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Tábori élmények

A Gárdonyi Géza Általános Iskola
és AMI sikeres pályázatának köszönhetően, a gyermekek számára
4 csoportban szervezhetett Erzsébet
napközis tábort. A diákok alsós élménytáborban, felsős élménytáborban, zenei táborban, sporttáborban
vettek részt korosztályuknak, illetve érdeklődésüknek megfelelően. A
komplex és a tematikus táborokban a
fiatalok kirándulásokon, kultúrával-,
művészettel-, önismerettel kapcsolatos foglalkozásokon, valamint különböző sportágak edzésein is részt

vehettek. A Vöröskereszt bázisiskolájaként, a szervezet munkatársai
segítségével került sor az egészségügyi, elsősegély-nyújtási ismeretek
elsajátítására. A sportfoglalkozások
rendszeresek, és változatosak voltak.
A gokartozás és a mászófal rendkívül sikeres programnak bizonyult.
Volt zenés aerobic, a rendőrség által
szervezett kerékpáros akadályverseny, játékos, tréfás sorversenyeken
mérkőzhettek egymással a csoportok az iskolai sportpályán. A Somló
környéki Íjászegyesület segítségével

minden gyerek lőhetett íjjal a Várkertben. A nagyoknak megvalósult
a napi kétszeri, Coerver-módszeren
alapuló labdarúgó edzés. A gyakorlati foglalkozásokon kívül elméleti
síkon is bővítették ismereteiket: IKT-s
foglalkozásokon megadott linkekből a labdarúgáshoz kapcsolódó (pl.
Labdarúgó EB, a magyar labdarúgás
története, aranycsapat stb.) témákban végeztek egyéni kutatómunkát.
Fontos szerepet kapott az önismeret,
közösségépítés, kompetenciafejlesztés is a hét során. A zenés- táncos
tábornyitón és táborzárón minden
gyerek együtt szórakozott. A csoportonként megtartott drámajátékok
szintén az önismeretet és a közösségépítést szolgálták. A folyamatosan jelen lévő ön- és társismeretet
lehetővé tevő személyiségfejlesztő és
csoportépítést szolgáló programok is
színesítették a repertoárt: ellátogattak
iskolánkba a Darvastói Foglalkoztató Intézet értelmi fogyatékkal élő
lakói, sportolói, akik részt vettek a
(Folytatás a következő oldalon)
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Ki ülsz az égben a vihar felett,
Én Istenem, hallgass meg engemet.
Hozzád megy szívem, ajkam csak dadog,
Hazámért reszketek, magyar vagyok.
A népekkel, ha haragod vagyon,
A magyarra ne haragudj nagyon.
Ne haragudj rá, bűnét ne keresd,
Bocsáss meg néki, sajnáld és szeresd.
Édes Istenem, te tudod magad,
A bárány nála nem ártatlanabb.
Te tudod ezt a fajtát, mily becses,
Milyen takaros, mily kellemetes.
Óh, keljetek a magyart védeni
Ti Istennek lényes cselédei:
Uradnak mondd el, arany arcu Nap,
Hogy kedveled te délibábodat.
Dicsérjed a Balatont, tiszta Hold,
Hogy szebb tükröd a földön sohse volt.
Csillagok, értünk könyörögjetek:
Kis házak ablakába reszketeg
Szerteszét este mennyi mécs ragyog
Könyörögjetek értünk, csillagok.

Hegeszteni tanultak a finneknél…
A Máltai Szeretetszolgálat által működtetett középiskola négy tanulója
2016 egész áprilisát Finnországban,
Savonlinna város szakiskolájában,
a SAMI-ban töltötte. (Erasmus+
15/KA1VET/243-es mobilitási
projekt.) A tanulók iskolai szakmai gyakorlatra utaztak el a finn
iskolába. Kicsit több mint 3 órás repülőút után landoltak Helsinkiben,
majd autóbusszal, 5 és fél órás uta-

zás után érkeztek meg a vendéglátókhoz. Mobilitási projektjük célja,
hogy a tanulók szakmai készségeit,
szakértelmét fejlesszék, gyakorlati
ismereteit bővítsék. Fejlesztő hatású az is, hogy ismeretlen környezetben, másféle gépekkel, eszközökkel
dolgozhattak. Idegen nyelvi kompetenciáik, szakmai szókincsük
fejlesztése, motivációjuk növelése,
európai szemléletmód kialakítása

is a célok közé tartozik. Mindez
az előző évi projekt folytatása és a
jövő évi munka megalapozása volt
a finn iskolával. Mivel iskolánk 4
főállású 1 félállású és 10 óraadó
pedagógussal dolgozik, ezért egy
pedagógus kiesése a munkából a
többiek számára nagy terhelést jelent, mondta el lapunknak Kovács
Éva igazgatónő. Tanulóink számára ismét nagy jelentőséggel bírt,
hogy eddigi szakmai ismereteiket
nemcsak hazai gyakorlati helyen,
hanem egy külföldi intézményben
is próbára tehették, és idegen nyelven sajátíthattak el szakmai ismereteket, a szakmai szókincsük kiegészült az idegen nyelvű szakmai
szavakkal, folytatta a tájékoztatást
Kulcsár Julianna tanárnő, aki két
hétig Finnországban volt a gyerekekkel. Őt váltotta fel Törös–Végh
Georgeta tanárnő, akivel újabb két
(Folytatás a következő oldalon)
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sporttevékenységekben. Az egészséges énkép erősítését szolgálja a reális
önismeret, a másság elfogadása, tolerálása, empatikus együttműködés
fogyatékkal élő embertársainkkal. A
közvetlen környezet, az iskola szépítéséhez és megóvásához kapcsolódtak

konkrét tevékenységek: pl. levendulaültetés; a nemrég telepített rózsakertben végzett növényápolás, ami
magában foglalta a talaj fellazítását,
gyomtalanítását, a csapadék pótlását.
A Tűzoltóság segítségével, tűzvédelmi
ismereteiket ültethették át a gyerekek

a gyakorlatba. A táborban hangsúlyos
szerepet kapott a művészeti nevelés, a
kézművesség, kulturális örökségeink
és a hagyományőrzés. A veszprémi
zenei szakközépiskola művésztanárai
segítségével a tanulók interaktív módon megismerkedtek a zongorával, a
fafúvós és rézfúvós hangszerekkel. A
hangszerbemutatón minden táborlakó részt vehetett, hogy olyan gyermekek is megismerjék a hangszereket,
akik nem tanulnak zenét. A zenei
csoport több alkalommal zenekari
próbát tartott, hogy megszerettesse
a zenekari tevékenységet a kezdő tanulókkal. Sokféle kézműves foglalkozáson ügyeskedtek, pl. gyöngyfűzés,
kavicsfestés, kosárfonás. A hét során
minden csoport részt vehetett buszos

kirándulásokon. Nagy élményt nyújtott a gyerekeknek a várlátogatás és a
lovagi torna megtekintése Szigligeten,
a badacsonyi kisvonatos városnézés, és
a játék a szombathelyi Kalandvárosban. A kisebbek még moziban is voltak, ahova vonattal utaztak. A nagyobbak ellátogattak a sümegi várba és az
Afrikáriumba, a veszprémi állatkertbe,
Tihanyba, a Levendula Látogatóközpontba. Összességében a tábor sikeres
volt. A gyerekek rengeteg új ismerettel,
élménnyel gazdagodtak, miközben
rengeteget játszottak és mozogtak.
Martonné Csom Adél
tanító
Devecseri Gárdonyi Géza
Ált. Isk. és AMI

Hegeszteni tanultak a finneknél… (folytatás az első oldalról)
hét letelte után jöttek haza a tanulók. Savonlinna iskolája, a SAMI
hét szakiskola összevonásával jött
létre, mely 2500 tanulójával és 180
tanárával kis iskolának számít a
finneknél. Körülbelül 40 féle szakmai képzést végeznek itt műszaki, vendéglátás–idegenforgalmi,
egészségügyi és szépségipari területeken. Az iskola három kampus�szal rendelkezik a város különböző
pontjain. Lényeges az oktatás minőségének biztosítása és a tanulói elégedettségének mérése, erre külön
szakembereket foglalkoztatnak, az
iskola ismertségéről pedig marketingszakértő gondoskodik. A finn
szakképzésben tanulónként egyéni
haladási tervet készít a tanár, melyet teljesíteni kell a szakiskolai képzés alatt. Nem érdemjeggyel értékelik a tanulókat, hanem minősítésük
„megfelelt”, vagy „nem megfelelt”.
A gyakorlati hely azonban jeggyel

