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A Magyar Kultúra Napján…

Kisvárosunkban A Magyar Kultúra Napja az irodalom
és a művészet jegyében telt. Ezen az esten a Kastélykönyvtár lovagtermében sokan gyűltek össze, hogy
méltó módon emlékezzenek meg az egyetemes és a
helyi kulturális értékekről. Ferenczi Gábor polgármester köszöntötte a messziről jött vendégeket és a
megjelenteket. Gárdonyi Géza devecseri kötődéséről
és itteni alkotói tevékenységéről, a mai korra is aktuális üzenetéről Gárdonyi Géza dédunokája, Keller
Péter beszélt. Cs. Varga István, József Attila–díjas irodalomtörténész, egyetemi tanár - Himnuszunk jelenkori mondanivalójáról tartott, a tőle már megszokott

lendületes, ízes, szép magyar kifejezésekkel megtűzdelt
előadást. Az ünnepélyt megelőzően, kulturális szellemi
műhelyként megalakult a Gárdonyi Géza Emléktársaság. A társaság, többek között az író helyi néptanítói
pályájának, illetve szellemi és tárgyi emlékeinek megőrzése, népszerűsítése és továbbörökítése érdekében
jött létre. Az emléktársaság tiszteletbeli elnökének
Keller Pétert, az író dédunokáját választotta, aki rövid, frappáns ünnepi beszédet mondott. Míg beszélt,
kezében tartotta Németh Péter kovács által készített
– soha el nem hervadó – kovácsoltvas rózsaszálat.
(Folytatás a 7. oldalon)

„Szeretnék megélni minden csodát…”

Szalagavató ünnepség a szakközépiskolában

Nyitótánc
Fotó: Iskola
Január 19-én harmadik alkalommal került megrendezésre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri
Szakközépiskola végzős diákjainak szalagavató ünnepsége. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével városunk polgármestere, Ferenczi Gábor, Nyárs Hajnalka
önkormányzati képviselő, valamint a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat vezetősége is, többek között, Bondor
Lajos a Közép- dunántúli Régió vezetője, Pataki Gergely

regionális ügyvezető, Thaisz Miklós a Szeretetszolgálat
Iskola Alapítvány ügyvezetője, Leveli Aliz szakképzési
referens. Elfogadta a meghívást Preininger- Horváth
Edina, a Máltai Szeretetszolgálat által működtetett
Somló- környéki Biztos Kezdet Gyerekházak szakmai
vezetője és György Anita, a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat intézményvezetője.
(Folytatás az 5. oldalon)

Kovács D. Gábor

Egy téli estén

Egy szép, téli hófödte estén,
A lobogó tűz mellett,
egymást karunkkal fontuk át,
Kint süvített a zord szél,
és táncolt a hókirály.
Ablakunk vacogott a téltől,
szeme fátyolos ködben járt,
Hisz látta, e két kis ember fényét,
árnyékként suhanni tovább a nagyvilág.
A tűz pattogott mellettünk, egy kis
parázsgyermek kélt táncra vélünk,
Arra gondoltunk közben mi ketten,
mily jó, hogy így élünk, élünk!
Ó ég, tarts karodba minket, én
átkelnék teérted hófödte csúcsokon át,
Szállnék, mint Főnix madár,
a csillagos éjen át.
Miközben álmunk hófödte csúcsokon
járt, eljött hozzánk a hókirály,
Szárnyán három kis angyal repült
tovább, a szívünkön át.
Elhozta nékünk a boldogság sugarát,
mely melegíti szívünk
minden kis zugát.
Ó ég, tarts karodba minket,
én küzdenék minden nap teérted,
A hófödte csúcsokon át, szállnék, csak
szállnék, mint a nagy Főnix madár.
Egy szép, téli hófödte estén, beragyogta
a holdfény kicsiny házunk ablakát,
Egymásra néztünk, és láttuk, hogy az
ég mosolyt küld szívünkön át.
Szárnyaink hátán, repülnék fel
hozzád,
Hogy te is lásd az angyalok álmát,
szemük fényének a csillogását.
Ó ég, tarts karodba minket, adj erőt,
és hitet, egy életen át,
Hogy tudjunk szállni a csúcsokon át,
mint a mesés Főnix madár.

Közélet/Közérdekű
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Méltó módon őrzik Gárdonyi Géza emlékét Devecserben

Az Emléktársaság alapító tagjai
Fotó: Kovács Zsolt
2018. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján került sor a Városi
Könyvtárban - az országban elsőként - a Gárdonyi Géza Emléktársaság megalakulására. Az ünnepélyes
keretek között megtartott alakuló
ülést megtisztelte jelenlétével az író
dédunokája, Keller Péter és felesége, valamint Cs. Varga István József
Attila-díjas irodalomtörténész is. A
civil szerveződés jelen pillanatban az
egyetlen olyan társaság, amelynek
kitűzött célja Gárdonyi írói örökségének megőrzése, védelme, ápolása
helyi és országos szinten. A tagok
feladatuknak tekintik az író devecseri
kötődésének, pályaszakaszának kutatását, dokumentálását, a városban
található, Gárdonyi Gézához kötődő

emlékek védelmét, megismertetését széles körben. Cs. Varga István
tanár úr javaslatára a társaság kiemelt figyelmet fordít az irodalmár
költészetére, megzenésített verseire, dalaira. A Társaság szeretne kapcsolatot ápolni a „Gárdonyi-településekkel”, illetve az író nevét viselő
intézményekkel, s célul tűzte ki kulturális rendezvények szervezését. Az
újonnan alakult szervezet aktív részt
vállal a Gárdonyi Emlékház létrehozásában is. A Gárdonyi Géza Emléktársaság elődjeként tekint a XX.
században létrejött – Gárdonyi Géza
irodalmi örökségét ápoló – szervezetekre, mint az Országos Gárdonyi
Géza Irodalmi Társaság, amely 1923
és 1945 között Budapesten működő

közművelődési egyesület volt, valamint az Egerben kétszer is megalapított Gárdonyi Társaságra, amely
1985-ben szűnt meg véglegesen. A
Társaság megalapításának gondolata,
a devecseri Gárdonyi-kultusz szervezett, folyamatos ápolása már hosszú
évekre tekint vissza, de most jött el
az a pillanat, amikor az alapító tagok
egyöntetű akaratával ez társasággá
szerveződött. Nagyban hozzájárult
ehhez az a jó kapcsolat, amely a dédunokát az iskola egykori igazgatójához - Németh Ernőhöz -, s ezen
keresztül városunkhoz fűzi. Keller
Péter nagy örömmel fogadta a kezdeményezést, s elfogadta a felkérést
a Társaság tiszteletbeli elnökségére
is. Mint elmondta, rendkívül meg-

Az Emléktársaság logója
ható számára, hogy Devecser ezen a
módon is ápolja dédapja emlékét. Az
Emléktársaság 16, a város sokszínűségét képviselő taggal alakult meg, s
a Társasági Szerződés aláírásával vált
hivatalossá. Elnöknek Bognárné Simon Katalint, míg titkárnak Németh
Ernőt választották. Az elnökségben
helyet kapott Ferenczi Gábor polgármester, Czeidli József tanár úr,
valamint M. Mester Katalin, aki az
Emléktársaság logóját is megalkotta. A Gárdonyi Géza Emléktársaság
szeretettel várja tagjai közé az irodalmat kedvelő, a társaság céljainak
megvalósításáért dolgozni akaró fiatalokat és idősebbeket! Jelentkezési
lap átvehető a Városi Könyvtárban
és a társaság vezetőjénél.
Bognárné Simon Katalin

SZÍNHÁZ – Tizennyolc
Új színmű a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház ezévi programjában!
2018. március 9-én pénteken 19.00 órakor a
Devecseri Művelődési Házban (Jókai u. 3.)
kerül bemutatásra a „Tizennyolc” című két
felvonásos történelmi játék.
Jegyeket a 06 30 387 0499 tel. számon, és nyitvatartási időben a könyvtárban, illetve közvetlenül az előadás előtt vásárolhatnak (500 Ft).
Bizonyára, akik tavaly jelen voltak, emlékeznek
még az előadott remek darabokra, kitűnő színészi alakításokra. A Művelődési Ház, a szervezők,
a színészek izgalommal várják a devecseri és a
Somló-környék színházszerető közönségét…
„Szerelem és szenvedélyek, ármány, gyűlölet és
halál, fondorlat és megbélyegzés szálain fut az
izgalmas cselekmény, amely egyéni sorsokon keresztül eleveníti fel 1918 októbere utolsó három
napjának megrázó történéseit. Szerettem volna
megmutatni, hogyan jutott el egy olyan közösség, mint a magyar, amely oly sok évszázadon
keresztül szinte folyamatosan fegyverrel védte
hazáját, egy sorsdöntő háború végén az önkéntes
önlefegyverzésig, a pacifizmusig, majd a nemzeti önpusztításig. Dióhéjban ez a „Tizennyolc”,
az új magyar színmű felvetett kérdése, melyet
boncolgat a darab”, - mondja Andrási Attila az

Képek a tavalyi előadásokból
MKUK vezetője, a darab írója, rendezője. Idén,
2018-ban lesz 100 éve, hogy befejeződött a Nagy
Háború, amit az utókor I. világháborúnak nevez. A jubileumhoz közeledve Andrási Attila
író-rendező egészen különleges nézőpontból
veszi szemügyre az 1918-as esztendőt, amely
mérföldkőnek számít a magyar történelemben.
A darab egykori közös hazánk, a Magyar Királyságnak utolsó három napját mutatja be. Sok
minden történt abban az évben, ami előrevetíti a
két évvel későbbi trianoni békediktátumot, ezek
a kérdések azóta is foglalkoztatták az írót. Ezért
is írtam meg a Tizennyolc című drámát, összegzi
a rendező. A színrevitelben olyan nagyszerű színészek szerepelnek, mint: Boros Ádám, Dóczy
Péter, Incze Máté, Kákonyi Tibor, Kálló Béla,

Krizsik Alfonz, Lénárt László, Pelsőczy László,
Stelly Zsófia, Szorcsik Kriszta. Díszlet-és jelmeztervező: Húros Annamária. Dramaturg: Szigeti
Réka. Rendezte: Andrási Attila.
2018. március 14-én, szerdán 19.00 órakor,
ugyancsak a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház színészei adnak ünnepi műsort a
devecseri Művelődési Házban az 1848/49-es
forradalom- és szabadságharc 170. évfordulója
tiszteletére. Az előadás megtekintése ingyenes!
Devecser Város Önkormányzata, a Művelődési
Ház igazgatósága, dolgozói tisztelettel várják
a jeles múltra emlékező, ünneplő közönséget.
M. Mester Katalin

Közélet
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40 év párhuzamban
Ennyi érdeklődőt rég nem látott könyvtárunk, mint
amennyien megjelentek a Trombitás ikrek; Vera és
Zsófi kiállításán. Ennek adott hangot Szente-Takács
Anna az intézmény vezetője, aki köszöntötte dr. Kovács Zoltán államtitkárt, Polgárdy Imrét a Megyei
Közgyűlés elnökét és a nagyszámú érdeklődőt. Dr.
Németh Ákos Pál alpolgármester az önkormányzat
nevében üdvözölte az alkotókat és a kiállítás iránt
érdeklődőket. A megnyitó sikeréhez kitűnő kamarazenével járult hozzá Ihászné Szabó Katalin, a
zeneiskola vezetője és három növendéke, Kelemen
Alexandra, Varga Noémi és Venczel Zsófia. Polgárdy Imre, mint közgyűlési elnök, és mint a kiállítók
gimnáziumi osztálytársa megnyitójában többek
között elmondta; ez a kiállítás a magyar kultúra
napja rendezvénysorozat része. A kiállított festmények, rajzok méltóképpen képviselik a Trombitás
testvérek sokszínű, fáradhatatlan, áldozatos munkáját. 45 éve együtt érettségiztek Pápán a Petőfi
Gimnáziumban, osztályfőnökük dr. Schweighoffer
Ernőné, aki személyes jelenlétével tisztelte meg
egykori tanítványait. Az osztály különös foltja volt
a Trombitás testvérek jelenléte. Mindenki kedvelte

őket. Szorgalom, vidámság és segítőkészség jellemezte a lányokat. Segítették egymást és társaikat.
Ikrek ők! Egész életük egymás mellett párhuzamban
futott. Azonosak voltak adottságaik. Meghatározó
volt számukra neveltetésük, barátaik, társaik. Bár
külön településen, de mindketten tanárként élték
meg az elmúlt 40 évet. A mostani kiállítás ennek
a 40 évnek a hozadéka. Elsősorban nem művészi
ambíciók inspirálták őket, hanem a rajzi problémák
megértése, megértetése. Nem a milyen, hanem a
miért és a hogyan kérdésre keresték a választ. Első
helyen mindig az emberábrázolás állt. (Portréfestésüket látva dr. Cs. Varga István József Attila-díjas
irodalomtörténész a lélek festőinek nevezte őket.)
A változatos témákat, változatos technikákkal oldották meg. Az általuk vezetett alkotókörre Devecser városa is büszke lehet. Köszönet jár (már 19
éve) az önkormányzatnak a helybiztosításért. A
mai értékzavaros világban, ahol mindent ellep az
értéktelen, a bóvli, a gagyi, különösen jelentős az
értékek mellé állás. Nagyon fontos az értékalapú
társadalom fenntartása, ahol hit, szeretet, összefogás
és a hagyományok őrzése adja az alapját életünknek.

