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AZ A CSODÁLATOS VÍZI VILÁG…

Sohonyai Attila

Megadás

MINDEN CSEPP SZÁMÍT!

Fotó: DVTV
A Víz Világnapja alkalmából rendezett könyvtári
programon, március 23-án 17.00 órakor Szente-Takács Anna könyvtárigazgató mutatta be a szépszámú közönségnek dr. Stenger-Kovács Csilla egyetemi
docenst. Pontosabban, nem is nagyon kellett Csillát
bemutatni, hisz mindenki ismerte őt, még devecseri
(kis)iskolás korából, de kevésbé ismertük azt a tudományos életutat, munkát, melyet egyetemi évei alatt
és után végez. Csilla, miután a Lovassy László Gim-

ÉLEDŐ TAVASZ - ÁPRILIS
Április az év negyedik hónapja a
Gergely naptárban. Aperirének is
hívták a latin „kinyitni” szóból, nem
véletlen, hiszen ez a tavasznyitó hónap. Életre kel a vidék, zöldülni kezd
az erdő, madárdaltól hangosak a
reggelek. Ilyenkor kezdenek hangosan énekelni a barátkák, hangját
hallatja az Afrikából hazatért fecske, gólya, cserregve szólítja párját a
fogolykakas, megszólal a kakukk is.
Sok jeles nap van ebben a hónapban. Április elseje a bolondság és a
tréfálkozás napja. Hagyományosan
az, akit április elsején rászednek,
megtréfálnak, az április bolondja.
(Folytatás az 3. oldalon)

náziumban leérettségizett a Veszprémi Egyetemen
környezetkutatónak tanult, majd rá három évre, PhD
fokozatot szerzett 2007-ben. Mára, a Pannon Egyetem
Mérnöki Kar Környezettudományi Intézetének egyetemi docense, a kovaalgák szakértője. Több tudományos
díjjal is kitüntették: legutóbb például tavaly Mestertanár Aranyéremmel, s idén a Nők a Tudományban
Kiválósági Díjban részesült.
(Folytatás a 6. oldalon)

Szúrós tekintettel nézem arcod,
a kés éles, de életlen ehhez a pillanathoz.
Tudod én már vallottam,
hogy a magány a legnemesebb kincs,
s megdicsőülés, s hogy elvész, ki hisz,
s hogy az embernek a legjobb így,
mert mit kaphat maga mellé,
ennél jobb nincs:
Miért vagy itt?
Én vakon bíztam régen a sorsot
és fürödtem a csókot,
téptem a rózsát, s megrajzoltam mindnek
az alkonyt.
Most az üres kert egyhangúsága mi gyógyít,
s e szöges makacsság, mi mint a balzsam,
beborít:
Miért vagy itt?
A vas évek téglái felépítettek
bennem minden falat,
és sötét árnyéka e kővárnak mára
elfedi a napsugarat.
Mióta beléptél, jellemed mind
e tömörből olvadást szít,
s az évek hordta csakazértis,
mint a vad szél, ahogyan
a száraz homokvárnak ér,
súlytalanul porlik:
Miért vagy itt?
Hogy szerettem-e? Igen.
Hogy hazudtak-e? Igen.
Hogy sok volt-e? Igen.
Hogy megaláztak-e? Igen.
Hogy nem érdekelt? Igen.
Hogy mindent odaadtam-e? Igen!
Mindig! Mindig! Mindig!
Miért vagy itt???
… a vihar bennem elernyedten apad,
elmémben a csökönyös had fegyvert ejt,
s térdet hajt.
Számban lassan nyíló, meleg tenyérré
idomulnak a szavak,
füleim mosolyban zokogó ódát hallanak:
a megadás bennem attól, hogy itt vagy.
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„DÍSZÍTSÜNK EGYÜTT TOJÁSFÁT DEVECSERBEN!”
Idén másodszor hívta és várta a devecserieket március 26-án és 27-én intézményünk
a templom melletti térre, hogy együtt készüljünk a húsvétra, együtt díszítsük fel
városunk tojásfáját. A tavalyi akció eredményeként épen maradt 320 díszes tojás
felrakásával kezdtük a fa „felcicomázását”,
s vártuk az újabb színes-hímes, kisebb-nagyobb ékességeket. S jöttek is óvodás csoportok, iskolai osztályok, a Makovecz Klub
és az Őszi Fény Nyugdíjas Klub tagjai, valamint kisgyermekek szülőkkel, nagyszülőkkel. Ismét voltak olyan felnőttek, akik
szívügyüknek érezték kezdeményezésünket, s - a tavalyihoz hasonlóan - egyénileg látogattak meg minket a Petőfi téren,
dacára a nem túl kellemes időjárásnak, s
járultak hozzá tojásfánk ünnepi ruhába
öltöztetéséhez. Nyuszulásunk újításaként,
idei húsvéti kültéri dekorációnk teljesebbé

vált Baráth András kollégánknak köszönhetően, aki szabadidejében, saját alapanyagot
felhasználva készítette el Nyúl Pannit és
Nyúl Petit, hogy üde színfoltjai legyenek
a városi ünnepi készülődésnek. Március
26-án a Start-munkaprogram jóvoltából
állatsimogatóval is vártuk a gyermekeket,
két tapsifüles, egy kiskecske és egy kisbárány lopott mosolyt a csöppségek arcára.
A devecseriek ismét megmutatták, tudják
együtt várni az ünnepet! Olyan jó érzés látni az úton elhaladó, üde színfoltot felfedező
autókat lassítani, ahogy megcsodálják Devecser tojásfáját! Köszönjük mindenkinek,
aki hozzájárult a látványosság teljessé tételéhez, s együtt készült velünk a húsvétra!
Szente-Takács Anna
intézményvezető

A tojásfa Nyúl Pannival és Nyúl Petivel
Fotó: Devecseri Városi Könyvtár

ÚJRA A TERMÉSZET SZAVA ZENGETT NOSZLOPON
A helyi általános iskola hagyományos, a
Természet szava című versmondó versenyét
idén is megrendezte március 21-én. A környékbeli általános iskolákból 40 versmondó
tanuló (alsó- és felső tagozatos) érkezett.
A gyerekek a legtöbb verset a kortárs költőktől választották s a természet általuk
megfogalmazott dicséretét zengték. A zsűri
elnöke, Szente-Takács Anna a Devecseri
Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója és két értékelőtársa 9 bronz, 14 ezüst,
12 arany és 5 gyémánt minősítést adott ki.
A díjak, oklevelek s jutalomkönyvek átadása után a szervező iskola igazgatója, Városi
Attila mondott köszönő zárszót.
Czeidli József

A gyémánt minősítésben részesült versmondók. (Balról-jobbra: Dávid Eszter 5.o (Devecser), Marczi
Adrián 3.o (Devecser), Nagy Johanna 1.o (Noszlop), Illyés Kornél 3.o (Kislőd), Reinitz Zsanka 8.o
(Pápakovácsi)
Fotó: Czeidli József

TAVASZI OVI-GALÉRIA KIÁLLÍTÁS A VACKOR ÓVODÁBAN
„Jó reggelt, virágszedők
Örül, aki minket látJő a tavasz, hirdetik a
Hóvirágok, ibolyák.”
Zelk Zoltán soraival hívogatta a tavaszt
Farkas Róbertné Gizi Tavaszi Ovi-Galériánk megnyitó ünnepségén. Ez alkalommal
Kuczi Zsanett amigurumi figuráinak ad
otthont galériánk. Külön öröm számunkra, hogy régen Zsanett óvodánk ovisa volt,
ma már kislányát, Emőkét hozza a Katica
csoportba. Nagyon szeret kézimunkázni,
a keze ügyébe kerülő fonalakból színpompás állatkákat, babákat, virágokat horgol
kislányainak. E kedves alkotásait hozta el

nekünk. Az érdeklődő nagycsoportosokat
Zsanett beavatta a horgolás rejtelmeibe.
Ünnepségünkön Bertalanné Poór Beáta és
Lipkáné Oszkó Ágnes tavaszköszöntő éneke
hangzott fel elsőként. A Csicsergő Fészek
zenei tehetségműhely dalos pacsirtái kikeletidéző muzsikát varázsoltak csengőkkel.
A Százszorszép néptánc tehetségműhely
táncos lábú apróságai tavaszi népi játékot
elevenítettek fel. Büszkék vagyunk, hogy
kiállítói lehetünk e horgolt kedves figuráknak, szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt, látogasson el hozzánk. Vackor
Művészeti Modellóvoda nevében:
Martonné Májer Mária Az alkotó, Kuczi Zsanett és kislánya, Emőke
óvodapedagógus Fotó: Gömbiné Nagy Katalin

Közérdekű/Közélet
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ÉLEDŐ TAVASZ - ÁPRILIS
A népszokás eredete nem tisztázott. Talán a bolondos áprilisi időjárással magyarázható. Valószínűleg valamilyen téltemető, tavaszköszöntő

„Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban!
Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját,
hogy ez a mi bolygónk a békesség, a bőség, a boldogság és szépség biztos otthona lehessen.”
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(Folytatás a címlapról)

pogány hagyományból ered. De Április Bolondja
például Lewis Caroll „Alice Csodaországban”
című regényében egy nyúl neve, azért, mert április elsején bolondult meg. Április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük 1964 óta a magyar
költészet napját, irodalmi estekkel, könyvbemutatókkal tisztelgünk a magyar líra nagyjai előtt.
Április 22-e a Föld Napja alkalmából különféle
eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel
felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Április 24-e Szent György
napja. Sárkányölő Szent György ünnepe, aki évszázadokon át a lovagok, fegyverkovácsok, lovas
katonák, vándorlegények, s utóbb a cserkészek
patrónusa. Az igazi tavasz kezdetét a néphagyomány e naptól számítja. A mezőgazdasági év, az
„igazi tavasz” kezdete. Számos hagyomány, hie-

delem, népszokás kapcsolódik ehhez a naphoz.
Pásztorünnep, az állatok első kihajtásának napja.
Április 25-e Márk napja. Szent Márk evangélista
ünnepe. Búzaszentelés napja. Mise után a hívek
kereszttel, lobogókkal kivonultak a határba, ahol
a pap megszentelte a vetést. Mindenki vitt haza
magával a megszentelt búzaszálakból, melyeknek
gonoszűző erőt tulajdonítottak. Számos olyan
népi megfigyelés is ismert áprilisban, amelyik
nem egy jeles napra, hanem az egész hónapra
vonatkozik. Ilyenek például: Lucskos áprilist,
virágos május és száraz június követ. Április hónap, ha nedves, aratás lesz bő és kedves. Áprilisi
hó trágyáz, márciusi szalmáz. Áprilisi zivatar
kergeti a fagyot.
Vincze Barbara

HERENDEN VENDÉGSZEREPELT AZ ŐSZI FÉNY NYUGDÍJAS KLUB
Hirschl Melinda meghívásának tett eleget az
Őszi Fény Nyugdíjas Klub, amikor 2018. március 22-én, részt vettek az I. Bakonyi Nyugdíjas
Találkozón, Herenden. Veszprém megyéből 16
nyugdíjas klubot ért a megtiszteltetés, hogy bemutatkozhatott rövid műsorával a rendezvényen.
Városunk képviseletében az „őszi fényesek” részéről, Balogh Gábor két dalt adott elő, melyet a
közönség vele együtt dúdolt, s produkciója végére
sokak szemét könnyek párásították el. Fülöpné
Török Piroska nagy derültséget keltve számolt
be arról, hogy tanult meg úszni. Bakos Istvánné
pedig az „Öreg óra” című monológ elmondásával

váltott ki nagy tapsot a közönségből. A résztvevők
produkciói után örökzöld dallamok csendültek
fel a Régi Idők Zenekar előadásában, mellyel a
szervezők fergeteges hangulatot varázsoltak. Az
Őszi Fény Nyugdíjas Klub utazásának anyagi fedezetét Járóka Attila, devecseri vállalkozó biztosította nagy örömmel, amit a klub tagjai ezúton
is köszönnek. Nyugdíjasaink városunk határain
kívül is bebizonyították: „a fiatalság nem vész el,
az a lélekben van!”
Szente-Takács Anna
intézményvezető

