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„DEVECSER AZ EREDMÉNYEK ÉS A CÉLOK TÜKRÉBEN”

Ferenczi Gábor polgármester
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
2019. január 9-én hagyományos újévköszöntő rendezvényét tartotta Devecser. A megjelenteket a

Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar dallamai fogadták. Hiszem, hogy egy város fejlődése a közösség
erejében rejlik, az összefogásban, az itt élők tenni
akarásában, a karitatív szolgálatban – fogalmazott

Ferenczi Gábor polgármester Devecser újévköszöntő ünnepségén a Devecseri Városi Könyvtár
lovagtermében.
(Folytatás az 5. oldalon)

ÚJÉVI GONDOLATÉBRESZTŐ

Új esztendőbe léptünk. Az óévbúcsúztató ünneplés, a pezsgőspoharak
csendülése, az azóta oly sokszor elhangzott „Boldog új évet!”, minden
ember életében elindított valamit.
Valamit. Vajon mit? Sikereket, örömöket? Még nem tudjuk. Mindan�nyian reménykedünk, bizakodunk,
fogadkozunk…, majd minden megy
a régi kerékvágásban. Mi a legfontosabb az új évben is, és mindenkor?
Élni! Újat csinálni, új célt elérni. Élni
az életet. Rendesen. Békében. Bízom
benne, hogy mindenki megtalálja
számításait a 2019-es esztendőben.
Ehhez kívánok mindannyiuknak

erőt, egészséget és kitartást! Bruno
Ferrero: A két jégtömb című írását
pedig ajánlom mindenkinek - így
az új év kezdetén - gondolatébresztőnek.
Bruno Ferrero: A két jégtömb
Volt egyszer két jégtömb. A hosszú
télen keletkeztek egy sziklás, bozóttal körbevett üregben, a hegyoldalt
beborító erdő közepén. Makacs közönyösséggel méregették egymást.
Viszonyuk meglehetősen hűvös volt.
Néhány „jónapot”, egy-két „jóestét”.
Semmi több. „Jégtörésről” szó sem
volt. Mind a ketten azt gondolták
a másikról: - Igazán eljöhetne hoz-

zám! De a jégtömbök egyedül nem
tudnak elmozdulni a helyükről. Így
nem történt semmi és a jégtömbök
még jobban önmagukba zárkóztak.
Az üregben lakott egy borz, aki egy
nap így fakadt ki:
- Milyen kár, hogy itt bent kell lennetek! Gyönyörűen süt a nap odakint!
A két jégtömb feljajdult. Kiskoruk
óta tudták, hogy a nap a legnagyobb
veszélyt jelenti számukra.
Meglepő módon azonban, most az
egyik jégtömb azt kérdezte: - Milyen a nap?
- Csodálatos... Maga az élet. - válaszolta zavartan a borz.
- Csinálhatnál egy kis rést az odú
tetején... Szeretném látni a napot! mondta a másik.
A borz nem várta meg, amíg megismétli. Fúrt egy kis lyukat a gyökerek
közé és a nap meleg, enyhe fénye
aranysugárként hatolt be az üregbe.
Néhány hónappal később egyszer
délben, ahogy a napfény felmelegítette a levegőt, az egyik jégtömb
észrevette, hogy olvadni kezd és kis
patakká változik. Másképpen érezte
magát, nem volt már többé ugyanaz
a jégtömb, ami eddig. A másik jégtömb is ugyanezt érezte.
(Folytatás az 5. oldalon)

Farkas Árpád:
Újévköszöntő

Szép vagy, mint a fehér fenyő,
hótól tiszta, fátyolos,
szép menyasszony, újesztendő,
békét, békességet hozz.
Ne légy te arannyal zengő,
ezüst fénytől mámoros,
búvópatak, újesztendő,
békét, békességet hozz.
Bolyhos, szelíd bárányfelhő,
mint a búza, mint a rozs,
kenyerünkhöz, újesztendő,
békét, békességet hozz.
Jöjjön hozzánk el az erdő,
mikor hideg záporoz,
pásztortüzes újesztendő,
békét, békességet hozz.
Krumpliföldünk áldja eső,
fű se legyen árva, rossz,
a házunkba, újesztendő,
békét, békességet hozz.
Tisztaság légy és levegő,
áldott hó álmainkhoz,
légy a hazánk, újesztendő,
s békét, békességet hozz!
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„ADVENT FÉNYEI” MŰVÉSZETI GYERMEKFESZTIVÁL
A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és
AMI szervezésében, ötödik alkalommal került
megrendezésre az „Advent Fényei” Művészeti
Gyermekfesztivál. A rendezvény helyszínét a művelődési ház biztosította, a szervezési feladatokban nagy szerepet vállalt Nyárs Hajnalka intézményvezető-helyettes és Martonné Csom Adél
munkaközösség-vezető. Az általános iskolában
kiemelt figyelmet fordítanak a hagyományőrzésre, tehetséggondozásra, így a fesztivál kimondott
célja, hogy a térségben élő gyerekek számára lehetőséget biztosítsanak a tehetségük megmutatására, hogy megcsillogtathassák a bennük rejlő
gyémántot. A közös megnyitón az Ihászné Szabó
Katalin karnagy által vezetett Devecseri Ifjúsági
Fúvószenekar karácsonyi dalcsokrot adott elő, az
általános iskola irodalmi színpada adventi jelenetet mutatott be, majd Mayer Gábor intézményvezető megnyitotta a rendezvényt. A nagyszabású
találkozón a helyieken kívül Ajkáról, Nyirádról,
Kertáról, Tüskevárról és Nagyalásonyból érkeztek versenyzők, akik ének, színpadi produkció,
rajz, vetélkedő, valamint fotózás kategóriákban

mérették meg magukat. A gyerekeket a hat tagból álló zsűri - Szente-Takács Anna a Devecseri
Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója,
Lennerné Pál Szilvia óvodavezető, Lipkáné Oszkó
Ágnes és Bertalanné Poór Beáta óvodapedagógusok, Szücs Krisztián az ajkai zeneiskola vezetője,
az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar karnagya
és Göcsei Márk trombitatanár – gyémánt, arany,
ezüst és bronz minősítéssel értékelte. A versenyek
végén a rendezvény kísérőprogramjai nyújtottak
kikapcsolódást. Akadt, aki a kézműves foglalkozáson készített különböző technikával angyalokat,
volt, aki az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület jóvoltából „manófogattal” utazott a városban,
mások a művelődési ház aulájában a helyi alkotók kiállítását tekintették meg, de volt lehetőség
némi agytornára is a karácsonyi témájú kvízek
megfejtése során. A büfé a rendezvény ideje alatt
mindvégig rendelkezésre állt. A zárórendezvényen
az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület táncosai
nyújtottak felejthetetlen élményt, majd a díjátadóra került sor. Köszönet illet valamennyi fellépőt és
kísérőpedagógust, hogy elfogadták a meghívást.

Köszönet illeti továbbá Koller Gyöngyi tanítónőt,
valamint Baráth Jánosné Erzsikét és Földi Erikát
a csodálatos dekorációért, az iskola konyhájának
dolgozóit a finomságokért, a Szülői Szervezetet
munkájukért, a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozóit az együttműködésért, az
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesületet az előadásukért és a manófogatért, a városi televíziót a
jelenlétért, valamint az iskola pedagógusait, akik
munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a rendezvény megvalósulhasson.
Vincze Barbara

fejezte ki a szervezők nevében is, hogy ilyen sok
embernek adhatta át a tiszteletét, szeretetét, megbecsülését. Most 574 hetven éven felüli devecseri
állampolgárnak szólt a köszönet. Az ajándékozás
a szeretet, a közös öröm jele. Nyárs Hajnalka tanítónő meghatóan kedves műsort állított össze,
amelyben Bakos Réka fuvolázott, az irodalmi színpad pásztorjátékot mutatott be, Kalányos Mária
énekelt, Göcsei Márk és Hekele Dániel trombitált
külön-külön, majd együtt. Fellépett a Mazsorett
csoport, Németh Sandro zongorázott, az iskola kórusa gyönyörű karácsonyi dalt adott elő. A műsor
végén a meghívottak ajándékot kaptak, amelyhez hozzájárult; Devecser Város Önkormányzata, Gallus Kft., Vraskó Zsolt, Agrokémiai Kft.,
Vita Kft., Balázs Trafik, Bohém Cukrászda, Tóth
Zsolt, Szente Róbert és felesége, Áment Boglárka,
Szövérfi János családja, Laczkó Tiborné, Cselediné

Balogh Valéria, Rosta és Társa Bt. A rendezvény
után a harmadik adventi gyertyát Ferenczi Gábor
polgármester és Németh Jánosné gyújtotta meg.
Váti Ferenc

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

IDŐSEK KARÁCSONYA

Ferenczi Gábor polgármester és Németh Jánosné
gyújtotta meg a harmadik gyertyát
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
Harmadik alkalommal látta vendégül a Család- és
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Devecser 70
éven felüli lakóit. A Művelődési Házat megtöltő
résztvevőket Szente-Takács Anna igazgatónő köszöntötte. Ferenczi Gábor polgármester örömét

A műsort követő ajándékozás
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

ADVENT NEGYEDIK LÁNGJA VÁROSUNKBAN
Advent negyedik vasárnapján városunkban, a
templom melletti téren felállított adventi koszorún kigyúlt az Isten szeretetének és békéjének üzenetét hordozó negyedik láng. Szente-Takács Anna igazgatónő köszöntötte a most
is szép számmal megjelent ünnepelni vágyókat.
Házi Mira Betta első osztályos kislány karácsonyi
versmondása után, Ferenczi Gábor polgármester
és Vörös Tibor önkormányzati képviselő keltette életre a lángot. A gyertyagyújtási ünnepség a
városi betlehemnél folytatódott. Ferenczi Gábor
polgármester ünnepi gondolataiban az összetartás jelentőségét, a mindenre megoldást jelentő
szeretet erejének jelentőségét fogalmazta meg. A
gondolatébresztő tovább folytatódott az általános
iskola diákjainak ünnepi várakozást, meghittséget, szeretetet idéző műsorával. Nyárs Hajnalka
tanítónő tanítványai által bemutatott műsorban

Életre kelt a szeretet lángja
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
helyet kaptak a békét, hitet, reményt, szeretetet
idéző versek, dalok. A Vackor Óvoda pedagógus
énekkara előadásában csodálatos dallamokat
hallgattak a jelenlévők, melyet a 4. osztályosok
pásztorjátéka követett. A megható rendezvény

