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Hagyományőrzés és közösségépítés
a népművészet jegyében
IV. Bakony-Somló Népművészeti Találkozó

Szabolcska Mihály:
Hegyi beszéd

A szeretet a világ megváltója,
Ez fedi a bűnt, az árvát ez óvja;
Ez ád kenyeret a koldus kezébe,
Az elhagyottnak ez a menedéke.
Csak egy szentség van a világ felett
Örökkétig való: a szeretet!
A tudományod fölérhet az égig
És bölcs lehetsz, el a bölcsek kövéig,
Lehetsz okosabb, bátor mindeneknél:
Nem tudsz te semmit, hogyha nem szerettél.
Egy bölcsesség van a világ felett,
Örökkétig való: a szeretet!

Fotó: DVTV
Ismét Devecserben, a megújult
Piac- és rendezvénytéren került
megrendezésre a IV. Bakony-Somló Népművészeti Találkozó, az Apte
Művészeti Egyesület – Néptáncosok
Baráti Köre, valamint az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület szervezé-

sében, a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház segítségével,
Devecser Város Önkormányzata támogatásával. A kétnapos rendezvényen közel ötszáz táncos vendégszerepelt. Június 2-án a művelődési ház
színházterme adott otthont a régió

gyermek néptánccsoportjai gálaműsorának, ahol közel 200 táncoslábú
fiatal lépett fel, hogy bemutathassák
a tanév során megszerzett tudásukat
az érdeklődőknek.
(Folytatás a 4. oldalon)

Nyár, az élet édessége
„ ... felébredni egy júniusi reggelen,
a szobában, melynek ablakai nyitva
állottak éjszaka, s belélegezni a nyári
reggel langyos leheletét, ahogy fiatal
szeretője lélegzetét érzékeli az ember,
elnyújtózni a nyár karjai között, hallgatni a fák susogását az ablak előtt,
az ébredő madarak kotnyeles hajnali
csivogását, még egyszer élni, nyáron,
reggel, kócosan és csipásan az álomtól, s érezni az élet édességét és hevét! Ennyi az egész? Ennyi az egész.”
(Folytatás a 4. oldalon)

Minden kedves Olvasónknak kellemes nyarat kívánunk!
Augusztusban jelentkezünk!

Lehetsz nagy úr, hogy akár a királyok
Irigyelik meg roppant gazdagságod,
De ha árván, szeretet nélkül éltél:
Koldusabb vagy az útszéli szegénynél.
Egy hatalom van a világ felett,
Örökkétig való: a szeretet!
Fürödhetsz a dicsőség özönében
És elboríthat minden földi érdem,
Ha nincs érző melege a szívednek:
Semmise vagy, akárkinek neveznek.
Csak egy érdem van a világ felett,
Örökkétig való: a szeretet!
Mert a szeretet a világ megváltója,
Ez fedi a bűnt, az árvát ez óvja,
Ez ád kenyeret a koldus kezébe,
Az elhagyottnak ez a menedéke.
Csak egy szentség van a világ felett,
Örökkétig való: a SZERETET.
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Örömmel és hálával köszönjük...
„A pedagógusok az egyik legszebb hivatást gyakorolják, gyermeket nevelnek, jellemet formálnak,
példát mutatnak. Őket köszöntjük, akik minden
nap részesei a csodának, segítik tanítványaikat a
tudás rejtelmes útjain, miközben ismereteiket maguk is folyton megújítják.” E szavakkal köszöntötte
Szente-Takács Anna igazgatónő, a Városi Könyvtár
lovagtermében megjelent vendégeket. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével; Bereczky Nóra járási hivatalvezető, valamint Egyházi Andrea, a Pápai
Tankerületi Központ tankerületi igazgatója is. Az
ünnepség kezdetén egy perces néma főhajtással
adóztak a jelenlévők, a nemrégiben elhunyt Firczi
Irma tanárnő emlékének. A folytatásban Ferenczi
Gábor polgármester köszöntötte a pedagógusokat.
Ünnepi gondolatait egy Gárdonyi Géza idézettel
nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy a pedagógusi hivatás az, amellyel igazán maradandót
lehet alkotni, s csakis szeretettel lehet szeretetre
nevelni a gyermekeket. Egy jó pedagógus feladata,
hogy minden gyermekben megtalálja azt a képességet, adottságot, amelyet a munkája során ki tud
bontakoztatni. Hangsúlyozta a pedagógusi minta,
a nevelés fontosságát is, ami által olyan értékeket
közvetítenek a gyermekeknek, amelyeket majd
a tanulók tovább tudnak adni gyermekeiknek,
unokáiknak. A délután legünnepélyesebb percei
az elismerések, szakmai díjak átadásával vette
kezdetét. A Vackor Óvoda nevelőtestületéből két
óvodapedagógus, Radován Péterné és Szabóné
Bakos Katalin, Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
vehetett át, Lennerné Pál Szilvia óvodavezetőtől
és Ferenczi Gábor polgármestertől. A Szolgálati
Emlékérem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, azoknak a nyugállományba vonuló
pedagógusoknak adományozható, akik legalább
25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése
érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát

A Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetettjei,
Szabóné Bakos Katalin és Radován Péterné
Fotó: Kovács Zsolt
végeztek. Mindkét kitüntetett meghatározó tagja
volt az óvoda életének. Zsuzsa 31, Katalin 38 éven
keresztül végezte nagyfokú gyermekszeretettel,
odaadóan, lelkiismeretesen óvodapedagógusi
munkáját. Az általános iskola két pedagógusa,
Martonné Csom Adél és Ihászné Szabó Katalin a
Pápai Tankerületi Központ központi pedagógusnapján vették át elismerő oklevelüket nevelő-oktató munkájukért. A helyi ünnepségen városunk
polgármestere egy-egy virágcsokorral köszönte
meg munkájukat. Hatvan év hosszú idő…, mégis
ennyi év telt el mióta Váti Ferenc először kezébe
vehette a tanítói munkakör betöltésére jogosító
oklevelét. Mára viszont már a gyémántdiplomáját
is „megszerezte”. Ez alkalomból Ferenczi Gábor
köszöntötte a még mindig jó egészségnek örvendő,
a közéletben is mindmáig aktív szerepet betöltő
Feri bácsit. Néhány gondolat az életpályájáról.
Tanulmányait az általános iskola elvégését követően, a Pápai Tanítóképző Intézetben folytatta.
1957-től 1961-ig Orosziban tanított, majd 1961
és 1963 között a Devecseri Járási Művelődési Ház
igazgatójaként dolgozott. 1964-1974 között Borszörcsökön, majd 1974-től Kolontáron iskolaigazgatóként és alsó tagozatos tanítóként tevékenyke-

A gyémántdiplomás Váti Ferenc
Fotó: Kovács Zsolt
dett. 2005-ben nyugdíjba vonult. (…) a gyermekek
rajongtak érte, a szülők tisztelete és megbecsülése
övezte. Magas színvonalon végezte pedagógiai
munkáját. (…) Nemcsak tanított, hanem nevelt
is, jóra-szépre, hazaszeretetre, a magyar kultúra
értékeinek megismerésére, a helyes és követendő
erkölcsös magatartásra. (…) Barátságos, másokat
tisztelő lénye példamutató és követendő, - szólt a
laudáció a gyémántdiplomás pedagógusról. Az
ünnepi pillanatokat követően a Tapolcai Musical
Stúdió művészei, Fogd a sétapálcát című műsorukkal szórakoztatták a közönséget. A rendezvény
végén a polgármester úr a pedagógusok női tagjainak egy-egy szál virággal, a férfiaknak egy-egy
üveg borral köszönte meg egész éves munkájukat,
majd a pezsgős koccintás és állófogadás keretén
belül kötetlen beszélgetéssel zárult az ünnepség.
Köszönjük városunk minden pedagógusának önzetlen munkáját, kívánunk mindannyiuknak jó
egészséget, gyermekmosolyban gazdag, vidám
mindennapokat!
Vincze Barbara

Gárdonyi Gála retro hangulatban
Dávid Eszter buzai népdalok előadásával, az Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület néptáncosai, felcsíki táncokkal nyitották meg az általános
iskola idén is hagyományosan megrendezésre kerülő Gárdonyi Gáláját.
Heszné Soós Krisztina, a rendezvény
moderátora köszöntötte a megjelenő
vendégeket. Bevezetőjében kiemelte,
hogy a gála fellépői visszahozzák az
igazi retro hangulatot, megidézve a
’70-es, ’80-as, ’90-es éveket. Ha már a
régmúltra tekintünk vissza, a 4.a osztály műsora alatt, mindenkiben felidéződhetett, hogy milyen érzés volt
annak idején a kamaszkor megannyi
kérdéseivel, dilemmáival, nehézségeivel együtt élni. De, ha a kamaszkori
változásokat nem is tudjuk megfejteni, akkor jöhet a mindent feledtető
tánc. A 2. osztályosok, az 1960-as
évek - mondhatjuk - legnépszerűbb
táncával, a twisttel léptek színpad-

ra. A világot meghódító Kacsatáncot az 1.a osztályosok adták elő, míg
az 1.b osztály „kócos kis ördögei” a
gyermeki csintalanság kortalanságát
mutatták be. A folytatásban, Dávid
Eszter és Almási Szofi hangszeres
duettjének lehettünk szem- és fültanúi, majd Bakos Petra szaxofonon, Bakos Noémi klarinéton fújta
el a „Régi francia dal” című számot,
Ihászné Szabó Katalin zongorakíséretével. Egy örökzöld klasszikussal, a
szivárványok fölé kalauzolt el minket
fuvolajátékával Bakos Réka. A keleti
széllel megérkezett Mary Poppins a
nevelőnő, aki teljesen megváltoztatta egy család, és a gyerekek addigi
meglehetősen egyhangú életét. A 3.b
osztályos tanulók e musical betétdalára adták elő esernyős táncukat. A
retro hangulatból nem hiányozhatnak a filmek sem. A 3.a osztályosok,
a mesébe illő Pongo Pongo szigetről

„Kincs, ami nincs” a 3.a osztály előadásában
Fotó: DVTV
„jelentkeztek”, megidézve a nagy si- szép felejthetetlen emléket. Ahogy a
kerű Kincs, ami nincs című vígjáték koreográfiájuk dala is mondja: Time
emlékezetes jelenetét Anuluval, és to say goodbye - Itt az ideje a búcsúa sziget királynőjével, a Mamával. zásnak. Mondhatjuk, hogy a retro,
A főhősök végül megtalálták a szi- hol eltűnik, hol visszatér, de egy bizget „kincseit”, ami nem más, mint a tos, ahol jelen van, ott a jó hangulat,
napfény, öröm, barátság, szeretet. A a jókedv garantált, nem volt ez másgála a 4.b osztály műsorával zárult, ként ezen a délutánon sem. Köszöakik most léptek utoljára színpadra net illeti, Koller Gyöngyi tanítónőt a
alsó tagozatos tanulókként. Elkö- dekorációért, valamint a Művelődési
szönnek a tanító néniktől, fiatalabb Ház dolgozóit a technikai segítségért.
társaiktól, és magukkal viszik a sok
Vincze Barbara
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II. Járási Ki Mit Tud?
Május 29-én a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat második alkalommal
rendezte meg a Járási Ki Mit Tud? rendezvényét,
melyet Ferenczi Gábor polgármester nyitott meg.
A járás iskoláiból 25 produkció mérette meg magát
5 kategóriában: ének, tánc, zene, próza és egyéb.
A produkciókat szakmai zsűri bírálta, elnöke: Dr.
Lukács Andrásné zenetanár, karnagy, tagjai: Bábits Valéria az Ajkai Művelődési Központ vezetője
és Csonkáné Krützner Márta az Ajkai Aerobik
Sportegyesület vezetője. A helyezettek gravírozott
érmet, oklevelet és könyvjutalmat kaptak, illetve
az 1. helyezést és különdíjat kapott gyermekek június 1-én, a Fővárosi Nagycirkusz Vízivarázs című
előadását tekinthették meg. A rendezvény zárásaként Oláh Gergő lépett fel. Előadása közben saját
példáján keresztül hasznos tanácsaival is ellátta a

gyermekeket. Beszélt arról, hogy kitartó munkával
hogy jutott el idáig, kiemelte, hogy a szülői háttér,
a pedagógusai támogatása és tanácsai nélkül nem
lenne ilyen sikeres. A zsűri döntése értelmében az
alábbi eredmények születtek:
Próza kategória: 1. helyezett: Dávid Eszter (Devecser), 2. helyezett: Kovács Ábel (Kerta), 3. helyezett: Kálózdi Elizabet (Somlóvásárhely), különdíj:
Kalányos Bálint (Somlóvásárhely). Ének kategória: 1. helyezett: Dávid Eszter (Devecser), Kalányos Mária (Devecser), 2. helyezett: Ének Kvartett
(Noszlop), 3. helyezett: Farkas Gréta - Ravasz Hédi
- Vörösházi Auguszta (Kerta). Tánc kategória: 1.
helyezett: Devecseri Néptánccsoport (Devecser),
2. helyezett: Menő Manók (Tüskevár), 3. helyezett:
Kovács Cintia - Bogdán Dzsenifer - Bigda Paulina
(Noszlop). Zene kategória: 1. helyezett: Balogh
Benjamin (Devecser), 2. helyezett: Bakos Réka

