett támogatásokból.
Igyekeztünk önmagunkon is segíteni azzal, hogy
a gyerekházas közösségünk egyik családja, illetve munkatársaink is készítettek szájmaszkokat,
amelyeket eljuttattunk a velünk kapcsolatban
álló családjainkhoz.

Bertalan Zsófia 8. a osztályos tanuló templomunk szentségmutatójáról készített tűfilc
rajza első helyezést érdemelt. Ő a második
fordulóban is brillírozott: 3. helyezést ért
el. Ebben a fordulóban 3 korcsoportban
különböző feladatokat kellett megoldani a
Eucharisztiával – Jézusnak a Kenyér és Bor
színében való jelenlétével – kapcsolatban.

- Hogyan lesz tovább, mit terveznek?
- A Gyerekház készül a nyitásra, amelynek időpontját még nem ismerjük, mert ezt majd a kormányzati utasításhoz, javaslatokhoz igazítjuk.
Eddig is nagy hangsúlyt fektettünk a higiéniára,
de most egészen speciális szempontból kell ezt a
kérdést is szem előtt tartanunk. A maszk viselése,
a rendszeres kézmosás és kézfertőtlenítés a mindennapjaink része lesz egy ideig, ami jelenthet
eleinte nehézségeket, de a személyes találkozások, a digitális eszközök nélküli beszélgetések,
a gyermekek öröme és mosolya bizonyára feledtetni fogják mindezeket.

A 2. évfolyamból Sándor Lea Natasa, Koszoru Zora és Sándor Rebeka 2., a harmadikos Marton Vanessza 3., a 4.osztályos
Orsós Csenge Bíborka 2., Szabó Kristóf az
5. a osztályból 3. helyezést ért el, míg a 6. a
osztályos Szalóky Borostyán korcsoportjában 1., Juhász Dóra pedig 2. helyen végzett.

M. Mester Katalin

Kothencz Edit

A pályamunkák a többi közel 600 alkotással együtt hamarosan megtekinthetőek
lesznek Veszprémben a Szaleziánumban.
Gratulálunk a szép eredményekhez!

BALLAGÁS 2020
A Máltai Szakközépiskolában a ballagás elmaradt. Május legvégén megtudtuk, hogy a tíz
hegesztőnek tanuló fiatalember már le is tette
a hegesztő-vizsgát. Jó tanáraik, szakoktatóik segítségével igazán jól felkészültek az évek alatt,
mert 8 fő jelest, 2 fő jó minősítést kapott. A
szociális gondozó és ápolónak tanuló lányok (3
fő) még csak az írásbelin vannak túl. Igazgatónő
elmondása szerint, ők is szépen szerepeltek. A
lányoknak június 3-án lesz a szakmai-gyakorlati vizsgájuk.
A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt a ballagás tehát most elmaradt. Az alábbi levéllel köszönt el az intézményvezető a végzős diákoktól.
Kedves Végzős Tanulóink!
Ma lenne a ballagásotok, ahol ünnepélyesen elbúcsúzhatnánk tőletek. A mai helyzetben nem
szervezhetjük meg ezt, de mindenképpen pótolni
fogjuk, ha normalizálódik az élet Magyarországon.
Nem akarunk eltérni hagyományainktól, s alternatív formát keresni a szokásos ballagás helyett,
mert sokkal többet érdemeltek tőlünk.
S hogy miért?
Mert a három év alatt nagyon sokat dolgoztatok
iskolánk, s a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

szellemében, s annak szelleméért, a megtapasztalt emberségetekért, segítőkészségetekért, barátságotokért egymással, fiatalabb társaitokkal és
tanáraitokkal szemben.
Összetartó erőt jelentetek intézményünk közösségében. Programjaink mozgató rugói voltatok
a magatok „csibészes” módján.
Neves vetélkedőkön, tanulmányi versenyeken
sikeresen képviseltétek a Devecseri Szakközépiskolát.
Nem akarlak angyalnak festeni titeket, mert
nem az senki sem. Olyan diákok vagytok, akik

elkövetik a maguk botlásait, de szeretettel, humorral, igazságérzettel, a munka tiszteletével
értékes színfoltjai vagytok a tanulóközösségnek.
Mindnyájunk nevében gratulálok az elért eredményeitekhez, kitartást, sikeres vizsgát kívánok
nektek!
Búcsúzkodni a ballagásotokon fogunk, hagyományaink szerint, amikor lehetséges lesz biztonságosan, méltó módon megszervezni azt!
Devecser, 2020. április 30.
Kovács Éva, a MMSZ Devecseri
Szakközépiskola intézményvezetője
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EMBERMESÉK
SZENTE ISTVÁN – EMBER A NÉV MÖGÖTT

Esküvő (1974)
A 183 eddig megírt „Embermesék” közül ez
a második, hogy nincs jelen a „mesélő”. Nem
ül velem szemben senki. A koronavírus nem
adott lehetőséget. Előttem a két segítség, Szente
István készülő könyve és egy telefon. Mostani
„Embermesém” ezért lesz rendhagyó.
Szomorú gyereksors
Nem a legszerencsésebb csillagzat alatt érkezett a 11. gyereknek a Szente családba István
1949-ben. Még rá sem eszmélt a világra, az
apa elhagyta a családot. Az édesanya tizenegy
gyerekével magára maradt. Nappal napszámba
járt, éjjel mosta mások szennyesét. A nagyobbak – Vilma, Mari, Sanyi, Jancsi, Jóska – később
munkájukkal segítették; Karcsi, Laci szolgának állt. (Hárman kiskorukban meghaltak.) A
szegénység hosszú időre tanyát ütött a családnál. Az anya mindent megtett, hogy gyerekei
ne éhezzenek. Sokszor hozta haza a mezőről
az ebédjét, és osztotta szét gyerekei között. A
reggeli legtöbbször hársfatea kenyérrel, ebéd
rántott leves, lisztessterc, vacsora darált pirított kukorica. A ruha és cipő a nagyobbról a
kisebbre hagyódott. Az idősebbek sós-paprikás,
n-éha zsíros kenyérrel mentek dolgozni. Télen
a meleget a Várkertben összegyűjtött rőzse és az
ágyba dugott felmelegített téglák biztosították.
Az anyagi javak hiányát pótolta a megsokszorozott szeretet.