TAR LAJOS GITÁRKONCERTJE
Kisvárosunk szülötte Tar Lajos gitárkoncertet
adott nagycsütörtökön a Kastélykönyvtár olvasótermében. A megjelenteket és a művészt
Baráth Szilvia önkormányzati képviselő, a
könyvtár munkatársa köszöntötte. Évtizedek
óta Németországban élő, ott gyakran koncertező gitárvirtuóz Devecserben lakó édesanyját
és nővérét látogatta meg. Hazaérkezéseikor
szívesen ad önzetlenül koncertet, így volt ez
most is. Élményszerű zenei műsorának címe:

Tar Lajos gitárművész devecseri koncertje
Fotó: Kovács Zsolt

„... mert a hangok mindig hazatalálnak...”.
Sokszínű darabjai között a Bartók művek mellett átiratok is megszólaltak. Különös élményt
kapott a közönség, ismert filmbetét dalok is
felcsendültek a gitár húrjain, többek között a
Honfoglalás című dal, valamint a Most múlik
pontosan. A koncert végén megtudtuk tőle,
hogy legközelebb Bécsben ad koncertet.
Czeidli József

A klubtagok a találkozón
Fotó: Őszi Fény Nyugdíjas Klub

KOSSUTH NAGYDÍJAS
SÁRA SÁNDOR
2017 nyarán Felsőiszkázon, ahol Nagy László költő örökségének ápolására 2003 óta tartanak összejöveteleket,
a települési önkormányzat és a Nagy László Szellemi
Öröksége Alapítvány „A legfényesebb árvák” címmel
rendezett emléknapot. A rendezvény díszvendége Sára
Sándor filmrendező volt, aki az idei március 15-i ünnepségen Kossuth Nagydíjban részesült. (Szerkesztőségünk
nagyra értékeli művészetét, s olvasói nevében gratulál!)
Czeidli József

A kép az iszkázi nyári emléknapon készült.
Fotó: Czeidli József
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RÖVID HÍREK

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek a devecseri iskola diákjai. A verses-dalos összeállításban az 5.a, 5.b, 6.a és 7.b osztályos tanulók vettek részt.

A márciusi Baba-mama klub Ringató foglalkozásán,
Németh Noémi megzenésített gyermekversekkel, gyermekdalokkal és mondókákkal várta a babákat és az
édesanyákat.

Az általános iskola diákjai idén is képviseltették magukat a Noszlopon megrendezett Természet szava versmondó versenyen. Erdélyi Dzsenna 1.a ezüst-, Németh
Hanna 3.a arany-, Marczi Adrián 3.a gyémánt-, Dávid
Eszter 5.b gyémánt-, Bakos Noémi 5.b arany-, és Bakos
Petra 5.b bronz minősítést kapott. Felkészítőik Martonné
Csom Adél, Nyárs Hajnalka és Horváth Csabáné Treiber
Ildikó voltak. Gratulálunk!

Folyik a munka a Belvárosi Piac- és Rendezvénytéren.
A térköves brigád tagjai készítik a macskakőburkolatot.

Az MSZP helyi szervezete köszöntötte a hölgyeket nőnap
alkalmából a Városi Művelődési Házban. A hölgyeknek
egy szál szegfűt adott át Gőgös Zoltán országgyűlési
képviselő és Szente István. A rendezvényen felcsendültek
a Devecseri Zeneiskola dallamai, valamint fellépett az
Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes. A program a Barátok zenés nosztalgia duó fellépésével és vendéglátással
zárult.

A Makovecz Klub tagjai - Kovács Ottóné Marika kezdeményezésére - nemes felajánlással érkeztek a Fanni
Házba. A klub tagjai által készített fejlesztő eszközök
nagy segítséget nyújtanak majd az eltérő fejlődésmenetű
gyermekek számára a foglalkozások során. A fejlesztő
eszközökön kívül pelenkát és törlőkendőt tartalmazó
csomagokat is vittek.
Az adományt a Makovecz Klub képviseletében, Kovács
Ottóné, Varga Rudolfné és Nagy Józsefné (Böbe) adta át
Séfer Hajnalkának, a Fanni Ház vezetőjének.

A „Tiszán innen, Dunán túl” országos népdaléneklési verseny Pétfürdőn rendezett megyei döntőjében,
szólóének kategóriában, Bakos Réka ezüst minősítést,
Dávid Eszter kiemelt arany minősítést kapott, és egyben
továbbjutott az országos döntőbe. Gratulálunk!

A Makovecz Klub tagjai 2018. március 24-én közös
színházlátogatás keretében Ray Cooney nagy sikerű
darabját, A miniszter félrelép című vígjátékot tekintették
meg a Bánfalvy Stúdió előadásában. A fergeteges színészi alakításokat nyújtó társulat játéka felejthetetlen
élménnyel ajándékozta meg a közönséget, köztük a
Klub tagjait is.
Ellenjegyzésre kerültek a 8-as út fejlesztéséről készült
rajzok.

Városunk vendége volt Leblanc Győző, - az operett
nagykövetének is nevezett művész - és párja, Tóth Éva.
A tavaszköszöntő est házigazdája, Töreki Milán országgyűlési képviselőjelölt és Ferenczi Gábor polgármester
volt. A műsorban népdalcsokorral, Kálmán Imre, Lehár
Ferenc örökzöld dallamaival teremtettek hangulatot
az énekesek.

John McGough jóvoltából 15 db felszerelt mászóöv
a hozzátartozó karabinerekkel és fejszékkel segíti az
önkéntes tűzoltóink munkáját. A mászóövek mind
magasból, mind mélyből mentésnél nagy segítséget
nyújtanak majd szükség esetén.

Zenés táncos délután keretében találkoztak ismét a
városunkban működő Őszi Fény Nyugdíjas Klub tagjai a
Művelődési Házban, hogy teret adva a jókedvnek, megosszák egymás között értékes gondolataikat. A remek
hangulat már-már megszokott a klub rendezvényein,
melyhez Kurdi Róbert szolgáltatta a talpalávalót.

Közélet/Közérdekű

Alapítva 1927-ben

-5-

„ÚT A MUNKAERŐPIACRA”

MUNKÁLTATÓI FÓRUM DEVECSERBEN
A Városi Könyvtár olvasóterme adott helyet
az április 4-én megrendezésre kerülő, „Út a
munkaerőpiacra” című munkáltatói fórumnak, melyet a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Devecseri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya szervezett. A munkáltatói fórum a
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 európai uniós projekt keretében zajlott. A rendezvényen részt vettek a meghívott munkáltatók, valamint a járás
polgármesterei, hogy időben értesüljenek az
aktuális támogatási lehetőségekről, forrásokról,
igénybevételük módjáról, valamint a munkavédelmi és a munkaügyi ellenőrzések eddigi tapasztalatairól tájékoztatást kapjanak. dr. Kovács
Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár
köszöntő beszédében elmondta, a fórum célja,
hogy elősegítse a foglalkoztatási támogatások
megismerését, valamint közvetlen konzultációs lehetőséget biztosítson a megjelentek számára. Felhívta a figyelmet arra, hogy Devecser
továbbra is szabad vállalkozási zóna, ami által
járulék és adókedvezményeket kapnak a helyi
új vállalkozások. Az államtitkár említést tett a
munkaerő-piaci folyamatokról, mely 2010-ben
még a közfoglalkoztatottak irányába indult el,
mára azonban már fő cél, hogy az elsődleges
munkaerőpiacra kerüljenek a közfoglalkoztatásban résztvevők. Ennek elősegítésére különböző
források állnak rendelkezésre. Megyénk foglalkoztatására jellemző, hogy a tavalyi év végén

százhatvannégyezer fő volt a foglalkoztatottak
létszáma, ez hét év alatt huszonötezer fős növekedést jelentett. Veszprém megye munkaerő-piaci
helyzetét illetően, a nyilvántartásban szerepelő
adatok szerint 15%-kal csökkent a regisztrált
létszáma azoknak, akik a rendszerben voltak,
mint álláskeresők. A Devecseri járásban az elmúlt
időszakban a foglalkoztatottak száma közel ezer
fővel növekedett, valamint a gazdasági szervezetek száma is növekedő tendenciát mutatott.
Angyalosy Edina a Veszprém Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási
Főosztály Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály
vezetője bemutatta azokat a programokat, amelyek segítségével a munkáltatók új munkaerőt,
támogatásokkal tudnak foglalkoztatni. Ezek a
programok uniós forrásból állnak rendelkezésre. Az osztályvezető előadásában beszélt az Út a
munkaerőpiacra, Az ifjúsági garancia, valamint
a Területi- és Településfejlesztési Operatív Programról (TOP), a programok célcsoportjairól, időtartamairól, és a bevonandó létszámokról. Szólt a
munkáltatókat érintő bér jellegű támogatásokról,
illetve az állásügynöki tevékenységről is, mely
által lehetőség nyílik a munkáltatók számára a
támogatási lehetőségek személyes megbeszélésére. A Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási
Főosztály vezetője, Troják László beszámolt az
általuk végzett munkavédelmi ellenőrzésekről.

Angyalosy Edina osztályvezető, VEMKH Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály
Fotó: DVTV
A tavalyi évben - tapasztalataik alapján - a fekete
foglalkoztatás csökkent az előző évihez képest.
Előadásában elhangzott, hogy a leginkább ellenőrzött ágazatok, az építőipar, feldolgozóipar, a
mezőgazdaság, az egészségügy és a bányászat,
annál is inkább, mivel a tavalyi évben, megyénkben 8 halálos kimenetelű munkabaleset történt,
ami sajnos a Devecseri járást sem kerülte el. Az
előadó kifejtette, hogy a támogatási projektek
igénybevételének feltétele a jogkövető magatartás a munkáltatók részéről, ezért is fontos, hogy
tisztában legyenek a szabályokkal.
Vincze Barbara
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AZ A CSODÁLATOS VÍZI VILÁG…
MINDEN CSEPP SZÁMÍT!