A noszlopi „Atombombák” csapata
Fotó: Kovács Zsolt
(Devecser), 3. helyezett: Bakos Noémi (Devecser),
különdíj: Tóth Albert (Noszlop). Egyéb kategória:
1. helyezett: Atombombák (Noszlop), 2. helyezett:
Lovagok (Nagyalásony).
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Életünk ajándékai a gyermekek...
Devecseri Gyereknap

Május 25-én sajnos az időjárás a kellemetlen arcát mutatta, úgy döntött, nem támogatja az idei
gyermeknapot. Az iskola diákjait borongós, esős
reggel ébresztette, akik ennek ellenére izgalommal
telve érkeztek a rendezvényre, mert tudták, hogy a
gyerekek örömét szolgáló program nem maradhat
el. Az intézményben válaszul a májusi tréfára, a
szabadtérre szervezett programokat az osztálytermekben rendezték meg. A szervezők, mint minden évben, ezúttal is törekedtek arra, hogy - alsó
és felső tagozaton egyaránt - minél izgalmasabb
és színesebb programokkal tegyék emlékezetessé
az év azon napját, mely kizárólag a gyerekekről
szól. A megmérettetések között volt kapura rúgás,
kincskeresés, tobozkosárlabda, mesetotó, Dobj
hatost!, puzzle, betűkirakó, valamint a fajátékok
birtokba vételével tesztelhették memóriájukat,
logikájukat, ügyességüket. Zengtek az iskola falai

a lelkes versenyzők csapatindulóitól és a csatakiáltásoktól. Az iskolai rendezvényt követően a csoportok a városi gyereknap programját látogatták
meg. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ
és Szolgálat szervezésében légvár, trambulin, élő
csocsó, buborékfoci várta a gyerekeket. A remekül
sikerült rendezvény bizonyítéka, hogy minden
gyermek egyaránt vidám, mosolygós arccal tért
haza. Köszönet illeti a szervezésért Heszné Soós
Krisztina tanítónőt, a Diákönkormányzat vezetőjét, Nyárs Hajnalka intézményvezető-helyettest, és
Horváthné Fatalin Zsuzsannát, az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjét; az együttműködésért az iskola pedagógusait, alkalmazottait, a
Városi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozóit; a
Roma Kisebbségi Önkormányzatot a fajátékok, a
Családsegítő Központot a „Légvárvarázs” biztosításáért. Végül, de nem utolsó sorban nagy

Fotó: Martonné Csom Adél
köszönet a diákoknak, hogy mindenért cserébe
boldog mosolyukkal ajándékoztak meg mindenkit ezen a napon.
Vincze Barbara

Ágoston (trombita), Pomper Letícia (zongora),
Varga Noémi (klarinét), Tomor Júlia (zongora),
Kelemen Alexandra (klarinét), Venczel Zsófia (fuvola). Vendégként köszönthette a közönség Danyi
Bertalant, aki gitáron saját szerzeményét játszotta. Huszár Katica zongorán Brahms: g-moll Rapszódiájával szerzett örömteli perceket. A három
végzős méltó módon búcsúzott, remek fellépéssel,
kitűnő hangszeres tudással köszöntek el. Kovács
Kornél szaxofonon, Barta Gábor fuvolán, Boldizsár
Bíborka trombitán játszott. A meglepetést a volt
növendékek jelentették, akik elfogadták a felkérést,
s virtuóz szereplésükkel felejthetetlen zenéléssel
ajándékozták meg a szép számú hallgatóságot.
Előadásukban felcsendülő Piero Morlacchi művet,
kettős hangszeren: zongorán Varga Laura zenetanár (Szigetvár) és fuvolán Csurgai Korinna szintén
zenetanár (Makó) játszották. Hekele Dániel, a helyi
zeneiskola tanára trombitajátékával örvendeztette
meg és varázsolta el a közönséget, aki vastapssal
köszönte meg a színvonalas esti zenélést, a sikeres koncertet. Az intézmény vezetője zárszavában

A mester és a tanítványok (Balról jobbra: Csurgai
Korinna, Hekele Dániel, Varga Laura tanítványai
Ihászné Szabó Katalin intézményvezető, klarinétművésznek)
Fotó: Czeidli József
megköszönte a kollégáinak az egész évben végzett
munkájukat, a zeneiskolát támogatók segítségét, a
fellépőket megajándékozta. A műsorban a szereplők javarészét Falakiné Piltman Erika zenetanár
kísérte zongorán. Ezt követően a klubteremben a
Csurgai család, a friss diplomás Csurgai Korinnát
köszöntötte és ünnepelte pezsgős koccintással.
Czeidli József

Tanévzáró koncert
A tizenkilenc éves múltra visszatekintő zeneiskola a 2017/18-as tanévet hagyományos koncerttel
zárta. Az intézmény vezetője, Ihászné Szabó Katalin pedagógus, klarinétművész ezen szavakkal
köszöntötte a művelődési ház színháztermének
közönségét: „Városunkban a zeneoktatás 1998
szeptemberében indult. Ez idő alatt kialakult a
koncertjeinknek az éves rendje, mely szerint a
tanév végén visszahívjuk volt növendékeinket és
elbúcsúzunk a végzős tanulóinktól. Így ez a koncert
átível a jelenből a jövőbe. Felmutatja, honnan hová
lehet eljutni, hiszen volt növendékeink közül van
olyan, aki diplomája megszerzését ünnepli, van,
aki már tanít, van, aki főiskolai felvételi előtt áll,
illetve már iskolánk tanára. Vendég fellépőket is
hívtunk. Igazán érdekesnek ígérkezik a mai koncert.” Valóban, igazi zenei élményt adott a több
mint másfél órás előadás. A fellépők sorát hangulatteremtő céllal az általános iskola alsósainak
mazsorett csoportja kezdte, Webber: Az Operaház fantomja c. musical egy dalára láttunk tőlük
fantáziatáncot. Ezután lépett színpadra: Szabó
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Hagyományőrzés és közösségépítés a népművészet jegyében
IV. Bakony-Somló Népművészeti Találkozó
A devecseri táncosok mellett, Ostffyasszonyfáról, Jánosházáról, Gógánfáról, Káptalanfáról, Csögléről, Kertáról, Tüskevárról, Somlóvásárhelyről
és Kiscsőszről érkeztek fellépők. A
pénteki gálát a csoportokat tanító
pedagógusok, valamint a Kiscsőszi
Ifjúsági Táncegyüttes néhány tagja
által előadott közös improvizációs
tánc zárta. A szombati nap programja a szabadtérre szerveződött.
A látogatók megtekinthették az őstermelők, helyi termelők, vásározók kínálatát. A portékák között különböző mézek, szörpök, lekvárok,
savanyúságok, befőttek, kézműves
termékek, szappanok, fából faragott-, illetve kovácsoltvas dísztárgyak sorakoztak fel. Népszerű volt
a gyerekek körében az agyagozás,
a nemezelés, fafaragás, kosárfonás,
amiket a kézműves mesteremberek
segítségével ki is próbálhattak. A téren felállított interaktív fotósarok a
régi fotózás világát mutatta be. A

Város Kemencéjében sütött langallóval csillapíthatták éhségüket a jelenlévők. A kenyérlángost Borsos
Hajnalka vezetésével, az általános
iskola konyhai dolgozói készítették
el. Délután 15 órától a táncé lett a
főszerep, ugyanis kezdetét vette a
táncegyüttesek színpadi bemutatója.
A színes színpadi programok között
a hagyományos sváb táncok mellett,
megjelentek a Bakony-Balaton-felvidék helyi gyűjtéseinek motívumai,
népdalcsokrokat is hallhatott a közönség és díjazott szólisták is bemutatták kiemelkedő tudásukat. Kivétel nélkül a fellépők: a kiscsőszi Élő
Forrás Dalkör, Berhida Táncegyüttes, Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes,
Rokolya Néptánccsoport Berhidáról, Kolontári Sváb Hagyományőrző
Tánccsoport, a gencsapáti Ispiláng
Táncegyüttes, Balatonalmádi Néptáncműhely, Bozót Néptáncegyüttes Kiscsőszről, a veszprémi Gerence
Néptáncegyüttes, Kópic Néptánccsoport Gencsapátiból, Kenderszer

Nyár, az élet édessége
Tényleg, ahogy Márai Sándor briliáns megfogalmazásában is érzékelhető, megannyi szín, megan�nyi érzés, megannyi nyár, mely az
ember életkedvét az egekbe röpíti.
Persze csak akkor, ha igazán akarjuk.
De miért ne akarnánk? Akarjuk!!!
Hiszen javában tombol a nyár! Júniusban kitárul a világ. 15-én bezárták
kapuikat az iskolák. Sokan várták ezt

(Folytatás a címlapról)

Agyagozás
Fotó: DVTV
Néptánccsoport Takácsiból, valamint
a várpalotai Cserregő Néptáncegyüttes. A produkciókat a nap folyamán a
Banda zenekar kísérte. Nagy sikerű
koncertet adott a Fláre Beás Zenekar, majd a rendezvény csúcspontját,
a Dunántúli Népi Kommandó gálaműsora jelentette. Kovács Norbert
Cimbi kérdésünkre elmondta, a ren-

dezvény célja alapvetően az együttlét, a közös zenélés, táncolás öröme,
a barátkozás, ismerkedés mellett, a
térség kultúrájának felélesztése, a
nemzeti értékek közvetítése az emberek számára. A színvonalas, jó
hangulatú fesztivál az esti órákban
táncházzal zárult.
Vincze Barbara

(Folytatás a címlapról)

a pillanatot, mikor utoljára szólalt
meg a csengő. Gyerekek, pedagógusok, és természetesen a csemetéiket
egész évben támogató szülők egyaránt. Mindannyian megérdemlik
a várva várt szünidőt. Végre túl vagyunk a szeszélyes tavaszon, az évközi megmérettetéseken, lehet előkapni
a fürdőruhát, hogy mindenki megszerezze a nyári bőrszínt. Egy fülledt

délután kortyolhatunk limonádét a
verandán, vagy kiülhetünk kertünkbe, hogy baráti társasággal, grillparti
keretében feledjük a fáradt napok
nehézségeit. Gyerekzsivajtól lesznek
hangosak az utcák, kerékpárok, rollerek, gördeszkák, görkorcsolyák hasítják az aszfaltot. Kezdetét veszi az
önfeledt szórakozás. Nyüzsgés támad
a strandokon, kirándulóhelyeken,

koncerteken, fesztiválokon. Igyekezzünk minél több időt tölteni családunkkal, szeretteinkkel, mert észre
sem vesszük, és hipp-hopp eltelik a
nyár. Kívánom, hogy minden kedves
Olvasó találja meg a számára igazi
feltöltődést, kikapcsolódást nyújtó
időtöltést!
Vincze Barbara

Könyvbemutató a Közösségi Házban
Kedves meghívót kaptam egy könyvbemutatóra, a Makovecz lakópark
közösségi házába. N. Péntek Zsófia
kétszer hetes (77 éves) barátságos
és fiatalos írónő volt a vendége a
klubnak. A rendezvényt jelenlétükkel megtisztelték a városi nyugdíjas
klub tagjai is. Szente-Takács Anna a
Városi Könyvtár és Művelődési Ház
igazgatója szeretettel köszöntötte a
szép számú hallgatóságot, s örömmel
mondta, hogy ide a városszéli klubba
is szívesen szerveznek programokat.
A szerző a legújabb kötetét mutatta
be, melynek címe Tűnődések. Zsófi
nénit barátnője, Poór Andrásné Tatai Izabella kísérte el, aki moderátora volt az estnek és a könyvben
megtalálható versekből válogatott,
s olvasott fel. A hangulatos beszélgetésből megismerhettük színes és
gazdag életútját, szülőfalujához, Vid-

hez való erős kötődését. Többek között az is kiderült róla, hogy a közeli
Somló szerelmese gyermekkorától
fogva, hiszen házuk tornácára a festői szépségű bazaltpiramis tekintett
le. Özvegységekor a kínzó magány
elűzésére kezdett el írogatni, helytörténeti kutatásokat végezni. A kezdeti
sikerek pedig újabb lendületet adtak
neki, szokásává vált az írás. Ezt bizonyítja a mostani 6. kiadott könyve
is. Kérdésemre válaszolva, legkedvesebb alkotásának az elsők egyikét, az
Igaz meséket tartja. Ebben a Bakony
aljának szépséges táját, s az itt élt,
s a ma élő emberek sorsát örökíti
meg. Meséi közül legjobban a somlói
csősz, Vendel Manó megírt történetét szereti. Szerényen szólt országos
sikereiről, több alkalommal pályázott
eredményesen. Halkan súgta meg,
hogy szorítsunk érte, mivel egy regénye vár kedvező elbírálásra, melyet