A „Fáraó”: Szimicsek János, Venczellák József, Szente
István, Bukovics Balázs (1974)

Szülinap a Szente családban (1979)
Iskola, játék, barátok
Pista a helyi iskolába járt. Osztályfőnöke, Antal László fizika szakkörében nagy kedvvel vett
részt. 11 éves korában jelentős eseménynek számított a bérmálkozás. Ott ízlelte meg először
a kakaót és a kalácsot. Albin atya öt társával
kirándulni vitte a Balatonra. A társak barátok
lettek, akik mellé még többet is szerzett. Kellett is a focihoz, a Bőhm tavi fürdésekhez, a
romtemplom falán való futkorászáshoz, a szalmakazal „ugróvárához”, a hógolyócsatákhoz, a
mezei, erdei barangolásokhoz.
Felnőtté érés
Szente István Vépen szerzett növénytermesztő
gépész szakmát. A keszthelyi technikum levelező szakát 3 év után abbahagyta a zenekara
miatt. Mint a zenekar vezetője ifjúi hévvel úgy
gondolta, hogy a zenéből is meg lehet élni. Belátja, hogy tévedett, bár a Fáraó zenekar ismert
volt, nagyon sokat játszott, díjakat „söpört be”.
Elhibázott döntését már felnőtt dolgozóként javította; leérettségizett Ajkán, elvégezte az MLEE
3 éves tagozatát, majd egy 2 éves gazdaságpolitikai iskolát.
Az első munkahelyén, a devecseri „Virágzó”
Tsz-nél 1966-ban kezdte meg eseményekben
gazdag munkáséletét. A műhelymunka mellett – a jobb megélhetés reményében – nyáron
(30-35 fokban) egész nap aratott, télen (0-2
fokban) géppel kukoricát morzsolt. Közben
szombatonként zenélni járt.
A kemény munka megkönnyítésére társaival
több újítást vezettek be. A fiatalok KISZ-titkárnak választották. A szervezet sikeres munkát végzett. De a helyi MHSZ titkáraként is
eredményesen tevékenykedett.. Jó munkája
eredményezte évente az egy-egy hetes tanulmányutakat.

Szente István Brüsszelben (1994)

Szente mama az unokákkal (1985)
Család, társadalmi megbízatások
Egy akkor dívó „Ötórai teán” Pista megismerkedett Ehmann Zsuzsannával. Három év udvarlás
után 1974-ben jött el a duplán is nagy nap. A
férjjelölt Kertán 13 órakor vette át a „Szakma
Ifjú Mestere” oklevelet, 15 órakor Devecserben
kimondta a boldogító igent. Két fiúk született:
Szabolcs 1975-ben, Róbert 1976-ban. Az ifjú férj
természetesen továbbra is folytatta szerteágazó
tevékenységét; főelőadó lett Ajkán az MHSZ-nél,
ahol 8 éven keresztül kispuskás megyebajnok
volt. Zenei tevékenysége elismeréseként 1999ben a megyei OSZK titkárhelyettesévé nevezték ki (2003-ig). 2002-ben a Megyei Közgyűlés
tagja, 2006-ban helyi képviselőnek választják,
az Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke és 3
évig a Devecser SE elnökségi tagja. Mindkét
helyen lobbizott városunk érdekében. Több
civil szervezetet támogatott. 1990-től az ÁGnál dolgozott különböző beosztásokban. Itt is
újítással segítette a munkát.
1994-ben ment nyugdíjba megyei és MHSZ
kitüntetéssel a tarsolyában. Utána 15 éven át
segítette fia felvásárlással foglalkozó vállalkozását. Hosszú évek óta gondnok Balatonszepezden Ajka gyermektáborában, mert mint
mondja: „Nem tudom feladatok nélkül elképzelni az életem”.
Váti Ferenc

A lőtéren, balra Szente István (1983)
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SZÁZHÚSZ ÉVE
SZÜLETETT LACZAY
ANTAL ORVOS

Laczay Antal
Fotó: Archív

A Berta Kórház régi fényképen
Fotó: Archív
A kisváros szeretettel emlékezik egykori orvosára, Laczay
Antalra (1900-1978), születésének 120. évfordulóján.
A Devecserben nagy tiszteletnek örvendő kórházi orvos
1900-ban jött világra Aradon. Az orvostudományi egyetemet Budapesten végezte el. Diplomával a kezében, pályája kezdetén Békésgyulán, Debrecenben és Kaposváron
dolgozott.
Devecserbe 1937-ben érkezett a Berta Kórházba, s igazgató-főorvosnak nevezték ki. (Itt jegyzem meg, hogy 110
éve épült meg a kórház gróf Esterházy Ferenc anyagi támogatásával. Nevét feleségéről, Lobkowitz Bertáról kapta.)
Laczay vezetése alatt szinte fővárosi nívójúvá fejlődött a
kórház a devecseriek és a környékbeliek megelégedettségére. Röntgenkészüléket vásároltak, önkéntes véradókat
toboroztak, modern műtőt, szülőszobát létesítettek. Ő
végezte Devecserben az első vakbélműtétet.
Szívesen vett részt a kisváros közéletében is. Elnöke volt
a Vöröskereszt fiókegyletnek, tagja a „Devecseri Ujság”
szerkesztőbizottságnak, választmányi tagja a Tűzoltó Testületek.
1956 tavaszán lemondatták igazgató-főorvosi állásáról.
Családjával együtt Ajkára költözött, s az ottani Rendelőintézet sebész szakorvosaként dolgozott nyugdíjazásáig.
Emlékét tisztelettel őrizzük!

FELHÍVÁS
AZ ÖNÖK SEGÍTSÉGÉT KÉRJÜK!