A kiállítás megnyitóján
Balról-jobbra: Szente-Takács Anna intézményvezető, Polgárdy Imre, a Megyei Közgyűlés elnöke,
Trombitás Zsófia és Veronika, dr. Németh Ákos Pál
alpolgármester
Fotó: Kovács Zsolt
Polgárdy Imre megnyitója után, Trombitás Veronika és Zsófia külön üdvözölték osztályfőnöküket és
megköszönték a nagyszámú érdeklődő megtisztelő
megjelenését.
Váti Ferenc

Kulisszatitkok

Az ikerpár egyike, Trombitás Veronika
Fotó: Váti András

A 40 év alkotási folyamatának egy része látható, tettenérhető a kiállításon.
De én az eddig megtett útra is kíváncsi
voltam. Ezért kérdeztem Trombitás
Veronikát és Zsófiát.
Mikor határozták el a közös kiállítást?
Hogyan állt össze az anyag?
2016 novemberében a szakköri kiállításmegnyitó alkalmával nyilvánosan felkért a könyvtár igazgatónője,
mivel utoljára 15 évvel ezelőtt volt
Devecserben saját kiállításunk. A felkérést örömmel fogadtunk, és igyekeztünk úgy összeállítani a mostani
tárlat anyagát, hogy a 40 éves rajz-

tanári tevékenységünk tükröződjön
benne - ezért visszatekintő, összegző
anyagot válogattunk. A képek nagyrésze az önképzések, közös szakköri és
alkotótáborok munkájából került ki.
Volt közös munkájuk? Hogyan hatottak egymásra?
Közös alkotásokat csak speciális felkérésekre, díszletek festésekor készítettünk, viszont ugyanazokat a témákat
gyakran mindketten, párhuzamosan
feldolgoztunk. Ezek közül több képpár is szerepel a tárlatunkon. Egymás munkáját kritikus szemmel figyeljük, szakmai segítséget nyújtva

egymásnak.
Van a családban, aki átveszi a stafétabotot?
A szélesebb rokoni körben többen
vannak művészi vénával megáldottak.
Van köztük festőművész, rajztanár is.
Bátyánk gyerekei is jó rajzképességgel
rendelkeznek, de nem művészi pályán
hasznosítják rajzos képességeiket.
Talán sikerült kissé a kulisszák mögé
nézni, amelyből kiderült, hogy nincs
titok, csak két nagyszerű, tehetséges
ember.
Váti Ferenc

Városunk alkotóköre
A Trombitás ikrek kiállításán is elhangzott az alkotókör devecseri jelenléte, jelentősége. Vera és
Zsófi örömmel beszélt a szakkör tevékenységéről,
eredményeiről.
Ki volt az ötletgazda, mikor alakult a szakkör?
2000 tájékán indult a felnőtt képzőművészeti kör.
A gyermekkör sikereinek kapcsán, és a városban
magányosan alkotó személyek indítványára, Bajók
Józsefné kultúrház igazgató kért fel a felnőttek részére egy művészeti szakkör indítására.
Kik alkották az első tagságot?
Már az első évben várakozáson felüli volt az érdeklődés. Az első időben hatan-heten, később volt olyan
időszak, amikor huszonketten szerepeltünk egy
kiállításon. Sok középiskolás járt be a szakkörbe és
nálunk készült fel a rajzos felvételi vizsgára. Azóta
némelyik komoly szakmai sikert ért el.
Hogyan bővült a kör, mi bizonyította a folyamatosságot?
A szakkör nyitott; a középiskolás diáktól a nyugdíjas
korosztályig, szakmai alapokkal rendelkezők is tudnak együtt dolgozni, egymástól tanulni. A szakkör

magja az az 5-6 fő, akik szinte a kezdetektől együtt
alkotnak. Az ő szakmai fejlődésük tekintélyt ad a
kör munkájának.
Milyen közös és egyéni sikerekről adhatnak számot?
Több-kevesebb rendszerességgel helyi kiállításokon
mutatkozunk be. Meghívás alapján más településeken is megjelenünk, pl. Ajkán, Sümegen, Veszprémben a Megyeházán, Balatonfüreden… Tagjaink
közül nemzetközi sikerrel dicsekedhet Tóth György,
Szolnoki Szabolcs, Csicsics Gergő. Országosan is
megmérette magát Balogh Péter, Rumi Olivér, Horváth Balázs, Pintér Fruzsina és két egyetemista;
Göcsei Eszter és Csüri Dzsenifer (és természetesen
Trombitás Veronika és Zsófia – a szerk.).
Mi a vezető feladata?
A csoport egyben tartása mellett a személyre szabott feladatok adása, egyéni fejlesztésük, valamint
a működéshez szükséges feltételek megteremtése.
A bemutatkozási lehetőségek felkutatása, anyagi
források megkeresése.
Mit mutat a jövő?
Bizakodunk a közösség megtartó erejében és a

Az alkotókör tagjai munka közben
Fotó: Váti Ferenc
folyamatos megújulásban. Ehhez kérjük a város
támogatását.
Az alkotókör majdnem két évtizede bizonyítja létjogosultságát, viszik egyre távolabb Devecser jó
hírét. Kiérdemelték városunk anyagi és erkölcsi
támogatását.
Váti Ferenc
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RÖVID HÍREK

Kinyílt az iskola kapuja a nagycsoportos óvodások
számára. A leendő első osztályos tanító nénik játszani
hívták a kicsiket. Mozgásos játékokkal, mondókázással,
ismerkedős játékokkal szórakoztatták őket.
Javában zajlik a templom felújítása. A munkálatokat
devecseri vállalkozások végzik.

Az új temető kerítését városunk önkormányzata megbízásából a Városüzemeltetési Kft. munkatársai kicserélték, pótolták, javították. A temető hátsó felén egy
kis gyalogosbejárat is kialakításra került. Megtörtént
továbbá a temető új parcelláinak kijelölése. A tervek
szerint idén az azokat összekötő út is elkészül, valamint
szilárd burkolatú parkolóhelyek is kivitelezésre kerülnek.

Ajkán került megrendezésre a Fekete István prózamondó
és szépolvasó verseny. Iskolánkat a 3. a osztályos Németh
Hanna képviselte, aki kiváló előadásával megszerezte
az előkelő 2. helyezést. Gratulálunk!

A geotermikus fűtés javítását követően, beszerelték az
új bejárati ajtót a buszpályaudvarra az Inter-Ablak
2002 Bt. munkatársai.

Üzemkész lett a fűtés az új csarnokban, ahol a tervek
szerint a jövőben térkövek gyártást végzik.
Élelmiszerfeldolgozó manufaktúránk legújabb szerzeménye egy polcos, fiókos tárolószekrény, mely kiváló
szolgálatot fog tenni a készáruraktárban.

A Magyar Karate Szövetség elismerésében részesült John McGough Úr közbenjárásával ruhákat és sisakokat
Kovács Marcell, az ajkai SUN-DOME SE sportolója, a kapott a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
2017. év során elért kiemelkedő versenyeredményeiért.
A Turulfa Kft. jóvoltából, egy új ülő alkalmatossággal
Gratulálunk!
bővült a Fanni Házat Támogató Alapítvány eszköztára.

A Világháborús emlékműnél összegyűlt emberek koszoBírósági szakaszba lépett a meggyeserdei szemétégetés Az iskola konyhájának felszerelése egy új olajsütővel rúkkal és mécsesekkel emlékeztek meg a Don-kanyarnál
ügye.
gazdagodott az önkormányzat jóvoltából.
áldozatul esett honvédekre.

Alapítva 1927-ben
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Intézményi Hírek

„Szeretnék megélni minden csodát…”

Szalagavató ünnepség a szakközépiskolában
A Himnusz hangjait követően, Zelenkáné Baráth Éva tanárnő, Reményik Sándor: A csendes csodák
című versét mondta el. Hartinger
Nándorné vezetésével a Jubilate
Női Kar lépett színpadra, akik az
előadásuk kezdetén névsorolvasást
tartottak a végzős diákok között,
majd az alkalomhoz illő dalokkal
kedveskedtek a tanulóknak. A dalcsokor elhangzása után a végzős
diákoké lett a főszerep, hiszen osztályfőnökük, Sztolarikné Horváth
Nikolett, és az intézmény vezetője,
Kovács Éva vezetésével vonultak fel
a színpadra. Ezután a szakközépiskola vezetője tartotta meg ünnepi
beszédét, melyben elmondta, hogy
az első szalagavató bált - a feljegyzések szerint - az 1830-as években
Selmecbányán rendezték meg. Ettől
datálódik a valéta ünnepség, mely
tartalmában ugyan megmaradt, de
formájában már az egyes iskolák
sajátosságaihoz igazodik. Az elmúlt
három év együtt átélt nehézségeivel
és örömteli pillanataival vonta párhuzamba az iskola mottóját - mely
Tóth Olga szociológus, író gondolata – miszerint: „Az iskola menedék,
biztonság, győzelmi dobogó. Nincs
olyan nap, hogy ne érezném, vagyok
valaki”, majd az ünnepelt diákokhoz
útravalóul egy dalszöveg részletét
intézte: „Szeretnék messzire látni.
Túl a holnapon. Túl a könnyező ködön át. Szeretnék hinni. Szeretnék
megélni minden csodát.” A továbbiakban a végzősök szüleihez fordult,
akik nélkül ez a nap nem válhatott
volna valóra, hiszen ők teremtették
meg a feltételeket ahhoz, hogy gyer-

mekeik tanulhassanak. Köszönetét
fejezte ki az iskolában dolgozó pedagógusoknak is a munkájukért, kitartásukért, a fenntartónak szakmai
és emberi támogatásáért, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Közép-dunántúli Régió folyamatos
pártfogó segítségnyújtásáért. Gondolatait egy Aranyosi Ervin idézettel
zárta: „Csakis szeretettel lehet szebben élni, jónak kell maradni, nem
pediglen félni. Hinni az Istenben, teremteni szépet, s akkor a csodákról
szólhat majd az élet.” Az ünnepség
a 11. osztály búcsúműsorával folytatódott. A diákok számára meglepetésként, színpadra lépett a tanári
kar, akik a Mit tehetnék érted? című
dalt adták elő. A 9-10. osztályosok
nevében, Egyed Evelin búcsúzott.
Felhangzott a szakközépiskola ebben a tanévben elkészült indulója
is, melyet a 9-10. osztályosok énekeltek el. Az előadást követően az
est legünnepélyesebb percei következtek. A végig fegyelmezetten
álló, csinosan felöltözött lányok és
fiúk, Vangelis: Tűzszekerek című
dallamára osztályfőnöküktől megkapták a kitűzős szalagot, melyet a
szakmai vizsgákig viselnek, jelezvén fiatalabb társaiknak, hogy hamarosan befejezik a középiskolát.
A büszkén szalagot viselő diákok
névsora: Jungvirt Genovéva Kinga,
Farkas Ruben, Szabó Vivien, László
Krisztián, Orsós Mária Anasztázia,
Horváth Gábor, Török Fanni, Szalai
Arnold, Leisztinger Melinda, Leyer
Attila. Az intézmény vezetőjének,
Leyer Attila, az osztályfőnöknek,
Szalai Arnold tűzte fel a szalagot. A

(Folytatás a címlapról)

A végzős osztály
Fotó: Iskola
ceremónia ezen része itt még nem
ért véget. A diákok által felkerültek a
szalagok az őket tanító pedagógusok
öltözetére is. Hogy idáig eljutottak
a végzősök, és ezeket a pillanatokat
átélhessék, abban nagy részük volt
az őket segítő szülőknek is. Ezt az
óvó, féltő szeretet, gondoskodást
hálálták meg a gyerekek akkor,
amikor egy-egy szál rózsával köszöntötték szüleiket. A szalagavató
ünnepség első része a felcsendülő
Szózat hangjaival ért véget, a műsor azonban folytatódott. Amíg a
tánchoz készülődve a lányok felvették, az egytől egyig csodálatos, hófehér abroncsos ruhakölteményeket,
addig vetített állóképeket nézhetett
a közönség, mely az elmúlt három
év legérdekesebb, legviccesebb, legemlékezetesebb pillanatait idézte
fel. A folytatásban Kurdi Róbert
műsorát élvezhették a nézők, aki
ismert Republic dalokat adott elő, a
közönség tagjait is bevonva az ének-

lésbe. Végül elérkezett az est második legjobban várt pillanata, amikor
színpadra léptek a táncos párok.
Izgatottan, de hiba nélkül adták elő
a nyitótáncot. Gyönyörű látványt
nyújtottak, ami bizony könnycseppet csalogatott a szülők szemébe.
Ezután a diákok a szülők, rokonok
köréből új partnert választottak és
velük táncolták el újra a keringőt.
Szívmelengető volt látni, amikor
az egyik fiú a kishúgát vitte táncba.
A jól megszervezett, jó hangulatban telt ünnepség végén mindenki
elégedetten térhetett haza. Köszönet illeti Koller Gyöngyi tanítónőt
a dekorációért, Firczi Irma tanárnőt a színvonalas irodalmi műsor
összeállításáért, a Művelődési Ház
dolgozóit a technikai segítségért.
Minden végzős diáknak sok sikert
kívánunk az előttük álló megmérettetésekhez és majdan a „nagybetűs”
felnőtt élethez!
Vincze Barbara