Pásztorjáték
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
végén, a megjelentek közösen énekelték el Gárdonyi (Ziegler) Géza Devecserben írt és komponált
„Fel nagy örömre” kezdetű karácsonyi énekét.
Czeidli József
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A GÁRDONYI GÉZA EMLÉKTÁRSASÁG ADVENTI KÓRUSTALÁLKOZÓJA
Immár másodszor köszönthetem
Önöket a II. „Fel nagy örömre” Adventi Kórustalálkozó alkalmából,
mondta Czeidli tanár úr, aki 2018.
december 8-án is a moderátor szerepét töltötte be. Nagy megtiszteltetéssel fogadta az Emléktársaság az egri,
herendi és ajkai kórusok szereplését.
Bognárné Simon Katalin elnök as�szony kutatta fel, azt a régi, Naplóban
megjelent cikket (M. Mester Katalin
tollából), amely szerint: „Tima Lajos,
Devecser köztiszteletben álló igazgatója, s mint kántor, jeles zongorista,
a káplán pedig a flóta művésze lévén, Gárdonyit egyházzenei énekek
szerzésére buzdították. Először, egy
temetési éneket szerzett gyermekkarra, majd 1882 karácsonyakor az
éjféli misén kedves hangú szerzeménnyel köszöntötte az isteni Kisdedet: Fel nagy örömre, ma született,
aki után a föld epedett...” Hát, igen,
ez az alaptörténete, kiindulópontja
a rk. templomunkban megtartott,
felemelő kórustalálkozónak. A fülbemászó dallamú, indulóra emlékeztető karácsonyi ének abban az
időben szájhagyomány útján és a
jó kántorok révén hamar elterjedt
a környéken, majd az egész országban. A „Fel nagy örömre…”, azóta is
kedvelt karácsonyi énekünk. (Szöveg
és dallam szerzője: Gárdonyi Géza.)
Elsőként Bognárné Simon Katalin
elnök köszöntötte az egybegyűlteket, s elmondta, örömmel vettük,
hogy az idei hangversenyt a Páduai
Szent Antal templomban rendezhetjük, s egyben köszönjük Nagy Nándor Richárd Főtisztelendő Plébániai
Kormányzó Úrnak, hogy támogatta
és helyet biztosított az adventi kórustalálkozónak. Majd Nándi atya,
- aki egyébként kántori képesítéssel
és nem kis zenei gyakorlattal is rendelkezik, - üdvözölte a jelenlévőket.
Mindenki röviden szólt, mert tudták,
hogy az esten a dallamoknak kell a

főszerep. Czeidli tanár úr mindegyik
kórust bemutatta, s repertoárjukat is
ismertette. E cikkben mindez kissé rövidítve jelenik meg. A herendi Szent Euszták Kórus 1978-ban
alakult, a kórus karnagya 2017-ig
Wéber Gyula egyházkarnagy volt.
Kezdetben 12 fővel vegyes karként,
1992 után női karként működtek.
Énekelnek egyaránt világi és egyházi
műveket, kórusfeldolgozásokat. A
kórus egyszer ezüst, majd pedig három alkalommal arany fokozatot ért
el. 2017 októberétől Nagy-Peidl Éva
lett a kórus karnagya és a herendi
templom kántora. Az idén 40 éves jubileumukat ünnepelték. Hét darabot
adtak elő, szerepelt Bárdos Lajos, Kerényi György és Halmos László magyar szerzők művei mellett, Händel,
és Giuseppe Tartini: Stabat matere is.
Az ajkai kórus 2016-ban ünnepelte
30 éves jubileumát. Tucatnyian vannak ma is az alapító tagok közül. A
kórus jelenlegi létszáma 32 fő, többségükben ajkai és környékbeli (devecseri) pedagógusok. A kórus vezető
karnagya Petheő Balázsné, de most a
templomban Cserháti Csilla karnagy
vezényelt. Rendszeres résztvevői a
hazai kórustalálkozóknak, de külföldön is szereplői zenei eseményeknek.
Már 10 európai országban léptek fel
szép sikerrel. A „Fesztivál”-fokozat
után 2014-ben elnyerték az amatőr
kórusoknak adható legmagasabb fokozatot, „Hangversenykórussá” minősültek. A műsorszámokat a kórus
egyik tagja konferálta, tele az egyházzenei irodalom gyöngyszemeivel. A
harmadik fellépő kórus Gárdonyi
Géza városából, Egerből érkezett. A
Fertálymesteri Testület Férfikarának
tagjait, Dudás Anna alapító karnagy
vezényelte. A testület főkapitánya,
Várkonyi György úr is eljött énekelni.
Az 1996-ban újjászervezett Egri Fertálymesteri Testület a hagyomány, a
szociális gondoskodás és Eger hírne-

A három kórus közös előadása
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
vének öregbítése igényével jött létre,
konzervatív értékek alapján. Az Egri
Fertálymesteri Testület Férfikara, az
Egri Fertálymesteri Testület jó hangú
tagjai sorából szerveződött 10 évvel
ezelőtt. Érdekesség, hogy 40 évesnél fiatalabb nem lehet tag, mivel
Eger hagyományát képező közigazgatási rendszerének ez is alapszabálya volt. Gyümölcsöző kórusbarátságot tartanak fenn több hazai
kórussal, de még a lengyelországi
Nowy Sacz Echo II. férfikarával is.
Énekeltek kánont 2-6 szólamban,
Kodály, Karai József művet, Beharka
Pál feldolgozásában olasz karácsonyi
dalt, Michael Praetorius: Jubilate Deo
és César Franck: Panis angelicus c.
művét. Orgonán közreműködött: Ferencz József. A koncert zárásaként
a három kórus együtt énekelte el a
„Fel nagy örömre…” c. karácsonyi
éneket. Ennek nemcsak a közönség,
az Emléktársaság tagjai örültek, hanem az időközben megérkezett dédunoka, Keller Péter is. Elmondása
szerint régi-régi vágya, hogy itt Devecserben, ahol az ének megszületett 1882-ben, ott hallja felcsendülni
egyszer a dédapja, Gárdonyi által írt
szenténeket. Nemcsak Keller úrnak,
(aki pár napja ismét nagyapa lett),
hanem minden jelenlévőnek repesett a lelke a gyönyörűségtől, ahogy

bezengte a templomot a közel száz
tagot számláló, három kórus életerős,
tiszta éneke. Láttam, a szószék felett
vigyázó angyalok szája is mosolyra
húzódott éppúgy, mint ahogy a Kisjézust tartó, templomunk védőszentje, Páduai Szent Antal is örvendett.
Ugyanis még ő sem hallott ilyet…,
ilyen gyönyörűt, úgy karácsony közeledtén. Végezetül, Ferenczi Gábor
polgármester is üdvözölte Keller Pétert, a rendezvényt, s köszönte meg a
kórusok jelenlétét, mielőtt az Emléktársaság elnökével együtt emléklapokat adtak át a karnagyoknak, s az egri
testület főkapitányának, Várkonyi
Györgynek. További munkájukhoz
sok sikert, kitartást, s az elkövetkezendő időszakra családjukban eltöltött békés, szeretetteljes, boldog
ünnepeket kívántak. A műsor után,
fél hétkor, azonnal kezdődött a szentmise. A hívek mellett a kórustagok
közül is sokan maradtak a szertartásra is. Az egriek teljes létszámban!
A mise alatt nemcsak szíves házigazdánk, Nándi atya szíve örvendett a
felújított, szép templomunkhoz méltó gyönyörű énekhangnak, hanem
még a falak is visszhangozták az először 137 évvel ezelőtt hallott éneket:
Fel nagy örömre…
M. Mester Katalin

ALSÓ TAGOZATOSOK KARÁCSONYI MŰSORA
Karácsony közeledtével az alsó tagozatos gyerekek ünnepi műsorral
kedveskednek családtagjaiknak,
meghívott vendégeinknek. Heszné
Soós Krisztina köszöntője után Nyárs
Hajnalka intézményvezető-helyettes
ünnepi beszédében beszélt a Karácsony, a szeretet jelentőségéről. A
műsorszámokat az Angyalbaba című
mesével foglalta megható keretbe a
4.a osztály. Elsőként az 1.a verses,
táncos, telet idéző produkciója, majd
az 1.b tánca következett rénszarvasokkal és Mikulással. A harmadikos
tanulók gyertyás táncukkal örvendeztették meg a vendégeket, majd

Dávid Eszter elénekelte a Csendes
éj című dalt. A folytatásban a 2.a és
2.b osztályos gyerekek vidám hóesést
varázsoltak elénk, majd a 4.a mutatta be pásztorjátékát. A hangulatot
fokozta a 4.b osztály angyalfiúinak
és Mikuláslányainak táncversenye,
majd zárásként a Mazsorett csoport
karácsonyi koreográfiáját tekinthette
meg a kedves közönség. Köszönjük
vendégeinknek, hogy jelenlétükkel
megtisztelték rendezvényünket!
Szeretnénk köszönetet mondani
a résztvevő gyerekeknek, felkészítő pedagógusoknak, a rendezvény
lebonyolításában segítő pedagógu-

soknak. Külön köszönjük a segítséget a Művelődési Ház dolgozóinak,
a szülőknek és segítőknek, akik aktív

Fotó: Martonné Csom Adél

részvételükkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!
Martonné Csom Adél
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VENDÉGVÁRÓ KALANDOZÁS
Ismét kiállítás a könyvtár galériáján,
ismét remek képekkel. Kerpel Péter
művésztanár kiállítót Szente-Takács
Anna köszöntötte, az igazgatónő szeretettel üdvözölte az érdeklődőket is.
Nikolausz Krisztián megnyitójában
ismertette a kiállító életútját és művészi tevékenységét. A művész jelenleg
is a Pápai Református Gimnázium
biológia-földrajz-rajz szakos tanára
és a Magyar Vöröskereszt Országos
Elnökségének a tagja. Ezt néhány
képén kifejezésre is juttatja. Kiemelte a művész sokrétű tevékenységét.
Témáit, technikáját a rendkívüli változatosság jellemzi. Vannak grafittal
készült „rémalakjai”, krétás aktjai,
gyönyörű pasztellképei, Erdélyben
készült festményei. Amíg a jelenlévők a kiállított alkotások közt nézelődtek, addig én egy rövid interjúra
kértem Kerpel Pétert.
Mi a művésztanár megnevezés tartalma? Melyik része a fontosabb? A
művész vagy a tanár?
A képzőművészetből nagyon kevesen tudnak megélni. Ezért a többség
előbb vagy utóbb tanárkodni fog.
Szükség van a biztos, stabil keresetre, hisz a családot el kell tartani. A
tanítás egy nagyon fegyelmezett, időhöz kötött történet, amely az ember
idejének nagy részét lefoglalja. Az
alkotás ezért periódusokban tör-

ténik (szünetek, megbízások stb.).
Tehát az ember egyszerre tanár és
művész. Ha a képeimet nézik, úgy
látnak, mint művészembert, ha az
óráimra készülök és tanítok, akkor
tanár vagyok. A biztos munka a tanáré, a művészi kihívás a művészé.
Csak a művészetből kevesen tudnak
ma megélni Magyarországon.
Ki, mi inspirálta, hogy Devecserben
állítson ki?
Itt volt a vöröskereszt ünnepsége,
azon láttam egy kiállítást és láttam
azt, hogy milyen szép, tágas ez a kiállító tér, hogy milyen sok munka fér
el benne. Tudtam, hogy a könyvtár
sokszínű, változatos kulturális helyszín. A vezetőség nagy szeretettel
hívott, és én jöttem, hogy megmutassam magam.
A meghívón egy csodálatos kép van
(Lidi néni). Hogyan jön az ihlet, hogyan készül el egy hasonló zsánerű
kép?
A nyáron, Torockón (Erdély) táborozás közben jártam az utcákat és egy
ház különösen megtetszett. Rajzolni
kezdtem, közben az ajtóban megjelent Lidi néni. Gyorsan lefényképeztem. A néni szót sem szólt, bement a
házba. Helyette egy jól megtermett
férfi jött ki. Ő sem szólt, de én jobbnak láttam visszavonulni. A kép itt-

Balról jobbra: Szente-Takács Anna igazgatónő, Nikolausz Krisztián, Kerpel
Péter kiállító
Fotó: Váti Ferenc
hon készült el. Barátaim, munkakö- A lakásunk nagy része a képeimmel
zösségi kiváló társaim véleményét van kidíszítve, néhányat megvásárolki szoktam kérni, hogy alkotásaim nak – bár nem szívesen adom el egyikerek egészek legyenek. Éppen azért, ket sem. Előfordult, hogy az elkelt
mert művésztanár vagyok – tehát
nem csak a művészettel foglalkozom képet újra megfestem magamnak.
No, meg a kiállításokon bemutatot– nagyon fontos a társak segítése.
A tanulói hogyan látják a tanárt és taknak biztos helyük van. Legközelebb Sárváron lesz tárlatom, majd a
a művészt?
Egyszerűen úgy mondanám, hogy vöröskereszt évfordulóján lesz kiállí„nem esnek hasra.” Nem jellemző tásom. És, mint a vöröskereszt orszáa megalázkodás. Úgy látom, hogy a gos elnökségi tagjának ez többszörös
gyerekek is várják az újabb és újabb örömet jelent.
bizonyítékot. Úgy élem meg, hogy
napról napra, óráról órára bizonyí- A kiállításon közreműködött Ihászné Szabó Katalin igazgatónő és nötanom kell.
Mi lesz a sorsa az elkészült alkotá- vendékei.
sainak?
Váti Ferenc

