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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA KÖNYVBEMUTATÓVAL

Január 22-én A Magyar Kultúra
Napját ünnepeljük. Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon fejezte be
a Himnusz megírását Szatmárcsekén, amely Erkel Ferenc zenéjével

Magyarország nemzeti himnusza
lett. Ez nem piros betűs, de nagyon
is jelentős ünnepnap, a kultúra területén dolgozók számára az egyik
legfontosabb. A közösség számára

a kultúra erőforrás. Belőle származnak azok az energiák, amelyek egy
várost, egy nemzetet fenntartanak,
teljesítményre sarkallnak.
(Folytatás a 8. oldalon)

„MINDEN HOLNAP A MÁBAN INDUL…”
„MÁLTAIS” DIÁKOK SZALAGAVATÓ ÜNNEPSÉGE

Endrődi Sándor:
Tavasz felé

Tavasz s tél küzdenek egymással,
Harcol a fagy és napsugár.
Egy-egy hiszékeny bokor ága,
Rügyét is bontogatja már.
A völgyből egy legény siet föl,
Útközben vígan fütyörész...
Mily könnyű fiatalnak lenni,
S öregnek lenni mily nehéz!
A nedves, földszagú barázdán,
Itt-ott piros bogárka fut.
Odább, a lejtős erdőszélen,
Labdáznak immár a fiúk.
Cikázva gabalyodik össze,
Amennyi láb, amennyi kéz.
Mily könnyű fiatalnak lenni,
S öregnek lenni mily nehéz!

Nyitótánc
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
Február 1-jén került sor a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Devecseri
Szakközépiskola végzős diákjainak
szalagavató ünnepségére, melynek
idén is a művelődési ház színházterme adott otthont. A negyedik
alkalommal megrendezésre kerülő
eseményen a felcsendülő Himnusz
hangjait követően, Hamvas Béla:
Isten tenyerén ébredtem című ver-

Amott a szürke dombok alján,
Egy ifjú pár jön boldogan.
Ahogy az útra fellebegnek,
Elnézem őket hosszasan.
Lelkem a messze múltba röppen,
S szemem lassanként könnybe vész.
Mily könnyű fiatalnak lenni,
S öregnek lenni mily nehéz!

sével, Zelenkáné Baráth Éva tanárnő
nyitotta meg a rendezvényt, majd
Szabó Adrienn pedagógus köszöntötte és mutatta be a meghívott vendégeket. Az eseményt megtisztelte
jelenlétével többek között, Bondor
Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-dunántúli Régió
vezetője, Leveli Aliz szakképzési referens, Preininger-Horváth Edina, a

szeretetszolgálat által működtetett
Somló-környéki Biztos Kezdet Gyerekházak szakmai vezetője, Nyárs
Hajnalka önkormányzati képviselő,
Tornai Tamás, a Somló Holding Kft.
tulajdonosa, Nagy Nándor Richárd
plébániai kormányzó, valamint a devecseri intézmények vezetői, munkatársai.
(Folytatás az 5. oldalon)
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RETROSPEKTÍV („VISSZAPILLANTÓ”) KIÁLLÍTÁS
A könyvtár vezetője és munkatársai elkényeztetik
a rendezvények iránt érdeklődőket. Rangosabbnál
rangosabb bemutatókkal teszik nagyon magasra
a mércét. A résztvevők hálásak ezért. Most 2019
első tárlatán Tóth György festőművész szokatlan,
meghökkentő, csodálatra késztető képkiállításán
köszöntötte a megjelenteket Szente-Takács Anna,
az intézmény igazgatója; „A korábban megszokottól eltérő kiállítást láthatnak nézőink. Nem csak
méretükkel, hanem témájukkal, festési módjukkal
mások a képek. Nagy megtiszteltetés, hogy Tóth
György festőművész vállalta festményeinek kiállítását, hisz ő már jelentős alakja a képzőművészetnek.”
Trombitás Veronika az Alkotókör vezetője méltatta a művészt: „Számomra megtisztelő, hogy Tóth
György felkért kiállításának megnyitására. György
tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Veszprémi Művész Céhnek. Ez már
rangot ad. A húsz év alatt az alkotó gyors felívelő
pályáját követhettük nyomon. Semmilyen „izmusokhoz” sem sorolható. Más és több is azoknál.
Első látásra van olyan, aki mellbevágónak tartja a
képeket, de, ha megnézik alaposan, nem egyhamar
felejtik el. Az ember nem tudja kivonni magát a
hatás alól. Tóth György autodidakta módon, konok
elhatározással, az elődök és kortársak tanulmányozásával jutott el erre a színvonalra. Hihetetlen
szélsőségek között, hihetetlen széles skálán mozog. Ütőset, erőset, megdöbbentőt tud alkotni, de
finom, derűs képeket is fest. Egyszóval Tóth György
valóban egy külön kategória. Magyarországon 36
válogatott – nagy részében meghívásos – kiállítá-

son vett részt. Bemutatkozott Olaszország, Németország több városában. Nemzetközi hírnévre tett
szert. Büszke vagyok, hogy Gyuri Alkotókörünk
tagja volt hosszú évekig.”

Erről a kapcsolatról kérdeztem Tóth Györgyöt.
A Somlón helyszínelés közben szóba került, hogy
szeretek festeni. Ismerősöm javasolta, hogy lépjek
be a devecseri szakkörbe. Jelentkeztem Trombitás
Veronikánál, aki egy vérbeli tanárnő, nagy szakmai
tudással, amelyet szívesen átad. Én akkor a kezdetek kezdetén tartottam. Motivációm volt az alkotáshoz, csak a lehetőség hiányzott. Sokat olvastam
a művészetről, jártam a kiállításokat, elméletileg
képeztem magam, de kellett, aki a gyakorlatban
segíthet. Ezt vállalta Veronika és testvére, Zsófia,
akik mindig őszinte véleményt mondtak, amit
igyekeztem figyelembe venni. Ez vitt előre. Kitűnő kör volt, kitűnő vezetővel. Szakmai biztonságot
kaptam Veráéktól. A teljes tudásukat adták át. Ezzel
a szakmai tudással – tíz év után – már elkezdhettem a saját elképzeléseimet megvalósítani. Az volt
a célom, hogy a kép, amit alkotok egyéni legyen és
több, mint egy dekoráció, gondolkodjon el rajta a
néző. Hosszú idő telik el, amíg egy kép elkészül.
Találkozom témákkal, leskiccelem, fotózok, számítógépen látvány- és színterveket készítek, festek. A
megtervezés 1-2 hónapig is eltarthat. Másfél óránál
többet nem festek egyfolytában. Amit kiemelek az
nagyon fontos, határozott mondanivalót tartalmaz.
A folyamatban és a végeredményben is a fiam a
legfőbb kritikusom.

A kiállítás megnyitóján, Szente-Takács Anna igazgatónő, Trombitás Veronika az Alkotókör vezetője,
Tóth György kiállító
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
A meghívó 2017-ig tünteti fel kiállításait. Mi történt 2018-ban, mi az előrejelzés 2019-re?
2018-ban Budapesten vettem részt egy pályázaton (800 képből a 40 kiválasztott között volt
a képem), kiállításom volt Várpalotán, Kaposváron nemzetközi triennálén, Ajka Tárlaton.
2019-re eddig lekötött tárlat: Sárvár, Jászberény,
Veszprém, Országos Tárlat. Az idén bővíteni szeretném a lehetőségeimet, új galériákat keresek.
Természetesen folyamatosan festek és edzem a
testemet (140 kg-os súllyal). Ez a kettő a létszükségletem, az életem.
A kiállítást nagyszerű zenéléssel foglalta keretbe
(most is!) Ihászné Szabó Katalin tanárnő, Venczel
Zsófia, Kelemen Alexandra és Varga Noémi.
Váti Ferenc

AJKAI SZÉPÍRÓK DEVECSERBEN
A 2017-ben alakult Ajkai Szépírók Társasága mutatkozott be a devecseri közönségnek a könyvtárban, amelynek tagjait Szente-Takács Anna igazgatónő kedves szavakkal fogadta, és megköszönte,
hogy bemutatják kiválasztott alkotásaikat. A klub
vezetőjétől; Oravecz Edittől megtudtuk, hogy a
Bányász Kulturális Egyesületen belül korábban
asztaltársaság formában működtek, és 2017. április 11-én, a költészet napján alakultak társasággá
11 fővel. Valamennyien nyugdíjasok és amatőr
alkotók, akik megbecsülik egymás irodalmi alkotását. Többeknek jelent már meg önálló kötete. A
jelenlévők néhány mondattal bemutatták magukat
és 1-2 választott művüket. Bakonyi Zoltánné volt
ápolónőként egészségnevelő meséket ír. Az első
„Füstös Filkó” című Devecserhez kötődik. Most a
pszichéről mesélt. Józsa Károly Csöglén született,
Devecserben járt kereskedelmibe, nyugdíjas kereskedő. „Beszédes” című verseit mondta el: Unokám
született, Lókötő szitakötő, De jó a madárnak.
Némethné Péntek Zsófia önállóan is bemutatko-

zott már városunkban, most is „hazajött”. Mindig a Somló környékén élt, ezt a tájat örökíti meg
gyermekkorától napjainkig. „Szeretnék egyszer
még” című versét mondta el és a Somlóról szóló
meséjéből olvasott fel. Fábián Sándor Devecserben született, néhány éve kezdett el írni. 3 versét
hallhattuk: A csend halála, Porszemek álma, Téli
esték varázsa. Horváth Sándorné 2008-tól alapítótag, első versét szavalta el, amelyet az édesanyjáról
írt. Kovács György, a devecseri erdészet egykori
dolgozója, a feleségéről, a szeretetről, a feladatokról szedte rímekbe verseit. Dr. Makkay Lászlóné
(Makkay Mária) tanárnő, pszichológus, férje a
településünkön volt körzeti orvos. Új kötetéből
olvasott versei életérzéseiről, a közéletről szólnak
őszinte véleménnyel. Oravecz Edit, a társaság vezetője, 1961-től a padragi bányánál dolgozott, hos�szú évekig a művelődési ház művelődésszervezője
volt. Versei személyes jellegűek, gyermekeinek,
barátainak, munkatársainak, családjának írta,
megörökítette a bányászok életét is. Vajai Károlyné

A szépíró társaság tagjai
Fotó: Kovács Zsolt
verset nem ír „csak” mond, több versenyen vett
részt eredményesen. Most egy Gárdonyi Géza és
egy Nagy László verset szavalt el. A műsor végén
Szente-Takács Anna szép gesztusként könyveket
ajándékozott a könyvtár nevében a társaság tagjainak. Nagyszerű csapat, amelyet az irodalom
szeretete, egymás alkotásainak elismerése és az
alkotóvágy tart össze. Talán Devecserben is életképes lenne egy hasonló klub!?
Váti Ferenc

SZÍNHÁZ: „A MI XX. SZÁZADUNK”
Március 10-én, vasárnap 15:00 órakor „A mi XX.
századunk” címmel verses-zenés kalandozásban
lesz része a közönségnek, a devecseri Művelődési
Házban a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház
hivatásos színészei előadásában. A műről: Mi, akik
a XX. században születtünk, megkíséreljük finom
szövetté szőni költészetünk, sanzon- és kuplégyűj-

teményünk, és sajátos, magyar kabaréhagyományunk szálait. Ezzel tisztelgünk Arany János, Gyóni
Géza és Kodály Zoltán gazdag művészi hagyatéka
és emlékéve előtt. Molnár Ferenc és Heltai Jenő
finom humorával, Huszka Jenő szárnyaló melódiáival, megidézünk egy korszakot, sok-sok évtizedet. A felvonultatott dallamokkal felfokozottan