értékeli a tanulói munkát, és ők
összegzik a teljesítményét a piaci
igényeknek, elvárásoknak megfelelően. Az oktatók véleménye szerint tanulóink idegen nyelvi tudása
fejlődött. A szakmában kipróbálták
szinte az összes hegesztési eljárást
(MMA, MIG, MAG, AVI, robothegesztő berendezés és hegesztő
szimulátor használata és programozása). A szakmához szükséges
tulajdonságok erősödtek a tanulókban, mint például a pontosság,
a türelem, a higgadtság, érdeklődés
a szakma iránt, a körülményekhez
való alkalmazkodás. Megérkezésük
után 7-én, máris hegesztő versenyen vettek részt. A verseny zsűrije
két hegesztőmérnök volt, akik az
Andritz Pulp and Paper papírgyár
építő vállalatvezető beosztású mérnökei. A tanulók izgalommal várták a versenyt. Egy munkadarab
két sarokvarratát kellett elkészíte-

ni bevont elektródás ívhegesztési
eljárással, az egyik oldalon függőleges a másik oldalán pedig jobbról balra hegesztési pozícióban. A
végeredménynek nagyon örültünk,
hiszen a 4. helyezést Ivány Péter az
5. hely Pápai Patrik, 6. hely Botló Ádám Benjámin, és a 7. helyet
Kovács Martin nyerte el. Büszkék
vagyunk rájuk. Az eredményhirdetés keretében minden versenyző
jutalmazásban részesült és ajándékot is kapott. A verseny alatt,
a már tavaly megismert szakemberekkel folytattunk megbeszélést
a tanulók munkájáról. A fogadó
intézmény a gyakorlaton túl, más
kulturális programot is szervezett,
koordinátorunk Anne-Mari Behm
vezetésével. Városnéző séta, vár és
múzeumlátogatás, s egy erdészeti múzeumi kiállítás megtekintése
is szerepelt a programban. Ezzel
a tanulók teljes képet kaphattak a

A Kisfaludy Baráti Kör Devecserben
A szomszédos városban, Sümegen
működő Kisfaludy Baráti Kör tagsága
gyermekek kíséretében látogatott el
Devecserbe. A Rotary-házban Boldizsár Zsolt bemutatta a helyi múzeum gyűjteményét, illetve a 2010-es
vörösiszap-katasztrófa emlékszobáit. Ezután ismerkedtek meg a főbb
nevezetességekkel. Megtekintették
a „kisiskola” előtti Gárdonyi szobrot, valamint a Gárdonyi-emlékszobát, amely a XIX. század végi falusi

iskola hangulatával ejtette rabul a
vendégeket. Rövid időre megálltak
a templomnál, ahol megemlékeztek
Devecser neves szülöttéről, Szántó
Arator István bibliafordítóról (itt található a bejárati falon az őt ábrázoló
bronz dombormű). A várkastélyban,
a könyvtárban tett séta után a szomszédos várkert természeti szépsége
élményül szolgált számukra.
Czeidli József

finnek életmódjából és iparából.
Úgy látjuk, hogy tanulóink elhivatottabbá váltak a hegesztés iránt
és bepillantást kaptak egy működő,
nemzetközi nagyvállalat életébe.
Megismerkedtek az Európai Unió
által nyújtott mobilitási és a pályázási lehetőségekkel. A finn intézmény igazgatója Keijo Pesonen
szeretné folytatni iskolánkkal már
a tavalyi évben létrejött kapcsolatot. Természetesen a mi iskolánk
is szívesen küldi diákjait. A jövő
tanévben is tervezzük a külföldi
szakmai gyakorlatot, ami iskolánk
számára óriási dolog.
Már van olyan jelentkezőnk, aki
hallott a projektről tavaly és ezért
be is adta a jelentkezését hozzánk,
zárta tájékoztató beszélgetését a
két tanárnő, Kulcsár Julianna és
Törös-Végh Georgeta.
M. Mester Katalin
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Író-olvasó találkozó
A Művelődési Ház előadótermében mutatta be legújabb könyvét a
Nagyalásonyban élő Marton Lívia.
A nagy érdeklődés övezte regényt,
a Romlott vágyat, a Somló-környéki települések olvasói már megismerhették, most a helybeliek számára nyílt lehetőség az íróval való
személyes találkozásra, a kötet közös fellapozására. A beszélgetőtárs,
Árus-Kovács Gábor plébános frappáns kérdései és a szerzői válaszok
kellőképpen kedvet teremtettek a

mű olvasásához. Közben a hallgatóság azt is megtudta, hogy Marton
Lívia Budapesten született. Ott, valamint Szombathelyen, Veszprémben
és Egerben végezte tanulmányait.
Szinkronszínészként, majd tankönyvíróként vált ismertté. Az izgalmas
és felkavaró témája miatt 18-as karika illeti meg a könyvet. A történet három férfiról és egy nőről szól,
Marc Almond idézeteire hangolva.
(A férfiak: Zsolt, az odaadó férj, a falu
polgármestere, János, a karizmatikus

lelkész és Márk, a Tescóban dolgozó
különös fiatalember. Az asszony, aki
mindhármuk életében a közös pont,
Júlia.) Az olvasmányos, lebilincselő, leíró részekben bővelkedő regény
elgondolkodtató, s egyben művészi
élményt is ígér. A vágyak és vétkek,
titkok és tagadás, hit és hűség, depresszió és düh, függőség, fájdalmak
és fohászok, megbocsájtás, mámor és
megtisztulás hálójába kerül az, aki a
könyvet kezébe veszi.
Czeidli József

teremtett, ami miatt fontossági sorrendet kellett felállítanunk. Természetesen szívesen lennék most egy
tengerparti nyaraláson.
5. - Milyen tilalmat, szabályt nem
szeg meg soha?
- Általában szabálykövető ember
vagyok. Például a munkában, a
közlekedésben. Ugyanígy a kapcsolatok terén is vannak szabályok.
Ezek nem azonosak mindenkinél.
Az őszinteség és a jóindulat az én
fő szabályaim. Talán nem is szabálynak, inkább lelkiismeretnek
nevezném, amely segít mindig a
szeretet és a béke útján maradni.
6. - Mivel lehet elrontani a kedvét?
- Az igazságtalanságot, az őszinteség hiányát és a rosszindulatot
nehezen tolerálom. Ha ez a három
együttesen jelentkezik, az nemcsak
elrontja a kedvem, hanem fel is háborít.
7. - Az életében hogy néz ki a fontossági sorrend?
- Az első helyen természetesen a
családom áll. A második helyen egzisztenciális okból a munka. Szerencsésnek érzem magam, hogy

szülővárosomban, szülővárosomért
dolgozhatok. Bízom benne, hogy az
új vezető irányítása alatt nemcsak
szerencsésnek, hanem kiegyensúlyozottabbnak is érezhetem majd
magam a munkahelyemen.

Tikhegyi Baráti Nap
Július 17-én hagyományteremtő
szándékkal rendezték meg a kisvároshoz közeli Tikhegyen az I. Tikhegyi Baráti Napot. A rossz idő ellenére
sokan látogattak ki, többnyire a kiskert- és pincetulajdonosok voltak az
érdeklődők. A jó hangulatot a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar alapozta
meg ismert indulókkal. A köszöntők elhangzása után elismeréseket
adtak át azon személyeknek, akik
önzetlen munkájukkal sokat tettek
a hegy fejlesztéséért. Az egyesület elnöke, a baráti nap koordinátora, Sági
Gyula elmondta, hogy elkészültek

a padok a 8-as műút melletti autóbuszmegállónál, valamint hirdetőés utcanévtáblákat helyeztek el. Az
utcákat jelölő táblák elkészítéséhez
a faanyagot az önkormányzat, a hirdetőtábla anyagát Vági Imre vállalkozó biztosította, Sági Gyula volt
a készítő. A területre érkezőket a
Temesvári Zoltánné által készített
térkép segíti az eligazodásban, mely
a Szentkút útnál lévő hirdetőtáblára
került elhelyezésre. Az ünnepség
közös vacsorával és az itt termelt
borok kóstolójával ért véget.
Czeidli József

Mutasad magad!

Baráth Szilvia
segédkönyvtáros, pedikűrös
1. - Milyen értékek kibontakozásában tud ön segítségére lenni másoknak?
- Úgy gondolom, hogy akik ismernek, azok tudják rólam, hogy szívemen viselem mások sorsát, nyitott
vagyok az emberek felé. Azt vallom,
hogy azt kapjuk vissza, amit adunk,
és ahogy viszonyulunk másokhoz.
Munkám során emberekkel találkozom. Igyekszem mindenki felé
derűsen és érdeklődően fordulni.
Segítőkésznek tartom magam. Úgy
vélem, egy ilyen kis közösségben,
mint a devecseri is, fontos az ös�-

szetartás, az empátia és egymás elismerése.
2. - Tudatos vagy inkább ösztönös
embernek érzi magát?
- Erősen az érzelmeim által vezérelt ember vagyok, azok határozzák meg legfőbb lépéseimet. Úgy
gondolom, mindkettő egyaránt
fontos. A családom iránti felelősségtudatom és szeretetem hozatott meg velem nemrég egy tudatos
döntést: pedikűr szalont nyitottam
Devecserben.
3. - Melyik az az idézet, amely leginkább összefoglalja az Ön életfilozófiáját?
- Úgy érzem, hogy az életfilozófiámat a következő idézet fejezi ki:
„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.” (Arany János: Domokos napra)
4. - Ha nem itt, akkor hol lenne most
a legszívesebben? Miért?
- Az idei családi nyaralás sajnos elmaradt. A vállalkozásom elindítása
és édesanyám balesete új helyzetet