MOZGALMAS PROJEKT A GÁRDONYIBAN
Az EFOP-3.2.5-17-2017-00051
MTMI Centrikus és általános pályaorientációs tevékenységek megvalósítása a Pápai Tankerületi Központ egyes intézményeiben projekt
három pápai iskola (Erkel, Petőfi
és a Weöres), valamint a Devecseri
Gárdonyi Géza Általános Iskola és
AMI bevonásával valósul meg. Fő
célja a projektnek, hogy a pályaorientációs tevékenységek száma
növekedjen, minősége javuljon a
projektben résztvevő valamennyi
intézmény esetében, valamint a
benne résztvevő diákok matematikai, természettudományos, mű-

Humanoid robot
Fotó: Iskola

szaki, informatikai kompetenciái
fejlődjenek. A kompetenciafejlesztés különböző már megvalósított és
még megvalósításra váró tevékenységformák keretén belül történik. A
2018 februárjától 2020 februárjáig
tartó időszakban változatos programokat szervezünk diákjaink és
pedagógusaink részére. A projekttevékenységek a következő kategóriák
köré szerveződnek: tanórához köthető tevékenységek, tanórán kívüli
tevékenységek, a tanulók segítése
érdekében végzett egyéb tevékenységek és a tanulóknak nyújtott programokkal kapcsolatos fejlesztések,
eszközbeszerzések. Ennek megfelelően a korábbiakban már részt
vettünk a „Kezedben a jövőd” megyei pályaválasztási kiállításon, a
megyeszékhelyen. Megrendezésre
került iskolánkban egy általános
pályaválasztási tájékoztató szülők számára és egy pályaválasztási
konferencia. Pedagógusaink pályaorientációs műhelyfoglalkozásokat
tartanak a 7-8. osztályosoknak, valamint meghívott szakemberek tartanak előadásokat a pályaválasztás
témakörében. Az ötödikes tanulóink Budapesten a Csodák Palo-

tájában jártak, hatodik osztályos
diákjaink Tihanyban a Levendula
Ház látogatóközpontban töltöttek
felejthetetlen órákat. A hetedikesek a Mobilis Interaktív Kiállítási
Központba látogattak Győrött. Megcsodálhatták az Utazó Planetárium
műsorait. Megszervezésre került a
Bakonyerdő Zrt. dolgozóival közösen egy természettudományos
akadályverseny az erdészet Sárosfői Látogató Központjában és egy
MTMI kompetenciák fejlesztését
elősegítő internetes vetélkedő. Örömünkre szolgál, hogy különböző
gyárlátogatások részesei lehettek
tanulóink: jártak a Yanfeng pápai
telephelyén, megismerkedhettek az
Albacomp cégcsoporttal Székesfehérvárott, betekinthettek a Pápai
Hús Kft. üzemeibe, valamint Európa egyik legkorszerűbb téglagyárát látogatták meg Devecserben. Az
iskola falain belül MTMI centrikus
szakköröket, Minecraft klubot és a
Leopoly klubot szerveztünk diákjaink számára. Az eszközbeszerzések
során minden iskola a következő
eszközökkel gazdagodott: humanoid robottal, számítógépre csatlakoztatható digitális mikroszkóppal,

optika komplett kísérletező készlettel, alternatív energiaforrások kísérletező készlettel, távirányítású gépek
építőkészletével, napelemes áramkörépítő-készletével, XY Plotter Robot Kit-tel, Leonar3Do és Leopoly
Professional Kit szoftver készlettel.
A programok a következő tanévben
is megvalósításra kerülnek; folytatódnak a gyárlátogatások, a vetélkedők, szakkörök az interaktív
játszóházak és a kiállítások látogatása. Az együttműködő intézmények szakmai munkatársaival már
előre elkészítettük a következő év
feladattervét, melyben a közösen
megvalósítandó programokon kívül
szerepelnek az iskolákban egyénileg
lebonyolítandó rendezvények is. A
Széchenyi Egyetem hallgatói minden iskolában kiscsoportos angol
nyelvű mentorálást fognak végezni
az általános és középiskolai diákokkal. 2019. január 10-én az Educatio
Oktatási Szakkiállításon vettek részt
diákjaink. Tartalmas és bőséges feladattal ellátó projekt résztvevői a
fent említett intézmények, köztük
a devecseri Gárdonyi iskola.
Czémán Imre
intézményvezető-helyettes
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„DEVECSER AZ EREDMÉNYEK ÉS A CÉLOK TÜKRÉBEN”
A hagyományos évkezdő rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr.
Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, valamint a város intézményeinek jelenlegi és hajdani vezetői,
dolgozói, a térség polgármesterei,
cégvezetők, vállalkozók, az önkormányzat partnerei, a képviselő-testület tagjai. A polgármester újévi
köszöntőjében az elmúlt év eredményeiről szólt, melyek Devecser
fejlődése érdekében valósultak meg,
valamint az elkövetkezendő időszak
terveiről, nyertes pályázatokról is
tájékoztatást adott. A polgármester rámutatott, hogy a tavalyi évben
az önkormányzati, hivatali, intézményi dolgozókkal együtt sikerült
megbirkózni a rengeteg operatív fel-

adattal. Köszönetet mondott képviselőtársainak, az alpolgármestereknek, Devecser jegyzőjének, illetve
mindazoknak a személyeknek, akik
önzetlenségükkel, együttműködésükkel, támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a 2018-as esztendő
céljai megvalósulhassanak. „Hiszem
és vallom, hogy egy közösséget vezetni szolgálat. Szolgálni csak alázattal, törődéssel, odafigyeléssel lehet.
Az alázat, a törődés és az odafigyelés embertársainkra az embertársaink iránti szeretetből fakad.” – zárta
ünnepi gondolatait Ferenczi Gábor,
majd minden jelenlévőnek boldog,
egészségben és szeretetben teljes,
sikeres 2019-es évet kívánt. A városvezető ünnepi beszédét követően,

ÚJÉVI GONDOLATÉBRESZTŐ
Pár nap múlva a jégtömbökből két kis folyócska
kezdett csordogálni. Ki is folytak az üregből és
nem messze onnan, csillogó kis tavat alkottak,
amelyben az ég kékje tükröződött. A két jégtömb
még érezte saját hidegségét, de ezzel együtt a törékenységét és a magányt. A közös aggodalmat és bi-

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
az ajkai Jubiláte Női Kar meglepetés
előadásával szórakoztatta a közönséget. A rendezvény további részében
került sor a hagyományos pezsgős
koccintásra, majd az állófogadás so-

(Folytatás a címlapról)

rán, a jelenlévők kötetlen beszélgetésben oszthatták meg egymással
távlati céljaikat, terveiket.
Vincze Barbara

(Folytatás a címlapról)

zonytalanságot is. Felfedezték, hogy keletkezésük
egyforma és valójában szükségük van egymásra.
Jött két tengelice és egy pacsirta, hogy szomjukat oltsák. A rovarok ott zümmögtek a tó körül,
egy puha, hosszú farkú mókus pedig megfürdött
benne. És ebben a boldogságban ott tükröződött a

két jégtömb, akik most szívet találtak maguknak.
Olykor elég egy napsugár. Egy kedves szó. Egy köszönés. Egy simogatás. Egy mosoly. Ilyen kevés dolog elég ahhoz, hogy boldoggá tegyük azokat, akik
körülöttünk élnek. Akkor miért nem tesszük ezt?
Vincze Barbara

AZ ÉN ÚJÉVI KÍVÁNSÁGAIM
Új év – megszokott régi kívánságok. Megszokott,
de jók. Csatlakozom én is; kívánok jó egészséget, szeretetet, emberséget, jóságot. Jókívánságaimat kis „hőseim” segítségével erősítem meg,
akik őszinték, nyíltak, hazugságra képtelenek.
Tettekkel igazi, kedves jókívánságokat küldenek:
JÓ EGÉSZSÉGET! Náthaszezon. Ernyők alatt vonul
a prüsszögő sokaság az orvosi rendelők felé. Már
csak a gyógyszerben és az orvosi szóban van bizalom. A rendelő ajtajára ki lehetne tenni a „megtelt”
táblát. Folyik a diskurzus. Vírus vagy nem vírus?
– ez itt a kérdés. Kit döntött le legjobban a lábáról? Győztes, aki legtöbbször kapkod zsebkendője
után. Egy három év körüli kislány megunja anyja
ölét és az álmosító zsongást. Lecsúszik a padlóra.
Felfedezőútra indul. Szemügyre veszi a köhécselőket. Megállapodik egy idős néni előtt. Hosszasan
nézi, majd a markában lapító cukorkát felé nyújtja. – Kell? – kérdezi bájos mosollyal. A néni fejét
rázza. Hogy fogadhatná el az egyetlen szem cukrot. A kicsi nem tágít. Újra szól: - Kéred? – Erre a
kedvességre most már csak igent lehet válaszolni.
Kis marokból a nagyobba vándorol az édesség.

Grafika: Trombitás Veronika

Vissza lehet adni, ha a lányka később visszatér.
Csakhogy a kicsinek ez így nem tetszik. Gyanítja
az igazat. Hogy sejtésének nyomatékot adjon, előrenyújtja apró ujját és parancsol: - Kapd be! – A
köhögő, tüsszögő együttes nevető kórussá alakul.
A „betegségverseny” győztese is önfeledten kacag.
JÓSÁGOT! Váratlan hűvös széllel érkezett a reggel. A buszmegállóban fázós utasok igyekeznek
megszabadulni a hidegtől. Ki toporogva, ugrálva, ki csak beljebb húzódva nagykabátjába, sálja
mögé, csak az orrát tartja a téli csípős szél útjába.
Három kisiskolás érkezik futva. Kiskabátjuk nem
sok védelmet nyújt. Csillogó fekete szemükből
könnyet csikar a szél. Egy kis enyhet az ugrálástól remélnek. Hirtelen közéjük toppan a nagyfiú.
Kiflit rágcsál, kezében zacskó. A kicsik, mint a
csibék a tyúkanyót, körülfogják. Egyiknek lejjebb
húzza kopott sapkáját, másikon összébb rántja a
kabátot. – Nem fáztok? Éhesek vagytok? – kérdezi.
Választ sem várva a legnagyobb kezébe nyomja
a tasakot. – Felezd el! Az előkap egy kiflit. Kettétöri. Már harapja is a sajátját. Meglepődve látja,
hogy a legkisebb marok üresen maradt. Beletúr
a tasakba. Érti ő már a csíziót. A másik kiflit háromfelé tépi és szétosztja. Büszkén szemléli tudományának eredményét. A kicsi értetlen, valami
nincs rendben. Neki mintha kevesebb volna. A
gondot a legényke oldja meg. Mielőtt harapna
még egyet, a megmaradt csücsökkel egyensúlyt
teremt. Az igazság és a számtani művelet is helyretétetett. Az aprók majszolás közben préselnek
ki egy „köszi”-t. Válaszként mindegyik kap a feje
búbjára egy „barackot”.
SZERETETET! A járdán szembe jött velem egy
édesanya két lánykájával. A kisebb két és fél év
körüli lehetett, a nagyobb négy. Kacarászva, kézen fogva közlekedtek. A kicsi látszólag minden

