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„A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében”

Szalagavató a szakközépiskolában

Áprily Lajos:

Mennék eléd
Mennék eléd, mert itt vagy már közel.
A déli oldalon leselkedel.
Gyökerek hallják könnyű léptedet,
átküldesz egy-egy halk leheletet,
mely szűzies még és illattalan,
de sejtető, jó langyossága van.
Csak arcom érzi még, nem sejti más,
varázs van benne, keltető varázs.
Ahol jársz, néma éberség fogad,
keresed a rügyes sombokrokat,
hogy langyosságoddal rájuk lehelj
s kipattanjon a sárga kis kehely.
Feljössz az élre, melyet hó erez,
íj válladon, a hátadon tegez,
benne az arany nyílakat hozod,
melyekkel a telet megnyilazod.
Mennék eléd, s mint fényváró anyám,
még utoljára elkiáltanám
nevedet, melyből napfény sugaraz:
Tavasz, tavasz! Tavasz, tavasz, tavasz!

Fotó: Surányiné Gyöngyi

Nemzeti énekünk, a Himnusz hangjai csendültek fel elsőként a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Devecseri
Szakközépiskola szalagavató ünnepségén január 27-én, pénteken a
Művelődési Házban. Ezt követően

az iszkázi származású Nagy László:
Tűz c. versét Firczi Irma tanárnő
mondta el. Majd a protokollnak
megfelelve, név és szakmai beosztás szerint köszöntötték a megjelenteket, mindazokat, akiknek szere-

pük van/volt az iskola létrejöttében,
napi működésében, s abban az eredményben, hogy most ott ülhettük a
szalagavatón.
(Folytatás a 10. oldalon)

5. születésnapját ünnepelte a Vackor Óvoda

„Brumma, brumma, hóha hó, Vackor Oviban ünnepelni jaj de jó!”
Február 2-án óvodánk névadója,
Vackor 5. születésnapjára,
Mackónapi Vackorságra gyűlt
össze óvodánk apraja-nagyja.
Rendezvényünket megtisztelték
jelenlétükkel Ferenczi Gábor
Polgármester, korábbi és jelenlegi
képviselők, intézményvezetők,
szakmai partnereink, nyugdíjas
munkatársaink és a kedves szülők,
hozzátartozók. Ékes József térségünk
korábbi országgyűlési képviselője
elmondta, hogy örömmel látja az
intézmény töretlen fejlődését, s hogy
olyan közösség dolgozik itt, amely
az óvodát lelkesen építi, gyarapítja.
Lennerné Pál Szilvia óvodavezető
örömmel újságolta, hogy 2012. július
1-jén, amikor megkapta az intézmény
a Vackor Óvoda elnevezést, régi
álmunk vált valóra.
(Folytatás a 11. oldalon)
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Önkormányzati Hírek/Közérdekű

Az önkormányzat hírei
		- amiről a devecserieknek tudni kell
Nyilvános képviselő-testületi
ülés: 2017. január 25.

ügyben való eljárásra elfogadásra
került. (7 igen)

Napirend előtt:

5. A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével megkötésre kerülő stratégiai partnerségi
együttműködési megállapodást
elfogadták, egyúttal felhatalmazták a polgármestert az aláírásra.
(7 igen)

Négy tárgyalandó pontot levettek
a napirendről (Leposa Krisztián
egyéni vállalkozó a Marton és
Társa Bt. valamint a Vakok és
Gyengénlátók Fejér Megyei
Szervezet támogatási kérelme,
illetve a konferenciarendszer
kiépítése).
Kovács László alpolgármester
elmondta, hogy az Esterházy
táblát megrongálta a szél,
be kell hozatni, továbbá, egy
közelmúltban megjelent cikk
miatt tett megjegyzést. (sümegi
szakorvosi ellátás, devecseri
szakorvosi ellátás) Ferenczi
Gábor polgármester elmondta,
hogy megkereste több település
polgármestere, akik érdeklődtek,
hogy Devecser Önkormányzata
partner lenne-e abban, hogy
tárgyaljanak a devecseri ellátási
körzethez való csatlakozásukról.
Később az újságból értesült
arról, hogy a korábbi megkeresés
tárgytalan. A polgármester
véleménye hogy a szükséges
tájékoztatást korábbi ülésen
megadta, semmi nem történt,
máskor is előfordul, hogy
tárgytalanná válik valami, éppen
ezért túldimenzionáltnak nevezte
a felvetést. Az alpolgármester
szerint körültekintőbbnek kellene
lenni bizonyos kérdésekben.
Kozma György cáfolatot vár
Ferenczi Gábortól. A polgármester
felesleges hangulatkeltésnek véli
az üggyel való foglalkozást.
Napirend:
1. Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosítását Óvári Márton képviselő
lakcím változásának beépítésével
elfogadták. (7 igen)
2. Holczinger László felvetette, hogy a Röttingen várossal
kötendő együttműködési szándéknyilatkozattal egyetért, de a
testvér-települési kapcsolat kialakítása várathatna magára. A
képviselő felvetésével egyetértve
a szándéknyilatkozat, valamint
Ferenczi Gábor felhatalmazása az

3. Balikó-Török Lívia a D-Medico
Kft. ügyvezetője a szóbeli kiegészítés lehetőségével élve elmondta, hogy bevételüket nem lakosokra, hanem az elvégzett ellátásokra
kapják, melyet Dr. Balikó Gergely
ügyvéd, a kft tulajdonosa, jogi
képviselője is megerősített kiegészítve azzal, hogy csak a területi
volumen korláton belül tudnak
orvosokat, asszisztenseket foglalkoztatni, valamint betegeket
ellátni. Véleménye szerint, mivel
Devecser a járásközpont, itt kell
működnie a szakrendelőnek. Céljuk a további működtetés, konstruktív támogatás mellett. Felsorolásra kerültek az utóbbi időben
vásárolt szakellátáshoz szükséges
eszközök. A hosszas vita során a
hozzászólók mindegyike egyetértett abban, hogy köszönet illeti
a D-Medico Kft. a Devecsernek
nyújtott szolgáltatásért, ugyanakkor bizonyos kérdésekben probléma merült fel, végül a kft. tájékoztatóját tudomásul vették.
(5 igen, 2 tartózkodás)
4. Ferenczi Gábor elmondta,
hogy Dr. Németh Gyöngyi igazságügyi könyvszakértő elkészítette a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012-2015.
évi bevételeinek és kiadásainak
felülvizsgálati anyagát. Bendes
István jegyző felolvasta az általa
elkészített határozati javaslatot,
melynek értelmében, az elvégzett
szakértői vizsgálat alapján a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
részére az önkormányzat gazdasági és ügyrendi bizottsága, valamint a felügyelő bizottság segítségével intézkedési terv elkészítését
írják elő. Határidő: 2017. február
3. A vizsgálati anyagot tudomásul
vették, továbbá elfogadták a jegyző határozati javaslatát. (7 igen)
6. Devecser Város Önkormányzata és a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti

együttműködési megállapodás felülvizsgálatát elfogadták. (7 igen)
Bognár Ferencné javasolja, hogy
a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke javítson a kommunikáción.

7. Mayer Gábor bizottsági elnök
elmondta, hogy minden évben
dönteni, javasolni kell, hogy a devecseri gyerekek a devecseri iskolába járjanak, ugyanez vonatkozik
a külterületekre is (Pusztamiske,
Borszörcsök, Kolontár), melyről
ők is dönteni fognak. A kötelező
felvételt biztosító általános iskola
körzethatárának véleményezését
elfogadták. (6 igen)
8. Bendes István ismertette az
óvoda nevelőtestületének döntését. A képviselő-testület további
öt évre Lennerné Pál Szilviát nevezte ki az óvodavezetői feladatok ellátására. (5 igen, 1 nem, 1
tartózkodás)
9. Egy ipari tevékenységet folytató üzem működtetése céljából
tett ingatlan vételi határozati javaslat mind a 6 pontját támogatták, így a területet (0161/6 hrsz.)
600Ft+Áfa/nm áron értékesítik a
Hegyes-Metal Kft. részére.
(7 igen)
10. A devecseri 296 hrsz.-ú ingatlant Tornai Tamás a Somló
Holding Kft. ügyvezető igazgatója közösségi, kulturális célok
megvalósítására ajándékozta az
önkormányzatnak. Kovács László alpolgármester javasolta, hogy
egy az ajándékozás tényét, az épület történetét megörökítő tábla
kerüljön elhelyezésre az épület
falán. Felkérik Czeidli József tanárt, az épület történetének megírására, az ajándékozási szerződés
aláírásával Ferenczi Gábor polgármestert bízták meg. A javaslatot támogatták. (7 igen)
11-17. A testület kérelmekről
döntött. A támogatottak és a támogatások összege: Start munkaprogram gázolaj felhasználás:
70.000 forint, Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület: 600.000 forint,
Magyar Máltai Szeretetszolgálat:
Devecser, Csokonai u. 39. szám
alatt működő intézmény rezsi
költségeit 2017-ben átvállalja az
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önkormányzat, Devecser Római
Katolikus Plébánia: 1.500.000 forint, Rákóczi Szövetség: 20.000
forint, Kovászna megye Kommandó település: 50.000 forint, iskolai élelmezés: nyomtató vásárlása
199.000+áfa értékben.
18. Bendes István ismertette a törvényi változásokat, melyek értelmében a polgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától bruttó
587.100 forintban, költségtérítését 82.260 forintban határozzák
meg. (5 igen, 2 tartózkodással elfogadták) Az alpolgármester tiszteletdíja 2017. január 1. napjától
191.900 forintban, költségtérítése 28.785 forintban határozzák
meg. (6 igen 1 tartózkodással elfogadták) Javaslatra került a képviselők díjának 70. 000 forintban
való megállapítása, melyet 6 igen,
1 tartózkodás mellett elfogadtak.
19. A polgármester 2017. évi szabadsága 59 nap, melyről a tervet
február 14-ig kell elkészíteni. A
javaslatot 6 igen, 1 tartózkodás
mellett elfogadták.
20. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját elfogadták.
(6 igen)
21. Óvári Márton képviselő hiányolja a hatósági fellépéseket,
intézkedéseket, mind a környezetszennyezés, mind a szilárd
hulladék elhelyezésével kapcsolatban. Kéri a polgármester, valamint a város jogi képviselője
segítségét a gócpontok felszámolása érdekében. Ferenczi Gábor
elmondta, hogy sajnos bizonyos
jogkörök (pl.: illegális hulladékégetés), már nincsenek az önkormányzat kezében, így szankcionálni nem tudnak, de fontosnak
tartja a köztisztasági problémák
felszámolására irányuló intézkedések elkezdését a hatóságok bevonásával. A Devecser környezeti
állapotáról szóló tájékoztatást elfogadták. (7 igen)
22. Az önkormányzati bizottságok
2017. évi munkatervért elfogadták. (7 igen)
23. Bendes István jegyző ismertette a részleteket, miszerint 450

Alapítva 1927-ben
milliós támogatást nyert a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című felhívásra Devecser
és Sümeg. A térségekben 5 éven
keresztül 290 főnek szervezik az
oktatását, munkahelyen való elhelyezését, melynek koordinátora a
Veszprém Megyei Kormányhivatal lesz. A tájékoztatót tudomásul
vették. (7 igen)
24. Holczinger László javasolja
az intézményekre vonatkozóan
karbantartási szerződések megkötését költséghatékonyság, egészségvédelem céljából. A Devecseri
Máltai Szeretetszolgálat Szakiskolájában működő gázkazán karbantartására vonatkozó előterjesztéssel egyetértettek. (7 igen)
25. Vegyes ügyek:
- A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI jubileumi
ünnepségére a 150.000 forintos
támogatási kérelmet elfogadták.

Önkormányzati Hírek/Közérdekű

- Egyetértettek a buszpályaudvar
két oldalán Devecser felirat elhelyezésével.
- Az Ajka ÖKO Kft-vel való hulladékszállítási és ártalmatlanítási
szerződés megkötését támogatták.
- Elfogadták a Bakony-Forgács
KFT. ajánlatát, miszerint az aprítékos tüzeléshez szükséges faanyagot ledarálják - így megfelelő
minőségű szárazanyaghoz juthat
a város - 1/3 rész fejében.
- Megállapodtak abban, hogy a
Központi Háziorvosi Ügyeletet
Fenntartó Központi Társulás ös�szehívását kérik a sofőrök bérrendezése érdekében.
- A 2017. évi költségvetésbe javaslatként rögzítették még egy napelemes világítótest elhelyezését,
a Szél utca Birkás dombi szakaszán lévő 27 méteres szakasz járdaépítését.
DVTV felvétele alapján:
Nyárs Hajnalka
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MEGHÍVÓ
MEGHÍVÓ

50 éve adták át Devecserben a Nagyiskola épületét.
50 éveszeretettel
adták át Devecserben
Nagyiskolajelenlegi
épületét. illetve
alkalomból
meghívjuk aiskolánk

Ez
volt
pedagógusait, akik az elmúlt 50 évben iskolánkban tanítottak, 2017. február
Ez alkalomból
szeretettel
meghívjuk iskolánk jelenlegi illetve volt
24-én
tartandó ünnepi
összejövetelünkre.
pedagógusait, akik az elmúlt 50 évben iskolánkban tanítottak, 2017. február
24-én tartandó ünnepi összejövetelünkre.