A kórház főépületének felújítása befejeződött, hamarosan valamennyi szociális intézményünk birtokba veszi a megújult és átalakított ingatlant.
A felújított ingatlanrészek ünnepélyes átadását éppen a kórház egykori átadásának
110. évfordulóján, 2020. szeptember 18-án tervezzük megtartani.
Ezen alkalomból a kórház 110 éves történetének részletes bemutatása, a dicső múlt
és az enyészet évtizedeinek egyaránt a teljesség igényével történő, tényeken alapuló
feltárása céljából szeretnénk egy könyvet megjelentetni, A Berta Kórház története
címmel.
Akinek vannak az épületegyüttesről fényképei (épület, személyzet, …), írásos dokumentumai, tárgyi emlékei, szíveskedjék eljuttatni a Polgármesteri Hivatal titkárságára, archiválás céljából!
Előre is köszönjük segítségét és fáradozását!
Devecser, 2020. június 16.
Tisztelettel:

Czeidli József

Czeidli József és Ferenczi Gábor
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DISPUTA…

Bár azt a címet is adhatnánk most a beszélgetésünknek, hogy disputa a disputáról, mondta
Bözsike irodalmi élménytől átitatottan a kerítésdróttól is legalább 2 méterre állva egyik
kedves szomszédasszonyának. Most, kissé bezárva, így ragály idején hosszabban nézegettem
a könyveket portörlés közben, mondta, s lóbálta
kezében a maga készítette arcmaszkot. Levettem
aztán egy Mikszáth regényt, beleolvastam, s a
kezemben maradt. Képzeld, így most újból olvasom A Noszty fiú esete Tóth Marival című könyvet. Ismered te is biztos, hiszen jó pár évtizede
sikeres mozifilm készült belőle. Azt mindenki
látta. De tudod! Olvasva még jobb, mint filmen.
Szinte minden sora helytálló most is. Amit a
disputáról fejteget, igen megmosolyogtató. No,
belépek a könyvért az előszobába, várjál, fejből
nem tudom olyan pontosan idézni. Hallgasd
meg: „…csak erről beszéltek. Kiszivárogtak a
részletek is mind, mind, okos emberek, leleményes eszű asszonyok összeállították külön-

Közélet/Intézményi hírek

böző alakba és formába, ahogy az építőkockát
szokták a gyerekek, szétszedik, összerakják, s
ki-ki a saját fantáziája szerint épít belőle.” Hát
mondd, Marikám, nem ötletes és találó a leírása a pletykának? Most is ugyanezt teszik az
emberek, ugye? Állandóan kombinálják a más
ügyét. Most vírus idején, csak bezárva még
inkább hajlamosak a csűrcsavarásra. Persze,
azért nem mindenki. De ugye, tudod te is, hogy
itt a környezetünkben, kik azok, akik minden
autó elhaladására az ablaknál teremnek. S ha
jön valaki az emberhez, akkor nem átallanak
ablakot nyitni, a ház előtt „munkát keresni”, s
bokor mögé rejtőzni, megbújni, hallgatózni…
Még az a szerencse, hogy legtöbben csak őrült
kíváncsiságból, s nem rosszindulatból teszik.
No, de hallgasd még tovább, mit ír Mikszáth:
„… de ugye két eleje van ennek, s két vége,
mint a kiflinek, amit Tóth uram sütött.” Ugye
milyen ötletes bemutatás? (S hosszan, nagyot
kacagott a két hölgy.) Tudod, most ott tartok,

Alapítva 1927-ben

hogy Noszty Feri kompromittálta Tóth Marit,
pedig egy ujjal sem ért hozzá. Legalábbis Mari
azt vallotta a szüleinek. Meg a fiatalember sem
nyilatkozott mást, pedig igen-igen szeretné
ezt a házasságot. Persze, az más kérdés, hogy
Marin kívül a vagyona is igen ellenállhatatlan
vonzerő az elszegényedett Nosztyéknak. Olvasom tovább, hallgasd csak, ezzel az esettel
„gazdag kincsesbánya nyílt meg a rágalmazó,
fürkésző, oknyomozó, következtető, boncoló
és egybekapcsoló elmék előtt. (…) Mikor már
kicsodálkozták magukat, azon, amit tudtak, azt
kezdték el feszegetni, amit még nem tudtak. AZ
SZINTE MÉG ÉRDEKESEBB (…), mert amit
az egyik tud, azt a másik is tudja, de amit én
tudok felőlük, azt még eddig senki sem tudja.”
Na, mit szólsz Marikám!? Ha végére értem a
könyvnek, kölcsönadjam? Garantálom, jól fogsz
szórakozni…
M. Mester Katalin

KULTÚRA ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT
A koronavírus-járvány ismét egy szokatlan
helyzet elé állította intézményünket, a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házat. A
2020. március 16-án elrendelt látogatási tilalom felborította minden rendezvényre, szakmai – belső munkákat jelentő – tevékenységre vonatkozó tervünket. Szokásos csoportos
foglalkozásaink – torna, rajz, nyugdíjas klub,
néptánc órák – mind-mind elmaradtak, kiállításainkat, Gárdonyi-konferenciánkat későbbre
kellett halasztanunk.
Annak ellenére, hogy minden fórumon azt hallottuk, hogy „Maradj otthon!”, úgy éreztük, a
lehető legnagyobb körültekintéssel, a járványügyi előírások maximális betartása mellett
dolgoznunk kell, s önkormányzati intézményben dolgozókként ki kell venni részünket a
járvány elleni védekezésből is. Mert, ha egyszer
kinyitunk, új könyvekkel, tiszta könyvtárral,
tiszta művelődési házzal kell várnunk látogatóinkat, olvasóinkat.
Március végétől így nagytakarítást tartottunk a
kastélyudvar hozzánk tartozó részén, fát metszettünk, gereblyéztünk, majd virágokat is ültettünk. A könyvtárban a közel másfél évtizede
ki nem festett vizesblokkok fertőtlenítő festésen
estek át a Városüzemeltetési Kft. munkatársának, Somogyi Zsoltnak köszönhetően, s immár
tiszta falak várják a Kastélygaléria látogatóit is,
a konyhánkba, s az igazgatói irodába betérőket.
Köszönjük Vörös Tibor ágazatvezető úrnak a
támogató hozzáállást!
Baráth András kollégánk az elmúlt három hónapban „átvedlett” karbantartó-mindenessé,
neki köszönhetően újra tökéletes a világítás a
könyvtár raktárában, nyitható-zárható minden
kastélyablak, képeket fúrt fel, szekrényeket tett
zárhatóvá, füvet nyírt, a művelődési ház pincéjében selejtezett, a Képzőművész Kör által használt oktatóteremben új világítótesteket szerelt