ok nélkül hirtelen kihúzta kicsi ujjait anyja kezéből, megállt. A testvére és az édesanyja nógatni
kezdte, de az apróság a két és fél évesek minden
öntudatával és dacával ellenállt. Be kell hát vetni
a megszokott módszert: - Nekünk menni kell, de
te csak maradj! Elindulnak. Válluk mögül hátra-hátralesnek. Az eredmény lesújtó. A kicsi, ha
kell, dacol a világgal is, de nem mozdul. Erősebb
fegyver kell: - Most tényleg hazamegyünk! Holnap
érted jövünk. A nagyobbik lány szeme kikerekedik. Hiszi anyja szavait: - Ne hagyjuk itt a hugit!
– zokogja. Sírása egyre erősebb. A kicsi felfigyel a
zokogásra. És most peregni kezd a film. A két lány
rohanni kezd egymás felé. Összeérve átkarolják
egymást, és sírva, kacagva forognak körbe-körbe.
A nagy pörgést a közben odaérkező édesanyjuk
ölelése szelídíti simogatássá.
EMBERSÉGET! A kora téli szél szeszélyesen hajtja
maga előtt az utca szemetét és csapja nagy erővel
a flaszterre az esőcseppeket. Nem jó kint lenni.
Két kis roma gyerek egymás kezét fogva nekifeszül a szélnek. Egyik 8, a másik 5 éves lehet. Az
erősebb megy elöl, maga után húzza a fiatalabbat.
Így kissé útját állja a szélnek. A vékony ruha nem
sok védelmet nyújt. Az időjárás sem szánja meg a
kis fázókat. Hallhatóan erősödik a szél, sűrűbben
záporoznak az esőcseppek. A nagyobb fiú hirtelen
hátrafordul. A kicsi feje majdnem belefúródik. Kíváncsi tekintettel fürkészi előtte magasodó társát.
Az pedig kihámozza magát kabátjából és a kis
„törpére” húzza. Aztán benyúl a hosszú kabátujjba, és amikor eléri a kis hideg kezet, indulnak
tovább. Kissé komikus, de megkapó a kép, ahogy
a zimankóban egyre jobban távolodik egy kis vézna vékony ruhás fiú és egy földig érő nagykabát.
Váti Ferenc
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A Kárpátaljai szolidaritási program
keretében 2018-ban benyújtott „Testvértelepülési kapcsolatok erősítése
Devecser és Nagypalád-Fertősalmás
között” című pályázaton 2.023.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyert
Devecser a Bethlen Gábor alaptól. Az
elnyert összegből közös rendezvények
lebonyolítására nyílik lehetőség kárpátaljai testvértelepülésünkkel.

Az Ajkán megrendezésre kerülő Sportgálán, Kovács Marcell a Sun Dome SE
sportolója vehette át Ajka Város Férfi
kategória 2018. év Sportolója díját.
Gratulálunk!
Fotó: Sun Dome SE

A Standard Oil Társaság egy korábbi
megállapodás alapján, 381 000 Ft
támogatással járult hozzá, a Csepel
tűzoltóautónk műszaki vizsgájának,
javításának költségeihez. Ferenczi
Gábor polgármester, az ÖTE pártoló
tagja köszönetét fejezte ki a társaság
valamennyi dolgozója irányába.

A Szülő-Suli projekt keretében 2018.
december 13-án a helyi iskola felső
tagozatán tervezett kézműves foglalkozás során a tanulók a legkülönbözőbb
technikák segítségével ajándéktárgyakat készíthettek szeretteiknek.

A Városi Könyvtár és Művelődési Ház hagyományos karácsonyváró estjén, Gájer
Bálint varázsolt ünnepi hangulatot a színházterembe.

Az általános iskola 4. osztályosai minden évben meglátogatják a leendő elsős
kisgyerekeket az oviban. A kedves köszöntők után a Mazsorett csoport táncolt,
majd a 4.a osztályos tanulók pásztorjátékot mutattak be a kis közönségnek. Az
ajándékozás után az óvodások teával és kaláccsal vendégelték meg az iskolásokat.
December 12-én a délelőtti órákban
a hideg utcák szürkeségét nyolc patkó
kopogása színesítette, amikor a Vackor
Óvoda kis lakói Kovács Norbert „Cimbi” által vezetett lovaskocsikázáson
szerezhettek örömteli élményeket.

A zeneiskola idén rendezte meg fennállásának 20. karácsonyi koncertjét. A
mostaninak keretéül az szolgált, hogy 200 éve (1818) zenésítette meg Franz
Xaver Gruber oberndorfi kántortanító Josef Mohr plébános versét, a Csendes éjt.
A történetet a tanáraikkal együtt a tanítványok vitték színre, s közben ünnepváró
zeneszámokkal léptek fel.

Az általános iskola alsó tagozatos tanulói ünnepi műsorral kedveskedtek az
Idősek Otthonában, hogy örömet szerezzenek a lakóknak. A 4.a osztályos tanulók
gyertyás jelenete és pásztorjátéka, a 2.a és 2.b osztályosok hóesés örömét idéző
tánca mosolyt, és könnyeket csalt a jelenlévők arcára. Az idősek szép ajándékokkal
kedveskedtek a gyerekeknek.

A Városi Könyvtár és Művelődési Ház
dolgozói karácsonyváró kézműves foglalkozást tartottak az alsó tagozatos
gyerekeknek.

Az önkormányzat és az osztrák
Windisch Getränke cég közötti megállapodás értelmében, városunk 51
sörpadgarnitúrával és 43 sörpaddal
gyarapodott.

2018. december 14-én történelmi témájú jutalomkiránduláson vehettek
részt Szombathelyen az iskola 6. évfolyamos hallgatói közül azok, akik
az ünnepi műsorokban, a Ki miben
tudós? vetélkedőn, történelmi versenyeken szerepeltek. Az egész napos
kirándulás alkalmával rengeteg új
ismerettel, élménnyel gazdagodva
térhettek haza.

Az iskola 6. évfolyamos tanulói a
törvényi előírásoknak megfelelően, a
fenntartó finanszírozásával, úszásoktatáson vettek részt. A diákok kilenc
alkalommal 18 órán kaptak lehetőséget, hogy úszástechnikájukat tovább
fejleszthessék, kedvet kapjanak a sport
iránt.

Alapítva 1927-ben
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2018 KÉPEKBEN
FEBRUÁR

JANUÁR

Az Önkormányzat által benyújtott,
Leromlott városi területek rehabilitációja című pályázat elnyerte a döntéshozók támogatását, így a megítélt
199.805.022 forintból a terveknek
megfelelően, 6 bérlakás, játszótér és
parkolók építésére kerül sor az Emlékparkban, a Bocskai utcában.

Január 1-től a devecseri kormányhivatalban is megkezdte működését a NAV
ügyfélszolgálata, mely lehetővé teszi a
lakosság számára a helyben történő
ügyintézést.

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

A VIII. Noszlopi Ízparádén városunk
hivatalos termékcsaládja, a Devecseri
Portéka is képviseltette magát.

MÁRCIUS

John McGough közbenjárásával ruhákat és sisakokat kapott a Devecseri Bírósági szakaszba lépett a meggyeserdei szemétégetés ügye.
Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Nőnap alkalmából köszöntötték a
hölgyeket.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakközépiskolája szalagavató
ünnepséget szervezett.

A Magyar Kultúra Napja ünnepség keretein belül megalakult a Gárdonyi Géza
Emléktársaság.

John McGough jóvoltából 15 db felszerelt mászóövvel - a hozzátartozó
karabinerekkel és fejszékkel - bővült az
önkéntes tűzoltók eszköztára.

Wass Albert szavalóversenyt rendeztek
a Székely Szabadság Napja alkalmáEllenjegyzésre kerültek a 8-as út fej- ból.
lesztéséről készült rajzok.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra ünnepi műsorral emlékezett
városunk.

2018 Képekben
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MÁJUS

A Költészet Napjára emlékeztek a
könyvtárban.

Mintegy 6 millió forintos állami forrásból megújult az általános iskola
salakos pályája.

Átadásra került a betonelemgyártó
csarnok.

Elkészült a macskakőburkolat, amely
a buszpályaudvar Jókai utcai járdaszakaszát köti össze a buszváróterem
hátsó bejáratával, a leendő szabadtéri Megrendezésre került a IV. Devecser
színpaddal és a Város Kemencéjével. Szlalom verseny.

Május 1-jén színes programok várták a
látogatókat a városi majálison.

JÚNIUS
Ballagási ünnepség a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Devecseri SzakköA vörös terror áldozataira emlékeztek.
zépiskolájában.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Veszprém Megyei Helyi Csoportja madárgyűrűzést tartott a
meggyeserdei volt laktanya területén.
Sokan kíváncsiak voltak a Gólya Road
Show-ra is.

IV. alkalommal került megrendezésre
a Bakony-Somló Népművészeti Találkozó.

A Hősök Napjára és Trianonra emlékeztek.
A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat II. alkalommal
rendezte meg a Járási Ki Mit Tud? rendezvényét a járás általános iskolásai
számára.
Elkészült a szabadtéri színpad a Belvárosi Piac- és Rendezvénytéren. A
színpad mellett kialakított ágyásokba A Devecseri Városnapok rendezvényévelő növények kerültek.
sorozat változatos programja sok látogatót vonzott.

A Megyei Tűzoltó Szövetség Devecserben rendezte meg az önkéntes tűzoltók
versenyét. A házigazda a Devecseri A Városüzemeltetési Kft. munkatársai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület volt.
virágba borították Devecsert.

A Magyar Vöröskereszt városunkban tartotta Veszprém és Vas megyei
szervezetének világnapi ünnepségét.

Alapítva 1927-ben
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V. alkalommal hívta Családi Napra
városunk lakosságát a Magyar Vöröskereszt.
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AUGUSZTUS

Hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre az I. Meggyeserdei
Örömíjász Verseny.

SZEPTEMBER

Művészeti Estet szerveztek a devecseri Kívül-belül megújult templomunk.
fiatal tehetségek támogatásáért.

Elkészült az új temető kerítése, a temető hátsó felén egy gyalogosbejárat
és az új ivóvíz fővezeték felállása, valamint megtörtént a temető új parcelláinak kijelölése.

Elkezdte működését a MINI bölcsőde az óvodában.

Egy győri székhelyű cég városunk
határába telepített 2200 napelemtáblát, melyek által megtermelt villamos
energiát a közcélú hálózatba táplálják.

VI. alkalommal került megrendezésre
a Juhász- és Pásztorkutyák CAC Kiállítása, melynek a Devecseri Erdészet
Sárosfői Vadászháza adott otthont.

III. Nyárbúcsúztató KemenceParty és Rockfesztivál a Belvárosi Piac- és Rendezvénytéren.

Augusztus 20-án államalapító Szent István királyunkra emlékezett Devecser.

A hagyományos XX. Ovi-Szüreti felvonulás.

2018 Képekben
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OKTÓBER

Értékes adományt hozott Devecserbe
John McGough. A svájci felajánló 6
db rádiót adományozott a Devecseri
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek.

Alapítva 1927-ben

NOVEMBER

Felújításra kerültek a köztéri padok.
A Szociális munka napja alkalmából
Az Idősek Napján Vásári Mónika és köszöntötték a gyermekvédelmi, vaBozsó József szórakoztatta a közön- lamint a szociális ágazatban dolgozó
munkatársakat.
séget.

Méltó megemlékezést tartottak a vörösiszap-katasztrófa 8. évfordulóján.

Az aradi vértanúkra emlékeztek.
Városi ünnepséggel emlékezett Devecser az 1956-os eseményekre.

Megkezdte működését a Krízisambulancia.

Az Egészségnapok keretein belül különböző szűrővizsgálatokon, előadásokon
vehettek részt az érdeklődők.
Elkezdődött az új temető ravatalozójának felújítási munkálata.

A római katolikus temetőben az ’56-os honvéd síroknál tartottak megemlékezést
a Nemzeti Gyásznap alkalmából.