A harmadik helyen a kikapcsolódás, a barátok állnak. Ahhoz, hogy
a munkában és a mindennapok feladataiban helyt tudjunk állni, szükség van a feltöltődésre is.
8. - Mi volt élete legmegrázóbb élménye?
- Édesanyám áprilisban történt
balesete. Váratlanul ért bennünket.
Szinte hihetetlen, hogy ő, aki 77 évesen olyan lendületes és életvidám
volt, most ennyire kiszolgáltatott
helyzetbe került.
9. - Mit énekelne egy Karaoke esten,
ha muszáj lenne dalra fakadnia?
Máté Péter:
Zene nélkül mit érek én?
+1: Ha lenne egy olyan különleges képessége, hogy a jövőbe láthatna, mit
szeretne látni Devecserben, mondjuk
10 év múlva??
Nyárs Hajnalka
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Nyugdíjba vonuló tanítónő
Bensőséges hangulatú, családias
kis ünnepséget tartott a „kisiskola”
tantestülete. Magvasné, Gál Ilona
tanítónőtől köszöntek el a kollégák, aki 25 örömteli tanévet töltött
el az intézmény falai között, szép
számú, szeretett tanítványai körében. Bognárné Simon Katalin alsó
tagozatos igazgatóhelyettes búcsú
beszédében többek között felelevenítette az ünnepelt fiatalkorát,
ahogy ő tanítványként látta, majd
munkatársaként szólt érdemeiről:
„Tanítói pályád során, sok területen
dolgoztál, de mindenhol és mindenkor tanulóid érdekeit tartottad
szem előtt. Képezted magad, s gyógytestnevelőként sok kisgyermeken
segítettél...” Egybehangzó volt a vélemény, amely a fehér asztal mellett hangzott el, hogy fogyhatatlan

türelem, példamutató pedagógiai
optimizmus kísérte végig sikeres,
eredményes tanítói munkásságát.
Természetesen szóba került a család is, ahol emberül helyt állt. Két
szorgalmas, mára felnőtté vált gyermeket nevelt férjével, Andrással. S
végezetül szívhez szóló mondatokkal köszönt el tőle az igazgatóhelyettes, mindenki nevében: „Csak
az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. Az ember akár tizen�nyolc éves, akár ötvennyolc, csodára szomjazik, elámul a csillagok
örökkévalóságán, a gondolatok és
a dolgok szépségén: nem fél a kockázattól: gyermeki kíváncsisággal
várja, hogy mi lesz holnap és szabadon örül mindennek.”
Czeidli József

Szülők és gyerekek az óvodás színpadon
Nézem a devecseri óvoda műsorát.
Egyre jobban szilárdul a meggyőződésem, jó ebben az intézményben
óvodásnak lenni. A kicsik a színpadon művelik a csodát. Okosak,
kedvesek, bájosak. Apró lényükből
árad felénk a szeretet, a tisztaság. És
mi szeretnénk megölelni egyszerre
az összes apróságot és nagy puszit
cuppantani okos kis buksijukra.
- „Ez most egy kiemelt gyermeknap, bár óvodásainknak minden nap
egy-egy gyereknappal ér fel.”- kezdte köszöntőjét Lennerné Pál Szil-

via óvodavezető. Majd elmondta,
hogy reggeltől kezdve különböző
akadályokon jutottak sikeresen túl
a csoportok.
A koronát a délutáni műsor tette
fel az egész napi tevékenységre. A
„Tavaszi ébredő világ” című összeállításban megjelentek a tündéri kis
virágok, lepkék, bogarak, napsugarak. Chopin csodálatos zenéjével
igazi tavaszt idéztek. És mi átéltük
a kikelet minden szépségét; a jégolvadást, a lepkék születését, a napsugarak táncát, éreztük a felénk áradó melegséget. Műsorukkal méltán

arattak sikert Agárdon is az országos
szakmai tanácskozáson. Ott is és itt
is vastaps jutalmazta a kis csapatot.
A tündérien lírai előadást egy remek
humorral, jókedvű mókázással előadott némajáték követte. Szabó Gyula,
Kossuth-díjas színművész mesemondására a Csillagszemű juhász című
népmesét „mutogatták” el a szereplők. Telitalálat volt a témaválasztás,
a jelmezek, a játék. A gyerekek és a
szülők nagyszerű közös előadásában
megjelent a juhászlegény, a király, a
királylány, az udvarmester, a szegény
ember és a felesége, a katonák, a bá-

rányok, a „szőrdisznók”. A könnyed
szórakoztató játék sok munka eredménye, amelyből oroszlánrészt vállalt
a két óvónő: Farkas Róbertné és Lipkáné Oszkó Ágnes. Az óvodavezető
köszöntő szavait köszönő szavakkal
toldta meg. A rendezvény nem csak a
gyerekeknek adott sok-sok élményt,
de a szülőknek, nagyszülőknek is ünnepi eseményt jelentett. Őszinte köszönet valamennyi felnőtt és gyerek
szereplőnek és mindazoknak, akik
hozzájárultak a sikerhez.
Váti Ferenc

Alapítva 1927-ben
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Az önkormányzat hírei
		- amiről a devecserieknek tudni kell
Rendkívüli képviselő-testületi
ülés 2016. augusztus 1.

munkakör létrehozása. A téma
tárgyalását folytatni fogják.

Valamennyi napirend előadója
Ferenczi Gábor polgármester

3. Támogatták a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének kérelmét.

1. Az önkormányzat a május 25-i
ülésén döntött a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 20122014. évi bevételeinek és kiadásainak szakvéleményezéséről.
A munka elvégzésére ajánlattételi felhívást adtak ki. A határidőkig érvényes ajánlat nem
érkezett be. Újabb ajánlatokat
kérnek be.
2. Áttekintették a Városi Könyvtár és Művelődési Ház szervezeti felépítésére tett javaslatot,
amelynek egyik lényeges eleme
a közművelődési csoportvezető

4. Nagyon hosszú vitát váltott ki
a használtcikk piac üzemeltetéséről szóló határozati javaslat,
amely szerint: 1. Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Használtcikk piac
üzemeltetését 2016. december
16. napjától az önkormányzat
hatáskörébe helyezi. 2. A Képviselő-testület Használtcikk
piac üzemeltetéséhez szükséges feltételek előkészítésével
megbízza a polgármestert és
a gazdasági bizottság elnökét.
Az előkészületek alakulásáról

Gépkezelői
állások a környék

egyik legjobb fizetésével!

2016. november 30-ig minden
hónap utolsó testületi ülésén a
polgármester beszámol a Képviselő-testületnek.
F elelős: Ferenczi Gábor polgármester, Holczinger László elnök
Határidő: 2016. nov.30.
 vitában a képviselők egy része
A
hiányolta az adatokkal, tényekkel
való stabil alátámasztást, bár az
önkormányzati üzemeltetést jónak tartják kellően megalapozott
tényekkel. Kovács László képviselő egy későbbi zárt ülést javasolt a téma pontos tisztázására.
A felvetés nem talált meghallgatásra, helyette a polgármester bejelentette, hogy Bognár Ferencné
képviselővel közösen népszavazást kezdeményez az ügyről.

5-9. A testület hozzájárult, hogy
a Startmunka program beszerezzen egy aggregátort,
egy bozótirtót, egy láncfűrészt, egy fejőgépet, és egy
kapálógépet.
10. Jóváhagyták a Petőfi téri iskolában, a sportöltözőben, az
önkormányzati hivatalnál és
a Művelődési Háznál üzemelő
kazánok teljes körű karbantartását 124460 Ft értékben.
11. Pályázatbeadásról szóló döntést fogadtak el, két szociális
bérlakás plusz játszótér, parkosítás megvalósítása, 100%os támogatási intenzitással,
200 millió Ft értékben.
Tv felvétel után
Váti Ferenc

A pápai Batthyány Lajos Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.
pótbeiratkozást hirdet 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező fiatalok részére az alábbi szakmákban:

Folyamatos munkarendben dolgozó kolléga bruttó bére:

legalább 195 000 Ft/hó

3 műszakban dolgozó kolléga bruttó bére:

legalább 165 000 Ft/hó

Amit még ajánlunk:
 Munkaidőben meleg étkezés
12 500 Ft értékben
 Teljesítmény bónusz
(maximum 10%)
 Cafeteria
(Erzsébet kártya, SZÉP kártya…)

 Karácsonyi jutalom
 Saját állományban alkalmazás
(nem kölcsönzés)
 Határozatlan idejű szerződés
 Európai szintű munkakörülmények
 Céges buszjárat és bérlettámogatás
 Azonnali kezdés

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal, bizonyítvány másolatokkal
a következő címre kérjük küldeni: Poppe + Potthoff Hungária Kft.,
8400 Ajka, Új Atlantisz Ipari Park • allas@poppe-potthoff.com
Csatlakozzon most! • Érdemes váltani! • Legyen a munkatársunk!
Ragadja meg a lehetőséget és várjuk csapatunkba!