Izgult a laikus közönség, legalábbis én, - mert
belepillantottam az interneten is megtalálható
PhD dolgozatába, - hogyan lehet majd „lefordítani” azt a tudományos munkát a nem szakértők, a mindennapi ember számára. Láthatóan és
bevallottan izgult Csilla is, tán ugyanezért, bár
ő azt mondta, inkább a hazai pálya miatt meghatott. Aztán kiderült, rutinos előadó, s igen jól
interpretálta a már tovább nem elodázható VÍZ
körüli problémákat, figyelmeztető jeleket, tennivalókat nemcsak a tudományos élet, hanem
a vízhasználók, fogyasztók körében is. Idézzük
csak tőmondatokban a legfontosabbakat: Globális vízválság. Minden csepp számít! Az emberiségnek kevés a víz. A víz, mint kincsünk.
Át kell értelmezni e kincset… Előzzük meg a
pazarlást, a vízszennyezést! A háztartásokban
még egy csöpögő csapra is oda kell figyelni.
Szemléletváltásra van szükség a víz felhasználása tekintetében. A kormányzatoknak figyelni kell a tudományos javaslatokra, együtt kell
működni a gazdasággal, a lakossággal. Kovács

A kovaváz elektronmikroszkópos képe

(Folytatás a címlapról)

Csilla az általános tudnivalók felidézése után
a kovaalgák világába avatta be a hallgatóságát.
Az algák legfajgazdagabb csoportját a kovaalgák alkotják. S hogy van a levegőben oxigén,
az jórészt az algáknak köszönhető. Az előadó
bemutatta az élőbevonatban lévő algaszinteket
is, mert éppúgy meg lehet e körben is szinteket különböztetni, mint az erdőben: avarszint,
cserjeszint…, csak az algáknál mindez miniben. A Balaton parti köveket algák borítják, de
a barlangok faláról sem hiányoznak. Még hőforrásokban is megtalálhatók. Több bevetített
mikroszkopikus képet láthattunk a mesterien
„megszerkesztett”, igen különböző formájú, de
mértanian szabályos kovaalga vázakról. Nincs
művész, ki szebbet alkotott volna, mint a természet! Ezután következett a helyiek számára a
legérdekesebb, legaktuálisabb rész, amikor Csilla a Torna-patak ökológiai állapotáról beszélt.
Már 2004-ben kezdte vizsgálni a patak vizét.
Nemegyszer szülei ereszkedtek le a mederbe
kérésére, a mintavételre, hiszen házuk éppen a
patak partján állt. A patak kovaalga összetétele
alapján, jó - közepes ökológiai állapotban volt.
A 2010. októberi vörösiszapömléssel, nemcsak
Csilláék háza lett oda sokakéval együtt, hanem
a Torna-patak élővilága is teljesen elpusztult.
Hamarabb tudott volna regenerálódni a patak,
ha - oly elhamarkodottan - nem zúdítanak bele
olyan iszonyatos mennyiségű gipszet. A gipsztől várták ugyanis a víz pH-jának csökkenését.
Laboratóriumi vizsgálatok azonban kimutatták,
hogy 1 köbméter vörösiszap pH-ját 13-ról 12-re
300 kg!! gipsz tudja csak mérsékelni, ami nagyon nagy mennyiség és az iszap erősen lúgos
jellege továbbra is megmarad. (Megjegyzendő,
egy egészséges meszes alapkőzetű patakvíz pHja 7-8 között mozog, s ezt az értéket mutatta a
Torna-patak régebben.) Jó lett volna tehát a gipszes ötlet előtt konkrétan tájékozódni, ugyanis a

vörösiszap és a gipsz, még a különböző szemcse
mérete miatt is további bajokat okozott, ugyanis a gipsz stabilizálta a vörösiszapot. Majd még
lúgot és sósavat is engedtek a patakba szakaszosan. Jó lett volna, ha a tudományos világot
kérdezik meg elsőként, fejtette ki a településéért, a természet világáért felelősen gondolkodó,
aggódó dr. Stenger-Kovács Csilla környezetkutató. Majd felderült arccal elmondta, hogy 2011
tavaszán már újra kezdtek betelepedni az első
élőlények, s ma ismét egy hasonló állapotban
lévő Torna-patak folyik át a településen. Kovács
Csilla és munkatársai folytatják a megkezdett
munkát, s Devecser rekreációs tavait is figyelemmel követik, mert igen érdekli őket, hogy
az újonnan létrehozott tavak ökoszisztémájára
mi jellemző, s az hogyan változik. A hallgatóság
értette a felvázolt helyzetet, tán környezettudatosabban is fog mindenki a vízre gondolni. Ezt
fejezhette ki a megelégedettség, az egyetértés,
a szeretet tapsa. Czeidli tanár úr is efféléket
öntött szavakba az előadás után. Településünk
szülötte két szép virágcsokrot is kapott köszönetül. Eggyel a könyvtár örvendeztette meg, a
másikat pedig Bognárné Simon Katalin szaktanító adta át kedves szavak kíséretében, Németh
Ernő nyugalmazott iskolaigazgató gratulációját tolmácsolva. Csilla megköszönte a jelenlévők érdeklődését éppúgy, mint családjának is
a támogatást, e nem kevés áldozatot követelő,
kitartó tudományos munkában. A vendégek,
Csilláék somlói bora és házi süteménye mellett
még beszélgethettek a hallottakról az előadóval
is. Azon az esten a szülein kívül, minden rokon,
barát, ismerős, volt pedagógus büszke volt Csillára, s további szakmai sikereket kívánt neki.
M. Mester Katalin

AZ YBL-DÍJAS DEVECSERI SZÜLETÉSŰ VASÁROS ZSOLT ÉPÍTÉSZ
Az idei Ybl Miklós-díjat március 14-én az Országház Vadásztermében adták át. E rangos
elismerésben részesült Vasáros Zsolt is, Devecser szülötte. Az őt méltató laudációban ez
olvasható: „Az építészeti tanulmányai közben
az ELTE Egyiptológiai Tanszékének vendéghallgatója volt, majd a Kölni Egyetem Régészeti Intézetében kutatott, mely jól mutatja
érdeklődésének kettősségét. A BME Ipari és
Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszékvezető docenseként napjainkban is egyiptomi és
a hazai régészeti munkák résztvevője. Építészeti és muzeológiai felkészültségét sikeresen ötvözte olyan jelentős munkáiban, mint
a Rudabányai Rudapithecus Látványtár, vagy
a most épülő Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ. A régészeten túl a
kiállítás-tervezés területén is számos sikeres
feladatot oldott meg. Az ő nevéhez fűződik a

Sárospataki Múzeum, a Páva utcai Holokauszt
emlékmúzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum
állandó tárlatán túli időszaki kiállítások, pl.
a Botticellitől Ticianóig, vagy a Cézanne és a
múlt. Az ő tervei alapján készült a „Mi magyarok” látogatóközpont a Magyarság Házában és
az ’56-os Kossuth téri emlékhely. Vasáros Zsolt
építészetét az a komplexitás jellemzi, mely az
építészeti esztétikai értéken túl ötvözi az oktatói mivoltából is adódó kreativitást, a régészet
gyakorlati anyag és tárgyközpontúságát, és a
kiállítás-tervezés lényegkiemelő dramaturgiáját. Mindezt együtt - nemzetközi mércével
mérhetően.” Mi devecseriek és Somló környékiek pedig azért is büszkék vagyunk rá, mert
a Somlón, a Tornai Pincészetnél látogatható
Somló Múzeum kiállítását ő készítette. Az
epiteszforum.hu oldalán olvasható az az ös�szegzés, amely közli, hogy Vasáros Zsolt ezen

A képen a kitüntettek között balról az első
Vasáros Zsolt
Fotó: epiteszforum.hu
érdemeiért kapta az Ybl-díjat. „Következetes,
kiváló tér- és formaérzékről tanúskodó komplex és sokoldalú építészeti alkotói, tanszékvezetői, régész és kiállítás-tervezői munkássága
elismeréseként.” A díjhoz szívből gratulálunk!
Czeidli József
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NŐK A TUDOMÁNYBAN KIVÁLÓSÁGI DÍJAS DR. STENGER-KOVÁCS
CSILLA
A Víz Világnapja alkalmából, városunk szülötte dr.
Stenger-Kovács Csilla, a veszprémi Pannon Egyetem docense tartott előadást a Kastélykönyvtár
olvasótermében. Ezt követően beszélgettem Csillával, aki munkája elismeréseként, nemrégiben
vette át a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat.
Mit jelent számodra ez a díj?
Természetesen nagy öröm és büszkeség, de elsősorban egy visszajelzés nekem arról, hogy jól
csináltam vagy csinálom, amivel foglalkozom.
Mesélnél egy kicsit az útról, ami a díjig vezetett?
Környezettudományi szakon kezdtem el tanulni a Pannon Egyetemen. Másodéves koromban
kezdtem bekapcsolódni a kovaalgák kutatásába és
gyakorlatilag ennél a témánál maradtam. Ez volt
a PhD dolgozatom témája, aztán a munkám is ez
maradt. A PhD-t követően egy nagyon intenzív
oktatási és kutatási periódus volt az életemben,
aminek aztán ez lett az eredménye.
Fő kutatási területed a kovaalgák és az összetételüket meghatározó környezeti tényezők vizsgálata.
Miért ezt a témát választottad?
Igazából nem a témát választottam - akármennyire
is meglepő -, hanem témavezetőt. Padisák Judit
professzorasszony volt az, aki az egyetem alatt az
első években olyan lebilincselő előadásokat tartott, hogy eldöntöttem ökológiával, limnológiával
akarok foglalkozni és vele szeretnék dolgozni.
Megkerestem és azt mondta, hogy ez a téma van,
tetszik, vagy nem tetszik, akarom-e ezt csinálni
vagy nem. Rögtön mondtam, hogy persze. Aztán
nagyon megtetszett, tényleg egy nagyon jó téma.

Ez egy nehéz feladat. Nagyon fontos, hogy az
ember jól koordinálja ezeket a dolgokat, tehát a
szervezőkészség alapvető fontosságú. Aztán pedig a munka során - amennyi ideje az embernek
van - nagyon koncentráltnak és hatékonynak kell
lenni, mert aztán jön egy betegség, éjszaka kelni
kell. Tehát nagyon behatárolt az az idő, amikor
tényleg oda tudom tenni magam, de akkor muszáj.
Véleményed szerint mi lehet az oka, hogy a nők
aránya még mindig meglehetősen alacsony a kutatás-fejlesztésben?
Ez egy nagyon jó kérdés, és igazából nem tudom
rá a pontos választ. A környezetemben már az
egyetemen is nagyon sok nő van a természettudományban. De nyilván ezek a kimutatások
mégis jók arra, hogy mégsem vagyunk annyian.
Nem tudok más okot keresni, mint azt, hogy a
családdal nem tudjuk, nem tudják összeegyeztetni. Ez főleg már a ranglétra magasabb fokain
jelentkezik. Amikor már tényleg nagyon sok energiát kellene befektetni, el kellene menni külföldi
konferenciákra, hogy nemzetközileg is ott legyél
a tudományban. Ez gyerekek mellett annyira nem
egyszerű, mint mondjuk egy férfinél, aki marad
a munkahelyén még egy vagy két órát és folytatja a kutatást, írja a cikket. Ezt egy nő kevésbé
tudja megtenni. Azt kell, hogy mondjam, hogy
most leteszem a munkát és elmegyek az óvodába, megfőzöm a vacsorát, játszok a gyerekekkel.
Nehéz, igen nehéz.

Miért tartod ezt fontosnak?
Ahogy az előadásomban is elmondtam, a víz
az alapvető fontosságú az életünkben. A természetes vizek fenntartása nagyon fontos a
jövő generációk szempontjából. És ez az eszköz, ami így a kezünkben van - mint kovaalgák
indikátorokként való alkalmazása - ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy tényleg megőrizzük
a vizeinket.
Hol végezted a kutatásokat?
A kutatásokat a Pannon Egyetem Környezettudományi Intézetében és azon belül a Limnológia Tanszéken végeztem és végzem most is. Ez
a tanszék a felszíni vizekkel foglalkozik - tehát
minden olyan vízzel, ami nem tenger - ezeknek
a tulajdonságaival, élővilágával.
Melyik volt a legmeghatározóbb pillanata a kutatásodnak?
A legmeghatározóbb talán az volt, amikor még
PhD hallgatóként kidolgoztam egy kovaalga indexet, ami alkalmas a sekély tavak ökológiai állapotbecslésére. Akkor úgy éreztem, hogy ezzel tényleg
valami olyat csináltam, amit más még nem és ez
azóta is visszaigazolódik. Ezt a cikkemet olvassák
és foglalkoznak vele a legtöbben.
Két kisgyermeked mellett, hogyan tudod összeegyeztetni a kutatást a családdal?