Program:
Program:

12.30-13.30 óra Gyülekező a tornateremben
13.30 órától Köszöntő műsor
12.30-13.30 óraÜnnepi
Gyülekező
a tornateremben
beszéd
13.30 órától
Iskolánk
50 éve Köszöntő
képekbenműsor
/előadás
Ünnepi beszéd
Iskolatörténeti
kiállítás
Iskolánk
50 évebaráti
képekben
/előadás
Vendéglátás,
beszélgetés
Iskolatörténeti kiállítás
Vendéglátás, baráti beszélgetés
Kérjük, legyen szíves február 10-ig visszajelezni, részt kíván-e venni múltidéző
találkozónkon. Telefonszám: 06(88)512-780
Kérjük, legyen szíves február 10-ig visszajelezni, részt kíván-e venni múltidéző
találkozónkon. Telefonszám: 06(88)512-780

Várjuk tisztelettel:
Várjuk tisztelettel:

FELHÍVÁS

Iskolavezetőség
Iskolavezetőség

Figyelem és jelenlét!

Kedves 8. Osztályosok!
Szeretnétek biztos és jól jövedelmező szakmát és
ösztöndíjat a középiskolás évek alatt?

Vár benneteket

A helyi média aktívan kívánja
segíteni a város valamennyi intézményét rendezvények, innovációk, rendkívüli események,
sikerek, kiállítások, koncertek,
színházi darabok népszerűsítésével. A városmarketing formálójaként hirdetési felületet is biztosítunk partnereinknek. Az általunk
fenntartott felületek sok ember
részére nyújtanak állandó elérést,
mely több szempontból is előnyt
formál a helyi intézmények, cégek számára. Célunk megvalósítása érdekében elengedhetetlen,
hogy az információik időben el-

jussanak hozzánk. Kérjük Önöket,
hogy bármely rendezvényükkel
kapcsolatban szeretnék hirdetés megjelentetését, vagy a helyi
média rendezvényen való megjelenését, igényüket a következő
elérhetőségeken jelezzék:
Devecseri Ujság:
nyarshajni@gmail.com
Devecseri Városi Televízió:
devecseritv@gmail.com

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Devecseri Szakközépiskola!
2017/18-ban az alábbi hiányszakmákat tanítjuk:
 Hegesztő
 Szociális gondozó és ápoló
 Villanyszerelő
Amivel várunk:




Kiváló szakmai gyakorlóeszközök, hegesztőszimulátor,
profi tan- és demonstrációs termek
Külföldi szakmai gyakorlat az ERASMUS + programban
Színes diák- és sportélet

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8460 Devecser, Damjanich utca 1., +36 30 328-6731

Bizalmukat, együttműködésüket köszönjük!

Kiadó lakást keresünk
Devecserben.
Megbízható, köztiszteletben álló,
fizetőképes, leinformálható
3 gyermekes család személyében.
Elérhetőség: 06/70/3773789

szakiskola.devecser@maltai.hu
www.maltaiszakiskola-devecser.hu

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

Rövid hírek/Közélet
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RÖVID HÍREK

Az idei év első találkozóját tartotta a Baba-klub február 6-án.Vendégük
volt, Dr. Tánczos Milán gyógyszerész, aki a homeopátiás készítményekről,
vény nélkül kapható gyógyszerekről tartott előadást. Németh Noémi zenei
foglalkozását, mint mindig, most is nagyon élvezték a gyermekek.

Ajkán került megrendezésre a Fekete István prózamondó és szépolvasó
verseny.
A Gárdonyi Géza Általános Iskola
és AMI 4. osztályos tanulója Dávid
Eszter az I. helyen végzett.
Fotó: Martonné Csom Adél

Dürgő Péter devecseri vállalkozó felajánlásából írószerekkel gazdagodott
az iskola alsó tagozata.

Győr: A táblabíróságon január 23-án indult a vörösiszap-per másodfokú
tárgyalása. A február 6-i tárgyalás részleteiről Széplaki László a Győri
Ítélőtábla elnöke sajtótájékoztatón számolt be, miszerint indoklás hiánya
miatt abszolút hatályon kívül helyezték a Veszprémi Törvényszék ítéletét,
- hiszen a másodfoknak nincs mérlegelési lehetősége arra vonatkozóan,
hogy az indoklás érdemben változtathat-e az ítéleten vagy sem – ennek
értelmében az elsőfokú tárgyalást meg kell ismételni, melyet az elsőfokú
bíróság egy másik tanácsának kell lefolytatnia.

„Szabad tisztán, józanul élni!” c. projekt keretében a fiatalkori kábítószer-fogyasztás megelőzése céljából addiktológiai szakmai napot tartott
a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat.

2017. január 26-án az ÖKO Munkacsoport szervezésében az általános
iskolában fűszer- és gyógynövény-bemutatót tartott Horváthné Ottlecz Judit.
Nyárs Hajnalka

Magyar kultúra - „Hit a harcban, remény a bajban”

A zalaegerszegi Énekmondó-együttes
Fotó: Kovács Zsolt
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte
be a Himnusz megírását. Erre az eseményre
emlékezve 1989 óta január 22-én ünnepeljük
a magyar kultúra napját, mely - nem tartozik
a hivatalos ünnepek közé - hosszú évek óta
hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi
értékekre, melyeket minden magyar ember

méltán érezhet magáénak. Ezen alkalomból
- ahogy országszerte sok helyen - a Devecseri
Városi Könyvtárban is ünnepi műsorral készültek. A megjelentek Szente-Takács Anna
igazgatónő köszöntötte, majd Mayer Gábor
Devecser Város Önkormányzata Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottságának elnöke osztotta meg ünnepi gondolatait, melyben hangsúlyozta kulturális értékeink őrzésének és a
felnövekvő generációnak való átadásának
fontosságát. Ferenczi Gábor polgármester
munkájuk elismeréseként ajándékkal köszöntötte mindazokat, akik sokat tesznek Devecser
fejlődéséért, a város közösségi és kulturális életéért. Ez az elismerés minden díjazott
számára nagy meglepetést okozott, hiszen a
munkájukat önzetlenül végző könyvtárosok,

technikusok, zenészek, Gárdonyi emlékét őrzők, újságszerkesztők életében ez példátlan
gesztus a városvezetés részéről. Mátrainé Mester
Katalin a Devecseri Ujság szerkesztő-bizottságának tagja köszönő szavainak tolmácsolása
mellett kiemelte, hogy a kultúra hordozója
az írott betű és a kimondott szó, és az ember
mindig tegyen meg mindent ennek ápolásáért. Az est folytatásaként a zalaegerszegi
Énekmondó-együttes szórakoztatta a közönséget, akik Kányádi Sándor, József Attila, Utasi
József és még sok más költő megzenésített
verseinek előadásával nyújtottak különleges
élményt mindenki számára.
Nyárs Hajnalka
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Mulatságok ideje...

Mulatság a felső tagozaton
Az ember a farsang szó hallatán,
azonnal az álarcosbálra, a táncos mulatságra vagy a jelmezes
felvonulásra gondol. De kevesen
tudjuk, pontosan mit is ünnepelünk a farsangi időszakban, vagy
éppen, milyen hagyományok élnek még ma is. A farsang évszázadok óta tartó, évenként ismétlődő
ünnepsorozat, amely vízkereszt
napjától (január 6.) a húsvétot
megelőző negyvennapos nagyböjt
kezdetéig tart. A farsang egyben
a tél búcsúztatása és a tavasz várásának ünnepe. A nagy evések
és ivások időszaka ez, amellyel a
régi korokban a természetet kívánták nagy bőségre késztetni.
A farsangi népszokások között

a kormozás, a busójárás, a téltemetés mindegyike a tél, mint
gonosz elűzését jelképezték. A
farsangi időszak végén a maskarába bújt emberek, házról házra
jártak, adományokat gyűjtöttek
és köszöntőket mondtak. Felöltöztettek egy szalmabábut, és sok
tréfa és móka közepette elégették.
Voltak olyan települések, ahol a
tél és a tavasz küzdelmét a jelmezekbe bújt szereplők eljátszották.
Ezekben a szimbolikus csatákban
természetesen mindig a tavasz
került ki győztesen, a tél pedig
szégyenében elbujdosott. Régen
a legtöbb lakodalom is erre az
időszakra esett, ennek oka pedig
az volt, hogy különös kapcsolatot
képzeltek az ifjú pár és a kikelet
között. Arra is akadt példa, hogy
azokat a lányokat, akik a farsang
végére is pártában maradtak, kicsúfolták. Hazánkban nagy hagyománya és látogatottság van
a minden évben megrendezésre
kerülő mohácsi busójárásnak. A
fennmaradt írásos emlékek szerint a XVIII. század végén már
ünnepeltek Mohácson. A tavaszi
napfordulót követően az embe-

Alsó tagozatosok vígadnak
rek az első holdtöltekor szalmával kitömött vászongatyát, színes
harisnyát, bocskort, valamint kifordított báránybőrt öltöttek magukra. Ezt a derekukon kötéllel,
vagy lánccal megkötötték, és egy
kolompot akasztottak rá. A fejükre fűzfából faragott, állatvérrel
festett, birkabőrcsuklyás maszkot húztak. Zajkeltő eszközeikkel, valamint ordítozással űzték
el a telet, üdvözölték a tavaszt,
oltalmat és termékenységet kértek a ház népére. A jókívánságokért cserébe étellel-itallal kínálták
meg őket. Ma a hat napig tartó
ünnepen mintegy 500-600 busó,
valamint jankele vonul Mohács
utcáin. Farsangvasárnap egyes
csoportok átkelnek a Dunán, és

csatlakoznak a többi farsangolóhoz. Estefelé az emberek a főtéren
gyűlnek össze, és máglyarakással
zárják a napot. A telet jelképező
koporsót viszont az ünnep zárónapján égetik el. Ez az élő hagyomány a világon egyedülállónak
számít. Emiatt az UNESCO a mohácsi busójárást 2009-ben felvette
az emberiség szellemi kulturális
örökségei közé.
A farsangi mulatság a gyerekek
egyik kedvence. Évről évre jelmezekbe bújnak, hogy jókedv,
vidámság mellett elűzzék a telet.
Hagyományosan az idei évben is
megrendezésre került az általános iskola alsó és felső tagozatán
a„télűzés”.
Nyárs Hajnalka
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Stratégiai partnerség Devecser szolgálatában

