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„TÉRSÉGI MOZAIK”
DEVECSERI VÁROSNAP

A Városnapon német nemzetiségi táncokkal lépett színpadra a kolontári Ilcsi Dance
Fotó: DVTV/Vincze Barbara

Gyermekműsorral, a térség amatőr
társulatainak előadásaival, sztárfel-

lépőkkel, kirakodóvásárral várták a
szervezők a város lakosságát a „Térségi

Mozaik” címet viselő városnapon, melyet Devecser Város Önkormányzata és

„KERTKAPUMON KOPOGOTT AUGUSZTUS...”

a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház szervezett.
(Folytatás a 2. oldalon)

Túrmezei Erzsébet:
Nyár

Uram, áldalak a nyárban.
Aranykalászos határban
száll most hálával teli
trónusod elé az ének,
tüzéért a nap hevének,
mert a szemet érleli.
Esőcseppek záporáért,
hajnalok hűs harmatáért,
mindenért az ég alatt
vigassággal áldalak.

Augusztus a Gergely-naptár nyolcadik hónapja, nevét a híres római
császárról, Augustusról kapta. A hónap neve több átváltozáson ment
keresztül. A régi római naptárban
még Sextilisként (hatodik) szerepelt,
hiszen sokáig márciussal kezdődött
az év, így ez volt a hatodik hónap.
Később lett csak Augustus császár
a névadó. Az uralkodó ugyanis azt
akarta, hogy a legtöbb jót hozó hónap viselje a nevét, és ugyanannyi

napot szeretett volna a róla elnevezett
hónapnak is, mint amennyi Ceasar
„júliusában” van. Emiatt úgy döntött, hogy a hónap neve augusztus
lesz, és az amúgy is rövidebb februártól „ellop” egy napot, hogy az
ő hónapja is 31 napos lehessen. Így
aztán a császár kívánságai teljesültek,
a február pedig szabályos években
28 napos, szökőévben 29. A hónap
régi magyar neve Kisasszony hava,
a székely naptár Új kenyér havának

nevezi. Az időjárás változásai miatt
ugyanúgy tombol augusztusban is
a kánikula, így nagyon sok család
ebben az időszakban tervez nyaralást. Erre a hónapra két kiemelkedő
természeti jelenség jellemző: a vihar
és a csillaghullás. A hosszú, forró napok utáni várva várt csapadék éppen
tegnap köszöntött be, jókora viharral,
villámlással, jégesővel, sajnos sok
helyen károkat okozva.
(Folytatás a 2. oldalon)

Friss vetés, szép zöld ígéret
magot hozott és megérett,
s amint lengeti a szél,
zizegő, szelíd szavával,
hitet tevő himnuszával
nagy jóvoltodról beszél.
Boldog, aki érti, hallja,
s míg aratni indul karja,
miközben rend rendre dűl,
Téged dicsér egyedül.
Minden kicsiny búzaszemben
térdre kényszerítesz engem,
csodatevő Istenem.
Kezed odatette áldva
a nyár gazdag asztalára
mindennapi kenyerem.
S asztalán a keresztfának
Fiadat is odaszántad,
hogy benne legyen nekünk
kenyerünk és életünk.

Közélet/Közérdekű
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„TÉRSÉGI MOZAIK”
DEVECSERI VÁROSNAP

(Folytatás a címlapról)

Június 30-án, kora délután a Devecseri Ifjúsági
Fúvószenekar kiskoncertjével vette kezdetét a vasárnapi programsorozat.

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Tánckar felnőtt csoportja
Fotó: DVTV/Vincze Barbara

Peter Sramek előadásával fokozta a hangulatot
Fotó: DVTV/Vincze Barbara
A rendezvényen városunk vendégei voltak a térség
falvainak fellépői; így a kolontári Ilcsi Dance né-

met nemzetiségi táncokkal, a somlóvásárhelyi Lyra
énekegyüttes örökzöld dallamokkal, az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület devecseri csoportja és
a Homokbödöge Táncegyüttes magyar néptáncbemutatóval, a városlődi Rudi bohóc vidám gyermekműsorral, a devecseri Őszi Fény Nyugdíjas Klub irodalmi zenés előadással, a noszlopi Country Sisters
country táncbemutatóval, a Magyarpolányi Német
Nemzetiségi Felnőtt és Gyermek Tánckar nemzetiségi táncokkal, valamint a devecseri Makovecz Klub
paródiákkal. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és
a Magyar Vöröskereszt jóvoltából légvár, arcfestés,
kézműves foglalkozások közül válogathattak a gyerekek. A felnőttek ingyenes szűrővizsgálatokon vehettek részt. A rendezvény ideje alatt büfé, valamint
a Leader térségben készült helyi portékák (somlói
bor, textilműves termékek, gyöngy- és ásványékszerek, befőttek, savanyúságok, szörpök, kelt rétes
stb.) közül is válogathattak a kilátogatók. A délután
folyamán Ferenczi Gábor polgármester köszön-

„KERTKAPUMON KOPOGOTT AUGUSZTUS...”
Az idő kedvezett a viharvadászoknak, percenként árasztotta el az internetet a csodálatos fotók
sora. A villámokról egyébként a görögök azt hitték, hogy Zeusz főisten ostorából származnak,
a magyar hiedelem égből hulló tüzes köveknek
tartotta, ezért is nevezik sok helyen még ma is
mennykőnek. Tudjuk azonban, hogy a villám
elektromos jelenség, és minél közelebb csap le,
annál erősebb a csattanás. A viharok mellett a
hullócsillagok is ilyenkor a legaktívabbak. Csillaghullás mindig van, de leginkább augusztus 9-14.
között lehetünk szemtanúi látványos hullócsillag
áradatnak. Ez a meteorraj, a megfigyelések szerint a Perseus csillagkép irányából érkezik, ezért
a meteorokat Perseidáknak, Perseus fiainak nevezik. A néphit, a máglyahalált halt Szent Lőrinc
mennyből visszahulló könnyeiként ismeri őket,
míg az ókori görög-római mondák szerint a földet teszik termékennyé ezek az isteni eredetű

tötte a jelenlévőket, majd átadásra kerültek Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
határozata alapján az elismerések azon devecseri
gyermekek számára, akik példás tanulmányi eredményük, vagy a sport területén elért eredményeik,
illetve kimagasló művészeti tevékenységük alapján
erre méltóak voltak. A tehetségek az oklevél mellé
20-20.000 forint jutalomban részesültek. A sztárfellépők sorát a Széltolók együttes gyerekműsorát
követően a 2018-as X-Faktor felfedezettje, Arany
Timi nyitotta, aki saját- és közismert slágerekkel
szórakoztatta a közönséget, majd a TV2 Rising Starban feltűnt Peter Sramek lépett színpadra, kiváló
hangulatot teremtve. Az eMeRTon-díjas magyar
énekesnő, színésznő, műsorvezető Szulák Andrea
közismert slágereket adott elő, a napot a Popdaráló
és a 2010-es X-Faktor révén országosan ismertté
vált Vastag Csaba kiskoncertje zárta.
Vincze Barbara

(Folytatás a címlapról)

hullócsillagok. Ha már a csillagokról szólunk,
meg kell említeni, hogy az augusztus csillagképe
az oroszlán, az állatöv királya. Uralkodói jegy, az
ebben a hónapban született emberek bátorsága,
szabadság iránti vágya valóban királyi erővel bír.
Fejedelmi hónap mindenki számára. Most pompáznak a gyümölcsösök, kezdődik az aratás, no,
meg a gombaszezon. Sétáink során sok gombát
láthatunk, laikusok azonban kérjenek véleményt
szakértőtől, mert a bevizsgálatlan gomba fogyasztása életveszélyes is lehet! Az állatok világában
némi nyugtalanság érezhető ilyenkor. Különösen
a költöző madaraink esetében figyelhető meg
jelentős változás. Szedik a sátorfájukat, délre készülnek. Nyár végére, az előzőekben páronként,
családonként elkülönülten élő madarak csapattá
verődnek össze, hogy együtt induljanak a nagy
útra. Az eddigi megfigyelésekből kiderült, hogy
a legmesszebbre elkerült magyar gólyákat ott-

honuktól 10 000 km-re, Fokföldön találták meg.
Ez a hónap is számos jeles napot, világnapot ad
nekünk. Augusztus 1. A forint születésnapja és az
Anyatejes táplálás napja, augusztus 6. A nukleáris
fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja, augusztus 15. Nagyboldogasszony napja, legrégibb
Mária ünnepünk. Ezen a napon ünnepli az egyház
Mária mennybemenetelét, augusztus 20. István
napja – államalapításunk ünnepe, augusztus 29.,
1526-ban a mohácsi csata, melyben a törököktől
hatalmas vereséget szenvedtünk, valamint ez a
nap a Magyar fotográfia napja is egyben. Utolsó
csodás nyári hónapunkban élvezze mindenki a
nap sütögető kényeztetését, mert észrevétlenül
köszönt majd ránk az őszi időszak, mely elhozza
nekünk a szüret vidámságát, aztán az esős napok
szomorúságát.

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.

Vincze Barbara
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PEDAGÓGUSNAPI ÜNNEPSÉG

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
„A pedagógusok az egyik legszebb hivatást
gyakorolják, gyermeket nevelnek, jellemet formálnak, példát mutatnak. Őket köszöntjük,
akik minden nap részesei a csodának, segítik
tanítványaikat a tudás rejtelmes útjain, miközben ismereteiket maguk is folyton megújítják.”
E szavakkal köszöntötte Szente-Takács Anna
igazgatónő, a Városi Könyvtár lovagtermében
megjelent vendégeket. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Egyházi Andrea, a Pápai
Tankerületi Központ igazgatója. A bevezetőt

követően Ferenczi Gábor polgármester Márk
evangéliumából kölcsönzött idézettel üdvözölte
a pedagógusokat. Ünnepi beszédében kiemelte,
rendkívül fontosnak tartja, hogy minden évben
legalább egyszer köszöntsék azokat, akik az
egyik legszebb hivatást választották maguknak, melynek legfontosabb értéke, a szeretet.
Elismerően beszélt a devecseri nevelési-oktatási intézményekben végzett kiváló szakmai
munkáról, a pedagógusok felkészültségéről,

a mindennapi munkájuk során elengedhetetlen odafigyelésről, türelemről, együttérzésről.
„A pedagógus úgy dolgozik, mint egy kertész.
Elveti a magot, nevelgeti, táplálja a palántát
és hosszú idő múlva látja a befektetett munka
gyümölcsét. Olyan ez a hivatás, mint a csendes eső, amely hosszan esik, a mag beszívja a
nedvességet, egy hosszabb időszak után kikel
és lesz belőle egy olyan növény, amire büszkék
lehetünk” - fogalmazott a városvezető, majd
azzal zárta gondolatait, büszke arra, hogy olyan
kiváló pedagógusok dolgoznak itt Devecser városában, mint a jelenlévők. A Pápai Tankerületi
Központ központi pedagógusnapján vette át
elismerő oklevelét nevelő-oktató munkájáért
Ormándlaky Péter karnagy. Szintén elismerésben részesült Horváth András Csabáné Treiber
Ildikó, akinek a helyi ünnepségen városunk
polgármestere virágcsokorral köszönte meg
munkáját. Az ünnepség meglepetés előadói;
Bakos Noémi, Bakos Petra, Bakos Réka hangszeres előadással, Dávid Eszter dallal, valamint
a leendő első osztályos Kurdi Levente verssel
kedveskedett a jelenlévő pedagógusoknak. A
rendezvény végén a polgármester úr a hölgyeket virággal, az urakat borral köszöntötte, amit
állófogadás követett.
Vincze Barbara

BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG
Újabb sikeres tanévet zártunk. Elérkezett a ballagás és tanévzáró pillanata. A Himnuszt Heszné
Soós Krisztina köszöntője követte, mely után
Inzsöl Ivett, Nagy Zsófia és Cseh Dzsenifer német nyelven mondtak verset osztrák adományozóink: Eva-Maria von Henneberg asszony
és Herbert Welebil úr tiszteletére, akik ezúttal
sajnos nem tudtak részt venni rendezvényünkön. Ezt követően búcsút vett iskolánktól Kulcsárné Németh Gyöngyi tanárnő 8.a osztálya, és
Horváth Csaba tanár úr 8.b osztálya. A végzős
diákok nevében Kalányos Mária szólt hozzánk,
Török Vivien pedig énekkel búcsúzott. Őket Dávid Eszter szavalata követte. Az itt maradó diákok

nevében Pauer Alexandra és Kelemen Alexandra
mondott beszédet. Ezután Forgács Brendon és
Orsós Regina felkötötték osztályuk emlékszalagját az iskola zászlajára. Az ünnepség Mayer
Gábor intézményvezető úr tanévzáró gondolataival folytatódott, aki köszöntötte iskolánk nyugdíjba vonuló dolgozóit, a legaktívabb nagypapát,
és sor került a legjobb tanulmányi eredményt
elérő felső tagozatos tanulók ösztöndíjainak
átadására is. Bakos Hanna verssel fejezte ki a
bizonyítványosztás kapcsán kialakult tanév végi
érzéseit. Ezt követően iskolánk kiemelkedően teljesítő tanulói oklevelet és könyvjutalmat vehettek
át, majd az eisenstadti Soroptimist nemzetközi

A ballagó 8.a osztály (osztályfőnök: Kulcsárné Németh Gyöngyi)
Fotó: Martonné Csom Adél

szervezet nevében könyvjutalomban részesültek
a német nyelv tanulásában jeleskedő tanulók.
Dávid Eszter és Kalányos Mária nevelőtestületi
dicséretért járó jutalmat vehetett át, melyet kulturális versenyeken való kiváló eredményeikkel
érdemeltek ki. Ezt követően Ihászné Szabó Katalin, a Devecseri Zeneiskola vezetője mondta
el a tanévben elért eredményeket, tudnivalókat.
Mayer Gábor záró szavai után a Szózat hangjai
csendültek fel. Végül minden osztály visszavonult tantermébe, ahol átvehették az egész éves
munkájukért járó bizonyítványt.

A búcsúzó 8.b osztály (osztályfőnök: Horváth Csaba)
Fotó: Martonné Csom Adél

Martonné Csom Adél
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„NEM KELL BIRTOKOLNI AZT, AMIT SZERETÜNK”
INTERJÚ MINÁRCSIK SÁNDOR EBRENDÉSSZEL
Ebrendészeti feladatait két éve látja el Minárcsik
Sándor Devecserben. Neki köszönhetően évről
évre csökken a kóbor állatok száma városunkban. Állatszeretete vitathatatlan, ezért is nagy
öröm számára, hogy hamarosan megnyitja kapuit
Meggyeserdőn az állatotthon. Ennek apropóján
a megvalósításról, a feladatokról és a felelős állattartásról kérdeztem.
Milyen változásokon ment keresztül Devecserben az állatmentés?
Úgy érzem, hogy az elmúlt két év alatt megismerték és elfogadják azt a munkát, amit végzek Devecserben. Tudatosult az állatbarát szemléletem az
emberekben, ennek eredményeként egyre többen
állnak mellém segítő szándékkal, és ez érezhető a
kóbor kutyák számának csökkenésében is. Nagyon
jó a kapcsolat a hatóságokkal, ha bármi probléma
van, azonnal értesítjük egymást, számítani lehet
rájuk, nem tehernek, hanem feladatnak érzik a
segítségnyújtást.
Hogy áll a Meggyeserdei Állatotthon megvalósítása?
Folyamatosan dolgozunk az önként verbuválódott
csapattal, ami egy összetartó közösséggé nőtte ki
magát. A kerítés nagy része kész van, a szociális
és orvosi blokkban már csak kisebb szakipari
munkák vannak hátra, a karantén helyiség felnőtt része kész. Egy pályázaton nyertünk négy
kennelt, ezeknek az alapozását kezdjük el a napokban. Azonban még rengeteg a munka, aminek
nagy részét az önkéntesekkel végezzük. Egy-egy
fárasztó nap után, amikor szállunk be az autóba
és visszanézünk a kis házikóra, amit minden önkéntes a magáénak érez, nagyon jó érzés fog el,
mert két éve remélni sem mertem, hogy ennyi
állatbarátot sikerül megmozgatni Devecserben.
A megvalósítást követően, milyen változást hoz
ez a beruházás?
Mindenképp célszerűbb és komfortosabb lesz
a kutyák elhelyezése. A kutyákat nem kell Celldömölkre szállítani, a gazdáknak sem kell érte
utazni. Nagyobb lehetőségük lesz a környékbelieknek a menhelyről örökbe fogadni, ki lehet jönni
kutyát sétáltatni, ápolni, igazi közösségi tér lesz
terveink szerint.
Hány fővel tudják majd ellátni a napi feladatokat?
Két 4 órás alkalmazott mindenképp szükséges a
napi feladatok ellátásához, valamint jómagam, és
nem utolsósorban önkéntesek.
Mily módon tudják finanszírozni a költségeket?
Alapítványunk az ebrendészeti feladatok ellátását
is elvégzi a városban, valamint a járásban lévő
településekkel is szerződést kíván kötni. Ezekből
befolyik egy fix összeg, amiből a rezsit kigazdálkodjuk. A fejlesztésekhez, az állatok jobb ellátásához pedig pályázatokon indulásokkal, támogatók segítségével, valamint adománygyűjtéssel
próbálunk fedezetet biztosítani.
Elképzelései szerint, mikor tudja megnyitni
kapuit a menhely?
A menhely több lépcsőben épül. Első körben a 13as számú épület és környékének az átadása valósul meg, idén október–november hónapban. Itt a

Minárcsik Sándor ebrendész az egyik mentett kutyával, Csillaggal
Fotó: Teodora Mihacsi Photographist
befogott állatok elsődleges ellátása, megfigyelése nyeket, javaslatot teszünk a kutya választásához.
folyik majd. A tulajdonképpeni hatósági munka itt Fontos, hogy a gazdi és a kutya energiaszintje
zajlik. Második lépcsőben a 47-es számmal jelölt azonos legyen. Egy pörgős, sportos kutya nem
épület és annak környéke kerül átadásra, ahol a való nyugodt életvitelű, otthon ülő családnak. A
karanténból kikerült kutyák, és egyéb állatok lesz- kutyát nem lehet láncon, életvitelszerűen kennek elhelyezve. Ennek a részlegnek a kialakítása nelben, vagy a hátsó udvarba zárva tartani. Az
várhatóan tavasszal kezdődik.
ideális gazdijelölt a kutyát családtagnak tekinti,
A közösségi portálon meghirdetett „névkereső” mozgásigényét kielégíti, figyel a kutya egészségéeredményeként, milyen néven üzemel majd a re, és nem utolsósorban finanszírozni is tudja. A
menhely?
kutyatartás ugyanis nagyon költséges. A váratlan
Még tart a szavazás, utolsó állás szerint a „Meg�- állatorvosi költségek több tíz, illetve százezres
gyeserdei Menedék” vezet. Persze ez még vál- nagyságrendűek is lehetnek. De csak a normális
tozhat.
etetés, parazitamentesítés és oltások is tetemes
Milyen állatok kerülnek be Önökhöz a kiadással járnak. Tehát döntsünk felelősen, kuleggyakrabban?
tyát tartani nem kötelező, döntésünk egy életre
Elsősorban kutya, cica, madarak minden, szinte szól. Az Ő életére.
minden fajtája, nyuszik, de pl. az elmúlt héten egy Tapasztalatai szerint, mennyire gyakori, hogy
vörös listás afrikai sarkantyús teknős volt a „ven- állatotthonból fogadnak örökbe?
dégem”, ami a Föld második legnagyobbra növő Szerencsére egyre többen ismerik fel, hogy a menteknőse, akár 100 kg is lehet a kifejlett testsúlya. tettek mennyire hálásak, ragaszkodóak, többnyire
Hogy néz ki majd egy nap a menhelyen, milyen egészségesebbek, mint pedigrés társaik. Mellette
egyéniek, saját mimikájuk van, mindegyik másfeladatok várnak Önökre?
Van egy napi rutin, takarítás, etetés, gyógysze- más jellem. Röviden: örökbe fogadni menő!
rezés, karbantartás, valamint a beeső munkák, a Milyen tanácsot ad az örökbefogadóknak?
befogások, örökbeadások, beteg állatok orvoshoz Az örökbefogadás felelős döntés legyen. Gondolhordása, rengeteg papírmunka, levelezések, stb. juk át lehetőségeinket, arra is figyeljünk, ha változás állna be életünkben, akkor mi lesz azzal az
Ön szerint mit jelent a felelős állattartás?
Elsősorban talán azt, hogy arra a kis kiszolgáltatott állattal, amit befogadtunk. Nincs szomorúbb lény,
élőlényre, akit magunkhoz veszünk, érezni képes mint egy gazdától menhelyre visszahozott kutya.
lényre és ne tulajdonra tekintsünk. Életük, jólétük Magyarázat pedig mindig van. Ha nincsenek meg
rajtunk múlik, Ők kiszolgáltatottak nekünk. Gon- a feltételek az örökbefogadáshoz, akkor is ki lehet
doskodjunk róluk úgy, hogy tudatában legyünk járni egy menhelyre, ahol lehet sétáltatni, ápolni,
annak, nekik csak mi jelentjük a világot, annyi gondozni az állatokat, és ugyanazt a szeretetet
kapjuk tőlük mintha hazavinnénk. Mert nem kell
az életük, amit mi biztosítunk nekik.
Milyen feltételeknek kell megfelelniük az örök- birtokolni azt, amit szeretünk.
befogadóknak?
Minden esetben családot keresünk mentettjeink- Köszönöm az interjút!
nek. Fontos, hogy minden esetben ivartalanítva,
oltásokkal ellátva, parazitamentesítve, szerző- Az időközben lezárult szavazás eredményeként,
déssel adjunk örökbe. A szerződés tartalmazza „Meggyeserdei Menedék” néven fog üzemelni
a kapcsolattartást, valamint azt is, hogy a kutya az állatotthon.
tulajdonjogának megváltoztatásához hozzájáVincze Barbara
rulásunk szükséges. Megvizsgáljuk a körülmé-
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START-MUNKAPROGRAM 2019-2020
A képviselő-testület a július 25-i ülésén tárgyalta és elfogadta a Start-munkaprogramról szóló
beszámolót. A „Start” jelenleg 37 fővel (korábban 105 fővel) folytatja a 2012-ben megkezdett
munkát, amely most három elemből áll. Vegyük
sorra az elemeket! Melyik hány fővel, mekkora
támogatási összeggel, milyen munkával és teljesítménnyel járult a program sikeréhez 2019.
március 1-től a jelenlegi állásig. Az ülés után a
program vezetőjétől, Molnár András Kadocsától
kértem tájékoztatást.

tészetben ökológiai gazdálkodást folytatunk. Az
idén vöröshagyma, burgonya, paradicsom, cékla,
olajtök, sárgarépa, uborka, szamóca, feketeribizli, málna, káposzta, a három fóliasátorban
paprikatermesztést folytatunk. A 2 ha területen
a feketeberkenye, a bodza még nem termőkorú.
Vetettünk a gabonaföldeken 2 ha tavaszi búzát,
2 ha tritikálét és 4,5 ha kukoricát. A zöldségeket
átadjuk az óvodának, iskolának (ingyen), értékesítjük, feldolgozzuk. A savanyító és feldolgozó
üzemben előállított 25 féle termékből 1500 db
üveg van raktáron.
Hányan dolgoznak a feldolgozóban? Mi lesz
az előállított termékek sorsa?
Ketten végzik a termények feldolgozását. A termékek egy részét (paradicsomlé, sütőtöklekvár,
savanyúság) átadjuk az óvodának, iskolának, másik részét vásárokon, rendezvényeken kitelepülve
árusítjuk. Idén is bemutatkozunk Budapesten a
közszolgálati kiállításon.
Hogyan alakult az állatállomány?