- húsipari termékgyártó
- gazda
- pék
- mezőgazdasági gépész
- édesipari termékgyártó
Gyakorlati helyet és igény esetén kollégiumi elhelyezést biztosítunk. A tizedik évfolyamtól tanulószerződéssel ösztöndíj és étkezési támogatás is jár.
Érdeklődni lehet:
Telefon: 06-89-313-155
E-mail: info@mezopapa.hu
info: www.mezopapa.hu
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BIkinis fotózás
Javában zajlik a felkészülés a Miss
Somló Szépségverseny döntőjére.
A résztvevők 2016. július 29-én a
reggeli órákban a Devecseri Művelődési Házban ismerkedhettek meg
az augusztus 27-én megrendezésre
kerülő gálaest helyszínével. Tóth
Katalin koreográfus vezetésével
a lányok a színpadon való viselkedést, megfelelő tartás- és járástechnikát sajátítottak el, ami külön művészet, hiszen ez a mozgás
a külső szemlélő számára borzasztóan egyszerűnek tűnik, pedig nem

az. A program során megtörtént az
egymással és a szervezőkkel való
találkozás is, ahol megoszthatták
gondolataikat. A csapat ezt követően Pápára indult, mert a pápai
Várkertfürdő adott otthont a szépségverseny második állomásának,
a fürdőruhás fotózásnak. Huszár
Hajnal marketingigazgató meleg
fogadtatásban részesítette a verseny indulóit, akik nagy feltűnést
keltettek a strandolók között. A
lányok és a stáb hasznos információkkal és tanácsokkal való ellátását

HIRDESSEN
NÁLUNK!
Hirdetések, köszönetnyilvánítások,
jókívánságok díjai:

Teljes oldal (1/1):
Fél oldal (½):
Negyed oldal (¼):
Nyolcad oldal (1/8):
Tizenhatod oldal (1/16):
4 x 4-es területű:
Apróhirdetés (20 szóig):

35 000 Ft
18 000 Ft
9500 Ft
5000 Ft
2600 Ft
1400 Ft
600 Ft

A hirdetési szöveget
a könyvtár információs pultjánál lehet leadni.

követően Nagy Balázs fotós (Metthew Foto) elkészítette a hölgyek
fürdőruhás portfólióját, valamint
a csoportképeket. A stáb interjút is
készített a lányokkal, hiszen a külső
megjelenés mellett az egyéniség is
fontos a győzelemhez. Az indulók
meglepő magabiztossággal vették
az akadályokat, bár a tekintet, és a
hang elárulta az izgatottságot. Az
eseményen kisorsolásra kerültek
a versenyzők sorszámai. A helyszínen Tóth Katalin koreográfus
és Ferenczi Gábor Devecser város

Alapítva 1927-ben

polgármestere közreműködésével,
az internetes hirdetések megosztói között két belépőjegy is kisorsolásra került, melynek nyertesei
Szabó Rozália és Kolonics Ádám.
(A lányokról készült fürdőruhás
portfóliót megtekinthetik a Facebook Miss Somló Szépségverseny
oldalán.)
További eredményes felkészülést
kívánunk a versenyzőknek, a döntőben pedig győzzön a legszebb!
Nyárs Hajnalka

Alapítva 1927-ben
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Védelemből jeles
Zöld jelzést kapott, és mostanra
megvalósult az a városunk számára nagy jelentőségű beruházás,
mely Ferenczi Gábor polgármester számos egyeztetését követően
indult útjára, és melynek fontosságára Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár egy

korábbi sajtótájékoztatóján emlékeztetett. A vörösiszap-katasztrófa
után, 2011-ben elvitték a területről
a szennyezett földet, ennek következtében a Torna-patak gátja alacsonyabb lett. A térségünkben gyakori, hirtelen jött áradások jelentős
pusztítást hagynak maguk után,

ezért elengedhetetlenné vált a patak
medrének megerősítése. A medererősítést állami forrásból végezték
el, mintegy 35 millió forintból. 1,6
kilométer hosszan, 6 ezer köbméter
föld megmozgatásával pedig sikerült helyreállítani a patak gátját, így
most már biztonságban van a város

északi részén a korábbi árvizeknek
kitett mintegy 10 hektárnyi terület. Ezt mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy a legutóbbi nagy
esőzések alkalmával a gát átment
a vizsgán, mindenhol biztonságosnak bizonyult.
Nyárs Hajnalka

Kultúrtörténet / Kultúra
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Devecseri Járás történelme és kultúrtörténete nyomában

A Devecseri járáshoz tartozó települések gazdag történelmi és kultúrtörténeti múltra tekintenek vissza. Egyben
számos olyan személy is kötődik a falvakhoz, kis és nagyközségekhez, akik
országosan lettek ismertek. Mindjárt
az írás elején említem meg a járási
székhely, Devecser emlékezetes alakját, Gárdonyi (Ziegler) Géza írót, aki
1882-83 között tanítóskodott a pezsgő polgári életű mezővárosban. Itt
írta és komponálta híressé vált zeneművét, a Fel nagy örömre… kez-

detű karácsonyi énekét. De a krónika
megőrizte a nevét Dabronyban is.
Ez a hely volt 1884-85 között tanítói pályájának utolsó állomása. 1885.
október 29-ét a plébánia anyakönyve
is őrzi, ugyanis ez a dátum a házasságkötésének időpontja. A helyi lelkipásztor unokahúgát, Csányi Máriát
vette feleségül. Azt azonban kevesen
tudják, hogy hogyan is kötődik Savanyú (egyes forrásban: Savanyó) Jóska,
híres bakonyi betyár a Somló tövében
meghúzódó kis faluhoz, Oroszihoz. A

Üdvözlet Orosziból

Egykori kedves kis falumból, Orosziból hívtak, és én örömmel mentem. A Somló árnyékában szerényen meghúzódó apró településen
kezdtem a pályámat sok-sok évvel
ezelőtt. Hamar befogadtak és barátságukkal ajándékoztak meg. Négy év
alatt az itt élő nagyszerű emberektől
– kiváló főnökömtől és barátomtól
Szakáll Ernőtől, és feleségétől, Gyöngyitől - életre szóló útravalót kaptam
emberségből, barátságból, szeretetből, a közösség erejéből.

Most egy kézimunka kiállításra érkeztem, amelynek beszédes címe
- egy spanyol filmből kölcsönözve:
„Öltések közt az idő”- felkeltette érdeklődésemet. A kultúrház nagytermének falait, asztalait csodás kézimunkák borították. Dániel Enikő, a
Közösségi Könyvtár vezetője, a kiállítás szervezője, rendezője elmondta,
hogy a 140 lakosú településnek 35
kiállítója mintegy 220 - főleg régebben készített - remekművet mutat
be. Egyenként is méltatta a résztve-

válasz kézenfekvő. Az apja született
itt, aki juhászszámadó volt. De itt látta
meg a napvilágot Antall József, néhai
miniszterelnök édesapja id. Antall
József (1896. március 28-án) politikus, miniszter, aki 120 éve született.
Somlószőlős hosszú utcájának közepe
táján figyelmet keltő és szembetűnő a
romos állapotában is szép, de valaha
szebb napokat látott Zichy kastély, a
XV-XVI. századból. A település híres
szülötte a Hőgyészi Döbröntei Gábor
(1785. december 1.) költő, királyi tanácsos, a MTA tagja, s a történelem
szavunk megalkotója. (Emlékét itt
szobra őrzi.) Noszlop törtnetét kutatva találtam rá a következő érdekes
történetre, amely egyébként olvasható Eötvös Károly: Utazás a Balaton
körül című művében is. (Pár évvel
ezelőtt, az iskola néhány tanulója ezzel a „mesével” pályázott, s rövidfilm
is készült belőle.) „Élt Noszlopon egy
gazdag nemesasszony, Tegyey Katalin. Különösen kedvelte a drága ékszereket, így hát, amikor meghalt,
kincset érő gyűrűivel, nyakláncával
együtt tették a családi kriptába. Január volt, korán sötétedett, erre vártak
csak az itt tanyázó vándor cigányok,
s annak rendje módja szerint feltörték a koporsót. Ám ahogy rángatták
kezét, nyakát, Tegyei Katalin egyszer

csak megmozdult. A sírrablók hanyatt-homlok menekültek. Náluknál
jobban csak az asszony családja ijedt
meg. Már éppen a javak szétosztásán
vitatkoztak, amikor a halott beállított.
Kamond is büszkélkedhet hírességgel, az ő szülöttük Magyar Károly,
Veszprém vármegye főispánja, országos hírű közgazdász (1869. július
24.). Személye egyben Devecserhez
is kötődik, az általa szervezett Devecservidéki Gazdakör elnöke és az
azonos címen megjelent lapnak volt
a felelős szerkesztője. Iszkáz nevét
természetesen nem szabad kihagynom. Két költőóriás indult el a tüzes
bort termő Somló mellől, Nagy László (1925-1978) és testvér öccse Ágh
István (1938-). A Devecseri járásban
tett séta méltó befejezéséül szolgálhat
Nagy László: Itthon vagyok című versének néhány idézett sora:

vőket. Meghatottan olvastam az alkotások alatt, az évtizedek óta nem
látott kedves, ismerősök nevét: Berecz
Lászlóné, Farkas Jánosné, Farkas Béláné, Föcske Károlyné, Haász Jenőné,
Katona Mária, Menyhei Sándorné,
Nemes Béláné, Nyári Ferencné, Pernesz Margit, Szilágyi Dénesné, Turi
Károlyné, Turi Lászlóné, Turi Piroska, Ughy Józsefné, Vincze Béláné.
Na, és a többiek: Agócs Tímea, Budavári Ágota, Dániel Enikő, Diószegi
László, dr. Kovács Gáborné, Fischer
Gyuláné, Fülöp Józsefné, Gottfried
Tibor és édesanyja: Rábai Borbála,
Jóna László és Sándor édesanyja: Szabó Ibolya, Kerepesi Csabáné, Marosi Erzsébet, Samu Józsefné, Sándor
Györgyi, Simán Ferencné, Szabó Istvánné, Szécsi Mihályné, Viola Lászlóné, Wirsching Károlyné. A könyvtár
vezetője örömmel újságolta, hogy a
kiállítás megnyitójára süteményt sütöttek a nyugdíjas klub tagjai, akik
heti rendszerességgel tartanak foglalkozásokat. A kiállítás szervezésében is tevékenyen vettek részt, így
lett változatos a gyűjtemény, melyben
van hímzés, varrás, intarzia, szőttes,

azsúrozott terítő. Különleges érték a
székely népviselet bemutatása, amelyet Dániel Enikő készített szülőföldjére emlékezve. A könyvtárvezető
megnyitójában méltatta a kiállítás
értékeit: „Örömmel töltött el, hogy
újra láthattam az önök alkotó erejének nagyságát. Bizonyították, hogy
milyen ügyes kezű, szorgalmas,
kiváló szépérzékkel és tehetséggel
megáldott emberek lakják ezt a falut.
A teremben sok szép alkotást láthatnak. Minden egyes munkában, minden egyes öltésben idő, egy darabka
élet van bezárva. A készítők az időt
és a szépséget rögzítették. Köszönet
a szorgalomért, az igyekezetért, a
fáradozásért és a megmutatkozás
vállalásáért.”

Csípős szélben jöttem,
bolond idő volt,
a Somló-hegy ködben
hóval villogott.
Zúgott szálas erdő
ibolyák fölött,
vadvizekben felhő,
bibic fürdött.
Czeidli József

Búcsúzóul végigsétáltak az utcán.
Id. Antall József szobránál gyönyörű virágágyások, frissen nyírott fű a
járdaszéleken, a portákon gyümölcsfák, virágok, tiszta falak, rendezett
udvarok. Minden az itt élők falujuk
iránti szeretetét jelzi. Akárcsak hatvan évvel ezelőtt.
Váti Ferenc

Alapítva 1927-ben

Térségi Hírek

Az Élő Forrás Egyesület legújabb hírei

Gyakorló Néptáncosok és
Táncoktatók Tábora
Dűvő Népzenei Tábor 2016
A program időpontja: 2016. július 3-8.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 200 fő
Több mint tíz éve már, hogy sikerrel valósítottuk meg az első felnőtt
néptánctábort Kiscsőszön. A programunk mára az egyik legismertebb, legkedveltebb magyarországi
szakmai tábor lett. Idén százhatvan
érdeklődő fordult meg a táborban.
A legtöbben a teljes időtartamra
jöttek, de voltak olyanok, akik csak
egy-egy táncanyag, vagy néhány nap
zenetanulás miatt jelentkeztek. A két
tábor összekapcsolása a terveknek
megfelelően nagy minőségi fejlődést
eredményezett. A táncosok minden
este élő zenére járhatták a megtanult
táncokat a táncházban. A zenészeknek voltak élményeik a tánckísérettel
kapcsolatosan. Mindezeknél fontosabb, hogy kiváló közösség alakult
ki, amely nyolcvan százalékban évről
évre visszatérő vendégekből áll. A
közösségi szálak pedig a teljes világot
áthálózzák, hiszen vannak vendége-

ink Kanadából, USA-ból, Japánból,
Ausztráliából, Európa országaiból.
A táborok programja az alábbiak szerint alakult:
Délelőtt 9.00-12.00-ig tanítás
Délután 15.00-tól 18.00-ig tanítás
Este 20.00-tól szakmai beszélgetések,
táncház
Étkezés naponta három alkalommal,
melyet a szervező biztosított. Szállás
a Közösségi Szálláshelyen, a falu vendégházaiban, illetve a kialakított kempingben, sátrakban.
Helyszínek: Interaktív Faluház, Gyöngyi Vendégháza, Kultúrház, Cimbi
Diófája (deszkaszín), Ifjúsági Szállás
ebédlője, Múzeumpajta
Néptánc oktatás:
Július 3-4. Busai Norbert és Busai
Zsuzsanna – Györgyfalvi táncok
Július 5-6. Szabó Szilárd és Németh
Ildikó – Dél-alföldi táncok
Július 7-8. Kádár Ignác és Nagypál
Anett – Nagysajói táncok
Népzeneoktatás:
Rimóci és ördöngösfüzesi népzene
Oktatók: Hrúz Dénes, Hrúz Szabolcs
– kezdő és haladó hegedű
Nagy Zsolt és Terenyei Péter – kezdő
és haladó brácsa
Mohácsy Albert – nagybőgő

Kubinyi Júlia – ének
A tábor július 3-án, vasárnap ebéddel
kezdődött, július 8-án, pénteken végződött, miközben már zajlott a Kiscsőszi Pajtafesztivál. A maradni vágyók
számára további kempingezési lehetőséget biztosítottunk, így a táborozók
közel fele a fesztivál végéig maradt.
A két tábor kapcsolódásának köszönhetően a teljes korosztályi paletta jelen
volt. A táncos programban az ifjúsági
és fiatal felnőtt korosztály képviseltette magát, a zenészek között sok volt a
gyermek és a középkorú felnőtt. A közös hangot mindenki hamar megtalálta. Külföldi – főleg magyar származású
– vendégeink már most biztosítottak
bennünket a következő évi részvételi
szándékukról.
A táncos programban nagy létszámban vettek részt a Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatói, ezzel is
jelentősen emelve a színvonalat. A
főiskolások számára a díjból 60%-os
részvételi kedvezményt biztosítottunk.
A tábor ötödik napján a Gatyamadzag
zenekar után a Tükrös zenekar koncertjét élvezhették a résztvevők. A koncertet hajnalig tartó táncház követte.
Pénteken, a szokásos táborzáró aktus
zajlott. A Falu közepén a teljes résztvevői kör bemutatta a megtanult anyagokat, így közel egy órás gálával búcsúztak Kiscsősztől és a nagy létszámú
közönségtől a táborozók. A tábor szakmai értéke, hogy nagyban hozzájárul
a népzenei és néptáncos társadalom
képviselőinek szemléletformálásához.
Megtanítja tisztelni a vidéki értéket,
nyugalmat hoz a városban felgyorsult
lábakba, hangszervonókba.
Jelentős a gazdaságélénkítő hatás is. A
helyi szállásadók, szolgáltatók jelentős
bevételt realizálnak, évről évre fejlesztik szolgáltatásaikat.
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jegyében
A program időpontja: 2016. július 7-10.
A program helyszíne: Kiscsősz, Iszkáz, Kerta
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 5000 fő
Július 7-10-ig zajlott a Kiscsőszi Pajtafesztivál, amely idén 12. alkalommal
került megrendezésre. Az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület az egyik
legkedveltebb, legismertebb magyarországi szakmai fesztivált hozta létre. A rendezvény mára oda jutott,
hogy reklámját vissza kell fogni, így
tartható elfogadható keretek között
a látogatói létszám. Fontos cél, hogy
a közönség elsősorban a néptánccal,
népzenével valójában foglalkozó érdeklődők és a térségben élő emberek
közül kerüljön ki. Ennek a célkitűzésnek idén sikerült a legláthatóbban
eleget tenni. A térségi lakosság magas színvonalú kulturális értékekkel
találkozhat, így fejlődik az igényrendszere, változik értékítélete. A távolról
érkező néptánc- és népzene kedvelő
közönség több szempontból is hasznára vált a programnak.
Talán a legerősebb hozadék, hogy a
világ különböző részeiről évről évre
visszatérő emberek, lassacskán egy
nagy család képét kezdik mutatni,
mely alkalmanként több száz főre
is felduzzad, de tiszta, emberi érzelmektől sugárzik. Ezek az emberek jó
hírét terjesztik a falunak. Nagy eredmény, hogy a rendezvény több hetes
időtartamában nagyszámú vendégéjszakát könyvelhetnek el a kiscsőszi és térségbeli szállásadók, jelentős
bevételre tesznek szert a vendéglátó
szolgáltatók. A fesztivál kapcsolódott
a Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók Tábora, Dűvő Népzenei Tábor
programsorozathoz, hivatalosan négy
napon át zajlott. Július 7-én, csütörtökön délután kiállítás megnyitóval
kezdődött a program. Bánhelyi József, Kása Béla fotóművészek mellett
a Veszprém Megyei Népművészeti
egyesület és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület népművész tagjai is bemutatták műveiket, melyek a
fesztivál teljes időtartamában megtekinthetőek voltak. A fesztivál nagy
hangsúlyt helyez arra, hogy a helyben
élő emberek is részesei lehessenek a
programoknak. Kiemelt figyelmet kapott a falusi asszonyok süteménysütő
versenye, a helyi kistermelők, népművészek bemutatkozása és vására.
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A négy napos program bővelkedett
népzenei koncertekben és néptánc
bemutatókban, melyek a megszokott helyszíneken zajlottak (Magdi
portája, Gyöngyi pajtája, Cimbi diófája, Iskolaerdei színpad, Katolikus
templom).
Látványos gálaműsoraink keretében
bemutatkozott a Nemzeti Színház
Betyárjáték című produkciója, a Pajtafesztiválhoz illő népi jelenetek és zenei betétek kivonatával, felléptek közeli és távoli magyar hagyományőrző