Csilla férjével, Zsolttal és gyermekeikkel

dr. Stenger-Kovács Csilla, a Pannon Egyetem docense
Fotó: Kovács Zsolt
Mit üzennél azoknak a fiatal lányoknak, akik a
tiedéhez hasonló területet, vagy egyéb műszaki, természettudományi pályát választanának hivatásul?
Hogyha megtalálták a témájukat és tudják, hogy
tényleg szeretik azt a területet, akkor legyenek
kitartóak, mert megjön az eredménye.
Milyen terveid vannak még a jövőre nézve?
A közeljövőben szeretném megvédeni a nagydoktorimat, tehát ez lesz a következő lépés.
Gratulálok a díjhoz! A munkádhoz, kutatásaidhoz
további sok sikert kívánok! Köszönöm az interjút!
Vincze Barbara
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MEGÉRKEZETT „HATVAN”-BA
Azt hiszem a következő „fiatalembert” nem kell
bemutatnom a devecseriek számára. Sokan ismerik őt, a lokálpatriótát, történelemtanárt, történészt, újságírót, és még sorolhatnám betöltött
tisztségeit. Igen, ő Czeidli József. Hogy, miért beszélgettem vele? Április 7-én 60 éves lett.
Mire emlékszik szívesen a gyermekkorából?
Nagyon szép gyermekkorom volt. Devecserben
születtem 1958. április 7-én. Édesanyám Laczi
Margit, édesapám Czeidli József. Egy szem gyermeke vagyok drága szüleimnek. A rokon gyerekekkel együtt nevelkedtem, Kőszegi Istvánnal
és Lajossal, szinte mintha édestestvérek lettünk
volna. Hármasban nagyon sok gyermekélményt
éltünk meg. Szüleim Zala megyéből kerültek Devecserbe. Kisgyermekkorom nyarait Zalavégen
tölthettem a nagyszüleimnél. Itt a paraszti élet csodálatos világával ismerkedhettem meg. Ha most
is becsukom a szemem, akkor szinte magam előtt
látom, mikor kazlat raknak az emberek és viszem
a vizet, mikor a teheneknek vittük az eledelt. Ezek
mind örömteli pillanatok voltak.
Miért a tanári pályát választotta?
Gyerekkoromban sok mindennel foglalkoztam,
legfőképpen a természetet jártam, ezért is választottam a kertészeti pályát. Budapestre a Soós István
Élelmiszeripari Szakközépiskolába kerültem, ahol
borász szakképesítést érettségivel együtt szereztem meg. 1976-ban érettségi után Devecserben,
képesítés nélküli nevelőként helyezkedtem el az
általános iskolában, napköziben. Ezután elvégeztem Győrben a Tanítóképző Főiskolát, majd
a tanító-népművelő oklevél megszerzése után
történelem szakot végeztem Szombathelyen. A
devecseri iskolában ez a 42. tanévem, remélem,
hogy ez az első és egyben utolsó munkahelyem
is, ahol tán alkottam, tettem valamit.
Pedagógusként mi a hitvallása?
A pedagógia egy nagyon szép pálya. A legfontosabb feladatunk, hogy a tanítás mellett szépre, jóra,
erkölcsre neveljük a mai fiatalokat. Talán ez a hitvallása a pedagógiai munkámnak, hogy ismeretek
mellett olyan értékeket adjunk át, amelyet majd
később, felnőttként tudnak majd kamatoztatni.
Régóta követhetjük nyomon különböző írásait újságokban, a megjelenő könyveit. Hogyan kezdődött
ez a pályafutás?
1978-ban a könyvtár akkori igazgatója, Kovács
Emil ajánlotta fel, hogy a Veszprém megyei Naplót
tudósítsam. A magam módján tanultam meg az
írást. Elkezdtem foglalkozni helytörténeti anyagok gyűjtésével. 2010-ben kezdtem el kis könyvecskéket, füzeteket saját magam kiadásában a
Kastélykönyvtár segítségével kiadni. Az első, Gárdonyi Gézával volt kapcsolatos – Gárdonyi Géza
és Devecser –, utána pedig javarészt helytörténeti
kutatásoknak az eredményeit sűrítettem bele ezekbe a kis füzetekbe, amely már 8 darabot számlál.
Mit jelent Önnek a Devecseri Ujságnál dolgozni?
Mindent. 1994-ben egyike voltam azoknak, akik
útjára indítottuk a Devecseri Ujságot. Az akkori
társadalmi rendszer nem volt ebben segítőkész,
de Váti Feri bácsival, M. Mester Katalinnal, Barták
Béla bácsival mi ezt nagyon akartuk és az akkori
városvezetés mellénk állt, így útjára indulhatott

a Devecseri Ujság, amelynek szerkesztésében a
könyvtár óriási szerepet vállalt. Meg kell említenünk az alapítók között Molnár László mezőgazdászt, aki az akkori kertész rovatot vezette.
Ha újrakezdhetné a pályát, mivel foglalkozna szívesen?
Szívesen lennék rádióban szerkesztő, vagy hírbeolvasó, műsorközlő. El tudnám képzelni magam egy televíziós stábban is, riporterként, vagy
szerkesztőként. De dédelgetett álmom, vágyam
volt, hogy kvízjátékot vezessek. A színművészet
felé is kacsintgattam. A középiskolai magyartanárom a Magyar Rádió külső munkatársaként,
szerkesztőként meglátta bennem a tehetséget.
Több irodalmi műsorban szerepeltem neves színművészekkel együtt.
Nyilván el-eltöpreng élete fordulópontjain. Mire
emlékszik legszívesebben?
Mikor kisgyermekként nyiladozott előttem a világ, hogy mi mindenre rá tudtam csodálkozni.
Édes szüleim, gyönyörű gyermekkort varázsoltak
nekem, anyagi nélkülözésem nem volt, szellemi
táplálékot megkaptam, segítettek a pályaválasztásomban, a tanulmányaimban, a főiskolai munkámban, a katonaság alatt, tehát mindez csodálatos dolog volt.
Milyen díjra büszke, mikor kapta?
Munkásságomat sokszor elismerték. A Veszprém
Megyei Honismereti Társulat tagja vagyok, a ’90-es
években több alkalommal is honismereti dicsérő
oklevélben részesültem. Tagja vagyok a Veszprém
Megyei Neveléstörténeti Társaságnak onnét is nagyon sok oklevelet őrzök. A legnagyobb kitüntetés,
amiben 2006-ban részesültem, a Pro Comitatus
Veszprém Megyéért Díj. Ezen kívül 2000-ben a
Somló hegyen borlovagrendi taggá avattak. 2016
novemberében Somlóért oklevélben részesültem,
amit nagyon nagy kitüntetésnek tartok. 40 éve
vagyok tudósítója a Veszprém megyei Naplónak
és 2016-ban egy nagyon szép díjat vehettem át,
Aranytollas Civil Tudósítói Díjban részesültem.
Ezek az apró jelzések, méltó kitüntetések, amelyek
mindig adnak egy löketet.
Mi élete legszebb, illetve legrosszabb élménye?
Szép életünk volt. Úgy nevelkedtem fel, hogy a
család szeme fénye voltam, óvtak, féltettek, szerettek. Megadatott számomra, hogy utazhattam,
eljutottam Párizsba, Rómába, Észak-Afrikába. A
sikerek, amit az iskolában elértem, mind-mind
élmények. A legrosszabb tán, amit nagy tragédiaként, szörnyűségként éltem meg valamennyi devecserivel együtt a 2010. évi vörösiszap-katasztrófa.
Életemben, mint nagy tragédiát a saját bőrömön
ezzel tudtam átélni, de reméljük, hogy ezek a sebek
begyógyulnak és Devecser történetében hasonló
események nem fognak bekövetkezni.
Kik és milyen dolgok a legfontosabbak az életében?
A családom. Szüleim mindenféleképpen, akikkel
hosszú életet éltem le. Édesanyám 88 évesen ma is
él. Ma is kölcsönösen vigyázzuk, óvjuk egymást, ő
nagyon nagy kincs számomra. Édesapám úgyszintén. A közvetlen rokonaim szintén nagyon közel
állnak hozzám. Nagyon széles a baráti köröm is.
Ezek mindenféleképpen az életemnek a részei,
ezek teszik teljessé az igazi létemet, lényemet és
ezek adnak erőt mindenhez.

A 60. születésnapját ünneplő, Czeidli József
Hogyan tervezi szakmai téren a jövőt?
A jövő az nagyon szép dolog. Ilyenkor az ember
azért elgondolkodik, summázza az életét. Tervezem a tisztességes nyugdíjba vonulást. Remélem,
hogy még hosszú ideig a fizikai állóképességem
olyan lesz, hogy tudok dolgozni. Nem akarom
még a munkát olyan hirtelen abbahagyni, hanem
fokozatosan adom át majd a helyet a fiatalságnak,
mert a jövő most már az övék.
Hiányzik még valami az életéből?
Mindent megkaptam, mindent. Amiből kimaradtam az, hogy nem nősültem meg, tehát az a
klasszikus családi létem, az nem létezik. Ha viszont
az van, akkor nem biztos, hogy ezt az utat, amit
most végigjártam be tudtam volna járni, mert
akkor ennyi mindenre nem lett volna lehetőség.
A legközelebbi földi életem, hogyha létezni fog,
akkor viszont elsődlegesen arra koncentrálnék,
hogy a házaséletemet is megoldjam.
Ha nem szerkeszt, ír, vagy éppen tanít, hogyan
regenerálódik?
Mivel ketten vagyunk - édesanyám idősebb - a
háztartás java része rám hárul. Van egy hatalmas
nagy kertünk a családi ház végén. Füvet nyírok,
metszek, ültetek, palántázok stb. Szeretünk kint
lenni a kertben, szeretjük a szépet. Szomszédok
is szívesen ülnek velünk együtt a kertben és órák
hosszat beszélgetünk, múltat idézünk, ugyanakkor
segítjük egymást a fizikai munkában is.
Mit kívánna magának, így születésnapja alkalmából?
Egészséget, ez a legfontosabb. Édesanyám még
sokáig éljen. Az, hogy én dolgozni tudok, az őneki
köszönhető. Szokták is mondani, hogy minden sikeres férfi mögött egy nő van, kell, hogy a családi
háttér biztos legyen. Hála Isten az élet mindent
megadatott, csak egészség legyen, szeretet, béke.
Ez a legfontosabb.
Köszönöm az interjút! Isten éltesse sokáig! Kívánok
erőt, egészséget, további aktív éveket!
Vincze Barbara

Közérdekű
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TÁJÉKOZTATÓ
a „HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK SÜMEG ÉS DEVECSER JÁRÁSOKBAN”
TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00002
Európai Uniós pályázat feltételeiről, igénybevételének lehetőségeiről

MUNKÁLTATÓK és MUNKAVÁLLALÓK részére
Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekt célja a térség gazdaságának fellendítése, valamint foglalkoztatási szintjének és a lakosság
életszínvonalának növelése. A fejlesztés közvetlen célja képzési és foglalkoztatási programok támogatása, a foglalkoztatás helyi szintű bővítése,
valamint az álláskeresők munkához juttatása.