érezni fogjuk az ereinkben való örök lüktetést…
Kitűnő szórakozás várható! Szereplők: Jónás Gabriella, Szemerédi Bernadett, Dóczy Péter. Zongorán
közreműködik: Drexler Vajk. Játékidő: 70 perc.
Jegyek (1500 Ft) elővételben, és az előadás előtt a
helyszínen is megvásárolhatók.
M. Mester Katalin
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JÁTÉK, TÁNC, JÓKEDV
Nagyszerű bemutatót tartott az Élő
Forrás AMI „kihelyezett” csoportja. A nyílt napon a kicsik néptánc
oktatásába kaptunk betekintést. A
vezető: Szabó Sándor „Sanci” kitűnő pedagógiai érzékkel irányította a
kis örökmozgókat. Hol tapssal, hol
egy mosollyal, hol egy tréfás megjegyzéssel tartotta kézben a „gyeplőt”. Egyik kislány meg is jegyezte:
- De vicces ma a Sanci! Mire a másik rávágta: - Mindig az! – A gyors,
változatos feladatok nem engedtek
lazítást. Kezdték a sportos bemelegítéssel, folytatták ritmusgyakorlatokkal. A három motívumot egy-egy
kis önkéntes mutatta be, amelyet
aztán szabadon összekötve táncoltak valamennyien. A párválasztós
játék nagyszerűen sikerült. A foglalkozáson nem fogyott el a jókedv,
a zene, a tánc. A végén mindenki
jutalmat kapott. Kíváncsiskodásomra Szabó Sándor néptáncpedagógus
adott választ.
Az Élő Forrásnak milyen kapcsolata
van Devecserrel és környékével?
Iskolánk székhelye Devecser, de a
térségben ott vagyunk jelen, ahol
érdeklődnek a néptánc iránt. Olyan
településekre juttatjuk el a népmesét,
néptáncot, ahova nélkülünk nem jutna el. Ez a küldetésünk, amely nem
reménytelen. A környék 12 falujában
oktatunk. Devecserben egy alsós és
egy 12 lányból álló felsős csoportot vezetek. Mindkét csoporttal nagyon jól lehet dolgozni. A térítési

díjat (4000 Ft/félév) az önkormányzat átvállalja, de vannak, akik mentesülnek a fizetés alól pl. hátrányos
helyzetű, sajátos nevelést igénylő.
Mi az alapvető cél a kezdő csoportban? Milyen továbbhaladási lehetőségek vannak?
A népmese, néptánc rendkívül alkalmas arra, hogy egy sajátos értékrendet közvetítsünk a gyerekek felé,
ami ma már sajnos kiveszőben van.
Azt a pozitív értékrendet próbáljuk
visszahozni, átültetni a mai fiatalokba, ami sok évvel ezelőtt jelentős volt; a másikra való odafigyelés,
a tolerancia, ami mára torzult. Ezt
szeretnénk javítani a néptánccal. A
lényeg az, hogy megszeressék ezt a
műfajt. Jó jel, hogy örömmel jönnek,
és jól csinálják. A csapat nem teljesítményorientált, így is eljutunk év
végéig egy színpadi bemutatkozásig.
Lesznek-e új csoportok?
Általános tendencia, hogy alsósok
szívesen jönnek, de felsőre el szoktak „kopni”. Szerencsére itt Devecserben a 12 fős felsős lánycsoport
stabil, aminek nagyon örülünk. Ha
van igény, természetesen indítunk új
csoportot 14-15 fővel. Az óvodában is
azért vagyunk jelen, hogy a népmeséről, néptáncról már az ovisoknak is
pozitív benyomása alakuljon ki. Sajnos szakemberhiánnyal küzdünk, de
igyekszünk az igényeket kielégíteni.
Hogyan lesz valakiből néptáncos,
majd néptáncpedagógus?

Litéren nevelkedtem, mint néptáncos Ertl Pálné Marika néni keze alatt.
(Messze földön híres csoportok, szólisták nőttek ott fel - a szerk.) Most is él
a néptánc. Én vagyok az egyik oktató.
Sok tanfolyamot és Táncművészeti Főiskolát végeztem – persze volt
sok vargabetű is közben. Táncoltam
veszprémi felnőtt együttesekben. Litéren és Márkón ma is táncolunk
feleségemmel együtt, de mindegyik korosztályt segítjük. (Csak nógatásomra beszél eredményeiről.)
1996-ban megnyertem a Helikont,
2010-ben a Népművészet Ifjú Mestere lettem. Sikeresen szerepeltem
több néptánc versenyen. Csoportjaink szép eredményeket értek el.
Megjártuk a Fölszállott a pávát is.
Tanítványaink remek helyezéseket
értek el regionális versenyeken. De
engem mindig az érdekelt, hogy a
néptánctudást hogyan lehet átadni másoknak korhatár nélkül. Nem
mindegy hogyan közelítünk feléjük.
Néha nagyobb öröm lentről nézni

Szabó Sándor néptáncpedagógus
táncoló tanítványaimat, mint fent
a színpadon táncolni. Idén lesz 60
éves a litéri együttes, ami nagy öröm,
de nagy felelősség is, hisz a tanítás
mindig felelősséggel jár.
Sok ilyen elkötelezett, lelkes, nagyszerű pedagógiai képességekkel
megáldott pedagógus kell a pályára, mint Szabó Sándor, vagy, ahogy
a tanítványai kedveskedve szólítják:
„A Sanci”!
Váti Ferenc

Jókedv, tánc, zene a szakkörön
Fotó: Váti Ferenc

„ELFELEDETT TÁNCOT JÁRTAM”

„Elfeledett táncok” a Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes előadásában
Fotó: Vincze Barbara
„Elfeledett táncot jártam” címmel tartott néptáncpedagógust, Aranysarkantyús tánműsort tekinthettek meg a helyi iskola di- cost dicséri, aki fontosnak tartja a néphaákjai 2019. február 8-án a művelődési ház gyományok őrzését, és ezt tovább kívánja
színháztermében. A tartalmas, színvonalas, adni a felnövekvő generációnak is. A hiteles
szórakoztató előadásban a Gerence Hagyo- műsor során a jelenlévők rengeteg ismerettel
mányőrző Néptáncegyüttes tagjai mutatták gazdagodtak, úgy, hogy mindvégig jól érezték
be a Bakony, valamint a Somló környékének magukat. Az előadást követően, akinek kedve
tánckincsét, népszokásait, népviseletét. A támadt táncra perdülni, megtehette a néptándiákok láthattak például kiszézést, sibirizést, cosok kíséretében, - miközben, valamint az
miközben dalra is fakadhattak. A fantasz- előadás alatt - mindvégig muzsikált a Banda.
tikus előadás koreografálása Vastag Ricsi
Vincze Barbara
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„AZ ERDŐ, A TERMÉSZET, A VAD A MINDENNAPOM…”
Gyermekkora óta foglalkoztatja a természet világa. 20 esztendeje irányítja a Bakonyerdő Zrt.
Devecseri Erdészetét. Munkája sokrétű, szerteágazó. Feladatát örömmel végzi, melynek eredményét mi magunk is láthatjuk egy-egy erdei
kirándulás alkalmával. Peer László erdőmérnököt kérdeztem múltról, jelenről és jövőről.
Milyen emlékei vannak a gyerekkorából?
Szülővárosom Pécs, három éves koromban költöztünk Balatonfűzfőre. A Balaton közelsége
miatt szabadidőmet a vizek, nádasok közelében
töltöttem, gyerekkoromtól érdekelt a horgászat. Szüleimtől kapott távcsövemmel jártam
a közeli erdőket, mezőket, gyűjtöttem rovarokat, lepkéket.
Miért az erdész szakmát választotta?
Felmenőim között is volt gazdálkodó, halász-vadász. A természet szeretete, az erdőjárások, horgászkirándulásaim élménye orientált e pályára.
Középiskolás éveim alatt kedvenc tantárgyam
a matematika mellett a biológia volt. Az érettségit követően felvételiztem Sopronba az erdőmérnöki karra, melyet 1985-ben végeztem el.
Hogyan indult a pályafutása?
Tanulmányaim végeztével – a Bakonyerdő akkori elődje -, a Balaton-felvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Társaság vett fel gyakornoknak. A
gyakornoki éveket követően műszaki vezető
lettem. Eleinte az aprítéktermelés irányítása
volt a feladatom. Elődöm nyugdíjba vonulását
követően vettem át a csemetetermesztést, a
halászati- és az erdőfelújítási ágazat vezetését.
1993-ban az erdészet életébe belépett a vadgazdálkodás, a vadászat is, így ezen ágazatnak
a felelős műszaki vezetője voltam. 1999-ben
neveztek ki a devecseri erdészet vezetőjének.
Vezetőként milyen feladatkörrel rendelkezik?
Feladatom az erdészet irányítása, felelősségem
az erdészet tartamos erdőgazdálkodása. Vezetőként felelősséggel tartozom a mag- és csemetetermelés, az erdőfelújítás, erdőtervezés, a
vadászat, a halászat, a vadászházak, a gépüzem,
a karbantartó műhely ágazatok eredményes
működtetéséért. Felügyelem a három erdőgondnok, a tíz kerületvezető, a vezetőkönyvelő
és adminisztratív dolgozók munkáját.
A devecseri erdészetnek, melyek a legfőbb tevékenységi körei, feladatai?
Legfőbb feladataink: mag- és csemetetermesztés, az erdők folyamatos felújítása, az erdőnevelési munkák biztosítása, az erdők megóvása
a biotikus és abiotikus károsításoktól, a fakitermelésre érett faanyag kitermelése az elő- és
véghasználatok során. A faanyag biztosítása a
lakossági igényeknek, és más vevőknek egyaránt. A vadállomány megfelelő minőségi és
mennyiségi szinten tartása. Feladatunk az erdő
közjóléti funkciójának biztosítása, az egészséges
környezet mindenki számára közkinccsé tétele.
Véleménye szerint, mi lehet az erdőgazdálkodás jövője?
Erdőgazdálkodásra mindig szükség lesz. Mi
élvezzük elődeink évszázados fáradozásának

gyümölcseit, a mi munkánk teremti meg utódaink erdeit, a jövő értékeit. Az erdészeti hatósággal együtt határozzuk meg tíz-húsz évre
előre tennivalóinkat annak érdekében, hogy
az erdővagyon, az erdővel borítottság ne csökkenjen a jövőben. Nagy feladat, kihívás, hogy
a változó környezetünkben a megváltozott klimatikus viszonyokra válaszokat adjon az erdőgazdálkodás. A megváltozott körülményekhez
alkalmazkodó új erdőket kell létrehozni. A jövőben még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a
fiatalok környezettudatos nevelésére, az erdő
kulturált igénybevételére, közjóléti lehetőségek biztosítására. Fontosnak tartom az erdész
szakma megítélésének javítását, mindenki számára nyilvánvalóvá tételét, hogy az erdészek az
állandó erdő fenntartásán dolgoznak.
Milyen jövője van a vadgazdálkodásnak?
A vadászat ősi tevékenység, emberré válásunk
fontos tényezője, ősi szenvedély, mely nem
hunyt ki az emberből, ma is bennünk lakik.
Szerepe azonban már több ennél, a csúcsragadozó-mentes megváltozott világunkban a
vadászat hivatott betölteni a szerepet a túlszaporodott növényevő vadlétszám visszaszorítására. A megnövekedett vadlétszám köztudottan
nagy károkat okoz a mezőgazdaságban, de az
erdőgazdálkodásban a termések elfogyasztása, a csemeték visszarágása is igen nagy gond.
A vadgazdálkodás legfőbb feladata kell hogy
legyen az erdő – mezőgazdaság - vadlétszám
helyes arányának kialakítása, az egyre fokozódó vadászati igények kielégítése mellett. Egyre nagyobb a vadászni vágyó, szerető hazai és
külföldi vendégkör.
Mit szeret a legjobban a szakmájában?
Összességében mindent. A változatosságát, a
természettel való közelségét, az erdővel való
együttlétet, a felújítások sikerét, a szép erdősítéseket. Szeretem a 33 éve szemem láttára
született erdeimnek a most már középkorba
lépő, idősödő állapotát, szeretem a vadászat
hangulatát, a halászat világát, szeretem a munkatársaimat, kollégáimat.
Mennyire vonzó manapság a fiatalok körében
az erdész, vadgazda hivatás?
Vonzó. A régi hagyományos soproni képzésen
túl már több helyen is végeznek erdészképzést. Ennek következménye, hogy túlképzés
van mind az erdész, mind a vadgazda szakmában is. Nagyon sok fiatal kopogtat hozzánk
munkáért, akiket sajnos nem tudunk alkalmazni. Erdőmérnök még nem, de erdésztechnikus
végzettség tekintetében több fiatal végez, mint
amennyinek biztosított a munkahely. Szakmunkás azonban már kevesebb van. A kint végzett
erdészeti szakmunkák, a kézi fakitermelés, az
erdőművelési munkák, a fiatal erdők nevelése,
ápolása már nem olyan vonzóak. A fiatalok
képzettek, magasabban kvalifikáltabbak, mint
amit megkövetel egy ilyen fizikai munka. Azt
lehet mondani, hogy a fizikai dolgozói kör egyre inkább beszűkül, korlátozódik. Ezzel együtt
viszont fejlődnek a vállalkozások, gépesedik az