Balról jobbra: Targubáné Szendrei Júlia, Baráth Gábor, Ferenczi Gábor,
Mayer Gábor
Fotó: Kovács Zsolt
Devecser Város Képviselő-testü- kerülő, Vöröskereszt által szerletének jóváhagyásával az önkor- vezett rendezvények, véradások,
mányzata stratégiai partnerségi egészségügyi szűrővizsgálatok és
együttműködési megállapodást katasztrófavédelmi gyakorlatok
kötött a Magyar Vöröskereszt lebonyolítását. Támogatja az elVeszprém Megyei Szervezetével. sősegélynyújtó és csecsemőgonAz ország legjelentősebb civil dozó versenyek megvalósítását, a
szervezete hosszú évek óta jelen versenyen résztvevő gyermekek
van településünkön, így mindkét felkészülését és a versenyekre való
fél részéről fontossá vált, hogy ezt eljutását. Segítséget nyújt a Dea régóta gyümölcsöző kapcsola- vecseri Gárdonyi Géza Általános
tot hivatalosan is megerősítsék. A Iskola és AMI bázisiskolaként
stratégiai partnerségi együttmű- való működéséhez, továbbá a Vöködési megállapodás részleteiről röskereszt támogatásával létrehoFerenczi Gábor polgármester, és zott Tandem Szociális Szövetkezet
Baráth Gábor a Magyar Vörös- keretein belül működtetett kerékkereszt Veszprém Megyei igaz- párszerelő műhely működéséhez.
gatója számolt be, a 2016. január A műhely számára biztosítja a he26-án megtartott sajtótájékozta- lyi médiában való ingyenes megtón. A megállapodás értelmében jelenést, piacokon való árusítási
az önkormányzat vállalja, hogy opciót, lehetőség szerint átvállalsegíti a városban megrendezésre ja a műhely közüzemi díjait, és

a használtcikk piacon raktárhelyet is biztosít számukra. A Vöröskereszt vállalja, hogy külön
együttműködési megállapodást
köt az önkormányzati ingatlan
(Deák Ferenc utca) közös használatáról, melynek értelmében
az Önkormányzat nem számol fel
bérleti díjat a Vöröskeresztnek az
ingatlan használatáért, a Vöröskereszt pedig vállalja az ingatlan
közüzemi költségeinek megfizetését. Megállapodtak abban, hogy
előzetes egyeztetés alapján a két
fél egymástól függetlenül is tarthat rendezvényt az ingatlanban,
de kölcsönösen törekednek arra,
hogy a rendezvényeket közösen
szervezzék és bonyolítsák le. Önálló foglalkozásainak megtartására a továbbiakban is helyet kap
az ingatlanban a Makovecz Klub.
A Vöröskereszt a megállapodás
alapján a város központjában elsősegélypontot alakít ki - bevonva
az elsősegélynyújtó programban
résztvevő 8 családot, a háziorvosi
ügyeletet, a helyi katasztrófavédelmet, rendőrőrsöt, a polgárőrséget, a közterület-felügyeletet, a
Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, valamint a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
dolgozóit - melyhez az ingatlant
és annak állagmegóvását az önkormányzat biztosítja, a Vöröskereszt pedig a szükséges eszközöket. A Vöröskereszt külön
megállapodás keretében hozzájárul továbbá egy a városközpontban álló ingatlan - mely a jövőben

Nyugdíjas katona klub közgyűlése

Balról jobbra: Puskás Tibor ny. alezredes, Soós Gyula őrnagy,
Konkoly József ny. zászlós
Fotó: Czeidli József

A kisváros művelődési házában
tartotta a Meggyeserdő Honvéd
Nyugdíjas Klub soros közgyűlését. A 22 fős tagságból 18-an
voltak jelen. Konkoly József ny.
zászlós (levezető elnök) köszöntötte a jelenlévőket, valamint a
vendég Soós Gyula őrnagyot (MH
3. TÉK parancsnok). Egyben ismertette a napirendi pontokat,
melyek közt szerepelt a klub alapszabályzatának megvitatása és elfogadása, (Ea: Binder Károly ny.
őrnagy), beszámoló a 2016. évi
munkáról és gazdálkodásról, (Ea:
Puskás Tibor ny. alezredes, Binder
Károly ny. őrnagy), valamint beszámoló az Ellenőrző Bizottságtól
(Ea: Nagy Gábor százados). Az
évértékelőben elhangzott többek
között, hogy a klub az elmúlt esztendőben is az elfogadott program
szerint végezte munkáját, figyelembe véve céljaikat. Így a magyar hazafiságeszmény ápolását,

települési véradások, egészségfejlesztő foglalkozások, szűrővizsgálatok lebonyolításának ad helyet
- felújításához 1.700.000 Ft ráfordítással, az ezen felüli összeget
az önkormányzat finanszírozza
a kulcsrakész állapot kialakításának az érdekében. A Vöröskereszt segít az önkormányzat által
jövőben kialakítandó közösségi
helyen rászoruló gyerekek nyári
táboroztatásában. Mayer Gábor
az általános iskola intézményvezetője a sajtótájékoztatón köszönetét fejezte ki Baráth Gábor
megyei igazgatónak és Targubáné
Szendrei Júlia térségi koordinátornak az iszapkatasztrófa óta az
iskola számára nyújtott támogatásért, és reményét fejezte ki, hogy
a meglévő jó kapcsolat a jövőben
még szorosabbá tehető. A 2016.
január 26-án létrejött stratégiai
partnerségi együttműködési megállapodás a közösségi igényeket
célozza, ugyanakkor, ahogy eddig
is, készek az egyéni igények kielégítésére is. A sajtótájékoztatón
elhangzott, hogy a jövőben közös együttműködéssel szerveznek
egészségfejlesztést célzó programokat a településen, ápolják a
testvér-települési kapcsolatokat,
segítik a határon túli magyar közösségeket, és keresik azokat a
további együttműködési lehetőségeket, melyek Devecser város
lakosságának javát szolgálják.
Nyárs Hajnalka

a nemzeti értékeket szolgáló honvédelem ügyét, a haladó katonai
hagyományokat. Tartalmas, eredményes programot tudhat maga
mögött a klub, derült ki a tájékoztatóból. A helyi önkormányzattal
is jó kapcsolatot ápolnak, résztvevői voltak a településen szervezet
nemzeti ünnepségeknek. Említésre méltó a régi temetőben a
‚48-as sírok gondozása, valamint
az I-II. Világháborús Emlékmű
környezetének széppé tétele. Itt
tujákat ültettek el. Sorra vették a
közösséget erősítő élményt adó
kirándulásaikat is. A továbbiakban szóltak a 2017-es év program
és pénzügyi terveikről, és küldöttnek megválasztották a klub
elnökét, Puskás Tibort.

Czeidli József
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Egyedülálló terápia a Fanni Házban

Fotó: Fanni Ház

Védőnők számára tartott szakmai
napot a Fanni Ház, tájékoztatta
lapunkat Séfer Hajnalka, a ház
vezetője. Az érdeklődők megismerkedhettek a ház történetével,
betekintést kaptak a mindennapi munkába, megismerték, mitől
családközpontú egy korai ellátás,
illetve mitől interdiszciplináris,
hogy kapcsolódik össze szervesen az egészségügy az oktatással
és mindez a szociális szférával.
Megtudhatták, hogy mitől „Furcsák sokszor a gyermekek a korai életszakaszban”, hogy az idegrendszeri értetlenség hogy vezet
tanulási zavarokhoz, és azok megelőzése nagyon fontos feladat. Bemutatásra került egy új manuális

technika, melyet alkalmaznak a
házban és egyedülálló a megyében. A szinergetikus reflexterápia, avagy Pfaffenrot-féle manuáltechnika, mely már újszülött
kortól is alkalmazható, különböző
fogások és nyomáspontok ingerlésének együttes hatásán alapul.
A módszer célja a mozgató szervrendszer másodlagos patológiás
elváltozásainak (izmok, ízületek
beszűkülése, fájdalmas deformálódása) megelőzése, csökkentése, megszüntetése, az izomtónus
normalizálása, a nagy- és finommozgások, valamint a száj funkciók javítása. Hatással van ezen
kívül a testérzékelés, a figyelem,
koncentráció zavaraira is. Dr.

„Amíg nincs baj, addig nincs baj…..”
Előadás a kéményseprő-ipari tevékenységben
bekövetkezett változásokról

Katona Zoltán tű. alezredes
Fotó: Katasztrófavédelem
2 017. jan uár 16-án a művelődési házban
Katona Zoltán tű. alezredes a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályvezetője tartott előadást a kéményseprő-ipari
tevékenységben bekövetkezett változásokról,
a szén-monoxid mérgezés megelőzéséről és
egyéb fontos tudnivalókról. A megjelenteket Szente Róbert tű. hadnagy köszöntötte,
Ferenczi Gábor polgármester köszönetét fejezte ki az előadás megvalósulásáért, mert a
mostanság sorozatban előforduló kéménytüzek elkerülése érdekében kiemelt szerepe van
a megelőzésnek. Az alezredes elmondta, hogy
2016. második felében módosultak a kéménysepréssel foglalkozó jogszabályok. Ezen időszaktól kéményseprő-ipari szerv illetve kéményseprő-ipari szolgáltató végzi a kémények
ellenőrzését illetve felülvizsgálatát. A kémények
időszakos ellenőrzése továbbra is kötelező feladat, melyet meghatározott ütemben tudnak
elvégezni. Amennyiben valaki úgy gondolja,
hogy ideje lenne kéményét szakembernek átvizsgálni, de egy ideje erre nem került sor, az
ellenőrzést meg kell rendelnie, mert esetleges probléma felmerülésekor az elmulasztás
következménnyel jár. A tűzvédelmi hatóság
az ingatlan tulajdonosát először felszólítja a
kötelezettség teljesítésére. Amennyiben a kéménnyel kapcsolatban bármiféle élet-és tűzveszéllyel összeköthető probléma merül fel a kéményseprő a helyszínen a kémény használatát
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Pfaffenrot által a 80-90-es években kifejlesztett, több mint 100
fogásból álló módszer, mozgásfejlődésükben elmaradt gyermekeknek és központi idegrendszeri
sérülteknek a kezelését célozza,
de alkalmazható hiperaktivitás,
egyensúlyi és szenzomotoros zavarok, tanulási problémák kiegészítő terápiájaként is. A szakmai
napon Preininger-Horváth Edina, a Biztos Kezdet Gyermekház
vezetője beszélt a biztos kezdet
programról, és a gyerekházakban
szerzett tapasztalatairól, valamint
dr. Kovács Ágnes neonatológus
(újszülöttgyógyász) osztotta meg
gondolatatit.
Nyárs Hajnalka

megtiltja. Amennyiben ez megtörtént, csak a A katasztrófavédelem elvégezte az érzékelők
kötelezettség teljesítése ellenében kapja meg a piacfelügyeleti ellenőrzését, amelyet követőfelhasználó a jogot az újra használatra. A letil- en lista készült a kétes eredetű, megbízhatattott kémények tiltás ellenére történő használata lan, valamint a biztos forrásból származó, jól
bírságot von maga után. A lakosság számára a működő készülékekről. Ez a lista elérhető a
kémények ellenőrzése, tisztítása, felülvizsgálata Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgaingyenes, ha a szolgáltató megkeresésére tör- tóság honlapján is.
ténő megadott első vagy második időpontban Kérdésként merült fel a szikrafogó kötelező
sikerül elvégezni. Amennyiben azonban csak elhelyezése az éghető tetőhéjalásokon. A hatáegy közösen egyeztetett harmadik időpontban lyos jogszabályok alapján éghető tetőszerkezet
tudnak sort keríteni az ellenőrzésre, seprésre, (bitumen zsindely) kialakítása csak az illetékes
a tevékenységért kiszállási díjat kell fizetni. A katasztrófavédelmi kirendeltség engedélyével
közületi szektorhoz (iskola, hivatalok) illetve lehetséges. Kötelező ezen héjalások esetén a
Kéményseprőipari
tevékenysé
tevékenység
vállalkozásokhoz tartozó ingatlanok használó- szikrafogóKéményseprőipari
felhelyezése a kémény
kitorkollásáinak valamennyi kéményseprő-ipari tevékeny- ra. Azoknak, akik elfelejtették engedélyeztetni
az önnek
legmegfelelőbb
formát ügyein
az önnekVálassza
legmegfelelőbb
formát
ügyeinek intézéséhez:
ségért díjat kell fizetni. Katona Zoltán alezredes Válassza
az éghető
tetőhéjazatukat,
utólagosan
hatósági
úr előadásából a jelenlévők megtudhatták azt
eljárás
belül
engedélyeztetnioldalán
szükséges.
honlapunk
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
az
keretén
honlapunk
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
old
is, hogy egy családi ház esetében melyek azok
apontból
figyelmet
arra,
hogy
a
legfontosabb
pontbólFelhívta
indítva a nap
24 órájában
indítva a nap 24 órájában
tényezők, amelyek egy esetleges kémény- vagy
az emberi élet megóvása, mely nem lehet
pénz
 e-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
címre küldve
 e-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
lakástűz kialakulásához vezethetnek, a közüze- kérdése,
hiszen „amíg nincs baj, addig nincs
 postai úton a 1903
Budapest,
Pf.:a314.
címre
küldve
(letölthető
iratminták)
postai
úton
1903
Budapest,
Pf.:
314. címre
küldve (letöl
mi hálózat kiépítésnél melyek azok az elemek,
baj”, de egy
esetleges
haláleset
bekövetkezésé
telefonon
a
1818-as
ingyenesen
hívható
központi
telefonszámon
jelentkező
melyek figyelembe vétele elengedhetetlen a nek elkerülése,
mindannyiunk
érdeke.
 telefonon
a 1818-as ingyenesen
hívható központi
telefonsz
megelőzés szempontjából. Ki gondolná, hogy
az
ügyintézőnél
ügyintézőnél
Nyárs Hajnalka
ingatlanokon jó szándékkal, költséghatékony személyesen - ügyfélfogadási időben - a megyei ellátási csoportjainknál
 személyesen - ügyfélfogadási időben - a megyei ellátási cs
ság érdekében elhelyezett polisztirol-szigetelés,
mekkora veszélyeket rejt, ha azt nem megfelelően végezték el, vagy a manapság annyira divatos műanyag nyílászárók, milyen mértékben
akadályozzák az ingatlanok légpótlását. Hova
vezetnek ezek a mulasztások? Lakástűzhöz
- ahol sok esetben utólag derül ki a tűzvizsgálatok során, hogy emberi mulasztás okozta
a bajt - illetve a manapság egyre gyakrabban
előforduló szén-monoxid-mérgezéshez, mely
esetében szintén fennáll, hogy megelőzhető
lett volna a probléma. Ennek értelmében az
előadás fontos részét képezte – és amellyel
Veszprém Megyei Ellátási Csoport
kapcsolatban az előadó a legtöbb kérdést kapTel.:
1818 (9.1-es
menüpont)
Veszprém
Megyei Ellátási Csop
ta - a megelőzésről szóló rész. Az alezredes úr
E-mail: kemenysepro.veszprem@katved.gov.hu
Tel.:
1818 (9.1-es menüpont)
kiemelte, hogy nagyon fontos a háztartásokban
Honlap: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
E-mail: kemenysepro.veszprem@katved.
Cím: 8200 Veszprém,
tér 2/A.
Honlap:Radnóti
http://kemenysepres.katasztrofaved
meglévő háztartási berendezések, a fűtésrendCím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A
szer, a kémények rendszeres, szakemberrel törÜgyfélfogadási idő
ténő vizsgálata, ellenőriztetése. Hangsúlyozta,
Ügyfélfogadási idő
hogy meghibásodás esetén szintén szakember
Hétfő:
8.00 - 20.00
segítségét kérjük a probléma elhárítása érdeKedd:
8.00 - 14.00
Hétfő:
8.00 - 20.00
kében. Célszerűnek tartja a háztartásokban a
Szerda:
8.00 - 14.00
Kedd:
8.00 - 14.00
porral oltó kézi tűzoltó készülék meglétét, ami
Csütörtök:
8.00 - 14.00
Szerda:
8.00 - 14.00
a jelenlegi jogszabályok alapján nem kötelező,
Péntek:
8.00 - 14.00
Csütörtök:
8.00 - 14.00
valamint a szén-monoxid érzékelő elhelyezését.
Péntek:
8.00 - 14.00
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Közérdekű