A projekt támogatási elemei:
A munkaadók a munkaerőpiaci programban az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró egységéhez
benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha programrésztvevő álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében, teljes munkaidőben,
vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben.

Bértámogatás
A támogatás folyósítása legfeljebb nyolc hónapra lehetséges, úgy, hogy a munkaadónak vállalnia kell a munkavállaló munkaviszony keretében
történő foglalkoztatását a támogatás folyósítási időtartama alatt, továbbá a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás időtartama alatt, amely a
támogatás folyósítási időtartamának 50%-a. A támogatás folyósítási időtartamában a támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen átutalásra
kerülő szociális hozzájárulási adója legfeljebb 70%-a lehet.
Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű, inaktív,
illetve közfoglalkoztatásból kilépő álláskereső foglalkoztatását vállalja.
Hátrányos helyzetű álláskereső, aki
-

legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy
50. életévét betöltötte, vagy 25. életévét nem töltötte be, vagy
a járási hivatal legalább 6 hónapja álláskeresőként tartja nyilván, vagy
saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy
12 hónapon belül GYES, GYED, GYET, TGYÁS, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj vagy ápolási díj ellátásban részesült, vagy
12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés vagy elzárás büntetését töltötte, vagy
nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres fizetett alkalmazásban, vagy
roma nemzetiséghez tartozó személy.

Bérköltség támogatás
A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett.
Amennyiben a támogatás nem 8+4 hónapra kerül megállapításra, akkor minden elemét arányosan csökkenteni kell.
A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, s a támogatás mértéke havonta legfeljebb a
garantált bérminimum másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója mértékéig terjedhet.
A bérjellegű támogatások igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is
érvényesíthetőek (pl. Rehabilitációs kártya, Munkahelyvédelmi Akcióterv által biztosított adókedvezmény), a projekt keretében nyújtható
támogatásnál a munkáltató által ténylegesen megfizetett összeget kell figyelembe venni. A halmozódás eredményeképpen a bruttó támogatási
intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt.
Szükséges, hogy a munkavállaló felvétele a kérelem benyújtását megelőző bérköltség támogatás esetén 6 havi, bértámogatás esetén 12 havi
átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze.
A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a programban résztvevő
munkaviszonyát, valamint azt, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem
szünteti meg a résztvevő, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.

Képzési támogatás
Képzési támogatásként nyújtható
- keresetpótló juttatás
- képzési költség és a vizsga díja, továbbá a képzéshez kapcsolódó
- helyi, illetve helyközi utazás költségének megtérítése.
A képzési támogatás az elméleti és gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő első vizsgára történő felkészülés időtartamára, valamint ezen
vizsga napjára biztosított.
A keresetpótló juttatás összege bruttó 81.530 Ft, amely a családi kedvezménytől függően minimum nettó 61.150 Ft.
A választható képzésekkel, valamint a támogatásokkal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető Sümegen a Polgármesteri Hivatal épületében
működő Paktumirodában (8330 Sümeg, Béke tér 7.) Telefon: 06 (20) 485 3138 E-mail: paktumiroda@sumeg.hu
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EMBERMESÉK

20 ÉV AZ OTTHONBAN - „NEHÉZ SORSOM VOLT, ERRE JÓL EMLÉKSZEM.”

A varrógép mellett
Másfél évtizede történt. Az Otthonban jártam.
Az egyszerűség kedvéért, akkor így hívtuk a
hosszú megnevezés helyett, legfeljebb hozzátettük, hogy szociális. Nem volt ebben semmi
sértő, legfeljebb néhány finnyáskodó húzta meg
a kényes orrát. Az előadáson tűnt fel az elegáns
úriember, aki verset mondott, énekelt és szerepet játszott egy jelenetben, közben csábmosolyt
küldött a hasonlókorú hölgyek felé. Mindenkihez barátsággal közeledett, ezért sok kedves
ismerőst szerzett a „kinti” életből is. Később
többször találkoztunk a városban; lottót vett,
bevásárolt, postára járt, rejtvényt fejtett a padon. Barátok lettünk. Ő LUKÁCS JÁNOS, aki
ma is az otthon egyik legrégebbi szeretett lakója.

Élet a mámor között
1928. április 15-én született a Vas megyei Balozsameggyesen. Édesapja vízimolnár volt,
édesanyja nevelte az öt gyereket, köztük a legidősebb Jancsit is, aki korának „rangján” segített
a négy kisebb felnevelésében. „Rossz gyerekek
voltak” – mondja, „illetve voltunk”- javítja ki
önmagát. Ha jutott idő játékra, akkor sántikáltak (ugróiskola), bújócskáztak, fociztak. A
négy testvér közül már egyik sincs az élők közt.

Rejtvényfejtés
A család sokat költözött. Bejcgyertyános az új
állomáshely. Új település, új malom, új iskola és
hat osztály. Aztán tovább Gércére! Ismét újrakezdés és polgári iskola. Tíz év itt tartózkodás
után Jancsiból János lett, itt ért felnőtté –vallja.
3 év inaskodás után molnársegéd lett. Ezt a „beosztást” megtartotta a következő településen,
Somlójenőben is.

Búcsú a malomtól

A vízimalmokat megszüntették. Új állást az ajkai
erőmű biztosított. János 26 évig ingázott a munkásjárattal. Később a szükséglakás Bódén némi
könnyebbséget jelentett. 1989-ben ment nyugdíjba. Ekkorra már teljesen magára maradt. Szülei
meghaltak, a házassága „nem jött össze”. Soha
nem unatkozott. Nyulakat tartott, vetett, aratott
és hódolt örök szenvedélyének, a focinak. Ő maga
is futballozott. Egészen a megyei válogatottságig
vitte. Egy ínszakadás állította le a játékról. Szurkolt az ajkai csapatoknak. Vidékre motorral járt
utánuk. Otthon ő hordta a mentőládát. Ha szükség volt a segítségre, rohant a pályára.

Karival (balra) a jó baráttal
költözött. A 20 év alatt lassan elmentek mellőle a
társak. A legjobb barát, Gombosi Kari is örök álmát alussza. A szobatársakkal jól megvan. Örökös
jókedve, tréfálkozásai elnyerték az ápolónők szeretetét. Ő is nagyon szereti és tiszteli őket, mert
kedvesek, segítőkészek és mindig van egy-egy
kedves szavuk, ”Ez tartja benne a párát!”- mondja
apját idézve. Most sem unatkozik. Szereti a TV-t,
a sakkot, a kártyát, a rejtvényeket. Géppel varrja az elszakadt ágybelit, a társak tépett ruháját.
Most éppen ingnyakat szűkít. Fiatalabb korában
sokat kirándult, szerepelt, saját versét szavalta.
Most 90 évesen sincs panasza. Várja a jó időt,
hogy az utcán találkozhasson az ismerősökkel.
Szabó doktor egyszer megjegyezte; János bácsi,
te 100 évig fogsz élni. Úgy legyen!
Váti Ferenc

A jubiláns: 90 év az életben, 20 év az otthonban

Idősebb korban, amikor a napi gondokat egyre
nehezebb megoldani, amikor kezd szorítani a
magány, új helyzetet kell teremteni. Ezt tette
János is, amikor 1998-ban a devecseri otthonba

Verset mond az új szárny avatásán

Nótaszó műsorban (balra az első)

Pihenő
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170 ÉVVEL EZELŐTT TÖRTÉNT…
Méltó ünnepséggel emlékezett meg a város az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 170.
évfordulójáról. A Művelődési Házban Szente-Takács Anna intézményvezető köszöntötte a megjelenteket. Külön kiemelte Bereczky Nóra járási
hivatalvezető, a két helyi alpolgármester Bognár
Ferencné és dr. Németh Ákos Pál jelenlétét. Eljött
ünnepelni Devecserbe Felső Sándor, Noszlop polgármestere is. Megjelentek a helyi képviselők és
intézményvezetők is a jeles napon, no meg szép
számmal képviseltette magát az emlékező lakosság
is. A forradalmi hangulatot Ormándlaky Péter
és fúvós zenekara teremtette meg. A múltat idéző ünnepi szónok Ferenczi Gábor polgármester
volt. Beszédében elmondta, arra emlékeztetnek
bennünket a március 15-ei események, hogy a
külső ellenséggel szemben, csak egy hatékony,
közös célra koncentráló nemzet tudott fellépni,
félretéve a vélt vagy valós sérelmeket. Megidézte a
lánglelkű, 20-30 év közötti márciusi ifjakat, Petőfit,
Vajda Jánost, Vasvári Pált, Irinyit… Tetteik kapcsán megjegyezte, egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen. Végezetül Wass Albert
Kerítések c. verséből idézve vonta le a tanulságot:
építsünk kerítést, védjük meg, ami a miénk, de ne
építsünk kerítést egymás közé. A polgármesteri
köszöntőt követte a Gárdonyi Géza Általános Iskola 5.b., 6.a., 7.b. osztályosainak műsora, melyet
Horváth András Csabáné Treiber Ildikó szaktanár
és Szabó Sándor koreográfus tanított be, Horváth
Éva pedagógiai asszisztens segítségével. A műsorban kronológia szerint idézték fel az európai
történéseket, kezdve a francia forradalommal,
Pest-Buda eseményeivel, majd a dicső harcokat
követő világosi fegyverletétel felvillantása után
a megtorlásról, a bujdosásról is szót ejtettek. A

kivetített háttérképek megerősítették a tanulók
szájából elhangzottakat. Láthattunk egy-egy képkockát a Bastille ostromáról, az eredeti 12 pontról,
melynek címe: Mit kíván a magyar nemzet. A
képek egyebek mellett felidézték a korabeli sajtót (nyomdagépet), a forradalmi ifjak portréját,
a kokárdakészítő Szendrey Júliát. A műsor mozgalmasságát a tanulók színpadi mozgása, tánca,
hangszerrel is kísért éneke biztosította. Elhangzott
néhány ismert Kossuth nóta is. Dicséret illeti az
összes résztvevő diákot, a hangszerkíséretet adó
Bakos ikreket is. A több mint félórás összeállítás
csúcspontját Dávid Eszter által tolmácsolt Wass
Albert A bujdosó imája című verse adta. A vers
egy indokokkal teli, alázatos, de tartását megőrzött
ember szívhez szóló fohásza a nemzetért:
„Uram, adj békességet
a Kárpátok között!
Sehol még földet annyi
könny s vér nem öntözött.
Sehol még annyi színes
nagy álom nem fakadt
s árvábbak prófétáid
sehol nem voltak.
Sehol annyi virág
és sehol annyi bánat.
Szeresd jobban, Uram,
az én szegény hazámat!”
Az ünnepség második felvonásaként a Teatro
Társulat három művésze adott műsort. A szabadságharc eszmeiségét az elmúlt évtizedekben
mai zeneszerzők is feldolgozták, s ezen dalokból
hallhattunk egy kitűnő összeállítást. A színháztermi program után az ünneplők, a pártok képviselői az ótemetőbe vonultak a hála koszorúival.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170.
évfordulóján a honvédek - Kerkápoly Tivadar honvéd százados, Erhart János honvéd tizedes, Nagy
József honvéd - mellett megemlékeztek a nemzetőrökről is. Áts Ferenc, Auerhamer Antal, Baják
József, Szeglethy Mátyás nemzetőr hadnagyokról
is, akiknek életrajzát a Devecseri életrajzi lexikon
tartalmazza. A nemzetőrök névjegyzéke alapján
az ótemetőben 6 sírhelyet tudott a Devecserből
elszármazott - Rónai Károly kitartó kutatással
beazonosítani, s a listát, a síremlékek fotóit megküldte az önkormányzatnak is. Nevezetesen: Bolla
Mihály, Farkas Péter, Németh István, Oláh János,
Orbán Pál, Pék Antal sírját. A temető nyugati útja
mentén, vagy közelében vannak a sírkövek gyepes