Zajos sikerű zeneiskolai koncert
Február 7-én kora este zsúfolásig megtelt a művelődési ház színházterme. A hagyományos farsangi koncertjét tartotta a zeneiskola. Idén is
érdekes, szórakoztató kerettörténetbe ágyazva
mutathatták be hangszeres tudásukat a növendékek és tanáraik. A másfél órás műsorban a
szerepük szerint - az Amerikában szerencsét
próbáló házaspár, new yorki lokáltulajdonosok Kathy néni (Ihászné Szabó Katalin) és Joey bácsi
(Czeidli József) és unokahúgaik (Bakos hármas
iker lányok) mellett felléptek a Magyarországról
érkező zenészek (Göcsei Márk, Hekele Dániel,
Ormándlaky Péter zenetanárok - és szép számú
tanítványaik). A felcsendülő ismerős dallamokat
(Carmen fantázia, Operaház fantomja, Vivaldi:
A tél, Mamma mia...) a gyerekek és felnőttek jelmezbe öltözve adták elő. A színpadon így látható
volt varázsló, ninja harcos, Jedi lovag, utcazenész, öltönyös gengszter. A hálás közönség az

A zeneiskola növendékei a farsangi koncerten
Fotó: DVTV
előadás humorát, vidámságát, a zene kiváltotta
forró hangulatát vastapssal jutalmazta. Meglepetés volt Schultz Dzsenifer devecseri születésű
operaénekes fellépése. Az általa előadott New
York, New York című dalt is méltán fogadták
nagy tetszéssel. A farsangi koncert a zeneiskola
énekkarának megszólaltatásában - Milyen szép

Balról-jobbra: Joey bácsi (Czeidli József), Kathy néni
(Ihászné Szabó Katalin) és az unokahúgaik (Bakos
hármas iker lányok) a történet főszereplői
Fotó: DVTV
a világ hangjaival ért véget, melyet Horváthné
Fatalin Zsuzsanna tanár tanított be. Az előadáson zongorakísérettel közreműködött Falakiné
Piltman Erika tanár.
Czeidli József

Közérdekű
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Heinczinger István emlékezete
2016 októberében, az 1956-os forradalom- és szabadságharc 60. évfordulóján Heinczinger István kántortanító, tanár 100. születésnapjáról is
megemlékezett a kisváros lakossága.
Idén pedig halálának 50. évfordulója
(1968. február 14.) ad okot az emlékezésre. Ezen alkalomból lapoztam
fel az általam szerkesztett - Devecser
1956 (Száz éve született Heinczinger
István) című kis kötetet. Váti Ferenc
ny. tanító, igazgató - Humánumát,
igazságérzetét, politikai józanságát
’56-ban is megőrizte címmel írt róla,

özv. Heinczinger Istvánné visszaemlékezését adja benne közre. Ebből
választottam ide néhány mondatot,
amely megidézi alakját, szellemiségét. „1940 júliusában megválasztották Devecserben helyettes kántortanítóvá. Főállású tanítóként a helyi
polgári iskolában dolgozott az államosításig. 1952-ben matematika, fizika szakos tanári diplomát szerzett.
Szerette a gyerekeket és a hivatását.
Nem véletlen, hogy őt választották
meg a Devecseri Járási Forradalmi
Tanács elnökévé.” 1957-ben néhány

évre bebörtönözték. Szabadulása
után ismét visszatérhetett 1963-ban
a devecseri általános iskolába. Fiatalon, 52 éves korában tragikus hirtelenséggel hunyt el. A rendszerváltást
követő években megkapta a Hazáért
és szabadságért ’56-os Emlékérem
posztumusz kitüntetést. Méltán
megérdemli, hogy gondolatban is
emlékezzünk rá, s sírján mécsesek
gyúljanak halálának félévszázados
évfordulóján, február 14-én.
Czeidli József

Heinczinger István portré (Rajzolta:
Kovács József művésztanár)

153 éve volt az első bál a Pesti Vigadóban
Itt a farsang ideje -szokás mondani- Itt a farsang,
áll a bál! A mulatságok tartása ma is közkedveltek, népszerűek, országszerte zajlanak. Ennek
történetét kutatva találtam a Pesti Vigadó 153
évvel ezelőtti első báljára. A báli idényt a fővárosban 1865. január 15-én táncos mulatsággal
nyitották meg, de csak egy hónappal később,
február 20-án adták át a Feiszl Frigyes tervezte, rövid életű (1833-1849) Redoute helyén. A
Pesti Vigadó elődje (Pollack Mihály) a vigasságok mellett, a magas kultúra egyik legfontosabb
helyszínévé vált. Itt volt Pest egyedüli koncert-

terme, amiben olyan művészek léptek fel, mint
az idősebb és ifjabb Johann Strauss, Erkel Ferenc
vagy Liszt Ferenc. E helyen nyílt meg Kossuth
Lajos javaslata alapján 1842. augusztus 25-én
az első Magyar Iparmű kiállítás. Az 1848/49-es
forradalom- és szabadságharc idején az Országos Honvédelmi Bizottmány is itt ülésezett. 1849
májusában a magyarok által ostromolt budai várat védő Hentzi osztrák generális a Duna-parti
palotákkal együtt ezt az épületet is szétlövette.
Czeidli József

Az 1865-ben átadott Pesti Vigadó

Közélet
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A Magyar Kultúra Napján…
E kedves ajándékkal Gárdonyi eszmeiségéről,
mint érték- és időtállósággal vont párhuzamot.
Elmondta továbbá, hogy nekünk is prófétálni kell
az igaz dolgokról, nem szabad elfelejtenünk, hogy
az Istent szerető embernek minden a javára válik
– összegezte gondolatait az író dédunokája. Az
ünnepi szónokok szavai előtt frissen megalakult
Gárdonyi Géza Emléktársaság az alapító tagok
között üdvözölhette még Cs. Varga István irodalomtörténészt is. A tanár úr nemzeti imánk
mondanivalóját, a sorok mögött olvasható szellemiséget boncolgatta, s elmondta, hogy Himnuszunk a legszentebb imádság kompozícióját
követi, mely szakrális dimenzióban értelmezve
igaz és hiteles. Párhuzamot állított Gárdonyi
és Kölcsey szellemisége között a lét, az emberi
morál tekintetében. Rávilágított továbbá, hogy
mindkét jeles irodalmi alak, Kölcsey és Gárdonyi
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élete is sugallatokkal áthatott, tudták kitől kapták
a kegyelmet, a tehetséget. Bölcsen is bántak vele.
Ebből levonható következtetés, hogy nekünk is
lélekben kell újjászületnünk, hálát adni az Úrnak
és mindazoknak, akik a jót segítik és támogatják. Egyetemes örökség a kultúránk, benne az
irodalom, többek között Kölcsey és Gárdonyi
örökségének üzenete is ezt segíti tudatosítani
bennünk – zárta ünnepi beszédét az irodalomtörténész. A résztvevők emelkedett lélekkel hallgatták Cs. Varga tanár úr messze mutató szavait.
A műsor után, - mint tavaly is – Ferenczi Gábor
polgármester kis ajándék átadásával köszöntötte
a kultúra, a közművelődés területén munkálkodókat. Nevezetesen, a könyvtár, a művelődési
ház dolgozóit, - akik a háttérmunkát végezték,
a mai ünnepet is megszervezték, - a Devecseri
Ujság, a DVTV munkatársait. Utána, elsősor-

Cs. Varga István József Attila-díjas irodalomtörténész
Fotó: Kovács Zsolt
ban a meghívott vendégek iránti tiszteletből állófogadáson vehettek részt a jelenlévők. Így a
szellemi értékekért munkálkodó egybegyűltek
még hosszabban, kötetlenül tudtak beszélgetni - a Trombitás ikrek szép alkotásai között – a
Magyar Kultúra jeles napján.
M. Mester Katalin

Megalakult a Gárdonyi Géza Emléktársaság Devecserben
Talán találóbb napot nem is lehetett volna választani, mint A Magyar Kultúra Napját arra, hogy
létrejöjjön egy olyan társaság , melynek legfőbb
célja, Gárdonyi Géza szellemi, tárgyi és kulturális
örökségének megőrzése, ápolása és továbbvitele.
Január 22-én, az ország egyetlen működő civil önszerveződéseként, megalakult a devecseri Gárdonyi Géza Emléktársaság. Ennek kapcsán a társaság
elnökét, Bognárné Simon Katalint kérdeztem.
Honnan jött az ötlet, hogy megalakuljon a devecseri
Gárdonyi Géza Emléktársaság?
Devecserben Gárdonyi Géza írónak már nagy
hagyománya van, az iskola is az ő nevét viseli,
hiszen mint tudjuk 1882-ben néptanítóként itt
dolgozott. Azóta nagyon sok hagyományteremtő szándékkal megrendezett eseményre került
sor az iskolában és a városban. Nyugdíjba vonult
iskolaigazgatónk, Németh Ernő már régebben
felvetette, hogy Gárdonyi emlékét mindenképpen
egy olyan társaság, szervezet keretében őrizzük,
ami ezeket a programokat összehangolja, kezdeményezi, megszervezi. Az utolsó lökés, egy
tavalyi szőlősgyöröki eseményen történt, amikor
elhatároztuk, hogy alapítunk egy civil társaságot,
Gárdonyi Géza Emléktársaság néven, az országban elsőként. Erre a dédunokától, Keller Pétertől
meg is kaptuk az engedélyt, tehát használhatjuk a
nevet, és mint Gárdonyi Géza Emléktársaság, civil
társaság megalakulhatunk a mai napon.
Miért tartották fontosnak az emléktársaság létrejöttét?
Úgy gondoljuk, hogy a nagy író, Gárdonyi Géza
nemcsak Devecserben, hanem országosan is nagy
jelentőségű volt, de devecseri kötődését már évek
óta próbáltuk előtérbe helyezni. A tavalyi évben
már rendeztünk is egy kórustalálkozót, mivel a
Fel nagy örömre kezdetű egyházi ének Devecserben született, az itteni tanítóskodása idején írta
a szövegét és a dallamát is Gárdonyi Géza. Arra
jutottunk, ha van egy olyan társaság, egy olyan
tagság, aki ezt szívügyének tekinti, szellemi és
kulturális műhelyként tud működni, akkor ezek
a rendezvények a hagyományápolás, az emlékőrzés kiemeltebb szerepet kaphat a város, vagy akár

térség, az ország életében is.
Kik az elnökségi tagok?
Civil társaságként alakultunk meg, ennek megalapításához két személy elegendő, de nagy örömünkre 16-an voltunk az alapító tagok. Megtisztelt
bennünket, Keller Péter dédunoka, akit a tagság
megszavazott tiszteletbeli elnöknek. A társaság
ügyvivője én lettem, míg a helyettesem és a társaság titkára, Németh Ernő. Mindenképpen számítunk az operatív munkában elnökségi tagként,
Ferenczi Gábor polgármester úrra, Czeidli Józsefre
Gárdonyi-kutatóra, lokálpatriótára, történelemtanárra és Mátrainé Mester Katalinra, aki a Fekete
István Irodalmi Társaságnak már jeles tagja és a
tapasztalatait a rendelkezésünkre tudja bocsátani.
Aki késztetést érez, hogy tagja legyen a társaságnak,
milyen feltételekkel tud csatlakozni?
A civil társaság nem jogi személy, tehát minden
természetes személy, szervezet, intézmény a tagja
lehet, feltételeket nem szabunk. Természetesen
azt szeretnénk, hogy a kultúra ápolója, gondozója, elhivatottja legyen és támogassa a kulturális
rendezvényeinket. Nagy feladatot vállalt magára
a társaság azzal, hogy előkészíti és segíti a Devecserben létrejövő Gárdonyi Géza Emlékháznak a
megalapítását, berendezését majd a működtetését.
Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jelentős feladat, ezért szeretnénk ebben a város lakosságára,
intézményeire és szervezeteire is számítani.
Említette a Gárdonyi Géza Emlékház létrejöttét.
Mikorra várható ennek megvalósítása és hova tervezik?
Az emlékház helyét már a képviselő-testület tulajdonképpen kijelölte, mivel a Családsegítő Szolgálat
valószínűleg új helyre költözik, ezáltal a hivatal
egy nagyon értékes épületet bocsát rendelkezésünkre, a Deák tér 2. épületét. Ott szeretnénk
egy emlékházat létrehozni, ahova az iskola Gárdonyi-szobájában lévő, már összegyűjtött emlékek átkerülhetnek, továbbá ezekhez újakat is
szeretnénk gyűjteni. Szeretnénk iskolai termet
berendezni Gárdonyi korszakából, ugyanakkor
olyan helyiségeket, konferenciatermet, kávézót
létrehozni, ami majd Devecserben nemcsak az