Térségi Hírek
barátaink. A fesztivál díszvendégei a
Virestads Folkdanslag (Svédország)
csoport voltak. Területi érintettség
terén is tartottuk az elmúlt években
kialakult formát, így a rendezvény
két részeseménye Kertán és Iszkázon zajlott. Kertán, a szombati napon
szerveztünk látványos táncos, zenés
eseményt hagyományőrző táncosokkal és a svéd vendégekkel közösen.
Vasárnap Iszkáz adott otthont a Zsákai Győző emlékének ajánlott térségi
népdalköri találkozónak, melyet szintén a fesztivál szervezett.
Nagy sikere volt a különböző kísérő
programoknak. A térség őstermelői,
kézművesei vásárt tartottak, emellett
több mester kézműves foglalkozáson
adta tovább a szakmai ismereteit. Sikert aratott a Művész-Politikus-Közéleti piknik, melyen nyolc kondérban
(bográcsban) készültek az ételek. A
Magyar Vöröskereszt és az ajkai Vérellátó állomás szervezésében zajlott
véradáson mindvégig „telt ház” volt,
így a vártnál is több leadott vérnek
örülhettek, a szervezet munkatársai.

Alapítva 1927-ben

Ágh István délutánja a Nagy
László emléknapon
Július 16-án, szombaton, Iszkázra
a Nagy László emlékházhoz koszorúzással egybekötött kerti rendezvényre hívták az irodalomkedvelőket. Kevesebben jöttek el a helyiek
és a környékbeliek, mint napsütéses időben szoktak az elmúlt években. Sokan azt is hihették, hogy
a rendezvény elmarad. A műsort
a helyi önkormányzat és a Nagy
László Szellemi Öröksége Alapítvány szervezte idén is, éppúgy,
mint más években. Az idei kerti
partit a rengeteg eső elmosta, de
a megjelenteket az emlékházban
tartott – monográfára épülő - „beszélgetős délután” Ágh Istvánnal
kárpótolta a rossz időért. A költő beszélgetőtársa Falusi Márton
volt. A díszvendég Márkus Béla,
az Ágh Istvánról írt monográfia

szerzője. A jó hangulatot Jánosi
András és kitűnő zenekara biztosította vérpezsdítő, lendületes,
virtuóz muzsikájával.
Ágh István legújabb, a szülőföldhöz kötődő verseit Szabó András
előadóművész mély átéléssel tolmácsolta. A költő őszintén, szeretetteli emlékezéssel idézte fel a
szülői házban töltött éveit, a paraszti munkát, melynek nemcsak
tanúja volt, hanem szorgos résztvevője is.
Jövőre remélhetőleg jobb idő lesz,
s ismét megtelik a környékbeli
emberekkel az emlékház udvara
a költő testvérpár munkásságának
tiszteletére.
M. Mester Katalin

Programajánló - Élő forrás egyesület
Kulturális fesztivál, táncképzés, műhelymunkák, kiállítások, vásár, gasztronómiai programok Kiscsőszön, a Somló-Ság átlóján
Szeptember 14-17.
Néptánc képzés „Cigány a magyarban, magyar a cigányban”
A szászcsávási cigányok és a nagyecsedi magyarok táncai
Tanítanak: Kovács Norbert és Lőrincz Hortenzia (Szászcsávás), Végső Miklós
és Hortobágyi Gyöngyvér (Nagyecsed)
A táborban élő zenei kíséretet biztosít a Dűvő zenekar
Programok
Szeptember 14. szerda
15.30-18.30 Táncoktatás (szászcsávási cigány táncok, Múzeumpajta)
19.30
Fajkusz banda és a Karaván Família koncertje (Múzeumpajta)
Szeptember 15. csütörtök
9.30-12.30 Táncoktatás (szászcsávási cigány táncok, Múzeumpajta)
15.00-18.00 Táncooktatás (szászcsávási cigány táncok, Múzeumpajta)
20.00
Romengo zenekar koncertje (Múzeumpajta)
Szeptember 16. péntek
9.30-12.30 Táncoktatás (nagyecsedi magyar táncok, Múzeumpajta)
15.00-18.00 Táncoktatás (nagyecsedi magyar táncok, Múzeumpajta)
19.00
„Nomád Nemzedék” Záhonyi András előadása a táncélet nagy
epizódjairól (Múzeumpajta)
20.00
Dűvő zenekar koncertje (Múzeumpajta)
Szeptember 17. szombat
10.00-tól	Népi játszótér – Banya Tanya – Hagyományos népmesemondás
– Kézműves foglalkozások (Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület, Galgamenti Művészek Egyesülete, élő Forrás hagyományőrző
Egyesület) (Vásártér és Akácliget)
	Térségi kézművesek, őstermelők, borászok és ételkészítők vására
(Vásártér)
	Vendégünk a Herman Ottó Intézet – bemutató stand, környezettudatos játszóház.
9.30-13.00 Táncoktatás (nagyecsedi magyar táncok, Múzeumpajta)
14.30
Szüreti felvonulás a faluban lovakkal, kocsikkal, tánccal, muzsikával

Garagulya Gólyalábas Társulat előadása a Vásártéren
17.00
Kisszínpadi gála (baráti közösségek műsora, Múzeumpajta)
20.00-tól Fölszállott a Páva – Gálaműsor a televíziós verseny résztvevőivel és
a felkészítő mesterekkel. Kísér a Dűvő zenekar (Iskolaerdei Színpad)
22.00
Népmese felnőtteknek (Cimbi udvara, tűz körül)
Táncház a Dűvő zenekarral és a Fajkusz Bandával (Múzeumpajta)
Szeptember 18. vasárnap
10.00-tól	Népi játszótér – Banya Tanya – Hagyományos népmesemondás
– Kézműves foglalkozások (Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület, Galgamenti Művészek Egyesülete, élő Forrás hagyományőrző
Egyesület (Vásártér és Akácliget)
	Térségi kézművesek, őstermelők, borászok és ételkészítők vására
Vásártér, Akácliget) Vendégünk a Herman Ottó Intézet – bemutató
stand, környezettudatos játszóház.
	Közösségek főzőversenye (a Somlói Borvidék boraihoz illő ételek
készítése a helyi közösségek által) (Vásártér, Akácliget)
	10.00-tól egész nap Térségi értéktárak találkozása a gasztronómián
és a helyi értékeken keresztül (Vásártér, Iskolaudvar)
11.30
Kuttyomfitty Társulat előadása (Vásártér)
14.00
Dalkörök előadásai (Vásártér)
16.00
Fláre Beás zenekar koncertje (Vásártér)
17.00	Határon túli közösségek műsora (Muravidék Táncegyüttes, Délibáb
Táncegyüttes) (Vásártér)
18.00-tól Csík Zenekar koncertje (Iskolakert)
Kiállító sátrak, Iskolakert-Múzeumudvar (szombaton és vasárnap)
Vendégünk a Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány – vetítés
Hartyándi Jenő filmjeiből (kiállító sátor).
Forgass Te is filmet – Filmműhely a helyszínen érdeklődők számára
Kiállítás a Mediawave fotóanyagából, egyéb Mediawave programok
Kalotaszegi Cifra Szoba – a Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület
kiállítása
A KÖSZI és az Ifjúsági Értékőr Hálózat interaktív programjai

Alapítva 1927-ben

Házunk Tája

A feketeszeder
A legrégebben - az emberiség történelmének kezdetein is – a gyűjtött
gyümölcsök közé tartozott a szeder,
hiszen ősidők óta ismert vadnövénye
a mezőknek, ligeteknek. Úgy ismertük meg, mint szúrós növényt, amely
nyáron a dűlőutak árkaiban, mezőkön,
parlagföldeken nyújtogatta kellemetlen karcolásokat okozó indáit, de apró,
fekete bogyói édes-savanykás ízükkel
felüdítettek a kánikulában. A kertekbe
régebben csak imitt-amott fogadták be
a már nemesített, nagyobb gyümölcsöt termő, tüskés fajtáit, de főként
azért, mert ember és állat számára
áthatolhatatlan élősövényt alkotott.
Keresztezés útján az 1940-es években sikerült előállítani a tüskementes szedret, ami nagymértékben elterjedt, és ma többet termelnek belőle
világszerte, mint a málnából. Nagyon
kellemes zamatú a gyümölcse, kiválóan alkalmas ipari feldolgozásra is.
Terjed nálunk is az utóbbi két-három
évtizedben. Jól beleillik már a kiskerti
„gyümölcspalettába”, mert frissen fogyasztva éppoly finom, mint szörpnek,
lekvárnak. A szeder a védett, napos,
zord szelektől megkímélt termőhelyet kedveli. A beérett vesszőkben a
téli fagy csak a nagyon szigorú teleken tesz kárt. Talaj iránt meglehetősen
érzékeny, mert a tápdús, jó szerkezetű