Kiszállításra váró könyvcsomagok
fel, s ki is festette a termet. Így egy megújult,
világosabb helyiség várja vissza a devecseri alkotókörösöket.
Könyvtáros kollégáimmal elsősorban az elmaradt ún. „háttérmunkákkal” foglalkoztunk, a
szabadpolcos állományrészeket átrendeztük,
selejteztünk könyveket, s nagy előrehaladást
értünk el az állományapasztás terén: több mint
ötezer kötetet töröltünk.
Mindezek mellett természetesen igyekeztünk
kivenni részünket a járvány elleni védekezés
önkormányzatunkra háruló feladataiból. Az
önkéntesek által megvarrt maszkok kiosztásában, gyógyszerek és élelmiszerek kiszállításában
is részt vettünk.
Mindeközben folyamatosan találkoztunk az
olvasókkal, akik kérdezgették: „mikor nyit a

könyvtár?”. A június 15-ei újranyitás előtt május
11-től folyamatosan kiszállítottuk a használói
megkeresések alapján kért könyveket. Be kell
vallanunk, nagyobb érdeklődésre számítottunk,
de feltehetően sokan elzárkóztak még a másokkal való érintkezéstől, illetve sok szülőt, nagyszülőt lefoglaltak a digitális oktatásban tanuló
gyermekek. Nagy örömünkre törzsolvasóink
többször is igénybe vették szolgáltatásunkat.
Úgy érezzük, aki olvasnivalóhoz szeretett volna
jutni, azt lehetőségeinkhez mérten maximálisan kiszolgáltuk.
Június közepétől mindkét intézményegységünk
újra látogatható, újra rendezvényeket tervezünk,
foglalkozásokat szervezünk, s bízunk abban,
hogy a közeljövőben nem kell újra „ajtó mögé
zárnunk a kultúrát”.
Szente-Takács Anna igazgató
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AZ ÉN ÁPRILIS 1-JEI „UGRATÁSAIM”
Április bolondja, május szamara – állítja a mondás. A csalódott szerelmes így panaszkodik:
„Áprilisi tréfa volt csupán a te nagy szerelmed,
április bolondja voltam én, amikor hittem néked.” Szerencsétlen április nem tud megszabadulni a ráragasztott jelzőktől: bolondos, tréfás,
ugratós, átverős.
Gyermekkorban a hónap első napján a nagyobbak boltba küldték a kisebbeket gereblyemagért.
Az eladó értette a tréfát, de amikor már az 5.,
6. nyitott be, elkiáltotta magát: „Nincs gereblyemag! Elfogyott! Kifelé!” Én is voltam „vásárolni”. A kollégiumban a pedellus „hívatta” a
rászedhetőket. Szegény Bocskai bácsi néhány
próbálkozás után magára zárta kis fülkéje ajtaját. „Nem volt ott.” Mostanság a kicsik ártatlan
kis átejtéssel próbálkoznak; Ott egy légy – észnél légy! Ott egy bolha – le vagy t..va! Ott egy
kocsi – ne nézz, te csacsi! stb. Aztán – mint
minden, – az áprilisi „népszokások” is változtak. Az ugratások már rég nem korlátozódnak
április 1-jére. Az év bármely napján ugratnak,
átejtenek, átvernek bennünket. Tehetik, hisz
mi még mindig beugrunk.
Legtöbb, amit tehetünk, magunkban morgolódunk. Néhány „beugratós” példa: több, mint tíz

éve elhittük, hogy lesz Devecsert elkerülő út –
beugrottunk. Most ismét reménykedünk, hisz a
Képviselő-testület most is kéri. Hihetetlen szükség lenne rá, már szinte elviselhetetlen a főbb
utcáinkon a forgalom. Meghívtak (mindenkit)
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat fórumára,
ahol a lomis piac aggasztó gondjait akarták kitárgyalni. Az elnökségen kívül hárman voltunk,
lomis személy egy sem. Én újra beugrottam, de
lehet, hogy a vezetők még jobban, mert azt hitték, döntéseket hozhatnak a sok gonddal küzdő
lomis piac ügyében az érintettekkel közösen. A
cél kitűnő volt, csak nem volt kivel megoldani.
A következő „tréfamesterek” sem hihették komolyan, hogy az ország összes vásárlóját meg
tudják tréfálni kacifántos számaikkal: pl. Túró
Rudi 51 g, csoki 28 g, 31 g, cukorka 79 g, leveskocka 62 g stb., és az árak: 1 l ásványvíz
52,67 Ft, 59,33 Ft, 1 l bor 478,67 Ft, 1 l tejital
597,78 Ft, 1 kg sűrített paradicsom 785,71 Ft,
stb. (Tessék böngészni a szórólapokat!) Tudjuk,
hogy a legkisebb pénzünk az 5 Ft-os, amit ki is
tudunk fizetni (bár szinte semmit sem ér), akkor mit kezdjünk a 13, 71, 89 stb. fillérrel? Hát
azt, hogy most mi ugratjuk be a tréfálkozókat,
mert kerek pénzzel fizetünk.