Bognárné Simon Katalin, a Gárdonyi Géza Emléktársaság elnöke
Fotó: Kovács Zsolt
átmenő turistaforgalmat szolgálja ki, hanem kimondottan turisztikai célként is megjeleníthető.
Ezek a távlati terveink, melyek megvalósításának
időszaka az idei és a jövő év lesz.
Melyek azok a legfőbb célkitűzések, amelyeket szeretnének megvalósítani?
Szeretnénk a társaságot olyan szervezetté tenni,
amely nemcsak formálisan, hanem mély tartalommal működik. Meglátásunk szerint, ennek már
voltak előzetes lépései, hiszen a kórustalálkozó
már a Fel nagy örömre kezdetű dallal kezdődött,
ami aztán a templomtéren az összes kórus részvételével újra elhangzott, valamint az itt lévő énekkarok is ennek szellemében adták elő dalaikat. Az
iskolában is vannak már hagyományai ezeknek a
rendezvényeknek. Ezen kívül fontosnak tartjuk az
író örökségének, devecseri pályájának a kutatását,
gondozását, az itt lévő Gárdonyi-emlékek, szobor,
fali képek megőrzését, megismertetését, széles
körben való népszerűsítését. Szándékunkban áll
megkeresni azokat az intézményeket, amelyek
Gárdonyi Géza nevét viselik, illetve azokat a településeket - úgy tudjuk, 22 ilyen település van
ma Magyarországon, közöttük Devecser is - amelyek úgynevezett Gárdonyi-települések. Szeretnénk olyan rendezvényeket szervezni, és azokon
részt venni, amelyek ezeket a Gárdonyi Gézával
kapcsolatos emlékeket őrzik, ápolják, felkutatják,
továbbviszik.
Köszönöm szépen az interjút! A feladatok megvalósításához jó munkát és sok sikert kívánok!
Vincze Barbara

Intézményi Hírek/Közérdekű
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Apám tánca
Február 11-én Erdély egyik profes�szionális magyar táncegyüttesének,
a székelyudvarhelyi Udvar Néptáncműhely Apám tánca előadását
láthatta a kisváros szép számú közönsége. A művelődési ház színháztermében a megjelenteket Kovács
Norbert (Cimbi) köszöntötte, aki
elmondta, hogy a néptáncegyüttes
a budapesti fellépés után önzetlenül
vállalkozott a meghívására, a devecseri vendégszereplésre. Az Apám
tánca egy szimbolikus apai örökséget,
a pontozót, ezt a méltán híres és virtuóz közép-erdélyi férfitáncot emeli a
középpontba. Az előadás rondóformát követ, amiben a rondó témát a
különböző pontozók (Kis-Küküllő

menti, kutasföldi, Nagyenyed környéki) alkotják. A rondó közjátékait
vajdaszentiványi, kalotaszegi és mezőségi táncok töltik ki. Az Apám tánca ugyanakkor a szülőföldön maradás, vagy akár a megmaradás jelképe
is lehet. Az Apám tánca népzenéből
és néptáncból építkező előadás. Az
eredeti forrásokból, gyűjtésekből és
helyszíni élményekből táplálkozó
népzene és tánc mellett erdélyi költők versei, versrészletei is elhangzanak az előadásban. (Rendezője és
koreográfusa: Könczei Árpád) A hálás közönség vastapssal jutalmazta a
fergeteges előadást.
Czeidli József

A táncegyüttes devecseri előadása
Fotó: DVTV

Miért pont a Gárdonyi?
„Iskolakóstoló” szülőknek
A nagycsoportos óvodások szülei örömteli, de
nagy felelősséggel járó döntés előtt állnak. Gyermekük felcseperedett, hamarosan iskolások lesznek. Az iskolaválasztás nagy dilemmát jelent
minden szülő számára. A Devecseri Gárdonyi
Géza Általános Iskola és AMI 2018. január 29én tájékoztató szülői értekezlet keretében mutatkozott be a tanköteles tanulók szülei számára. A
megjelenteket Hóborné Nemes Márta köszöntötte. Ferenczi Gábor polgármester kiemelte,
mennyire fontosnak tartja, hogy a devecseriek
helyben járassák iskolába gyermeküket, hisz
a gyermek érdeke ezt kívánja. Véleménye szerint a helyi általános iskola minden tekintetben
alkalmas arra, hogy az óvodában folyó magas
szakmai munka folytatása legyen. Mayer Gábor
az általános iskola vezetője prezentációban mutatta be a szülőknek az iskola infrastruktúráját,
a közelmúltban zajlott fejlesztéseket, kitért az
első osztályban alkalmazott Meixner-féle olvasástanítási módszer sikerességére, a tanórán
kívüli tevékenységek sokszínűségére és előnyére.
Kiemelte a zeneiskolában folyó magas színvonalú oktató-nevelő munkát is. Beszámolójában

elmondta, hogy az iskola jó kapcsolatot ápol a
civil szervezetekkel, hatóságokkal is. Az intézményvezető úgy véli, hogy a szülő az óvodáskor
végén nem iskolát, hanem tanító nénit választ.
Ihászné Szabó Katalin a zeneiskola vezetője ismertetőjében felhívta a figyelmet a zene jótékony
hatására, majd ismertette a zeneiskola adta lehetőségeket. Nyárs Hajnalka az alsó tagozat intézményvezető helyettese bemutatta a jól bevált
iskola-előkészítő „Bocsoda programot”, a Meixner olvasástanítási módszer előnyeit, ismertette
a következő tanévre vonatkozó elképzeléseket.
Elmondta, hogy két első osztály indítását tervezik a jövőben. Az emelt óraszámú képzésben az
ének-zene tantárgy kapja a főszerepet, a normál
óraszámú programmal induló osztály sportosztály lesz. Kiemelte, hogy az iskolában elhivatott
pedagógusok várják a leendő Gárdonyisokat,
hogy kiváló emberek foglalkoznak (gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus, pedagógiai asszisztensek) a tanulásban akadályozott
gyermekekkel, hogy a jövőben, az iskolában is
működni fognak az óvodában már megismert tehetségműhelyek. Az iskola bemutatását követően

Az érdeklődő szülők
Fotó: Vas-Kovács Sándorné
a jelenlévők megismerkedhettek a leendő elsős
tanító nénikkel. Heszné Soós Krisztina-Orosz
Éva, Budai Viola-Kovács Krisztina röviden bemutatkoztak a leendő első osztályosok szüleinek.
Elmondták, hogy fontos a tudás megszerzése, de
a legfontosabb, hogy a gyermek jól érezze magát.
A tartalmas értekezlet után a szülőknek lehetősége nyílt a vezetőkkel, tanítókkal, egymással, a
megfogalmazódott gondolatok megosztására,
eszmecserére.
Martonné Csom Adél

ben és jelentőségében nagyobb erővel bír, mint
a karácsony, bár külsőségeiben nem olyan látványos. A megváltás, a nagypénteki keresztre
feszítés utáni feltámadás, újjászületés fogalma
tán még a kereszténységet rendszeresen nem
gyakorló, de mégis évszázadok óta, ezredéve e
kultúrkörben élőknél is egyértelmű. A nagyhét
kiemelt figyelmet, lelki odafigyelést kíván a vallásukat gyakorló emberektől. Bár napjainkban az
emberek, a gyermekek figyelmét könnyen elterelhetik a hímes tojások és a csokinyuszik meg
az ajándékok, de a húsvét a beteljesülés ünnepe, amikor a sötétséget felváltja a fény: a halált
a (lélek) feltámadása. Ebben a szellemben, lelki
és testi tisztulással (mértékletes étkezés, a zsíros
húsételek, felesleges nassolások, dohányzás…

stb. kerülésével) érdemes megélni a 40 napos
nagyböjti időszakot, s várni a felemelő ünnepet,
hallgatni a tavaszra ébredő, csiripelő madarakat.
M. Mester Katalin

Itt a nagyböjt…
Mire a lapot kézbe veszi az olvasó, már vége
a Vízkereszttel kezdődő farsangnak, s várjuk
a húsvétot. A húsvét a keresztény közösségek
egyik legfontosabb ünnepe. A húsvét, egyike
az egyház „mozgó ünnepeinek”, mely a tavaszi
napéjegyenlőséget (márc. 21.) követő holdtölte
utáni első vasárnapra esik. Rendszerint március
22. és április 25. között üljük meg. A mozgó ünnep azt is jelenti, hogy a kezdete és vége minden
évben más-más napra esik. Idén a negyvennapos húsvéti előkészületi időszak, vagyis a nagyböjt időszaka február 14-én hamvazószerdával
kezdődik, - és március 29-én ér véget. Húsvét a
legnagyobb keresztény ünnep, hiszen a megváltásról, Jézus Krisztus, a Megváltó harmadnapi
feltámadásáról szól. A húsvét lelki mélységé-
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„Erősségem az Isten”

Interjú Nagy Nándor Richárd plébániai kormányzóval
Szeptemberben vette át a plébánia
hivatalát elődjétől, dr. Fodor János
plébánostól, mint mondja kicsit
félve az előtte álló feladatoktól. Az
azóta eltelt közel fél év tapasztalatairól, tervekről beszélgettünk és
hogy egyáltalán, hogy érzi magát
most Devecserben.
Hogyan szólíthatom?
Hivatalosan Nándor Atya, vagy
Nándi Atya. Én a Nándit jobban
szeretem, a Nándor az túlságosan
hivatalos.
Devecserben nagy szeretettel fogadták Nándi Atyát. A templomba járó
katolikus hívek már ez alatt a közel
fél év megismerhették, viszont a lakosság egy része még nem sokat tudhat az Atyáról. Kérem, meséljen egy
kicsit a gyermekkoráról!
Székesfehérváron születtem 1973ban. A gyerekkoromat Agárdon töltöttem. Az általános iskolát is ott
végeztem. A nagymamám annak a
kápolnának volt a gondnoka Agárdpusztán, ahol mi is laktunk, és
ahol Gárdonyi Gézát annak idején
megkeresztelték. Ott sertepertéltem
körülötte miközben ő takarította a
templomot, ott pötyörögtem a harmóniumon. Ezt egyszer meghallotta
az egyik atya, aki odajárt misére és
akkor mondta, hogy nem akarom-e
esetleg misén is. Az első alkalommal
tökéletesen belesültem, de nem adtam fel. Igazából onnan számítódik,
hogy kezdtem egy kicsit jobban a
zenével foglalkozni, főleg komolyzenével. Aztán később ministrálni is jártam, párhuzamosan azzal,
hogy kántorkodtam is. A katonaság
után végeztem el a konzervatóriumot Székesfehérváron. Egészen 13
éves koromtól lényegében heti rendszerességgel kántorizáltam. Velencei-tó parti vagyok, a vizet nagyon
szeretem és ezért is örülök, hogy
ilyen közel kerültem a Balatonhoz.
Szerettem rajzolni, elég sok minden
érdekelt abban az időben.
Miért választotta a papi hivatást?
Mikor született meg az Atyában az
a felismerés, hogy ez a hivatása, ezt
kell választania?
Nem tudom, ezt őszintén megmondom, nem tudom. Nagyon sokat
voltam a templom közelében, főleg a zene miatt. Valahogy, ez úgy
cseppenként alakult, s előbb- utóbb
megtelt az a kis pohárka ezekből
a cseppekből és úgy jött valamikor az, hogy erre a pályára menjek.