talajban díszlik és terem bőségesen.
Telepítés előtt a talajt 40-50 cm mélyen jó megforgatni, de legalább ilyen
mélységű és elég nagy gödröt kell ásni
a növény részére. A gödörbe tegyünk
érett istállótrágyát vagy műtrágyával
feljavított komposztot, hogy a szeder
kezdeti fejlődését meggyorsítsuk. Később is bőséges tápanyagellátásban kell
részesíteni a növényt. A szeder bosszú,
4-5 m-es indákat növeszt, ezért a töveket a sorban legalább 2,5 m távolságra javasolt ültetni. A hosszú és súlyos
indáknak támasztékra van szükségük,
ezért már a telepítés évében ajánlatos
támberendezést építeni, hogy az indákat rögzíteni tudjuk. Persze lehet
rövidebbre visszavágni és bokorszerűen termeszteni is a növényt. Jóllehet
ma már van elegendő szaporítóanyag
a szederből, mégis érdemes - legalább
a saját és barátaink számára - házilag
is sarjakat előállítani. Ennek bevált és
egyszerű módja a fejbujtás, ami a következőképpen történik: nagyobb cserepet vagy reklámtasakot megtöltünk
jó minőségű, tápdús, laza kerti földdel,
és ebbe a szeder hosszú indájának a
csúcsát fejjel lefelé beleültetjük. Az
így készített szaporítóedényt besül�lyesztjük a földbe. A fejbujtás legjobb
időszaka augusztus közepén van. A
hajtáscsúcs egy-két hét múlva elhal-

ványul, és belőle járulékos gyökerek
képződnek, amelyek - kellő nedvesség,
azaz öntözés következtében - gyorsan
megerősödnek. Tavasszal a dugványokat elválasztjuk az anyatőtől, és - még
mindig cserépben vagy tasakban - a
nyár folyamán továbbneveljük. Ősszel
vagy a következő tavasszal a már megerősödött növények állandó helyükre
kiültethetők. A kiültetett szedernövény szárait 20-25 cm-re vissza kell
vágni. Az első évben csak 1-2 hos�szú vesszőt hagyjunk meg, de ezeket
máris kötözzük a támberendezéshez,
hogy minél több napfényt kapjanak.
A szeder vesszői csak két évig élnek.
Letermés után elhalnak, tehát ezeket
ki kell vágni. Helyettük a tőből újabb
hajtások nőnek. A termő szedertövön legföljebb 5-6 termős (kétéves),
s ugyanennyi egyéves hajtást hagyjunk meg, és ezeket legyezőszerűen
rendezzük el a támberendezés segítségével. Ezt a munkát folyamatosan
kell végezni, mert különben a gyorsan
fejlődő indák kifutnak a kezünkből.
A letermett vesszőket közvetlenül a
talajszint fölött kell visszametszeni.
A szeder bogyói folyamatosan érnek
július végétől szeptember végéig. A kifejlett bogyók kezdetben zöldek, majd
megduzzadnak, megpirosodnak, végül feketék lesznek. Csak az éretteket
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érdemes leszedni, mert nem utóérő
gyümölcs. Az érettséget abból állapíthatjuk meg, hogy tapintásra puha
már a bogyó. A fekete, de még kemény
gyümölcs nem élvezhető. Adjunk neki
még néhány napot. A jól megmosott
gyümölcsöt frissen fogyasszuk, vagy
fagyasztva tároljuk, és vegyük elő télen. Remek immunerősítő! A szeder
gazdag vitamin- (C, B1, B6) és ásványi
anyagforrás (kalcium, kálium, foszfor,
magnézium, vas, mangán, cink). Dúskál az antioxidáns flavonoidokban.
Nem csak küllemében, de tápanyagtartalmában is hasonlít a málnához,
de növényi rost- és pektintartalma
nagyobb. Tény, hogy a feketeszeder
a nyár egyik legegészségesebb bogyós gyümölcse, valóságos „ínyencgyógyszer”. Képes megkötni a káros
szabadgyököket, ezért rákmegelőző
hatása is ismeretes. Egyes kutatások
még a szívbetegségek megelőzésében betöltött szerepét, valamint bőröregedés-gátló hatását is kimutatták.
Egyike az ősi gyógynövényeknek, a
konyhában mégis elsősorban gazdag
ízei, gyönyörű formája és színe miatt
közkedvelt. Az idei nyáron, hogy más
egyéb gyümölcs elfagyott, méginkább
becsüljük meg.
M. Mester Katalin

Jégeső után…

Megkérdeztük Tóth Péter hegybírót… (július 14-én, a jégeső másnapján beszélgettünk)

- Hogy fest a Somló, mi várható a július
13-ai jégeső után?
-Nagy a baj! A fagykár után, úgy ahogy
regenerálódtak a tőkék, s most csúnya
munkát végzett a jégeső. Szinte körbeverte a hegyet. Doba település környékén, s a hegy ezen részén kisebb a kár.
Az északi oldalon még a felső teraszokat
is elverte a jég. Átlagosan 2-3 cm átmérőjű jégeső tarolt. Sajnos szárazon jött,
ez a legnagyobb baj, ha vízzel keveredik,
akkor arányaiban kevesebb benne a jég.
- Hogy néznek ki a tőkék?
-Nincs olyan levél, ami meg ne sérült
volna, így a lombot kell nevelnie, megújítania a növénynek. A sebeknek be
kell gyógyulni, amik a hajtásokon is
keletkeztek. Újra kell tehát nevelni a
levélzetet, hogy a szőlővessző beérjen,
s ezzel a télre fel tudjon készülni a nö-

vény. A szőlő úgy éli át hideg telet, hogy
cukrot termel és raktároz. A rügy-differenciálódás is ilyenkor dől el, hogy a
kis rügyben milyen tartalom fejlődik
majd ki.
- Gondolom minden szőlősgazda bánatos, kesereg és elmondhatjuk, hogy
indokkal. De bizonyára nem ülnek magukba roskadva, ölbe tett kézzel. Mi a
legfontosabb teendő most?
-A sérült növényt minden betegség
megtámadja. A friss sebek helyén
könnyen megtapadnak a gombás fertőzések. Fontos, hogy a gazdák nyúljanak zsebbe, s permetezzenek minél
hamarább. Meg kell előzni, hogy járványszerűen elinduljanak a gombásodások, a lisztharmat, a peronoszpóra,
a szürkepenész…
Mi történik a sérült fürtökkel, ki tudja
nevelni őszig a gyümölcsét a tőke?
-Sok gazda azon gondolkodik, hogy a
fürtöket „leszüreteli” most, hogy a növény az energiáját a regenerálódásra
tudja fordítani. Jómagam tapasztalata
2009-ből való, amikor hasonló jégkár
érte a szőlőnket. A fürtöket megtar-

tottam, de értékelhetetlen lett mind a
szőlő, mind a bor minősége. A megfelelő tenyészidő fontos tényezője a szőlészetnek…
Beszélgetésünket augusztus 1-jén folytattuk, talán optimistábban…
- A jégverés után két és fél héttel mit tapasztalt a szőlőkben?
- Elmondhatom, hogy a gazdák komolyan vették a növényvédelmet, mindent
megtettek, hogy a gombabetegségektől megvédjék az ültetvényeiket. Szinte
mindig esik az eső mostanában, szélsőségesen csapadékos az idő, meleg van,
s ez legalább olyan veszélyes a szőlőre,
mint a jégeső. A hegyet járva látom, a
gondos munka eredményeként a sérült
szőlőbogyók leszáradtak, megritkultak
a fürtök, de egészségesek. Ezeket kell
továbbra is megvédeni.
- Milyen termés várható? Lehet-e már
látni valamit ebből?
-Az biztos, hogy jóval kisebb men�nyiségű termést kapunk, s nemcsak a
mennyiség, hanem a minőség sem lesz
a tavalyi. Persze a végeredményt az au-

gusztusi és szeptemberi idő határozza
majd meg. Még lehetnek a mostaninál jobb kilátások is, mert bizakodva
mondhatom, a szőlő fejlettségi állapota
a naptárnak megfelelő. A korai szőlőfajták már kóstolhatók (pl: Irsai Olivér, Néró Eszter, Csabagyöngye, Kozma Pálné muskotály,…), s hamarosan
fogyaszthatók is lesznek.
- Akkor jobb lett a gazdák közérzete?
Visszajött a régi, jó hangulat a Somlóra?
-Ez nem mondható azért, inkább azt
tapasztaltam, hogy kiürült a hegy. Nem
ilyen Somlót ismertem meg az elmúlt
években. A nyugdíjasok, sokan itt töltötték az idejük nagy részét, tavasztól,
őszig. Jöttek hozzájuk a rokonok, barátok. Élénk volt a hegy, derűs hangulattal.
A gazdák gyönyörködtek a szőlőjükben,
mindig a tőkék között matattak. Sőt
még az unokákat is a hegyen nyaraltatták magukkal. Most ez nem jellemző.
Talán nem akarják naponta látni a jégvert szőlőt. Mert azért valljuk meg, ezt a
kárt, a fagyot, majd a jégverést a szőlejét
szerető ember sem heveri ki könnyen.
M. Mester Katalin

Közélet
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Jókedv, öröm, bánat hírvivője: Éva, a postás
Imádtam a munkámat. 26 évi postai szolgálat után
mentem nyugdíjba 2006-ban. Egy szomorú esetem
volt a hosszú idő alatt. 1999-ben elütött egy autó. Én
a motorház tetejéről zuhantam az úttestre centikkel
a padka mellé. „Csak” a lábam tört darabosan. Egy
és fél évig lábadoztam, majd a baleset utóhatásaként
fél évet voltam beteg operáció után.