Peer László erdészetvezető
erdőfelújítás, a fakitermelés különösen. Olyan
modern gépek, eszközök vannak elterjedőben,
amelyek kiváltják az élő munkát. Ennek ellenére
azonban az élő munka elkerülhetetlen, mindenféleképpen szükséges. Jelen pillanatban nem a
munkahelyek megtartása a gond, hanem a szükséges munkakörök és munkahelyek betöltése.
Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy
jó erdésznek, vadgazdának?
Azt tudni kell, hogy alapvetően egyik sem irodai
munka, télen, nyáron, hóban, fagyban, napsütésben, melegben is végezni kell a feladatokat.
Elhivatottság kell ezekhez a szakmákhoz és
szeretni kell az erdőt, a természetet.
Mit jelent az Ön számára az erdő, a természet,
a vad, a vadászat?
Örömet, feladatot, munkát. Szeretem az erdőt,
a természetet, a vadat. Ez a hivatásom, a mindennapom.
Mit csinál legszívesebben a szabadidejében?
Boldog vagyok, ha a fiaim hazajönnek és együtt
lehetünk. Szívesen találkozom a barátaimmal.
Szeretek zenét hallgatni, gombát szedni, horgászni, vadászni, kirándulni. Minden évben
többször ellátogatok a Mátrába, Somogyba,
Csallóközbe.
Van kedvenc élménye a munkájával kapcsolatban?
Itt említhetnék akár egy jól sikerült szakmai
munkát, egy jól sikerült felújítást, egy sikeres
vadászatot is. Ezek azok az élmények, amelyek
boldoggá teszik az embert.
Köszönöm az interjút!
Vincze Barbara
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„MINDEN HOLNAP A MÁBAN INDUL…”

„MÁLTAIS” DIÁKOK SZALAGAVATÓ ÜNNEPSÉGE
A moderátori köszöntőt követően,
alkalomhoz illő dalokkal örvendeztette meg a közönséget az ajkai Jubiláte Női Kar, Hartinger Nándorné
vezetésével, majd a végzős diákok
osztályfőnökük, Ömböli Gyula és
az intézményvezető, Kovács Éva vezetésével vonultak fel a színpadra.
„A szalagavató ünnepély minden
tanév kitüntetett eseménye, s bár
nem volt munkaszüneti nap a mai,
mégis érezzük rendkívüliségét. (…)
Talán ez az ünnepség a legszebb évről évre az iskola életében. Van valami meghitt, valami családias abban,
ahogy szülő és gyermeke, tanárok
és tanítványaik együtt ünnepelnek.
Közös az öröm, közös a meghatódás.
Ilyenkor a közösen átélt súrlódások
és konfliktusok is értelmet nyernek.”
– kezdte ünnepi beszédét az intézmény vezetője.
Kiemelte, a feltűzött szalag jelképezi
a kitartást, büszkeséget, a mérhetetlen sok munkát, az összetartozást,
de egyben figyelmeztet is a szakközépiskolai évek végére, azokra a
diákévekre, mely bátorító, türelemmel teli légkörben teltek, tanáraik
bizalmával, dicséreteikkel övezve.
Útravalóul Pázmány Péter gondolatát idézte a végzősökhöz; „Nemes
szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok,
sok szeretet.” A továbbiakban az ünnepelt tanulók szüleihez fordult,
akikkel együtt élték át, ahogy a gyermekek, bátortalan diákból felnőtté

cseperedtek, s megköszönte a szülői
támogatást. Az elismerések sorát az
iskola pedagógusaival folytatta, akik
mérhetetlen erőfeszítések árán végzik mindennapi munkájukat. Végezetül az intézményvezető köszönetét
fejezte ki a fenntartónak szakmai és
emberi támogatásáért, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Közép-dunántúli Régió folyamatos
pártfogó segítségnyújtásáért. Ünnepi beszédét Csitáry-Hock Tamás
gondolataival zárta: „Az út nem az
ajtón túl kezdődik... Hanem éppen
ott, ahol állsz. A lábad alatt. És ha
nem lépsz, akkor az ajtóig sem jutsz
el. Lehet, hogy kevésnek érzel egy
lépést, de ha azt sem teszed meg,
sosem látod meg az utat az ajtón
túl. És a holnapot sem. Mert a holnap sem „majd” kezdődik, hanem
most. Ma. Minden holnap a mában indul, és lehet, hogy kevésnek
tűnik a mai tett, de holnap látod az
eredményét. A mai „kevés” a holnap „mindene” lesz. Csak indulni
kell. A mában. Az ajtó felé. A holnap felé.” A megszívlelendő gondolatokat követően, a 11. osztályosok
búcsúműsora következett. A 9-10.
osztályosok nevében Garancz Cintia búcsúzott, majd felhangzott a
szakközépiskola indulója, melyet
az ünnepelt diákok együtt énekeltek
alsóbb évfolyamos diáktársaikkal és
tanáraikkal. Ezt követően került sor
a szalagtűzésre. Ömböli Gyula osztályfőnök a következő sorrendben

(Folytatás a címlapról)

A végzős 11. osztály
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
tűzte a szalagot a diákok öltözetére:
Sárkány Tímea, Baranyai Rózsa Eszter, László Balázs, Orsós Ferenc Richárd, Orsós Patrik, Mala Richárd,
Ősi István Dániel, Kaposi Nikolasz,
Orsós Vanessza, Orsós Zsófia, Kozáni Alex, Orsós Roland, Deák Dávid,
Horváth Sebastián Rudolf. Az intézmény vezetőjének Orsós Zsófia,
az osztályfőnöknek Orsós Vanessza
tűzte fel a szalagot. A szalagtűző
ceremónia végén az iskola pedagógusai is megkapták a szalagot. Az
ünnepség további részében a tanulók egy-egy szál rózsával fejezték ki
hálájukat szüleiknek. Az ünnepség
első része a Szózat hangjaival ért
véget. Amíg a fiúk és lányok a hagyományos szalagavatói keringőhöz
illő öltözetre cserélték ruhájukat,
addig kivetítőn az elmúlt három év
emlékezetes pillanatait megörökítő

képeket láthatta a közönség, amit
Kurdi Róbert zenés összeállítása követett. Elérkezett az est fénypontja,
a nyitótánc. A hibátlanul előadott,
jól koreografált tánc csodás látványa
meghatotta a családtagokat, meghívott vendégeket. Ezután a diákok
a szülők, rokonok köréből választottak partnert és újra eltáncolták
a keringőt. Az elmúlt évekhez hasonlóan, a szakközépiskola pedagóguskara idén is kitett magáért, mely
által egy jól szervezett rendezvény
részesei lehettünk. Köszönet illeti
Koller Gyöngyi tanítónőt a dekorációért, Kothencz Edit hitoktatót,
az irodalmi műsor összeállításáért,
valamint a Művelődési Ház dolgozóit a technikai segítségnyújtásért. A
végzős diákoknak pedig sok sikert
kívánunk az előttük álló vizsgákhoz!
Vincze Barbara

lányok körbekínálták süteményeiket a velük táncoló lovagoknak. A
legbátrabb fiúk degeszre ették magukat. Én természetesen kimaradtam. Soha nem kívántam süteményt
annyira, mint akkor. A diszkóban
a lányok már nem kínálnak sütit.
Akár mehetnék is, de most már minek. Egy következő iskolai bál táncolhatóbbnak látszott. Talán, mert
néhány évvel tapasztaltabb lettem,
de sokkal inkább, mert álarcosbál
volt. És, hát az álarc alatt bátrabban lehet fel- illetve lekérni. A jelmezek zömmel otthon készültek,
vagy ismerősök adtak kölcsön egyegy jellegzetes ruhadarabot. Így aztán voltak különleges figurák. Volt
Lúdas Matyi, hóna alatt igazi libával, közvetlen mögötte Meggyesen
kölcsönkapott tiszti egyenruhában

egy nyolcadikos lány feszített. Izegtünk-mozogtunk, vártuk a bevonulást. A liba, mert talán unta már
a várakozást, vagy „Matyi” kissé
jobban szorította, akkora „kitüntetést” rittyentett a tiszti egyenruhára,
amekkorát aligha látott a díszelgő
társaság. De ekkorát sem sikított
még „katonatiszt”. Aztán döbbent
csend. De ahogy a „kitüntetés” kezdett folyni lefelé, mint Karinthy Frigyes osztálya, mi is éktelen röhögésbe kezdtünk. Csúnya dolog volt,
belátom. A „katona” még pityergett
egy keveset és – mert a nevetés ragadós –, ő is velünk kacarászott. A
bálra már nem emlékszem, de hogy
jól indult, annyi bizonyos.
Váti Ferenc

AZ ÉN FARSANGI BÁLJAIM

Fotó: Archív

Abban az időben még voltak bálok. Zenekar (élőzene) a színpadon,
táncoló párok a teremben, „figyelő”
mamák, nagymamák a fal melletti
székeken. A tánclépéseket legtöbben a szüleinktől tanultuk. A talpalávalót a néprádió „húzta”. Szemünk a lábunkra tapadt és közben
számoltunk; a keringőre egy-kéthát, a csárdásra jobbra kettőt, balra
kettőt, a tangóra kettőt előre, egyet
hátra, a foxra a kecskegidák ugrálását próbáltuk utánozni. Nos, „tánctudással” felfegyverkezve érkeztem
életem első iskolai farsangi báljára. Szólt a zene, társaim zöme már
pörgött, forgott. Egyszóval; állt a
bál. Meg én is a „majom-szigeten”.
Előre kimódolt felkérési szándékom
megbotlott a gyávaságomon. Jött
is a büntetés az első szünetben. A
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BEMUTATKOZNAK A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS TANÍTÓ NÉNIK
Nyárs Hajnalka

„A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia.”
(Gandhi)
20 éve vagyok pedagógus. 1999 óta
dolgozom a devecseri iskolában, ott,
ahol én is eltöltöttem általános iskolai éveimet. Van egy 16 éves lányom,
aki Ajkán gimnazista. Alsó tagozaton tanítok magyar nyelv és irodalmat. Törekszem arra, hogy munkám
során a gyermekek személyiségét,
egyéniségét megtartva alakítsam a
közösséget, felébresszem érzelmeiket a szépre, az új és ismeretlen szeretetére. Fontos számomra, hogy
a gyerekek örömmel lépjenek be
reggelenként az osztályba, hogy azt
érezzék, az iskola olyan hely, ahova
jó elmenni, barátokat szerezni. Úgy
gondolom, hogy játékosan tanítani
és tanulni, jó közösségben, jó adag
humorral fűszerezett légkörben dolgozni, egymást segítve fejlődni, ez

Vas-Kovács Sándorné
Vas-Kovács Sándorné, Kriszti néni
vagyok. 2001 óta tanítok a Devecseri
Gárdonyi Géza Általános Iskolában.
A főiskola elvégzése után pályakezdő
pedagógusként kezdtem itt a tanítást.
Azért fontos ez számomra, mert én
is ennek az iskolának a falai közt tanultam, s ide, a „gyökerekhez” térhettem vissza. Sokféle új módszerrel
ismerkedhettem meg az évek során, s
tanulhattam tapasztalt pedagógusoktól. Két gyermekem van, akik ugyanebbe az iskolába járnak. Nagyobbik
fiam hatodikos, kisebbik fiam negyedikes. Első tanítványaim közül már
nagyon sokan a gyermekeiket íratják
be iskolánkba. Négy éven keresztül
a harmadik és negyedik évfolyamon
tanítottam minden tantárgyat. De
mára már elsőtől negyedikig viszem
nagyfelmenő rendszerben a gyerekeket tanítótársammal. A nagyfelmenő rendszer értékeként élem meg,
ahogy a kisiskolásból az együtt töltött négy év során már-már kamasz

Nagy Georgina
Pápán élek a családommal. Két kislány édesanyja vagyok, nagyobbik
lányom 8,5, a kisebbik 1,5 éves.
Diplomámat a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János
Tanítóképző Főiskolai Karán szereztem Győrben mint matematika

pedagógusként a felelősségem, ez az
én feladatom. Hivatásomat tisztelem
és szeretem, igyekszem minden tőlem telhetőt megtenni a gyerekekért.
Szeretném, ha a gyerekek megtapasztalnák és megismernék a világ
értékeit, nemzetünk hagyományait,
élményeken, játékosságon keresztül.
Ezen törekvésem megvalósul az általam vezetett színjátszó és mazsorett
szakkör keretein belül. A szülőket
partnernek tekintem, hiszen munkám csak a család megerősítése által
lehet teljes. Arra törekszem, hogy
az általam vezetett osztály a közösen eltöltött évek alatt olyan csapattá
formálódjon, ahol mindenki megtanulja tisztelni, szeretni és elfogadni a másikat. Hiszek benne, hogy:
„Mindenkiben van valami jó, csak
meg kell találni. Egy pedagógusnak
kötelessége a jót megkeresni és kibontakoztatni.” Ezek a gondolatok
határozzák meg személyiségemet, s

Nyárs Hajnalka
Fotó: Vas-Kovács Sándor
áthatják mindennapi oktató-nevelő
munkámat is. Bizakodva és bíztatva,

szeretettel várok minden kisgyermeket iskolánk közösségébe!