Készül a kovászos uborka
Fotó: Start-munkaprogram
A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma
15 fő. A támogatás 100%, összege 23 523 473
Ft. A növénytermesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Raskovics-kertben folyik. A ker-

Az idei évben az állományt visszaszorítjuk, felszámoltuk a sertés- és kacsaállományt, értékesítettünk egy tehenet és 3 borjat. Jelenlegi állomány;
3 db szarvasmarha, 10 db juh, 18 db kecske, 100
db nyúl, 36 db tojótyúk, 160 db csirke.
Beszéljünk a második elemről, a szociális jellegű közfoglalkoztatásról!
Ide tartozik a belterületi járdaépítés, az illegális
hulladék lerakóhelyek felszámolása, a bio- és
megújuló energia felhasználása. A létszám 12

fő. A támogatás 100%, összege 15 120 908 Ft.
Az energianövényből nyert, mintegy 4,5 kamionnyi faapríték elegendő lesz az önkormányzati
intézmények fűtéséhez. Jelenleg a Hársfa utca
térkövezése folyik. 20 t hulladék ártalmatlanítását tervezzük 889 000 Ft értékben.
A harmadik elem a betonelem gyártás (és
zöldségfeldolgozás).
Itt 10 fő dolgozik. A támogatás 100%, összege 13
765 814 Ft. 90 000 db térkő és 3000 db szegélykő gyártását vállaltuk. Jelenleg 40 000 db térkő
és 3000 db szegélykő van készleten. Munkáink
jelentős része járdabontás, felújítás, kavicsozás,
betonozás, térkövezés. Mindez nyomon követhető szépülő utcáinkon, tereinken.
Milyen változások várhatók?
0,25 ha zöldspárgát telepítünk, bővítjük a szamócaültetvényt, szeptembertől nagyobb men�nyiségben adunk át az intézményeknek burgonyát, hagymát és sárgarépát. Folytatjuk az utcák
felújítását és a térkövezést (az iskolánál is). A
munkaerőhiány miatt csak nyúl- és baromfitenyésztésre szorítjuk vissza az állatállományt.
A 2012 óta folyó Start-munkaprogram jól élt a
lehetőségekkel, bevételt termelt, rajta keresztül
egyre többen léptek be a munkaerőpiacra, járhatóbb, tisztább utcákat, tereket köszönhetünk
a dolgozóknak és a program vezetőjének.
Váti Ferenc

RÖVID HÍREK

Folynak a munkálatok az alsó tagozatnak helyet
adó kisiskola udvarán.

Zajlik a térkövezés a Hársfa utcában.

Június 26-án Gólya Road-Show-ra várták az érdeklődőket, ahol mindenki testközelből megtekinthette
a gólyafiókákat, megfigyelhette a gyűrűzésük folyamatát, és bárki megsimogathatta őket.

Iván Anita vezetésével Szenior Örömtánc bemutatót
tartottak a Művelődési Ház udvarán. A Szenior
Örömtánc az idős szervezethez igazított, kíméletes
sporttevékenység és „agytorna”, ami a legújabb kutatások szerint eredményesen késlelteti a demencia
és az Alzheimer-kór kialakulását.

Zenés-táncos délutánt tartottak az Őszi Fény Nyugdíjas Klub tagjai.

-6-

Intézményi Hírek

ERZSÉBET-TÁBOR

vehettek részt egy tanyasi kiránduláson. Számukra
a patkódobálás, labirintus teljesítése igazi kihívás
volt. Városismereti túrán is részt vettek, valamint
vonattal látogattak Balatonrendesre az állatsimogatóba. A csapat másik fele Devecserben maradt,
hogy a templom, a Rotary-ház, a könyvtár történetével ismerkedjenek, kiállításokat tekintsenek
meg, bejussanak olyan helyekre, ahol még nem
is jártak. A devecseri csapat délután egy vidám
medencepartin enyhítette a közel 40 °C okozta
kimelegedést. A meleget kedvelő csapat elkezdte
a megfestett gumiabroncsokba a növények telepítését, valamint elültettük a 2019-es tábor emlékére
vásárolt szivarfánkat. Negyedik nap a táborozók
egyik fele Balatonfűzfőre utazott, ahol diákjaink
bobozhattak kedvükre, izmaikat erősíthették a fitness játszótéren, és megtekinthették a csodálatos
panorámát a kilátóból. A csapat másik fele az előző
nap mintájára a kulturális programot követően,
az iskola udvarán pancsolt.

Fotó: Iskola

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
Ebben a tanévben is lehetőségünk nyílt arra, hogy
tanulóinknak az Erzsébet-program keretében a
nyári szünetben programokat szervezzünk. A tábort helyben valósítottuk meg, és az egy hét alatt
igyekeztünk olyan programokat nyújtani, melyek
értéket és élményt adtak a gyermekek számára.
A rendelkezésre álló összegből napi négyszeri
étkezést biztosítottunk, az összetartozás jeleként
Erzsébet-tábor logóval ellátott pólót készíttettünk
tanulóinknak. Elsődleges célunk az volt, hogy a
gyermekek a tábor ideje alatt érezzék jól magukat,
ne unatkozzanak, ezért próbáltunk minél több
sportprogramot, kézműves foglalkozást, kirándulást, különböző bemutatókat szervezni. A tábor
minden napját a jókedv, a vidámság jellemezte.
Az önfeledt szórakozás, a kötetlen beszélgetések,
az érdekes programok biztosították a kellemes kikapcsolódást a gyermekek számára. A programok
megvalósításában együttműködtünk a Devecseri
Rendőrőrs és a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkatársaival, a Devecseri Íjász Egyesület
tagjaival, a Roma Kisebbségi Önkormányzattal, a
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház és a
Devecseri Városüzemeltetési Kft. munkatársaival,
a helyi alkotókkal, az Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesülettel, a Magyar Vöröskereszt és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival, valamint
a Magyar Fogyatékosok Lovas Sportegyesülettel. A feladatokat mindenki örömmel vállalta, a
közös munkát eredményesnek ítélte. Első nap
a Devecseri Fúvószenekar tábornyitó koncertjét
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követően a tanulók vidám hangulatban, játékos
feladatokon keresztül ismerkedtek a kialakított
csapatban egymással, különböző helyszíneken
csillogtathatták kreativitásukat, ügyességüket, felkészültségüket. Az egész héten át működő, és telt
háznak örvendő kézműves „kuckóban” különböző
technikákkal ismerkedhettek meg. A rendőrség
munkatársainak jóvoltából kerékpáros tudásukat
mutathatták be a kialakított pályán, és tanácsokat
is kaptak a biztonságos közlekedéssel kapcsolatban. Az önkéntes tűzoltók bemutatták eszközeiket,
ezt követően minden gyerek birtokba vehette a
járművet. A vöröskereszt munkatársai epilepsziás
rohamot imitáltak, majd megismertették a diákokat a helyes ellátással. Nagy sikert aratott a „sebkészítés”. Akadt, amelyik olyan jól sikerült, hogy
viselőjét egészen megrémítette. Délután a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat munkatársai arcfestéssel
és csillámtetoválással díszítették tanulóinkat; a
sport szerelmesei a salakos pályán élvezhették
a gokart és tricikli nyújtotta élményt. Második
nap sportversenyeket rendeztünk. A nagyobbak
régi idők mintájára, számháborúzni indultak a
Várkertbe, a kisebbek a bemelegítést követően a
kölyökatlétika állomásain mozgatták meg magukat. Délután is rendkívül változatos programokat
kínáltunk. Volt aszfaltfestés, gumiabroncsok festése, Légvárvarázs: élő csocsó, ugrálóvár, közben
Topár Zsolt vezetésével lóhátra pattanhattak a
gyerekek. Harmadik nap a táborozók egyik fele
Révfülöpre látogatott, ahol csodás környezetben

Fotó: Iskola
Utolsó nap a hagyományőrzést céloztuk meg, idén
az időjárás is úgy döntött, hogy mellénk áll a programok rendezvénytéren való megvalósításához.
Délelőtt a reggelit követően kivonultunk, hogy a
felállított bográcsokat megtöltsük alapanyagokkal. Pillanatok alatt rotyogott a finom paprikás
krumpli a tűz fölött. A főzőverseny mellett helyi
alkotók, ékszerkészítők és festők érkeztek körünkbe, bemutatni csodálatos alkotásaikat, bevonni
tanulóinkat a munkába. Az Íjász Egyesület tagjai
is várták a gyerekeket, hogy megismertessék őket
a régi magyar fegyverviselés eszközeivel, majd
ki is próbálhatták ügyességüket. A bátrabbak az
airsoftosok mellett ostromolták a céltáblákat, csak
úgy csengtek a táblák a találatoktól. A saját készítésű, nagyon finom ebédet követően a nagyobbak
még élvezhették a célba lövést, a kisebbek pedig
a Mesekocsi színház Az állatok nyelvén tudó juhász című előadását tekinthették meg a művelődési házban. Délután a néptáncbemutatót követően érkezett meg az MVP zenekar. Fergeteges
koncertjük zárta a 2019-es tábort. A szervezők a
tábor megvalósulásáért köszönetet mondanak a
résztvevő gyerekeknek, pedagógusoknak, az iskola
valamennyi dolgozójának és minden együttműködő partnernek.
Martonné Csom Adél
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GYERMEKNAPI VIGADALOM A VACKOR ÓVODÁBAN
Hangos kakaskukorékolás verte fel a Vackor Óvoda csendjét egy verőfényes nyári reggelen, ami a
várva várt gyermeknapi vigadalomra hívott kicsit
és nagyot egyaránt. A gazdaasszony és a kiskakas
bőrébe bújt óvodapedagógusok, Kókné Nemes
Ágnes és Kulics Dóra irányításával mókás „kakasos” tornával kezdődött a nap, majd elindult az
udvaron lévő állomásokon a játékos kincskeresés.
Az elvégzett feladatokért minden helyszínen egyegy félkrajcár volt a jutalom. Szorgalmasan gyűjtögették a gyermekek a kincseket, amit a végén a
szegény asszonynak adtak, aki régóta várt erre a
nagy gazdagságra. Nem telhetett el a délelőtt hűsítő
finomság és a Zeneiskola hagyományos koncertje
nélkül. Délután a szülőkkel közösen folytatódtak
a programok. A Vackor Színház mindig lelkes
szülőkből-gyermekekből- óvodapedagógusokból
álló alkalmi társulata előadásában ezúttal A kiskakas gyémánt félkrajcárja című, zenés elemekkel
tarkított meséjén szórakozhattak az érdeklődők.
Az alkalmi társulat tagjai voltak: Szabó Adrienn,
Kissné Röscht Krisztina, Kuczi Zsanett, Kerekes
Attila, Merse Attila, Kozák Arnold, Nagy Tímea,

Orsós Romina, Tiba Emőke, Kiss Eszter, Nagyné
Bogdán Margit, Nagy Attila, Miskolczi Georgina,
Kolonics Péter, Felvidéki Eszter, Trunka Anita,
Horváth Veronika, Modori Boglárka, Kiss Brigitta, Nagy Adrienn, Schultz Dominik, Slezák Lívia,
Pál Anna, Pankovics Andrásné, Kozák Dzsesszika,
Kozák Dávid, Raffael Brigitta, Juhász Erzsébet,
Fodor Luca, Fodor Sára, Reider Renáta, Budai
Loretta, Kiss Zsanett, Somogyi Loretta, Hóborné
Nemes Márta. Ezt követően A pletykás asszonyok
című székely tréfás népmesét elevenítették meg
az óvó nénik. Lennerné Pál Szilvia óvodavezető és
Imri Zoltánné óvodavezető-helyettes a megtisztelő
Arany-Vackor-díjat az óvodáért végzett közösségi
munkájuk elismeréséért, a szülőtársak véleménye
alapján idén a Csigabiga csoportos Modori Boglárka édesanyjának, Horváth Veronikának és a
Csipcsirip csoportos Papp Gergő édesapjának,
Papp Zsoltnak adták át. Az intézményvezető továbbá köszönetét fejezte ki Dürgő Péternek, aki
jótékonysági ruhavásárt szervezett, a befolyt ös�szeggel pedig az óvodát támogatta, amelyből udvari játékokat vásárolt az intézmény. A májusfát