Páratlan összefogás az életért

Balról jobbra: Kiss Gábor gazdasági vezérigazgató-helyettes, Ferenczi Gábor polgármester, Szijártó László igazgató, Ölbei Zoltán

Fotó: Nyárs Hajnalka
Ölbei Zoltán devecseri lakos Devecser Város Önkormányzata,
a Bakonyerdő Zrt. valamint a
Veszprémi Főegyházmegyei Karitász összefogásával egy lélegeztető gép birtokába jutott. Az ünnepélyesen átadón az adományozók
képviseletében Ferenczi Gábor
polgármester, Szijártó László a
Veszprémi Főegyházmegyei Karitász igazgatója és Kiss Gábor a

Bakonyerdő Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese mondtak köszönetet az összefogásért.
A polgármester kiemelte, hogy
Devecserben fontosnak tartják
az adományozást, összefogással
azon vannak, hogy minden rászoruló lakosnak segítséget tudjanak nyújtani. Vallja, hogy az
életben mindenki azt kapja vissza,
amit ad. Szíjártó László igazgató

örömét fejezte ki, hogy ezzel a
példaértékű összefogással olyan
készüléket adhattak át, amely
valakinek az életét biztonságosabbá teszi. Az adományozókon
kívül köszönetét fejezte ki munkatársainak, Szijártó Gábornak és
Gelencsér Bencének, valamint a
pusztamiskei önkéntes csoport
tagjainak. Kiss Gábor gazdasági
vezérigazgató-helyettes hangsú-
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lyozta, hogy a Bakonyerdő Zrt.
számára a gazdálkodási feladatok
mellett kiemelten fontos a közcélú feladatok ellátása, és a társadalmi felelősségvállalás. Ölbei
Zoltán elmondta, hogy 2009-ben
tüdőátültetésen esett át. Betegsége miatt önálló légzése már nem
tudja biztosítani az elégséges gázcserét, szervezetének oxigénellátottsága így nem éri el a megfelelő
szintet, szervezete folyamatosan
oxigénhiányban szenved. Önmaga
mindennapi ellátása ugyan nem
okoz gondot számára, de komoly
fizikai munka elvégzésre nem képes. Véleménye szerint a számára
biztosított félmillió forint értékű
berendezés nagyban hozzájárul
életminőségének javításához,
amiért többszörösen is kifejezte
köszönetét mindazoknak, akik
részt vettek abban, hogy ez az
adomány eljuthasson hozzá.
Nyárs Hajnalka

Start munkaprogram számok és tervek tükrében

Fotó: Kovács Zsolt
A devecseri Start munkaprogram február 10-én tett bejárásán
Molnár András Kadocsa vezető,
és Ferenczi Gábor polgármester
mutatta be a program 2016. évi
eredményeit, az idei évre vonatkozó terveket. A tavalyi év decemberében 7 kismalac született
az állattartó telepen, melyek felhizlalásukat követően az óvoda
valamint az iskola konyhájára kerülnek a bérvágatás után. Tervezik 4 mangalica tenyészsüldő beszerzését, szeretnék az állományt
felszaporítani. A meglévő kacsaállomány már törzsállomány, ezeket
az idén beszerzendő keltetőgép
segítségével szeretnék szaporítani. Az őshonos tyúkállomány

lassan eléri a tojásrakás korát, a
megmaradt kakasok értékesítésre
kerülnek. Tavaly novemberben
született az első borjú, ez egy bikaborjú, ez év januárjában pedig
egy üsző. Ha elérik a vágósúlyt, az
iskola, óvoda kapja meg feldolgozásra. 120 süldő nyúl van most a
telepen, szaporításuk folyamatos, több mint 250 db-ot értékesítettek. Márc. 1-jén újra indul a
Start munkaprogram, jelenleg a
belügyminisztérium jóváhagyását
várják, melyet reményeik szerint
meg is kapnak majd. 6 pillére lesz
a programnak, melyben új elemként szerepel a belterületi utak,
mezőgazdasági utak karbantartása, emellett tovább folytatódik
a mezőgazdaság, a helyi sajátosságokra épülő alapprogram (be-

tontérkő öntés, illegális szemét
gyűjtése, ártalmatlanítása) megvalósítása. Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzését tervezik az idei
évben. Többek között egy nagy
teljesítményű keltetőt (500 tojásos), egy talajkombinátort, illetve
egy padkahengert - melyet az utak
karbantartásánál kívánnak hasznosítani – szeretnének megvásárolni. Nagyobb összeget szánnak
az idei évben a mezőgazdaságra.
Tervben van egy lakókonténer
beszerzése, mely a mezőgazdasági területen dolgozók munkakörülményeinek javítását célozza, szeretnék a tavaly telepített
bogyós ültetvény körbekerítését
vadkerítéssel, valamint növényvédő szer, talajerő utánpótló anyag,
és vetőmag vásárlását tervezik.

A polgármester tájékoztatójában
elhangzott, hogy a Start munkaprogram nemcsak hogy munkát
ad az embereknek, hanem az ott
dolgozók jelentős hasznot termelnek a városnak. 2016-ban ös�szességében 25 millió forinttal
gyarapították Devecser vagyonát.
Az idei évben cél a Városi Piacés Rendezvénytéren a burkolási
munkálatok elvégzése, egyrészt az
útfelújítás során nyert macskakőből, másrészt a helyben előállított
térkőből. Tervben van egy helyi
bolt létrehozása 3 millió forint
ráfordítással, melynek fő funkciója a Devecseri Portéka színvonalas helyen való értékesítése,
valamint lehetőség biztosítása a
kistérség településein előállított
termékek mintabemutatójára. A
bolthoz egy raktár is kapcsolódik,
ahol a két hűtőkamra áll, melyek
a megtermelt zöldségek hidegen
tartását szolgálják. Folyamatban
van, a helyiség villanyhálózatának kiépítése. A géppark egy MTZ
82-es traktorral bővülne, mely a
mezőgazdasági projektben, valamint a bioenergia ültetvényen
tesz majd szolgálatot. Bővíteni
kívánják a Devecseri Portéka repertoárját, bekerül a kínálatban
a tavalyi évben megkezdett gombatermelésből előállításra kerülő
savanyított, és szárított gomba is.
Nyárs Hajnalka
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Somló a télben

Megkérdeztük Tóth Péter hegybírót…
származik a téli hidegből.

Múlik a tél, jön a tavasz. Van-e
már mozgás a somlói szőlőkben?
- Igen, igen, éled a hegy. Metszenek a gazdák. Vannak, akik már a
decemberi kellemesebb napokon
is csattogtatták a metszőollójukat.
Nem volt az túl korán? Most
sincs elkésve a metszés. S ha jön
még a fagy?
- Már a november végi első fagyok megmutatják, megmutatták,
hogy melyik vessző halt el, illetve
melyik vessző életképes. A Somlón általában nincs olyan kitartó,
szőlőkárosító hideg, mint például
az Alföldön, ahol nem ritka több
egymást követő éjszakán is a -1520 C fokos hideg, s nappal is az
alacsony, 0 C fok alatti hőmérséklet. Az ilyen időjárás valóban
tudna még kárt okozni, de ez a
mi borvidékünkön nem jellemző.
A következő fagykárt már csak a
rügyfakadás utáni tavaszi fagyok,
a fagyosszentek okozhatnak még
májusban is. Emlékezzünk a tavalyi tavaszra. Reméljük, olyasmi
nem egyhamar ismétlődik…
Azt meg ne feledjük, hogy a kemény fagyok megritkítják a rovarkártevőket, tehát haszon is

Mit szól a hegybíró ehhez a csapadékhiányos télhez? Hogy viselik ezt az ültetvények?
- Valóban, az időjárás szélsőségei
fokozódnak. Most a csapadékhiányban is csak azt mondhatom el,
hogy rendkívül fontos az őszi, intenzív talajmunka, vagyis hagyjuk
a megmunkált szőlőben rögösen a
talajt, hogy minden csepp csapadék le tudjon szivárogni. Nemrég
jártam a Dél-Dunántúlon, ahol
oly szerencsések, hogy hatalmas
hó borítja a tájat, a szőlőültetvényeket. Nálunk a január elején
leesett eső sajnos jórészt lefolyt,
hiszen a megfagyott talajba nem
tudott beszivárogni. Majd jó nagy
sarak lesznek, ha enyhül az idő…
Még akik „kaszálják”, fűnyírózzák
a szőlősoraik közét, nekik is azt
javaslom, hogy ősszel törjék fel
ezt a füvesített részt, hogy a csapadék mind mélyebbre le tudjon
jutni az ő szőlőtőkéjük gyökereihez is.
Talán sajnálják feltörni, mert
akkor majd nehezen tolják a
fűnyírót a hantok felett. Lehet,
inkább bíznak a jószerencsében,
hogy úgy is jut elegendő csapadék a tőkékhez.
- Nem kell félni a rögöktől, a fagy
szétmállasztja azokat, s újra porhanyós lesz a föld, ha kisüt a tavaszi nap. Aztán a fű is átnő, kinő
ismét a területen. Megéri feltörni,
mert a föld vízháztartását csak
javítják vele, s több nedvességet
tárol majd a talaj. Így is gondolni,
készülni kell a nyári aszályra is.