Balról jobbra: Poór Andrásné Tatai Izabella az est moderátora, mellette N.
Péntek Zsófia írónő
Fotó: DVTV
országos versenyre írt és küldött el. LETT VOLNA KIHAGYNI! Az iroSzívesen megy, ha hívják író-olvasó dalmi est baráti beszélgetéssel és detalálkozókra, s rendszeresen találko- dikálással folytatódott. A Makovecz
zik a devecseri és a szőci idősotthon
Klub tagjai kitettek magukért, finom
lakóival. Derűs lénye, jó humora és
mesélőkedve felejthetetlen élmén�- süteményekkel, borral várták és kínyel ajándékozott meg bennünket, s nálták a vendégeket.
egybehangzó volt a vélemény: KÁR
Czeidli József
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Hősök napi megemlékezés

Fotó: DVTV
A hónapok királynője, a május utolsó vasárnapja a Hősök napja. Országszerte szívvel és lélekkel ünnepelnek ezen a napon. Kisvárosunkban

méltó helyen, a néhány éve felállított
turulmadaras emlékműnél tartotta
meg az önkormányzat a hagyományos Hősök napját. A megjelenteket

a Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatója, Szente-Takács Anna
köszöntötte. A Himnusz elhangzása
után Ferenczi Gábor polgármester

mondott ünnepi beszédet, melyben
felidézte az I. és II. világháború vérzivataros eseményeit, megemlékezett
a devecseri hősökről, akiknek nevét az új, impozáns szobor együttes
őrzi. A szónok arra is kitért, hogy
napjaikban is milyen nagy jelentőségű a katonák, rendőrök, tűzoltók áldozatos munkája. Örömének
adott hangot egyben, hogy a helyi
fiatal mesteremberek alkotása a Kárpát-medence gyöngyszeme, ugyanis
egyedi remekmű, a kovácsoltvasból
készült madáróriás. Ezt követően Fábián Sándor nyugállományú zászlós
idézte fel a történelem győztes- és
vesztes csatáit. Üde színfoltja volt
az ünnepségnek, Ormándlaky Péter
karnagy komponálta Magyar sors
című zenemű elhangzása a fúvószenekar előadásában. A megemlékezés
koszorúzással és a Szózat hangjaival
ért véget.
Czeidli József

ki és hogyan dönti el egy világháború
vagy egy belháború után, hogy kiket
emelnek magasba és kiket küldenek
a süllyesztőbe? Van jó halott és rossz
halott? A harang mindenkért szól!
Szívesebben beszélek a hétköznapok hőseiről. A háborúk alatt otthon
maradt nőkről, gyerekekről, „katonaképtelen” férfiakról, akik a haláltól sem félve igyekeztek családjuknak a mindennapit megteremteni,
akár vonattetőn vagy ütközőn utazva, hogy élelemre cseréljenek ruhát,
cipőt, megmaradt kis vagyonkát. Az

én szememben hős az a csipet óvodás
is, aki szó nélkül tűri, hogy naponta
injekciót kapjon hosszú éveken át,
és az is, aki tizenegynéhány kilós
táskával jár általános iskolába. Az
óvónők, akik helyettesítik a szülőket és megható, kedves műsorokat
tanítanak be, akár két iskolába induló ovis búcsúztatójára. A tanítók, a
tanárok, akik egyre keményebb küzdelmet folytatnak az eredményért és
a sikerért. A fizikai dolgozók, akik
plusz munkát vállalnak – sokszor a
kifulladásig – családjuk jobb életéért.

A bátrak, akik – számomra – szédítő
magasságban festik újra a templom
keresztjét, kupoláját. Az orvosok, az
ápolók, a mentősök, akik nélkül nincsenek hősök. A kisnyugdíjasok, akik
kevéssel is beérik, mert szeretik az
életet, mert sokáig akarják az utódok
boldogulását látni. Felsorolhatatlan
a sok-sok kisember száma, akik a
maguk módján, a maguk területén
mindannyian köznapi, névtelen hősök. Gondoljunk néha rájuk is!
Váti Ferenc

Az én hőseim
Hősök napi megemlékezés a turulnál. Állok a félárnyékban, hallgatom
a Himnuszt és az ünnepi beszédet.
Nézem az idősebbek arcát. Fátyolosodó szemükben az emlékezés. Az
országban kevés ember él, akit nem
érintett meg a háborúk, belviszályok borzalma. Nagyapa, apa, fiú,
férj, barát járta meg a poklot, veszett
oda, rokkant meg, sínylődött hadifogságban. Miért? Kiért? „Egy háborúban nincsenek győztesek, csak
vesztesek” – mondja Chamberlain
egykori angol miniszterelnök. Akkor

Trianonra emlékeztek
1920. június 4-én, az első világháború végső lezárása során a győztes nyugat-európai nagyhatalmak a
vesztesként kezelt Magyarországra
kegyetlen és igazságtalan békét kényszerítettek. Országgyűlésünk 2010.
május 31-én a diktátum aláírásának
napját, a Nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Városunk önkormányzata a gyásznapot, a néhány
éve az emlékparkban felállított kettős
keresztnél tartotta. A megjelenteket
Szente-Takács Anna a Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója köszöntötte, különös tisztelettel Bereczky Nórát, a Devecseri Járási Hivatal
vezetőjét, Ferenczi Gábor polgármestert és a képviselő-testület jelenlévő
tagjait. A gyásznapi megemlékezés
keretéül az elhangzó Himnusz, a
Székely Himnusz és a Szózat szolgált. Felcsendült Ormándlaky Péter

karnagy komponálta Magyar sors
című dal is, mely alatt a keresztre
gyászszalagot kötött a polgármester
mellett, Vörös Tibor önkormányzati
képviselő. Ferenczi Gábor felidézte
a 98 évvel ezelőtti magyarság tragikus eseményét, szólt továbbá a békediktátum szigorúságának okairól és
előzményeiről, a trianoni békeküldöttség tevékenységéről. Érzelemdús
beszédében kitért a hazaszeretetre
nevelés fontosságáról a fiatal nemzedék, a jövőt építő ifjúság körében.
A gyásznapi megemlékezés méltó
része volt Dávid Eszter 5.b osztályos
tanuló versmondása és éneke. Idén
is jelen volt a Somló-környéki Íjász
Egyesület, ők díszlövéseket adtak le.
Fiatal facsemetét ültettek és megkoszorúzták az emlékművet.
Czeidli József

Fotó: DVTV

Interjú
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„Én én vagyok magamnak, S neked én te vagyok...”
Interjú Nyárs Hajnalkával
Gyerekkorunk óta ismerjük egymást. Egykori kertszomszéd, kolléga, korábbi elődöm, a város képviselő-testületének tagja. Többször
próbálkoztam különböző események
kapcsán, hogy néhány kérdés erejéig nyilatkozzon lapunknak, sosem
vállalta. Mindig azt mondta: „Mit
mondhatnék? Hogy nagyon jól sikerült a rendezvény? Hogy örülök
a magam és kollégáim sikerének?
Nem, köszi, ha valamit jól csinálok,
beszéljen róla más, de ne én. Az nem
én vagyok.” Hát akkor ki valójában
Nyárs Hajnalka? Tettem fel a kérdést,
aztán a válasz is megérkezett.
Egészségügyi szakközépiskolát végeztél, miért fordultál mégis a pedagógus
pálya felé?
Gyerekkoromban is tanító szerettem
volna lenni. Édesanyám ebben mindig is támogatott, viszont úgy gondolta, hogy első körben egy szakma
legyen a kezemben, ezért nem engedett gimnáziumba. Egyedül nevelt
fel minket a húgommal édesapám
halála után, tele aggodalommal, félelemmel, ezért teljesen érthető, fontosnak tartotta, hogy minél előbb
egyenesben láthassa a jövőnket. A
szakközépiskolát, az egészségügyet
imádtam, ezért azon is gondolkodtam, hogy sebész, vagy mentőorvos
leszek. Aztán mikor a műtőasztal
magasságával szembesültem egy
operáció közben, esélytelennek láttam magamra nézve ezt a feladatot. A
mentőorvosi gondolatot pedig akkor
vetettem el, mikor végigpergettem az
agyamban egy olyan balesetet, ahol
áldozat van, aki épp egy gyerek. Na,
ezt én nem tudnám feldolgozni, így
adrenalinnak maradt más, és eredeti
elképzelésemnek megfelelően 1999ben tanító lettem.
Családanya, tanítónő, intézményvezető-helyettes, önkormányzati képviselő. Ki valójában Nyárs Hajnalka?
Ki vagyok én? Mikor ezt kérdezik,
mindig Radnóti jut eszembe: „Én
én vagyok magamnak, S neked én
te vagyok. S te én vagy magadnak.
Két külön hatalom. S ketten mi vagyunk. De csak ha vállalom.” A kérdésben megnevezett dolgok, titulusok, szerepkörök, a jelenlegi női
szerepeim. Ez még nem én vagyok,
de mindegyikben én vagyok. Gondolom, most el kellene mondanom,
mit is gondolok magamról, hogy mások is megismerjenek. Hiteles lehet
ez? Mondhatnám, hogy olyan ember
vagyok, aki mindent vállal magával
kapcsolatban. Vállalom a tetteimet, a
számat, a félelmeimet, a sikereimet,
a gyengeségeimet, az összes hibámat
és kudarcomat. Tisztában vagyok
vele, hogy számos olyan tulajdonságom van, ami mások számára zavaró,
és azt is, hogy néha elviselhetetlen

tudok lenni. Igaz rám, hogy az életben nagyon kevés dolog van, amit
nem szeretek, hogy nagyon lelkes
tudok lenni, hogy egy tapodtat sem
lépek olyan dolog érdekében, ami
számomra értelmetlennek tűnik,
mert nem szeretem gereblyézni a
vizet…, és hogy miért kérdeztem,
hiteles lehet-e, ha beszélek magamról? Mert attól, hogy ezt megteszem,
még mások számára nem leszek valós. Ahhoz meg kell ismerni, hogy a
mondataimból mások számára tapasztalás legyen.
Munkádat nagy elhivatottsággal végzed, legyen szó tanításról, az iskolai,
városi élet szervezéséről. Honnan ez
a sok energia?
Hmm. Jó kérdés. Talán magamban
van az energiaraktár. Mindenképpen
szükségem van egy állandó, megfelelő energiaszintre, melynek megtartásához a környezetem is hozzásegít.
Az én életemben nagyon fontos szerepet játszik, hogy a családommal, a
hozzám közel álló emberekkel gyakran beszélhessek, találkozhassak,
együtt nevethessek, hogy a konfliktusokat megfelelően kezeljem, hogy
mindig legyen előttem kihívás, mert
ezek mindegyike töltőerővel bír számomra. Még azok is, amelyek amúgy
fáradságot követelnek a megvalósításhoz. Emellett igyekszem kerülni
azoknak az embereknek a társaságát,
akik lehúznak, negatívak. Előfordul
időnként, hogy nagyítóval keresem
az energiaszintemet, ilyenkor pedig
pont az ellenkezőjére van szükségem, mint amit az előbb elmondtam.
Egyedüllét kell. Nem magány, a kettő nem ugyanaz…, és hálás vagyok
a családomnak, hogy ezt tolerálják.
Mi az életfilozófiád?
Nos, ez érdekes. Talán a személyiségemre több is igaz lehet. Aztán az
sem mindegy, hogy éppen milyen
életszakaszban vagyok, vagy éppen
milyen a hangulatom. Reggel felkelek, a kávém mellett zenét hallgatok, irodalmat olvasok, az aktuális
napi hírekkel este foglalkozok. Élem
a saját életem, dolgozok, tervezek,
bármit is ad számomra a sors elfogadom, közben pedig hiszem, hogy
a Jóisten majd mindent elrendez.
Képviselőként, mit tartasz a legfontosabb feladatodnak?
Devecser sokat jelent nekem. Itt nőttem fel, itt vagyok otthon, ismerem
a környezetet, az embereket. Szüleimtől olyan erős gyökereket kaptam, hogy nem is nagyon tudnék
máshol élni. Nagyon sok konkrét
dolgot fel tudnék sorolni válaszként
a kérdésre, mert minden olyan törekvés, mely Devecser fejlődését célozza, egyaránt fontos, és tennivaló
van bőven. Hogy kinek mi a legfon-