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
az aktuális pünkösdölő hagyományát felelevenítő
összeállítással, a pünkösdi királyné „meghordozásával” a Napsugár csoportos kislányok táncolták
ki. A Csigabiga csoportos Borsath Benett édesapja, Borsath Balázs közreműködésével rendőrségi
kutyás bemutatón vehettek részt az érdeklődők.
Bertalanné Poór Beáta
óvodapedagógus

AZ ÉN TÁBORAIM

„AZ IDŐSEKNEK, HOGY EMLÉKEZZENEK, A FIATALOKNAK, HOGY MEGISMERJÉK
ELŐDEIK KORÁT”
Az idei táborok bezártak. Vajon milyen emlékeket hagytak? Gyerekkoromban soha nem voltam
táborban. Talán nem is volt, talán csak én (és
sok sorstársam) nem juthattam el oda. Ifjoncként és felnőttként aztán annál többször. Még
alig kóstoltam bele a nagybetűs életbe, amikor
nyár elején egy szakfelügyelő őrsvezetőképző
táborba hívott rajvezetőnek. Hiába tiltakoztam.
Hétfőn mentem. Életem egyik legjobb, nagyon
fontos döntése volt. A hét végén „leszakadt” az
ég. Hétfőn a megáradt Cuha-patakon keltünk
át híd nélkül. Mi felnőttek beálltunk a vízbe. A
nagyobb gyerekeket kézen fogva, a kisebbeket
és a csomagokat ölben vittük a túlpartra. Jobb
folytatásban reménykedtünk. Következő lépés;
sátorállítás a domb lábához, hogy védve legyünk
széltől, víztől, napsütéstől. A „szakértők” felhúzták a sátrakat, én néhány gyerek segítségével
ágyat vetettünk szalmából, lepedővel letakarva.
Kissé elgyötörve nyúltunk el a zizegő derékaljon.
Percek alatt elcsendesedett az egész tábor. Nem
így a felhők. Gyülekeztek, majd hajnaltájban ránk
zúdították nehéz terhüket. A dombról lerohanó
víz átrobogott a „biztonságos” helyen álló sátrainkon. A szalmaszálak „úszóversenyt” rendeztek,
velük tartott néhány lepedő is. A természet, hogy
jóvá tegye rossz viccét, másnap ragyogó napsütéssel kárpótolt bennünket. Mehettünk vadászni
a víz szállította holmikért. Külön brigád indult az
elsodort WC-ért. Délben az ebéddel telt kondérokat a folyóban állva adtuk kézről kézre, hogy
aztán a földön ülve elfogyasszuk a kissé kihűlt
„üzemi kosztot”. Aztán a sátrakat átköltöztettük valóban biztonságos helyre és felejthetetlen,
csodás napokat töltöttünk a csendes, meseszép
helyen. Táborbarát lettem. Nyaranta „jöttek”

Épül a tábor
Fotó: Archív
az őrsvezetőképző táborok. Melegvíz az erdő
közepén kis tó mellett. Szigliget, a Tapolca-patak partján tábori konyhával, guggolós WC-vel,
magunk fabrikálta asztalokkal, padokkal, de a
sátorban már emeletes vaságyakon aludtunk. A
kis patak szorgosan sietett a Balatonba és vitte
magával mosakodásunk, mosogatásunk nyomait. A vaságyakkal meggyűlt a bajunk, mert
„téliesítésre” az ábrahámhegyi iskola padlásának szűk ajtaján kellett begyömöszölnünk őket.
Aztán még egy év vonyarcvashegyi „vándor”
tábor után állandó táborhelyet kaptunk Balatonszepezden. Ilyennek képzeltem el az őserdőt.
A terepen hatalmas fák, áthatolhatatlan tüskés
bozót. Először csak néhányan, aztán egyre többen és végül az egész járás – főleg pedagógusok
– kapával, kaszával, csákánnyal, fejszével táborépítésbe kezdtünk, ami néhány évig eltartott, de
már az első évben birtokba vettük. Sátrakban,
vaságyakon aludtunk, kerülgettük a tuskókat,
buckákat, a konyha ponyva alatt állt, világítást
csak a zseblámpák adtak, de gyerekek, felnőttek
egyformán élveztük az ott töltött napokat. Aztán
még nagyon sokszor tíz napot, nyaranta az őrsvezetőképző táborban, ahol turnusonként közel
száz gyereket „képeztünk”, akik sok dalt, út- és

Zászlófelvonás
Fotó: Archív
sípjeleket, közös játékokat tanultak. Sportoltak,
akadályversenyeken bizonyították ügyességüket, lubickoltak a Balatonban és ülték körül a
tábortüzet. Ősszel nagyszerűen vezették őrsüket.
Mert abban az időben volt úttörőcsapat, ahol –
ha jól csinálták – remekül érezték magukat a
gyerekek. Aztán egy aláírással megszüntették az
úttörő mozgalmat, arra hivatkozva, hogy elavult
és – főleg – politikai szervezet. Persze ez álság.
A táborban sem foglalkoztunk politikával. Nem
volt „elvtárs”, hanem Klári néni, Miklós, Jóska,
Feri bácsi, és „pajtás” sem volt, hanem száz keresztnevén szólított gyerek. Kár, hogy csak volt!
Váti Ferenc

Közélet/Közérdekű
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JUBILEUMI KONCERT

Lenner Barnabás klarinétművész és
zongorakísérője Matsunaga Minami
japán művésznő
Fotó: Czeidli József
Jubileumi koncertet rendezett a
20. születésnapját ünneplő Devecseri Zeneiskola a művelődési ház
színháztermében. A szépszámú
közönséget a kulturális intézmény
igazgatója, Szente-Takács Anna
köszöntötte, s ő kérte fel az előadókat ünnepi beszédük megtartására. Az általános iskola mostani
intézményvezetője Mayer Gábor
köszöntő gondolataival méltatta a
zeneiskola eredményes munkáját,
s egyben megnyitotta a koncertet.
Németh Ernő ny. iskolaigazgató az

általános iskola mellett működő
zeneiskola létrehozásának nehéz
körülményeit idézte fel visszaemlékezésében. Czeidli József történelemtanár a zeneiskola 20 évének jelentős eseményeit kötötte csokorba.
Az előadásokban elhangzott többek
között, hogy a zeneiskola 1998/99es tanévben indult 126 tanulóval
és 6 zenepedagógussal. Az alapító tanárok: Dányi Klára, Ihászné
Szabó Katalin, Németh Erika, dr.
Lukáts Andrásné, Radó Krisztina,
Ormándlaky Péter voltak. Később
érkeztek a tantestülethez Csatlós
Krisztina, Falakiné Piltman Erika,
Horváthné Fatalin Zsuzsanna, Ihász
Irén, Kovács Imre, Kovács Kinga,
Monostori István, Németh Karina,
Németh Szvetlana, Seregély Krisztina, Szincsák-Lukáts Fruzsina, Zigó
András. A zeneiskola működésének
kezdetét követően hamar megalakult az Ormándlaky Péter trombitatanár és karnagy vezette Ifjúsági
Fúvószenekar, amely meghatározó
szereplője lett a városi, intézményi
rendezvényeknek. Az is elhangzott,
hogy a 2010-es vörösiszap-katasztrófa milyen nehézségek elé állította
a zeneiskolát. Az előadók örömüknek adtak hangot, hogy a mostani
tantestületben már dolgoznak egykori tanítványok is: Göcsei Márk,
Horváth Bettina zenepedagógusok,
Hekele Dániel, Hekele Fanni pedagógiai asszisztensek. A köszöntők
elhangzása után kezdődött az ünnepi koncert, melynek háziasszo-

Ihászné Szabó Katalint köszönti ifjú kollégája Horváth Bettina
Fotó: Czeidli József
nya Ihászné Szabó Katalin klarinétművész, a zeneiskola vezetője volt.
Dávid Eszter 6.b osztályos tanuló
Nagy László: Táncbeli tánc-szók
versét szavalta, majd őt a volt tanítványok követték, akik már zenei
pályán mutathatják meg tudásukat.
Barta Enikő szaxofonon, Huszár Katica zongorán, Hekele Fanni tubán,
Németh Sandro zongorán játszott. A
gálán fellépett még Lenner Barnabás klarinétművész, a szombathelyi
Savaria Szimfonikus Zenekar szóló
klarinétosa. A szép sikerek elé néző,
tehetséges művészt zongorán Matsunaga Minami japán művésznő
kísérte. Befejezésként a zeneiskola
mostani növendékei közül néhányan, s tanáraik a Mi vagyunk a
világ című dalt adták elő Ihászné
Szabó Katalin betanításában és vezényletével. Ezt követően köszönte
meg a zeneiskola vezetője mind-

Devecser Város Önkormányzata tisztelettel hív mindenkit
Szent István király napja, a magyar államalapítás
emléknapja alkalmából rendezendő ünnepségre
Helyszín: Devecser, Belvárosi Piac- és Rendezvénytér
Időpont: 2019. augusztus 20., kedd 10 óra
Programok az ünnepi szentmisét követően:
• Aratómenet a Petőfi térről a rendezvénytérre
• Himnusz – Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar
• Búzakoszorú és az új kenyér megáldása Főtisztelendő Nagy
Nándor Richárd plébániai kormányzó által
• Ünnepi beszédet mond: Ferenczi Gábor polgármester
• Ünnepi műsor az általános iskola tanulóinak előadásában
(A műsort összeállította Nyárs Hajnalka pedagógus)

• Szózat – Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar
• Szentelt kenyerek szétosztása

azoknak a munkáját, akik bármi
módon segítették őket. A fellépőket és a megjelent kollégákat ajándékkal jutalmazták meg. S ezután
következett a gyerekek részéről a
meglepetés dal: az LGT-től adták elő
a Neked írom a dalt, Ihászné Szabó
Katalin tanárnő köszöntésére, aki
az intézmény lendületes, energikus
„motorja”, s az idei tanév, devecseri
„Tanév tanára”. A hálás közönség
vastapssal köszönte meg a felejthetetlen élményű ünnepi koncertet,
majd állófogadásra vártak mindenkit. (A felszolgált ételt az általános
iskola főszakácsa, Borbély Csabáné
és munkatársai készítették.) Egybehangzó volt a vélemény: ismét zajos
sikerű koncertet adott a zeneiskola.

Czeidli József

Interjú
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„MI LETT VELED EMBERKE?”