A datolyaszilva

Más nevén, a kakiszilva egyaránt
gazdag ásványi anyagokban és vitaminokban, nyomelemekben is:
nagy mennyiségben van benne
kálium, magnézium, jód, vas, kalcium, foszfor, mangán, réz, emellett dúskál A-, B1-, B2-, C-, E- és
P-vitaminban. Nem véletlen, hogy

télen az egyik legjobb immunerősítő növényként hivatkoznak rá és
a megfázásos időszakban különösen remek szolgálatot tesz. A
kakiszilva elősegítheti a légutak
egészségét, enyhíti a torokfájás, a
torokgyulladás, a hörghurut tüneteit. A datolyaszilva igazi szívvédő gyümölcs is, mert rendszeres
fogyasztása a benne lévő anyagoknak köszönhetően hatásosan
kezeli a magas vérnyomást, csökkentheti a szívroham kockázatát
és a szívbetegségek kialakulását
is megakadályozhatja. Mindezt
köszönhetjük a nagy mennyiségű
káliumnak, ami köztudottan nélkülözhetetlen a szív-és érrendszer
számára.
A kakiszilva szép, narancssárga szí-

Már beszéltünk a szőlőmunkákról, a télről, a hidegekről, csak a
finom somlairól nem szóltunk.
Mi újság a hordókban borral?
- Fontos, hogy a gazdák kövessék nyomon a pincében a bor
fejlődését. S talán jó, ha nem
pincehidegen, hanem kicsit melegebben, úgy 16 C fokon ízlelgetik, kóstolgatják a bort. Mert
igazi arcát, ízvilágát (esetleges
hiányosságát) a bor ezen a hőmérsékleten jobban kiadja. A
somlói bor legjobb arcát sosem
fiatalon mutatja. Elmondható,
hogy a tavalyi termésből szép
minőségű, finom borok születtek, igaz, mennyiségileg jóval
kevesebb, mint azt a gazdák szerették volna. Talán már túl leszünk azon a Vince-napi rendezvényen (jan. 21.), amit a Dülöngélők
csapata szervez immár többedszer.
Ismeretes a népi jóslat: Ha csöpög a Vince, tele lesz a pince. Még
nem tudjuk, hogy fagy-e vagy olvad-e azon a napon. Minden esetre a társaság a hegyjárás, meg a
borkóstolás, borverseny mellett
igyekszik feltámasztani a Vince
napjához fűződő, kissé elfeledett
népi hagyományokat, mert szükség van az ilyen rendezvényekre,
ahol bemutatkozhatnak a gazdák
és minősíthetik boraikat. Engem
is borbírálónak hívtak meg. Illett
elfogadnom a felkérést.
Kik voltak még a társai a borbírák között?
- Barcza Bálint, Kis Tamás, Tóth
Péter, Györgykovács Imre, Szeremley László, Kecze Zoltán bírálta a borokat, de a szakmai zsűrin

nét a béta-karotintól kapja, ami nagyon fontos a szervezet számára,
hiszen A-vitamin képződik belőle.
Elsősorban a szem egészségéhez járulhat hozzá, erősíti a látást, óvja a
szemet a különféle betegségektől,
mint amilyen például az egyik reklámban is sokat hallott makula-degeneráció. A béta-karotin, kutatások szerint arra készteti a rákkeltő
anyagcseretermékeket, hogy ártalmatlan vegyületekké alakuljanak,
de a terjedésüket is megakadályozhatja. A datolyaszilva gazdag rostban, ennek eredményeképpen pedig
serkenti az emésztést és segít a méregtelenítésben, az emésztőrendszer
egészségesen tartásában. Óv a fertőzésektől, feloldja a székrekedést, ráadásul még a vastagbélrák kialaku-

kívül a vendégeket is pontozhattak. Marton László koordinálta
a borversenyt, melyre az egyesületi tagok nevezték be a boraikat. A huszonkettő benevezett bor
között volt rizling, juhfark, furmint, cuvée, hárslevelű. Kiemelkedő eredményt Bogdán Jenő és
Zsoldos László finom bora ért el.
A borversenyen kívül volt más
program is bizonyára.
- A délelőtti hegyi kiránduláson
úgy ötvenen vettek részt. Az érdeklődők három csoportban túráztak a hegyen, hat pince fogadta
őket szeretettel, kitűnő borral,
pogácsával. Megismerkedhettek a
gazdákkal, s ez volt a rendezvény
fő célja. A délután a somlószőlősi
művelődési házban folytatódott.
Kiss János polgármester szíves köszöntője után Juhász Dénes evangélikus lelkész szólt a szőlőművelésről, a borkészítésről, idézte
ideillően saját gyermekkorát is.
Az istentisztelet után megáldotta
a gazdákat, a rendezvény minden résztvevőjét. Balogh Zsuzsa a
szervező egyesület részéről megköszönte mindazok fáradozásait,
akik részt vettek a programban.
Ui: A meteorológusok azt mondták, az utóbbi 30 év leghidegebb
januárját éltük meg. Vince napon
sem csöpögött az eresz, tehát fagyott, igen kemény hideg volt éjjel, nappal…”Ha csöpög a Vince,
tele lesz a pince”, ez most nem
így történt. De majd meglátjuk,
szüret után elmondjuk…
M. Mester Katalin

lásának kockázatát is csökkentheti.
Téli vitaminbombának is nevezhetjük. Ebben a csodálatos gyümölcsben rengeteg antioxidáns van, amik
felveszik a harcot a szabadgyökökkel. Ezek sok más egyéb mellett az
öregedésért is felelősek, hiszen károsítják a bőr sejtjeit, elősegítik a
ráncok megjelenését, csökkentik a
bőr rugalmasságát, feszességét. Elég
borsos ára van, hiszen darabonként
3-400 Ft-ot is elkérnek érte a kisebb
zöldségesekben. De a nagyobb áruházláncok nemritkán akciójuk élére
tűzve csak 99 Ft-ért adják darabját.
Ez pedig egy (finom) fagyigombóc
árának csak fele, s mennyivel hasznosabb a szervezetünknek!
M. Mester Katalin

Intézményi Hírek
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„A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében”

Szalagavató a szakközépiskolában (Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Surányiné Gyöngyi
Együtt ünnepelt az avatandókkal
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Iskola Alapítvány ügyvezető igazgatója Thaisz Miklós, s a Szeretetszolgálat Egyesület Közép-dunátúli
Régió vezetője Bondor Lajos, a helyi
Idősek Otthonának vezetője Lozsiné
Rózsás Ildikó, a devecseri Gárdonyi
G. Általános és Művészeti Iskola igazgatója Mayer Gábor, a Városi Könyvtár
és Művelődési Ház igazgatója Szente-Takács Anna, s szintén a Máltaiak által működtetett Somló-környéki
Biztos Kezdet Gyerekházak szakmai
vezetője Preininger-Horváth Edina.
Megtisztelte az ünnepséget még Ékes
József volt országgyűlési képviselő és
Toldi Tamás volt polgármester is. A
protokoll-megjelenteknél jóval szélesebb volt a meghívottak köre, jelezte az
iskola, de többek nem értek rá ebben
az időpontban másféle elfoglaltságuk
vagy a már tomboló influenza miatt.
Idén is az ajkai Jubilate Női Kar énekelt Hartinger Nándorné vezényletével az „életről” a gyerekeknek, hiszen
többek közt elhangzott a „Múlnak a
gyermekévek…, Úgy szeretném meghálálni…”c. dalok is. Majd a két osztályfőnök, Kovács Éva - aki egyben az

intézmény igazgatója is - és Kulcsár
Julianna jöttek fel a színpadra, hogy
feltűzzék tanítványaiknak valóságosan is az avató-szalagot. 15 végzős
diák állt fel „az élet kicsi színpadára”:
Botló Ádám, Dávid Richárd, Horváth
Gábor, Horváth Éva, Horváth Georgina, Ivány Péter, Juhász Rudolf, Kardos
Norbert, Kovács Martin, Kozma Krisztián, Pápai Patrik, Sárközi Alexandra,
Schmailbach Dávid, Somogyi Nilla,
Szabó Attila. Örömmel láthattuk, idén
öttel több a végzős diák, mint tavaly,
hiszen akkor csak tíz fiatal ünnepelte
a szalagavatóját. A „légy jó mindhalálig” musical ismert dallamára kerültek
fel a szalagok a fiatalok blúzára, zakó-fazonjára. Mert minden fiún igazán
csinos, elegáns, sötét öltöny feszült,
nyakukban a világoskék monogramos-nyakkendő. Ugyancsak az iskola nyakkendőjét viselték a lányok is a
fehér blúz felett. A 10. évfolyamosok
nevében Gábriel Natália búcsúzott.
Kovács Éva Igazgató Asszony idén is
a legnemesebb gondolait gyűjtötte
csokorba, megerősítve azokat költők
meglátásaival, s hogy maibb legyen,
még egy „ütős” Edda szám szövegét
sem feledkezett el idézni:

„Álmodtam egy világot magamnak,
Itt állok a kapui előtt.
Adj erőt, hogy be tudjak lépni,
Van hitem a magas falak előtt.”
Majd szólt a szülőkhöz is: „Köszönet
illeti munkájukat, erőfeszítéseiket, biztatásukat, hogy segítettek gyermekeiknek eljutni a szakmaszerzés kapujához. Hogy szeretettel támogatják,
olykor nógatják őket, hogy partnerként működtek együtt az iskolával a
gyerekek jövője érdekében. Bizonyára nagy meghatottsággal, örömmel
és büszkeséggel tekintenek felnőtté
váló gyermekükre. Talán most van
az a pillanat, vagy pillanatok egyike,
amikor Önökben is tudatosul, hogy a
nem is olyan is rég még apró kezeket
lassan, óvatosan el kell engedni. Kedves Szülők, gratulálok végzős gyermekükhöz!”
Ha lehet, s szabad ilyet megfogalmazni, de miért ne szólhatnánk őszintén?
Az idei szalagavató több tekintetben,
pl. a tanulólétszám emelkedése miatt
is, még reménytelibb volt, mint a tavalyi. A pedagógusok folyamatosan
igen értékes munkát végeznek, hogy
haladjanak a fiatalok a kibontako-

Törékeny varázslat az óvodában

Óvodások köszöntője
Fotó: Kovács Zsolt
Az elmúlt év végére is jutott rangos esemény a
Vackor Óvodában. Megrendezték az év utolsó
Ovigalériáját. Vasáros Erika porcelánfestő

nem mindennapi csodáiból állítottak ki főleg
vadászképes poharakat, tányérokat, készletet.
A kiállítót és a vendégeket a rendezvény
moderátora Lipkáné Oszkó Ágnes óvónő
kedves szavakkal, Fábián Anna óvónő pedig
szép fuvolajátékkal köszöntötte. Verssel
kedveskedtek Martonné Májer Mária Katica
csoportosai: Bertalan Fanni, Fatér Gábor,
Farkas Zoé, Bartha Csenge és Kurucz László.
Szabóné Bakos Katalin – Erika fiánk egykori
óvónénije – méltatta a kiállító munkásságát.
Elmondta róla, hogy szeret festeni és már
gyerekkorában felfigyeltek tehetségére.
Porcelánfestő lett. Gyönyörű állatfigurákat,
tájakat fest. Most különleges anyagra,
porcelánra viszi fel figuráit tűhegyes ecsettel.

zás útján. Ne felejtsük el Pápai Patrik
rap-elését, mely mai, sajátos stílusban
„mondott kis képeket” az iskolai éveikről, barátságaikról. S még az ünnepélyes szakaszban adtak át - hálájuk
jeléül, köszönetképpen - a végzősök
egy szál rózsát a szüleiknek. Ez ünnepélyes fejezetet a Szózat hangjai zárták.
Nevezzük kis szünetnek, megpihenésnek azt a részt, ami ezután következett.
Színpadi kivetítéssel, vicces, derűs és
komoly iskolai fotókkal mutatták be
a diákok elmúlt 3 tanulmányi-évét az
intézményben. Láthattunk bőven játékos, bohókás képeket, de megörökítették a nyolc elsőáldozót is a szentség
felvételekor is. Ezután Kurdi Róbert
programja következett. Léleküdítő válogatással, kitűnően énekelt többek
mellett Máté Péter, Demjén számokat…Szükség volt erre az időnyerésre,
hisz a lányok ekkor öltötték magukra
a tánchoz az abroncsos, „királylány”
ruhájukat. A végzős három lányon
kívül az alsóbb-éveseknek is táncolni
kellett, hogy mind a 12 fiú partnert
kaphasson. Nagyon fegyelmezetten
lejtették végig a táncukat, szinte látszott, hogy félnek a botlástól, tévesztéstől. De ilyesmi nem történt! Ezután
minden felavatott táncos felkérte legközelebbi családtagját, édesanyját, apját vagy éppen a testvérét, barátnőjét. A
kellemes hangulatú, jól szervezett ünnepség után mindenki megelégedéssel
indult haza. Távozóban hallottam, mikor gratuláltak egyik lány édesapjának
a tanulmányok befejezéséhez, akkor ő
azt felelte: Ez nem befejezés! Ez csak
egy állomás, megyünk tovább… Valóban, a tanulmányokat, a tanulást
soha nem lehet befejezni… S kívánjuk,
hogy ugyanolyan körültekintő módon
járják majd az élet útját, mint amilyen
óvatossággal, - kerülve a botlásokat
– táncoltak a színpadon, az ünnepi
színpadon…
M. Mester Katalin