tosabb, az már egy másik kérdés, de
úgy vélem, a választási programban
megfogalmazottak az elsődlegesek.
Mindenekelőtt célszerű annak segítése, hogy azt itt élők jól érezzék magukat, hogy értékteremtő, értéknövelő módon fejlődhessen Devecser,
hogy mindenki érezze, lássa a saját
munkájának is az eredményét, és
öröme legyen benne. Mindannyian
akkor érezzük jól magunkat, akkor
vagyunk igazán otthon valahol, ha
közösségben élhetjük meg a mindennapokat. Képviselőként pedig
akkor érzem jól magam, ha összefogással, a prioritásokat figyelembe
véve teljesítjük a feladatokat, képviselve a lakosság és a város érdekeit
a jogszabályok és a lehetőségek által
szabott határon belül.
Munkád a testületben pártok feletti?
Mindenképpen. Egy képviselő számára a települése élete, és érdeke
minden felett áll. Egyetlen párthoz
sem tartozom, és egyáltalán nem
kívánok hős lenni a politikai érvek
csatájában. Sok ember hiszi, hogy az
általa favorizált párt akar jót a népnek, ami felettébb érdekes, mert hogyan lehetséges az, hogy ennyi jó
ember folyton „egymás vérét szívja”,
és hogyan lehetséges az, hogy ennek
a „vérszívásnak” régi emberi kapcsolatok az áldozatai? Részemről a
tisztelet, az elfogadó semlegesség és
a belső béke az alap…, hogy ember
módjára viselkedek akkor is, ha éppen valamiben nem értek egyet. No
meg az, hogy a felém áradó információkat a helyén kezeljem. Az már
a saját hülyeségem, hogy időnként
kamillás borogatásra volna szüksége az agyamnak, mert felforr tőlük
az agyvizem!
Hogyan látod, az oktatásra vagy a
nevelésre van nagyobb szükség?
A kettőt nem tudom egymástól elkülönítve kezelni. Mindegyik szónak
megvan a tudományos magyarázata,
mint definíciót külön lehet választani a kettőt, de a gyakorlatban szorosan összefüggnek egymással. Mindegyikre nagyon nagy szükség van.
Fontos, hogy a gyerekek megkapják az elméleti és gyakorlati tudást,
ugyanakkor elengedhetetlen ebben
a folyamatban, hogy a tényszerű adatok elsajátíttatása mellett szeressünk,
értéket formáljunk, motiváljunk, értelmet adjunk az erőfeszítéseknek. A
gyereknek a lelkét nevelni, az agyát
pedig oktatni kell, én így gondolom.
Hogyan látod magad 5 év múlva?
Erről nem tudnék most tiszta képet
vázolni, mert 5 év nagyon hosszú
idő, ami alatt bármi megtörténhet.
Jelen pillanatban egy-egy húzósabb
nap után annak is örülök, hogyha
emlékszem arra, hogy reggel hol

Nyárs Hajnalka
parkoltam le az autómmal, és a másik pillanatban benne ülök. Aztán
meg a kérdés újabb kérdést vet fel
bennem. Mondjuk, hogy miben?
Munkában? Magánéletben? Önmagamban? Az életben semmi sem biztos. Mindenképpen a hivatásommal
szeretnék foglalkozni öt év múlva is,
bízva abban, hogy további tapasztalatokkal gazdagodok. Remélem, hogy
a lányomat addigra egy a normalitás
határain belüli ösztönzéssel és maximális támogatással a saját útjára
segítem. Menyasszonyi ruha, csokordobás, meg hasonló ábránd kergető gondolataim, így 40 felett már
nincsenek, bár egy jó barátom szerint
kellőképpen szentimentális vagyok.
Tehát, ha úgy adódna, hogy a sok évvel ezelőtt kinézett ruha felvételére
valaki megkérne - ha éppen minden
klappolna - és egy jó hangulatú grillparti közepette sirathatnám, hogy
elment az eszem, hát állok elébe…
és az ötéves intervallum alatt jelentkező változások, nyilván önmagamra
is hatást gyakorolnak majd.
Mivel kapcsolódsz ki szívesen?
Soha nem tudok teljes mértékben
kikapcsolt állapotba kerülni. Mindig
jár valamin az agyam, ami nem biztos, hogy jó dolog. Számomra kikapcsolódás, ha a kis/nagylányommal
megvitatjuk az élet nagy dolgait, ha
csajos napot tartunk, és elmegyünk
valahova, ahol természetesen ötször
szólal meg a telefon, és agyvérzés
közeli állapotba kerülök, ha még egy
üzletbe be kell mennem, de együtt
vagyunk, és ez a legfontosabb. Aztán
örömmel tölt el, ha a 3 éves keresztfiammal lehetek, aki ugyan kiváló képességekkel rendelkezik a felnőttek
idegszálainak borzolása terén, de én
minden percben elolvadok tőle. Szeretem édesanyám vasárnapi ebédje
mellett a családi együttléteket, kikapcsol, mikor a kertben grillezünk,
vagy ha olvasok, zenét hallgatok, ha
el tudok menni fotózni, vagy ha virágokat nevelek, és az is, ha egy nehéz nap után kicsit egyedül lehetek.

Interjú/Közélet

Alapítva 1927-ben
Mi az a három dolog, amit magaddal
vinnél egy lakatlan szigetre?
Húha! Én nem mennék el egy ilyen
szigetre, a meleg éghajlatra se, a jég
hátára meg pláne nem. Azért ilyen
szintű egyedüllétre nem vágyom, és
borzongok a gondolattól, hogy en�nyire egyedül legyek. Mondjuk abban az esetben, ha tudom a kaland

meddig tart, miért ne? De vegyük a
reális esetet, amikor nem egy 3 napos
jutalomkirándulásról van szó - ahol
egy fényképezőgéppel, egy bödön
kávéval és ásványvízzel túlélem a magányt, és még jól is érzem magam
- hanem hosszú időre száműznek.
Kést biztosan vinnék magammal,
meg gyufát, és Fekete István könyveit…, és mindezek birtokában, ká-
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véhiányban pár nap múlva lehet meg
is halnék.
Mit bántál meg legutoljára?
Igazából semmit. Úgy gondolom,
hogy az életemben sikerből és kudarcból is kijutott bőven, melyek
mindegyike egy-egy döntés következménye. Adott pillanatban az a
döntés bizonyult a legjobbnak. Utó-

lag persze volt, amelyikről kiderült,
hogy pocsék lépés volt, de nem bántam meg. Akkor így kellett lennie.
Köszönöm az interjút! Bízom benne,
hogy legközelebb is sikerül majd szóra bírni, addig is sok sikert kívánok
a munkádhoz és a magánéletedhez
egyaránt!
Vincze Barbara

In memoriam Firczi Irma (1959-2018)
2018. május 9-én nagy veszteség érte
városunk pedagógus közösségét és
tanuló ifjúságát. Rövid, súlyos betegség után elhunyt Firczi Irma - magyar, történelem, könyvtár szakos
- tanárnő, a tantestület tapasztalt,
meghatározó egyénisége. Pedagógiai munkásságában Németh László
gondolatát tartotta ars poeticájának.
„Azért vagyok pedagógus, hogy a
természetnek nyers gyémántját szép
vigyázattal csiszoljam kristályba.” Tanári pályáját alázattal, nagy szakmai
tudással végezte. Végigjárta annak
minden útvesztőjét, megízlelte annak minden édességét és keserűségét. 2018. május 18-án kísértük utolsó útjára a régi temetőben. Sírjánál
családtagok, kollégák, tanítványok,
szülők, barátok és ismerősök búcsúztak Tőle. Részlet az ott elhangzó búcsúbeszédből.
Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Je-

lenlévők!
Szomorú szívvel fogadtuk a hírt,
hogy rövid testi-lelki csatározás után
végeztetett be a sors. A sors, amely a
fáma szerint mindannyiunk számára
megírattatott, a sors, mely nem adott
újabb esélyt. A búcsú kimondhatatlanul fájó. Hangtalan szavak ülnek
torkunkban, könnyekbe burkolva,
melyet a gyász hatalma tart fogságában. Nehéz megszólalni. Elköszönni
jöttem. Elköszönni kedves, szeretett
kolléganőmtől – Firczi Irmától – a
Devecseri Gárdonyi Géza Általános
Iskola és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskolájának
kiváló pedagógusától. Elköszönni
a kollégák, tanítványok és a szülők
nevében. Irma Kővágóörsön született, ahol gyermekkori éveit töltötte.
Devecseri életútja 1980-ban kezdődött a devecseri könyvtárban, ahol
könyvtárosként dolgozott. 1985-től

a devecseri Gárdonyi Géza Általános
Iskola magyar-történelem szakos tanáraként tanított. Emellett 2013-tól
óraadó tanár volt a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskolájában. Földi maradványai előtt
állva gondolatok, emlékek kavarognak bennem. Fellobbanó fényt látok, amely erényt és hibát is mutat,
feszültséget és nyugalmat, ragyogást
és árnyékot, vihart és szelíd napokat.
A tekintély, ami nem tanulható, nem
erőszakolható ki, nem függ az ember
külső megjelenésétől, hangerejétől,
hatalmától, hanem az egyéniségében
rejlik. Belőle sugárzott. Őszintén szerették és tisztelték tanítványai. Így
emlékeztek meg szeretett tanárukról:
- Kedves egyéniségével, humorával mindig vidám hangulatú órákat
tartott.
- Jó volt magától tanulni, hallani a

hangját, szerettem, ahogy tanított.
- Az iskolával kapcsolatos legszebb
emlékeimben egytől egyig részt vett.
- Azt ígérem, mostantól jobban tanulok, hogy büszke lehessen rám.
- Most már tudom, jó helyen van, a
felhők közül néz le ránk. A kedvenc
tanárom volt és marad örökre.
dr. Lennerné Magvas Andrea

„Mi lett veled emberke?”

Édesen szép az élet... - Enzsöl Balázs cukrász

Enzsöl Balázs
Firczi Irma tanárnő emlékére újraindítjuk, az újságunkban egykoron általa szerkesztett „Mi lett
veled emberke?” című rovatot, melyben a Devecserből elszármazott fiatalokat és munkásságukat
mutatjuk be, elsőként Enzsöl Balázst.
Milyen kötődésed van Devecserhez?
Itt nőttem fel, itt jártam óvodába és általános iskolába.
Mikor hagytad el a várost? Milyen elhatározás
alapján?
25 éves koromban, ekkor mentem ki Angliába.
Először csak egy évre terveztem, a közgazdasági
főiskola befejezése előtt nyelvtanulás céljából, de

végül 7,5 évet töltöttem kint. Utána Ausztriában,
Svájcban és Spanyolországban éltem és dolgoztam.
Hol élsz most és mivel foglalkozol?
Jelenleg Barcelona és Budapest között ingázom,
és mint cukrász, cukrász szaktanácsadó dolgozom, valamint Európában és Ázsiában van jó pár
1-2 napos tanfolyamom a francia desszertektől,
a tortákon át a csokoládé szobrokig. Szingapúrba minden évben visszatérek oktatni és pop-up
estéket tartani.
Mit jelent pontosan a pop-up est?
A pop-up tükörfordításban felbukkanást jelent.
Éttermekbe hívnak meg, ahol pár nap előkészület után egy vagy több estén át átveszem a helyet,
és az én menümmel megyünk. Mivel cukrász
vagyok, ilyenkor 5-6 fogásos desszertvacsorákat
szoktam tartani.
Amit csinálsz, az már művészet. Egy karácsonyi
családi összejövetelkor a bejgli készítését bevállalod?
Nem, otthon nem szeretek sütni. Ha nincsenek
meg a körülmények 100%-ban, akkor az eredmények sem lesznek azok.
Ki a példaképed?
Kimondott példaképem nincs. Azért van több
nagy név, akiknek a munkásságát követem.
Milyen meghatározó élményeid vannak, ha Devecserre gondolsz?
Itt töltöttem a gyerekkoromat, rengeteg szép élményem van ebből az időszakból. Az általános iskolás
idők alatt rengeteg csintalanságot követtünk el,

Balázs egyik desszertje. A tojás - kókusz mousse
krém, mangó „sárgája”, vattacukor fészek és fehér
csokoládé tollak
amikre most már mosolyogva gondolok vissza.
Tartod még a kapcsolatot a régi devecseri cimboráiddal? Kikkel?
Erre nehéz válaszolni, mert majdnem mindenki
elköltözött Devecserből, csak a szülőket meglátogatni járnak haza. De a régi általános iskolai
cimborákkal és a volt alpinista társakkal tartom
a kapcsolatot.
Ha lehetőséget kapnál rá, visszajönnél Devecserbe,
hogy megmutatkozz?
Persze, nagyon szívesen!
Köszönöm az interjút! A munkádhoz további sok
sikert kívánok!
Vincze Barbara

Közélet/Rövid Hírek
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Alapítva 1927-ben