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT
DEVECSERI
KITÜNTETETTJEI

A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom Világnapja alkalmából hagyományosan minden év májusában rendezi meg a
szervezet világnapi ünnepségét, melyen a Magyar Vöröskereszt
kitüntetéseinek átadására is sor kerül. Azonban a koronavírus
okozta veszélyhelyzet miatt idén ez nem valósulhatott meg,
azonban az éves díjak és elismerések átadása természetesen
nem marad el.
A Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés bronz fokozatában
részesült Szővérfi Zoltán és Szővérfi Zoltánné, akik hosszú évek
óta tevékenykednek devecseri elsősegélynyújtó családként.
Önkéntesként népszerűsítik az elsősegélynyújtást a térségben
tartott rendezvényeken.
A Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés – Év Önkéntese
kitüntetés birtokosává vált városunk falugondnoka, Kurdi Róbert. 2010 óta tevékenykedik önkéntesként a Vöröskeresztnél,
a devecseri Mikulás ünnepség elképzelhetetlen lenne segítsége
nélkül. Róbert a térségi és megyei vöröskeresztes rendezvények
meghatározó szereplője.
Gratulálunk a kitüntetetteknek! További erőt kívánunk munkájukhoz!
Szente-Takács Anna

A focihoz és a kézilabdához mindenki ért, mégis
átejtik az odaadó, lelkes szurkolókat. Van a labdarúgásban magyar NB I, amelyben 12 magyar
csapat szerepel a nemzeti bajnokságban. Tessék
egy összeállításban elolvasni a neveket (néhány
esetben ez igazi nyelvtörő). Én megpróbálkoztam egy élvonalbeli csapatnál; 2 magyar játékos
kezdett a 11-ből. Most még rosszabb a helyzet,
az új szabályok szerint a 25 kerettag mindegyike lehet külföldi. Hol játszanak a magyarok,
és főleg hol a labdarúgó akadémiák fiataljai?
A kézilabdában sem sokkal jobb a helyzet. Az
élcsapatoknál előfordult, hogy a mérkőzéseken
egyszerre egyetlen magyar játékos sem volt a
pályán, elvétve is csak 1-2. Ez aztán a magyar
nemzeti foci és kézilabda bajnokság!
Végezetül egy komolynak tűnő, komolytalan
ugratás, amelyet egy hivatalos iratban olvastam:
„Alapítványunk tavasszal ivartalanítási akciót
tervez a város lakosai részére, amit (az adott
város) lakcímkártyájával rendelkező lakosok
vehetnek igénybe.” No, ennek aztán végkép
nem ugrok be, hiába van április!
Váti Ferenc
(Előző számunkból helyhiány miatt kimaradt,
de most is aktuális! - Szerk.)

Közélet
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
KÖSZÖNET

Devecser Város Önkormányzata nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik önzetlen munkájukkal segítségünkre voltak a koronavírus veszélyhelyzet idején a 65 éven felüli
lakosság, a krónikus betegek, karanténba kerülő
emberek ellátásában.
További munkájukhoz jó egészséget, sok sikert
kívánunk.
Devecser, 2020. május 29.
Tisztelettel és köszönettel:
Ihászné Szabó Katalin sk. Bajók Józsefné sk.
önkormányzati képviselők
Ferenczi Gábor sk. polgármester
Segítők:
1. Családsegítő-és Gyerekjóléti Szolgálat – bevásárlás, kiszállítás, ebéd szállítás:
Intézményvezető: György Anita
Bardon Henriett, Czili Zoltánné, Csipszer Zsuzsanna, Farkasné Osváth Zsuzsanna, Hóbor
Réka, Kálmán Istvánné, Szladovicsné Vizlendvai Melinda, Taráné Kustos Klára, Tóth Renáta

• Németh Richárd – Földi Erika /maszk

2. Vackor Óvoda és Minibölcsőde – bevásárlás, kiszállítás:

• Tahin József /ételszállítás

Intézményvezető: Lennerné Pál Szilvia

• dr. Ferencz Judit

Baráth Tímea, Fábián Anna, Hóborné Nemes
Márta, Kálmánné Kemény Éva, Keresztény Zsuzsanna, Modori Erika, Nagyné Bécsi Beáta,
Péter Mariann

• dr. Dombi István

3. Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház – bevásárlás, kiszállítás, maszk kiosztása,
ételszállítás

9. Park ABC

Intézményvezető: Szente-Takács Anna
Baráth András, Somlóváriné Stall Erika, Soós
Helga, Szabó Istvánné, Szente Róbert, Takácsné
Benedek Márta
4. Magyar Vöröskereszt Devecseri Krízisambullancia – ételszállítás, bevásárlás, kiszállítás,
maszkok kiosztása
Intézményvezető: Targubáné Szendrei Júlia
Csibertics Nikolett, Kovács Gabriella, Major
Lili Flóra
5. Devecseri Polgárőrség – járőrözés, ételszállítás, bevásárlás, kiszállítás, maszkok kiosztása
Elnök: Bognár Sándor
Somogyi Dávid, Somogyi Károlyné, Szövérfi
Kitti, Szövérfi Zoltán, Szövérfi Zoltánné
6. Önkénteseink az ellátás területén
• Érlaki Renáta/ételszállítás, idősgondozás
• Hekele Fanni – bevásárlás, kiszállítás
• Kuczi Adrienn, Kucziné Zombó Ibolya/ maszk,
szórólapok, ételszállítás
• Kurdi Róbert/ételszállítás

7. Háziorvosok:

• dr. Horváth Ildikó
8. Devecseri Gyógyszertár
Szabó-Balassa Nikolett
10. Hangya ABC

Illés Dezsőné
Horváth Éva
Óvodai dolgozók:
Tahin Józsefné Zsuzsa
Csenkiné Varga Zita
Martonné Máyer Mária
Vizi Lilla
Keresztény Zsuzsa
Kiss Brigitta
Sembery Beáta
Benkő Istvánné Ildikó
Imri Zoltánné Szilvia
Kuczi Zsanett

üzletvezető: Üveges Béláné

Vidéki maszkvarrók:

Dancs Viktória, Lakatos Szilvia, Mesterházi
Bernadett, Németh Ágnes, Nyománé Miskolczi
Alexandra, Pleiveisz Jánosné

Ábrahám Marianna - Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület tagja

11. Védőmaszkok gyártása
Témafelelős koordinátor: Baráth Szilvia
Akik idejüket és energiájukat nem sajnálva azon
fáradoztak, hogy a lakosság részére tudjunk védőfelszerelést biztosítani, és részt vettek közel
6.500 darab maszk legyártásában:
Önkéntes maszkvarrók:
Bakosné Szabó Katalin
Délczeg Lászlóné Cilike
Wéber Adél
Illés Dezsőné Marika
Ligetvári Erzsébet
Papp Lászlóné Rózsika
Bodnár Mihályné Erzsike
Mázár Ferencné Marika
Rózsavölgyi Éva
Tikovicsné Erzsike
Ughy Sándorné Rozi
Monek Józsefné Marika