A méltató szavak után dalos játékot adott elő
a Mackó csoport; Orsós Dzsesszika, Simai
Tiffany, Firnicz Rubina, Szigeti Hanna, Vasvári
Zsófia, Horváth Judit, Ősi Natália, Fehérné
Sipos Beáta vezetésével. Három óvónő;
Bertalanné Poór Beáta, Lipkáné Oszkó Ágnes,
és Radován Péterné Zsuzsa énekléssel zárta
a műsort, amelyet Farkas Róbertné Gizike
állított össze. Erika ajándékát Radovánné
Zsuzsa készítette és adta át. Kedves, megfelelő
méreteket adó műsornak lehettem részese.
Tökéletesen érezhető volt az óvodavezető
Lennerné Pál Szilvia megjegyzése, hogy
az óvodában minden (a műsorok is) a
gyerekekhez van szabva.
Váti Ferenc
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5. születésnapját ünnepelte a Vackor Óvoda

„Brumma, brumma, hóha hó, Vackor Oviban ünnepelni jaj de jó!” (Folytatás az 1. oldalról)
Ezt követően beszámolt az elmúlt öt évben elért sikerekről, eredményekről. Az ünnepi díszbe öltözött
folyosón, meghitt mesebirodalom, zenekuckó, ábrázoló sarok fogadta az érkezőket. Láthattunk rajzoló,
tornázó, társasjátékozó apró bocsokat, akik erre az alkalomra vendégségbe érkeztek a családoktól. Vackor
téli álmából való ébredését egy homok animációs
kisfilmen kísérhettük figyelemmel, melyet Imriné
Szilvi és Bertalanné Bea varázsoltak elénk. A medve
tappancsok a tornaterembe vezettek, ahol Vackornak
az édesen szendergő, piszén pisze kölyökmackónak
árnyékát pillanthattuk meg. Az óvodapedagógusok
(Imriné Szilvi, Radovánné Zsuzsa) és az ovisok egy
csuporba ajándékot gyűjtöttek a szülinapos medvebocsnak, amit a Táltos nyelvi tehetség műhelyes gyer-

mekek tréfás verssel, a Bóbita csoportosok mézzel,
a Nyuszi és Cirmi csoportosok mézes süteménnyel,
a Napsugár csoportosok jó kedvű brummogással, a
Katica és Mackó csoportos, Százszorszép néptánc
tehetség műhelyes, nagycsoportosok dalos játékkal töltöttek meg. A csalafinta Csigabiga csoportos
apróságok mézcsenéssel is próbálkoztak. Az óvóés dajka nénik lámpás fényjátékkal varázsolták el a
gyermekeket. Miután a napocska előbújt, Vackor is
kimerészkedett a barlangjából, a Csipcsirip csoportos
gyermekek táncolni tanították. „Ég a gyertya ég, öt
kis gyertya ég” – hangzott a köszöntő ének. Hatalmas
születésnapi tortával kedveskedtünk az ünnepeltnek,
aki boldogan osztotta meg a gyermeksereggel csokis-málnás finomságát. Nagy örömmel fogadtuk a

Családsegítő Központ munkatársainak ajándékait,
a mézzel teli csuprot és egy Mackóbarátot Vackornak. Vackor a vendégeknek aprócska textil macikkal,
az őt ünneplő gyermekeknek mézes puszedlival,
mackó csipesszel kedveskedett. Óvodánk valamennyi
munkatársa nevében köszönetet mondunk Baráth
Andrásnak és Kovács Zsoltnak segítő munkájukért,
a technikai feltételek tökéletes biztosításáért.
„Három véka jó kívánat, áldjon meg az ég, Vackor!”
Mackó öleléssel, Vackor Óvoda apraja-nagyja nevében:
Bertalanné Poór Beáta
óvodapedagógus

A kisgömböc útja

Vendégségben a húsüzemben
„A környező világ iránti érdeklődésünk velünk születik. Születésünk pillanatától egy bonyolult
és elkápráztató világ felfedezésére
vágyunk. Vannak emberek, akikben ez a szenvedély az idő múlásával, vagy az élet megpróbáltatásai közepette kihűl, de vannak
szerencsések, akiket életük végéig
hevít.” (Gerald Durell)
Legfőbb törekvésünk minden alkalmat kihasználni a gyermekek
óvodai élete során, hogy személyes élményhez juttassuk őket.
Szerezzenek tapasztalatot közvet-

Fotó: Vackor Óvoda

len környezetükből! Tudjanak rácsodálkozni, lássák meg az összefüggéseket a tágabb természeti,
emberi és tárgyi környezet viszonyaiban. Január a disznóvágások
időszaka. Csikorgó hidegben látogattunk el a Húsüzembe, ahol
minden esztendőben a nagyobb
gyermekek Szalai József, Józsi bácsi kíséretében végig nézhetik,
hogy lesz a disznóból kolbász,
szalonna, hurka, hogy kerül a
„kisgömböc„ a tányérunkba. Józsi bácsi nagy szeretettel beszélt
munkájukról, a haszonállatok-

ról, s lépésről-lépésre láthattuk
a feldolgozás menetét. „Szalámiból, kolbászból van itt a kerítés!”
- hallottuk a lelkes gyermekektől,
s szemünkkel le is fényképeztük
gyorsan. Felfedező utunk végén
terített asztal várt bennünket,
mint a mesében, s megkóstolhattuk a devecseri parizert, sonkát,
ízes szalámit, a roppanós virslit.
„Kedves dolgozó nénik, bácsik
azt kívánom, hogy mindig boldogan, mosolyogva menjetek dolgozni, egyetek sok gyümölcsöt,
zöldséget, legyetek mindig egész-

Fotó: Vackor Óvoda

ségesek, s vigyázzatok, nehogy
elvágjátok kezeteket, ujjatokat!
Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk! Olvashatta Józsi bácsi
a gyermekrajzokról a szeretetüzeneteket, melyeket búcsúzóul
átadtunk sok szeretettel. Beköszöntünk a boltba is, ahol a kész
devecseri Húsüzem finomságait
árulták.
Köszönjük, hogy itt lehettünk!
Nyuszi, Mackó, Katica csoportok nevében:
Radován Péterné
óvodapedagógus
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„A zene az kell…..!”
Pillanatképek a zeneiskola életéből

Göcsei Márk (furulya, trombita) és
Bobay Boglárka

Ihász Irén (zongorakísérő) és Tomor Júlia

Együtt az igazgatónő-Ihászné Szabó Katalin,
a tanítvány-Venczel Zsófia és a zongorakísérőIhász Irén

Horváthné Fatalin Zsuzsanna (zongora, szolfézs) Bojnécz Gábor (zongora-/-kísérő) és Németh
Sandro
és Orbán Bianka

utódot találni. Az ilyen kicsi iskola, mint a mienk, nem is nagyon
tud egy zenetanárnak teljes állást
biztosítani. Volt növendékeink
közül szeretnénk megoldani ezt
a problémát, nekik adjuk át a stafétát, ez a jövő feladata.

Ihászné Szabó Katalin (klarinét,
fuvola) és Fenyvesi Júlia

A Devecseri Zeneiskola tagozatvezetőjét, Ihászné Szabó Katalint kérdezem az intézmény első
félévéről.

Melyek voltak az elmúlt időszak eredményei, számokban
kifejezve?
- Tanulói létszám 60 fő. Sajnos
csökkenő tendenciát mutat. A zeneiskolai létszám sokáig tartotta a 80-90 fő közötti átlagot. Ma
már minket is elért a csökkenés.
Egyrészt kevesebb a gyermek Devecserben, másrészt kevesebben
vállalják a többletmunkával járó
zeneiskolát. Aki zenét tanul, az
két iskolát végez! Heti két hangszeres óra, szolfézs, zenekar és
ehhez jön a sok szereplés.
Milyenek a személyi feltételek?
- Idén hat tanár tanít zenét (lásd.
képeken…főszerk.), és van egy
pedagógiai asszisztensünk Hekele Dániel. A zenetanárok is egyre
kevesebben lesznek. Aki elmegy
nyugdíjba, nem taníthat vissza az
iskolájába, a helyére pedig nehéz

A zeneiskola mindig jól teljesít
versenyeken. Voltak az első félévben zenei versenyen?
- A legtöbb verseny tavasszal zajlik, de az első félévben is rendeztek több megyei és országos versenyt, ahol tanulóink képviselték
intézményünket:
Eredményeink
2016. november 10-11-12. VII:
Farkas Ferenc Zongoraverseny
Dunakeszi-Versenyzők: Balogh
Panna, Bokros Bálint, Molnár
Barbara, Molnár Bálint, Vadas
Csaba
Különdíj: Molnár Bálint, Vadas
Csaba-Felkészítő tanár: Ihász Irén
2016. november 26. Balatonparti
Zeneiskolák XXII. Kamarazenei
Találkozója, Balatonalmádi
Versenyzők: Molnár BálintBokros Bálint négykezes – arany,
Boldizsár Bíborka, Pataki Bence,
Promber Bálint-rézfúvós trióarany-felkészítő tanárok Ihász
Irén, Ormándlaky Péter
2016. december 7. XIV. Veszprémi Regionális Trombitaverseny
Versenyző: Boldizsár Bíborka-arany, korcsoport I. helyezés-Felkészítő tanár: Ormándlaky
Péter-Zongorakísérő: Ihász Irén
Minden olyan lehetőséget ki kell
használnunk, ahol megmérhet-

Ormándlaky Péter (rézfúvós, karnagy) és
Szőke Mihály

jük munkánk színvonalát. Ez
elsősorban a zenei versenyeken
lehetséges. A versenyen mind a
tanuló, mind a tanár szakmai vis�szajelzést kap munkájáról. Ezen
túl kapcsolatok kialakításának,
szakmai tapasztalatcserének, iskolánk jó hírneve ápolásának fontos színtere. A versenyre készülés
során a tanuló többet gyakorol, és
függetlenül az elért eredménytől
ebben az időszakban többet fejlődik, mintha nem vett volna részt
a versenyen.
Mit terveznek a második félévre? Milyen rendezvények, versenyek, táborozás várható?
- A zeneiskola a helyi kulturális élet fontos szereplője. Nincs
olyan rendezvény Devecserben,
ahol ne jelennének meg a zenészek, ezzel színesítve a műsort,
és emelve a színvonalat. Egy saját
élményem erősített meg abban,
hogy a zeneiskolának ez nagyon
fontos feladata.Volt tanítványommal találkoztam, aki a vörösiszap
katasztrófa után költözött el Devecserből. Új lakóhelyén még
mindig jár zeneiskolába, és nagyon szereti. Egy valami azonban
hiányzik neki: a sok szereplés!!!
És elkezdte sorolni az emlékeit, amelyek itt helybeni szereplésekhez, megyei versenyekhez
fűződnek. Ahol, most tanul, nincsenek szereplések, nem indulnak
versenyeken. Lám, milyen fontos egy gyermek életében a zene,
a szereplések. Jóleső érzés volt
hallgatni, milyen szép emlékeket

őrzött meg ez a gyermek a devecseri éveiről. Soha nem tudhatjuk, honnan érkezik visszajelzés
munkánkról, sokszor évek múlva. De fontosak ezek, mert megerősítenek minket abban, hogy
jó úton haladunk. Mozgalmas
időszak elé nézünk. A második
félévben sok versenyt céloztunk
meg: megyei mélyrezes verseny,
regionális zongoraverseny Székesfehérváron és Veszprémben,
megyei fafúvós verseny, megyei
trombitaverseny. A versenyekre
folyik a felkészülés. Hagyományos
rendezvényeink: Farsangi koncert: február 28. kedd, 17 óra. Április végén anyák napi koncerttel,
júniusban tanév végi koncerttel
várjuk az érdeklődőket. A zenekar iskolai, városi rendezvényekre
készül, minden időszak ad feladatot. A nyári táborozás, pihenés és
felkészülés is egyben a következő tanévre. Fontos esemény a zenekari tagok életében, Már most
készülnek rá, felidézik emlékeiket. Mindent megteszünk, hogy
ingyenesen vehessék igénybe a
gyerekek a tábort. Ebben segít
az önkormányzat is. Április 21-re
tervezünk egy közös jótékonysági
bált, melynek bevételét a táborozásra ajánlják fel.
Jó munkát és sok sikert kívánunk a második félév feladataihoz! Köszönöm az interjút!
Váti Ferenc
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„Szeretek az embereknek örömet szerezni”