Elhunyt dr. Horváth István professzor

„Ott nem sajog már a seb, az öröm is fényesebb…”
Előttem egy kastélykönyvtári rendezvényre invitáló meghívó, 2003. május 9-ére szól. Devecser vendége dr.
Horváth István orvos-biológus, kutató, a művér feltalálója. E cikk írója
is jelen volt a rendezvényen 15 éve, s
élénken emlékszik az elhangzottakra,
az akkori küzdelmek felvázolására
is, arra, hogy itthon szeretné szabadalmaztatni a készítményt a kutató.
Azóta újabb kutatás is született. Horváth professzor rendületlenül végezte
kísérleteit, tette a dolgát a legjobb
tudása szerint. Sok gáncsoskodás,
göröngyös életút jutott neki már
addig is, mint mindazoknak, akik
„kilógnak” az elfogadott középszerűségből, mert újat, előrevivőt tudnak
egymaguk is felmutatni... Később bíróság elé is állították, elmarasztalták,
a Kék Fény c. bűnügyi magazinban
is szerepelt pár éve… De gondoljunk
csak arra, hogy a méltóságok azt is
mily nehezen fogadták el, hogy életünk színtere a Föld, egy gömb alakú
bolygó, ami nemcsak forog, hanem
még kering is. Sok embert küldtek
ezért máglyára akkor. Vagy gondoljunk, s olvassunk utána, hogy mily
sok hányattatásban volt része „az
anyák megmentője”-ként számon
tartott Semmelweis Ignácnak. De
ne menjünk oly nagyon vissza az
időben, a halimbai teáspapnak, dr.
Szalai Miklósnak, Kovács Ádámnak
(Celladam), s az idős Béres Józsefnek
is sok keservben volt része, míg elfogadták tudásuk gyümölcsét. Mert
aki valami újat mutat fel, azt ma is
éppúgy kétkedve fogadja a világ, a
tudományos élet, mint évszázadokkal ezelőtt. Csak a „máglya” más…
Olvashattuk a szomorú hírt május

9-én, hogy dr. Horváth István professzor „a magyar tudás, képesség
és hazafiság vértanúja” elhunyt. Temetése szülőfalujában, - családja,
szerettei, számos tisztelője, a faluja,
a környékbeliek részvételével - Káptalanfán már meg is történt 2018.
május 25-én délután. A professzor
ravatala mellett Gelencsér János pápai osztálytárs mondott nekrológot.
A temetés főcelebránsa Kocsi György
veszprémi prefektus. Utolsó útjára
kísérte még az egyház részéről Bakos
Frigyes káptalanfai születésű, ajkai
kanonok és Nagy Vendel plébános
úr. Míg testét visszaadták a földnek,
addig nemcsak a helyi asszonykórus
énekelt, hanem a megjelent római
katolikus papok is a Salve Regina
magasztos hangjaival búcsúztatták.
A korabeli meghívón az alábbi életút áll: „dr. Horváth István 1938-ban
Káptalanfán született. Pápán az Állami Tanítóképzőben szerzett diplomát
1956-ban, majd az ELTE Természettudományi Karán 1962-ben. 1969től kutatóként dolgozott, 1973-ban
a biológiatudományok kandidátusa,
1986-tól doktora lett. A tudományos
pályán genetikusként indult. Kutatásait a mikrobiológia és immunológia területén végezte. Éveket töltött
kutatóként az Egyesült Államokban
és a Szovjetunióban.” S halála után
tudtuk meg, figyeltünk fel rá, hogy
hány jeles testület, szervezet tagjaként is tevékenykedett: a Magyar
Tudományos Akadémia Doktora,
az Európai Immunológiai Szakértő
Testület tagja, a MTA testületi tagja,
a MTA Mikrobiológia Társaság tagja,
a Magyar Immunológiai Társaság
és a Magyar Dermato- Venerológiai
Társaság tagja, a Magyar Feltalálók

dr. Horváth István professzor
Egyesületének tagja, a New York-i
Akadémia meghívott tagja, a Nemzetközi Orvosi Tudományos Akadémia (IMSA) tiszteletbeli tagja, a
Kínai Non-invazív Orvosi Társaság
tagja, valamint a Széchenyi Társaság-díj, a Magyar Műveltség-díj birtokosa. Számos könyv szerzője, és
társszerzője, több száz tanulmány és
tudományos közlemény írója. Találmányait mindig itthon – és nem más
országban – szerette volna közkinc�csé tenni. Magyarországon 15 ezer
35–60 év közötti embert visz sírba
évente valamilyen szív- és érrendszeri betegség – mondta a professzor
egyik riportban. Hiába kérvényezte
korábban a szer, a saját fejlesztésű
érelmeszesedést gátló oltása hazai,
humán kipróbálását, elutasították.
Nemet mondtak arra, amit nem is
ismertek meg. Horváth professzor

szerével eddig 25 ezer ember oltatta
be magát, többek között Juhász Csaba
állatorvos is, aki 10 éve strokeot kapott. Csak az oltóanyagnak
köszönhetem a javulást, amit több
ízben beadtam magamnak. Azóta
minden leletem jó, mondta el a sajtónak a gyógyult állatorvos. A bíróság egyébként nem vizsgáltatta
a készítmény hatásosságát, ami a
szakértők szerint sem veszélyezteti
az ember egészségét, hanem elítélte
a kutatót, még több mint 6 millió Ft
vagyonelkobzást is kiszabtak. Bízunk
benne, hogy valaki, valakik ezután
mégis tovább küzdenek az oltóanyag
humán bevezetéséért. Köszönet és
hála Horváth professzornak a több
évtizedes, kitartó kutatásaiért! Neki
immár véget értek a megalázások…
Adj Uram örök nyugodalmat neki!
M. Mester Katalin

rövid hírek

Az általános iskola 3.a és 7.a osztálya közös tavaszi
osztálykiránduláson vett részt Zánkán. Az Erzsébet-táborban számos program közül választhattak,
hogy életre szóló, közös élményeket szerezzenek.

A leendő kis ovisokat látták vendégül a Vackor Óvodában. Bábjátékkal, ölbéli játékokkal, izgalmas játékbirodalommal és finom falatokkal kedveskedtek
az apróságoknak az óvoda dolgozói.

Az alsó és felső tagozatos tanulók múzeumpedagógusok vezetésével a „Színes szárnyak” elnevezésű
kézműves foglalkozáson vettek részt, ahol megismerkedhettek az agyag sajátosságaival, a mintázás lehetőségeivel, átélhették a művészet nyújtotta élményt.

Alapítva 1927-ben

Pedagógusnap alkalmából rendezett ünnepséget
a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Pápai
Tankerülete, ahol Martonné Csom Adél és Ihászné
Szabó Katalin pedagógusok kaptak elismerést nevelő-oktató munkájukért. Gratulálunk!

Nagy érdeklődés kísérte a májusi Baba-klubot. Németh Noémi Ringató foglalkozását nemcsak a kicsik,
de a nagyok is élvezték.

A Meggyeserdei Majorban egy ligetet alakított ki
Szabó Krisztina és Bogdán Györgyné a maguk által
hozott növények és kiegészítők felhasználásával.

Elkészült a szabadtéri színpad a Belvárosi Piacés Rendezvénytéren. A színpad mellett kialakított
ágyásokba évelő növények kerültek.

Rövid Hírek

Tatabányán a VIII. Forgórózsa Fesztivál Népművészeti Ki-Mit-Tud?-ján a devecseri iskolát három
5.b osztályos tanuló képviselte. Dávid Eszter remek
énekléssel arany minősítést. Bakos Réka népdal,
Bakos Noémi népmese kategóriában bronz minősítést
kapott. Gratulálunk!
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A „Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési verseny
országos döntőjében, szólóének kategóriában, Dávid Eszter produkcióját ezüst minősítéssel díjazta a
szakértő zsűri. Gratulálunk!

A Városüzemeltetési Kft. munkatársai virágba borították Devecsert.

Az általános iskolában a 2018. évi Fenntarthatósági
Témahét témái, az épített környezet védelme, a tudatos vásárlás és a fogyasztóvédelem köré szerveződött.
A témahéthez kapcsolódott az iskola papír- és PET
palack gyűjtése is. A témahetet az öko munkacsoport
tagjai szervezték.

A vörös terror áldozataira emlékeztek.

Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjasklub tagjai közösségi teret és kiállítóhelyet alakítanak ki egy általuk
felújított ingatlanrészben az egykori meggyeserdei
honvédségi laktanya területén.

A Magyar Diáksport Szövetség szervezésében az
első osztályos tanulók közül tizenketten Pápán, a
Weöres Sándor Általános Iskolában sportdélelőttön
vettek részt. A rendezvény célja, hogy a tanulók
változatos környezetben, játékos formában tanulják,
gyakorolják az alapvető mozgáskészségeket, sportági
előkészítő mozgásokat.
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Közélet

Alapítva 1927-ben

Vöröskeresztes kitüntetések a világnapon
Jean Henry Dunant, a Vöröskereszt
alapítójának születésnapja - május 8.
- A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold napja. E napot a humanitárius szervezet 1949-ben világnappá
nyilvánította. A Magyar Vöröskereszt
ezúttal Devecserben, a Városi Könyvtár lovagtermében tartotta Veszprém
és Vas Megyei Szervezetének világnapi ünnepségét. Szente-Takács Anna
igazgatónő , vöröskeresztes önkéntes
köszöntötte a megjelent vendégeket.
A rendezvényt Bognár Ferencné alpolgármester nyitotta meg. Kerpel
Péter, a Magyar Vöröskereszt országos vezetőségének tagja ünnepi köszöntőjében elmondta, nemzetközi
szinten immár 155 éve segít bajbajutott, rászoruló embereken a Vöröskereszt. Hazánkban 50 szervezet,
több mint 2200 tag végzi áldozatos
munkáját a megsegítés érdekében.
A szervezet hatékonyságát mutatja,
hogy több mint 19 ezer véradást szerveztek, az elsősegélynyújtó vizsgák
száma is négyezer feletti. Beszédében köszönetét fejezte ki azoknak a
szolgálattevőknek, akik időt, energiát
nem kímélve, a nap bármely szakában nagy hivatástudattal végzik
feladataikat. Kiemelte, nagy erénye a szervezetnek, hogy jól felkészült munkásgárdával rendelkezik.
A Magyar Vöröskereszt Vas Megyei
Szervezetének elnöke, dr. Stánitz Éva
legutoljára a vörösiszap-katasztrófa
idején járt Devecserben mint Vas
megyei tisztifőorvos, és örömmel látta, hogy az akkori állapotából milyen
gyönyörűvé vált településünk. Az újjáéledéshez mindenképp szükséges a
partnerség, az összefogás, az egymás
támogatása, beleértve a Vöröskeresztet és minden egyéb állami és civil
szervezetet is. Köszönetét fejezte ki

Csoma Zoltán, a Megyei Szervezet elnöke (balra) Életmentő oklevelet ad át Kerpel Péter vezetőségi tagnak (jobbra), a
háttérben Baráth Gábor, a szervezet igazgatója
Fotó: Kovács Zsolt
a hivatásos dolgozóknak és önkén- rém Megyei Szervezetének elnöke és dikó (Tapolca terület). Mindannyiteseknek, a humán szolgáltatásokra Baráth Gábor, a szervezet igazgatója an aktívan részt vesznek a területi
fordított elkötelezettségükért. Élve- adták át. Életmentő oklevelet vehe- rendezvények, szűrések lebonyolízettel hallgatta a közönség a Devecse- tett át Kerpel Péter, az országos ve- tásában, előadások szervezésében,
ri Zeneiskola Kamaracsoportjának zetőségnek, valamint a megyei szer- a fiatalok oktatásban. A kitüntetés
(Ihászné Szabó Katalin, a zeneiskola vezet vezetőségének tagja, aki egy arany fokozatát, Varga Imréné (Bavezetője, Bakos Noémi, Bakos Réka, félrenyelő, fuldokló hölgyön hajtott latonfüred terület) vehette át a sok
Kelemen Alexandra, Varga Noémi, végre sikeres életmentést a Heim- éves, nélkülözhetetlen munkájáért.
Venczel Zsófia) dalcsokrát, amely lich-féle műfogást alkalmazva. Vö- A kiemelkedő együttműködésért és
Chopin, Harold Arlen művei mel- röskeresztes tevékenységéért dicsérő a szervezet támogatásáért kitüntetést
lett a Beatles együttes szerzeményét oklevélben részesült a Somló-kör- Ács Gáborné (Pápa terület) kapta.
ölelte fel. A folytatásban, a számtalan nyéki Többcélú Kistérségi Társulás, Az Ifjúsági tagozat fiataljai is elisművészeti fesztivált, tehetségkutatót, mely díjat a társulás elnöke, Burján merésben részesültek, így dicsérő
versenyeket sikeresen teljesítő, Dávid Ernő vett át. A Kistérségi Társulás oklevelet vehetett át, Győri Margit és
Eszter műsora következett, igazi ün- megalakulása óta közös programok Nagy Petra Andrea (Várpalota terünepi hangulatot teremtve az általa szervezésével támogatja a Vöröske- let). Molnár Kristóf (Veszprémi terüelőadott dalokkal. A világnap alkal- reszt Veszprém Megyei Szerveze- let) Vöröskereszt szolgálatáért oklemából kitüntetéseket, elismeréseket tét. A szoros, jól működő kapcsolat vélben részesült. Eckert Gabriella és
adományoztak azon önkénteseknek, megerősítéseként, egy együttműkö- Fekete Istvánné munkáját ajándékkal
támogatóknak, vöröskeresztes mun- dési megállapodás is létrejött 2014- köszönte meg a szervezet, ők május
katársaknak, akik kiemelkedő mun- ben. Vöröskeresztes munkájáért ki- 25-én, Székesfehérváron az országos
kájukkal segítik a Vöröskereszt hu- tüntetés bronz fokozatát vehette át, világnapi ünnepség keretein belül
manitárius tevékenységét. A díjakat dr. Gaál Edit (Ajka terület), Rózsás kapják meg kitüntetéseiket. Németh
Csoma Zoltán, a Vöröskereszt Veszp- Tiborné (Pápa terület), Horváth Il- Edina vöröskeresztes tevékenységéért dicsérő oklevelet vehetett át, dr.
Stánitz Évától, a Vas Megyei Szervezet elnökétől és Baráth Gábortól,
a Veszprém és Vas Megyei Szervezet igazgatójától. A rendezvény végén, Csoma Zoltán elnök gratulált
a kitüntetetteknek és állófogadásra
invitálta a jelenlévőket. Targubáné Szendrei Júlia, a Somló Térségi
Program koordinátora tájékoztatta lapunkat, hogy a rendezvényen
bokros teendői miatt sajnos nem
tudott jelen lenni dr. Kovács Zoltán
országgyűlési képviselő, ugyanakkor
üdvözletét küldte a megjelenteknek,
gratulációját az elismerésben részesülőknek. Az ünnep fényét emelte az
előtérben rendezett kiállítás Kerpel
Péter festményeiből.
A Devecseri Zeneiskola Kamaracsoportja, vezetőjük Ihászné Szabó Katalin
Fotó: DVTV
Vincze Barbara
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Megemlékezés a zsidó temetőben…