Horváth Renáta - Káptalanfa

Mencseli Lászlóné - Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület tagja
Molnár Lászlóné - Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület tagja
Jelinek István - Tura
Kellékadományozók:
TATKER – Tatai Attila
Admirer Varroda – Szabó Dániel
Bognár Sándorné
Németh Richárd
Dürgő Péter
Németh Ernő
Rosta Zoltán
Nyárs Marianna
Kara Erzsébet
Nagy Sándorné
+2 fő, aki névtelenséget kért
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EGY BOLDOG EMBER A VONATON
A szerelvény elindul. A kupéban alig néhány
utas. Barnus unokámmal kényelmesen elhelyezkedünk, és néhány perc múlva verjük a blattot.
A következő állomáson hatalmas hang harsan,
majd a hang tulajdonosa belép a fülkébe. Alacsony, tömzsi, tüskehajú, aprószemű, 20-22 éves
emberke. Körülpislog, majd az unokám melletti
helyre bök, és meg-megakadó hangon kérdezi,
hogy leülhet-e. Kérdőn nézek rá, vajon miért
itt akar szorongani, amikor akár fekvőhelyet is
választhatna. Csak később jövök rá, hogy hallgatóságot keres, nem kényelmet.

Nagy szusszanással lehuppan, a két és fél literes
kólát maga elé teszi, két telefonját gondosan a
szemközti ülésre helyezi. Kifújja magát, majd
kétkézre kapja a flakont, hatalmasat húz belőle,
nem kisebb intenzitással böffen egyet. Elnézést
kér. Választ egyet a telefonok közül, és zenét
hallgat, majd egyik fülhallgatót a szája elé teszi,
és beledúdol. Közben a kártyáinkba les. Tekintete tovább kalandozik a szomszéd sorban ülő
fiúhoz. – Jó a tetkód! - kiáltja. – Mennyi volt?
Az nem sok. Én is csináltatok a nyáron kettőt.
Anyu azt mondja, csináltathatok, de horogkeresztet nem. - Újra kóla, böfi, bocsánatkérés.
– Én punk vagyok. Hát te? Most nem látszik,
mert anyu mondta, meg a barátnőm, hogy vágassam le a sörényemet. Mert van barátnőm!
- Kóla, böfi, bocsánat. Kézfejével megtörli a száját, ujja begyével a bakancsát. – Új bakancsban
vagyok. Jó drága volt, de anyu meg a barátnőm
besegített. Én magam fűztem be. - Az egyik

fűző rózsaszín, a másik zöld. – Most piszkos, de
kipucolom, mert van bakancsboksz. De majd
a koncert után bokszolom ki, mert ott úgyis
piszkos lesz. - Kóla, böfi, bocsánat. Most már
félkézzel is bír a flakonnal. – Vehettem volna
bort is, de nem akarok tökrészegen anyuhoz
meg a barátnőmhöz menni. - Felberreg a telefonja. Felkapja, és beleordít: – Helló anyu! Már
a vonaton vagyok. Nem találtam a táskát. Majd
veszünk másikat. Lesz sonka? Bakancsban vagyok ám! Anyu volt, tudják? - Válaszolnánk rá,
de nem kíváncsi rá, folyamatosan beszél, vagy
iszik. Figyelünk. A kártyát önkéntelenül letettük. – Munkából jövök. Jó napom volt, nem volt
lopás, verekedés. - Kóla, böfi, bocsánat. – Én
csak egyszer verekedtem. A barátaim beszéltek
rá, aztán elfutottak, engem meg jól elvertek.
Hát, nem szemetek voltak, hogy otthagytak? Hirtelen átkiabál a tetkós fiúhoz. – Én Dózsa
drukker vagyok! Hát te? Akkor jó vagy, mert a
Fradi erősebb. Én dózsás maradok. Múltkor jól
elvertetek bennünket. - Erre inni kell; kóla, böfi,
bocsánat. Csinos lány megy át a kupén. Utánafordul, majd leesik az ülésről. – A nyáron lesz
a lakodalom! - kiált felénk. – Gyűjtöm a pénzt.
Talán van már százezer forintom. A barátnőmnek is van, anyu is ad hozzá. Abból meglesz a
lakodamam, meg a két tetkó is. - Barnussal elfordulunk, mert nem bírjuk mosolygás nélkül,
és, ha látná, talán megsértődne. – A nyárra megnövesztem a hajam, mert megint punk leszek.
Az új bakancsban, meg a punk frizurámmal
majd jól nézek ki, megint menő leszek!

Kissé sajnáljuk, hogy célba értünk, le kell szállnunk. Elköszönünk a fiútól. A peronról még
látjuk, ahogy integet az üres kólásüveggel, és
halljuk, ahogy átordít a szomszédhoz: – Hé,
tetkós haver!
Elégedett boldog ember.
Váti Ferenc

ISTEN ÉLTESSE, GABI BÁCSI!

Balogh Gábor szerető családja körében
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
90. születésnapja alkalmából Balogh Gábort
köszöntötte Ferenczi Gábor polgármester, aki
önkormányzatunk nevében ajándékcsomagot
és egy, a miniszterelnök által aláírt emléklapot
adott át az ünnepeltnek. A kerek évfordulóra a
Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó

Gabi bácsi Ferenczi Gábor polgármester úrral
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
Parancsnokság is emléklapot küldött a nyugál- hetetlen élményt, amikor dalra fakadt, akár fellományú századosnak.
lépésen, akár egy-egy próbán. Reméljük, még
Gabi bácsi aktív tagja az Őszi Fény Nyugdíjas lesz alkalmunk meghallgatni őt!
Klubnak, minden beszélgetés egy igazi élmény További jó egészséget kívánunk!
vele, egy köztünk élő régi vágású úriemberrel.
Szente-Takács Anna
Számos alkalommal szerzett sokunknak felejt-
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ISMÉT A FÁKRÓL…
Már, ha hűvös is van, de a nyár elején járunk. Minden fa lombruhába
öltözött. A gyümölcsfák már mind
elvirágoztak. Mire e sorok az olvasók elé kerülnek, tán perzselni
fog a napsugár, s a hárs, az akác
ontja illatát.
A várkerti fák közül idén is szembetűnően sok fa halt, hal meg. S még
több egyeden látszanak elszáradt
ágak, gyengén kibontakozó lombozatú ágcsoportok. E fák talán
még bírják néhány évig. Sajnos,
az előző évek tapasztalatát tekintve
kevés esély van arra, hogy végképp
kiheverik a vörösiszap-áradatot.
Halódik Devecser tüdeje! A várkerti fák, ha a szél ki nem csavarja, jórészt állva halnak meg. Éppen
emiatt hívtuk fel már több ízben a
lakosság figyelmét arra, hogy telepítsenek gyümölcsfákat, díszfákat, bokrokat udvarukba, házuk
elé. Pótolni kell, amennyire lehet
a veszteséget. Éppen emiatt nézte
a lakosság nagy része szomorúan,
felháborodva, értetlenül, sajnálkozva a volt bölcsőde-udvari, gyönyörű
hársfák koronaigazítását.
Most igen sajnáltam, hogy a fák valójában nem tudnak beszélni. Csak

a mesékben szólalnak meg. Most
csak némán sikítottak. Azt mindenki érti, hogy koronaigazítást kell
végrehajtani ott, ahol az ágak közel
kerülnek a villanyvezetékekhez. De
így?! Nem lehetett volna nagyobb
hozzáértéssel, józan logikával elvégezni ezt a munkát? A végeredmény egy barbár, hozzá nem értő,
lelketlen (de igen alapos), józan
logikát is kiiktató koronacsonkítást
mutat. Csak egy-két gondolat: ami
erős, megállapodott, stabil ág jóval
a vezeték felett (!), vagy éppen jóval
alatta volt, azt miért kellett levágni
tőben? Úgy dolgoztak, hogy szinte
felülről lefelezték a fát a törzs mellett. Ha nem lenne erős gyökere, a fa
hanyatt esne. Az összes ágat levágták, ami a villanyvezeték oldalára
esett. A vágásfelületek egészséges,
szívós ágakról tanúskodnak. Éppen
ezért lehetett volna szakszerűbb,
kíméletesebb, bölcsebb koronaigazítást végezni.
Egy biztos, ha a fák nem pusztulnak
most bele, akkor jó pár évig nem
lesz szükség igazítani rajtuk. Hát ez
történik, ha kontárok kezébe kerül
a láncfűrész…

KÉRDEZHETEK?

Az ember úton-útfélen olyan dolgokba botlik,
amelyek kérdéseket generálnak, melyek legtöbbször válasz nélkül maradnak.
Városhatáron innen:
1. Ki tudja, hol van Devecserben a Damjanich
GÁBOR utca?
A város utcanevei között nem találtam, pedig
egy plakáton ezt olvastam. Hova menjenek,
akik a hirdetésben jelölt helyen, a jelzett időben sportolni szeretnének? Nem Damjanich
JÁNOS-ról, a szabadságharc hős tábornokáról,
az aradi vértanúról elnevezett utcában van a
megjelölt helyiség?
2. Hányan olvassák az emlékműveken, oszlopo-

M. Mester Katalin

kon, emlékköveken a vésett feliratot? – Egyik
ilyen művön hősies helyett „hősieses”-t írtak.
Egy alkalommal eltávolították helyéről az „objektumot”, de nem a hibát javították ki, hanem
írtak még a szöveghez, és úgy állították vissza.

ben (talán ma is) a buszokkal érkező vidékiek
hozzá igazították az idejüket.

3. Hol szerelték fel a falra azt az emléktáblát,
amelyen a dátumozás egésze hibás? – Talán
azért nem fedezték fel a bakit, mert a központtól
kissé távol esik? De a keltezést már alsó tagozatban tanítják.

1. Mit csinál a rádiókabaréban a kreatív producer? Azt tudom, hogy mit csinál az író, a
rendező, a színész, a szerkesztő és még néhány
dolgozó. De mit csinál a kreatív producer?

4. Miért siet a toronyóra – már hosszú ideje –
majdnem egy órát? – Pedig az nem egyszerűen
egy időt jelző szerkezet. Az Devecser templomtornyának órája, amely hozzátartozik a városképhez. Szinte mindenki föltekint az órára, ha
látóközelben jár. Hiába van telefon a pontos
idővel a zsebben, a toronyóra, az más. Régeb-

Városhatáron túl:

2. Milyen nyelvhelyesség szerint fogalmazták
meg egy TV műsor címét; „Maradj haza magadnak!”? – Miért nem jó a Maradj otthon!
(Esetleg: Maradj magadnak!, Menj haza!)
3. Igaz lehet-e egy „nagy” ember állítása, amely
szerint „A koronavírust normális életösztönnel
túl lehet élni”? – De, hát él olyan ember, akinek
nem normális az életösztöne?
4. Mit érdemel az a támogató, aki csak akkor
ad pénzt (nem keveset) a csapat (nem foci)
működésére, ha csak magyar játékosai lesznek?
– Én kitüntetném, mert azt is elmondta, hogy
szeretné, ha a sok évig keményen edző, magyar
fiatalok játéklehetőséget kapnának, és nem csak
reménykednének, amíg ki nem öregednek.
Bizonyára másokban is fogalmazódnak meg
kérdések. Kérem, ha kedvük van, osszák meg
olvasóinkkal!
Váti Ferenc
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A NAGY FOGÁS…

Minden pecás álma, szerencséje, ami sikerült
Sass Gábornak. Persze szerencséje (?!) legtöbbször csak akkor van az embernek, - horgásznak
is - ha tudás, kitartás, s egyéb jeles, szakmai
tulajdonságok birtokában is van a „szerencsés”
ember. A horgásznak nem ez az első kisebb-nagyobb sikere.
Sass Gábor most a 2015-ös lőrintei-tavi harcsafogási rekordot (72 kg) döntötte meg 2020.
május 2-án, szombaton ezzel a hatalmas, 110
kg-os harcsával.
Itt, a Devecser mellett található Lőrintei-tó a
környék kedvelt, sokak által látogatott horgásztava. Szombaton 7-20 grammos pergető bottal,
hosszú, ötórás küzdelem után itt fogta ki Sass
Gábor a tekintélyes méretű harcsát. A víziállat
hossza 240 cm, súlya pedig 110 kg. Míg tartott
a hal fárasztása, egyre többen lettek a tónál,
hisz telefonon értesítették egymást a pecások
a várhatóan kapitális hal nem mindennapi látványa miatt. Ámulva nézték, s megtapsolták a

A CSALÁN

Fotó: Facebook/Lőrintei tó
fogást! A segítők vízbe mentek a halért, s úgy
terelgették a sekélyebb víz felé. S ugyancsak
vagy négyen bírták a magasba emelni, hogy a
súlyát pontosan megmérjék a hatalmas halnak.
Korát 60 évesre saccolták.