sőbb köreibe. Láthatja, hogy mi történt velünk, a
monarchiával, a Nagy-Magyarországgal azon az
őszön. Az első felvonásban a történelmi helyzet
bemutatásán volt a fő hangsúly. A második felvonás kissé oldottabbá vált, s a női szereplők ármánykodása, a szerelmi szálak - férfi-nő kapcsolat
- felbukkanása tette könnyedebbé, s az emberi sorsokon át érthetővé a darabot. A színészek igazán
kitűnő játékot nyújtottak a darabban, s a korabeli
katonai egyenruhák, fegyverzetek, a nők kordivat szerinti öltöztetése visszavarázsolta a nézőket
1918-ba, a Nagy Háború időszakába Budapestre.
Az egyenruhák, kitüntetések, katonai fokozatok,
kardok korhűségét Jásdi Balázs katonai szakértő
és Bujtás Róbert fegyvermester garantálta. Meg
kell jegyezni, a hölgyek igen szépen voltak öltöztetve Húros Annamária jelmeztervező jóvoltából.
A cipőjük, a táskájuk, a kalapjuk is összhangban
állt egymással. S hányszor váltottak kosztümöt!
A történelmi játék még jobb megértéséhez kellett
némi történelmi ismeret, jegyezte meg egy néző a
darab végén. Én holnap fogok jobban utána nézni,
hogy mi is történt valójában akkor, toldotta meg
a gondolatot a mellette álló férfi. Na, némely nő,
akkor is megérte a pénzét, dohogott kissé mosolyogva egy idős hölgy, ha nincs poszton, akkor már
nem is kell az a férfi… Az előadás gondolatokat
ébresztett, nyitva hagyott kérdéseket, összegezte

somlószőlősi ismerősöm. Na, ez még néhány napig
beszédtéma lesz a nyugdíjasok között, adta hírül
Dániel Enikő közművelődési-szervező Orosziból,
aki gimnazista gyermekeit is elhozta. A színház
május végén egy gyermekdarabbal jelentkezik,
majd a városnapok keretében is szerepel Devecserben a kamaraszínház. Az őszi színházi előadásról
pedig majd időben hírt adunk ismét a környék
lakóinak is. Kárpáti István színházi szervező tájékoztatása alapján egy zenés, könnyedebb darabbal
szeretnék megörvendeztetni az érdeklődő közönséget. Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy 500 Ft
volt a színházjegy ára, mely befolyt összeget a kamaratársulat, - az önkormányzat és a művelődési
ház egyetértésével - a frissen alakult Gárdonyi
Géza Emléktársaságnak ajánlotta fel. A társaság
elnöke, Bognárné Simon Katalin és az elnökség
megköszöni az összeget, hisz indulásnak, a levelezésekhez is szükség van némi tőkére. 110. 600 Ft
volt a teljes bevétel. Hogy miért 600 Ft a vége,
ha kerek 500 Ft a jegy? Valamelyik település egy
százassal több pénzt (három db. 200 Ft-ost) tett a
papírpénzek mellé. Bizonyára adománynak szánták. Köszönet minden színházlátogatónak! Ősszel
ismét találkozzunk!
M. Mester Katalin

Fotó: DVTV
környezetben. Az emlékezők minden sír mellett
megálltak, s a nemzet háláját sugározva tisztelegtek az alant nyugvó szabadságharcos hősi tettei
előtt. Az elbukást követő üldöztetés után legyen
nekik könnyű már a föld. Áldás poraikra!
M. Mester Katalin

SZÍNHÁZI ELŐADÁS

TIZENNYOLC

Március 9-én este 7 órakor kezdődött - szinte teltház előtt - a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház „Tizennyolc” című előadása, történelmi játéka
a Művelődési Ház színháztermében. A darabot írta
és rendezte: Andrási Attila. Az előadás kezdete
előtt Ferenczi Gábor polgármester köszöntötte a
közönséget, hisz igen szép számban jelentek meg
az érdeklődők, a helyiek és a Somló-környéki falvak lakói. Jöttek Noszlopról, Somlóvásárhelyről,
Borszörcsökről, Orosziból, Dobáról, Somlószőlősről, Tüskevárról, Kisberzsenyből, Iszkázról,
Pusztamiskéről, de még Halimbáról, Zalahalápról
is többen. De érkezett egy-két érdeklődő Tapolcáról, Ajkáról és Győrből is. Ferenczi Gábor, Devecser polgármestere joggal jegyezte meg köszöntőjében, hogy most itt egy igazi járási találkozón
lehetünk. Egy-két rövid percre Andrási Attila is
felment a színpadra üdvözölni a megjelenteket,
megköszönte a jó szervezést, különösen M. Mester
Katalinnak, aki a régebbi színvonalas előadások
után lett önkéntes közönségszervezője a történelmi darabokat előadó társulatnak. A rendező
a mai digitalizált világban humorosan azt kérte
a közönségtől, hogy az előadás végén kapcsolják
be ismét telefonjaikat. A darab az Osztrák-Magyar
Monarchia bukása előtti három napba szorítja bele
a történteket, emberi sorsokon át. A történelmi
játékon keresztül ott lehet a néző a politika legfel-
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ŐK IS DEVECSERBEN ÉLNEK

A LAKOS ÁDÁM EVANGÉLIKUS SZERETETSZOLGÁLAT DEVECSERI IDŐSEK
OTTHONÁBAN
Jó ideje már kevés szó esik az idősek otthonáról. Pedig már az otthon
megnyitásakor, 1983-ban beszélgettem Réfi Lászlónéval, az első igazgatóval és 1996-ban, amikor nyugdíjba
ment. 1997 elején az új igazgatóval
Jókutiné Szabó Ágotával készítettem riportot. Közben folyamatosan
adtunk hírt az intézményben folyó
eseményekről. Hosszabb kihagyás
után szeretnénk, ha a kint- és bentlakók ismét közelebb kerülnének
egymáshoz. Első lépésként az új vezetővel, Mórotzné Kiss Györgyivel
és Lozsiné Rózsás Ildikó szakmai
vezetővel beszélgettem.
Milyen folyamat előzte meg a fenntartó váltást?
A szeretetszolgálatot bobai székhellyel 2011-ben alapította a Magyarországi Evangélikus Egyház,
bobai központtal a két megye határán. Sok idős ember maradt egyedül. Segítség kellett, amely először
kis falvakban, házi segítségnyújtással kezdődött. Eredetileg a celldömölki és devecseri kistérségben
8 településen. Egyre több település
jelezte az igényt, így hamarosan bővíteni kellett az ellátási területen belül az ellátott települések számát. 19
településen 380 gondozottunk lett.
Felvetődött egy bentlakásos intézet
szükségessége, hogy a háznál gondozottakat bizonyos idő után otthonban lehessen ápolni. 2015-ben
az állam, kezdeményezte az átalakításokat. 2017. szeptember 1-jétől
a devecseri otthon a Magyarországi
Evangélikus Egyház fenntartásába
került. Az egyház az idős otthont az

intézményünk gondjaira bízta, így
jelenleg bobai székhellyel működik tovább. Az Evangélikus Egyház
nyugati egyházkerületének püspöke; Szemerei János március 20-án
szentelte fel az otthont.
Melyek a bejutás feltételei?
Szigorú jogszabályi feltételei vannak
a bekerülésnek. Mindemellett az
időseknek sem könnyű elhagyni az
otthonukat, de bízom abban, hogy
a nappali ellátás, házi gondozás folyamatában kialakult bizalom kön�nyít a gondokon. A legtöbben a kórházból érkeznek. Belépési díj nincs,
havi 105 ezer Ft térítési díjat kell
fizetni. Gondozottaink Veszprém
megyéből érkeztek. Száz férőhelyünkből jelenleg – az átalakítások
miatt – 96 foglalt.
Terveznek-e változtatásokat?
A szakmai munkában nem történt
változás. A korábbi dolgozók, ha
akartak, maradhattak. A létszámot
sikerült kicsit bővítenünk, jelenleg
Devecserben 43 dolgozónk van közülük 6 új szolgálatot végző. Tovább
szeretnénk növelni a dolgozói létszámot. Minél idősebbek vagy betegebbek az ellátottak, annál több
szakdolgozó kell. Nem az anyagi
helyzet határozza meg a bővítést,
hanem a szükség. Égetően sürgős a
fejlesztés. Sajnos, ez a szakma nem
vonzó a fiatalok számára.
Hogyan telnek a hétköznapok, ünnepek?
A házirend keretet ad. Délelőtt (nem
kötelező) foglalkozások vannak; fes-

Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Devecseri Idősek Otthona
Fotó: Adámi Mária.

Mórotzné Kiss Györgyi, az Otthon vezetője
tés, színezés, társasjáték, rejtvény- hogyan sikerült a kapcsolatépítés?
fejtés, TV, beszélgetés. Ebéd előtt rö- A korábban említett oktatási invid áhítaton vehetnek részt lakóink, tézményekkel eddig is jó volt az
délután pihenő, beszélgetés, a jobb együttműködés, a munkaüggyel
állapotban lévők kimennek a város- is jó a kapcsolatunk. A polgármesba. Az állami és egyházi ünnepeket ter úr személyes kapcsolatot ígért.
is megtartjuk; nőnap, március 15., Szeretnénk jobban részt venni Dekarácsony stb. Nagyszerű műsoro- vecser életében, megmutatni makat hoznak hozzánk az óvodások, gunkat és megerősíteni az otthon
iskolások, zeneiskolások, ezúton is jelenlétét; intézményünk ismét réköszönet érte. A máltaiak által mű- szévé szeretne válni Devecsernek. A
ködtetett középiskola diákjai nálunk szó szoros értelmében OTTHONT
gyakorolják be a szakmát, így részt akarunk teremteni, ahol szeretettel
vesznek az ünnepségek lebonyo- és megértéssel vesszük körül a ránk
lításában. A mindennapi áhítatot bízottakat.
az intézmény lelkésze, Rostáné Piri Az igazgatónő, Mórotzné Kiss GyörMagda a Vasi Egyházmegye espere- gyi Devecserben született. 15 éve
se és a bobai segédlelkész tartja, de teljesít szolgálatot a szociális elhetente Nagy Nándor Richárd ró- látásban. Celldömölkön kezdett,
mai katolikus plébániai kormányzó majd Bobán lett intézményvezető
is tart alkalmat az intézményben, és most nálunk is. Két egyetemista
havonta egy alkalommal pedig va- gyermeke van. Hamar megszoksárnapi ünnepi istentiszteletnek ad ta az új légkört, hisz mint mondta
otthont az intézmény, melyet a helyi rokonai is élnek itt. Kedves, közevangélikus lelkész tart.
vetlen ember. Szép jövő áll előtte
városunkban.
Az új vezetés 2017. szeptember 1-jétől
Váti Ferenc
irányítja az otthont. A rövid idő alatt
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KORA TAVASZ A SOMLÓN