cseperedik. Ez idő alatt a gyerekeknek tudást, ismeretet, emberi értékeket tudok adni útravalóul. Jelenleg
matematikát, testnevelést és készségtárgyakat tanítok a tanulóknak.
Tanítványaink szép eredményeket
érnek el különböző versenyeken. Három éven keresztül logika szakkört
tartottam a gyerekeknek. Nagyon
szeretem a munkámat, nyitott vagyok új feladatokra. Tudom, hogy
a nagycsoportos gyerekek a szüleikkel együtt izgalommal, kíváncsisággal és némi szorongással várják
az iskolakezdést. Igyekszem mindent
megtenni, hogy zökkenőmentes legyen az óvodából iskolába való átmenet. Ebben sokat segít a „Bocsoda” iskola-előkészítő, amely minden
évben színes programokkal várja a
leendő elsősöket és a szülőket, akik
már úgy lépik át szeptemberben az
iskola küszöbét, hogy egy ismerős
közeg fogadja őket. Mindig izgatottan várom leendő tanítványaimat.
A tanítás sok-sok türelem, szeretet

Vas-Kovács Sándorné
Fotó: Vas-Kovács Sándor
és megértés. Néha nagyon nehéz,
de csak együtt érhetünk el eredményeket. Az iskolában eltöltött időt a
gyermek hozzáállása, a pedagógus
szaktudása és a szülői ház támogatása teszi sikeresebbé. Ezért vallom

azt, hogy akkor dolgozunk a leghatékonyabban, ha hárman – gyerek,
szülő, tanító – összefogunk. „Én azt
hiszem, annál nincs nagyobb öröm,
mint valakit megtanítani valamire,
amit nem tud.” (Móricz Zsigmond)

műveltségterületes tanító. Kedvenc
tantárgyam a matematika, de a sok
mesét és játékot rejtegető magyart
is szívesen tanítom.
Kezdő pedagógusként léptem még
a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI intézményébe,
ahol 7 évet tanítottam. Jelenleg kis-

gyermekemmel vagyok GYED-en,
innen vágyom vissza az iskolába
leendő kis elsőseim közé. Nagyon
szeretek gyerekekkel foglalkozni,
tanítani őket. Véleményem szerint:
,,Szeretet nélkül lehet fát aprítani, és
szeretet nélkül lehet téglákat formálni, de szeretet nélkül nem szabad
gyermekekkel bánni.” (Lev Tolsztoj)

Nagy Georgina

Alapítva 1927-ben
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VÁR A GÁRDONYI!
Az iskolába készülő gyermekek szülei számára
hamarosan elérkezik a pillanat, amikor meghozzák azt a fontos döntést, amely éveken keresztül meghatározza majd a család mindennapjait.
A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és
AMI 2019. január 31-én tájékoztató szülői értekezlet keretében mutatkozott be a tanköteles tanulók szülei számára. A megjelenteket Lennerné
Pál Szilvia intézményvezető köszöntötte. Mayer
Gábor, az általános iskola vezetője prezentációt
tartott, amelynek köszönhetően az iskola iránt
érdeklődők rálátást nyerhettek az intézmény egészére, a közelmúltban lezajlott, valamint a jövőben várható fejlesztések színtereire, a jelenleg
futó projektek keretében megvalósuló digitális
fejlesztések nyújtotta lehetőségekre. Említette az
első osztályban alkalmazott Meixner-féle olvasástanítási módszer előnyeit, sikerességét, a tanórán
kívüli tevékenységek sorát, az iskola által nyújtott
egyéb lehetőségeket, valamint az intézmény ebben a tanévben eredményesen szereplő tanulóit
és felkészítő tanárait. Kiemelte a zeneiskolában
folyó magas színvonalú oktató-nevelő munkát.
Beszámolójában elmondta, hogy az iskola jó kapcsolatot ápol a civil szervezetekkel, hatóságokkal
is. A tartalmas prezentáció után bemutatta a közelmúltban az iskolába került humanoid robot
működését. Az intézményvezető úgy véli, hogy
a szülő az óvodáskor végén nem iskolát, hanem
tanító nénit választ. Az iskolaválasztás minden
család életében az egyik legfontosabb esemény,
hiszen gyermekük életének egyik legfontosabb
kérdésében nekik kell dönteni, és nyilván mindenki a legjobbat szeretné csemetéjének. Számos
kérdés fogalmazódik meg bennük, igényt éreznek

Fotó: Vincze Barbara
a tájékoztatásra, hogy egy általuk kialakított kép
birtokában felelősségteljesen dönthessenek – fogalmazott Nyárs Hajnalka, az alsó tagozat intézményvezető-helyettese. Közölte, hogy a felettébb
fontos, ugyanakkor nehéz döntés meghozatalában
a jól bevált és már zajló iskola-előkészítő „Bocsoda” program nyújt segítséget a leendő első osztályosok szülei számára. A program által - különböző
foglalkozások keretében, ahova szüleik kíséretében
érkezhetnek a kicsik - többször nyílik alkalma a
nagycsoportosoknak találkozni a leendő tanítókkal. Elmondta, hogy tapasztalataik alapján a játékos tevékenységeket rejtő Meixner olvasástanítási
módszer az, mely leginkább segíti a kudarcmentes
tanulást. Ismertette az egésznapos foglalkoztatási
forma rendjét, majd bemutatta az alsó tagozaton
jelenleg megvalósuló szabadidős tevékenységeket,
szakköröket. Szólt arról, hogy terveik szerint a
2019/2020-as tanévben két első osztály kerül indításra. Az egyik osztályban a zenei képzés kapja
a főszerepet, kiegészülve azzal, hogy az osztályba
jelentkezők megkapják egyúttal a zeneiskolai kép-

zést is. Itt Vas-Kovács Sándorné és Nyárs Hajnalka
várja majd a zene iránt érdeklődő nebulókat. A
másik osztály normál óraszámú programmal induló osztály lesz, ahol Nagy Georgina vezeti majd
be a gyerekeket a számok és betűk világába. Az intézményvezető-helyettes szerint a szülők döntését
sok tényező befolyásolja, szülőként mégis úgy véli,
az elsődleges szempont a tanító személye mellett
a befogadó, elfogadó, vidám és családias légkör
választása, mert ezek jó alapok az induláshoz. A
jövőbeni tervek elhangzása után Ihászné Szabó
Katalin intézményegység-vezető részletesen ismertette a devecseri zeneiskolában zajló munkát,
melyet külön, a „Zenesuli” foglalkozás keretében
bővebben is a szülők elé tárnak. Kitért a zene jótékony, nevelő hatására, a zeneiskola sikereire, majd
ismertette a leendő zenei osztályban megvalósuló
képzés felépítését. A tartalmas értekezlet után a
szülőknek lehetősége nyílt a vezetőkkel, tanítókkal, egymással, a megfogalmazódott gondolatok
megosztására, eszmecserére.
Vincze Barbara

MIÉRT JÓ A GÁRDONYI?

...mert a kor kívánalmainak megfelelő műveltséget alapozza meg...
...mert családias a légköre, ahol felkészült és jól képzett pedagógusok várják a gyerekeket...
...mert itt a legkorszerűbb technikai eszközöket és pedagógiai módszereket alkalmazzák...
...mert az egész napos oktatási formával lehetőséget és időt biztosít a szabadidős
tevékenységekhez...
...mert itt emelt szintű ének-zene oktatás folyik...
...mert hangsúlyozza az egyéni képességek szerinti differenciálást és a tehetséggondozást...
...mert fontosnak tartja a hagyományőrzést és a hagyományteremtést...
...mert színes és változatos tanórán kívüli tevékenységeket ad...
...mert itt nagy jelentőséggel bír az informatika oktatása...
...mert kiemelt figyelmet fordít az egészségmegőrzés, az egészséges életmód, valamint a
környezettudatos magatartás kialakítására...
...mert a Magyar Vöröskereszt Bázisiskolája...
...mert az óvodások körében kedvelt innovatív iskola-előkészítő programjával megkönnyíti számukra
az iskolába lépést és az iskolaválasztást...

-8-

Közélet/Történelmi Mozaik

Alapítva 1927-ben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA KÖNYVBEMUTATÓVAL
A magyar kultúra napja összetartozásunk ünnepe is. A kultúra a magyarság fennmaradásának
egyik feltétele. Sehol nincs olyan sok felszabadult
és jókedvű, egymás felé nyitott ember együtt,
mint a kulturális eseményeken. A kultúra egy
közöttünk mozgó, pozitívan ható erő. Ott van
a mindennapjainkban, halljuk, látjuk, érezzük,
sőt, szinte vannak olyan pillanatok, amikor el is
feledteti velünk a gondjainkat, és olyan élményt
ad, amely egy életre meghatározó. A kultúra jó,
mert az emberek között egy láthatatlan, és mégis
nagyon erős összefogást hoz létre. Jó azért is, mert
megteremti azt a békét, amelyre oly nagy szükségünk van. Őrizni, erősíteni kell a kulturális lehetőségeket, kulturális intézményeket és teret kell
biztosítani számukra. Városvezetők, döntéshozók
fontos feladata, hogy ne csak számokban, forintokban, adatokban, profitban gondolkodjanak,
hanem mindehhez megteremtsék azt a helyet, azt
a közeget, azt a teret, amely egy kicsit a lelkünket is csinosítja, fejleszti, gyarapítja – mondta el
gondolatait Szente-Takács Anna igazgatónő. Ferenczi Gábor polgármester „rendhagyó irodalom
és történelem órán” beszélt Kölcsey Ferencről és
a Himnuszról, amelynek alcíme: A magyar nép
zivataros századaiból tömören összegezi a költemény mondanivalóját. – A történelem során
különböző külső ellenségeknek voltunk prédái,
de a belső ellenségekkel is meg kellett küzdeni
- mondta a polgármester, majd így folytatta: - A
Himnusz alapvetően pesszimista költemény, azt
sugallja, hogy valamilyen felettünk álló erőhöz
– Istenhez – kell fordulnunk, hogy megmarad-

hassunk a Kárpát-medencében. A Himnusz 8
versszaka imádságnak tekinthető. A magyarság
életérzését és összetartozását fejezi ki. A kultúra
napján el kell mondanom, hogy az országban
kevés olyan település van, ahol ennyire gazdag a
kulturális élet. Szót kell emelni azokért, akik áldozatos munkájukkal mindent megtesznek, hogy
a gazdag magyar kultúrkincset átörökítsék. Az
ünnepség második részében Czeidli József Somló és környéke című könyvének bemutatására
került sor. A szerzőt az igazgatónő méltatta; „A
devecseri kulturális élet egyik legtermékenyebb
alkotója, aki több nemzedék számára mutatott
példát a katedráról, tanította őket – elsősorban
emberségre, tiszteletre, aki szívén viseli a Devecseri Ujság sorsát, a Gárdonyi-kultusz ápolását,
a helytörténeti vonatkozású szellemi és tárgyi
eszközök összegyűjtését, - mondhatni ő maga az
élő helytörténeti lexikon.” Czeidli József bemutatta hét eddig megjelent kötetének keletkezési
körülményeit, írásának indíttatását 2010-től napjainkig. Most a legújabb Somló és környéke című
8. könyvét ajánlotta vetített képes előadással. A
bemutató alcíme Történeti és irodalmi utazás.
Hűen a kitűzött célhoz; térben rövid, időben
hosszú utat jár be. Az 1500-as évek elején indul
(Wolfgang Lazius), majd sorra jönnek a Somló
szerelmesei (a teljesség igénye nélkül): a Zichiek,
Döbrentei Gábor, gr. Széchenyi István, a Festetics-család, Ihász Lajos, Schandl Károly, Nováky Lajos, Mikszáth Kálmán, Pauer Antal, Nagy
László, Ágh István, H. Szabó Lajos, Vaczkó László
és a ma szüretelői, kirándulói. Czeidli tanár úr a

(Folytatás a címlapról)

Az ünnepség előadói, Ferenczi Gábor polgármester
és Czeidli József, a Somló és környéke című könyv
szerzője
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
tőle megszokott szellemességgel minden képhez
rövid magyarázatot fűzött, amelyet a hallgatóság
derűsen fogadott. A szép kiállítású könyv sikeréhez Czeidli István versei is hozzájárultak. Az
ünnep alkalmából Ferenczi Gábor polgármester
ajándékot adott át a közművelődésben dolgozóknak. Az előadás végén Czeidli József köszönetet
mondott a segítségért Kovács Ottónak és feleségének Marikának, Kőszegi Istvánnak és feleségének
Kingának, valamint Szente-Takács Annának és
férjének Róbertnek. Én pedig a résztvevők nevében köszönöm a könyvtár munkatársainak;
Molnárné Baumgartner Edinának, Soós Helgának, Somlóváriné Stall Erikának és Takácsné
Benedek Mártának, hogy odaadó munkájukkal
több rendezvény sikeréhez hozzájárultak.
Váti Ferenc