„ÉRZEM, HOGY A HELYEMEN VAGYOK” – DR. ACZÉL-PARTOS ADRIENN KÖNYVTÁRVEZETŐ, JOGÁSZ, MEGBÍZOTT OKTATÓ
Rovatunk következő részében, dr. Aczél-Partos
Adrienn könyvtárvezetőt, jogászt, megbízott
oktatót mutatjuk be.
Milyen kötődésed van Devecserhez?
Itt nőttem fel, itt jártam óvodába és iskolába.
A szüleim, keresztszüleim és a keresztmamám
Devecserben lakik, hozzájuk ma is hazajárok.
Amikor Devecserbe jövünk, mindig azt mondom, hazajövök. A gyermekeim is sokat vannak
itt, főként nyári szünetben, és nagyon szeretnek
itt lenni. Kb. 4 éves korukig mind a ketten, egymástól függetlenül azt hitték, hogy Devecser
egyenlő az Ifjúság utcával, ahol a Mami meg a
Papi lakik. Amikor befordultunk az utca elejére,
felkiáltottak, hogy megjöttünk Devibe. Olyan jó
érzés, amikor a gyerekkori barátaim gyerekei is
éppen a nagyszülőknél vannak, és együtt játszanak a mi gyerekeink úgy, ahogy anno mi is
tettük, és megtelik élettel az utca.
Mikor, milyen indíttatásból hagytad el a várost?
14 évesen Veszprémbe kerültem a Lovassyba,
ahol kollégista voltam, így csak hétvégente jártam haza. 18 évesen Budapestre költöztem, itt
kezdtem el felsőfokú tanulmányaimat. Először
az ELTE könyvtár-magyar szakán végeztem, - a
devecseri könyvtár történetéből írtam a szakdolgozatomat - majd a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szereztem meg második diplomámat 2005-ben.
A tanulmányaid befejezése után, hogyan alakult a „fővárosi életed”?
2000-ben, a diploma megszerzése után az Országgyűlési Könyvtárban kezdtem el dolgozni
tájékoztató könyvtárosként. Óriási öröm és megtiszteltetés volt számomra minden nap a Parlament épületébe bemenni és ott munkálkodni.
13 évig dolgoztam itt. 2013-ban átkerültem a
Képviselői Információs Szolgálathoz, ahol kutató munkatársként elsősorban törvényalkotási
háttéranyagokat készítettünk a képviselők részére. Elmélyült, precíz munkát igényelt, sokat
tanultam belőle. 2017 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
könyvtárvezetője és megbízott oktatója vagyok.
Könyvtárvezetőként elkerülhetetlenné válik a
kérdés; mit jelentenek az életedben a könyvek?
Nagyon szeretem a könyveket, a mesekönyvektől
a tudományos könyvekig mindet. A gyerekeimnek is sokat meséltem, hiszek a mesék erejében,
és fontosnak tartom őket. Jogi tanulmányaim során kevés időm volt szépirodalmat olvasni, mivel
rengeteget kellett tanulni, így akkoriban jobbára
csak a jogi tankönyveket olvastam.
Manapság sokszor lehet hallani, hogy a digitalizáció miatt, egyre kevesebb olvasójuk van
a könyvtáraknak, hiszen a világhálón egy-egy
kattintással elérhetővé válnak a szükséges információk. Milyen tapasztalataid vannak er-

ről, az egyetemisták mennyire „használják”
a könyveket?
Hiszem, hogy szükséges a fejlődés az élet minden területén, és ez alól a könyvtárak sem kivételek. Óriási technikai, technológiai átalakuláson mennek át a könyvtárak, mégsem áldozott
le a könyveknek. A nyomtatott könyvek ma is
jelentős szerepet játszanak, főként a tudományos világban. A kutatók amellett, hogy egyre
kényelmesebbnek érzik az online adatbázisok
használatát, azok távoli hozzáférését, mégis veszik, kölcsönzik, olvassák a nyomtatott könyveket is. Nem lehet mindent digitalizálni, hiszen
szigorú szerzői jogi szabályok vonatkoznak rá, és
ameddig ez így van, addig biztosan lesznek még
könyvek, amiket kézbe foghatunk, lapozhatunk.
Ráadásul az is érdekes, hogy máshogyan olvasunk egy könyvet, és máshogyan egy e-bookot
vagy akár egy hosszabb tanulmányt a képernyőn.
Az agyunk egyelőre több oldalt képes befogadni
a nyomtatott könyvekből, mint az elektronikus
forrásokból. Érdekes, hogy a hallgatók is inkább
a nyomtatott könyvet használják az e-jegyzettel
szemben.
Mikor fogalmazódott meg benned a gondolat,
hogy szívesen oktatnád az egyetem hallgatóit?
Az egyetem végére kezdett körvonalazódni számomra, hogy engem inkább a jog elméleti, tudományos oldala vonz, és kevésbé a gyakorlati része.
2006 és 2012 között a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem jogi asszisztenseit tanítottam (párhuzamosan az Országgyűlési Könyvtári munkám
mellett), és nagyon élveztem. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy ezt szívesen csinálnám,
nagyon sok pozitív megerősítést kaptam a diákoktól. Rengetegen el is végezték később a jogi
egyetemet. Sokakkal sikerült megszerettetni a
jogot, és szertefoszlatni azt a tévhitet, miszerint
a jog unalmas, száraz, magolós tárgy. Szerintem
a jog nagyon is logikus és rengeteg izgalmas kérdést boncolgat. Örülök, ha sikerül átadnom azt,
amit én már látok, amit értek, és ők is megértik
ezáltal. Ezért érdemes tanítani.
A munkádat tekintve meg vagy elégedve a
„helyeddel”?
Az álmom volt, hogy a jogi karon oktathassak.
Persze sokat kell még tanulnom, de igyekszem
példát venni a nálunk oktató nagy tudású és alázatos oktatóinktól, akik közül többen alkotmánybírók, ombudsmanok, ügyészek. Itt végeztem, és
azt érzem, hogy a helyemen vagyok. Mindegyik
végzettségemet „használom” a mindennapokban,
hisz könyvtáros vagyok, pedagógus és jogász, a
jogi karon ez egy jó párosítás.
Mit szeretnél még megvalósítani?
Nagyon szeretnék egy olyan egyetemi könyvtárat
létrehozni, ahol jó hangulatban, mégis szakmailag színvonalas és hiteles jogi tájékoztatás folyik.
Annak ellenére, hogy nálunk a joghallgatók nem

Dr. Aczél-Partos Adrienn
tudnak kölcsönözni, csak helyben olvasni, mégis,
főleg szorgalmi időszakban tele van a könyvtár,
aminek nagyon örülünk. Ezt még szeretném fokozni, sokkal inkább a hallgatók igényeire szabni
a könyvtárat, ahol tudnak egyénileg vagy akár
csoportosan tanulni, de kicsit pihenni is akár. A
kollégáimmal sorra látogatjuk a hazai jogi karok
könyvtárait, ahol tapasztalatot cserélünk, és a
jó gyakorlatokat igyekszünk átvenni, ezáltal is
tanulunk, fejlődünk. A szakmai fejlődésen túl,
a mi kis csapatunkat is építjük, hiszen ilyenkor
kicsit kizökkenünk a hétköznapokból, és együtt
vagyunk.
Jelenleg min dolgozol?
Éppen a doktori disszertációm befejezésén,
ugyanis ez elengedhetetlen az egyetemi oktatáshoz. A család mellett ez nem könnyű feladat, húzódik egy ideje, de talán ebben az évben
kész lesz.
Ha már említetted a családot, mit tudhatunk
róla?
Az első diplomám megszerzése évében ismerkedtem meg a férjemmel, immár 19 éve vagyunk
együtt. Van egy 12 és egy 5 éves gyermekünk.
Budapesten élünk, bár hozzá kell tennem, hogy a
Kertvárosban lakunk, ami szerintem azért az élhetőbb része a fővárosnak. A férjem is vidéki, így
nem volt kérdés, hogy zöldövezetben szeretnénk
élni. Van egy nagy kertünk, ahová ki tudunk ülni,
a gyerekek ki tudnak menni játszani, a szomszédok beszélgetnek egymással, megismernek
a boltban, szóval kicsit vidéki hangulata van a
mi Budapestünknek.
Visszajönnél Devecserbe, hogy megmutatkozz?
Örömmel.
Köszönöm az interjút!
Vincze Barbara
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PORTRÉFILM ANTALL JÓZSEFRŐL

„A POLITIKÁBAN ÉS A SZERELEMBEN NINCS MINDIG ÉS NINCS SOHA…”

Antall József egykori miniszterelnök
Még június 24-én vehettünk részt a könyvtárban azon a rendezvényen, amely keretén belül
megnézhettük Dér András rendező által készített portréfilmet a néhai miniszterelnökről. A
nem rövid bevezetőt Jeszenszky Géza, - a volt
tanítvány, majd házasság okán, rokon és az MDF
volt külügyminisztere – mondta Antall József
életéről, politikai szerepvállalásáról, helytállásáról. Jeszenszky szerint a fiatal nemzedéknek
be kell mutatni, meg kell őrizni hitelesen a
múltat. Az ötrészes film célja is ez a nemes törekvés. Oroszi, Doba, Noszlop és Borszörcsök
is képviseltette magát a filmbemutatón, mert az
idős környékbelieket is megszólaltatták, akik
id. Antall Józsefre emlékeztek, hisz Oroszi és a
Somló vidéke kedvelt helyük volt. Antall József
(MDF) sok nyarat töltött e vidéken, itt gyerekeskedett, itt volt módja lovagolni, a paraszti
életet megismerni. Számtalan szép és meghatározó történelmi emlék is fűzte ide. Csak
egy a sok közül, hogy 13 évesen a Szt. István
kilátó tetejéről nézte végig az oroszok vonulását a 8-as műúton. Mindezekre a film előtt
Jeszenszky Géza emlékeztette a hallgatóságot,
aki mint Antall-tanítvány ízlelhette meg elő-

Jeszenszky Géza az Antall-kormány külügyminisztere és Dér András filmrendező, operatőr
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
ször a somlóit. Azóta neki is birtoka, pincéje sose szabad, hogy elveszítsd a fejedet. Vagy egy
van a hegyen. Antall József betegsége már a másik örökérvényű mondata: a politikában és a
kormányalakításkor kiderült, de nem volt ideje szerelemben nincs mindig és nincs soha. Antall
önmagával foglalkozni, mert betegségét felülír- is megjárta még fiatalon a kálváriáját, hiszen
ta az a megbízás, amit a magyar néptől kapott 1956-os cselekedeteiért a gyűjtőfogház lakója
akkor, idézte fel a közönségnek Jeszenszky. A is volt. Kilenc hónapig munkát sem kapott csakötelességtudat e tekintetben mindenekfelett ládos emberként. Majd büntetésből, az Eötvös
állt Antall miniszterelnökségében. Ha akkor gimnáziumból, a Toldyba helyezték át. Mint sok
lemond, biztosan tovább él, mert tudta volna év múlva kiderült, diákjai közül is egyikkel megmagát kezeltetni, lehetősége lett volna pihenés- figyeltették, jelentést kértek, írattak vele. Főként
re, osztotta meg véleményét Jeszenszky Géza a arra voltak kíváncsiak, miről beszél a tanár úr,
megjelentekkel. A kemoterápia után pár órával hogyan viselkednek vele a tanulók. Antall túl
már a Parlamentbe sietett mindig az ülésekre. hatásos, szuggesztív személyisége magával raAntall József 1993. december 12-én, 61 évesen gadta tanítványait, s ez fájt az akkori hatalomhunyt el. Sírját somlói emlékek díszítik, éppúgy, nak. Dér András rendező elmondta, hogy „nem
mint az apjáét, akinek somlói bazaltból készült oltárképet kívántam festeni”, csak megmutatni
a síremléke. Feleségével (Fülepp Klára) 41 évet a valóságot, s azt, hogy Antall nem a semmiből
éltek házasságban. Két fiúk született, akiknek a érkezett… A rendező megígérte, hogy a töbnevelése jórészt Klára asszonyra hárult. Antall bi részt is elhozzák Devecserbe, amit éppúgy,
mindig elhivatottan dolgozott, munkára for- mint a mostanit, az érdeklődők a könyvtárban
dított idejét nem sajnálta sosem. A gyerekeket ingyen megtekinthetik. Vetítés után beszélgetpedig mindig biztonságban tudta felesége fel- hetnek benyomásaikról, megoszthatják emléügyelete alatt. Felnőtt fiai szeretettel emlékez- keiket a Somlóországhoz mélyen kötődő Antall
nek rá, az ebédlőasztalnál való hosszú beszél- Józsefről, politikai pályafutásáról.
getésekre leginkább, mert kétszer, háromszor
focizott talán csak velük. De múzeumba szíveM. Mester Katalin
sen elvitte őket. Felnőve gyakran hallották tőle,