Amikor úgy igazán ebbe az irányba
léptem - jó későn volt már 30 éves
koromban- talán addigra gyűltek
össze a cseppek, hogy legyen belőle annyi, hogy ezt a döntést meg
tudjam hozni.
Felszentelésekor a következő jelmondatot választotta: „Erősségem az Isten”. Miért emellett az igerészlet mellett döntött?
Azt gondolom, hogy talán azért,
mert hát, ahogy magamat folyamatosan próbálom megismerni, azért
nagyon sok mindenhez az én erőm
és az én energiám az kevés. Az én
tudásom, az én bölcsességem, ha
egyáltalán van valami, az önmagában nagyon kevés. Az Úristennek
a segítsége nekem nagyon fontos
és azért, ha az Isten az embernek
a bástyája, vagy az erőssége, akkor
azért az mégiscsak egyfajta biztonságot ad.
Hogy érzi magát most Devecserben?
Változott a közérzete ez alatt a pár
hónap alatt, amit itt töltött eddig?
Most már igen. Ez nekem nagyon
új volt ez a plébánosi szolgálat, korábban ilyenfajta szolgálatot nem
láttam el. Hála a Jóistennek nagyon-nagyon jó közvetlen munkatársaim vannak, akiktől rengeteg
segítséget kapok. Azt gondolom,
hogy most már sokkal oldottabban
érzem magam, nagyjából ismerem
a települést, néhány embert, a településnek a sajátosságait, az itt élő
embereknek a sajátos problémáit,
terheit, örömeit, az életük mindennapjainak a gondjait, bajait, úgyhogy most már úgy próbálkozom
kiigazodni.
Mennyire ment gördülékenyen a feladatok, a plébánia átvétele?
Nagyon nagy segítség számomra,
azok, akikkel együtt dolgozom itt
az egyházközségben és az elődöm,
János atya, aki tényleg egy nagyonnagyon flottul megszervezett plébániát adott át. A mai napig is, hogyha
valami segítségre volna szükségem
őhozzá bármikor fordulhatok. De
a hívek is nagyon segítőkészek, a
városból mások is. Igazából úgy látom, hogy azért pozitív irányomba
a megnyilvánulása a városnak, így
sokkal nyugodtabban és lelkesebben, oldottabban tudok nekiállni
ezeknek a mindennapi feladatoknak.
Említette a pályázatokat és láthatjuk,

Nagy Nándor Richárd plébániai kormányzó
Fotó: Kovács Zsolt
hogy már javában folyik a temp- elsősorban emiatt iratkoztam be,
lom felújítása. Ezen kívül milyen mert amíg saját magamat nem istervei vannak, amit meg szeretne merem elég jól, addig a másiknak
valósítani?
sem tudok feltétlenül hatékonyan
A templomnak a felújítása a tervek- segíteni.
nek és az előírásoknak megfelelően, A tanulmányok és a plébániai felezen kívül a templom belsőben a adatok mellett, ha van szabadideje,
padlózatnak rendes kő burkolatot mivel tölti szívesen?
szeretnénk. Ami még ilyen technikai jellegű dolog, a plébánia tetejé- Ebből a szempontból nagyon is örünek a javítása. Ezeken túl továbbra lök, hogy erre a környékre kerülis azt tervezem, hogy minél jobban tem, mert igazából innen 45 perc
megismerjem itt azokat, akiket a a Balaton-felvidék, és az nagy szeÚristen, meg az érsek úr rám bízott, relmem. Nem is annyira a Balaton,
valamifajta személyes kontaktust is mint inkább a Káli-medence, vagy
terveznék kialakítani.
a Balaton környéke. Túrázgatni naMindezek mellett a napokban még gyon- nagyon szeretek. Ezen kívül,
egy figyelemre méltó felkérést is ha van egy kis időm, akkor nagyon
kapott, hiszen alapító tagja lett a szívesen olvasok és ebbe alapvetően
Gárdonyi Géza Emléktársaságnak. mindenevő vagyok.
Nagyon sok terve van az emléktársaságnak, ha jól tudom az egyházat Végezetül zárásként, mit mondana,
mit üzenne a Devecseri Ujság Olis bele szeretnék ebbe vonni.
vasóinak?
Bizonyos szintig mindenképpen.
Egyrészt szeretném megköszönni, Ez jó kérdés. Devecser az összefoez nagy megtiszteltetés volt, hogy gás városa. Ezalatt a lassan 45 év
ebbe a társaságba beválasztottak. alatt, amit itt a földön töltök, vagy
Jelentős szegmense Gárdonyi életé- töltöttem, azért azt megtanultam,
nek és munkásságának, amikor az hogy egymásra vagyunk utalva, mi
egyházzenével foglalkozott. Hogyha emberek. Az üzenetem, hogy gonezzel kapcsolatos program adódik a dolkozzunk el azon, hogy a másik
lehetőségeinkhez képest természe- ember is egy kicsit én vagyok. A
tesen szívesen állunk a kultúra ren- másik embernek az öröme, a másik
delkezésére és Gárdonyi kultuszá- embernek a sikere az engem gazdanak a továbbvitelére.
gít és fordítva is, és így összességéTudjuk, hogy egyetemre jár. Mit ta- ben az egész közösséget. Értékeljük
nul?
azt, hogy a másik embernek az értéMentálhigiéné szakot végzek a Sem- ke az minket is gazdagít. Így tudjuk
melweis Egyetemen. Ez elég össze- csak növelni azt a közösséget, ahol
tett dolog. Egyrészt én azt gondo- vagyunk.
lom, hogy azok, akik valamifajta Az interjú teljes terjedelmében
segítő szakmát vagy hivatást foly- megtekinthető a DVTV honlapján,
tatnak, akik emberekkel foglalkoz- illetve Facebook oldalán.
nak, alapvetően egy nagyon fontos
Vincze Barbara
kritérium volna az önismeret. Én
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Rákellenes Világnap - Február 4.

„(A)mit tehetünk, (a)mit tehetek a rák ellen”
Az első rákellenes világkongresszust
2000 februárjában tartották Párizsban. A résztvevők február 4-én történelmi jelentőségű dokumentumot írtak alá, mely világméretű
összefogásra szólít fel és melynek
célja felhívni a figyelmet az egyén
és társadalom felelősségére, hogy
fontos tennünk a daganatos megbetegedések megelőzése és időben
való felismerése érdekében. Sajnos
ez a figyelemfelhívás most még aktuálisabb, mint korábban, hisz a világon évente több mint 8 millióan,
Magyarországon az elmúlt évben
több mint 33 ezren haltak meg daganatos betegségben. Hazánkban a
szív és érrendszeri megbetegedések
után a daganatos megbetegedések
a második leggyakrabban előforduló halálokok közé tartoznak. Nők

esetében az emlő, a tüdő és a vastagbél daganat, férfiak esetében a
tüdő, vastagbél, prosztatarák számít
vezető haláloknak. A megbetegedések jelentős része megelőzhető
lenne, a megfelelő életmóddal (rostban gazdag táplálkozás, rendszeres testmozgás, dohányzás, alkohol
fogyasztás mellőzése/csökkentése,
stressz kerülése stb.), a szűrővizsgálatokon való részvétel növelésével (emlő-, méhnyak-, vastagbél-,
tüdő-, szájüregi szűrés) és ha odafigyelnénk a daganatos betegségek
8 általános figyelmeztető jelére. A
Magyar Rákellenes Liga információi
szerint a daganatos betegségek általános figyelmeztető jelei a következők: 1. Szemmel látható elváltozások szemölcsön, anyajegyen. 2.
Széklettel és vizelettel kapcsolatos

változások. 3. Makacs köhögés és
rekedtség. 4. Állandó nyelési nehézségek. 5. Nem gyógyuló fekély vagy
sérülés a bőrön. 6. Szokatlan vérzés
és váladékfolyás. 7. Tapintható duzzanatok a mellben vagy a test más

részén. 8. Ok nélküli testsúly-csökkenés. Ezen kívül ne feledkezzünk
meg havonta elvégezni az emlő és
a here önvizsgálatát sem.
Védőnői Szolgálat

Közgyűlés a Honvéd Nyugdíjas Klubban
A „Meggyeserdő” Honvéd Nyugdíjas Klub Devecser - 2018. január 26-án a Devecseri Városi
Könyvtár különtermében tartotta szokásos évi
közgyűlését, számot adva az elmúlt évben végrehajtott feladatokról, a tervezett és teljesített
pénzügyi tevékenységekről, a klub eseményeiről.
A közgyűlésen megjelent a Magyar Honvédség
Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ Veszprém parancsnoka, Soós Gyula őrnagy
és Csatári Zsanett főhadnagy érdekvédelmi tiszt,
a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének
Közép-dunántúli Régió vezetője, Berdó Gábor
nyugállományú százados, Ferenczi Gábor polgármester és Vörös Tibor képviselő. A közgyűlés elején jött egy váratlan, megrázó hír, hogy percekkel
ezelőtt elhunyt Horváth Sándorné (Zsuzsa) nyugállományú törzsőrmester, a klub alapító tagja, a
klubélet meghatározó személyisége. Néma főhajtással adóztak emlékének. A napirendi pontok
elfogadása után, Puskás Tibor nyugállományú
alezredes klubelnök beszámolójában kiemelte, hogy a klasszikus klubélet (kirándulások,
közös fürdőlátogatások, név- és születésnapok
megünneplése stb.) mellett a hagyományápolási, értékmegőrzési feladatokat is ellátták. Többek között a tagok végzik a ’48-as katonasírok
gondozását, a hősi emlékművek és környékének
ápolását. Állandó résztvevői a városi rendezvé-

nyeknek, ünnepségeknek, megemlékezéseknek.
Új kihívást jelent az önkormányzattal kötött
megállapodás teljesítése, a MeggyesErdei Iskola
majdani közös működtetése, esetlegesen a katonai-honvédelmi ismeretek oktatása és az önkormányzattól kapott volt honvédségi épület belső felújítása, katonai emléktárgyakkal való berendezése.
Binder Károly nyugállományú őrnagy pénzügyi
beszámolójában hangsúlyt kapott, hogy a klub
gazdasági tevékenységet nem folytat, kizárólag a
tagdíjbevételekből, az adó 1%-os felajánlásaiból
és önkormányzati támogatásból tartja el önmagát.
A bürokratikus előírások, adó és pénzügyi szabályok betartása sok energiát leköt és a tagdíjfizetés is akadozik. A fennálló nehézségek ellenére a
klub pénzügyi helyzete stabil, sőt az elmúlt évben
eszköz beszerzésre is sor került. A beszámolókat
követően a két előadó ismertette a 2018-as év
klub programtervét és pénzügyi lehetőségeit. A
beszámolók feletti vita során a vendég hozzászólók dicsérték a nyugdíjas klub tevékenységét,
együttműködésükről és további támogatásukról
biztosították a tagságot. Ennek megerősítésére
Ferenczi Gábor polgármester, Soós Gyula őrnagy
kérte felvételét a klubba, pártoló tagként. A klub
elnöke a 2017. évi támogatást megköszönve és
emlékeztetve ígéretükre a klub logójával ellátott
pólót ajándékozott a meghívottaknak. A Toborzó
Központ parancsnoka a klubban végzett mun-

A közgyűlés résztvevői
Fotó: Binder Károly nyá. őrnagy
kájukért ajándékkönyvet és oklevelet adott át,
Puskás Tibor nyugállományú alezredesnek, Binder Károly nyugállományú őrnagynak és Kőszegi István nyugállományú törzszászlósnak. Kerek
évforduló alkalmából ajándéktárgyat vehetett át
Sík Zoltán nyugállományú őrnagy. A közgyűlés a
beszámolókat, a következő évi terveket egyhangúan elfogadta és a BEOSZ értekezletére Puskás
Tibor elnököt küldöttként megválasztotta. A hivatalos napirendek lezárását követően, a klubgyűlés
kötetlen beszélgetésében már a soron következő
programokat beszélte meg.
Kőszegi István
nyá. törzszászlós

HIRDETÉS
Devecser Város Önkormányzata bérbe adja a tulajdonát képező, a Meg�gyeserdő ún. baloldalán, a Használtcikkpiaccal szemközti területén,
már jelenleg is raktározásra bérelt épületek szomszédságában található
három – 62, 65 és 66-os jelzőszámú – hangárját.
Az épületekben nincs közmű, kifejezetten raktározási célra alkalmasak,
kb. 200 m2 alapterületűek. A terület kamerákkal védett, a kamerák a
Használtcikkpiac portájára vannak bekötve.