SZÁZHETVENÖT ÉVE ÉNEKELJÜK
Nemzetünknek a XIX. században nem volt himnusza. A katolikusok néphimnusza a Boldogasszony
Anyánk kezdetű egyházi ének volt. A reformátusok a Tebenned bíztunk eleitől fogva kezdősorú
zsoltárt tekintették himnuszuknak. Kölcsey Ferenc
1823. január 22-én fejezte be a Hymnusz - A magyar nép zivataros századaiból című költeményét
Szatmárcsekén. A vers zenéje 1844-ben született,
2019-ben lesz éppen 175 éves. A Himnusz zeneszerzője, Erkel Ferenc egyben kitűnő sakkozó,
sakkmester is volt. A Pesti Sakk-kör elnökeként

Fotó: Archív (Internet)

ismerkedett meg Gárdonyi (Ziegler) Géza íróval,
aki maga is szenvedélyes sakkozó volt. Neki mesélte el Erkel Ferenc, hogy hogyan is született meg
a Himnusz zenéje, s azt leírta majd közre is adta.
Az ifjú devecseri néptanító (1882-83), a későbbi
évtizedek újságírója valahogy így örökítette meg
a hallott történetet: „Én nem pályáztam. Eszem
ágában sem volt, hogy pályázzak. A Himnuszra
se pályáztam volna. Hanem egyszer az történik
velem, hogy megfog az utcán, a lakása előtt Bartay
András. Felhí magához, és azt mondja odafenn:
- Írtál-e himnuszt? - Nem, nem is írok, Egressynek
hagyom ezt az örömöt. (...) - Kell. Nem érted és
nem érzed, hogy ez a pályázat nem a nyomorult
aranyaknak szól, hanem az örökkévalóságnak?
Amelyik dalt megjutalmazzák, azt meg is szentelik. - Egy hét múlva milliók ajka zengi vissza,
és az lesz a dalok dala, az örökkévaló, a halhatatlan, szerzőjével együtt. - Ezt mondva betuszkolt
engem a mellékszobába, ahol egy kopott zongora
sárgállott. Odatett egy ív kottapapírost, melléje a
szöveget. - Csináld meg rögtön! – De, bátyám,
hová gondol! Nem cigaretta-sodrás ez, hogy csak

úgy rögtön! - Meg kell csinálnod! - Nem lehet.
Késő már! - Felelet helyett egyet lépett. Kifordult
az ajtón, s rám fordította a kulcsot. Még csak an�nyit hallottam, hogy: Alászolgája. - Állok, mint
Nepomuki János. Hallom, hogy a külső ajtó is
csukódik, záródik. No, kutyateremtette: szépen
vagyunk! - Csend van. Ülök és gondolkozom: hát
hogy is kellene azt a himnuszt megcsinálni? Elém
teszem a szöveget. Olvasom. Megint gondolkozom. És amint így elgondolkozom, eszembe jut
az én első mesteremnek a szava, aki Pozsonyban
tanított. Azt mondta. - Fiam, mikor valami szent
zenét komponálsz, mindig a harangok szava jusson
először eszedbe. És ott, a szoba csendességében
megrendülnek az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhítat száll meg. A kezem a zongorára teszem,
és hang-hang után olvad. Egy óra nem telik belé,
megvan a Himnusz, úgy, amint ma ismeri.” (Irodalomtörténészek szerint pedig e Gárdonyi írás
csak afféle legenda, valóban Erkel Ferenc elsőként
adta le a pályázatot.)
Czeidli József

JELES ÉVFORDULÓ - 430 ÉVES A VIZSOLYI BIBLIA
A vizsolyi református templom egyszerű karzata
alatt tekinthető meg a településen nyomtatott
első magyar nyelvű teljes Biblia egyik eredeti
példánya. A 6 kg súlyú kötetből 52 db maradt

meg máig. A fordítást Károli Gáspár gönci prédikátor készítette, munkatársával, a lengyel
származású Manskovits Bálinttal nyomtatták
ki. (A nyomtatást 1589. február 18-án kezdték.)

A Biblia megjelenésének egyik legfőbb támogatója Rákóczy Zsigmond egri főkapitány volt.
Czeidli József

Alapítva 1927-ben
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NÉPMŰVÉSZET A KASTÉLYKÖNYVTÁRBAN
A kastélykönyvtárban a „Csak tiszta
forrásból” VIII. Hagyományőrző Napok szakmai konferenciája keretében
rendezték meg a Veszprém megye
népművészetét bemutató kiállítást.
Nemcsak a népművészeti tárgyak
bemutatása volt, hanem az elmúlt falusi életet felvillantó szakmai előadások is. A népművészek az Élő Forrás
Egyesülettel, Kovács Norbert Cimbivel karöltve a népzenét, a néptáncot
is az öreg falak közé hozták. Az élő
népzene igazi, szívből jövő mosolyt
varázsolt a megjelentek arcára. A „legényeshez” a talpalávalót a már 16
éve együtt zenélő, és egyénenként
is nagy zenei múlttal bíró, soproni
Fajkusz Banda húzta, Cimbinek és
a Balaton-felvidék nagy táncosának,
Szabó Csabának. A Bakony-Balatonfelvidéki Egyesület Szín-Vonal
Alapfokú Művészeti Iskola Kukonyák tánccsoportjának fiataljai –
Szabó Csaba művészeti vezetésével,
- nemcsak biztos hangon énekeltek
és remekül táncoltak, hanem le is ragyogott arcukról a szereplés öröme,
a néptánc, dalolás élvezete. Tetézte
még a népzenei tudáskincset Császár Dominik duda és hosszúfurulya játéka, valamint Borzavári Réka
hegedűjének táncra ingerlő hangjai.
A hagyományőrzés fontosságát jelzi
az is, hogy a rendezvényt megtisztelte Papp Tamás, a Veszprém Megyei
Értéktár Bizottság elnöke és Vörösmarty Éva - régebbi elnök, - aki jelenleg a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke. A rendezvényt a NKA
támogatta. Fővédnöke, dr. Kovács
Zoltán országgyűlési képviselő. A
főszervező Farkas Balázsné Petrikowsky Marianna egyesületi elnök
és Nagy Tiborné Nyári Ágnes, - az
egyesület pályázatírója – sokat dolgozott a kiállítás és a nap sikeréért. A
kiállítás berendezésében is szerepet
vállaltak, néhány aktív, egyesületi al-

kotó hathatós segítségével, Cz. Tóth
Hajnalka hímző művészeti irányításával. Volt munka elég azon a napon,
míg helyére kerültek a fafaragások,
a népi bútorok, a szőttesek, hímzések, csipkék, nemez holmik, subák,
csuhé alkotások, fazekas edények,
kovácsoltvas tárgyak, szalmadíszek,
mézeskalácsok, szaruból, bőrből
készült használati tárgyak, gyöngyés lószőrékszerek, hímzett húsvéti tojások… Mint megtudhattuk a
megnyitóból, a hagyománytisztelő
csapat, a múlt iránti értékek megőrzésére már közel 40 éve összeállt,
de egyesületként 1987 óta, vagyis
32 éve működnek, jelenleg 87 taggal. A tagság több mint egyharmada
birtokolja a Népművészet Mestere
vagy Népi Iparművész címet, többek
pedig megkapták a Magyar Kézműves Remek-díjat. Sőt, van a kiállítók
között Király Zsiga-díjas népművész
is. A kiállítást megtekintve, joggal
mondható, hogy a megyei népművészeti egyesület működése abszolút sikeres! A rendezvény napjára a
megye sok-sok településéről nemcsak azért jöttek össze az alkotók,
hogy az ünnepélyes kiállításmegnyitó után hazafussanak, hanem hogy
a szakmai konferencián bővíthessék
ismereteiket a hagyományok és a
kézművesség tekintetében is. A kora
délután kezdődő szakmai konferencia első megszólalója Kovács Norbert Cimbi. A környék ismert táncosa helyzetelemző anyagában, az Élő
népművészet a Somló–Ság kulturális
tengelyén címmel beszélt a térségben
szervezett táncházak életéről, a közös
regölés, a kalákában történő disznóölések közösségépítő, értékfelmutató, magatartásformáló erejéről. A
néhai falu önellátását méltatta, ahol
pl. a gazda nem vett szerszámnyelet,
hanem megvágta az erdőben vagy
éppen kinézte a kertje végében lévő

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
bodzabokor egyenesen növekvő ágát
a felesége kiskapájába. Ezt követően,
Mészáros Veronika néprajzkutató, a
szinte, napjainkban is minden családot érintő, Komakosár, komakendő
– Gyerekágyas szokások Veszprém
megyében címmel tartott vetített
képes előadást. Becsült statisztikai
adatok tükrében összevetette az
elmúlt idők, s a mai megszületett
gyermekek számát, felnevelhetőségi mutatóit családonként, valamint
a gyermekvárási, szülési lehetőségeket, szokásokat, a gyermek és az
anya helyzetét a családban, a társadalomban. Előadása élénk érdeklődést váltott ki a hallgatóság körében.
Fafaragás hagyományai a Bakonyban
címmel az egyesület egyik elismert
faragója, Horváth Gyula faipari mérnök, bútortervező tartott előadást. A
Csingerben gyerekeskedő faművész
bemutatta többek között, képekben
is, a jeles, több száz éves pásztorkultúrát felmutató, szentgáli Szabó
István fafaragó, míves pásztorfaragásait, és persze a saját munkáit. Beavatta a hallgatóságot a motívumok
jelentéstartalmába. Megtudhattuk,
hogy a lekerekített szirmú virág a
nőt, a hegyes szirom a férfit jelképezi. S a szirmok elhelyezkedése, a
sziromszám is információt tartalmaz. S, hogy mely fafajok a legszebb
faragások alapanyagai? Nos, ebbe
is betekintést kaptak a jelenlévők, s

már másként néznek bizonyára egy
megtermett somfára, vadcseresznyére, vadkörtére, dió- és szilvafára
vagy éppen a kökénybokorra. Tudják,
tán egy fokost, ostornyelet, tükröst,
ivócsanakot, netán egy bölcsőt rejt
az a fa. Végül, a Székesfehérvárról
érkezett Sevella Zsuzsanna fejlesztőpedagógus–játékfejlesztő adott elő
Örökségünk örökségül a MINTAKINCSTÁR címmel. Az egyesületi
elnök a már kidolgozott módszereket, - céltudatosan tervezett kifestőket, színezőket, sormintákat, különbségkeresőket – tárta a közönség elé.
Ezek, a már bizonyítottan is alkalmas
lapocskák, kirakók, népművészeti
ábrázolások, jellegzetességek, alapot adnak az ősi formák, a színvilág
játékos átörökítésére, a magvetésre
a gyermeklélekben. A lényeg, hogy
valamiképp átörökítsük a népművészeti hagyományokat, a mintavilágot.
Bár a Szente-Takács Anna igazgató
vezette kastélykönyvtár munkatársai
soha nem unatkoznak, most is készséggel segítették a népművészeteket
átfogó kiállítás berendezését, a szakmai nap lebonyolítását. Búfelejtőként
szólt a Fajkusz Banda muzsikája, a
tárgyi kiállítás pedig még március
19-ig gyönyörködtetheti a lelkeket
a nyitvatartási időben.
M. Mester Katalin
(egyesületi tag)

BRUSZNYAI-DÍJAS KŐSZEGI LAJOS
A devecseri születésű Kőszegi Lajos
(1956) kapta az idei Brusznyai-díjat.