„A holocaust füstje hosszú, sötét csíkot húzott Európa fölé”
Május 27-én 10 órakor a zsidó temetőben gyűltek
össze az 1944 júliusában – jórészt örökre – elhurcolt, ill. a megmaradt devecseri zsidók leszármazottai, hogy emlékezzenek, szeretteikre, a soha
vissza nem tértekre. Az ünnepségen megjelent
Ferenczi Gábor polgármester úr és Baráth Szilvia
képviselő asszony is. A szertartást, a megemlékező
beszédet a Budapesten élő Totha Péter Joel rabbi
tartotta, immár többedszer itt Devecserben. Jöttek
messziről is az emlékezők, hisz Veszprémbe, Győrbe, Pápára, Budapestre is kerültek a meggyötört
családokból. Itt volt Scheiber Gyuri a feleségével,
meg Somogyiné Molnár Jutka tanárnő is. Néhai
Tornai Endre (Grünbaum) gyermekei, két lánya
Ágnes és Zsuzsa és fia, Tamás, de még az unokái
is jelen voltak szép számmal. Az emlékezők között
állt a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
(MAZSIHISZ) vezetőségi tagja – a balatonalmádi születésű, valaha kertai rokonokkal körülölelt
- Winkler Miksa is, aki minden évben eljön az
emlékünnepségre a devecseri zsidótemetőbe. Neki
többek közt szívügye országosan is a zsidótemetők megőrzése, gondozása. Szép sikereket ért el,
igen áldozatos munkával. Örömének adott hangot,
hogy a devecseri polgármesterrel is megismerkedhetett, beszélgetett ezen alkalomból. A rabbi
elmondta, hogy Devecserből 195 főt hurcoltak el,
a járásból úgy 500 főt. Elsőként a pápai gettóba
gyűjtötték össze a környék zsidóit, csecsemőktől
az aggastyánokig, a teljes családokat, a famíliát. A
korabeli Devecseri Ujságot lapozva rá-ráakadunk
azokra a rövid hírekre, melyek az 1939-től kezdődő zsidó-törvények érvényesítéséről szólnak,
amelyek lépésről lépésre elveszik a zsidók további
munkájához szükséges életteret, lehetőségeket.
Cégtáblát levenni, kerékpárt, fényképezőgépet be
kell szolgáltatni, a telefonjaikat kikapcsolják, még
az orvosét is, ha az zsidó. „A két községben (Ajka,

Vadász Imréné, Joli néni egykori devecseri, ma győri
lakos rendszeres visszatérője a megemlékezéseknek
Fotó: Czeidli József

Totha Péter Joel főrabbi emlékezett meg Devecser és környéke mintegy 500 holokauszt zsidó áldozatáról
Fotó: Czeidli József
Devecser) így 21 telefonkészülék szabadult fel.”- még senki nem is sejtette, sem az áldozatok, sem
írja a lap nem túl szimpatikusan 1944. április 8-i az itt maradt keresztények, hogy mi fog történni
száma. Hogy a megjegyzésemet még mélyebben az elhurcoltakkal Auschwitzban, Birkenauban,
alátámasszam, álljon itt egy-egy példa: 1944. jún. Dachauban…, aztán ”a holocaust füstje hosszú,
24-i Devecseri Ujság cikkének címe, Megérte Ber- sötét csíkot húzott Európa fölé”, ahogy a rabbi fogernek, hogy a gettóba került „ … a devecseri járás galmazott, képekben. Vadászné Joli néni most a
zsidóit ideiglenesen a pápai gettóba helyezték el. 86. évében is eljött Győrből lányaival, unokáival
Itt történt, hogy Berger Sándor pusztamiskei zsi- az emlékezésre. Sok rokona odaveszett. Jolika, 12
dó Kollin Lajos devecseri kereskedőt a múlt héten évesen járta meg a poklot, 18 évesnek hazudva
elkapta és csúnyán elverte.” A konfliktus oka, hogy
magát. A 16 év alattiakat azonnal a gázkamrába
Kollin már hosszabb ideje tartozott 200 pengővel
Bergernek. A cikk végén ez áll: „Ilyen szép csendé- küldték. Őt az édesanyja bátorította az életmentő
letben élnek a devecseri zsidók a pápai gettóban, hazugságra. Igaz, a német orvosnő mondta neki,
ahonnan rövidesen tovább fogják őket szállítani.” te kevesebb vagy, mint 18. De hagyta élni még,
A mondat eleje most sem sikerült empatikusra. majd elpusztul a munkától, gondolta. Vagy talán
Mentségére legyen a cikkírónak, hogy senki sem volt benne némi emberség abban a pillanatban,
gondolt arra, arra a felfoghatatlan szörnyűségre, hogy nem zavarta ki a felnőttek sorából a halálba.
ami ezután következett. Elfogták a zsidó saktert, Jolika élete pengeélen táncolt. Hála, hogy mégis
szól egy másik hír az újságból ’44. november 18-án: megszülethetett a Vadász Jutka, meg a Klári, s
„A múlt napokban többen ráismertek Rosenfeld mára a hat dédunokája is Joli néninek… A rabbi
Chalm volt devecseri zsidó sakterre, aki sárga csil- felszólította a megjelenteket: „Fohászkodjunk a
lag nélkül közlekedett…” Más írásokban gyakran Mindenség Urához, alkotójához, hogy találjon
kilátásba helyezik az újság hasábjain a keresztény védelmező menedéket az odaveszetteknek. Az
lakosság internálását is, ha valaki segít a zsidók- emlékezés legyen osztályrészük! Nyugodjanak
nak. Részletek a korabeli lapból: „megindult a békében!” Végül az odaveszettek emléktáblája
zsidó vagyon-rejtegetők felelősségre vonása (…) előtt elmondták a gyászoló kaddist. A hangok szoha valaki nem érti meg szép szóval, akkor furkós- morúan szálltak a sírok között, fel az égig. Kegyebottal értesse meg vele a hatóság (…) mindenki jól letből, zsidó szokás szerint követ, kavicsot tettek
jegyezze meg, hogy ma az egyén senki és semmi,
a tisztelők a sírokra, és a sok-sok névvel telerótt
ma sem te, sem én, sem senki nem számít, csuemléktábla elé. Csak a nevük maradt, poraik pepán a nemzet érdeke.” (1944. júl. 29. sz.) Aztán
sorolja a cikk azon eseteket, ahol már kiszabták dig a magasból visszahulltak a földre. A rokonok
az 1000 és 600 Pengős büntetést a zsidóvagyon az emlékezés virágait idén is elhozták szeretetük
rejtegetőknek akkor, amikor 200 Pengő havi jö- jeléül. Nyugodjanak békében!
vedelem igen-igen szép pénznek számított. Akkor
M. Mester Katalin

Sorsok
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Fél élet autóbusztengelyen

1972-ben a leszerelt Karcsi
Az idősebbek minden bizonnyal emlékeznek a
Varga testvérekre; Józsefre (Dódi) és Károlyra.
Gyakran találkozhattunk velük az utcán. Mindig
megálltak beszélgetni az ismerősökkel kis ideig.
Hosszabb ideje már az égi utcákat róják. De Károly fia; az ifjabb Varga Károly köztünk él. Hozzá
kérek bebocsátást. Az udvaron a szép fák, a sok
zöld, a beülő, a virágok kellemes helyet kínálnak
a beszélgetéshez.

Esküvő Vasváron 1975-ben
mély- teher- kamionvezetői jogosítványt.) A főnök
(őrnagy) sofőrje lett. Nagyon sok helyen jártak.
Gyakran ment haza. Aranyélete volt. Leszerelés
után visszament a Lángba. A Somló miatt gyakran járt haza. Egy hazaúton, a vonaton meglátott
egy hosszú hajú, csinos nőt, aki a fővárosba járt
egyetemre. Addig utazgattak, amíg meglett a közgazdász diploma és 1975-ben egyeztették az úti
célokat és Vasváron összeházasodtak. A közös
életet Budapesten egy főbérletben kezdték, ahol
26 évig maradtak. Közben kiteljesedett a család;
1976-ban született Balázs, 1983-ban Marianna,
az apa pedig jogosítványt szerzett autóbuszra.

Sofőr az IBUSZ-nál 1987

A busz garázsba gurul

2011-ben több mint 2 millió km balesetmentes
vezetés után Varga Károly nyugdíjba kormányozta
életét. 2013-ban végleg hazaköltöztek gyönyörűen
felújított házukba. Van 3 veterán motorja, 2 autója,
találkozókra jár. Segít a temető rendbetételében,
felesége a templomban. Gyakran autóznak Érdre,
hogy meglátogassák gyerekeiket és az unokákat;
a 3 éves Elenit és a 10 hónapos Marcellt. Család,
motor, autó, emlékek; Karcsinak így kerek az élet.
Váti Ferenc

Karcsi felesége: Zsuzsa és Eleni unoka

Zenéről egy szót sem

A kórházi főnővér és a géplakatos apa fiaként született Karcsi 1951-ben Devecserben. Az általános
iskolát itt járta ki. A „zenei tagozaton” harmonikázni szeretett volna Dienes Erzsébetnél, de csak
a hangszer megtekintéséig jutott. A tűzoltózenekarba vitte a karnagy, hogy klarinétost faragjon
belőle. A fúvós hangszer tetszett, csak a fúvóssal
volt gond. Azért van az iskolából életre szóló élménye; egy hatalmas pofon, amelyet a 8.-os osztályfőnöktől kapott „mókás” megjegyzéséért. A 8.
osztály elején fertőző májgyulladást kapott. A sok
hiányzás miatt kis híján osztályt kellett ismételnie.

Virág helyett fázisceruza, és minden,
ami gépkocsi

Kertész szeretett volna lenni, de nem nyert felvételt. Helyette az ajkai 301-esben tanulta ki a
villanyszerelést. A szakmát a volt devecseri gépállomáson kezdte (Kerta kirendeltsége). Innen
járt Veszprémbe, kősziklába kábelárkot vájni. 3
hónap után Budapestre ment a Láng Gépgyárba
villanyszerelőnek. Innen vonult 2 évre katonának Tapolcára. (Már előtte megszerezte a sze-

Karcsi ma (2018)
Karcsi és a gyermekei 1991

„Rázós” utak, életveszélyes kalandok

A családfő az IBUSZ-nál lett buszvezető (15 és
fél évig). Az első évben csak itthon vezethetett, a
másodikban a szocialista országokban, a harmadikban nyugaton is. Évente 1-2 alkalommal 40
napos útra vitte a turistákat több államot érintve
Spanyolországba. 1980-ban kamiont szállított
Bagdadba (4 ezer km). Előtte bombázták a várost. Bagdadból busszal tettek meg 1000 km-t a
sivatagban, ahol olajos tartályok robbantak néha
közel hozzájuk. Fegyveres beduin állta el az útjukat, hogy vizet kapjon. Más helyen kecskét lőttek a
busz elé, hogy megállásra kényszerítsék. Háromszor járta meg ezt a hosszú utat. 1981-ben a Vatikánba vitt csoportot, itt fogadta a pápa. Szerette
az IBUSZ-utakat, de megváltoztak a körülmények,
ezért 15 év után megvált a cégtől. 1991-ben egy
15 személyes kisbusszal lett vállalkozó. Dolgozott
a HM Protokoll osztályán is.