Néhány napja, még szép időben szedtem bőven
a csalánról a hajtásokat és leveleket, ott, ahol
nem érte sűrű kipufogógáz bűze, ahol tiszta helyen nőhetett. Készítettem belőle egy „spenótot”,
éppen úgy, mint a kertből szedett spenótból szokás. Csak éppen az alapanyag a csalán zsenge
hajtása. Isteni finom. És egészséges táplálék.
Erdélyben ettem ilyet először, azóta magam is
készítem. S egyébként is, ha a hadifogolyként
elhurcolt magyar fiatal férfiak életét a messzi
orosz földön a csalánleves mentette meg, akkor
igaz lehet a „gyógynövény” titulus a csalánnak.
A megszedett leveleket vékony rétegben kiterítve szárítom, közben minden nap megforgatom,
nehogy bepenészedjenek. Télen majd ebből is

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

A hal három férfi ölébe került a fotózkodáskor, de utána nemes horgászától visszakapta a
szabadságát. Nem lett belőle harcsapaprikás.
M. Mester Katalin

főzök teát. A csalántea belsőleg – vizelethajtó
hatása miatt – húgyúti fertőzések kiegészítő kezelésére, valamint ízületi fájdalmak enyhítésére
használható, s egyben roboráló szer is sokféle
nemes hatóanyaga miatt. Ízületi gondok esetében külsőleg is hasznos lehet a csalán, ez esetben
inkább alkoholos kivonat formájában. A népi
gyógyászatban köszvény és reuma ellen a teát
és a fürdőt kombinálva alkalmazzák. „Vértisztítószer”, teáját tisztítókúrákhoz és pattanásos
bőr gyógyítására is használhatjuk.
Javaslom, aki teheti, gyűjtsön még csalánt, de
mindenképpen tiszta helyről!
M. Mester Katalin
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MOSOLYPERCEK - BÖLCSELETEK
Minden esemény megszüli a maga vicceit, a maga folklórját. Álljon
itt néhány elmés mondat, nem lebecsülve a COVID-19 ragály
komolyságát.

Hirdetés: Egy szobabiciklit vásárolnék. Munkába járáshoz kell.
Szóvicc: Elég kevesen vagyunk az irodában. Vuhan a létszám!
Szóbeszéd I.: Azt mondják elég a szájmaszk és a kesztyű, ha vásárolni
mész.
- Nem igaz, mert a pénztárnál fizetni is kellett…
Szóbeszéd II.: Azt mondják elég a szájmaszk és a kesztyű, ha vásárolni
mész.
- Nem igaz, mert a többieken ruha is volt…
Mariska néni felvetése: Most a betörők mit csinálnak, ha mindenki
otthon van? Nincs utazás, nincs autózgatás. Hát, nehéz most betörni
szegényeknek...
Koronavírus idején
- Ügyvéd úr, már 84 éves vagyok, igaz jól érzem magam. De most a
koronavírus idején szeretnék végrendeletet írni, de sajnos nem tudom,
hogyan kell. Segítene?
- Természetesen! Hagyja csak rám az egészet!
- Nos, gondoltam, hogy ön akarja a nagyobb részt, de én azért nagyon
szeretném, ha a gyerekeimnek is jutna valami…
Gyűjtötte: M. Mester Katalin

GÓLYAHÍR

Szeretettel köszöntjük városunk legifjabb lakóját!
2020 tavaszán született baba:
Orsós Tünde és Erdélyi Gábor 2020. április 25-én született kislánya:
Kiara Hanna.
Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk a gyermekáldásban részesült
családnak!
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JÁTSSZON VELÜNK!

A kérdésekre adott válaszok meghatározott számú betűit karikázza be,
s fentről lefelé haladva olvassa össze őket! Így kapja megfejtésül a képen
látható zeneszerző nevét. Ki ő?
Majd a három kép közül keresse meg azt a várost, ahol született!
Kvízkérdések:
1./ Zápor: _ _ _ _ _ _ _ (3. betű)
2./ Ismert műve a Nóra: _ _ _ _ _ (1. betű)
3./ Hófedte: _ _ _ _ _ (3. betű)
4./ Csónak: _ _ _ _ _ (2. betű)
5./ _ _ _ _ _ _ _ Mihály (Vörös gróf, 5. betű)
6./ Eger várát _ _ _ _István védte 1552-ben (1. betű)
7./ Újságírói műfaj: _ _ _ _ _ _ (2. betű)
Megfejtés: _ _ _ _ _ _ _
Hol született? Képek: A, B, C
A helyes megfejtést beküldők közül
hárman Czeidli József: Devecser
díszpolgárai című könyvét kapják
ajándékul! A megfejtéseket kérjük
eljuttatni július 30-ig a Városi
Könyvtár címére (8460 Devecser,
Petőfi tér 5.)!
Előző számunk feladványának
megfejtése: „Tavasz van gyönyörű, Jót
rikkant az ég”, melynek beküldésével
Bálizs Ferencné és Gőgh Péterné nyert
egy-egy Czeidli István kötetet. A nyeremények személyesen átvehetők a
Városi Könyvtárban (korábbi számaink nyereményei is)!
A

Jó fejtörést kíván a feladvány készítője: Czeidli József
B
C

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

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 ÓRÁBAN
ELADUNK EGY INGATLANT.*

HÍVJON MINKET

06 70 454 51 13

AZ ÖN INGATLANÁT IS ELADJUK!
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