MEGKÉRDEZTÜK TÓTH PÉTER BOROSGAZDÁT…
Tóth Péter a Kőfejtő Pince tulajdonosa képzett szőlész-borász szakember, tőle érdeklődünk április 6-án
arról, mi újság a hegyen a márciusi
téli hideg idő után?
Ha játszunk a magyar nyelvvel, akkor azt is mondhatjuk, hogy ez a jó
idő, nem hogy rügypattanást, hanem rügycsobbanást okoz, mert oly
gyorsan kibomlottak a növények, a
fák rügyei. A szőlők szépen teleltek,
a téli fagy nem tett kárt bennük.
A kényesebb fajták is bírták a márciusi fagyot?
Nincs téli kártétel a szőlőskertek-

ben, a rügyvizsgálatok ezt mutatják.
Jellemző-e, hogy a Somló melyik oldalán bomlanak elsőként a rügyek?
Az idén nagyon elhúzódott a hideg,
így jelenleg a hegy különböző oldalain is, nagyjából egyidőben történt
meg a rügypattanás.
A gyümölcsfáknál mi tapasztalható
a tél után?
A cseresznye, meggy, szilvafajták
jól bírták a hideget, a kajszi és az
őszibarackfélék kényesebbek a késői
fagyokra. Láttam olyan kajszibarackot, ami teljesen elfagyott, ha-

lottak a virágrügyek, le is pattantak
az ágról.
No, akkor nem kell a baracklekvár
főzéssel vesződnünk, úgy néz ki. De
mit kell tenni most a nagyreményű
szőlőskertekben?
A gyönyörű időben gyorsan be kell
fejezni a metszési munkálatokat.
Most április eleje van, mire ez a
lap az emberek kezébe kerül, biztos mindenki kész lesz vele. Most
van itt ideje a támrendszer karbantartásának, a törzskötözés és a támvesszőkötözés elvégzésének is. A
talajmunkákat, a talajlazítást is el
kell kezdeni. Van mit tenni.
Mi újság a pincékben? Hogy állhatnak a borok?
Arra kell figyelni, amikor kezdenek
felmelegedni a pincék, hogy a melegedés hatására, ami szén-dioxid beoldódott a borba, most a hőhatásra
felszabadul, s újra pezseghet kicsit
a bor. Ettől nem kell megijedni, ez
egy természetes folyamat.
Kell-e fejteni a bort?

A felmelegedő pincékben felgyorsulnak az érési folyamatok. Kóstoljuk magunk és kóstoltassuk a
borunkat hozzáértő emberekkel,
s a gazda látja, tudja, hogy milyen
szakmai fogásokat alkalmazzon a
bora minőségének megtartására,
javítására, mikor fejtse át a borát,
mit tegyen vele. Minden borosgazda
cselekedjen a legjobb szakmai tudása, meglátása, megérzése szerint.
Nincs felülírhatatlan, kőbe vésett recept a borkezelésre. A végeredmény
a fontos, hogy jó, kitűnő somlai bor
kerüljön a pohárba.
M. Mester Katalin

KULLANCSVESZÉLY
Itt a tavasz, a nagy kirándulások
ideje. Reméljük sok szülő kel útra
a gyerekekkel, hiszen Devecser környéke tele van jó kirándulóhelyekkel. Sajnos azonban nem örülhetünk felhőtlenül, mert a program
után könnyen szembesülhetünk egy
kullancs jelenlétével. A kullancs veszélyes betegségeket terjeszthet Lyme-kór, vírusos agyvelőgyulladás
-, mert vérszívó élősködő. Jellemző
rá, hogy élete során többször vált
alakot és legalább háromszor szív
vért. Eltávolítása nagy óvatosságot
igényel! Olyan eszközzel végezzük,
amellyel nem nyomhatjuk meg a
kullancs lágy potrohát, nem préselhetünk fertőzött tartalmat a nyílt
sebbe. Erre szolgál a gyógyszertárakban is kapható kullancscsipesz.
A csipesszel rögzített kullancsot
többször körbe kell forgatni, majd
egy mozdulattal kihúzni. A kullancs nem a fák tetejéről veti magát áldozatai nyakába. Többnyire
a fűszálakról sodorjuk le őket, belekapaszkodnak a ruházatba, onnan másznak föl, míg vérszívásra
alkalmas bőrfelületet nem találnak.
Leggyakrabban a térd- és lágyéktájon lehet találni. Ha a csáprágója

beszakad, és a bőrben marad, nem
okoz gondot, néhány nap múlva magától kilökődik. Ebben a szervben
nem található kórokozó.
Megelőzés:
• kertészkedéshez, erdei sétához,
kiránduláshoz kenjük be bőrünket
kullancsriasztó készítménnyel;
• kiránduláskor viseljünk zárt öltözéket: farmer, ill. világos színű vászonnadrág, sűrű szövésű széldzseki, vászoning; a gyerekekre tanácsos
világos vászonsapkát adni;
• kirándulás, kertészkedés után gondosan vizsgáljuk át a bőrt.
A Lyme-kór a leggyakoribb állatról emberre terjedő betegség. Nem
mindenki betegszik meg, akit kullancs csípett meg. A Lyme-kór okozója a borrelia burgdorferi nevű
baktérium. Erdei emlősállatokban
(őz, szarvas, rágcsáló) marad fenn.
Terjesztői a kullancsok. A fertőzés
kora tavasszal, kora nyáron és kora
ősszel a leggyakoribb. Jellegzetes
tünete a kullancscsípés után megjelenő, kokárdaszerű formát mutató,
szinte tünetmentes bőrgyulladás,
a Lyme-folt - néha el is marad -,

5-100 cm nagyságú is lehet. A kórokozó okozta késői tünetek: idült
bőrgyulladás (sorvadás, bőrpusztulás, bőrhegesedés); ideggyulladás; agyhártya- agyvelőgyulladás;
ízületi- és izomrendszeri gyulladás;
szívburokgyulladás; ritmuszavar.
Terápia: antibiotikumos kezeléssel. Védőoltás nincs ellene, újra el
lehet kapni!
Lyme borreliosos megelőzése:
• reggel, délben 1-2 tabletta POLYBÉ (folyamatosan vagy 2-3 nappal
a kirándulás előtt)
• kullancsriasztó szerek (ULTRATHON spray) és megfelelő ruházat
• kullancsvizit a testen, a ruházaton
és a hátizsákon
• kullancs csipeszes eltávolítása, a
seb ellátása, megfigyelése 6 hétig.
Nyári influenza – kullancs okozta agyvelőgyulladás, melynek kórokozója vírus. Tünetei kezdetben az
influenzára emlékeztetnek. Egy hét
múlva enyhülnek a panaszok, majd
átmeneti nyugalom után a betegség második szakasza kifejezetten
idegrendszeri tünetekkel jár. Aki

átesett a betegségen, életre szóló védettséget szerez. Gyógyszere nincs,
védőoltással megelőzhető.
Védőoltás tekintetében, erdészeknek, favágóknak, tájfutóknak, rendszeres kirándulóknak célszerű kérni
az aktív immunizálást, amikor a
szervezetet késztetjük védekezésre (FSME-Immun): 3 oltásból álló
sorozat, amely alapvédettséget ad,
majd 3 évenként emlékeztető oltásra
van szükség. Célszerű kora tavaszi
időpontra tervezni az oltási sorozat
megkezdését.
Sürgős esetben passzív védelemre van szükség: ilyenkor kész ellenanyagot juttatnak be. Ezt az oltást
3 napon belül kell alkalmazni, egy
injekcióból áll és 1-24 napra ad védelmet.
Védőnői Szolgálat

Történelmi Mozaik/Közérdekű
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GRÓF SZÉCHENYI ZSIGMOND EMLÉKEZETE
120 ÉVE SZÜLETETT A NEVES AFRIKA VADÁSZ
120 éve, 1898. január 23-án született a neves vadász, utazó és szakkönyvíró gróf Széchenyi Zsigmond. Főnemesi családból származik. Édesapja
gróf Széchenyi Viktor (1871-1945), édesanyja
gróf Ledebur Wichel Karolina (1875-1956).
Dédapja gróf Széchenyi Lajos, gróf Széchenyi
Istvánnak, a „legnagyobb magyarnak” a testvérbátyja. Gyermekkorát a Fejér megyei Sárpentelén, valamint az osztrák- és cseh rokonoknál
töltötte. Középiskolai tanulmányokat a székesfehérvári Állami Főreáliskolában, majd a budapesti Ferenc József Főgimnáziumban végezte.
Érettségi után 1915-től 1918-ig az első világháborúban csapatszolgálatot teljesített. Ezután jogi
tanulmányokba kezdett, de abbahagyta, mert a
természet- és az állatvilág tanulmányozása felé
fordult. Felsőfokú iskolákba Münchenben, Stuttgartban, majd Oxfordban és Cambridge-ben

Széchenyi Zsigmond Afrikában

járt. A Somogy megyei Kőröshegyen 1924-32
között gazdálkodott, s erre az időre esett az első
afrikai expedíciója is. 1927-ben Szudánban,
Líbiában, Kenyában, Tanganyikában, Ugandában vadászott. 1935-ben Alaszkában, 1937-38
között Indiában és megint Afrikában járt. A
második világháború alatt nagy veszteség érte,
leégett a budapesti villája és megsemmisült a
trófeagyűjteménye. A Rákosi-korszakban sok
igazságtalanság érte és munkát sem kapott. Az
1950-es évek dereka táján a Keszthelyi Helikon
Könyvtárban egy szakbibliográfián dolgozott.
Felesége Hertelendy Margit biztatására kezdett
újra írni. Első könyve 1930-ban jelent meg Csui!
címmel. Későbbi művei: Elefántország, Hengergő homok, Alaszkában vadásztam, Nahar, Afrikai tábortüzek, Ahogy elkezdődött, Denaturált
Afrika, Vadászat négy földrészen, Két kecske,
A szarvas selejtezése, Ünnepnapok, Szarvasok
nyomában. Szívesen vadászott Magyarországon
is. A Bakonyban, a Vértesben főleg gímszarvasra vadászott, s ezért utazott el a Kárpátokba és
Erdélybe. De kedvelte a vaddisznó, őz, zerge és
a medvevadászatot is. 1967. április 24-én, Budapesten hunyt el. A Magyar Vadászlap 2017ben halálának 50. évfordulóján így emlékezett
meg róla: „Egészen pontosan ötven esztendeje,
hogy távozott az örök vadászmezőre gróf Széchenyi Zsigmond, megannyi vadász példaké-

Feleségével, Hertelendy Margittal, akit Mangi néninek neveztek
pe. Több kiadást megélt sikerkönyvein - nem
csak vadász - generációk nőttek fel, örökbecsű
gondolatai mindennapjaink részét képezik még
2017-ben is. Egyik legismertebb kötete talán
az Ahogy elkezdődött című könyve, amelyet
a vadászok bibliájaként tartanak számon...”.
Gazdag szakkönyvtárát (4000 kötet) 1969-ben
a Mezőgazdasági Minisztérium megvásárolta a
Természettudományi Múzeum számára. (E jeles
évfordulón bizonyára sokan keresik a könyvtárakban gróf Széchenyi Zsigmond könyveit, ezzel
tisztelegve emléke és írói munkássága előtt!)
Czeidli József

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
Ingyenes szerződéses járatok
2 műszakos munkarendbe Veszprémbe
Betanított munkásokat

operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat
(ülő munka, magas kereset)
keresünk AZONNALI kezdéssel
Elvárás: jó látás, és kézügyesség

Jelentkezz még ma!
Időpont egyeztetésre hívj minket,
vagy küldj egy SMS-t,
és visszahívunk:
88/400-453; 20/929-2430
vagy küldd el önéletrajzodat e-mailben:
manatwork@manatwork.hu
vagy keress fel minket személyesen:
Veszprém, Ady E. u. 3. – a belvárosi körforgalomnál
M-K. R. Sz.: 3440/2001; M-m Ny. Sz.: 1237/2001.,
5448/2008.; A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