POGGYÁSZ NÉLKÜL
A Városi Könyvtár olvasótermében mutatták be dr. Czeidli István Devecserben élő ny. várpalotai jegyző legújabb, 6. verseskötetét, melynek
címe Poggyász nélkül. A megjelenteket az intézmény igazgatója Szente-Takács Anna köszöntötte. A könyvbemutatót Pócsik József várpalotai
iskolaigazgató szerkesztette, akit barátai kísérték el Devecserbe. Madaras
Annamária ny. középiskolai magyartanár, laudációjában méltatta a verseskötetet, Budai László könyvtárigazgató verset mondott az említett két
személy mellett. A beszélgetés során megismerhették a költő gyermekés ifjúkori zalai, a nagykanizsai gimnáziumi és a pécsi egyetemi éveit.
Pócsik József házigazda kérdésére beszélt családjáról is, mely számos
versének ihletője. A szervezők régi fényképeket is levetítettek a költő
internetes fotóalbumából, s néhány megzenésített Czeidli költeményt is
lejátszottak. A hallgatóság sorából Szövérfi Gellért a szerző Somló című
versét mondta el. Dr. Czeidli István nagy örömére sok volt várpalotai
munkatársa is eljött a devecseri könyvbemutatóra.
Czeidli József

Balról jobbra: Szente-Takács Anna, Madaras Annamária, Pócsik József, dr.
Czeidli István, Budai László
Fotó: Czeidli József

Sorsok
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EMBERMESÉK

AZ ÜGYVÉD, AKI SOK-SOK EMBER ÉLETÉT IGAZÍTOTTA EGYENESRE; 100 ÉVES

’56-os ünnepen; Vaczkó László, dr. Világosi György, Timár László
Szeretjük a kerek számokat. A százat meg kiváltképpen. És, ha ez a 100-as születésnapot jelez,
akkor páratlanul felemelő, hisz nagyon ritka adomány; száz év egy halandó életében. Dr. Világosi
György kegyeltje a sorsnak, augusztus 14-én ünnepelte 100. születésnapját. Unokái javaslatára a
megható, jeles ünnepen a család platánfát ültetett
szeretetük jeléül a családfő tiszteletére. Rendhagyó
embermesével köszöntöm a 100 éves dr. Világosi
Györgyöt.

között tett meg kb. 900 km-t. Bajtársai elhullottak
mellőle, akna vagy golyó találta el őket vagy ülve
megfagytak. 1943 májusában ért haza.

Minden nehézségen, akadályon átlépett
1919. augusztus 14-én született Zalabéren. A tíz
segéddel dolgozó kőművesmester apának nem
jelentett gondot a hat főre (4 gyerek) növő család eltartása. De, mert okos ember több lábon
áll, ezért gazdálkodtak is; állatot tartottak, földet
műveltek. A háború megállította az építkezéseket.
Maradt a földművelés, amelyben a gyerekek is sokat segítettek. Megélhetési gondjuk nem volt, de
kiadásaikat csökkenteni kellett. A szűkös anyagi
lehetőségek ellenére mind a négy gyereket tanulni küldték. Gyurkát, a legifjabbat a zalaegerszegi
gimnáziumba íratták. 3 év vonatos „ingázás” után
megszűnt a bejárási lehetőség. Veszélybe került
a tanulás, de jött a segítség; Mindszenty (Pehm)
József hercegprímás húsz tanulónak – köztük
Világosi Györgynek is – szerzett „házról házra”
kosztolási lehetőséget. Szállást a nagybácsi biztosított. Így lett meg 1939-ben az áhított érettségi bizonyítvány. És még ebben az évben az első
munkahely is várta a körjegyzőségen.
A háború (többször is) közbeszólt
1940. december 2-án katonának sorozták a szombathelyi tüzérekhez. Közben a tudta nélkül a körjegyző beíratta a Pécsi Jogtudományi Egyetemre.
Így lett egyszerre katona, joghallgató és a hadapród
tiszti iskola tanulója. Nappal katona, este 9-ig készült a tiszti iskolára, éjjel 3-ig jogot tanult, 6-kor
kelt. Erős lelki és fizikai erő kellett mindehhez. Az
első jogi vizsgára eltávozást kellett kérnie. Megszállottan készült rá. Megérte. 1942-ben újra a
frontra küldik. Mint zászlós a gépágyús szakasz
parancsnoka, amellyel a Donig jutottak. A front
összeomlása után hazaindult gyalog hóban, fagyban, nyers krumplit és répát rágcsálva. Hullák ezrei

Díszpolgárok; dr. Világosi György és Szücs Lajos

Gyuri bácsi feleségével
rencsés találkozást 1951-ben házassággal pecsételték meg. A frigyből született 1952-ben György,
1956-ban Gábor. Az ügyvédi vizsga dátuma 1953.
Az ’56-os események Devecsert sem kerülték el.
Dr. Világosi Györgyöt beválasztották a Forradalmi
Tanácsba, ahol minden erejével igyekezett visszatartani a „forrófejűeket”. Fő feladatának tartotta
a környező települések Kisgazda pártjainak újjászervezését. Semmi törvénybeütközőt nem tett,
bizonyság rá, hogy az ÁVH-tól 3 hét fogvatartás
után szabadon engedték. Nem vállalta a beszervezést, ezért nem gyakorolhatta ügyvédi munkáját.
Csak 1994-ben kapta vissza ügyvédi engedélyét.
1977-ben elvesztette feleségét és unokáját, 1991ben meghalt nagyobbik fia. A mély gyász feldolgozását folytonos munkája segítette.

Szerelem békében és háborúban
A leszerelt katona, mint joghallgató előadásokat
tartott vidéken. Így jutott el Vörösmartra, ahol
megismerkedett Pilisi Irénkével. A fiatalok között
szerelem szövődött. A szülők áldásukat adták az
eljegyzésre. Az 1944-es újbóli hadbavonulás sem
szakította szét a szerelmet, mert nagyon erős volt.
Egy év múlva Világosi György végleg leszerelt.
Amikor csak tehette utazott Irénkéhez. 1948-ig
sokszor találkoztak. Bíztak szerelmük beteljesülésében. A háború azonban személyes bosszút állt;
Vörösmartot Szerbiához csatolták, Irénke édesapját elhurcolták. Férfi kellett a házhoz, György
nem mehetett, Irénke máshoz ment férjhez. 3
év kellett a belenyugváshoz. Irénke néhány éve
meghalt. Lánya és Gyuri bácsi fia, Gábor felvették a kapcsolatot.
A háború véget ért, csak kegyetlen emlékeit
hagyta. És jött ’56
Világosi György 1947-ben szigorlatozott és lett
ügyvédbojtár Budapesten. 1947-ben került Devecserbe dr. Vathy Jenő ügyvédhez ügyvédbojtárnak,
ahol Péter Gabriella volt az adminisztrátor. A sze-

Emlékezés a hősökre (dr. Világosi György a bal szélen)
Most a 100. születésnapon elmondhatjuk, hogy
csodás életutat járt be dr. Világosi György. Minden helyzetben, kegyetlen körülmények között
is megőrizte emberségét, hitét az emberekben,
munkaszeretetét és töretlen optimizmusát.
Váti Ferenc

Házunk Tája
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A BEFŐZÉSRŐL…
Valaha, s tán sokaknál ma is a nyár
egy része a befőzésről szólt, legalábbis a háziasszonyok, a családanyák körében, akiknek egész évben gondoskodni kell az asztalra kerülő finom,
minőségi falatokról. A mélyhűtő feltalálása előtt csak egyetlen módszer
volt, a befőzés, mellyel a téli hónapra
is átmenthették a nyári gyümölcsök
ízeit, lekvárokban, befőttekben. A befőzésnél fontos a tisztaság! Elengedhetetlen, hogy minden eszköz, edény
és az üvegek is tiszták legyenek. Csak
friss, nem túlérett, ha jól érett, akkor
hibátlan gyümölcsöt, zöldséget használjunk! A hibás, beteg terméseket
ne használjuk fel, mert könnyebben
romlik meg tőle az eltett befőtt vagy
savanyúság! Nem egy bonyolult dolog az egész, csak hozzá kell kezdeni!
Aztán a sikerrel megjön a kedv! A
szezon kezdődik az eperrel, cseresznyével, meggyel, málnával, majd jön
a sláger, a sárgabarack, a szeder végül
a körte, szilva és a csodás birsalma.
A baracklekvár a dzsemek, lekvárok
királynője, mondják sokan. A lekvárok régen az orvostudományban
is fontos szerepet kaptak. A rossz
ízű gyógyszereket a finom lekvárral
tették elviselhetővé a betegek számára. Mostanában kezdenek divatba jönni a zöldséglekvárok is. Igaz,
már vagy 15 éve találkoztam zöldparadicsom-lekvárral is. Fagyi mellé kaptam egy kanálkával. Érdekes
ízkavalkád lett a kettőből. Főztem
is egyszer, amikor hamar jött a hideg, s zöldparadicsomjaim feléből
lekvárt készítettem, másik részét a
csalamádéba szeltem. Kóstoltam már
lilahagyma-lekvárt is. A gyümölcsök
közül azért leggyakrabban a sárgabarackból, szilvából készítünk lekvárt.
A fent említettekből csak az igazán
ínyencek készítenek lekvárt. Minden
nemzet más és másféle lekvárt szeret.
Például Angliában a narancslekvár
az igazi. A csehek az áfonyalekvárra
esküsznek, meg az erdélyiek is, a németek almapürét készítenek. Általában a nemzetek azt a lekvárt készítik,
szeretik, amilyen gyümölcs az éghajlatukon megterem. Kivétel itt most
a narancslekvár, hisz a déligyümölcs
nem terem Angliában. Jómagam a
héjakból készült lekvárokért nem
rajongok, ismerve a növényvédelmi, permetezési szokásokat. A lekvárkészítés lényege, hogy hosszabb
távon képesek legyünk hűtés nélkül
tárolni a gyümölcsöt. A jól elkészített
lekvár hosszú-hosszú évekig eláll.
Ha megkeményedik a celofán alatt,
késsel vágható, akkor kitűnő a buktába. Főzzünk lekvárt, hogy legyen
majd mivel összeragasztani az islert,
a vaníliás karikát, megkenni a piskótatekercset. Kell a jó lekvár, hogy

jó zserbót süthessünk, s legyen mit
kenni a palacsintába. Kell az olyan
lekvár, ami a hőre nem olvad fel, nem
válik színes, édes vízzé (mint a vásárolt lekvárok zöme). Az érett, finom
gyümölcs, cukorral való felfőzése, a
házi lekvárkészítés erre megoldást
jelent. Ebben az esetben a cukor segít
a tartósításban, a hő meg a felesleges
víz elpárologtatásában, így sűrítve
be a gyümölcsöt. Mitől függ a főzési idő? Általában attól, hogy mennyi
idő alatt válik homogénné a lekvár,
tűnik el a gyümölcs héja. Bár vannak, akik azt szeretik, ha a szilvalekvárban látható, érezhető a gyümölcs
héja, ott pöndörödik a palacsintán,
mikor azt megkenjük. Ebből ismét
érezzük a valódi gyümölcsöt. Meg
ne turmixold a szilvalekvárt, szokott
figyelmeztetni a nagyobbik fiam, szeretném látni a héját. No, idén nem
nagyon lesz szilva, úgy néz ki. Ezért
mindig azt kell megbecsülni, befőzni, ami éppen terem. Idén akár több
évre is befőzhettük a szilva ellenében
a baracklekvárt. Tavaly a körte is gyönyörködtetett bennünket. Idén ebből
sem sok terem. A lekvárfőzésben is
„több iskola” vetekszik egymással.
Sokan előre lecukrozott gyümölcsöt
főznek fel, mások a már önmagában
pépessé főtt gyümölcsökhöz mérik
hozzá a cukrot. (Jómagam is ekkor
teszem bele a cukrot.) Vannak, akik
héjastul főznek fel bizonyos gyümölcsöket, pl. a sárgabarackot, míg mások a leforrázott gyümölcsről lehántják a héjat, és úgy teszik a lekváros
fazékba. Be kell valljam, szinte úgy
főzök be, mint valaha az anyukám,
nem szeretem az édesítőszereket, s az