Megkezdődtek a munkálatok az egykori kórház területén.

DECEMBER

Az általános iskola harmadik alkalommal rendezte meg a Gárdonyi Tehetséggondozó Versenyt.

Az Advent Devecserben 2018 programsorozat rendezvényeivel hangolódott a lakosság a közelgő karácsonyi ünnepekre, melyről decemberi és
januári lapszámunkban részletesen
beszámoltunk.

Közélet

Alapítva 1927-ben
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MERÜNK-E TÜKÖRBE NÉZNI?
A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ
és Szolgálat szervezésében november 13-án
dr. Zacher Gábor „Mindennapi függőségeink”
címmel tartott – járási szinten meghirdetett előadást a művelődési házban. Nemcsak devecseriek, hanem a környékbeliek, még ajkaiak is
eljöttek a rendezvényre, hogy élőben hallhassák
az országosan ismert toxikológust. „Merünk-e tükörbe nézni?” felvetéssel kezdte mondanivalóját a
főorvos. Meggyőződése, tapasztalata szerint, nem
nagyon tesszük meg ezt. A „tükör” az igazságot
mutatja, amivel keserves szembesülni, és inkább
„igazítunk” a valóságon, hogy pozitívabb legyen
a kép. Általában szeretjük szebbnek, okosabbnak,
jobbnak, erősebbnek láttatni és látni magunkat.
A függőségeinket nem teregetjük ki, magunknak
pedig megmagyarázzuk, ez még nem az. Ha szerettünkről, vagy magunkról van szó, akkor gyakran keressük a mentségeket, a magyarázatokat,
pl., a rossz társaság, a nem megfelelő társas környezet hatását, s egyéb, tőlünk független negatív
körülmény hatását. A főorvos a prezentációjában
tényszerűen, logikusan, s valósághűen mutatta
be az általa tapasztalt, jelen helyzetet. Több helyen konkrét példákkal támasztotta alá állításait,
akár saját függőségét is feltárta a hallgatóságnak.
Íme, néhány függőségi kategória: mobiltelefon,
számítógép, koffein, nikotin, alkohol, gyógyszer,
munkaalkoholizmus, sorolhatnánk. Zacher Gábor
elmondta, hogy több évtizede dohányzik, pipázik.
A kutatások szerint, aki kiskamasz korban több
ízben rágyújt a cigire, akkor e fiatalok 50 %-a biztosan dohányzó lesz felnőtt korban. Elmondta,
az ő szülei is dohányoztak, s neki sem tiltották
azt. Beszélt a reggeli heves köhögésekről, amik
azért figyelmeztető jelek. (A tüdőre való káros
hatás után arra nem tért ki, hogy fogínysorvadást, hosszú évtizedek alatt fogvesztést, szájüregi
gondokat okoz a nyálkahártya állandó füstölése.
A száj, a fogak esztétikájáról nem is beszélve.) A
másik, széles körben kimutatható függőség az alkohol. Hazánkban a férfiak 31, a nők 6%-a küzd
alkoholproblémákkal, jegyezte meg az előadó.
Zacher doktor sajátos stílusát is több ízben, sőt,
folyamatosan csillogtatta, s nevezte a nők ivászatát
„spejz-alkoholizmusnak”, míg a férfiak alkoholfüggőségét egyszerűen kocsmai, társasági ivásnak minősítette. Mindezek ellenére kigyógyulni
az alkoholból, elvonókúrát felvállalni, mégis több
nő akar, mint férfi. Más országok alkoholfogyasztásával összemérve hazánkat, sajnálatosan előkelő
helyet foglalunk el, mert csak Moldova, Litvánia,
Oroszország, Románia és a kicsi Andorra előz meg
bennünket. A diákok alvásidejéből nagyon sokat
elvon az intenzív jelenlét a közösségi médián.
Negatív irányba befolyásolja a személyes kapcsolataikat, rontja a kommunikációjukat, torzítja az
egészséges énképüket, ha nem működik jól a külső
kontrollmechanizmus, állapította meg a főorvos.
Az elalvás előtti órákban már nem volna szabad
a technikai eszközökkel, s a mobiltelefonnal játszani. A megoldás: vajon tud-e a család „digitális
detoxot” csinálni? Adatokkal is szolgált ezen a téren, elmondta, hogy tavaly hazánkban 2,5 millió
(!) db okostelefont adtak el. Státuszszimbólum
lett a mobiltelefon. Megrövidítik a gyerekek is az
alvásidőt a „kütyük” használatával, de úgy gondolják, ha nincsenek rajt 4-5 órája a Facebookon,

akkor már „halottnak” nyilvánítják őt a társai, fogalmazta meg egyedi stílusában Zacher Gábor. A
Facebookot 5 millióan használják. A „lájkgyűjtést”,
a kortársagresszió egyféle formájaként fogalmazta
meg a főorvos. Szólt még a technikai világ okozta más, káros, titkos lehetőségeiről is, mint pl: a
Momo Challenge és a Kék Bálna kihívása. Ez utóbbi gazság, emberi gonoszság hatására 130 orosz
gyereket hajtottak az öngyilkosságba. Sajnálatos,
hogy a fiatalok 90 %-a használja elalvás előtt a készüléket, ami megzavarja az éjszakai nyugalmat,
az alvás minőségét negatív irányba befolyásolja.
A Facebook függőséget is, mint betegséget jelölte
meg a doktor. Sokat lendítene a szomorú valóságon, ha esténként a család együtt vacsorázna közös asztalhoz üléssel, hosszasan beszélgetnének
a napi és a felmerülő ügyekről, megoldásokról.
A pozitív szülői minta meghatározó a gyermek
jellemfejlődése és az egyéni, majdan jól működő
kontrollmechanizmusa szempontjából – mondta
Zacher Gábor. Lehet az embernek egy nehezebb
időszaka és valami más függősége is, például csokievés éjszaka, de aki bele mer nézni a tükörbe,
el tudja hagyni még a dohányzást is. Az ember
nem képes sokszor a saját teljesítőképességét felmérni, és amikor egy egység munka végrehajtásához már öt egység energia kell, akkor egyre
nehezebben élhetők a mindennapok. Meg kell
tanulni nemet mondani is, önmagunknak, másoknak. Vannak napok, amikor jó semmit tenni,
a szó szoros értelmében. Pihenni kell, hogy ne a
tartalékainkból metsszünk ki, mert megjelenhetnek a pszichoszomatikus panaszok – mondta, és
hozzátette, a gyógyszerfüggőség még egy nagyon
komoly probléma. Magyarországon körülbelül 90
ezer ember altató- és nyugtatófüggő. Aztán még
a túlzó, kényszeres vásárlást, evést, a szex túlhajszolását is a függőségek közé sorolta a főorvos.
A függőségek kialakulását vizsgálva, a genetika 40-60 %-ban okolható, összegezte az előadó.
Fontos felismerni a „tükörben” a helyzetünket,
s az ÉNERŐ mozgósításával legyőzni azt. Végül
se vége, se hossza a függőségek sorának, hiszen
a TV- és sorozatfüggést is e káros tevékenységek
közé sorolta a főorvos úgy, hogy szinte reklámozta,
kedvet csinált az általa nézett sorozatfilmekhez.
Így maga az orvos is, kimondatlanul beismerte, hogy ő is eltéríthető a klasszikus, egészséges
életmódtól. Ezzel láttatta azt, hogy nem egyszerű
senki élethelyzete a függőségek tekintetében. De
jó, ha időnként vagy gyakran tükörbe nézünk, s
mérsékeljük önmagunkat. Zacher doktor vastapsot
kapott a színháztermet háromnegyed részig megtöltött, vidékről is érkezett közönség egy részétől,
amit kedves mosollyal fogadott, majd visszatért
a színpadra.
Utóirat az előadónak: Ha már azon az estén annyit
beszélt Zacher főorvos a „tükörről”, akkor e lap, s
személy szerint a cikkíró, hadd fordítson az előadó
felé egy kis zsebtükröt, no inkább csak egy még kisebb, retikülben elférő, torzítás nélküli, kozmetikai
tükröt. Kizárólag a jobbítás szándékával. Tudva azt
is, hogy hasonló vélemény mellett, félve minden
kis ütközéstől, esetleg a retorziótól, alig teszi, alig
meri ezt megtenni valaki. Csak három dologra
világítanék rá: Kedves Zacher Doktor Úr! 1.) Hej,
de jobban esett volna nekünk sokat szenvedett, s

azóta is nehéz helyzetben lévő, vörösiszap-öntött
devecserieknek, ha több empátiával indítja előadását. Talán így: Remélem, jobb fizikai helyzetben,
lelkiállapotban vannak, mint 2010 őszén, amikor
önöknél jártam itt Devecserben, s ugyancsak fent
álltam a színpadon… Sajnáljuk, hogy visszaemlékezve csak a „kaszát-kapát ragadni akaró emberek”-re emlékszik. Ez azt mutatja nekünk, hogy az
ökokatasztrófát, s annak egészségre is káros voltát,
hosszabb távú hatását, a kiszolgáltatottság pszichés
következményeit nem nagyon értette meg azóta
sem. 2.) Kedves Főorvos Úr, a „csúnya beszéd”,
mint függőség kategóriáját kihagyta az egyébként
remekül kidolgozott prezentációjából. Pedig az is,
mint más, Ön által ismertetett függőség (pl.: csokievés, nassolás, cigi…), részben arra való, hogy
a „gőzt” kiengedje az ember, ha már igen feszíti
valami. Úgy néz ki, hogy folyamatosan meg kell
nyitni a viszonylagos „csúnya beszéd” szelepét
Önnek is. Sok ember ezt nem is érzi bajnak, szinte
elfogadja, sőt, üdvözli, úgy érzi „az előadó is ember”, olyan, mint ő. Ugye tudja, vannak más, jobban odaillő szavak, melyeknek ugyancsak kedvező
hatása lehet a hallgatóságra. A túlzott szabadszájúsággal rengetegen élnek a hétköznapokban. (Az
egyre jobban lezüllő médiáról ne is beszéljünk!) Ki
csak (diszkréten) otthon, ha a gyerek nem hallja,
ki már a munkahelyen is, mások nyilvánosan is,
s van aki, tömeg előtt tartott szakmai előadásában
sem óvakodik tőle. Kár! Nagy az Ön felelőssége
ebben is, mert ezzel a stílussal, amit gyakorolt,
felerősíti az emberek széles, fogékony rétegében
a „csúnya beszéd” mindenkori használatát. Pedig
igen színes a mi, szép, magyar nyelvünk! S Ön oly
bő szókinccsel bír, hogy meg tudná találni, - több
ízben meg is találta - vulgáris szavak nélkül is az
áthallásos, hatásos, pontos, derűt is kiváltó kifejezéseket. Úgy 7-8 alkalommal sajnos azt éreztem,
tán valami olcsó kabarét hallgatok, ahol a „csúnya
beszéd” a hab a tortán. Ez sok volt! Csúnya, durva
beszéd, durva lélek, érzéketlenség az árnyalatokra,
elvesző finomság. Nem csak e sorok írója, többek
megállapították ugyanezt.
3.) A második ponttal kissé összefügg. Ön a színpadról a DVTV fiatal, jó szándékú, intelligens
munkatársát nem a legkulturáltabb modorban és
hangon intette magához a terem másik végéből.
Nem csak a „Héé!”-vel, a tegező megszólítással,
hanem a további hangnemmel is volt némi baj.
Kár, hogy a helyi munkatárs az Ön kis késése miatt
nem tudta tisztázni a felvétel körülményeit. Eddig
nálunk ez gyakorlat volt, s így, akik nem tudtak
személyesen eljönni - mert kisgyermekesek, betegek, vagy más elfoglaltság miatt - csak otthon
nézhetik meg az adást. De hát, nem engedte! Mi
meg itt engedelmeskedünk készséggel az előadónak. Bár okulhattak volna az Ön megfogalmazott
intelmeiből is az otthon lévők, ha már felvállalta
hippokratészi esküjéhez híven ezt a missziót, amit
csak megköszönhetünk. Ugye, nem fogalmaztam
meg sértőn a gondolataimat? De valami őszinteség
spray-t fújtak az orrom alá az első perctől kezdve,
amikor Önt hallgattam, s a megszületett gondolatokat meg kellett osztanom a legilletékesebbel,
Önnel is. Üdvözlettel:
M. Mester Katalin
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EMBERMESÉK
TANÁRNŐ, AKI NEM ISMERI A GYŰLÖLETET ÉS AZ IRIGYSÉGET