Immár 30. éve ítélik oda e rangos
kitüntetést annak a veszprémi pe-

Balról jobbra: Patrik Judit, Rácz Ágnes Éda (díjazott diák) és Kőszegi Lajos
Fotó: Veszprém Megyei Napló

dagógusnak és középiskolai tanulónak, aki munkássága és eredményes
tanulmányai révén méltó Brusznyai
Árpád eszmeiségéhez. A megtisztelő elismerést a Pannon Egyetem
aulájában, a Brusznyai Alapítvány
rendezte ünnepségen a mártír tanár unokája, Patrik Judit adta át. A
méltatásban többek között elhangzott, hogy Kőszegi Lajos alapító tagja a Táncsics Mihály Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
műemlékfenntartó technikusi képzésnek, egyik kidolgozója a képzés
központi programjának és szakmai
vizsgakövetelményének. Munkáját

hivatástudat, szakmaszeretet, alaposság, igényesség és a közösségért
érzett felelősség, életpályáját az elkötelezettség, a tájékozottság, a nagy
munkabírás jellemzi. Szakterületét
megbízható igényességgel tanítja, a
műemlékfenntartó technikusi képzés meghatározó könyveinek szerkesztője. Továbbá arról is szóltak,
hogy mély humánuma, széles körű
nyelvi, irodalmi, történelmi, filozófiai, vallástörténeti, esztétikai és művészeti műveltsége teszi méltóvá a
Brusznyai-díjra. Szerkesztőségünk
gratulál a díjhoz!
Czeidli József
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ÉVÉRTÉKELŐ KÖZGYŰLÉS
Január 25-én a művelődési ház klubtermében tartotta évértékelő közgyűlését a „Meggyeserdő” Honvéd Nyugdíjas
Klub tagsága. Kőszegi István ny. törzszászlós, levezető elnök
köszöntötte a megjelenteket és a meghívott vendégeket, Ferenczi Gábor polgármestert, Soós Gyula őrnagyot, az MH
3 Toborzó- és Érdekvédelmi Központ parancsnokát (Veszprém), Berdó Gábor Károly ny. századost, BEOSZ elnökségi
tagot, régióvezetőt, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség
elnökét. Puskás Tibor ny. alezredes, a klub elnöke évértékelő
beszámolójában gazdag programról adott számot. Hónapról hónapra végigkövette a történéseket. Beszélt a jól sikerült, élményt nyújtó kirándulásokról, a kisvárossal együtt
megtartott nemzeti ünnepekről, koszorúzásokról. Évek óta
élen járnak az I. és II. világháborús emlékmű környékének
rendbetételében, a katonasírok gondozásában. Egyben
örömének adott hangot, hogy a volt laktanya területén az
önkormányzat rendelkezésükre bocsájtott egy épületet,
amelyben klubhelyiséget alakítottak ki. Binder Károly ny.
őrnagy a klub elmúlt évi gazdasági helyzetét értékelte. Az
idei év programjában szerepel többek között egy látogatás
a budapesti Hadtörténeti Múzeumba. Továbbá a helyi és
a környékbeli általános iskolákkal szoros kapcsolatot kívánnak kialakítani, segíteni szeretnék a hazafias nevelést,
a rendszeres katonai foglalkozásaikkal. Az egyik vendég
részéről az is elhangzott, hogy szívesen elhozza Devecserbe az országot járó doni-csatát bemutató utazó kiállítást.
A tagság egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatokat,
majd Puskás Tibor emléklapokat adott át, többek között
Ferenczi Gábor polgármesternek.
Czeidli József

Puskás Tibor ny. alezredes, a klub elnöke a 2018. évi beszámolóját tartja
Fotó: Czeidli József

Közérdekű

Alapítva 1927-ben

Tájékoztatás adóügyekben, az adózó és az önkormányzati
adóhatóság közötti elektronikus kapcsolattartás
szabályairól

Tisztelt Adózók!
Az adózók és az önkormányzati adóhatóságok közötti kapcsolattartás kötelező és lehetséges
csatornáit az adózás rendjéről szóló törvény (Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló
törvény (Air.), valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló törvény (Eüsztv.) 2018. évtől hatályos jogszabályai határozzák meg.
Az Eüsztv. 1.§ 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus
úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal (Eüsztv. 9.§ (1)
bek. a) pont aa) alpont). Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban fontos rögzíteni, hogy
az Eüsztv, alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak,
aki az Egyéni Vállalkozói Nyilvántartásban (EVNY) is ekként szerepel.
Az Eüsztv. szerint elektronikus ügyintézésre kötelezett:
a) gazdálkodó szervezet – kivéve a lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem
rendelkező alapítványt és egyesületet, az EVNY-ben nem szereplő személyi jövedelemadó-törvény szerinti egyéni vállalkozót – elektronikus ügyintézését a cégkapuja
b) az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó a KÜNY tárhelye útján tart kapcsolatot
az önkormányzati adóhatósággal.
Ezen adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus
úton köteles benyújtani – többek között – önadózásos adónemben a bejelentkezését,
változás- bejelentését és adóbevallását, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét
adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás
kiállítására irányuló kérelmét.
A fentiek alapján tájékoztatom, amennyiben adófizetési kötelezettségét készpénzátutalási megbízáson szeretné teljesíteni, annak átvételére személyesen van lehetőség a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal 5. számú irodájában.
Az Eüsztv. szerint elektronikus ügyintézésre nem kötelezett:
a) természetes magánszemély
b) lakásszövetkezet
c) adószámmal nem rendelkező alapítvány, egyesület
d) a 600.000 Ft éves árbevételt meghaladó – a Htv. alkalmazásában vállalkozónak minősülő – mezőgazdasági őstermelő, továbbá
e) az EVNY-ben nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak (így a Htv. alkalmazásában iparűzési adóalanynak) minősülő
személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező)
főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati
adóhatósággal.
Ezen adózói körbe tartozó jogalany - döntése szerint – azonban elektronikus úton is
tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel
és azonosítási szolgáltatással rendelkezik.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az adóügyek elektronikus ügyintézése Devecser
Város Önkormányzatának honlapján érhető el, az Önkormányzati Hivatali Portálon
(továbbiakban: Portálon) keresztül. A Portál az önkormányzati ASP központban az
elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, amely az ASP Központot igénybe
vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára biztosítja
az elektronikusan elérhető szakrendszeri szolgáltatások igénybevételét.
A Portál az alábbi útvonalakon érhető el:
1. https://ohp-20.asp.lgov.hu
2. www.devecser.hu honlapon található INTÉZZE ÜGYEIT ELEKTRONIKUSAN link
megnyitásával
- ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL OLDALON az ügyintézés megkezdéséhez
„VÁLASSZON ÖNKORMÁNYZATOT” sort kell kiválasztani
- Az önkormányzati kereső oldalon kell választani a település nevét: „Devecser”, majd
a „LEKÉRDEZÉS” gombra kattintva ki kell választani „DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT”
- Ezután három menüpontból lehet választani: „ÜGYKÖVETÉS”, „ADÓEGYENLEG
LEKÉRDEZÉS”, „ÜGYINDÍTÁS”
- Ügyindítás esetén a legördítő sáv segítségével ki kell választani az eljárás módját, „saját
nevemben” vagy „meghatalmazottként/képviselőként”
- A „keresés az űrlapadatokban” kiválasztani az „ÁGAZAT” alatt az „Adóügyet”, valamint
az „ÜGYTÍPUS” alatt az adónemet
- Ezt követően a kék mezőben lévő „LEKÉRDEZÉS” gombra kattintva az oldal alján
megjelennek az űrlapok.

Sorsok

Alapítva 1927-ben
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EMBERMESÉK

„A ZENE A VILÁG LEGNAGYOBB CSODÁJA,

11 évesen a klarinéttal
mert mindenre jó; jó arra, hogy a tehetséges gyerek
szárnyaljon, jó arra, hogy a tehetséges gyereknek
szakmát, életcélt adjon, jó arra, hogy igényes zene
szóljon a munkahelyén, amely megkönnyíti a ledolgozott órákat, jó a tanulási nehézségek leküzdésére, jó a magatartási és beilleszkedési zavarok
legyőzésére, jó a személyre szóló fejlesztések segítésére” – mondta el zenéről szóló „védőbeszédében” Ihászné Szabó Katalin tanárnő. Róla szól
a mai embermese.
Ének, zene óvodában, iskolában
Győrben született 1964-ben. Édesapja a város
egyetlen csemege áruházának volt a helyettes vezetője, édesanyja egy lakásszövetkezetnél titkárnő.
Becsülettel dolgozták le életüket. Lányuk számára
példaképpé váltak, ma is példájukból merít. Csodás gyermekkort biztosítottak számára. Imádta a
nyarakat Koroncón a nagyszülőknél tölteni. Szeretett óvodába, iskolába járni. Az óvónők tanácsára
szülei a Bartók Béla Zenei Általános Iskolába íratták, ahol furulyát, 4. osztálytól klarinétot tanult és
énekelt a kórusban, szerepelt különböző csoportokban. Tanárai egy része tanítóképzőt, másik része zeneművészeti iskolát javasolt. Kati az utóbbit
választotta és zeneművészeti szakközépiskolába jelentkezett 1979-ben Győrbe. Szeretett tanulni, sok
közösségi munkát végzett, fújta a klarinétot, tagja
volt a világhírű győri leánykarnak, amellyel eljutott
Angliába, énekelt lemezre, szerepeltek a TV-ben.
Az iskola középfokú zenei végzettséget adott. Az
1983-as érettségi után a soproni óvónőképzőbe
iratkozott, hogy felsőfokú végzettséget szerezzen.
Tanult, mellette furulyát tanított, a filharmonikus
zenekar második klarinétosa lett. Végre zenekarba

Ábel (2009)

Testvérével, Erikával 1977-ben
került kis „csitriként”, ahol emberileg is nagyon
sokat tanult. Nagyszerű együttes volt. 1985-ben
kapta meg az óvónői diplomát.
Munka, család, tanulás és természetesen ének,
zene
1985-ben egy győri óvodában kezdett dolgozni.
Hamarosan jött a nagy szerelem Ihász Péter személyében. 1986-ban összeházasodtak és jöttek
Devecserbe. (Péter a Meggyesen dolgozott.) Az
ifjú feleség az iskolában napközis állást kapott Réfi
Oszkó Margit és Czeidli József váltótársaként. Első
iskolai munkája soha nem felejthető. Szívesen emlékszik kedvenc napköziseire; Váti Zsuzsira, Cseh
Dórira, a Kajtár ikrekre és a többiekre. 1989-ben
tanítói diplomát szerzett a győri tanítóképzőben,
közben építkeztek. 1988-ban megszületett Kristóf, 1990-ben Ábel. 1993-tól Katalin folyamatosan a devecseri iskola dolgozója.1994-től alsóban
kezdett tanítani, rengeteg továbbképzésre járt és
vezetett egy furulya szakkört.
1998. Új fejezet: Beindul a zeneiskola és a 3.,
4., 5. diploma megszerzése
Teljesült Katalin örök álma. Tanítás iránti vágyát és
mérhetetlen zeneszeretetét egyesíthette. A zeneiskola tanára lett. Délelőtt az általánosban, délután
a zeneiskolában tanított. Nyolc kezdő furulyás növendéket bíztak rá az első évben, a másodikban
már klarinétot oktatott. Ő indította el a pályán
Lenner Barnabást, Németh Petrát, Horváth Bettinát, (ma Devecserben tanít) és nagyon sok mást
is. 2001-ben a zeneiskola vezetőjének nevezték
ki. Hitvallása lett, hogy a devecseri gyerekeknek
ugyanúgy joguk van a magas szintű zenetanuláshoz, mint bármely más településeken élőknek.
2003-2005 között ének-zene tanár – karvezető szakot végzett Kaposváron. 2008-2013 között Pécsett
klasszikus klarinétművész, majd mesterszakon
okleveles klarinéttanár címet szerzett. Mindezt
munka mellett. Szüleitől, férjétől, férje szüleitől

Kristóf (2006)
hihetetlen sok segítséget kapott. Nélkülük nem
ment volna. Nekik is köszöni, hogy taníthat, zenélhet. Tanítás közben megszűnik számára a külvilág,
csak a tanuló van és a zene. Az élete nagy részét a
zeneteremben tölti. Szinte egy külön kis világ, ahol
mindig szól a zene, tanulók jönnek-mennek, akkor
is, ha éppen nincs órájuk. A tanárnő nagyon szeret
itt lenni, örül, hogy Devecser befogadta. Érzi az itt
lakók szeretetét. Sok segítséget kapott (és kap) az
iskolától, az önkormányzattól. Sokat dolgozik, sokat tesz a településért. Ezzel köszöni meg a zeneiskola támogatását, és azt, amit a világon legjobban
szeret; tanít, neveli a jövő nemzedékét, zenészeit,
zenekarokban játszik. Egy-egy fárasztó nap után
családja tökéletes nyugalmat biztosít a pihenésre.
Férje, gyermekei, anyósa, apósa és szülei szeretete
teszik teljessé és boldoggá az életét.
A 20 éves zeneiskola történetébe Ihászné Szabó
Katalin örökre beírta a nevét. Csupa nagybetűvel.
Váti Ferenc

A család 2014-ben

2018 szilvesztere

Esküvő 1986-ban

Interjú
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Alapítva 1927-ben

„MI LETT VELED EMBERKE?”