egyéb pótlékokkal feljavított lekvárokat. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne
értenék egyet a létjogosultságukkal,
hiszen a cukorbetegek számára is
kell, hogy legyen alternatíva. Ez esetben, valóban elengedhetetlen az édesítőszer használata. Ennek ellenére
azt hiszem, az igazi „békebeli lekvár”
elkészítéséhez cukorra van szükség.
No, és mennyi legyen a cukor a kilónkénti gyümölcshöz? Ez tényleg nagy
kérdés! Jól emlékszem 70-80 dkg-ot
is emlegetett még valaha anyukám,
úgy 35-40 éve. Ez a cukormennyiség felére szelídült azóta a modern
gasztronómiai, reformkonyhai ismeretek tükrében. Ma már kaphatóak
az úgynevezett befőzőcukrok, amik
némi zselésítőanyagot is tartalmaznak, ezzel jobb állagot adnak a lekvárnak lerövidítve a főzési időt is.
A befőzőcukrokban még citromsav
is található, ez a lekvár ízét, színét
hivatott javítani. Például, nem barnul meg, hanem világossárga marad
tőle a baracklekvár még évek múlva is. Ám vannak kifejezetten olyan
gyümölcsök, amelyek cukor nélkül
is elkészíthetőek. Igaz, itt hosszabb
az elkészítés folyamata, de megéri.
Ilyen gyümölcs a szilva, a cseresznye. Mindkettőt főztem már cukor
nélkül. A lekvárt szinte folyamatosan
keverni kell, amíg készítjük. Arra
minden esetben figyelni kell, hogy
a főzőlapon lévő „lángok” nagyságrendileg hova esnek, s forgassuk a
lábost időnként a gázláng fölött, még
akkor is, ha van alatta lángelosztó.
Először egy kevés lekvárt kell beleönteni az üvegekbe, majd hagyni, hogy
a hőt átvegye, s csak ezután szabad

folytatni. Ügyeljünk arra, hogy az
üveg szája lehetőleg ne legyen lekváros. Ha mégis megtörténik, ami
nem ritka, azonnal le kell törölni,
ne hagyjuk rászáradni. A jól felfőzött lekvárra semmilyen tartósítószer
nem kell, olvasom sok könyvben.
Jómagam mégis mindig használok
nátrium-benzoátot, s már évtizedek
óta nem szalicilt. Nem akarom kockáztatni a sok finom gyümölcsöt, a
munkámat. A megtöltött üveg lezárható celofánnal vagy fémtetővel, esetleg ezek kombinációjával. A celofán
valamilyen szinten átereszt, így a lekvár évek alatt egyre koncentráltabb
lesz, s ezt tesszük a buktába. A fémtető alatt hígabb, folyékony marad
a lekvár, abból nem illan el a folyadék. A száraz dunszt régi és jól bevált
módszer a lekvárokban esetlegesen
még előforduló mikroorganizmusok
elpusztítására. Sűrűn egymás mellé
tesszük egy pléddel kibélelt kosárba,
vagy nagy lavórba, kinek mi van erre
a célra. A papír is kitűnő hőszigetelő. A lényeg, hogy hosszan melegen
tartsuk. A száraz dunsztolás akár 2
napig is eltarthat. Azt türelmesen ki
kell várni, hogy a dunsztban teljesen
kihűljenek a lekvárok. Akinek kertje
van, folyamatosan elteheti a beérő
gyümölcsöket, de a „szedd magad”
akciókban jó áron vásárolhatunk is.
Aztán a savanyúságok eltevéséről,
a lecsó, meg paradicsom befőzésről még nem is beszéltünk. Csak az
édességeket nyalogattuk eddig. A savanyúságoknak, csalamádénak, most
lesz itt az ideje, majd szeptemberben.
Jó munkát mindenkinek!
M. Mester Katalin
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VILÁGBAJNOKI EZÜSTÉRMES KOVÁCS MARCELL

Január elsejétől fogva heti öt edzéssel készültünk a versenyekre. Szezon
közben jórészt technikai és taktikai
gyakorlatok vannak, felkészülési időszakban ezek fele-fele arányban oszlanak meg az erősítő, állóképesség
fejlesztő gyakorlatokkal.

helyen végeztem egyéni kumitében.
Ezek után következett a montenegrói
Shotokan Európa-bajnokság. Sajnos
nem jött ki jól a lépés, csak csapat
kumitében sikerült egy bronzérmet
elhoznom. Májusban került megrendezésre a WKF Magyar Bajnokság, ahol sajnos szintén nem sikerült
visszazökkennem rendesen, így itt is
csak csapatban sikerült elhoznunk
egy harmadik helyet. Június végén
következett a Pozsonyban megrendezésre kerülő WUKF Világbajnokság.
Ezen a versenyen sikerült visszahozni a formámat, ugyanis a döntőig
meneteltem. A bírók sajnos román
ellenfelemet látták jobbnak, így világbajnoki 2. helyezést értem el a +85
kg-os felnőtt kategóriában.

Milyen formában kezdted a versenyeidet?

Melyik helyezésed megszerzése volt
igazán küzdelmes?

Az első versenyeken általában jól
szoktam kezdeni, ez most is így volt,
aranyéremmel indítottam a szezont.

A világbajnoki ezüstérem, de a jó
forma időzítésnek köszönhetően
sikerrel vettem az akadályokat. A
súlycsoportomban sok jól képzett
és tapasztalt versenyző indult a világ különböző részeiről. A selejtező
mérkőzéseim közül kettőt is 6-0-ra
(sanbon shobu rendszerben technikai K.O.) nyertem meg, ami nagy
lendületet adott a döntőbe jutáshoz.

Pozsonyban rendezték meg a karate
WUKF Világbajnokságot, melyen
Kovács Marcell a dobogó második
fokára állhatott. A világbajnokságon kívül több versenyen is részt vett
a Sun-Dome SE devecseri versenyzője, akit szezonbeli szerepléséről
kérdeztem.
Hogyan zajlott a felkészülésed a
tavaszi szezonra?

Melyik versenyeken vettél részt,
milyen eredménnyel?
Öt versenyen vettem részt, abból kettő felkészülési volt. A Széki Kupán 1.
helyen, az ajkai Sun-Dome Kupán 3.

Kovács Marcell (kékben) a WKF Magyar Bajnokságon, ellenfele Hárspataki
Gábor (MTK)
Fotó: FotoBP, Magyar Karate Szakszövetség
Összességében elégedett vagy a
megszerzett helyekkel?
Ha minden versenyről aranyéremmel távoztam volna talán elégedett
lennék..., így nem igazán.
Mikor lépsz legközelebb tatamira?
Szeptember első hetében tartják az
első WKF Vidékbajnokságot, az lesz
az első versenyünk.

Mivel telik a nyarad?
Dolgozom, mellette pedig az edzések
is folytatódnak, de azért kikapcsolódásra is van idő ilyenkor.
Köszönöm az interjút! Az elkövetkezendő versenyeidhez sok sikert
kívánok!
Vincze Barbara
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„MOZGÁSBAN AZ ERŐ” - EGY NAP SPORTTAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

Sokan kipróbálták az evező ergométert
Fotó: DVTV/Vincze Barbara
Az idei Városnapok első napján, június 29-én a sport kapta a
főszerepet. Devecser Város Önkormányzata támogatásával, a Magyar Rendészeti Sportszövetség
által szervezett, „Mozgásban az
erő” – Egy nap sporttal az egészségért prevenciós célú sportnap
hatodik állomásának Devecser városa adott otthont. A Magyar Rendészeti Sportszövetség azzal a céllal
alakult, hogy a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek állományának és
azok családtagjainak szabadidősés versenysport tevékenységét koordinálja. A 26 tagegyesületben 50

különböző sportágban 117 szakosztály működik, ahol közel 6000
fő sportol. A megnyitón Ferenczi
Gábor polgármester, valamint Lakatos István a Veszprémi Rendészeti Sportszövetség elnöke mondott
köszöntőt. A rendezvény kiemelt
célja, hogy felhívják a lakosság figyelmét a mozgás egészségre gyakorolt hatására. Az esélyegyenlőség keretében a fogyatékossággal
élők, a hátrányos helyzetűek, az
ülő munkát végzők, az utánpótlás korú fiatalok, illetve bármely
sportolni vágyó érdeklődő számára is lehetőséget biztosítottak
a mozgásra. A Várkertbe kilátoga-

tók különböző szabadidősportokkal – pingpong, airsoft fegyverek,
kondipark, kapura rúgás, aerobik,
gerinctorna, érzékenyítő akadálypálya - ismerkedhettek meg. Kipróbálhatták az evező ergométert,
valamint prevenciós szűrővizsgálatokon, életmód tanácsadáson is
részt vehettek, illetve néptánc és
kutyás bemutatót is megtekinthettek. A sportnapon a rendvédelmi
szervek is képviseltették magukat.
A honvédség, a katasztrófavédelem ügyességi pályával, a rendőrség
bűnmegelőzési sátorral, biztonsági öv szimulátorral és humanoid
robottal várta az érdeklődőket. A
mozgás mellett kiemelt szerepet
kapott az egészséges életmódra,
az egészséges táplálkozásra való
figyelemfelhívás a Devecseri Portéka egészséges, bio alapanyagokból
készült termékei által. A szabadidősport népszerűsítése céljából a
Magyar Rendészeti Sportszövetség
egy PREvent elnevezésű innovatív
alkalmazást hozott létre. A felület
bárki számára ingyenesen használható, sport és egészséges életmód
fókuszú, közösségalapú eseményszervező applikáció, melyen a re-

gisztrálók szabadon létre tudnak
hozni többféle sporteseményt, táplálkozási és egyéb tanácsadásokat,
melyek megjelennek az alkalmazás
térképében. A létrehozott eseményekre más résztvevőket is meg
tudnak hívni, illetve a térképen
megjelenik a környéken elérhető
többi rendezvény is, így egymást
ösztönözve épül a közösség és javul a népesség egészségi állapota
– tájékoztatta lapunkat Czine-Ilyés
Erzsébet, a Magyar Rendészeti
Sportszövetség – Mozgásban az
erő pályázatának szakmai vezetője. A szervezők a legkisebbekre
is gondoltak a szabadidős programok szervezése során, a gyerekek
kedvükre ugrálhattak a légvárban,
a Magyar Vöröskereszt képviselői
pedig csillámtetoválásokat készítettek a kicsiknek. A programokon
való részvétel mindenki számára
ingyenes volt. A nap zárásaként
értékes ajándékok kerültek kisorsolásra, melyet az Exatlon Hungary győztese, Huszti Kata adott át a
nyerteseknek.
Vincze Barbara

DEVECSER KUPA KISPÁLYÁS LABDARÚGÓTORNA
Június 29-én a „Mozgásban az erő” elnevezésű
rendezvénnyel párhuzamosan került megrendezésre a hagyományos Devecser Kupa kispályás
labdarúgótorna. A meghívásos négycsapatos
tornán a házigazda Devecser Öregfiúk csapata
mellett a Roma FC, Diszel, valamint a Rendőrség
csapata lépett pályára. A kezdő sípszó elhangzása előtt, Nyoma László (Cuci) a Devecseri
Tömegsport Szakosztály vezetője köszöntötte
a jelenlévőket, s egyben köszönetet mondott
mindazoknak, akik hozzájárultak a rendezvény
megvalósításához. A sportszerűen futballozó csapatok, barátságos és egyben küzdelmes
mérkőzéseket játszottak egymással. A bírói feladatokat Tahin József és Szövérfi Gellért látta
el. Az eredményhirdetésre a programsorozat
végén került sor. Az első három helyezett okle-

Fotó: DVTV/Vincze Barbara
velet, serleget és érmet, illetve minden résztvevő
csapat egy-egy labdát kapott. A díjakat Bognár
Ferencné és dr. Németh Ákos Pál alpolgármesterek adták át. A tornán első helyezést ért el a
Devecser Öregfiúk csapata, második helyezett
lett a Roma FC, a harmadik helyen végzett a
diszeli alakulat, míg a negyedik helyezést a
Rendőrség csapata szerezte meg. Külön díjazás-

ban részesült a legjobb kapus teljesítményéért
Szép Tamás a hazai csapatból, a gólkirály címet
Sáringer Dávid, a Roma FC játékosa nyerte el. A
jó hangulatban telt mérkőzéseket és a díjátadót
követően megvendégelték a csapatokat, melyet
kötetlen baráti beszélgetés követett.

nek, a szemerkélő és olykor intenzíven eleredő
eső bizony próbára tette a pilótákat. A körülmények ellenére, a technikás, tempós devecseri
pálya nagy kedvence az „aszfaltbetyároknak”,
mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a versenyre
való közel száz nevezés. Az Emlékpark körül
kialakított pályán csak kisebb kicsúszások miatt állt meg a verseny, de szerencsére nagyobb
kárt vagy sérülést senki nem szenvedett. Mulicz
László, az SR Sport Egyesület elnöke elmondta,
hogy a pálya vonalvezetésében nagy változtatások nincsenek az elmúlt évekhez képest,

idén újításként egy „csigát” (egy bója körül
450 fokot kell fordulni a megadott módon és
irányban) tettek be. A verseny végén 13 kategóriában és abszolútban is osztottak serleget
a legjobban teljesítő versenyzőknek. A futam
devecseri résztvevői közül Felvidéki István 2.
helyezést ért el N3 kategóriában, Nyoma Péter
3. helyezett lett H2 kategóriában, a Junior kategória első helyezettje ifj. Sárközi Róbert Ákos.