A bérleti díj havi 30.000 forint. 1 havi kaució szükséges. Érdeklődni
személyesen Devecser Város Önkormányzatánál ügyfélfogadási időben:
Hétfő 8:00 – 15:30
Szerda 8:00 – 15:30
Péntek 8:00 – 12:00
Telefonon 88/512-630, 0620/310-11-52
E-mailben: hivatal@devecser.hu
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Bánom, hogy nem előbb jöttem…
A Somló Környéki Feladatellátó
Intézmény munkatársaival, Szalai
Lászlóné vezető gondozóval és Földi
Krisztina klubgondozóval beszélgetek mindennapjaikról, a könyvtár
udvaráról nyíló történelmi épületben, a nappali ellátás helyszínén.
Mit jelent az idősgondozásban a
nappali ellátás?
A nappali ellátásban az idősgondozás alatt elsősorban nem az ápolást,
a fizikai gondozást kell érteni, hanem a szellemi, mentális állapot
javítását, illetve megőrzését, az elmagányosodás megelőzését. Feladatunk programok szervezése, segítő
beszélgetések a meghallgatás. De
előfordul az is, hogy hivatalos ügyek
intézésében is segítünk, orvoshoz
időpontot kérünk.
Miben áll a házigondozás rendszere?
A házi segítségnyújtás tekintetében
azok az idősek kerülnek be a rendszerbe, akiket a háziorvos, az intézményvezető vagy a vezető gondozó
javasol, ill. a speciális értékelő-adatlapon elérik a kívánt pontszámot a
gondozáshoz. A nappali ellátásnál
szintén szükséges a háziorvos javaslata az idős ember felvételi szándéka mellé. Tehát önként kéréssel és
háziorvos, illetve családtag jelzése alapján lehet bekerülni a rendszerbe. A kérdést nehéz röviden,
tömören összefoglalni, ehhez van
egy részletes táblázatunk, ahol felsorolják, hogy mi tartozik a gondozónők feladatai közé. Ez fontos
irányadó a mindennapok gyakorlatában. Ugyancsak fontos szempont,
hogy amit az ellátott maga is el tud
végezni, azt hagyni kell, hogy maga
végezze, mert a meglévő képességeit
így tudja megőrizni. Lényeges, ne
hagyja el magát senki, mozogjon
annyit, amennyit csak bír.
Mely települések tartoznak az intézményhez, s hányan látják el a szerteágazó feladatot?
A házi segítségnyújtás két részből
áll: személyi gondozásból, illetve
a szociális segítésből (ez esetben
is értékelő-adatlapon mérjük fel
a segítségre szoruló helyzetét). A
házi segítségnyújtást társulásban
végezzük, - összesen 23 gondozónővel, 1 fő közfoglalkoztatottal és
1 fő vezető gondozóval - az alábbi
településeken a megjelölt létszámmal: Devecser 6 fő gondozónő + 1
közfoglalkoztatott, Somlóvásárhely
3 fő, Somlóvecse és Vid 1 fő, Nagyalásony 1 fő, Egeralja 1 fő, Dabrony

Jó hangulatban
1 fő, Borszörcsök 1 fő, Adorjánháza
1 fő, Tüskevár 2 fő, Apácatorna 2
fő, Kisberzseny 1 fő, Noszlop 2 fő,
Oroszi 1 fő.
Hány főt látnak el a szociális alkalmazottak? Egyenletes-e a terhelés
az ágazatban?
Az ellátotti létszám a szakfeladaton összesen 212 fő. Általában napi
szinten 8-9 fő időset látnak el a gondozónők. Van (kis lakosságszámú)
település, ahol kevesebb a gondozásra szoruló, pl: Somlóvecse, Vid,
Borszörcsök. Azonban ennek is
van előnye, hisz így több nyugodt
időt tudnak az idősekkel tölteni a
gondozónők. Tapasztalataink alapján az egyéb feladatok mellett (pl:
bevásárlás, gyógyszerkiváltás…) a
mentális gondozásra lenne a legnagyobb szükség, a beszélgetésre,
meghallgatásra, de sajnos erre jut a
legkevesebb idő ott, ahol 8-9 főt kell
naponta ellátni. Ez igen megterhelő
a munkatársaknak is.
Mennyire igényelt, mennyire népszerű a nappali ellátás?
A nappali ellátás az utóbbi időben egyre népszerűbb. Emelkedő
klublétszámról beszélhetünk. Próbálunk vonzó programokat szervezni. Minden évben megyünk kirándulni, tavaly Zircen voltunk. Egy
alkalommal pedig kirándulunk a
természetbe, közösen főzünk. Legutóbb a Széki-tónál jártunk. Megtartjuk a nagyobb ünnepeket itt a
közösségben is (húsvét, Mikulás,

karácsony). Tagjai lehetnek a klubnak a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra
szoruló, - önmaguk ellátására képes
személyek. Devecserben a nappali
ellátásban szinte mindenki egyedül
élő, özvegy.
Milyen programokkal telnek a mindennapok? Milyen a férfi-nő arány
a klubban?
Sok-sok munkával telnek a napok,
hétköznapokon pedig, elsősorban
szerdán, játszunk. Itt mindig nagyon jó a hangulat, innen mindenki
vidáman megy haza. Sajnos a sok
adminisztráció miatt kevesebb idő
jut az idősekre, sokkal többet szeretnénk velük tölteni. Klublétszámunk
36 fő, ebből rendszeresen 32-33 fő
jelen is van. 28 fő a nő és csak 5
fő a férfi.

Ahogy ideérnek, szinte mindenki átlapozza, olvassa. A férfiakat a
sport, a foci és a kézilabda érdekli.
A Nők Lapja iránt inkább az as�szonyok érdeklődnek, de a horoszkópját mindenki áttekinti, nemritkán fel is olvastatják a különböző
csillagjegyekhez rendelt szöveget.
Jót szórakoznak aztán a „jóslatokon”, teszik a humoros megjegyzéseket. A Szabad Föld pedig egész
heti, színes olvasnivalót nyújt az
érdeklődőknek.
Mi a leggyakoribb beszédtéma a szórakozás még a klubban?

A nők nyitottabbak, hamarabb jönnek a közösségbe, s tán az életkoruk
is jobban kitolódik. A férfiak zárkózottabbak, s tán lennének még a településen, akik csatlakozhatnának,
de inkább otthon maradnak. Persze
nem egy klubtagunk van, aki amióta idejár, csak azt hajtogatja: Jaj,
de bánom, hogy nem előbb jöttem!

Arról beszélnek mi történt velük,
mit láttak a tv-ben, mi van a családtagokkal, ez gyakran szóba kerül. A hölgyek a kockázás játékot
igen kedvelik, ez nem maradhat el.
Ezt a szerdai játszóház keretében
játsszuk mindig. Egy valamiről, a
betegségekről nem beszélünk, de
a klubtagok sem panaszkodnak a
bajaikra. Itt senkinek nem fáj semmije, ha itt van. Sőt! Hihetetlennek
tűnik, de így igaz, itt a vérnyomása
is jó mindenkinek. Igény szerint
minden nap fél 12 és 12 óra között
vérnyomást mérünk és senkié nem
magas. Nappali ellátottjaink közül
többen mondják, hogy hosszúnak
tartják a hétvégét, s igen várják a
hétfőt, mert akkor ismét jöhetnek.

Sok újságot látok itt az asztalokon.
Mennyire olvasgatnak a naponta
idejárók?

Reméljük, majd e cikk után idekíváncsiskodnak az eddig otthon
kesergők is…

Reggel a Napló kézről-kézre jár.

M. Mester Katalin

Mi lehet az oka, hogy kevés a férfi
klubtag?
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Szerelem első osztálytól máig és tovább

Eljegyzés 1976-ban
Sok tíz éve találkoztunk TAKÁCS KINGÁVAL az
úttörőtáborban. Én felnőtt vezető, ő ifivezető volt.
Lelkes, szorgalmas, kitűnő segítség és ráadásul
szép, csinos kislány. Aligha véletlenül jelent meg
„szabadidőkben” a jó kiállású, stramm KŐSZEGI
ISTVÁN. Jó volt látni őket. Azóta is együtt vannak. Kettőjükről szól a „mesém”.
Tanárnő a közismert és elismert pedagógus családból
Kinga 1956-ban Ajkán született. Pedagógus szülei
áthelyezése miatt Somlóvásárhelyről Devecserbe
költöztek 1962-ben. Rögtön iskolába került, az
akkori 1100-1200 tanulót befogadó intézménybe.
A 46 fős 1., majd 2. osztályt Varga Sándorné, a
3-4. osztályt Balogh Gáborné okosította. Felsőben Barták Béla volt az osztályfőnök. Az iskola
mozgalmas életében Kinga örömmel vett részt.
Kézilabdázott, tagja volt az énekkarnak, zeneiskolába járt, tantárgyi vetélkedők állandó résztvevője volt és jól tanult. Mindezeket folytatta
Veszprémben a Kállai Éva Gimnázium francia
tagozatán. Az énekkarukkal rádiófelvétel készült,
de kórusuk külföldre is eljutott. A gimnázium
után Kinga egy évet tanított Tüskeváron képesí-

40 éve együtt jóban-rosszban

István, Kinga és a három fiú: Zoltán (7), Bálint (4),
Ádám (1)
tés nélkül, majd beiratkozott a Pécsi Tanárképző
Főiskola biológia- mezőgazdasági ismeretek- és
gyakorlatok szakára. 1975-ben jött Devecserbe.
Két évet napközizett, majd a felsőben technikát,
biológiát, természetismeretet tanított. Sok éven
át volt osztályfőnök és munkaközösség-vezető.
Irányította a vöröskeresztes és a kézimunka szakkört. Ezekkel versenyekre jártak. Jó pedagógiai
érzéke segítette, hogy fiatalon is tudja „kezelni a
kamaszodókat”. A nevelőtestület összetartó volt,
amelyet őszinteség, nyíltság jellemzett. Utolsó
két évében – úgy érzi– mellőzték, háttérbe szorították. 39 devecseri, plusz 1 tüskevári tanítással töltött év után kissé keserű szájízzel ment
nyugdíjba 2014-ben.
40 év katonai szolgálat
Kőszegi István 1955-ben született Devecserben.
Az általános iskolát helyben, az építőipari szakközepet Győrben járta ki, majd technikumi oklevelet szerzett 1979-ben. 1974 és 76 között Ajkán dolgozott az építőipari vállalatnál. 1976-ban
Meggyesre vonult katonának, ahol nyilvántartó,

Gyerekek, menyek, unokák 2016-ban

Esküvő 1978 augusztusában
rajzoló, őrkatona, harcanyagraktár-kezelő beosztást kapott. 1978-ban háromszoros kiváló
katonaként, őrmesteri rendfokozattal került tartalékállományba. 3 nap múlva újra Meggyesen
van polgári alkalmazottként technikusi beosztásban, majd, mint szolgálatvezető. 1997-ben
ismét egyenruhát öltött. Munkaköre megmaradt
és törzszászlósi rendfokozatot kapott. 2006-ban
a devecseri helyőrséget bezárták. 30 év után szomorú kötelességből ő tett lakatot az épületekre,
kapukra, és ő távozott utolsónak. Katonasorsa
a Devecsertől 220 km-re lévő Pusztavacsra irányította, ahol vezénylő zászlósi rangot kapott.
Az iszapkatasztrófa idején a katasztrófavédelem
kikérésére egy hónapig segítette Devecserben a
munkát családjával együtt. Kőszegi István 19 év
katonai és 21 év (katonai) közalkalmazotti szolgálat után 2016-ban ment nyugdíjba.
40. házassági évforduló közeleg
Minden az 1. osztályban kezdődött. Pista otthon
– a tanítás után – bejelentette, feleségül veszi
osztálytársát; Takács Kingát. A kedves történet
hosszú barátsággal folytatódott és 1978-ban valósággá vált. Az ifjú pár a Takács szülőknél lakott
és építkezésbe kezdett. Közben katonás sorban 3
évenként érkeztek a gyerekek; Zoltán 1979-ben,
Bálint 1982-ben, Ádám 1985-ben. 1981-ben már
az új házban laktak. Életük legnehezebb 10 éve
volt, amikor a férj Pusztavacsról csak hétvégeken tudott hazajönni. Komoly próbatétel volt,
de nagyszerűen, sérülésmentesen álltak helyt.
Közben a fiúk is „kiröpültek”. Zoltánék Budapesten élnek két ikerfiúkkal és egy kislányukkal,
Ádáméknál Szombathelyen egy kislány született,
Bálint Veszprémben lakik. Rendszeresen hazajönnek. Ilyenkor a dédmamákat is látogatják.
Alkalmanként dédunokától dédmamáig együtt
az egész család. Gyönyörű napok ezek.
Szerencsés ember Kinga és István. Valóra váltották gyermekkori álmukat, amely hat éves korban
született, és tart egy életen át.
Váti Ferenc

Közélet/Közérdekű
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Bűnöző vagy hős?
A „Viszkis” Devecserben

Ambrus Attila
Fotó: DVTV
Viszkisként ismeri egy ország az
egykori jégkorongozó Ambrus Attilát, aki 1993 és 1999 között több
tucat bankot rabolt ki, míg rendőrkézre nem került. 2012-ben szabadult, azóta keramikusként tevékenykedik. Személyisége, alakja,
meglehetősen megosztja a közvéleményt, mely bizonyosságot nyert,
mikor városunkba invitáltuk a „tolvajok fejedelmét”. Sokan vélekedtek
úgy, miért kell sztárt csinálni egy
bűnözőből? Azok, akik 2018. február 1-jén ellátogattak előadására
- melynek teljes bevételét a Fanni
Ház javára ajánlott fel, egy általa
készített kerámia, valamint a róla
szóló Haramia című könyv árverezése mellett - egy közvetlen, jó hu-

morú embert ismerhettek meg, aki
talán nevezhető sztárnak, de nem a
szó szoros értelmében. Akkor vajon
miért? A múlt nem feledhető, a tett
nem vehető semmisnek, a bűn az
bűn...! Talán azért, mert neki sikerült az, ami sokaknak nem. A múlt
tettei, a megbélyegzés ellenére talpra állt, visszailleszkedett a társadalomba. Történetét erős humorral
fűszerezve a gyerekkorától kezdte.
Sorsa már akkor körvonalazódni
látszott. Románia-Csíkszentlélek,
agresszív apa, nemtörődöm anya,
és egy gyerek, akit még az utca sem
nevelt. Édesapja már gyerekként
megmondta neki, hogy a börtönben fogja végezni. A sors pedig
pont úgy hozta, hogy Attila apja