Az unokákkal; Lili, Máté, Jutka mama ölében Teodóra, Zoé, Gábor (a vő)

Jutka 14 éves
Az utcán pirosra csípte az orrom a hideg. Felrémlik előttem egy fénykép, rajta pirosra festett
arccal gyerekek, köztük Jutka néni Bajók Józsefné tanárnő, művelődési ház igazgató. Hozzá
igyekszem. Útközben is kérdéseket fogalmazok
a riporthoz, de a Bajók-házban félreteszem őket,
hisz Jutka, a ház asszonya kitűnő mesélő. Nála
szebben és meghittebben senki sem összegezheti
élete történetét.
A sors kínálta utak között mindig középen
haladtam
„Nem halni készülök, de számot vetettem eddigi életemmel. Mára már tiszták lettek azok
az utak, amelyek születésemtől idáig vezettek.
Kettős hatás alatt éltem, amely meghatározta
a sorsomat. Édesapám étterem-tulajdonos volt
Kőszegen a háború előtt jó módban. 1945-ben
elvették a tulajdont, később kifosztva visszakapta, majd 2 év múlva államosították. Ezek után
ismerkedett meg a paraszti családból származó
édesanyámmal. Szüleim inkább rendszerellenesek voltak. Ez volt az egyik oldal. Én 1955-ben,
öcsém 1956-ban született. Édesapám erősen
mozgáskorlátozott lett, édesanyám munkát vállalt, ezért engem 2 éves koromtól Ilus nagynéném
és férje nevelt, akik szocialista érzelműek voltak.
Kisdobos, úttörő, őrsvezető voltam, vasárnap
templomba mentem. Ez volt a másik oldal. A
hittanról ki kellett íratni, hogy felvegyenek a
körmendi gimnáziumba. Hiába volt a legtöbb
pontszámom az óvónőképzőben elutasítottak.
Vörös Ottó osztályfőnököm segítségével jutottam
be a szombathelyi tanárképző magyar-könyvtár
szakára. Bejáró lettem, mert édesapámat kellett
ápolnom, aki teljesen mozgásképtelenné vált.
1976-ig, haláláig gondoztam. Közben megismertem Bajók Józsefet a Körmendi Mezőgazdasági

Játszóház a Művelődési Házban

Esküvő 1977-ben
Főiskola hallgatóját. A diploma megszerzése után
1977 júniusában összeházasodtunk. Közösen
pályáztunk Devecserbe, sikerrel. Férjem az ÁGnál, én az iskolában kaptam munkalehetőséget
augusztus 1-jétől. A munkásszállón (ma a Grácia
Panzió) laktunk nagyszerű közösségben. Egy év
múlva Jóskát katonának vitték. Egyedül maradtam, de sok jó ember vett körül. Leszerelés után
szolgálati lakást kaptunk. 1980-ban megszületett
Tamás, 1984-ben Viktória. Az iskolában virágzott
az úttörő élet. Engem csak a munkám érdekelt.
Érdekes történések jöttek a rendszerváltással;
kiderült, hogy április 4-e nem a felszabadulás
napja, szovjetekből oroszok lettek, mi volt 1956ban? Meghasonlottam; ami korábban igaz volt,
az mára hazugsággá vált? Összeállított irodalmi
műsoraimban soha nem foglaltam állást, mindig
emberi eszméket közvetítettem. Nem tudtam
elköteleződni egyik oldalhoz sem, mindig középen mentem. Mégis örök ellenzékinek tartottak.
Szép szóval mindenkihez el lehet jutni
Életem legszebb időszaka 1999-ben kezdődött,
amikor félállásban a Művelődési Ház igazgatója
lettem. Kb. 20 fős baráti segítő csapattal Vasáros
Ákossal, Kurdi Robival és Baráth Andrással az
élen, úgy éreztük, hogy kulturális vonalon mindent meg tudunk oldani. Sikeresek voltak a rendezvényeink. Klubokat, szakköröket alakítottunk,
kirándulásokat, táborokat szerveztünk, pályázatokat nyertünk. A műsorokat a korosztályok és
az érdeklődési körök figyelembevételével állítottuk össze. Tele voltam tervekkel, aktivitással,
fiatalos érzelmekkel. Ez a 9 év pályám csúcsa
volt. Az iskolában 41 évet töltöttem el nagyszerű
kollégákkal. Soha nem volt haragosom. Voltam
úttörővezető, majd a diákönkormányzat vezető-

Tamás, apa, Viktória
je. Remek légkör vett körül. Nem volt acsargás,
féltékenység. Szerettük egymást. Örömmel vállaltam a szervezési feladatokat. Szerencsés voltam;
tanítottam mindenféle összetételű osztályt, jókat,
kevésbé jókat, etnikumot. Mindig megtaláltam
a hozzájuk vezető utat. Az iskoláról is csak felsőfokon tudok beszélni.
A legkisebb közösség
41 éve vagyunk házasok a párommal. Tamás fiam
üzletvezető Körmenden. Titkárnő feleségét saját
lányomként szeretem. Náluk két unokánk van; az
5 éves Máté és a 2. osztályos Lili. Viki lányom közgazdász. Dunaharasztiban laknak gyógyszerész
férjével és két gyermekükkel, a két unokánkkal;
a 4 éves Zoéval és az 1 éves Teodórával. Rendszeres telefonkapcsolat van közöttünk és havi 1-2
alkalommal találkozunk. Családi ünnepeken és
a nyári üdülésen mindannyian együtt vagyunk.
Egy éve nyugdíjas vagyok. Gyakran gondolok a
múltra. Úgy hiszem az életem meghatározója
empatikus képességem és konfliktuskerülésem
volt, és boldoggá tett, ha bárkinek segíthettem.
A vörösiszap-katasztrófa idején az első naptól a
segítők, szervezők között voltam. Ma is akkor
vagyok a legjobban, ha érzem, hogy szükség van
rám. Két életérzést nem ismerek, a gyűlöletet és
az irigységet. Ennek köszönhető, hogy nagyon
sok szeretetet kapok, és engem ez a szeretet éltet.”
Akkor Bajók Józsefné Jutka hosszú életű lesz
ezen a földön.
Váti Ferenc

Osztálykirándulás 2006-ban (Jutka a jobb szélén)

Zoltán (a testvér) Jutka, a nevelő nagynéni
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A KÓRUSTALÁLKOZÓ MARGÓJÁRA…
Az alig egy éve megalakult Gárdonyi Géza Emléktársaság nagy izgalommal készült az első nagy
rendezvényére a II. Adventi Kórustalálkozóra,
aminek a „Fel nagy örömre…” címet adta. Bizonyára a kedves olvasóknak nem is kell elmondani,
hogy miért az izgalom. De elevenítsük fel mégis
azt a tényt: a 19 éves kántor-tanító Gárdonyi, itt,
nálunk Devecserben írta 1882 karácsonyára, 137
évvel ezelőtt, a mára már országosan ismert, gyönyörű karácsonyi éneket. Mind a dallamot, mind
a szöveget neki köszönhetjük. A később, s napjainkra nemzetközi ismertségre is szert tett író,
helyi tanítóskodásával irodalmi, egyházzene-történeti kincset hagyott településünkre. A megalakult Emléktársaság e szellemi hagyaték előtt szeretne tisztelegni. Alapító tagjaink közt tudhatjuk
Nagy Nándor Richárd atyát is, aki jelenleg a devecseri római katolikus egyházközség papja. Nándi atya különösen üdvözölte a kórustalálkozót,
hisz nemcsak hallgatója az egyházzenének, hanem
művelője is. Emlékeztetőül megjegyzendő, hogy
a nagy író halála után, 1923-ban megalakult az
Országos Gárdonyi Irodalmi Társaság (Heves megyében), de 1945-ben, tán a háború okozta (lelki,
szellemi…) sebek miatt megszűnt. Majd 1972-85
között ismét működött egy egri társaság Gárdonyi
szellemiségét megőrizni, továbbvinni, de az is
elhalt. S most itt Devecserben alakítottuk meg azt
az országos kitekintésű nonprofit, civil szervezetet, szellemi közösséget, ahol ápolni, felszínen
tartani szeretnénk a nagy író, Gárdonyi életművét,
szellemi örökségét. Csak egy mondat álljon itt
nagy írónk irodalmi szemléletét bemutatni: „Az
író munkájának az emberjavítást kell szolgálnia.”
Most nézzük, hogy is folyt le a kulisszák mögötti
kórustalálkozó szervezés. Bognárné Simon Katalin végezte a szervezőmunkát, a kórusok megkeresését, felkérését. 2018-at megelőző évben már
volt egy adventi hangverseny, de idén más kórusokat szándékoztunk felkérni a változatosság miatt. Így énekelt a templomban most az Ajkai Pedagógus Női Kar, a herendi Szent Euszták Kórus
és az Egri Fertálymesteri Testület Férfikara. A
végső döntést sok-sok telefonos egyeztetés előzte
meg, mert más kórusokkal is (pl. veszprémi kórus) folyt tárgyalás. Adventi időszakban a kórusokat gyakran kérik szereplésre, így nem volt egyszerű a programütközések elkerülése sem. S jött
a következő kérdés, mely helyszínen, s mivel fogadjuk a vendégeket? Mi más középületre eshetett
volna a döntés, mint a Kastélykönyvtárra, ahol
van elég férőhely a kis híján száz tagot számláló,
három kórus méltó fogadására, s elég közel is van
a templomhoz. Szente-Takács Anna igazgató as�szony és kollégái is készséggel segítették a találkozó sikerességét. Az olvasótermet rendezték be
a fogadásra, ahol az iskola konyháján készített