Vincze Barbara

SZLALOM KUPA

Fotó: DVTV/Vincze Barbara
A versenynaptár zsúfoltsága miatt, idén csak
egy alkalommal, június 23-án látta vendégül
városunk az SR Sport Racing által szervezett
Dunántúli Szlalom Kupa futamot. Az időjárás
sajnos nem kedvezett az autósport résztvevői-

Vincze Barbara

Alapítva 1927-ben

Sport/Könyvajánló

NYÁR AZ ÍJÁSZOKNÁL

Fotó: Somló Íjászai Egyesület
Az íjászoknál nincs nyári szünet, sőt ilyenkor a
legaktívabbak. Bár a szezon már tavasszal elkezdődik, a legtöbb versenyt ebben az évszakban
rendezik. Nincs ez másként a Somló Íjászainál sem. Július 27-én rendezték meg a második
örömíjász versenyüket Meggyeserdőn. A 106
nevező közt voltak Szlovákiából és a Dunántúl
számos más pontjáról érkező vendégek. A vis�szajáró íjászokon kívül, idén nagyon sok „új”
versenyző is eljött. Az előző versenyek jó híre
messze szállt, aminek nagyon örültek a szervezők. A megmérettetésen 24 különböző célt
kellett legyőzni, melyek között voltak hagyományos 3D-s állatok, ügyességi célok és csatacsillag
dobás is. A résztvevők egybehangzó véleménye,
hogy a verseny nagyon jól szervezett, remek
pályán, jó hangulatban telt és még az időjárás
is kegyes volt hozzájuk. Az egyesület ezúton
szeretne köszönetet mondani a város Képviselő-testületének, külön köszönet Ferenczi Gábor
polgármester úrnak, aki a versenyt megnyitotta és rendelkezésre bocsájtotta a meggyeserdei
területet, a Fazekas pincészetnek, akik a saját,
több üveg palackozott borukat ajánlották fel a
díjazottaknak és mindazoknak, akik segítettek
a verseny szervezésében és lebonyolításában. A
verseny eredményei: Varga Krisztián ifi nomád
1., Tóth Andrea ifi longbow 2., Horváth Dávid ifi
longbow 1., Kamondi Bence ifi vadászreflex 2.,
Darida Kata felnőtt longbow 1. és Ulrich Ambrus senior vadászreflex 2. helyezés. A Somló Íjászai természetesen több más versenyen is részt
vettek. Áprilisban, Lajoskomáromban jártak, s
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a következő eredményekkel tértek haza: Telek
Attila senior nomád 1. helyezés, Ulrich Ambrus senior vadászreflex 1. helyezés, Vági Róbert
felnőtt longbow 1. helyezés és Darida Kata felnőtt longbow 1 helyezés. Májusban Csornára
utaztak, ahol a népszerű Harry Potter könyv
ihlette célokkal készültek a szervezők. Itt Darida
Kata felnőtt longbow 1., Guzslován Edina felnőtt
longbow 2., Ulrich Ambrus senior vadászreflex
2. helyen végzett. Június mozgalmas hónap volt.
2-án a sümegi várban rendeztek történelmi versenyt, ahol Galambos Gábor sérült longbow 1.
helyezést, Ulrich Ambrus senior vadászreflex 1.
helyezést, Varga Krisztián ifi nomád 1. helyezést, Vörös László felnőtt vadászreflex 1. helyezést, Darida Kata felnőtt longbow 2. helyezést,
Guzslován Edina felnőtt longbow 3. helyezést
és Varga Zsófia gyerek nomád 4. helyezést ért
el. 22-én a szigligeti vár adott otthont egy újabb
versenynek. Eredmények: Galambos Gábor sérült longbow 1. helyezés, Ulrich Ambrus senior
vadászreflex 1. helyezés és Darida Kata felnőtt
longbow 2. helyezés. Június 29-30-án kétnapos
3 fordulós íjászatot rendeztek Szántódpusztán.
Itt nemcsak versenyeztek az íjászok, hanem hivatalosak voltak egy társuk pogány esküvőjére
is. Az összesített eredmények alapján Darida
Kata felnőtt longbow 1., Guzslován Edina felnőtt
longbow 2. és Ulrich Ambrus senior vadászreflex
1. helyezés. Július 7-én az egyesület több tagja
is részt vett a pozsonyi csata emlékére meghirdetett versenyen Keszthelyen. Galambos Gábor
longbow kategóriában, Varga Krisztián ifi nomád kategóriában végzett az 1. helyen. Szintén
júliusban egy újabb kétnapos vetélkedésen indultak íjászaink. Lajoskomáromban 19-én éjjeli,
20-án nappali vadászversenyen megküzdöttek
nemcsak a célokkal, hanem a nehéz tereppel
és az időjárással is. Mindkét napon eredményt
is hirdettek a házigazdák. Az éjjeli versenyen:
Guzslován Edina longbow 1., Ulrich Ambrus
vadászreflex 1., Darida Kata longbow 3., Galambos Gábor longbow 3. helyezést ért el. A nappali
verseny eredményei: Guzslován Edina 1., Darida
Kata 2., Ulrich Ambrus 2. és Galambos Gábor
3. helyezett lett.
Darida Kata
Somló Íjászai Egyesület

Felnőtteknek:

Szentesi Éva:
Pedig olyan szépen éltek

Nyilánszki Mari hétéves. Egy Tisza-menti
kisvárosban él, fullasztó, szeretet nélküli
közegben. Kopogós cipőről, Barbie babáról
és arról álmodozik, hogy az anyukája, amikor nagy ritkán hozzá szól egyáltalán, ne
úgy szólítsa, hogy „Mari, fiam”. Nem csoda
hát, hogy amint tud, elmenekül otthonról.
Önmagát és a boldogságot keresi, de vajon
képes-e a boldogságra az, akit olyan hos�szú ideig csak boldogtalanság vett körül?

Gyerekeknek:
Igaz Dóra:
Egy fiú a csapatból

Dani felkavaró mondatokat hall az iskolában. „Kevés vagy, mint Hitlerben a jóindulat” – mondja egy osztálytársa, aki később
a haláltáborokat is emlegeti. Dani kétségek
között megy haza, és próbálja megemészteni a hallottakat. A szüleitől tudja, hogy
ők zsidók, de ennél többet sosem sikerült
kihúznia belőlük. Az internetet is segítségül hívja, de amit ott talál, attól csak még
jobban megijed és összezavarodik. Amikor
az osztálytársai kihagyják a focimeccsből,
mivel hittanon alakítanak csapatokat, Dani
végképp elkeseredik. Aztán megismerkedik a barátja idős nagypapájával, és a bácsi
egy napon mesélni kezd a gyerekkoráról
és 1944-ről...

Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház
Nyitvatartás:
H-K: 12-17 Sz: Szünnap
Cs-P: 9-17
Szo: 8-12 (tanítási időben)
Fotó: Somló Íjászai Egyesület

Kikapcsolódás
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MOSOLYPERCEK

A bíró
A futballbíró lefúj egy vitatható szabálytalanságot, mire az egyik vehemens,
ifjú játékos odakiált neki:
- Bíró úr, maga teljesen vak?
- Mit mondott? - kérdez vissza a bíró mérgesen.
A játékos ismét megszólal:
- Jézusom, ráadásul még süket is…
Gyorshajtás
A 63 km/óra sebességgel a faluba beguruló autóst megállítja a rendőr, s azt
mondja:
- Meg kell büntetnem, felírom gyorshajtásért!
- Még mindig jobb, mintha én írnám fel magát! – mondja az autós némi
iróniával.
- Miért? Kicsoda maga?
- Én vagyok a környéken a sírköves…
Vacsora
A feleség a 30. házassági évfordulójukon kérleli a férjét:
- Drágám, igazán elvihetnél egy szép étterembe egy ünnepi vacsorára…
- Nem, nem megyek sehova férjes asszonyokkal!
- De, én a feleséged vagyok!
- Senkivel sem teszek kivételt…
Gyűjtötte: M. Mester Katalin
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GÓLYAHÍR

2019 júniusában, júliusában született:
Székely Arnold és Radován Viktória kislánya: Natasa (06.10.); Takó Ferenc
Balázs és Kovács Adrienn kislánya: Zoé (06.21.); Orsós Dávid és Molnár
Renáta kisfia: Noel (07.05.); Balogh Albert és Bogdán Erika kislánya: Erika
(07.09.); Szabó Sándor és Orsós Ramóna Cintia kislánya: Mirjam Hajnalka
(07.14.); Boros Patrik és Baranyai Antónia kisfia: Patrik Nikolász (07.17.);
Kalányos Krisztián és Gyömörei Zsuzsanna kisfia: Benjamin (07.23.)
Sok szeretettel köszöntjük városunk legifjabb lakóit! Jó egészséget kívánunk
mindannyiuknak!
(A személyiségi jogok védelme miatt, rovatunkban csak azon újszülöttek neve
szerepel, akiknek szülei ehhez írásban hozzájárultak.
Megértésüket köszönjük! – a szerk.)

VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: M, Y,
N, R, S, N) 11./ Alapítója: Romulus és Rémus 12./ Erődítmény 13./ ...an
May (Queen együttes szólógitárosa) 14./ Forr szélei! 15./ ... Endre (Költő)
17./ Tik-... 18./ Átnyújt 19./ ... vértanúk (1849. október 6.) 20./ ...-oda 21./
Jegyzetelt 23./ Fonal egy darabja 24./ Épületbontási törmelék 26./ A „vizek
városa” 27./ Szervezetünk „motorja” 28./ Bánat 29./ Biztos, garantált 30./
Vegyjele: Cu 32./ Spanyolország, Kambodzsa autójele 34./ Normandiai
....ra szállás (1944. június 6.) 35./ A Földhöz legközelebbi égitest 37./ Kettőzve: Gyermekfelügyelő 38./ Szeszesital 40./ Állatot hajt 41./ Találka 44./
... Magazin (Celeb hírek) 46./ Kén, oxigén vegyjele 47./ Gally
FÜGGŐLEGES: 2./ Szaglószerv 3./ Ételízesítő 4./ ... Sharif (Egyiptomi
származású filmszínész) 5./ Autómárka 6./ Védelmez 7./ Vízduzzasztó
építmény 8./ Gabonát betakarít 9./ Itterbium vegyjele 10./ Özönvíz 14./
A megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk:R, É, Ú, Y) 16./ Gyed
párosai! 19./ Porszívó márka 20./ A rabszolgasors c. filmsorozat főszereplője 22./ Veszély, kockázat 23./ Satöbbi rövidítve! 25./ Televízió rövidítve!
31./ Göcsörtös 33./ Idős rövidítve! 34./ Michelangelo alkotás 36./ Semmirekellő 38./ Van ilyen kód is! 39./ ...rt-tó (Kőszeg mellett) 40./ Tés szélei!
42./ Ajka eleje! 43./ Délelőtt rövidítve! 45./ Erbium vegyjele
Czeidli József

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