A Viszkis által készített kerámiák
Fotó: DVTV
akkor halt meg, amikor őt 17 évre
elítélték. Beszélt a börtönről, hogy
milyen körülmények között kellett
élnie. Celláját, a nagysikerű Bárányok hallgatnak című film rettegett
főszereplőjének, Hannibal Lecternek cellájához tudta hasonlítani.
A kezdeti időkben úgy gondolta,
hogy ő ezt nem bírja ki, de arra alapozott, ha példaképe, Nelson Mandela 27 évet kibírt, neki is sikerülnie
kell... És sikerült is! Így utólag úgy
érzi, jót tett neki, hogy egyedül volt,
nem összezárva másokkal. A körülményeket nagyon nehezen viselte,
viszont kétség kívül ott és akkor
tudott lenyugodni. Természetesen
nem bankrablótanfolyamon (a Viszkis előadása elején kikötötte, hogy

bizonyos kérdésekre nem fog válaszolni) vettek részt a jelenlevők,
hiszen hallhattunk utazásairól, a
börtönben végzett tanulmányairól, a kerámia iránti lelkesedésről,
a börtönből való szabadulás utáni
nehézségekről, és a róla szóló film
kulisszatitkairól. Ambrus Attila
készségesen válaszolt a hozzá intézett kérdésekre. Elmondta, hogy ma
már a kerámiázásról szól az élete,
szeretne nagyot alkotni, emellett
gyakran hívják előadásokat tartani,
melyek arról szólnak, hogyan lehet
a mélyről felállni, hogyan lehet reintegrálódni. A devecseriek ezen
kérdésekre is megkapták a választ
a jó hangulatú előadás során.
Vincze Barbara

KÖZLEMÉNY
Reggeli buszmenetrend változása
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy lakossági igényeket figyelembe véve 2018. április
1-től menetrendváltozás várható a reggeli órákban Ajka-Székpuszta-Devecser-Kolontár-Ajka
viszonylatban.
Székpusztai lakosok azzal a kéréssel fordultak
hozzám, hogy a 7805/913 ÉNYKK- járat, mely
6:58-kor indul tovább Székpusztáról Devecser
irányába, lehetőség szerint később induljon,
úgy, hogy az iskolások legkésőbb 7:40 perckor
megérkezzenek Devecser, autóbusz-állomásra.
Mind a szülőknek, mind a gyermekeknek,
mind az iskolának, mind pedig önkormányzatunknak gondot okoz jelenleg az, hogy ez a
járat már 7:05 perckor beérkezik. A diákok sok
esetben több mint fél órát az utcán tartózkodnak, adott esetben felügyelet nélkül. Ugyanaz
a kérés már korábban is megfogalmazódott,
akkor a szülők óvodánk intézményvezetőjén

keresztül kérték a menetrend módosítását a
járat indulási időpontjának eltolásával.
A 7805/913-as járatot érintőleg további menetrend-módosítási javaslat érkezett hozzám,
miszerint lakossági igény figyelembevételével
a járat legkésőbb 7:30-kor induljon vissza Ajkára annak érdekében, hogy azok a devecseriek, akik viszont Ajkán hivatalban, bankban,
iskolában dolgoznak vagy Ajkán tanulnak, 8
óra előtt pár perccel be tudjanak érni munkahelyükre, illetve az iskolákba. Jelenlegi állás
szerint 7:05-kor indul az utolsó járat 8 előtt,
mellyel be tudnak érni időre. A 7:48-as járat
már túl késő.
A közlekedési vállalat Molnár Zoltán forgalmi
üzemvezető úrral történt egyeztetésünket figyelembe véve felülvizsgálta a kéréseinket, támogatja a változtatást, és kezdeményezi a fenti
járatok 20 perccel későbbi közlekedtetését. A
módosítások bevezetése esetén az Ajkáról 7.05

órakor induló autóbusz Devecserbe 7.25 órakor érkezne, és azonnal tovább indulna Ajkára,
ahová menetrend szerint 7.50 órakor érkezne.
Az érintett önkormányzatok és a személyszállítást megrendelő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyása és hozzájárulása esetén – a
szükséges engedélyek kézhezvételét követően
– a menetrend módosítása a soron következő
menetrend módosításunk keretében, várhatóan legkorábban 2018. áprilisában kerülhet
bevezetésre.
Így Ajka-Devecser, és Devecser-Ajka viszonylatában is javulna reggel a közlekedés, ezáltal
javulna a lakosság komfortérzete.
Ezúton is köszönöm Molnár Zoltán forgalmi
üzemvezető úr pozitív hozzáállását és közbenjárását.
Devecser, 2018. február 5.
Ferenczi Gábor
polgármester
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Édeskömény

Már a görögök és a rómaiak is ismerték és termesztették az édesköményt, aminek a magját
ismerte eddig a legtöbb ember, főként az anyák.
A sokat síró, hasgörcsökkel kínlódó csecsemőnek
főztük valaha az édeskömény teát, amit heves
ringatások közepette itattunk meg a gyermekkel.
A fájdalom talán csitult, de sok anya a gyermeke
kb. 3 hónapos koráig főzhette az édeskömény
teát. A gyógyászatban a görcsoldó hatás mellett,
köhögés ellen és étvágyjavításra is javasolják. Íze
kissé pikáns, ánizsra emlékeztető. A növény, egy
nagy fokhagymafejre hasonlító gumóját csak
az utóbbi években találhatjuk meg a nagyobb
áruházak zöldségosztályán. Kevéssé eltartható,
hűtőben tárolva is csak 1-2 napig áll el. Sokoldalúan felhasználható, mert salátaként, levesként,
főzelékként, mártásként egyaránt fogyaszthatjuk.
Zöldségfélékkel megfőzve (sárgarépa, petrezselyem, zeller…), turmixolva, ízlés szerint ízesítve finom krémleves készíthető belőle. Olaszországban párolva, sütve tálalják. Sok kalciumot,
magnéziumot, foszfort és vasat tartalmaz. A- és
B-vitamin-tartalma kiemelkedő.

Gumós zeller

Az egyiptomiak ismerték, a görögök és a rómaiak
rendszeresen fogyasztották. Hazánkban is kedvelt
zöldségféle a gumós zeller. A gumó télen is jól
tárolható hosszú időn át. Pincében, vermekben,
hűtő alsó, zsírpapírral bélelt fiókjában, ládákban
3-5 hónapig is nyugodtan eltárolható. A zöldjét
szárítva tehetjük el télre. Levesek, mártások,
főzelékek saláták fontos kelléke. Kitűnő a zellerkrémleves is. Főzzünk bele a zelleren kívül
sárgarépát, egy fej vöröshagymát, aztán turmixoljuk. Egy kis tejfölös habarással még sűrítsük meg. Tökmagolajjal, szárított zsemlekockával
fogyasszuk. Kalciumot, nátriumot és foszfort
bőségesen tartalmaz, B- és C-vitamin-tartalma
átlagos. Fogyasztása elősegíti a vér tisztítását, s
ne felejtsük el, hogy afrodiziákumként is számon
tartott nemes zöldségféle.
M. Mester Katalin

Házunk Tája

Alapítva 1927-ben

Mi újság a Somlón?

Megkérdeztük Tóth Péter hegybírót…

Egy friss öröm: A Magyar Borszakírók Köre által
szervezett és elbírált Magyar Bor Nagydíjának
2017. évi két nyertese, a legjobb fehérbor Györgykovács Imre 2015-ös Nagy-somlói furmintja,
a legjobb vörösbor pedig Koch Csaba 2012-es
villányi Csanád cuvée-je lett. A díjakat ünnepélyes keretek közt január 27-én Debrecenben a
Déry Múzeumban adták át. A szakértők először
több fordulóban rangsorolták a borokat, majd a
végső listát még két bizottság kóstolta végig és
értékelte. Így született meg a borok rangsora a
„nemzetközi összehasonlításban is versenyképes,
a legigényesebb fogyasztói elvárásoknak is megfelelő” végeredmény. Gratulálunk Györgykovács
Imre legfrissebb sikeréhez!
Folytatjuk a beszélgetést Tóth Péter hegybíróval
arról, mit okoz a szőlőkben az idei, eddigi enyhe
tél, szokatlanul meleg január?
A szőlőkben sajnos, hogy már el lehet kezdeni a
munkálatokat, elsősorban a metszést. Akiknek

nagyobb területük van, azok már végzik is a szőlőmunkát, hisz fontos, hogy időben befejezzék.
A termőföld nincs átfagyva, elő lehet készíteni
a telepítést, a pótlásokat meg lehet oldani, a trágyázásnak sincs akadálya a laza talaj miatt. Jó
alkalom az enyhe idő arra, hogy a vízelvezető
árkokat, földutakat megigazítsák, karbantartsák
a szőlőtulajdonosok.
Nem túl korai a metszés? Mi lesz, ha még jön a
fagy, a hideg idő?
A vesszőn látjuk, hogy beérett-e, s aszerint végezzük a metszést. Az elmúlt évek tapasztalata
szerint a fagy az érett vesszőben már nem tud
kárt tenni, legalábbis a történelmi borvidék területén, a magasabban fekvő szőlőkben.
Az enyhe tél miatt félő, hogy a kártevők nagy
számban megmaradtak. Mi a teendő?
Valóban így igaz, a fagy megritkíthatta volna a
kártevők sokaságát. Bízunk abban azért, hogy a
február még visszahűl, lesz fagy. (január utolsó
napján beszélgetünk) Igen fontos a tavaszi növényvédelmi munkákat pontosan, becsülettel
elvégezni. Ezt a fáradságot meghálálja a szőlő.
Mi a teendő a pincékben a tavalyi borral?
Szánjunk időt a borunkra, ismerkedjünk a friss
terméssel, kóstolgassuk. Kínáljuk meg, kóstoltassuk hozzáértő emberekkel, akiknek adunk a véleményére. Fontos dolog a bor megfelelő kezelése.
M. Mester Katalin

HIRDESSEN NÁLUNK!

Hirdetések, köszönetnyilvánítások, jókívánságok díjai:
Teljes oldal (1/1): 35 000 Ft
Tizenhatod oldal (1/16): 2 600 Ft
Fél oldal (½): 18 000 Ft
4 x 4-es területű: 1 400 Ft
Negyed oldal (¼): 9 500 Ft
Apróhirdetés (20 szóig): 600 Ft
Nyolcad oldal (1/8): 5 000 Ft
A hirdetési szöveget a könyvtár információs pultjánál lehet leadni.

Alapítva 1927-ben

Sport/Könyvajánló

Devecser sportja
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könyvajánló

Óriási eredmény női fociban
Scheily József az MTD Hungária Megyei I.o. női
felnőtt labdarúgó bajnokságában a tabella 4. helyén
lévő csapatunk edzője számolt be lapunknak az őszi
szezonzárásról, illetve hogy milyen új célkitűzéseik
vannak a jövőre nézve.
Scheily József: A bajnokság utolsó előtti mérkőzésén
Tapolcát fogadtuk. A csapat irányító tagjának családi
programja volt, ezért nem tudott jönni. Megbomlott
a csapatszerkezet és egy igazságos 1-1-es döntetlent
játszottunk. Sajnos szereztünk egy öngólt, amit aztán nagyon nehezen tudtunk kijavítani. Az utolsó
meccsünkön Pápára látogattunk, ahhoz a csapathoz,
mely kiváló játékosállománnyal rendelkezik, és veretlenül vezette a bajnokságot. Nagyon pesszimisták
voltak a játékosaim, de sikerült beléjük lelket önteni.
Egy csapatnak mindig éppen annyit szabad mondani, mint amennyit meg tud valósítani. Azt viszont,
mindenképpen meg kell mondani! Rúgtunk két gólt

és sajnos egy öngólt is és ezzel 2-1-re megvertük a
verhetetlent! Óriási volt az öröm! Most, hogy befejeződött a bajnokság ugyanannyi pontunk van, mint a
harmadik helyezettnek. Felvetődött a kérdés, hogy ki
mit tudna megtenni azért, hogy a dobogós helyünket
megtartsuk. Az a munka, amit elvégeztünk a nyártól
az utolsó bajnokiig, ehhez kevés lesz. Több variációt is kidolgoztunk arra, hogy a mind a családanyák,
mind a fiatal lányok, nem devecseri focistáink is
megfelelő felkészítést kapjanak. Az edzésekkel nem
álltunk le. Óriási segítség, amit ezúton is köszönök
Sándor Lacinak, Palának, hogy a fiú ifistákkal tudunk
edzőmeccseket játszani, így nem kell edzőpartnerek
után futkosni. Várunk vissza egy háromgyermekes
kismamát, Illés Molnár Noémit, aki egy elég jó góllövő, masszív játékos. Szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, mivel szurkolóink, támogatóink száma
egyre bővül. Nekik ezúton is köszönjük a rengeteg
felajánlást, segítséget!