90. születésnap

90 év! Nagyszerű egészség, rövid és hosszú
távú memória, jó fizikum. Ha kell, könyvből
idéz, ha kell, verset mond – a sajátját is – ha
kell, kórusműből énekel, és szívesen dúdolja Rossini Tell Vilmos operájából a pásztor
furulyajátékát. Ő Molnár Gyuláné Tüke Mária.
A gólya kissé megkésett
A 43 éves anya és az 52 éves apa hatodik gyermeke Marika. 1927. február 4-én sírta magát a világra Devecserben, abban a házban,
ahol ma is él. A hat gyerek között nagy volt
a korkülönbség. A legidősebb báty fia szinte
egyidős volt az újszülött nagynénivel, a nővére
pedig akkor házasodott. Így érthető, hogy a
szülők kissé aggódva fogadták az újszülöttet.
De hamarosan minden a helyére került és
nagyon szép családi életet éltek. Szeretettel
vették körül a legkisebbet, akinek csak apróbb
feladatok jutottak. Teheneket őrzött, bevásárolt, kísérte édesapját a mezőre. Az iskola 6
osztálya akadálymentes volt. A ma is hálás
tanítvány sorolja tanítóit: Sikos Ella, Láng
Ella, Nagy János, Pajer István, Avar Gyula
igazgató. (1933-1939)
Tulipánoktól dédunokáig
Marika 15 évesen az Exner István vezette
grófi kertészetben munka közben csodálhatta
meg és gondozhatta a 24 féle tulipánt és a
többi növényt. A szakácsnő rendelésére öt
társával válogatta össze a grófi asztalra kerülő
zöldségeket. A kis kontesz gyakran leszökött
közéjük a kastélyból, hogy öntözhesse a
virágokat. Szép hely volt, amelyet jó helyre
váltott Marika, amikor 19 évesen Budapesten
szobalánynak állt a devecseri származású
Ruper Rezső ügyvéd, országgyűlési képviselő
házában. Családtagnak tekintették. Hamar
kiderült, hogy a városi nyüzsgés nem a falusi
lánynak való. Két év után visszahívta a hazai
táj nyugalma. Munkát vállalt a téglagyárban,
majd az olajfinomítóban. 1953 tavasza élete
legszerencsésebb fordulatát hozta. Lisztleszedő
lett a malomban Molnár Gyula műszakjában.
Három hét alatt egymásba szerettek, és
1954-ben összekötötték életüket. 1955-ben
megszületett Zsuzsa, aki jelenleg Hamburgban
dolgozik és két unokával – Jánossal és Gáborral
– és egy dédunokával, Grétivel örvendeztette
meg a mamát. Tamás 1956-ban látta meg a
napvilágot. Most országos szinten ismert
pálinkafőzdét üzemeltet Balatonalmádiban.

A nagyszülők és az unokák
(Tamás, Andrea, János, Gábor)

A 26 éves Mária
Tőle is két unoka, Tamás és Andrea bővíti a
család örömét. Gyula és Mária 39 évig éltek
nagy szeretetben. A férj 13 éven át volt beteg.
Felesége odaadóan ápolta és féltette. „Mert az
ember félti azt, akit szeret”- mondja Mária. A
családfő 1993-ban hagyta itt örökre szeretteit.
Hiánya ma is fáj.

Élete állandó kísérője a dal, a zene és az
irodalom
Tüke Marikát egyik barátnője a Heinczinger István vezette dalárdába hívta. Örömmel
ment és ott is ragadt. Az énekkar akkor 5456 tagból állt. (Kezdi sorolni a neveket) Járási
versenyt nyertek, megyei és győri 2. helyet.
Szolnokon országos bemutatón vettek részt.
A templomban passiót énekeltek. Az énekkar
75 éves jubileumán Bárdos Lajos vezényelte a
100 tagú összevont kórust. A rádió Székesfehérváron vette fel műsorukat. Országos hírűvé váltak. Marika esküvőjén az egész dalárda
dallal köszöntötte. A másik nagy szerelme
az irodalom. Francia, orosz klasszikusoktól
idéz. Sok verset ismer, ő maga is ír. Egy füzet
40 versével elkallódott, de a bátyja halálára
írtat most is hibátlanul mondja el. (1946ban kapták az értesítést a halálról) Szellemi
frissességét olvasással, zenehallgatással, TV
nézéssel, „szomszédolással” őrzi. Zsuzsa lánya
naponta kétszer is hívja egy kis eszmecserére.
Soha nem unatkozik. Köt, horgol, mos, takarít. Egészsége megtartásában Judit doktornő
is segít. Kiegyensúlyozottságát annak is köszönheti, hogy soha nem gyűlölködött, elfogadta az embereket olyannak, amilyenek. „Te
mindig mosolyogsz”- mondják neki ismerősei.
Ez igaz. Oka, hogy sok szeretet kap. Ez nagyon
fontos, mert minél idősebb az ember, annál
több szeretetre van szüksége, amelyet igyekszik viszonozni, mert benne nagyon sok szeretet van. Ő is tudja és vallja, hogy a „szeretet
nem kopik a használattól, hanem növekszik.”

Váti Ferenc

A Molnár család: Gyula, Mária, Zsuzsa,Tamás

1975. Mária és Gyula

Interjú/Közérdekű
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Interjú

Minárcsik Sándor ebrendésszel

Minárcsik Sándor
Fotó: Kovács Zsolt
Évente rengeteg utcán kóborló állattal találkozhatunk Devecserben. A probléma
megoldottnak látszik, hiszen, 2016. december 1-től van a városnak gyepmestere.
Munkájáról Minárcsik Sándor ebrendészt
kérdeztük.

- Nagyon sok állatvédő van a városban,
akik partnerek a munkában, chipolvasóval is rendelkeznek. A befogott állatok a
saját telepemre kerülnek ellátásra, mert
Devecserben még nincs lehetőség az elhelyezésükre. Az önkormányzat együttműködő, de nagyon szigorú személyi
és tárgyi feltételeknek kell megfelelni
ahhoz, hogy helyben megoldható legyen ez az ellátás.
Milyen emberi tulajdonságok szükségesek a feladat ellátásához?
- Elsősorban humánus, állatbarát legyen
az ember. Rendelkezzen jó kapcsolatteremtő képességgel.

Az első beszélgetésünk kapcsán megjegyezte, hogy a gyepmester kifejezést
Önre nézve nem találja helyénvalónak.
Miért?
- Én elsősorban állatvédő vagyok. Ezzel
párhuzamosan végzem a gyepmesteri
munkát, de mindig előtérbe helyezem
az állatok jólétét és kíméletét. Talán az
ebrendész kifejezés a legmegfelelőbb.

Milyen jogkörei vannak?
- Említettem, hogy nem vagyok hatóság,
végrehajtó vagyok. Jogos panasz esetén a jegyzőt kell megkeresni, én csak
közvetíteni tudok. Hatósági jogköröm
nincs, ezért szükség esetén rendőri kísérettel megyek. Próbálom az emberekkel megértetni, hogy kutyát tartani
nem kötelező, de ha már valaki tart,
azt tegye úgy, hogy a környezetében
élőknek megfeleljen.

Mit takar ez a munkakör?
- A város belterületén kóborló ebek befogása a szerződés szerinti feladatom.
Végrehajtó személy vagyok, nem hatóság. A polgármester és a jegyző utasítása
szerint végzem a munkám. Kóbor állat
bejelentése esetén a lehető legrövidebb
idő alatt próbálok érkezni. Aztán felmérem, hogy az állat mennyire veszélyes,
kiszökött állatról, vagy régóta kóborlóról van-e szó, és kíméletes módszerekkel
megpróbálom befogni. Első az emberek
biztonsága, cél, hogy a gazdához kerüljön vissza az állat.

Milyen veszélyekkel jár munkája? Sérült-e meg munkavégzés közben?
- Komolyabb sérülésem nem volt, de óva
intek mindenkit, hogy egy ismeretlen
állatot felkészültség nélkül befogjon. A
kutyaharapás ugyanis magában hordozza a veszettséggel való fertőződés kockázatát, amely miatt egy oltási sorozat vár
az emberre, amely további kockázatokat
feltételez. Gyerekeknek sem ajánlatos a
kóbor állatok simogatása, nem tudhatjuk az állat milyen parazitákat hordoz.

Mi történik a befogott állatokkal?
- Chipolvasást (4 éve kötelező a chip!)
követően, ha chipes a kutya, értesítjük a
gazdáját, és az oltási könyv ellenőrzése
után átadom az állatot, és egy szóbeli
figyelmeztetéssel élek. Ha chipet nem
találunk, az azt jelenti, hogy veszélyes,
veszettséget terjeszthet az állat. A szomszédokat ugyan megkérdezem, de mindenképp karanténba kerül, elszállítom
a telepre. Az állat elhelyezését követően 24 órán belül állatorvos vizsgálja
meg, majd 14 napig megfigyelés alatt
áll. Amennyiben az állatorvos egészségesnek nyilvánítja, és gazdája nem
jelentkezik, chippel, oltással ellátva egy
állatvédelmi alapítványhoz kerül, ahol
megpróbálnak gazdát találni neki.
Előfordul-e, hogy egy állat elaltatásra kerül?
- Csak nagyon ritka esetben. Például,
ha egy balesetben megsérül, és az élettel nem összeegyeztethető állapotba
kerülne, vagy olyan sérülései lesznek,
melyek következtében további életében
nyomorék lenne. (pl.: gerincsérülés)
Hol tart most Devecserben ez a kezdeményezés?

Volt-e olyan eset, hogy megsajnált,
vagy megtetszett Önnek egy állat és
azt megtartotta?
- Egy 12 éves kutya gazdája lemondott
az állatról, arra kért, hogy altassam el,
mert nem tudja tovább tartani. Ezt nem
tudtam megtenni, inkább befogadtam.
Honnan, milyen támogatást kap?
- A befogott állat tartásával kapcsolatban az első 14 nap díját az adott polgármesteri hivatal rendezi, ezután az
állatbarátok adományaiból, önkéntes
munkával fenntartott alapítványom finanszírozza az állatok tartását, hogy ne
kelljen elaltatni őket. A telepen tartott
állatok száma 25-30 között változik. Jól
működik az örökbefogadási program.
Milyen javaslatai vannak az állattartóknak?
- Zárják a kapuikat, hogy az állat ne
tudjon elszökni. Póráz nélkül ne legyen
a kutya az utcán! Harapós veszélyes
kutyán mindig legyen szájkosár! Az
oltási könyv mindig legyen rendben!
Ellenzem a gyerekek kutyával történő
megajándékozását. Ne tegyék! Egy állat
tartása felelősséggel jár, a kutya élőlény,
nem ajándék.
Nyárs Hajnalka

Meghívó
Az MSZP Devecseri Csoportja
tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját,
2017. március 5-én vasárnap
16 órai kezdettel
tartandó hagyományos
nőnapi rendezvényére
és az azt követő baráti beszélgetésre
a városi Művelődési Ház nagytermébe!
Az ünnepelt hölgyeket köszönti:
Gőgös Zoltán
országgyűlési képviselő
A műsorban fellépnek:
Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar
Ajka-Padragkút Néptánc Együttes
Barátok zenés nosztalgia duó:
(Pék Attila: szintetizátor,
ének; Szente István: dob)
Ünnepeljünk együtt Önökkel, Önökért!

Alapítva 1927-ben

Tudomány/Sport/Könyvajánló

Devecser sportja
Felkészülési eredmények

A téli hónapokban lezajlott edzőmeccsekről, játékos teljesítményről
Cserna Róbert a férfi futball csapat
edzője nyilatkozott:
Január 28-án Magyarpolány csapatát
fogadtuk Ajkán, ahol 5-3-ra győztünk. Az első félidőt nem számítva
kijött a két csapat közti különbség.
Ez volt az első edzőmeccsünk, elég
nehezen álltunk össze rá, de a célját abszolút elérte. Kifutotta magát
mindenki, a fizikai terhelést megkapták a fiúk. Február 1-jén az NB
III-as Veszprém csapatától 7-1-re
kikaptunk. A labdabirtoklásban és
a támadásban is tudtunk szép dolgokat véghezvinni. Megérdemelten
győztek, de hozzá kell tegyem, hogy
minden edzőmeccsünkre csak 1113 játékossal állunk ki. A Horváth
ikrek voltak egyedül a padon ezen
a meccsen. Február 4-én Celldömölkön vendégeskedtünk, ahova szintén
„elég foghíjasan estünk be”. A kis
létszámnak is köszönve sima 4-0-s
vereséget szenvedtünk. A február 8-i
Ajka U19-cel tervezett edzőmeccset
lemondták az ajkaiak, a betegség miatt hiányzó játékosaikra hivatkozva. Nagyon nem erőlködtünk másik
edzőmeccs szervezésével, mivel mi is
kevesen voltunk. Február 12-én Tihanyba látogattunk el a megye II-ben

játszó Csopak csapatával meccselni.
Szégyenszemre nyolc (!) ember tudott eljönni erre az edzőmérkőzésre,
amit csak az ellenfél jóindulatának
köszönhetően tudtunk lejátszani,
mivel három cserejátékosukat kölcsönadták a meccsre. A többiek elmondása szerint 10-5-re nyertünk,
de egy bíró fújta a meccset, ahol
megítélésünk szerint több vitatható helyzet is volt. A nyolc játékosom
előtt le a kalappal a teljesítményük
láttán. Bosszantó, hogy már megint
nem tudtunk teljes kerettel felállni a
meccsre két héttel a bajnokság kezdete előtt, és az is, hogy vannak játékosok, akikért elmegyünk autóval
és arra nem képesek, hogy felvegyék
a telefont. Itt tartunk most.