hidegtálakat, csinos szendvicseket elegánsan feltálalták a vendégek részére. Ide illik a köszönet
még Ferenczi Gábor polgármester úrnak is, aki
az önkormányzat részéről finanszírozta a feltálaltakat. A hideg időben jólesett a megérkezőknek
Németh Ernő 10 liter somlaijából készült finom,
forralt bor. (Mielőtt az olvasó nagy ivászatra gondolna, 10 liter 100 embernek! De az illatát mindenki érezhette!) Kitűnő volt a fűszerezés is, ami
Stall Erikát dicséri. Volt kávé, tea, ásványvíz is az
asztalon. Az édesszájúak süteményeket is fogyaszthattak, mert Simon Katalin, Kovács Kriszta, Budai
Viola és Mester Katalin is 3-3 féle süteményt készített a vendégeknek. Ki egész délelőtt, illetve a
találkozót megelőző napon sütögetett, s keverte
a krémeket. Sikere volt mindegyiknek. Volt, aki
Simon Kati puszedlijét, más, Kriszta kókuszos
szeletét, megint más Viola csokis kekszét dicsérgette, meg a többi finom sütit. A kórusok bő egy
órát, másfelet töltöttek a vendégfogadáson, ahol
kicsit meg is melegedhettek, átöltözhettek, fogyasztottak a feltálaltakból, beszélgethettek egymással, s az emléktársaság tagjaival. Ugyanis már
három órakor mindannyian ott voltunk elnökségi tagok a könyvtárban, hogy köszöntsük, fogadjuk a megérkezőket. Németh Ernő elnökségi titkár
pedig már előzetesen elkísérte a 21 fős egri Fertálymesteri Férfikart és női karnagyukat nemeshanyi szálláshelyükre a Malom Panzióba. Ők már
onnan jöttek a könyvtárba a fogadásra… (A templomi történésekről a másik cikkben részletesen
beszámoltunk.) A hivatalos program után a közeli ajkaiak, herendiek békével hazatértek. Örültünk, hogy énekeltek nálunk! De Eger oly messze
van, legbiztosabb, ha csak egy jó éjszakai pihenés
után indulnak vissza. Így vacsorázni vittük őket
a Resti vendéglőbe, ahol Nándi atya megimádkoztatta a társaságot étkezés előtt és után. Vacsora után, irány a Tornai Pincészet, ahol a tulajdonos
Tornai Tamás, borkóstolóval fogadta az egrieket,
majd kitűnő szakmai vezetéssel végigvitte őket a
bormúzeum után a pincészet hatalmas hordói,
bortároló üstjei között. A pincetúrán az egri fertálymesterek több ízben dalra fakadtak, méltatták
a jó, tüzes bort, s a barátságot. Legvégül a 2018-as,
friss termést kóstolták. Ilyen dús volt a szombati
adventi kórusdélután. Vasárnap, hogyha már ilyen
messzire eljöttek Gárdonyi Egerjéből, halálos vétek lenne a Resti reggeli után azonnal hazabocsátani őket, mondta Németh Ernő, aki 31 évig volt
vezetője a Gárdonyi Géza iskolának. El kell mondani a tisztelt olvasóknak, hogy neki, és a tüzes
somlai borának, szíves fogadtatásának köszönhető a két évtizedes jó kapcsolat kialakítása, megtartása Gárdonyi Géza dédunokájával, Keller Péterrel. Ez a barátság lett az alapja annak is, hogy
a dédunoka hozzájárult az emléktársaság Deve-

cserben történő magalakításához. No, így aztán,
vasárnap délelőtt pinceszerre voltak hivatalosak
Németh Ernő pincéjébe. Nem hagyhatjuk, hogy
világosban ne lássák a hegyet, fogalmazott Ernő.
A hideg szél ellensúlyozására somlói gyümölcspálinkával melegedtek meg a pincébe lépve. Ezután jött a több tálca lilahagymás zsíros kenyér, a
finom kolbászos kenyér, meg a tegnapról maradt
sült szeletek elfogyasztása. A vendéglátást
Némethné Éva és e sorok írója készítette elő nagy
igyekezettel. A jóféle somlai megadta az alaphangulatot, s Dudás Éva karnagy csak vezényelt, vezényelt… Szinte két álló órán át zengett a bazalthegy a széles nép- és zeneirodalmi gyöngyszemektől. A férfitorkokat a somlói bor jótékonyan
kenegette, mert Németh Ernő sűrűn töltögette a
poharakat. Nem is volt aztán itt egy mellécsúszott
hang sem… Búcsúzáskor az egriek azt mondták,
ez volt a legjobb, ez az igazán kellemes délelőtt!
Itt szinte be lehetne fejezni a tudósítást, de még
szeretnénk megosztani az olvasókkal az emléktársaság „pénztárcájának” helyzetét. Alaptőkénk
az az összeg lett, amit a Magyar Kanizsai Udvari
Kamaraszínház egyik előadásának (2018. márc.
9.), bevétele adott, a csekély, 500 Ft-os belépődíjakkal 110 600 Ft. (A közönségszervezésen, a szinte teltházon, e sorok írója sokat fáradozott.) Ezen
összegből fizettük az egriek szállását 21 főre, a
pinceszerre vitt kenyeret, kolbászt, a reggelit. Gondoltuk, hogy a kórustalálkozóra kiteszünk egy
dobozt, melybe a közönség adományt (némi „belépődíjat”) tehet az Emléktársaság számára. Ezt a
plakát legalján egy mondatban, meg is jegyeztük.
De a nagy készülődésben, sütésben, habverésben,
cipekedésben, telefonálgatásban ezt mindnyájan
elfelejtettük… A templomba menet jutott eszünkbe csak, s e feledékenységet, nagy kacajjal vettük
tudomásul. Hát igen! Nonprofit, civil szervezet! S
nem a bevételre koncentráló szervezők…!)
Amennyiben azonban Önök szívesen támogatnák
társaságunkat, álljon itt számlaszámunk, ahova
átutalhatják vagy befizethetik adományaikat:
11748090-24892010 Gárdonyi Géza Emléktársaság. Természetesen örömmel várjuk tagjaink
közé azokat, akik velünk együtt szeretnének dolgozni Gárdonyi Géza emlékének őrzésében városunkban! A Gárdonyi Géza Emléktársaság tagjává válni a jelentkezési lap kitöltésével és az éves
tagdíj – felnőtteknek: 2000 Ft/év, tanulóknak,
nyugdíjasoknak: 1000 Ft/év - befizetésével lehet.
S ha jön a Kamaraszínház tavasszal, jöjjenek el a
kitűnő előadásra, mert a belépődíjat ismét az Emléktársaság kapja, amit megint a fentihez hasonló nemes célra költünk, Gárdonyi szellemiségének
megőrzésére.
M. Mester Katalin

- 14 -

Sport

Alapítva 1927-ben

KALANDOS IDŐSZAK A RALLYBAN – BESZÉLGETÉS FARNADI ÁGI
RALLY VERSENYZŐNŐVEL
Nyári beszélgetésünk óta sok minden történt Farnadi Ágival, városunk rally versenyzőnőjével. Mozgalmas, és sajnos nem túl szerencsés időszakon
van túl. Erről és az idei év terveiről, lehetőségeiről
kérdeztem.
A Szombathely Rally volt az utolsó versenyetek,
amiről legutóbb beszámoltunk olvasóinknak. Mi
volt a következő megmérettetésetek?
A Székesfehérvár Rallyval folytatódott a bajnokság.
Vincze Ferenc pilótával abszolút és 2-es kategóriagyőzelemmel zártuk a versenyt, egy Skoda Fabia
R5-ös autóban ülve. A legtöbb pontot itt szereztük,
mert nem csak a versenyt nyertük meg, hanem az
összes versenynapot is, amelyekért plusz pontok
jártak, illetve a legutolsó gyorsasági szakasz megnyerése is extra pontot ért. Ezzel a bajnokságban,
az összesítettben is sokat jöttünk előre.
A nyáron még csak beszélgettünk róla, hogy nagyon
szeretnél indulni a Veszprém Rallyn. Sikerült megvalósítani a terved?
Igen, sikerült. A fehérvári megmérettetést a
veszprémi követte. Az utolsó pillanatokban dőlt
csak el, hogy rajthoz tudunk állni, ami nagy örömömre szolgált, mivel hazai futamról volt szó. A
teszt és az úgynevezett kvalifikációs szakasz - ez
alapján dől el a rajtsorrend - jól sikerült, sajnos
azonban mindjárt a verseny elején 169 km/h-s
sebességnél lesodródtunk az útról, egy bokros rész
megdobta az autót és kb. 3 méteres magasságból
csapódtunk a földbe. Mindketten apróbb sérülésekkel megúsztuk, de az anyagi kár jelentős volt.
Az autónak gyakorlatilag minden eleme, alkatrésze
sérült. A pilótám egy napig kórházi megfigyelésen
volt, én viszont saját felelősségemre az otthoni lábadozást választottam.
Persze tudom, hogy az anyagi kár mértéke sem
mindegy, de mégis azt mondom, azok alapján,
amiket elmondtál, szerencsések vagytok, hogy
ennyivel megúsztátok. Feltételezem egy vérbeli
rallysnak, mint te is, a következő gondolata már

„NYILAZÓS” SIKEREK
Az íjászoknál az őszi, téli időszak beköszöntével
sem volt pihenés. November 11-én a Rezi-Cseri
versenyen vettek részt. A Somló Íjászai Egyesület
versenyzői a következő eredményekkel zárták a
megmérettetést. Guzslován Edina női, felnőtt korcsoport - longbow kategória 2. helyezés, Darida
Kata női, felnőtt korcsoport - longbow kategória
1. helyezés. Telek Attila férfi, felnőtt korcsoport tradicionális pusztai kategória 3. helyezés, Laczkó
Milán fiú, ifjúsági korcsoport - történelmi longbow
kategória 2. helyezés, Laczkó Benedek fiú, gyerek korcsoport – tradicionális pusztai kategória
1.helyezés, Vági Róbert férfi, felnőtt korcsoport
- történelmi longbow kategória 2. helyezés, Galambos Gábor férfi, sérült – longbow kategória 1.
helyezés, Molnár Adrián fiú, ifjúsági korcsoport –
tradicionális pusztai kategória 2. helyezés, Varga
Krisztián fiú, ifjúsági korcsoport – tradicionális
pusztai kategória 1. helyezés. A Rezi-Cseri versenyt
követően, november 17-én, Nemessándorházán,
egy Baráti évadzáró íjászversenyen vettek részt az
egyesület tagjai. A díjazás nélküli örömíjász versenyen a célok leküzdése után, forralt borozással
egybekötött baráti beszélgetésre is jutott idő. De-

az újraépítésen forog…
Természetesen igen. Nem is kellett sokat várni a
következő versenyre. Itt azonban nem Vincze Ferenccel indultam. Egy másik pilóta László Zoltán
hívott fel, hogy szeretne részt venni a csehországi
Barum Rallyn és engem kér fel navigátorának. Ez
a verseny szakmai körökben igen nagy kihívást
jelentő rendezvény, és gyakorlatilag szinte azonnal igent mondtam, hisz mint az előbb is említettem egy nemzetközileg elismert eseményről volt
szó. Subaru típusú versenyautóval álltunk volna
rajthoz, de sajnos már a futam előtti teszten hatalmasat buktunk és totálkárosra törtük az autót.
A pilótám zúzódással, én pedig ismét egy kiadós
agyrázkódással lettem gazdagabb, négy hét leforgása alatt már másodszor. Sajnos nem vettem
komolyan a két esést, és ahogy telt az idő, egyre
nagyobb nyaki fájdalmaim voltak, állandósult a
fejfájás és szédülés is. Az orvosok az év hátralévő
részére már nem javasolták a további versenyzést.
Szófogadó páciens lévén sikerült betartani az orvos
javaslatát, utasítását?
Decemberig bírtam, szóval majdnem sikerült. Egy
navigátor társam ajánlására megkeresett Costel
Casuneanu román pilóta, hogy navigátort keres
a veszprémi Mikulás Rallyra. Hogy legyen csavar
a történetben, rally versenyen tereprally autóval
szeretett volna indulni, ami nem volt más, mint
egy a Dakarra szánt gyári Mitsubishi. Bár ezeknek
az autóknak nem ez a pálya való, hatalmas élmény
volt, főleg hogy végre angolul is navigálhattam,
amit már régóta szerettem volna kipróbálni. Nem
mellesleg a kategóriánkat meg is nyertük. Az viszont kiderült a versenyen, hogy a nyakam még
mindig nem bírja úgy az erőhatásokat, mint régen. A veszprémi futammal azonban még nem
fejeztük be az évet. Karácsony előtt felhívott egy
jó barátom, László Martin, hogy navigátort keres
egy Peugeot-ba a Hungaroringen megrendezésre
kerülő Szilveszter Rallyra. Ez a verseny sem úgy