„Nincs két milliónk csatárra”
Cserna Róbert az MTD Hungária Megyei I.o. férfi
felnőtt labdarúgó bajnokságában a tabella végén lévő
Szpari edzője számolt be lapunknak az őszi szezonzárásról, és igazolási anomáliákról: „Elkezdődött az
alapozás. Február 24-én lesz a szezonnyitó mérkőzésünk hazai pályán Peremarton csapatával. Terveztünk

igazolni, de tudni kell, hogy most már mindenkiért
pénzt kérnek. Csak érdekességképpen mondom,
hogy egy közeli település akart egy másiktól csatárt
igazolni. Két milliót kértek volna érte. Valószínűleg,
hogy majd csak nyáron igazolunk, mivel akkor nem
kell fizetni érte. Fogunk edzőmeccseket is játszani,
természetesen idegenben, mivel a mi pályánk nem
bírná el ezt a magas fokú terhelést.”

Szezonértékelő
Heizler Gábor a Devecser SE futball szakosztályának
vezetőjét kérdeztük személyi jellegű változásokról, a
csapat jövőjéről, és hogy értékelje az elmúlt szezon
teljesítményét.
Heizler Gábor: Az értékelést két részre osztanám: a
felnőtt csapat szereplése és az utánpótlás neveléssel
kapcsolatos hírekre. Egy megyei I. osztályú csapat
teljesítményét mindig meghatározzák az anyagi körülmények. Számos csapatnál fizetnek elég komoly
összegeket a játékosoknak, nálunk ez nem így van,
mi nem is tudnunk ilyen játékosokat igazolni. Ez a
keret ha „topformában” van, bárkit megver, ha nincs,
bárkitől kikap. Ezt a hektikus formát láthattuk az
elmúlt szezonban is. Reálisan a középmezőny elejére várjuk a csapatot és ezért mindent megteszünk.
Szerettük volna visszahozni a Kiss Lacit Sümegről,
de többszázezer forintot kérnének érte, ezért nyárig
várnunk kell. Nem engedtünk el senkit, egyet viszont
cseréltünk: Somlószőlősre ment Szente Tibor, helyére
Horváth Richárd jött vissza, aki annyiban is erősítés
számunkra, hogy az ifiben is játszhat. Az utánpótlásunk két szintet ugrott, a kiemelt kategóriában indult
az U11 és az U13. Ők nem a régiós Bozsik tornákon
vesznek részt, hanem a kiemeltek között, ahol NB-s
csapatok: Haladás, FC Ajka, Sárvár, Illés Akadémia
játszanak. Fél évvel ezelőtt a srácok még egy kicsit
megilletődötten játszottak. A legtöbb gyerek még
nem is járt ezekben a nagyvárosokban, nagyon nagy
élmény volt nekik ebben a miliőben játszani. Most
már fantasztikus teljesítményt nyújtanak és pontokat szereznek. Az U16-os csapatnál az edző Szélessy
Balázs lett, ami az eredményeken még nem, viszont

az edzéslátogatottság tekintetében nagyon érezhető.
Különböző módokon próbáljuk motiválni a gyerekeket, hogy továbbra se hiányozzanak az edzésekről,
meccsekről. Nagyon büszkék vagyunk a női csapatunkra is. Ők várakozáson felül teljesítettek és a 3-4.
helyen állnak. Edzőjükkel a dobogós helyet tűzték
ki maguk elé. Az öregfiúk csapat teljesítményét is
elismerjük. Nagyon sok tornán vesznek részt és itt
kiemelném a csapat vezetőjének, Nyoma Lászlónak
a nevét. Cuci bácsi ugyan többször is vissza szeretett
volna lépni, ennek ellenére óriási munkával, továbbra
is összetartja a társaságot, és mozgatórugója a csapatnak. Személyi változások tekintetében a felnőtt
csapatnál Cserna Róbert mellett az ifi csapat trénere, Sándor László Pala is szerepet kapott a kispadon,
mint másodedző. Az edzéseket ketten vezetik előre
megbeszélve, illetve amikor Robi a pályán játszik
akkor ő lép a helyére a kispadon. Pala szakmailag
is felkészült, most szerezte meg a „B” licenszét. A
játékosok is örülnek, ami mindenképpen pozitív
lesz a csapatnál. Elkezdődött a felkészülési időszak
is. Edzőmeccseket játszunk majd Veszprém, Ajka
utánpótlás csapataival. Idén is próbálunk pályázni
TAO-ban. Általában ezeknél a pályázatoknál 30%-os
önrészt írnak elő, amit az önkormányzatnak kellene
határidőre kifizetni. Sajnos, a 2017-es évre vonatkozó,
amit szeptemberben kellett volna megkapnunk, még
nem érkezett be az egyesülethez. Ezt a forráshiányt
sajnos már a saját zsebünkön is érezzük. Július 30-ig
fel kell használnunk ezt a fajta támogatást, amit csak
az önerővel együtt tudunk megvalósítani, ha addig
nem sikerül, teljesen elveszik ez az összeg.
A sportrovatot összeállította:
ifj. Kozma György

Felnőtteknek:

Náray Tamás:
Az utolsó
reggel
Párizsban

Az utolsó reggel
Párizsban első
kötetének végén a
tehetséges Dárnay
Dávid elnyerte egy
híres párizsi divatház egyéves ösztöndíját.
Az öntörvényű fiatalember a ’80-as évek
szocialista Magyarországa után hirtelen
a divatvilág fővárosába kerül, ahol el kell
fogadtatnia magát az elegáns divatház kíméletlenül profi munkatársaival, ha híres
tervező akar lenni. Végigjárja a ranglétrát,
megismeri és megtanulja a szakmát, bekerül a párizsi divatakadémiára – végzi a
dolgát, nem törődve azzal, hogy nemzetközi színtéren mindent elölről kell kezdenie. Azonban a rendszerváltás hajnalán
meghozza élete legfontosabb döntését:
újból szerencsét próbál a hazájában. Magyarországra visszatérve Dávid szembesül
a meggyökeresedett viszonyokkal – nemcsak a szakmájában. Rövidesen belátja,
hogy külföldön szerzett tapasztalataival
kizárólag a saját útját taposhatja ki, amelyen elszántan haladva talán beteljesítheti
vágyait. Mi tehet teljessé egy sikeres életet?
A karrier egyben boldogság is? Meddig
érdemes kompromisszumok nélkül harcolni önmagunkért? Ezek a történet talán
leglényegesebb kérdései, melyekre a figyelmes olvasó akár válaszokat is kaphat Náray Tamás kétkötetes regényfolyamában.

Gyerekeknek:

Pásztohy
Panka:
Gyógyítsd meg
a kiskutyám!

Lili nagyon várja már az iskolát.
Addig is szorgosan
járnak Pitypanggal
a kutyaiskolába, ám sajnos hazafelé menet a kiskutya lábát megvágja egy üvegszilánk. Pitypangnak állatorvoshoz kell
menni, hogy meggyógyítsák. Lili pedig
tesz róla, hogy ne szemeteljenek az emberek, és ne történhessen máskor ilyen!
A tanító bácsi segítségével megnyerik a
papírgyűjtő versenyt, és nemcsak Pitypanggal ismerkedik meg az egész osztály,
de még az állatmenhelyre is eljutnak. Pitypang és Lili jóban-rosszban együtt vannak,
mert egy gondoskodó gazdi mellett
a kiskutya igazi társ lehet.
Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház
Nyitva tartás:
H-K: 12-17 Sz: Szünnap
Cs-P: 9-17
Szo: 8-12 (tanítási időben)
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Kikapcsolódás

Alapítva 1927-ben

Mosolypercek
A házaspár együtt ér haza munkából, s igen csendes a ház.
- Drágám, a gyerekeknek már itthon kellene lenniük, mondja a feleség.
- Várj csak, kikapcsolom az internetet, akkor mindjárt előjönnek…

REJTVÉNY

KÁNYÁDI SÁNDOR: FEBRUÁR
1

Fizika órán
A fizikatanár kérdezi.
13
- Ki tudná megmondani, hogy mi a különbség a villám és a villany között?
- Én tudom! – jelentkezett az egyik fiú.
17
- A villám ingyen van, a villanyért fizetni kell…
Kancsal böllér
Disznóvágáson a gazda így szól a kancsal böllérhez:
- Böllér uram, ha oda szúr, ahova néz, akkor én inkább helyet cserélnék 24
a disznóval…

2

3

36

Gólyahír

40
46
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10
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18

16

19

20

21

22

25

26
29

28

Őrült nagy szerelem.
- Van olyan képeslapjuk, amire az van írva, hogy egyetlen szerelmemnek? 31
- Igen, van.
- Akkor négy darabot kérek…
Gyűjtötte: M. Mester Katalin

4

23
27

30
32

33

34

35

37

38
41

42
47

43
48

44
49

39

45
50

2018 januárjában született:
Orsós Olivér és Molnár Klaudia kisfia: Olivér (01.04.); Kovács Armandó és
Balatoni Dzsenifer kislánya: Letícia (01.12.); Bogdán Róbert és Körmendi
Ildikó kislánya: Barbara (01.16.); Orsós György és Orsós Szilvia kislánya:
Dominika Erzsébet (01.17.); Döme Péter és Molnár Zsanett kislánya:
VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: F, K, E,
Olívia (01.22.)
Sok szeretettel köszöntjük városunk legifjabb lakóit! Jó egészséget kívá- R, R) 10./ Szombat esti ... (Amerikai film) 11./ Szavak végi hangok ös�szecsengése 12./ Erdő közepe! 13./ Időszak 14./ Toldy Mária énekesnő
nunk mindannyiuknak!
lányának neve becézve 17./ Amerícium vegyjele 18./ Lítium vegyjele 19./
(A személyiségi jogok védelme miatt, rovatunkban csak azon újszülöttek Dezoxiribonukleinsav (Rövidítve!) 20./ A levegő páratartalmának egyik
neve szerepel, akiknek szülei ehhez írásban hozzájárultak. Megértésüket megjelenési formája 21./ Álló víz 23./ Szelén vegyjele 24./ Finnország
volt fővárosa (Az ország jelenlegi 5. legnagyobb városa) 26./ Kiejtett betű
köszönjük! –szerk.)
28./ Arany angolul 30./ Budapesti egyetem (Rövidítve!) 31./ Zola mű 32./
Málta, Spanyolország autójele 33./ Az egyik vércsoport 34./ ...-azt 36./
Kék szélei! 38./ Kaba közepe! 40/ .... Sándor (Dóra jelenti szerzője) 42.
Esztendő 44./ ..... Bulcsu (Író) 46./ Sáfár .... (Színművész) 48./ Az „örök
Márk fiam éhesen jött haza az óvodából, s a hűtőt nyitogatta. Megkérdeztem nő” 50./ A kocsis ülése
tőle, megette-e az uzsonnáját, mire ő azt felelte, hogy csak a felét kérte. Erre FÜGGŐLEGES: 2./ Alvás közbeni kép 3./ Lakat 4./ Zamat 5./ Menyas�én kioktattam, hogy anyának akkor is az egészet ki kell fizetnie, ha csak a szony 6./ .... József (Építész) 7./ Baljóslatú jel 8./ Mamma ... (ABBA sláger)
felét eszi meg. Kicsivel később Márk nyűgössé vált, s megkérdeztem tőle, 9./ ..... Pál (A XX. század egyik legkiemelkedőbb magyar matematikusa)
hogy aludt-e délután az oviban. Mire ő megszeppenve: - Miért anya, azt 13./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk: C, A, J, E, E) 14./
is kifizetted?????
Személyes névmás 15./ Kés szélei! 16./ Nitrogén és Kálium vegyjele 18./
Gyűjtötte: Vincze Barbara Igavonó állat 21./ Székhelye: Szekszárd 22./ ....... Bertalan (A Magyar Királyság második miniszterelnöke) 25./ Óriáskígyó 27./ Kést fen 29./ .......i
Csárda (Veszprém, Vas megye határán) 35./ A „vizek városa” 37./ Immanuel .... (Német filozófus- 1724-1804) 39./ Katona régiesen 41./ Álló kép
43./ Erekben folyik 44./ Paszuly 45./ Rózsakerti Baptista Közösség (Rövidítve!) 47./ Védelmez 49./ -va - ..
Czeidli József

Gyerekszáj

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