„SORSUNK A BETEGEK TÖRTÉNETÉVEL EGYBEFORR…” – DR. RÖST ZSAKLIN
BELGYÓGYÁSZ, ANESZTEZIOLÓGUS ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS SZAKORVOS
Rovatunk következő részében dr. Röst Zsaklin
belgyógyász, aneszteziológus és intenzív terápiás
szakorvost mutatjuk be.
Milyen emlékek fűzik Devecserhez?
Az egész gyermekkorom Devecserhez kötődik,
így nagyon sok emlék fűz ide. Szerencsémre nagyon jó osztályba kerültem általános iskolában.
Az osztálytársaimról nagyon sok jó emléket őrzök, többekkel közülük a mai napig szoros kapcsolatban állok. Emellett hálás szívvel gondolok
vissza az óvónőmre, Cseh Károlyné Erzsi nénire, dadusomra, Freili Istvánnéra, tanítónőimre,
Balogh Gábornéra és Barták Bélánéra, a felsős
osztályfőnökömre, Tímár Lászlóra és tanáraimra, Péter tanár úrra és feleségére, Holcsekné
tanárnőre, Trombitás tanárnőre, hiszen miattuk
csak jó emlékeim vannak az általános iskoláról.
Hol él most és mivel foglalkozik?
Nemeshanyban élek a családommal. Jelenleg az
ajkai Magyar Imre Kórház sürgősségi osztályának
az osztályvezetője vagyok.
Mikor hagyta el a várost? Milyen indíttatásból?
1992-ben kerültem Pécsre az Orvostudományi
Egyetemre, ettől fogva már csak hétvégenként
látogattam haza. Az egyetem elvégzését követően
egy rövid ideig még a szüleimmel éltem, majd
férjhez mentem, ekkor költöztem Nemeshanyba.
A gyermekek születése után, mivel hamar munkába álltam, sok segítségre volt szükségünk, ezért
Nemeshanyban építkeztünk, így mindkét család
a közelben volt. Azóta is itt élek.
Minek a hatására döntött úgy, hogy orvos lesz?
Általános iskolától fogva a természettudományok
közelebb álltak hozzám, mint a humán tárgyak.
Gimnáziumban is jó tanuló voltam, így gyakorlatilag evidencia volt az orvosi egyetem.
Az orvosi hivatásában, mi a hitvallása?
Nincs kifejezett hitvallásom, a hitvallásom maga
az, hogy orvos vagyok.
Véleménye szerint, mi a legfontosabb egy orvos-beteg kapcsolatban?
A bizalom a legfontosabb. Sokszor a betegek
nem értik, hogy mikor, mi, miért történik velük. Mindig próbálom elmagyarázni, hogy mit,
miért csinálunk, mert sokszor kényszerülünk
veszélyesebb, nagyobb kockázatú beavatkozásokra. Ilyenkor, amit látok rajtuk először, az a
félelem. Ekkor mindig mondom, hogy bízniuk
kell bennem, a döntéseimben, hogy soha nem
tennék olyat, amivel ártok, de néha kockáztatni
kell, ekkor nekem is látnom kell, hogy bíznak
bennem. Ha úgy látom, hogy a saját tudásom
nem elég a beteg ellátásához, abban az esetben
mindig másik szakemberhez küldöm a betegeket.
A pályafutása során, történt olyan eset, amire
szívesen emlékszik vissza?
Sok pozitív emlék van természetesen, de sajnos
a munkánk miatt a rossz emlékek jobban bevésődnek. Bizonyos halálesetek sokkal inkább
az emlékeim részei, mint a pozitív történések.

Mi volt az eddigi legnagyobb kihívása?
Az életben a legnagyobb kihívás a két gyermekem és az, hogy emellett a munka mellett a lehető legjobb anyjuk legyek. A legszomorúbb az
volt, hogy a második szakvizsgám miatt sokszor
hosszabb időre el kellett mennem, azok a távollétek mindenkit megviseltek. Szakmailag a legnagyobb kihívásom a jelenlegi helyzetem, egy
éve vezetem Ajkán a sürgősségi osztályt. Ez az
osztály, az egyik fő akut központ az ellátásban,
ezért nagyon nagy teher hárul ránk.
Mi az, ami nehézséget jelent a munkájában?
Egy olyan osztályon dolgozom, ami nap mint nap
a figyelem középpontjában áll, emiatt nagyon sok
támadás ér minket, sokszor indokolatlanul. Sok
esetben csak a Facebook posztokból tudjuk, hogy
elégedetlenek voltak, így megvédeni sem tudjuk
magunkat. Nagyon nagy az orvos- és nővérhiány, egyszerre több beteget kell ellátni teljesen
különböző betegségekkel. Rövid idő alatt kell a
jó döntéseket meghozni. Emellett nagyon sok
olyan esettel találkozunk, ami kudarccal végződik, nagyon sok tragikus emberi sors is feltárul
előttünk. Bár azt mondják, mi már kiégtünk, ez
egyáltalán nem igaz. Ezeket a terheket az ember
nem tudja letenni a kórházkapuban, így a mi sorsunk ezekkel a történetekkel teljesen egybeforr.
Hogyan látja a mai egészségügy helyzetét?
Elkeserítőnek. Mint már említettem, nagyon
nagy a szakemberhiány, így mindannyian két-három ember munkáját végezzük egyszerre. Emellett nagyon nagy a szervezetlenség, nincsenek
egyértelmű betegutak, kinek, mivel, hova kell
menni, ezért számtalanszor az akut ellátási rendszerre terhelődnek olyan dolgok, amit nem nekünk kellene ellátni. Vannak betegségek, amelyek
ellátása csak speciális helyen lehetséges. Ezeknek
a betegeknek az eljuttatása a megfelelő helyre
több órás telefonálgatás eredménye.
Ki az, akitől a legtöbbet tanult az életben?
Az életről nyilván a szüleim tanították a legtöbbet, ők, akik mindig, minden helyzetben mellettem álltak és megingások esetén tanácsokkal
elláttak. Szakmailag két embert kell megemlítenem. Azt, hogy egyáltalán Ajkán lettem belgyógyász, dr. Amer Sayour főorvosnak köszönhetem
és azt is, amilyen orvossá váltam, hiszen kezdettől
ő volt a mentorom. Ő tanított meg a megfelelő
gondolkodásmódra és olyan tudást adott át, amit
könyvből nem lehetett volna megtanulni. A másik dr. Csanádi Csaba aneszteziológus főorvos,
aki korábban az ajkai intenzív osztályt vezette,
és aki végig mellettem állt, amikor 35 éves fejjel
úgy döntöttem, hogy egy teljesen új szakmát tanulok meg. Segített, hogy a nagyobb kockázatú
beavatkozásokat is magabiztosan végezhessem
el, emellett a barátommá, fő szakmai támogatómmá is vált.
Hogyan tudja összeegyeztetni a munkát a családdal?
Nehezen. Minden hónapban 5-ször, 6-szor ügye-

dr. Röst Zsaklin belgyógyász, aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos
letes vagyok. Emellett mindennap járok dolgozni,
így sajnos elég kevés idő marad a családomra.
Sokszor ünnepnapokon és hétvégén is dolgozunk
a férjemmel – a mentőknél dolgozik -, így sajnos
nem szokásos szüleik vannak a gyerekeimnek.
Hála Istennek ők ezt viszonylag jól kezelik, bár
néha azért náluk is elfogy a türelem.
Ha újrakezdhetné és másik szakmát kellene választania, mi lenne az?
Ha újrakezdhetném, akkor is orvos lennék, mert
most már én is azt hiszem, hogy erre születtem.
Sokszor eszembe jut, hogy talán egy olyan szakma, ahol nem kell ennyi emberrel napi kapcsolatban lenni, nyugodtabb lenne. Kiskoromban
nagyon érdekelt az ókori egyiptomi kultúra, úgyhogy ha mégis más szakmát kellene választani,
akkor régész lennék.
Mivel kapcsolódik ki?
Ha már nincs elmaradásom az otthoni munka
és a gyerekekkel való tanulás mellett, akkor tornázom, filmet nézek vagy olvasok.
Visszajönne-e Devecserbe, hogy megmutatkozzon?
Egy megmutatkozás erejéig mindenképpen. Ezúton is szeretném megköszönni, azt a sok szeretet a devecserieknek, amit karácsony táján
tőlük kapott az osztályom. Az eddigiektől eltérő
módon ugyanis karácsonykor nagyon sok szép
ajándékot kapott az SBO, mely hátterében egy
devecseri hölgy kezdeményezése állhat, akitől
az első ajándékot kaptuk. Emellett még nagyon
sok ajándékot köszönhetünk a devecseri lakosoknak, talán nem véletlenül, hiszen én is több
szállal kötődök ide, illetve egyik kolléganőm és
legjobb barátnőm Hacherné Varga Veronika jelenleg is devecseri lakos.
Köszönöm az interjút!
Vincze Barbara

Közérdekű
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MEGKÉSETT NEKROLÓG…

ELHUNYT SOMLAI PÉTER, A TÜSKEVÁRI PLÉBÁNOS
A Veszprémi Főegyházmegye híradásából tudhattuk meg a váratlan, szomorú hírt, hogy Somlai
Péter érseki tanácsos, c. esperes, tüskevári plébános életének 68., áldozópapságának 41. évében 2018. novemberében az ajkai kórházban elhunyt. A gyászmisét 2018. november 15-én a
dobai templomban tartották, majd ezt követően
a dobai temetőben helyezték örök nyugalomra
nagy részvét mellett.
Somlai Péter 1951. szeptember 10-én született Dobán. 1978. június 20-án szentelték pappá Pápán.
Ezt követően káplánként működött Zalaapátiban
(1978-79), Várpalotán (1979-82), Veszprémben,
a Regina Mundi Plébánián (1982-85), Tapolcán
(1985-88), adminisztrátorként (1988), majd plébánosként Noszlopon (1989-1990), majd 28 éven
át volt Tüskevár plébánosa. Papi rangjait, munkáját a hívek kevésbé ismerik, pedig e területen is
voltak feladatai a plébánosnak, hiszen 1988-2007
között kerületi esperes, 1996-tól érseki tanácsos,
2008-tól címzetes esperes. Somlai Péter plébános
úr Tüskeváron lakott, a kívülről nemrégiben igen
szépen felújított plébánia épületében. A plébános
ellátta a nem kevés egyházi teendőt Somlójenőben,
Apácatornán, Kisberzsenyben, Karakószörcsökön,
Veszprémgalsán, Hosztóton, Zalaszegváron, misézett, keresztelt, esketett, temetett évtizedeken
át, s lehetőségei szerint a hitéletet is építette. A
Szent Ilona-kápolna is az ő egyházi területéhez
tartozott. A kápolnát 2014-ben, pályázati pénzből

teljesen felújították. Azóta több esküvőt tartottak
ott nyaranta, amit a plébános szívesen fogadott. A
messziről is elegáns kápolna két kis új harangot is
kapott a megújult toronyba. Az 1856-ban öntött régit, a Kreinbacher Birtok múzeumi tárgyként őrzi
emlékeztetőül a régi időkre. Vass Lajosné Marika,
aki rendszeres templomba járó, s a falu jegyzőjeként dolgozott nyugdíjazásáig, elmondta, hogy
Péter atya nemrégiben elégedettséggel beszélt
arról, hogy végre elkészültek a tüskevári templom
felújítási tervei 3 év munkájával. S a lebonyolítás
lesz az ő „hattyúdala”. A felújított templomot aztán
büszkén adhatja át utódjának, jegyezte meg mosolyogva, miközben ismét cigarettára gyújtott…
Ez volt a rövid távú, hároméves terve. De a sors
másként rendelkezett Péter atya életéről…
Néhány vasárnapon a mi, Nagy Nándor Richárd
plébánosunk tartotta a szentmisét a híveknek a
tüskevári templomban. Bizonyára hamarosan új
papot küld Érsek Úr a megüresedett plébániára,
gondolták tavaly december elején. Azóta már oda
is költözött Balatonfüredről áthelyezve, Németh
József plébános, a tüskeváriak nagy örömére. Engedje meg az olvasó, hogy még egyszer megköszönjem Péter atyának irántam tanúsított nagy
bizalmát, mert éppen 28 évvel ezelőtt találkoztam
vele először, amikor odaadta nekem olvasásra,
kutatásra jeles elődje, az 1825-ben született Házy
Alajos plébános – a környék életéről szóló - kézzel
írott feljegyzéseit. Aztán pár év múlva ismét elkér-

Somlai Péter plébános
tem a vaskos könyveket Péter atyától. Így néhány
szentmiséjén részt is vettem, mikor hoztam-vittem
a nagy könyveket. Prédikációira érdemes volt odafigyelni egyedi gondolatai miatt is, mert napjaink
kérdéseit, a gondokat, mindig párhuzamba hozta
az evangélium tanításaival. Azt mondják a hívek is,
jó ember volt! Sajnos a kész tervek szerinti templomfelújítást már csak onnan fentről szemlélheti,
a munkálatok az utódjára szállnak. De óvó, segítő
tekintetében biztosak vagyunk…
M. Mester Katalin

Közérdekű/Rövid Hírek
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TÉLBŐL A NYÁRBA
KUBAI UTAZÁS