„Szakembör köll!”

Heizler Gábor a Devecser SE futball
szakosztályának vezetője számolt be
lapunknak a csapatot érintő személyi változásokról, tervekről. A női
csapat irányítását Scheily József veszi át februártól, mivel Tahin József
munkájára az utánpótlás nevelésben
nagy szükség van. (A női csapat téli
tornákon és felkészülési mérkőzéseken való szerepléséről, valamint
Scheily József edzővel készített interjút a márciusi számban olvashatják.
a szerk.) Az egyesület Szélessy Balázs

segédedző személyével is bővült. A
Molnár Gábor Speciális Szakiskola
testnevelő tanára a jövőben az utánpótlás csapatoknál segít be a szakmai
munkába. Balázs eddig nem rendelkezett különösebb edzői tapasztalattal, de beíratták egy „C” licenszet
adó edzői iskolába, tudtuk meg a
szakosztályvezetőtől. A játékosok
átigazolása terén nem volt mozgás,
mivel ahogy előző számunkban is
megírtuk, az MLSZ új szabályozása
miatt az egyesületek bárkiért pénzt
kérhetnek az átigazoláskor. Pénz pedig a legkevesebb, már amiből az
egyesületnek van. A TAO-s pályázatokon hiába szerepeltek/nek jól,
a megvalósításhoz szükséges önrészeket csak nagyon késve tudják
megkapni az önkormányzattól. A
Coerver programból átvett gyerekekről kérdezve kifejtette, hogy látszik rajtuk a képzettség, ügyesebbek, felkészültebbek. Sajnos most
azonban úgy néz ki, hogy megtört
ez a lendület, kevesebb az edzéseket
látogató gyerekek száma. Bizakodva
néz a jövőbe, reméli, hogy a pályázatokat sikeresen be tudják fejezni
így májusra egy defibrillátorral, egy
4,5 milliós pályarekonstrukcióval, és
egy kisbusszal fognak gyarapodni.
Ifj. Kozma György

Előzzük meg a légúti betegségek kialakulását!
Megkérdeztük a védőnőt Rába Jánosné Cecíliát

Az egész országban tombol az influenza. Környezetünkben is sokan betegek vagy magunk is a náthával,
lázzal küszködünk.
- Valóban a légúti megbetegedések
leggyakrabban a hidegebb őszi és téli
hónapokban fordulnak elő, melynek
kórokozói vírusok és baktériumok
egyaránt lehetnek. Az alapján, hogy
a légző rendszert hol érintik, beszélhetünk a felső légutak (orrüreg, arcüreg-homloküreg, garat, gége) és az alsó
légutak (légcső, hörgők, tüdő) megbetegedéséről.
Mik a leggyakoribb tünetek?
- Lehet hirtelen jelentkező elesettség érzés, az orrnyálkahártya duzzanata miatt úgy érezzük eldugult
az orrunk. Az orrváladékunk lehet
vízszerű, színtelen, felülfertőződés
esetén sűrű, zöldes színű. Fájhat a
fejünk, fülünk, lázasak lehetünk. A
garatban lefele csorgó váladék miatt
köhögünk, mely hányingert, hányást
is kiválthat. Fájhat a torkunk, nehezebben nyelünk, berekedhetünk. Étvágytalansággal is járhat a betegség.
Gyakran érzünk ilyet egy sima meghűléskor is. Mennyivel nagyobb baj
az influenza?
- Influenza vírus okozta megbetegedés esetén a tünetek szintén hirtelen
jelentkeznek és a felsoroltak mellett
izomfájdalommal és magas lázzal, levertséggel járnak. Az izomfájdalom
lehet a végtagok vagy a hát fájdalma is.

Mit tehetünk megelőzésképpen?
- Mivel a betegségek egyrészt cseppfertőzéssel terjednek, fontos, hogy köhögéskor, tüsszentéskor az orrunk és a szánk
elé tartsunk papírzsebkendőt!
Hihetetlenül hangzik, de a kitüsszentett
nyálcseppek kb. 3 méteres körzetben
terjednek, s fertőzhetnek meg másokat.
A zsebkendőt használat után dobjuk a szemetesbe. Ha éppen nincs
kéznél zsebkendő, akkor inkább a
könyökhajlatba és ne a tenyerünkbe
tüsszentsünk, köhögjünk. A kezünk
által a kórokozók rá kerülhetnek a
tárgyakra pl: kilincs, bevásárlókosár
füle, stb.. és onnan másokat fertőzünk tovább. Mossunk gyakran kezet
meleg vízzel és szappannal, alaposan.
Ne siessük el, kézmosásunk legalább
20 másodpercig tartson.
A lakásunkat hogyan fertőtlenítsük?
- Szellőztessünk többször, rövidebb
ideig. Kerüljük a zsúfolt helyeket, s
ilyenkor ne hívjunk vendéget. Ha a
családban pici baba van, a felnőttek,
nagyobb gyermekek használjanak
orr-száj maszkot. A gyermekeket
játékosan tanítsuk meg a helyes orrfújásra. A szoba levegőjét párásítsuk, akár úgy hogy vizes törölközőt
terítünk oda vagy edényben vizet
párologtatunk.
Étkezésben, öltözködésben milyen
jótanácsokat kaphatnánk?
- Fogyasszunk több zöldséget, gyümölcsöt, figyeljünk oda a folyadék
pótlására. Az időjárásnak megfelelően, rétegesen öltözködjünk. A beteg

gyermeket kínáljuk meg naponta
többször vízzel, teával, gyümölcslével. Köhögés esetén a váladékot oldja, láz esetén kiszáradás megelőzésére szükséges a megfelelő mennyiségű
folyadék. Ha lázas a gyermekünk, akkor ne takarjuk be vastag paplannal,
inkább vékony takaróval, hogy teste
elegendő hőt tudjon leadni.
Nemrégiben fontos volt a testhőmérséklet alacsonyan tartása, a
lázlehúzás tablettával, kúppal,
esetleg borogatással is. Most úgy
halljuk, hogy „gyógyító a láz”. Mi
a megfelelő eljárás a legújabb ismeretek szerint?
- A láz a szervezet védekező reakciója
a betegségek leküzdésében. Legfrissebb egészségügyi ajánlás szerint a
lázcsillapítás protokollja megváltozott. A Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium javaslata alapján: „akkor lehet, ajánlott
lázcsillapítót adni 38 C felett, ha a
gyermek közérzete rossz, fájdalomra
panaszkodik, nagyon nyűgös, rosszul
van.” De a legtöbb anya látja, hogy
mire van szüksége a beteg gyermekének. A felnőtt pedig a közérzete,
állapota szerint dönt, hogy mikor
csillapítja a testhőmérsékletét betegség esetén. Mindezek ismeretében
kérjük ki háziorvosunk véleményét,
ha tanácstalanok vagyunk. Az influenza megbetegedés kialakulása ellen
védőoltással is élhetünk, mely esetben szintén kérjük ki háziorvosunk
véleményét.
M. Mester Katalin
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könyvajánló
Felnőtteknek:

Dr. Gyarmati Andrea:
Gyere velem gyógyítani!

Amikor kezdő anyuka voltam,
Dr. Spock könyve volt a bibliánk.
Nos, én is arról ábrándoztam évek
óta, hogy a gyakorlatban jól használható tanácsadó könyvet írjak, ami
mindig kéznél van - segít, míg az
orvos meg nem érkezik. Azokat a
betegségeket, tüneteket és kérdéseket mesélem el most neked, amikkel
a leggyakrabban találkoztam 25 éves
gyermekorvosi pályafutásom. Szeretnélek magammal vinni gyógyítani, hogy tudd mi miért történik,
hogy bizonyos esetekben te magad
is segíthess, ha baj van. Velem tartasz?” (a Szerző)

Gyerekeknek:
Nyulász Péter:
Helka

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

gyerekszáj

Olvasás óra
Téma: Az öreg halász és a nagyravágyó felesége
Tanító: No, gyerekek! Mi a történet tanulsága?
Gyerek: Az, hogy nekem ilyen feleség nem kéne!
H: Te jó ég! Mi történt az orroddal?
Gyerek: Sebes lett, elestem a Lidlben.
H: Ejha! Quaddal, biciklivel még soha sem estél el, de a Lidlben igen. Gyalog voltál,
mi?
Gyerek: Nem, kosárral.
Nyárs Hajnalka

Mosolypercek

Memória
Öreg barátjának meséli a még öregebb házigazda.
-Képzeld a múlt héten voltunk a nejemmel egy neves klinikán, ahol a legújabb memóriafejlesztő módszereket tanultuk meg.
-Hogy hívják azt a klinikát, engem is érdekelne…
-Hmm…, mi is annak a kis, illatos, kék tavaszi virágnak a neve?
-Ibolya?
-Ibolya, ez az! Ibolya kedvesem, gyere csak! Mi is annak a remek klinikának a neve,
ahol voltunk?
Azok az ötvenes évek…
Három rab beszélget egy cellában arról, miért csukták le őket.
-Én mindig 5 perccel hamarabb bent voltam a munkahelyemen, s rám sütötték, hogy
kémkedem. 3 évet kaptam.
-Én meg nehezen kelek, s mindig elkéstem 5 percet, s ezért szándékos szabotázzsal
vádoltak. 2 évet kaptam.
-Én meg mindig abszolút pontosan érkeztem, s rájöttek, hogy Nyugatról van a karórám,
svájci Doxa… Talán 2 és fél év múlva szabadulok.

Arany János 200 éve született
(Nagyszalonta, 1817. március 2.)

Arany János: Falusi mulatság
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: F, S, É, A, E, T)
11./ Nyugalmából fölrezzen 12./ „Ettem szőlőt, most ....” 13./ Házrész! 14./ Római
négy 15./ Szemével érzékel 16./ Önkormányzat rövidítve! 17./ ... - azt 18./ Van
ilyen írás! 19./ Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület mozaikszava 21./ Sav
eleje! 22./ Kötőszó 23/ New .... (Új gazdasági irányzat - az 1929/33-as gazdasági világválságkor) 25./ Van ilyen lap! 26./ Másol 27./ Kettőzve: gyerekjáték 29./ Hosszú
ütem 30./ Lajos becézve 32./ Haza 33./ Ilona egyik becézése 34./ Kodály Zoltán:
.... János 35./ Nitrogén és a Hidrogén vegyjele 37./ Mutató névmás 38./ Átnyom
szinonimája 40./ Földdarab 43./ Szörpjéről híres település 44./ Ének 45./ Értékesít
47./ Helyhatározórag
FÜGGŐLEGES: 2./ Beteget gyógyít 3./ Sír népiesen 4./ Kodály Zoltán: ........ táncok 5./ Műsor a tévében, a rádióban 6./ Kiejtett betű 7./ Zola mű ( Élet.... ) 8./
Húsvéti .... (Deák Ferenc-Pesti Napló, 1865) 9./ Saját kezűleg, rövidítve! 10./ Tömegmérték 14./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk: G, M, D, S, N)
20./ Domján .... ( Néhai színésznő ) 24./ Vércsatorna 28./ Oxigén és Alumínium
vegyjele 29./ A halott emlékére rendezett ünnepség a temetés után 31./ Tinódi
...... Sebestyén (Egri históriás ének) 32./ Lakóépület 34./ .....hét ország meséi 36./
Földes László közismert beceneve 39./ Thaiföld, Zambia, Spanyolország autójele
40./ Fehéres tajték 41./ Fölé ellentéte 42./ Fogoly 44./ Délelőtt, rövidítve! 46./ Kettőzve: gyermek-gondozó
Készítette: Czeidli József
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