Karcsi és felesége (2018)
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Az uborka

Már van akinek a kertjében lehet szedni a zsenge,
finom uborkákat. Az ókorban mind táplálkozási, mind gyógyászati célra felhasználták. Néhány
gondolat arra, hogy miért érdemes fogyasztani,
felhasználni. Az uborkának magas a víztartalma, alacsony a szénhidrát és kalória tartalma
és nem tartalmaz zsírt. Az uborka gazdag C és
B-vitaminokban, ennek köszönhetően növeli az
immunitását az emberi szervezetnek. Tartalmaz

magnéziumot, káliumot, tiamint, riboflavint, niacint és szilíciumot, ami miatt kozmetikai termékek alapanyagaként is használják. Egy csésze
gyalult uborka biztosítja a napi K-vitamin bevitelt.
Olyan hatóanyagokat tartalmaz, amelyek segítenek a szív-érrendszeri betegségek leküzdésében. A rendszeres uborkafogyasztás a vesekövek
megelőzésében és eltávolításában is segíthet. Az
uborkával elfogyasztott K-vitamin tartalom összefüggésben áll az egészséges csontokkal, amelyek
így kevésbé hajlamosak a törésre. A K-vitamin a
D-vitaminnal karöltve elősegíti a kalcium beépülését a csontokba. A szemre tett uborkakarika csökkenti a szem körüli puffadást és a sötét karikákat
is halványítja. Emellett az uborka fogyasztása a
vérnyomás normalizálásában is nagy segítség.
Mint a tökfélék családjának tagja, olyan hatóanyagokat és tápanyagokat tartalmaz, amelyek
segíthetnek megelőzni a rákos sejtek kialakulását és elszaporodását. Fontos, hogy minél több
rostot fogyasszunk, hogy megakadályozhassuk
a koleszterin felhalmozódást a gyulladt erekben,
ezáltal szív-érrendszeri betegségek kialakulását

előzhetjük meg. Rendszeres fogyasztása hosszú
távon jó hatással van a vércukorra és az inzulintermelésre. Fogyaszthatjuk a szendvicsünkhöz, csak
úgy nyersen. Zsíroskenyérrel, szalonna-, sonkafalatkákkal is, így a legfinomabb, nyersen a zsenge
uborka. Sültek mellé az uborkasaláta illik, az igen
kellemes savanyúság. A salátát ki tejfölösen, ki
anélkül, vagy mindkét formában kedveli. No meg
fokhagymásan, vagy anélkül. Az uborkamártás
is ízletes lehet a száraz sült, vad, de még a csirke
mellé is. Üvegbe eltéve savanyúságként nélkülözhetetlen télen. Valaki az igen apró bébiuborkát
kedveli, mások a 8-10 cm-es nagyságút, a hasábra
vágottat szeretik vagy karikára szelve. E sorok írójának az íz, a kellemes ízesítés, a jól eltalált fűszer,
(bors, mustármag, babérlevél, kapor…) ecet- só
- cukor-arány a perdöntő. El ne feledjük most a
kovászos uborkát is elkészíteni. Kapor, só, kenyér,
uborka és a felöntővíz, meg a napsugár. Ecetet ne
hogy tegyünk bele! Nemrégiben leírtam miért.
Csalamádék kedvelt alapanyaga is az uborka. Itt
a nyár, élvezzük a friss termést!
M. Mester Katalin

Madárgyűrűzés Meggyeserdőn
A meggyeserdei terület volt a helyszíne a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Veszprém
Megyei Helyi Csoportja és Devecser
Város Önkormányzata szervezésében június 7-én tartott madárgyűrűzésnek. A függönyhálós befogást és
gyűrűzést a Madártani Egyesület két
ornitológusa, Széplaki Imre és Szelle
Ernő végezte, Molnár András Kadocsa segítségével. A gyűrűzés célja,
hogy általa megismerhetjük a vadon
élő madárfajok vonulási útvonalait,
mozgásmintázatait, pihenő-, költőés táplálkozóhelyeit, telelőterületeit.
A befogott madarak a lábuk átmérőjének megfelelő alumínium gyűrűt
kapnak, amin az országkód, Magyarország esetében a „Budapest” felirat,
illetve a gyűrű sorszáma olvasható.
Ezen információk alapján később
könnyen beazonosíthatóak a vis�szafogott madarak. A nap folyamán

24 madarat sikerült meggyűrűzni,
köztük zöldikét, feketerigót, fülemülét, berki tücsökmadarat, karvalyposzátát, tövisszúró gébicset, nyaktekercset, barátposzátát, széncinkét,
vörösbegyet és nagy fakopáncsot. A
befogott madarak között kettő vis�szafogás is volt, egy tövisszúró gébicset és egy fülemülét már korábban
meggyűrűztek. Az ornitológusok
elmondása szerint, sajnos az ország
madárállománya folyamatosan csökken, a permetezőszerek használata,
a vonulások közbeni illegális vadászatok, madárbefogások, valamint az
éghajlat változása miatt kitágult sivatagi területek növekedése következtében. Éppen ezért nélkülözhetetlen
az emberek figyelmének felhívása az
égi vándorok szerepére a természet
háztartásában, és hogy ennek milyen
értéke van emberi szempontból is.
Gondoljunk csak arra, milyen lenne,

Szelle Ernő és Széplaki Imre egy befogott zöldikét gyűrűz
ha az erdőkben, mezőkön, tavak mel- hát rájuk!
lett sétálva nem töltené be madár- A látványgyűrűzés a Gólya Roadcsicsergés a minket körülvevő tájat, Show-val folytatódik, június 27-én 8
ha nem jeleznék a tavasz eljövetelét órakor minden érdeklődőt szeretettel
a vándormadarak visszatérése. Ez várnak a Deák téren.
a mi felelősségünk is! Vigyázzunk
Vincze Barbara

MINDEN ÓRÁBAN ELADUNK
EGY INGATLANT.*

HÍVJON MINKET

06 70 454 51 13
AZ ÖN
INGATLANÁT
IS ELADJUK!

HIRDESSEN NÁLUNK!
Hirdetések, köszönetnyilvánítások,
jókívánságok díjai:

Teljes oldal (1/1): 35 000 Ft
Fél oldal (½): 18 000 Ft
Negyed oldal (¼): 9 500 Ft
Nyolcad oldal (1/8): 5 000 Ft
Tizenhatod oldal (1/16): 2 600 Ft
4 x 4-es területű: 1 400 Ft
Apróhirdetés (20 szóig): 600 Ft
A hirdetési szöveget a könyvtár információs
pultjánál lehet leadni.
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Tűzoltóverseny városunkban
A Megyei Tűzoltó Szövetség június 2-án rendezte meg az önkéntes
tűzoltó egyesületek versenyét. Házigazdának a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesületet kérték fel.
A rendezvényen megjelent Dányi
Béla dandártábornok, a Veszprém
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója. Köszöntőjében szólt
az önkéntes tűzoltók áldozatvállalásáról, nagyon fontos munkájáról.
Örömét fejezte ki, hogy ilyen szép
számmal jelentek meg a versenyen,
üdvözölte a fiatal résztvevőket. Jelen
volt Bárány Gábor alezredes, az Ajkai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka, John McGough,
a devecseriek fő támogatója, tiszteletbeli tűzoltó, aki ezúttal ruhákat
adományozott az egyesületnek, Igaz
Sándor a Veszprém Megyei Tűzoltó
Szövetség elnöke. Ferenczi Gábor
Devecser polgármestere is köszöntötte a csapatokat. Elmondta, hogy
nagyon fontos a tűzoltók munkája.
Az önkormányzat minden eszközzel
igyekszik segíteni a helyi egyesületet.
Megtisztelő, hogy Devecserben méretteti meg magát a 15 egyesület. Jó
látni, hogy sok a fiatal. Felértékelődik
az önkéntesek áldozatvállalása. A
devecseri tűzoltók évente átlagosan

40-szer szállnak ki. A polgármester
végezetül azt kívánta, hogy Szent Flórián kísérje útjukat a versenyen. A
verseny I. helyezettjei: Osztottsugár
szerelés: gyermek lány: Csabrendek,
fiú: Zalagyömörő, ifjúsági lány: Bakonyoszlop, fiú: Bakonyoszlop, felnőtt női: Bakonyoszlop, férfi: Tótvázsony. 400 l/perc motorfecskendő
szerelés: felnőtt férfi: Monostorapáti.
800 l/perc motorfecskendő szerelés:
ifjúsági fiú: Sáska, női: Kővágóörs,
férfi: Alsópáhok. 1300 l/perc motorfecskendő szerelés; férfi: Györöki
„Hamutiprók”. A „Legsportszerűbb
csapat” díját Devecser kapta, „Veszprém Megye Tűzvédelméért” bronz fokozatát ifj. Varga Tamás és Somogyi
Dávid (mindkettő devecseri) vehette
át. A díjakat Igaz Sándor adta át. A
verseny után Varga Tamást, a devecseri egyesület elnökét kérdeztem.
Hogyan lett Devecser a házigazda?
Az egyesületek jelezhetik rendezési
szándékukat. Mi 5 éve, a 140. évfordulón rendeztük a versenyt. Már
tavaly jeleztem, hogy idén is kérjük
a rendezési jogot. A szövetség közgyűlése figyelembe vette a helyszínt,
a vendéglátást, a pályák biztosítását
– megadta a lehetőséget.

Rajtolnak a devecseriek
Fotó: Váti Ferenc
Kik segítettek a lebonyolításban?
Köszönetet szeretnék mondani a város önkormányzatának, Ferenczi Gábor polgármesternek, Mayer Gábor
iskolaigazgatónak, hogy biztosították a helyszínt. Továbbá köszönöm
Baráth Andrásnak a segítségét, az
iskolai konyha dolgozóinak a finom
ételt, a katasztrófavédelem munkatársának, valamint Bognár Balázsnak
a Kft. igazgatójának a pálya rendbetételéért és a lebonyolításban nyújtott
segítségét, a versenybírók közremű-

ködését, a Resti és a lángossütő kitelepülését. Külön köszönöm tiszteletbeli tűzoltónk; John McGough
támogatását.
Hogyan értékeli az eseményt?
Elégedett vagyok a lebonyolítással.
Jó volt a pálya, a vendéglátás, nem
történt baleset. Pozitív jelzéseket
kaptunk a csapatoktól és a nézőktől is. Bátran élhetünk a következő
lehetőséggel is.
Váti Ferenc

Fotó: MK Racing Photography
része lenni vagy egy szlovák vagy egy
román futam is, ezt közösen rendezik meg az országok. Idén valószínű
nem lesz, amit annyira nem bánok,
nem mindig pozitívak az élmények.
Ettől függetlenül van tervbe külföldi
futam, de erről most még biztosat
nem tudok mondani.
Mikor és hol láthatnak legközelebb
a rajongók?
Július 7-8-án rendezik meg a Veszprém rallyt. Még egy kicsit kétséges,

hogy indulunk-e vagy sem, mert
mint mondtam kettő versenyt lehet
mínuszolni. Ezeknek a versenyeknek a költsége hatalmas összeg, a
csapatok sokszor mérlegelik, hogy
elinduljanak-e minden futamon.
Természetesen tervbe van, hisz az
nekem nagy szívfájdalom lenne, ha
pont ott nem lennénk, mivel az gyakorlatilag hazai verseny.
Köszönöm szépen! Sok sikert kívánok
nektek a következő futamokra!