A Devecserben élő, Ajkán angol nyelvtanárként
dolgozó Koczor Ágota a közelmúltban tért haza
Kubából. Kérésemre szívesen válaszolt lapunk
kérdéseire.
Hogyan jutott el Kubába, turistaként vagy idegenvezetőként?
Idegenvezető-turistaként jutottam el. Egy Kuba
iránt érdeklődő társaságnak szerveztem tíz napos országjáró körutazást, majd egy tengerparti
pihenést Varaderon. Izgalmas feladat volt egy
egzotikus országot megismerni.
Hány órás a repülőút, milyen útvonalon keresztül
érkeztek oda, s vissza?
Kubába több lehetőség is van eljutni. Mi Párizson
keresztül utaztunk, onnan tíz óra, vissza kilenc
óra a repülőút.
Mely városokban jártak, milyen élményekkel tértek haza?
Havannában három éjt töltöttünk, beleértve a
szilvesztert is. Itt a Tropicana Club fergeteges
revü műsorát láthattuk, jó évbúcsúztató show

volt. Természetesen megismerhettük a város
arcát. Száguldoztunk a nyitott tetejű old timerekkel, sétáltunk az óvárosban, ellátogattunk a
Forradalmi Múzeumba, Hemingway villájába, s
azon a helyen is jártunk, ahol az író ihletet merített Az öreg halász és a tenger című regényének
megírásához. Ezután egy hat napos Nyugat-Kuba
körutazáson vettünk részt. Dohányültetvények,
szivarkészítés, csodaszép nemzeti parkok krokodilfarmokkal, indián falvak, motorcsónak túra,
homárvacsora, igazi latin zene, az elmaradhatatlan koktélok, a barlangfürdőzés, mind megannyi
felejthetetlen élményt jelentett.
Milyen érzés volt a télből a nyárba érkezni?
A télből a nyárba megérkezni mindig öröm, s
ragyogó érzés számomra!
Mennyire egzotikus ország Kuba, milyenek az
itteni emberek?
Kuba trópusi éghajlatával is embertömegeket
vonz, de a látkép is lebilincselő. Egy időutazás,
amely visszavisz bennünket évszázadokkal előbbre. A régi amerikai autók látványa is hozzátar-

Koczor Ágota idegenvezető amerikai autóban
tozik a különlegességei közé. Az itt élő emberek
közvetlenek és barátságosak. Egy utazás mindig
kitörölhetetlen nyomot hagy bennünk, s rácsodálkozunk egy számunkra ismeretlen világra,
életérzésre. Kuba pont ilyen! S még valami, nincs
időd a telefonon lógni, mert az élmények záporoznak rád, az internet is szórványosan érhető
el - mondta búcsúzóul Koczor Ágota.
Czeidli József

RÖVID HÍREK

Mozgásos-kézműves foglalkozással
várták az iskolába készülő nagycsoportos gyerekeket a leendő elsős tanító
nénik.

Az ajkai Fekete István Prózamondó és
Szépolvasó Versenyen, Orbán Bianka
és Szalai Emília 6.a, illetve Dávid Eszter 6.b osztályos tanulók képviselték
iskolánkat. A zsűri dicsérte szövegválasztásukat, szép beszédüket, jó előadókészségüket. A nívós megmérettetést
az 5-6. osztályos kategóriában Dávid
Eszter nyerte. A versenyzők felkészítő
tanára Horváth A. Csabáné Treiber
Ildikó volt. Gratulálunk!

Tíz ember bűnösségét mondta ki a
vörösiszapper megismételt elsőfokú
eljárásában a Győri Törvényszék. Az
első- és a másodrendű vádlottat, a Mal
Zrt. volt vezérigazgatóját és műszaki
vezérigazgató-helyettesét letöltendő
szabadságvesztésre ítélték. Öt vádlottat
felmentettek.

Második éve került megrendezésre a
Város Kemencéjénél az óévi malacsütés. Az ötletgazdák; Ferenczi József és
Kurdi Tibor. Segítőik: Baráth László,
Bognár Ferenc, Homályos Zsolt, Gosztonyi András, Takács István, Varga
Jenő, Rosenbecher Attila, Jenei Gáspár,
Marton Kristóf, Gosztonyi Roland. A
megvalósításban segítséget nyújtott a
Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A magyar kultúra napján az általános
és Magvas András.
iskola felső tagozatos tanulói számára
szerveztek vetélkedőt az iskola pedagógusai. 5 csoportban versenyeztek
a diákok, mindegyik csapatban részt
vettek 5. 6. 7. 8. osztályos tanulók. A
jó hangulatban telt versenyen, sok
új ismeretet szereztek a gyerekek. A
megmérettetés végén minden csoport
Pótszilvesztert tartott az Őszi Fény oklevelet és minden tanuló jutalmat
Nyugdíjas Klub.
kapott.

Meséljen a múlt…

Kedves Devecseriek!
Szeretnénk a régi tablókból létrehozni egy gyűjteményt és közzétenni. Kérjük, akinek birtokában van régebbi, vagy újabb devecseri iskolai
éveit megörökítő tablókép vagy csoportkép, elektronikus úton küldje el a devecseriujsag@gmail.com címre, vagy személyesen juttassa el hozzám, archiváljuk és visszaadjuk a fotókat. Kérjük Önöket, szíveskedjenek feltüntetni azt a tanévet, amelyben a fénykép készült és az osztályt!
Köszönjük!
Vincze Barbara
főszerkesztő

Alapítva 1927-ben

Sport/Könyvajánló

NEM VOLT JELENTŐS JÁTÉKOSMOZGÁS A
DEVECSER SE FUTBALLCSAPATAINÁL
Minden korosztály megkezdte felkészülését a 2018/2019-es
bajnokság tavaszi szezonjára. Az
egyesület férfi felnőtt csapatánál
semmi változás nem történt a
játékoskeretben. Senki nem távozott és senki nem igazolt városunk csapatához. A nyolchetes
felkészülés hajrájához érkezett
a csapat. Ebben a szűk két hónapban heti négy foglalkozás
szerepel a programban, aminek
egy része edzőmérkőzés. Sajnos
folyamatos megbetegedések és
tartós sérülések hátráltatják a
munka menetét. Illés Mihály
lábfejében eltörött egy csont, így
ő csak a bajnoki rajt előtt kezdheti meg a munkát. Burucs Károly nyakcsigolyája repedt meg
közvetlen a felkészülés elején
egy ütközés folyamán, kérdéses
még, hogy mikor tudja újra elkezdeni az edzéseket. Király Lajos Zoltán és Szakonyi Valentin
külföldi munkavállalása miatt a
teljes felkészülést kihagyja, ők

csak áprilisban csatlakoznak a
gárdához. Az edzőmérkőzéseket csak más megyebeli felnőtt,
illetve magasabb osztályú NB-s
egyesületek U19-es csapataival
játssza csapatunk. A programban szerepel többek közt Celldömölk felnőtt, az FC Ajka, Veszprém és a Vidi FC korosztályos
együttese. A bajnokság megkezdéséig van még vissza pár hét.
Vezetők, edzők, játékosok célja
ugyanaz, a pontvadászat március 17-ei rajtjára úgy összerakni
a Szparit, hogy a kiesés „rémétől” nem fenyegetve elegendő
pontot szerezzenek a tavasz folyamán. A tavaszi első fordulóban Gyulafirátót vendégeként
lép pályára csapatunk. U19-es
és U16-os korosztályaink is elkezdték a munkát, nekik heti
két edzés szerepel a programban, amit egy-egy edzőmérkőzéssel egészítenek ki. Az U19-es
csapat a felnőttekhez hasonlóan
március 17-én, Gyulafirátóton

kezdi meg a bajnoki pontvadászatot, U16-os alakulatunk kicsit
később, március 30-án az Ajka
Kristálynál nyitja a szezont. Előkészítő korosztályainknak tulajdonképpen nem nagyon volt téli
pihenő, hiszen a Bozsik Egyesületi és a Bozsik Intézményi Programban egyaránt a téli teremtorna fordulókat bonyolították
az elmúlt időszakban. Női csapatunk is megkezdte felkészülését az április 7-ei PELC-Nyárád
elleni bajnoki rajtra. Két játékossal bővült a játékoskeret.
Varga Mónika régi-új játékosunk hosszabb kihagyás után
újra elkezdi a labdarúgást, Süli
Kitti pedig Algyőről igazol városunk női csapatához. A nyáron
megfiatalított keret egyre jobban
„összeérik”, megerősödik, ha így
haladnak a lányok, akkor Scheily
József edzőjüknek egyre több
szép pillanatot szerezhetnek.
Cserna Róbert
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Felnőtteknek:

Mihalec Gábor:
Házasság 2.0. A kapcsolatot cseréld,
ne a társad!

A szerző azokhoz a párokhoz szól, akik
hosszú éveket, akár évtizedeket töltöttek
el egymás mellett, és már nincsenek nagy
álmaik a házasságukkal kapcsolatban. Ez
már csak ilyen marad - gondolják, amíg a
kétely el nem kezd befurakodni a gondolataikba: „Most vagyok a felénél. Ha most
kilépek, még újrakezdhetem valaki mással.
Még valóra válhat minden reményem a szerelemmel kapcsolatban.” Egy traumatikus
esemény, például egy megcsalás esetén még
hangosabban üzenik az érzelmek: mindennek vége. De ha a Házasság 1.0 véget ért is,
még mindig van remény valami egészen új
felépítésére!

Gyerekeknek:

Ulrike Rylance:
Bors Bori. Tényleg semmi gond!

A Naphegy Kiadó új sorozatában a tízéves Bors Borival ismerkedhetnek meg
az ifjú olvasók, akinek három kívánsága
van: először is, szeretne kapni egy kutyát,
továbbá nyomozó akar lenni és bűneseteket megoldani, illetve nem szeretne részt
venni a nagyképű Flóra szülinapi ünnepségén. Sajnos a harmadik kívánsága nem
teljesülhet, de amikor eltűnik a fő születésnapi ajándék, a világ legédesebb kiskutyája, Bori egy izgalmas nyomozás kellős
közepébe csöppen. És talán egyszer még
az első kívánsága is valóra válhat...

Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház
Nyitva tartás:
H-K: 12-17 Sz: Szünnap
Cs-P: 9-17
Szo: 8-12 (tanítási időben)

Kikapcsolódás

Alapítva 1927-ben

MOSOLYPERCEK

REJTVÉNY

Fát vág a nagymama az udvaron, kérdezi tőle a szomszéd:
- Miért nem hagyja ezt már az unokákra?
- Nem érnek rá, mert hétvégén mikor megjönnek, mindig a fitneszterembe mennek.
Plébániai Hírek (persze nem Devecserből):
- A 60 éven felüliek kórusa egész nyáron szünetel. Az egész plébánia igen
hálás nekik. Jó pihenést!
- Kedves Hölgyek! Ne feledkezzenek el a jótékonysági vásárról. Itt az idő
megszabadulni a feleslegessé vált holmiktól. Hozzák el a férjeiket is.
- Kérem, adományaikat tegyék a borítékba, akikre emlékezni szeretnének,
halottaikkal együtt.
- A mai hittanóra témája: Jézus vízen jár. A következő téma: Keressük Jézust!
Gyűjtötte: M. Mester Katalin

ZELK ZOLTÁN: HÓVIRÁG
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2019 januárjában született:
Jankó Csaba és Renner Eszter kislánya: Jarmila (01.06.)
Sok szeretettel köszöntjük városunk legifjabb lakóját! Jó egészséget kívánunk!
(A személyiségi jogok védelme miatt, rovatunkban csak azon újszülöttek
neve szerepel, akiknek szülei ehhez írásban hozzájárultak. Megértésüket
köszönjük! – a szerk.)
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: Ö, R,
E, R, G) 10./ Magasztos hangvételű költemény 11./ Állókép 12./ Én spanyolul 13./ Imre becézve! 14./ Zamat 15./ Tömi a hasát 17./ Kettőzve: a
vizek városa 18./ Jókötésű 19./ Rádium vegyjele 20./ Pomáz része! 21./
Felmenő, előd 23./ Ausztria és Portugália autójele 25./ ... és vér (Amerikai film, 1970) 27./ Elképzelés 28./ Peru fővárosa 29./ Argon vegyjele
30./ Személyes névmás 31./ Kéz szélei! 33./ Kettőzve: Lajos becézve 35./
Régies űrmérték 37./ Az ingerek szállításáért felelős 38./ .... Péter (PwC
Magyarország igazgatója) 40./ Hideg ellentéte 43./ Zenei ütem jele 44./
Kompanik ...... (Sümeg első óvodájának megteremtője) 46./ Okmány 48./
Budapest melletti nagyváros
FÜGGŐLEGES: 2./ Alapítói: latin pásztorok és földművesek (ie.753) 3./
Ödön becézve 4./ Ezen a napon 5./ Felkészítő, tréner 6./ Kettőzve: édesség 7./ ...hegyező (Salinger regénye) 8./ Ibsen legismertebb műve 9./ Gizgaz 13./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk: T, V, N, Á)
14./ Másol 16./ Mezopotámiai város 18./ Csapadék 22./ Tákol 24./ Franz
Kafka regénye (A ...) 25./ Igekötő 26./ Épület szint 31./ Égéstermék 32./
Koalíció 34./ .....puszta (Itt született Gárdonyi Géza) 36./ Sárgás 39./
Spanyolország, Franciaország, Svédország autójele 40./ Magyar Autóklub
(Rövidítve!) 41./ A tenger istene az ír mitológiában 42./ Erika becézve
45./ Sió része! 47./ Tél eleje!
Czeidli József

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

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

A hirdetési szöveget a könyvtár információs pultjánál lehet leadni.
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