Fotó: MK Racing Photography
sikerült, ahogy terveztük. A jegesre fagyott pályán
megcsúsztunk és egy magas padkán átugratva
kitörött a kerekünk. Bár le tudtuk cserélni, olyan
hatalmas időhátrányba kerültünk, hogy onnantól kezdve inkább örömautózás volt a verseny
hátralévő része.
Hogyan értékeled a tavalyi évedet?
Összességében kalandos évet zártam. Az első számú pilótám még be tudta fejezni más navigátorral
az évet a sérülésem után, így egy Magyar Országos
Bajnokság abszolút értékelésének 3. helyezettje
lettem, igaz így csak részben. Nagyon sajnálom,
mert volt, amikor vezettük a bajnokságot, de úgy
érzem ilyen erős mezőnyben, ez is hatalmas teljesítmény. A jövő számomra még kérdéses. Szerencsés vagyok, mert rengeteg megkeresésem
van. Hazai és külföldi futamokra egyaránt lenne
lehetőségem, de egyelőre a nyakam és a munkám
miatt még nem tudom mi az, amit elvállalhatok.
Márciusban kezdődik a szezon, egy kis időm még
van, hogy meghozzam a megfelelő döntést. Ha
továbbra is nagy kategóriában szeretnék menni,
még szponzorokat kell találnom, ami nem olyan
egyszerű a mai világban, így meglátjuk, hogy
folytatom-e a versenyzést.
Köszönöm a beszélgetést!

cember 8-án, Körmenden került lebonyolításra a
Mikulás Kupa. A versenyt immár 10. alkalommal
szervezték meg, Mikuláshoz kapcsolódó tréfás versenyszámokkal, ahol különféle megmosolyogtató,
de kihívásokkal teli célt helyeztek ki a szervezők.
A 2018-as év évadzáró megmérettetésére Nagykanizsán került sor december 29-én. Vági Róbert
férfi, felnőtt - történelmi longbow kategóriában,
míg Galambos Gábor férfi, sérült – tradicionális
pusztai kategóriában szerezte meg az 1. helye-

zést. Szilveszter napján, délelőtt tartották tavalyi
utolsó edzésüket az íjászok. Az erre az alkalomra
készült ünnepi célokon való gyakorlást követően
visszaidéztek néhány szép pillanatot a 2018-as
évből. Zárásként koccintottak az új esztendőre,
ami remélhetőleg az elmúlt évhez hasonlóan, sok
szép sikert hoz számukra.
A sportrovatot összeállította:
Cserna Róbert

Fotó: Somló Íjászai Egyesület
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Házunk Tája/Könyvajánló

VILÁGBAJNOK PEZSGŐ!
Londonban elnyerte a nem hagyományos szőlőfajtákból készült brut pezsgők világbajnoki
címét, 2018 novemberében a
somlói Kreinbacher Birtok Prestige Brut Magnum 2013 pezsgője. A birtok emellett számos
más díjat is kapott. A világ legrangosabb pezsgőversenyének
számító Champagne és Pezsgő
Világbajnokság szakértő zsűrije
a 2018-as mezőny aranyérmesei közül választotta ki a legkiemelkedőbbeket. Az összesen 25
trófeát, köztük a kilenc nemzeti
trófeát és a hét, - stílusonként
kihirdetett - világbajnoki címet
november közepén jelentették
be Londonban. A kategóriagyőzteseknek járó Best in Class
nagydíjakat is ekkor adták át.
A Somló hegyen, tradicionális
módszerrel készült Prestige Brut
2013 Magnum 100 %-ban furmintból készült, és több mint
négy éven át érlelték seprőn. A
2013-as évjárat válogatott alap-

KÖNYVAJÁNLÓ
Felnőtteknek:
Bauer Barbara:
Az élet hangja

boraikból házasították. Kitűnő
összetett aromáit és finom habzását magnum palackos érlelésnek köszönheti, közölte a pincészet a kérdésekre. A Kreinbacher
másik aranyérmese, a Brut Classic 2015 Magnum szintén Best
in Class díjazott lett a Future
Release kategóriában. Mint a
kiadott közlemény emlékeztet, a mostani verseny zsűrije
2015-ben találkozhatott először

furmintból készült pezsgővel
a nevezők között. Igen hamar,
egy évvel később a somlói birtok megkapta első aranyérmét és
a legjobb hazai pezsgőnek járó
trófeát. Most 2018 novemberében pedig eddigi legnagyobb
eredményüket ünnepelhetik.
Meg kell kóstolni! Gratulálunk
a világsikerhez!
Felkutatta:
M. Mester Katalin

A SZÓDABIKARBÓNA
Lassan már az ember könyökén
jön ki, hogy a szódabikarbóna
milyen nagy csodaszer. A környezettudatosabb háziasszonyok
tudják, hogy a szódabikarbóna szagtalanít, valamint kitűnő
tisztító hatással bír (leginkább
súrolószer), és persze süteményekhez, sőt kenyértésztához
is adhatjuk, hogy azok szépen
megkeljenek és puhává váljanak. Babhoz vagy más hüvelyes
főzővizéhez adva gyorsabban
megpuhul a héjuk, és az emberi emésztést is segíti. A kétkedőknek elmondhatjuk, lehet
ebben igazság, mert savlekötésre
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az egyik régi bevált gyógymód
a szódabikarbónát bevenni. Teáskanálnyi szükséges egy pohár
vízhez, s ezt elkeverve, feloldva
elfogyasztani. Jótékony hatásával hamar megszabadít a kellemetlen tünetektől. Sokan nem
tudják, de csípésre, bőrpírra is
kitűnő. 3 rész víz, 1 rész szódabikarbóna, mindössze ennyi a
bőrnyugtató csodaszer receptje,
s ezzel kell bekenni a kritikus
helyen a bőrt. Fogmosásra is
bevált sokaknak, bár durva súroló hatása miatt a fogzománcnak nem ajánljuk a hosszú távú
használatot. De alkalmanként

áttisztíthatjuk vele a fogainkat.
Kávé, tea, bor és egyéb színező
ételek, italok után az abroszon
jó folttisztító. Szagok elűzésére nemcsak a hűtőbe téve vagy
a szemétbe szórva jó, hanem
vízben elkeverve gargalizálásra, öblögetésre is kiváló, remekül
megszünteti a kellemetlen szájszagot, ha éppen fokhagymás
ételt fogyasztottunk. Tartsunk
otthon belőle egy-egy zacskóval. Becsüljük meg ezt a régóta
használatos, jó, öreg szódabikarbónát.
M. Mester Katalin

Eszter és Hanna hagyománytisztelő, szerető
családba születtek. Nagyapjuk, édesapjuk
is zenész volt, így még a hétköznapjaikat
is a muzsika töltötte be, varázsolta széppé.
Ám körülöttük a világ egyre komorabbá
vált, 1944 tavasza már nem azt az életet
kínálta számukra, amelyben mindnyájan
bíztak. A lányok édesapja bármit megtett
volna, hogy elleplezze a rémisztő valóságot,
hogy megkímélje családját a sárga csillag
viselésének szégyenétől. De elérkezett a
nap, amikor a valóság bakancsos, fegyveres
katonák képében betört az otthonukba. Az
utolsó előtti pillanatban azonban az édesapa még adhatott a lányainak útravalót: egy
dalt… Az élet hangja két kislány évtizedeken átívelő története. Egy testvérpáré, akiket elszakított egymástól a történelem, de
életben tartottak az igaz emberek.

Gyerekeknek:
David Walliams:
Az éjféli banda

Miután Tomot fejbe találja egy krikettlabda, és a kórházban tér magához, a világ
legrémisztőbb arca az első, amit meglát.
Úgy tűnik, a dolgok már nem fordulhatnak rosszabbra, ám ekkor kiderül, hogy
a gonosz főnővér egyetlen dologban leli
élvezetét: ha kegyetlenkedhet a gyerekkórterem lakóival. Tom ekkor még nem
is sejti, hogy életében először épp egy kórházban talál igaz barátokra, és csak egy
hajszál választja el élete legjobb, legizgalmasabb kalandjától. Egy életre szóló
és szívmelengető kalandtól, amilyenről
még csak álmodni sem mert…
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

A tanító néni mondja a kisdiáknak:
- Pistike, az volt a feladat, hogyha valaki 5 km-t tesz meg egy óra alatt, akkor
mennyi időre van szüksége 18 km megtételére. Miért nincs kész a leckéd?
- Az apukám segít benne, de még nem ért vissza…
Jegygyűrű
A skót vőlegény már többedszer bújik ki, különböző ürügyekkel az éttermi,
születésnapi, közös étkezésből. Menyasszonya ezt megunva dühösen mondja:
- Elegem van az állandó garasoskodásodból, nem bírom így tovább veled.
Itt a gyűrűd, visszaadom…
- És hol az a szép díszdoboz, amiben kaptad?
Egy férfi bemegy a virágboltba, s azt mondja:
- Kérek hat darab, 5-5 szál rózsából álló, szép virágcsokrot.
- Kártyát kér melléjük? – kérdezi az eladó.
- Igen! A következő szöveggel: „Egyetlen szerelmemnek!”
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Gyűjtötte: M. Mester Katalin
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KÖSZÖNET A DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ NEVÉBEN
Intézményünk dolgozói nevében tisztelettel köszönöm valamennyi
kedves Olvasónk, Látogatónk egész évi támogatását, rendezvényeinken
való megjelenésüket, könyvtártagságukat! Tartsák meg jó szokásukat a
2019-es esztendőben is! Köszönöm támogatóink – Dürgő Péter vállalkozó, Járóka Attila vállalkozó, Tatai Attila vállalkozó és a KábelszatNet
2002 Kft. – jelentős anyagi felajánlását, mellyel hozzájárultak 2018-as
terveink, elképzeléseink megvalósításához!
A Devecseri Ujság Olvasóinak az előttünk álló esztendőre jó egészséget,
sok sikert kívánok! Legyenek intézményünk minél gyakoribb látogatói!
Szeretettel várjuk Önöket!
Szente-Takács Anna
igazgató
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: R, A, R, L,
E, A, U) 10./ Kettőzve: Gyermekgondozó 11./ Részvénytársaság rövidítve
12./ Déryné Széppataki .... (Vándorszínész) 13./ Békesség, nyugalom 14./
.... telivér (Lófajta) 15./ Kettőzve: Zola mű 16./ Egykoron cukorgyáráról
volt híres 17./ Dédnagyszülő becézve 20./ Vegyjele: Sn 21./ Erbium vegyjele 22./ Budapest melletti nagyváros 23./ Függőfolyosó 26./ Libahang 27./
Óra szélei! 28./ ....i országgyűlés (1707) 30./ ...i dal (Vörösmarty Mihály
híres verse) 31./ Hátasló 32./ Alumínium vegyjele 34./ Állott 36./ Paripa
38./ Vért ont 40./ Gyötrelem 43./ ...b (Átejt angolul) 45./ Igekötő 47./ ...
Heni (Énekesnő) 49./ Gyümölcs nedve
FÜGGŐLEGES: 2./ Fennkölt, magasztos költemény 3./ Gárdonyi Géza itt
kezdte néptanítói pályáját 4./ Díszes szék, melyen a király ül 5./ Olaszországi működő tűzhányó 6./ Fővárosa: Bagdad 7./ Állóvíz 8./ ... István
(Oscar-díjas filmrendező) 9./ Gríz 13./ A megfejtendő rejtvény második
része (Zárt betűk: I, A, Ö, M, D, H, S) 18./ Történelmi időszak 19./ Torziós
.... (Eötvös Loránd) 20./ Templomi hangszer 24./ Műdal 25./ ie. 753-ban
alapított olasz város 29./ Szentpétervár folyója 33./ Fegyvert elsüt 35./ ....
Ernő (Költő, regényíró) 37./ Országos Rendező Iroda (Rövidítve!) 39./
Farmernadrág márka 42./ ... regénye (Gárdonyi Géza) 42./ Megnevezés
44./ ..n (Ausztria folyója) 46./ Len szélei! 48./ Rádium vegyjele
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
A hirdetési szöveget a könyvtár információs pultjánál lehet leadni.

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