Farnadi Ági ismét versenyben
Farnadi Ági rally versenyzővel beszélgettem legutóbbi versenyéről.
Hosszabb kihagyás után ültél ismét
autóba. Hol versenyeztél és milyen
eredménnyel zártál?
Annyira ez nem volt hosszú szünet,
inkább azért volt feltűnő, mert én
nem szoktam kihagyni futamokat.
Magyarországon az I. osztályú rally
bajnokságban 7-8 futamot rendeznek évente, én ebből az első kettőn
- az Eger és a Miskolc rallyn - nem
vettem részt. Terveim szerint egyébként minden évben felhagyok a versenyzéssel, de minden évben jön egy
olyan felkérés, egy olyan pilótától,
akinek nem tudok nemet mondani.
Ezért volt az elején a kihagyás, hisz
a második forduló előtt jött a felkérés és már elég rövid volt az idő
felkészülni, ezért „csak” a harmadik
körben indultunk. Azt tudni kell,
hogy ebből a nyolc futamból kettőt
mínuszolni kell, ami annyit jelent,
hogyha teljesíted is a versenyt, akkor
sem veszik figyelembe, tehát nem kerültünk így sem hátrányba. Legutóbb
a Szombathely rallyn versenyeztünk,
ahol abszolút 2. helyen végeztünk,

kicsit lecsúsztunk a dobogóról, ezt jó
eredménynek értékeljük. Itthon, ha
bent vagy az első tízben az nagyon
jó, mivel európai viszonylatban is a
magyar mezőny talán a legerősebb.
Azt elárulod, hogy kivel versenyzel?
Természetesen! Most egy fiatal pilótával hozott össze az élet, akit úgy
hívnak, hogy Vincze Ferenc, aki a
magyar bajnokság talán legtehetségesebb fiatalja.
Hogy álltok a bajnokságban?
Jelenleg 4. helyen állunk, de ha figyelembe vesszük a mínuszolásokat,
akkor harmadikak vagyunk abszolútban.
Mit jelent az, hogy abszolút?
Nem korosztályok szerint vagyunk
besorolva, hanem az autók technikai
adottságai szerint rangsorolják a géposztályokat. Mi a 2. géposztályban
vagyunk, ami jelenleg Magyarországon a legmagasabb besorolás. Az 1-es
kategória nem megengedett itthon.
Szokott a programotokban szerepelni
külföldi verseny is?
A magyar bajnokságnak szokott a

Alapítva 1927-ben

Sport/Könyvajánló

Szezonzárás a bajnokságokban
Befejeződtek a focibajnokságok
egyesületünk csapatai számára.
A Szpari felnőtt csapata május 12én Várpalotát látta vendégül. Devecser–Várpalota 0:5.
Már a mérkőzés elején hátrányba
kerültek a hazaiak. A 16. percben
egy fegyelmezetlenséget követően páros kiállítás történt. A piros
lapok után a palotaiak lettek aktívabbak sorra alakították ki helyzeteiket. A második játékrészben sem
változott sokat a játék képe, nem
tudott felkapaszkodni a Szpari, így
ilyen arányban is megérdemelten
nyertek a vendégek.
Május 18-án elhalasztott mérkőzést pótoltak. Devecser–Ugod 2:1.
Gólszerzők: Szakonyi Stefán, Király
L. Zoltán.
Érezhető volt a mérkőzésen, hogy
mind a két csapat számára nagyon
fontos a három pont megszerzése a
kiesés elleni harcban. Nem játszott
jól csapatunk, de „végigharcolták”
a 90 percet és megérdemelt győzelmet arattak. Higgadtabb, koncentráltabb helyzetkihasználással,
előbb is el lehetett volna dönteni a
találkozót.
Két nappal később május 20-án,
Csetény–Devecser 1:0.
Ismét már a meccs első részében
gólhátrányba került a devecseri
alakulat és hiába támadta végig a
mérkőzést – a hazaiak gyakorlatilag a saját térfelükről sem tudtak
kijönni –, fölényük meddőnek bizonyult és kialakított helyzet nélkül
szenvedett vereséget.
Május 26-án a listavezető Úrkút
volt a vendég, akik az addig lejátszott 13 tavaszi bajnoki mérkőzésükből 13-at meg is nyertek. Sajnos nem úgy alakult a találkozó,
ahogy a hazaiak szerették volna. A
10. percben egy öngóllal vezetést
szereztek a vendégek, majd a 26.
percben egy erősen vitatható kiállítással jelentős hátrányba került
a devecseri csapat. Gól- és emberhátrányban még nehezebb dolga
volt a Szparinak. Az első félidőben
még egyenrangú partnerként küzdöttek, lehetőségeik is adódtak az
ellenfél kapuja előtt. Aztán a második játékrészben a 10 emberrel
küzdő hazaiak felőrlődtek és végül
súlyos vereséget szenvedtek.
Június 2-án a bajnokság záró fordulójában Balatonfüreden vendégeskedett a csapat. A Balaton-partiak
tudták, ha nyernek és a Balatonfűzfő nem kap ki Úrkúton, ők a
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Felnőtteknek:

Dárdai Pál – Pietsch Tibor:
Dárdai Pál könyve

bajnokok. A fürediek nem a megyei szintet képviselik. 90 percen
keresztül letámadást játszottak,
nyomás alatt tartva ellenfelüket.
A végeredmény 8:0 a hazaiaknak,
akik aztán bajnokok is lettek.
Véget ért a bajnokság a Devecser
SE 12. helyet szerezte meg, Szakonyi Stefán 24 találattal második
lett a góllövőlistán. Nehéz szezon,
nehéz bajnokság volt. Az amúgy
sem túl bő – 18 fős – keretből is
rendszeresen hiányoztak sérülések, és a végén már eltiltások miatt is játékosok. Az egyesület célja
megerősíteni és kicsit bővíteni a
játékosállományt.
Sajnos U19-es csapatunk is „elfáradt” a végére. Sándor László csapata a bajnokság nagy részében
jól teljesített, azonban a szezont
három vereséggel zárták. Sorrendben; május 12. Devecser–Várpalota 2:4. Gólszerzők: Pernesz Gergő,
Horváth Richárd.
Május 20. Csetény–Devecser 5:1.
Gólszerző: Horváth Richárd.
Május 26. Devecser–Úrkút 1:6.
Gólszerző ismét Horváth Richárd,
aki 28 találattal 5. lett az U19-es
bajnokság góllövőlistáján.
A Devecser SE U19-es csapata a
7. helyet szerezte meg 43 ponttal.
U16-os csapatunk Szélessy Balázs
irányítása alatt az utolsó két fordulóra „érkezett meg” a bajnokságba. Az addig 12 mérkőzés után
0 ponttal szerénykedő csapatunk
az utolsó két fordulóban 6 pontot
gyűjtött! Május 13. Úrkút–Devecser 4:7. Gólszerzők: Orsós György
3, Marton Renátó 3, Jánossy Milán.
Június 2. Devecser–Magyarpolány
5:1. Gólszerzők: Jánossy Milán 2,
Orsós György, Orbán Gábor, Boros Bence. Korosztályunk az utolsó, 8. helyen végzett 6 megszerzett

ponttal.
U14-es csapatunk az utolsó előtti
fordulóban Tapolcára látogatott.
A bajnokságot megnyerő hazaiak 7:0-s vereséget mértek Illés
Norbert tanítványaira. Az utolsó
fordulóban Ajka-Padragkút lett
volna az ellenfél. Mivel a padragiak létszámhiányosan érkeztek,
a versenykiírás értelmében nem
lehetett lejátszani a mérkőzést. A
meccset így hivatalosan Devecser
nyerte 3:0-ra. Fiataljaink a 7. helyet
szerezték meg a 9 csapatos mezőnyben, 12 pontig jutva.
Véget ért a Bozsik-program is.
U11-es és U13-as csapataink idén
is sok értékes tapasztalatot gyűjtöttek a régiós kiemelt csoportban,
ahol – bár eredményt nem számolnak – sok sikert könyvelhetnek
el. U9-es és U7-es csapataink még
csak a játékos formában rendezésre kerülő „fesztiválokon” vettek részt, de rengeteg élménnyel
gazdagodtak.
Női csapatunk az utolsó három
fordulóban kétszer nyert és csak
a bajnoki címet elhódító Pápától
kapott ki. Sorrendben: Bakonynána–Devecser 0:2. Gólszerzők:
Váradi Kiara és Petri Anita.
Tapolca–Devecser 0:1. Gólszerző:
Váradi Kiara.
A két idegenbeli sikert követően
következett a Pápa elleni derbi,
ahol tisztességgel helytálltak Scheily József „lányai”.
Devecser–Pápai ELC-Nyárád 1:3.
A gólt ismét Váradi Kiara szerezte,
aki holtversenyben 3. lett a góllövőlistán 6 találattal. A hölgyek 5.
helyen végeztek a 7 csapatos mezőnyben, 16 pontot szerezve.
A sportrovatot összeállította:
Cserna Róbert

„Voltam elsőáldozó, hittem Istenben. Valamennyire még most is hiszek, de már
nem úgy... Abban azonban biztos vagyok,
hogy a sors akaratából jutottam el Pécsről
Berlinig. Voltak buktatók, értek tragédiák,
de mindig talpra álltam. Senki és semmi
nem tudott megtörni, egyenes gerinccel
járom az utam. Igaz, már rokkantnyugdíjasként...”

Gyerekeknek:

Csukás István: A legkisebb ugrifüles

„Csukás István, Kossuth-díjas költő, író
meséjének hőse nemcsak egy nyúl, hanem a legkisebb és a legokosabb nyúl!
Van róla egy vers is: Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb Ugrifüles! Mivel nagyon szeretett ugrálni, elugrált
az útig, ahol káposztát rakodtak egy
teherautóra. Felugrott az autóra, de
nem egyedül, mert éppen arra sétált
Tüskéshátú, és utána ugrott. Bebújtak a káposzták közé, és elkezdődött a
nagy utazás, a vidám kalandok sora.
Találkoztak egy unatkozó kutyával, akit
megtanítottak játszani. Meglátogattak
egy vakondot a föld alatti lakosztályában, ahonnan telefonon felhívták a
pontos időt és a tűzoltókat. A végén a
két világutazó hazaindult, a fejük tele
volt élménnyel, a szívük örömmel. A
mese végén együtt örülünk mi is, és
ebben segítenek Ráduly Csaba vidám
és szemet gyönyörködtető rajzai.”
Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház
Nyitva tartás:
H-K: 12-17 Sz: Szünnap
Cs-P: 9-17
Szo: 8-12 (tanítási időben)

Kikapcsolódás
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Mosolypercek

REJTVÉNY

A plázacica Egyiptomban vakációzik. Az egész napos múzeumlátogatástól
rettenetesen elfárad, ezért leül egy fáraói székre. Az őr amint észreveszi rászól:
- Mit képzel hölgyem! Azonnal álljon fel II. Ramszesz trónjáról!
- Jaj, mit van úgy oda, majd ha jön, felállok…
A plázacica és a barátja elmennek horgászni. Bérelnek motorcsónakot,
horgászfelszerelést, kiváltják a napijegyet. Egész nap ülnek a csónakban.
A hölgy napozgat, s a körmeit reszelgeti unalmában. A nap végére csak egy
kis keszeget sikerül fogniuk. Megszólal a férfi:
- A francba! Ez a kis keszeg 30 ezer forintomba került.
- Hú, még szerencse, hogy csak egyet fogtunk belőle.
Párbeszéd a cukrászdában
- Látod azt a gyönyörű nőt az ablak mellett! Egyszerűen megveszek érte,
s ő is belém van esve…
- Akkor miért nem veszed el?
- Két éves házasok vagyunk, s a feleségem nagyon ellenzi…

Kányádi Sándor: Kánikula
1
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2018 májusában született:
Bogdány László és Horváth Alexandra kisfia: Medox Lauren (05.04.); Pál 46
Lajos és Balatoni Klaudia kisfia: Bence Rafael (05.08.)
Sok szeretettel köszöntjük városunk legifjabb lakóit! Jó egészséget kívánunk
mindannyiuknak!
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Gyűjtötte: M. Mester Katalin

Gólyahír
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42
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(A személyiségi jogok védelme miatt, rovatunkban csak azon újszülöttek neve VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: K, Y,
szerepel, akiknek szülei ehhez írásban hozzájárultak. Megértésüket köszön- G, N, U) 11./ Kettőzve: Zola mű 12./ Gyógy- és fűszernövény 13./ Edina
jük! – a szerk.)
becézve 14./ Nemzeti Kupa (Rövidítve!) 15./ Igekötő 16./ Egészséges 17./
Ritka férfinév 18./ Angolszász mértékegység 20./ Fejér megyei község 21./
Szamár beszéd! 22./ A jószág összetartására szolgáló kerítésféle 24./ Lát
szélei! 26./ Svédország és Ausztria autójele 27./ Védelmi célból épült erődítmény 29./ ... Miklós (Építész) 31./ ... a szőlő (Magyar népdal) 33./ Görög
törzsek egyike 35./ Ez a nap 36./ Villa közepe! 37./ Kicsinyítőképző 39./ ...
Lajos (Gárdonyi Gézát Devecserben fogadó iskolaigazgató-főtanító) 41./
Viszolyog 45./ Magányos, nőtlen 46./ Vagon eleje! 47./ Egyiptom a ... ajándéka (Hérodotosz) 49./ Les szélei! 50./ Olaszország és Hollandia autójele
FÜGGŐLEGES: 2./ A békák rendjébe tartozik 3./ Kettőzve: A vizek városa 4./ Képzőművészeti alkotás 5./ Kettőzve: József Attila vers cím 6./
Van ilyen megjegyzés! 7./ Hébér 8./ Erbium vegyjele 9./ Gömbölyű 10./
Ádám becézve 14./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk:
E, T, E, I, A) 15./ Éva párja! 19./ Sír népiesen 22./ ... Endre (XX. századi
magyar költő) 23./ Norvégia fővárosa 25./ Szélesre kinyit 28./ Szavak szóvégi összecsengése 30./ ... Tivadar (Színész, táncos, komikus) 32./ ... József
(Bánk bán szerzője) 34./ Meleg évszakban üdül 36./ Szomjoltó folyadék
38./ Termést betakarít 40./ Méter eleje! 42./ Micimackó fázik, zik-... 43./
Ilona becézve 44./ Ásott ivóvíz vevő hely 48./ Kén és Ittrium vegyjele
Czeidli József

Apróhirdetés
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY készítését
vállaljuk gyors határidővel, garanciával:
Érd.: +36/30-9567005
Apróhirdetés
ELADÓ lakást vagy családi házat keresek
Devecser belterületén.
Érd.: +36/30-9567005

minden hétvégén szombat és vasárnap
hajnal 3:00 órától 17:00 óráig nyitva
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