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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DEVECSER SPORTJA

KÖNYVAJÁNLÓ

MEGKEZDŐDTEK A BAJNOKSÁGOK
Február végén megkezdődött a pontvadászat a Megyei I. osztályú focibajnokságban is. Bár az első öt
fordulóban a felnőtt és az U19-es csapatunk is négyszer hazai pályán szerepelt volna, sajnos az időjárás
ezt nem tette lehetővé, „albérletbe” kényszerültek.
A mérkőzések időrendben:
Február 24-én, Ajkán, Devecser-Peremarton 1:1
(1:0). Gólszerző: Szélessi Péter.
Jól kezdte a mérkőzést a hazai alakulat, a vezetést
is megszerezték, több gólszerzési lehetőséget is kialakítottak. A második félidőben azonban visszaesett a csapat támadójátéka a vendégek ekkor már
egyenrangú ellenfélként küzdöttek. A végjátékban
már csak a peremartoniaknak voltak lehetőségeik,
amiből a 88. percben egyet gólra is tudtak váltani.
A mérkőzés összképe alapján megérdemelten szereztek pontot a vendégek.
Március 4-én szintén Ajkán, Magyarpolány-Devecser
4:2 (1:1). Gólszerző: Illés Norbert, Szakonyi Stefán.
Nagy iramban és támadólag fellépve kezdett mindkét gárda, aminek eredményeképp az első félidőben
egyszer-egyszer „mattolták” az ellenfél védelmét. A
második félidőben másodszor szerzett vezetést Polány csapata, amit még a csereként beálló Szakonyi
Stefán révén sikerült egalizálni. Az utolsó 20 percben, amikor már a küzdelem dominált, a nagyobb
akarat, lelkesedés döntött, a hazaiak felülkerekedtek
a devecseri gárdán.
Március 11-én még mindig Ajkán, Devecser-Zirc-Dudar 4:2 (2:1). Gólszerző: Szakonyi Stefán (3), Király
Lajos Zoltán.
Ebben a szezonban ez volt az első olyan mérkőzés,
ahol a Szpari esélyt sem adva, ráerőltette játékát
ellenfelére, uralta a mérkőzést. Rengeteg helyzetet
teremtettek gyors támadás felépítéseikkel, elsősorban Szakonyi Stefán gólerős játékának köszönhetően,
aki három gólig és egy gólpasszig jutott.
A Devecser-Ugod mérkőzés már kétszer maradt el
az időjárás miatt 03.18-án és 03.30-án. Május 18án, pénteken 18:00 órakor pótolják Devecserben.
Március 24-én, Devecser-Balatonalmádi 2:5 (2:3).
Ajkán gólszerző Szakonyi Stefán, Szélessi Péter.
Az első játékrész fordulatokban gazdag, az osztályhoz
képest nagy iramot és magas színvonalat hozott. A
második félidőben viszont kijött a két csapat közti
jelenlegi különbség és teljesen megérdemelt győzelmet aratott a Balaton-parti csapat.

Április 1-én, Pét-Devecser 1:2 (0:1). Gólszerző: Tisonyai Richárd, Szakonyi Stefán.
A mérkőzésen ugyan nem kellett túl nagy iramot
diktálnia, a télen alaposan megerősödött péti csapattal szemben a Szparinak, mindezek ellenére a
szezon eddigi legjobb teljesítményét hozták a fiúk és
már a szünetre többgólos előnnyel mehettek volna.
De nem így történt, saját maguknak tették nehézzé a végjátékot, kiegyenlítettek a hazaiak, azonban
Szakonyi Stefán hatalmas góljával, így is sikerült
elhozni idegenből a nagyon értékes három pontot.
Április 7. Devecser-Tihany 2:3 (1:1). Gólszerző:
Szakonyi Stefán, Paksai Márk.
Jól kezdett a Devecser, már az 5. percben vezettek,
amit a vendégek a félidő utolsó percében tudtak kiegyenlíteni. A második 45 percben többet birtokolta
a labdát a tihanyi csapat, ami gólokban is megmutatkozott és egygólos győzelmet arattak a lelkesen
küzdő hazaiak ellen.
U19-es csapatunk - Sándor László szakmai irányítása mellett - idei hat lejátszott mérkőzéséből hat
győzelmet aratott, így már dobogós reményekkel
várhatják a folytatást, hisz egészen a negyedik helyig kapaszkodtak fel.
Az idei eredményeik sorrendben:
Magyarpolány-Devecser 1:3, gólszerző: Horváth
Richárd (3).
Devecser-Zirc-Dudar 3:1, gólszerző: Pernesz Gergő
(2), Horváth Richárd.
Devecser-Balatonalmádi 3:2, gólszerző: Horváth
Richárd (2), Keringer Máté.
Péti MTE-Devecser 2:6, gólszerző: Horváth Richárd
(4), Keringer Máté, Nyoma Dominik.
Devecser-Peremarton 7:1, gólszerző: Horváth Richárd (3), Nagy Szabolcs, Orsós Gergő, Keringer
Máté, Horváth Gábor.
Devecser-Tihany 6:2, gólszerző: Horváth Richárd
(3), Horváth Gábor (2), Orsós Gergő.
A múlt hétvégén U16-os csapatunknak is megkezdődött a megmérettetések sorozata Ugodon, ahol 35
percig jól állták a hazaiak nyomását Szélessi Balázs
tanítványai. Ugod-Devecser 7:0.
Illés Norbert edző U14-es tanítványai eddig két
bajnoki mérkőzést játszottak, és bár a mutatott játék abszolút fejlődés az őszi szezonhoz képest is, ez
sajnos egyelőre eredményben még nem mutatkozott meg. Eredményeik: Devecser-Magyarpolány
1:2, gólszerző: Forgács Alex. Herend-Devecser 3:0.
Megkezdődött a Bozsik Egyesületi program is az
U11-es és U13-as korosztálynak a kiemelt csoportban, Marcaliban, majd a második fordulóban Sárváron szerepeltek fiataljaink. Az U7-es és az U9-es
korosztálynak Ajkán volt egy Grassroots fesztiválja.
A megyei bajnokságban szereplő női csapatunknak
is a múlt hétvégén kezdődött a pontvadászat, sajnos
nem sikerült pontot szerezni Scheily József alakulatának, de még nincs veszve valamelyik dobogós hely
megszerzése. Fűzfői AK-Devecser 1:0.
Cserna Róbert

Felnőtteknek:

Ugron Zsolna – Meskó Zsolt:
Szerelemféltők

„Azt gondoltam, életem utolsó éve lesz.
Az első lett. Vannak szavak, amelyek
eltűntek az életemből. Mondatok, amelyekre képtelen vagyok emlékezni. Félbemaradt mozdulatok, amelyek elől
végérvényesen kitért az idő. Levelek
az elveszettről és a megtaláltról, az elfeledettről, és soha el nem múlóról.
Szerelmekről. Nőkről és férfiakról,
rólam és rólad, arról, hogy örökké és
soha már.” A Szerelemféltők hősnője,
az erdélyi származású Anna különös
levelezésbe keveredik az évek óta nem
látott B.-vel. Egymásnak elküldött történeteikből életük széthullott darabjai
újra összeállnak...

Gyerekeknek:

Berg Judit – Agócs Írisz:
Doktor Maszat

Két újabb vidám mese Maszatról és
barátairól! Maszat megfázott, csúnyán
köhög. Az orvosságot viszont nem szereti. Csakhogy a kis állatok is betegek,
és Maszat doktor bácsinak meg kell
mutatnia, hogy kell lenyelni az orvosságot! A második történetben Maszat
és Misi bebizonyítja, milyen jó móka
az esőben sétálni! Csak egy esőkabát
és egy pár gumicsizma kell hozzá, és
máris nem Maszat és Misi az, aki sétál,
hanem két terepjáró...
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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GÓLYAHÍR

REJTVÉNY

2018 márciusában született:
Farkas Krisztián és Farkas Tamara kislánya: Nikoletta (03.05.)
1
Sok szeretettel köszöntjük városunk legifjabb lakóját! Jó egészséget kívánunk!
(A személyiségi jogok védelme miatt, rovatunkban csak azon újszülöttek
neve szerepel, akiknek szülei ehhez írásban hozzájárultak. Megértésüket
13
köszönjük! –szerk.)

CSUKÁS ISTVÁN: TAVASZI VERS
2

3

4

5

10

6

11
14

AJKÁN

2018. április 26. – csütörtök
Nagy László Szabadidő Központ előtér
Ajka, Szabadság tér 13.

15

16
19

21

PÁPÁN

JMSZK színházépület emeleti előtér
Pápa, Erzsébet liget 1.

8.30 - 12.00

Helybe jönnek a munkáltatók
és több száz betölthető állást kínálnak!
Szolgáltatások a börze ideje alatt:

-

tájékoztatás tanfolyamokról, támogatásokról;
önéletrajz írás segítése;
munkavállalási, munkajogi tanácsadás;
információk diákmunka lehetőségekről.

Jöjjön el személyesen, kérdezzen és válogasson!
Egy helyen érdeklődhet az érintett térségekben
működő, valamint sok más Veszprém és Vas megyei
munkáltató álláskínálatáról!
www.valtozovilagert.hu

szervező:

20
22

23
25

26
29

9

17

24
27

28

30

31

32

33

34

35

8.30 - 12.00
2018. április 27. – péntek

8

12

18

ÁLLÁS BÖRZE

7

36
42

43

37
44

38

39

40

41

45

46
47

VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: A, B, A, O,
O, L, O) 10./ Ország eleje! 11./ Nem angolul 12./ Német város (Észak-Rajna-Vesztfália tartományban) 13./ Moszat 15./ Zala megyei település, amely
váráról híres 17./ Kutyabeszéd! 18./ Gárdonyi Géza eredeti családi neve
19./ A máj termeli 21./ Kettőzve: Zola mű 22./ Szabad szemmel nem látható élősködő 24./ Pálca 25./ Határozott névelő 26./ Igei személyrag 28./
.... facto (A tényből következően!) 29./ Édes .... (Kosztolányi Dezső regénye) 31./ Sor szélei! 32./ .... Attila (A Való Világ 5 győztese-2012.) 33./
....sor (Földszint alatti helyiség) 35./ Széken pihen 36./ Van ilyen papír
is! 40./ Óhajt 42./ Férfinév 44./ Cella a börtönben 46./ Magasztos tárgyú
költemény 47./ Országos Rendezőiroda (Rövidítve!)
FÜGGŐLEGES: 2./ Zoltán becézve 3./ Fővárosa: Buenos Aires 4./ Igavonó
állat 5./ Híres magyar nyomda 6./ Visz ellentéte 7./ Kétjegyű mássalhangzó
8./ A megfejtendő rejtvény harmadik része (Kacag) 9./ Ittrium és Lantán
vegyjele 13./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk: A, L, V,
G, Á) 14./ Koppányi ... testamentuma (Fekete István regénye) 15./ -ra, - ..
16./ Időszámításunk előtt (Rövidítve!) 20./ Gyógyszertár 23./ Szlovákia
második legnagyobb városa 27./ Gyógy- és fűszernövény 30./ Norvégia
és Hollandia autójele 34./ Mosdótál 36./ Mázol 37./ -..., -azt 38./ Házastárs 39./ ...ga (Cseh főváros) 40./ Kicsinyítőképző 41./ Ádám becézve 43./
Kötőszó 45./ Kám szélei
Czeidli József

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