A család: anya, apa, ölben Zsuzska, (hátul)
Éva, Anikó, Erika (Devecserben focizik)

Éva elsőáldozó
Gyerekkoromban gyakran lestem a postást. Valami szépet reméltem tőle. Vártam a csodát. Felnőtt
fejjel sincs ez másképp. Ma is várom. Hűségemért
cserébe hoz egy-egy levelet, rejtvényen megnyert
tárgyat. De a csodát még mindig tartogatja…és
aki már nem tudja elhozni: Hajgató Józsefné Éva,
a nyugdíjas postás. Ő mesél életéről.
Miénk volt az egész tanya
1949. szept. 3-án születtem Devecserben. Még
három húgom követett: Aranka, Ildi és Ibolya.
Édesapám az ÁG tehenészetében dolgozott Székpusztán.1960-ban a munkahely a Beréndi majorba
szólította a családom. Kb. húsz család lakott ott.
Nagyon szerettem a tanyán élni. A sok gyerekkel
jó közösség alakult ki. Szabadon éltünk, bezártság
nélkül. Telepes rádiót hallgattunk petróleumlámpa
fényénél. Az 5 km-re lévő Tósokra jártunk iskolába
lovas kocsival, szánkóval, harmadikos koromban
már gyalog. Volt olyan alkalom, amikor a nagy
hóban édesapám taposta ki az utat, mi pedig vonultunk utána. 1963-ban a tsz-é lett a széki major.
Családunk követte a munkahelyet. A Sándli-tagra
költöztünk. Öt család lakott itt. (A tanyának már
hűlt helye van. a szerk.) Székra jártunk át iskolába. Doma Tibor és felesége tanított bennünket.
Devecserbe jártunk felső tagozatba, gyalog, lovas
kocsival, később busszal.
Fiatalon talált meg a munka és a házasság
14 évesen kezdtem dolgozni az ÁG-nál egy as�szony brigádban. Kapáltunk, kazaloztunk, szalmát
hordtunk, krumplit válogattunk, gabonát forgattunk, zsákoltunk. Egy-egy zsák 50 kg-ot nyomott.
A kazalozást szerettem a legjobban. A kemény
munka mellett néptánc-csoportot alapítottunk.
Műsorunkkal jártuk a vidéket. Voltunk többek között Lőrintén, Bakonypölöskén. Közben megismerkedtem a szentgáli mészműben dolgozó Hajgató
Józseffel. Ahogy elmúltam 18 éves összeházasod-

tunk 1967-ben, és beköltöztünk a devecseri családi
házba. Férjem ekkor Szentgálon volt a vasútnál váltókezelő. Hamarosan megszülettek a gyerekeink.
1968-ban Anikó, 1969-ben Erika, 1971-ben Éva,
1984-ben Zsuzsi. Közben időszakos munkás voltam
a kertészkertben, majd a téglagyárban dolgoztam
másfél évig, utána az ajkai üveggyárban lettem
behordó, majd a Bakony Művek következett, ahol
esti iskolát végeztem.
Nagy szerelem, a posta
Batyki Béla postamester hívott a postára távirat
kézbesítőnek. Nem akartam menni, mert nem
tudtam biciklizni. Tavasszal aztán a posta dolgozói
megtanítottak tekerni nagy derültség közepette,
hisz estem keltem, de estére ülve maradtam a kerékpáron, csak a nadrágom és a térdem lett kissé
defektes. 1982-ben a távirat mellé kaptam az Ifjúság utca kézbesítését is, 3 év múlva pedig körzetet. A munkám több mint napi 8 óra volt. Kitűnő
brigáddal dolgoztam. Döbrönteiné Lujzával, Tomor
Józsival, Döbröntei Ferivel, Szücs Józseffel, Ughy
Györggyel. Munkám során nagyon sok emberrel
ismerkedtem össze. Sokat beszélgettünk. Mindig
vártak. Nagyon sokszor vittem reményt, örömet
az életükbe. A Devecseri Ujságot is kézbesítettem.

Nyugdíjas búcsúztató (Éva a magasban)

Esküvő 1997. március
Nyugdíjban
Nem érzem magam fáradtnak. Régi jó ismerősökhöz eljárok segíteni. Szinte sosem vagyok itthon.
Mindig van tennivalóm. Beléptem az „Őszi Fénybe”. Minden évben 1-2 hónapot töltöttem Németországban élő lányoméknál. Természetesen ott is
vállaltam munkát. Most is megyek egy hónapra, de
kizárólag pihenni. Büszke vagyok a hat unokámra.
Erikánál van Tamás és Alexandra, Anikónál Márió
és Laura, Évánál Évike és Ákos. Megelégedéssel
gondolok vissza az eddigi életemre. Mindig szerettem a munkát, amit a sors juttatott.
Váti Ferenc

Alapítva 1927-ben

Sport / Életmód

Devecser sportja
Székesfehérvár Rallye
Velenczei Ádám és Farnadi Ágnes a legjobb példa
arra, hogy egy újonnan összekerült páros milyen
fejlődésre is képes versenyről versenyre. Újoncként
olyan csodát műveltek a Mitsubishivel Székesfehérváron, hogy még a sokat látott versenyzők, szurkolók is csak keresték a válaszokat. Az Overdose
Racing Team párosa az abszolút 2. pozícióban várta
az utolsó, bakonycsernyei szakaszt, de egy durrdefekt összerombolta minden álmukat….
Farnadi Ágnes: Tudnék cifrákat mondani, hiszen
egy nem akármilyen eredményünk ment el egy
beesés miatt. De akármi is történt, én Ádámnak is
azt mondtam, hogy akkor is megérte ott lennünk
Fehérváron. Igazi csodákat éltem meg vele a hétvégén, az én pályafutásomban is egy csúcs lett volna,
ha be tudjuk húzni az abszolút második helyet.
Gondolom, sokan felkapták most a fejüket erre az
eredményre, amit produkáltunk, és megy a ma-

Könyvajánló
tekozás, mi is történhetett… Ádám most nagyon
elkapta a fonalat, ráadásul az Oroszlány-Pusztavám
szakasz abszolút a fejében van. Azt hiszem, néha
meghazudtoltuk a fizikai törvényeit, olyan tempóval és olyan módon teljesítettük a gyorsokat. Szerencsére mindig lenyúlt valaki értünk, és segített,
hogy az aszfalton maradjunk.

Gyerekeknek:

Nyitogattuk a pofonos ládát, de ez az esés mégsem Ádám hibája volt. Rajtunk kívülálló ok miatt
következett be a baleset, habár Ádám végig azon
volt, hogy el tudja fordítani a kocsit a kanyarban. A
Mitsubishi viszont sajnos nem akarta ezt.
Sajnáljuk, hogy így alakult, de nem fogunk sokat
bánkódni emiatt. Most egy kicsit még nyalogatjuk
a sebeinket, de aztán össze kell szednünk magunkat, hiszen hamarosan itt van a következő forduló,
a Kassa Rallye, ahol már tényleg szeretnénk megmutatni a célban, mire is vagyunk képesek.
Ifj. Kozma György

Természetesen: Anyatejjel

Augusztus 1-je az Anyatejes Táplálás Világnapja.
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete ezzel hívja
fel a figyelmet arra, hogy minden csecsemőnek
joga van hozzájutni ehhez a nélkülözhetetlen
táplálékhoz. Az anyatej minden olyan elemet
tartalmaz, amely védettséget nyújt a babának,
és biztosítja a legoptimálisabb testi-szellemi fejlődését. A születés utáni első hat hónapban az
anyatej minden táplálékigényét kielégíti a csecsemőnek. Egyébre, például vízre, tápszerre csak akkor van szükség, ha valamilyen rendkívüli helyzet
áll elő, vagy ha az anya megbetegszik. Az „előtej”
már a szülést megelőző hetekben is termelődik.
Mennyisége nagyon kevés, de jelentősége annál
nagyobb. Az első pár korty egy védőréteget képez a csecsemő bélrendszerén, bevonja azt „jó”
baktériumokkal. Az „érett tej”, ami a negyedik
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naptól termelődik, több cukrot, zsírt tartalmaz
és beindul a baba súlyfejlődése. Nincs rossz anyatej, nincs „vizes” tej, legfeljebb a mennyiségével
lehet probléma. Mindig annyi tápanyagot, vitamint, nyomelemet tartalmaz, amennyire az
adott életszakaszban a babának szüksége van.
Az anyatejes táplálás nem csak a csecsemőt védi,
hanem későbbi életszakaszban a gyermeket, sőt
az édesanyát is. Csökken a cukorbetegség, elhízás
kockázata a gyerekeknél, csökken az anyáknál a
rákos megbetegedés valószínűsége, a szülés utáni
depresszió, stb. Örvendetes, hogy Magyarországon
az újszülöttek közel fele részesül abban a csodában, hogy hat hónapos koráig kizárólag anyatejet kap. Ez köszönhető az anyukák elszántságán,
akaratán kívül annak is, hogy a kórházak, szülészetek is „bababarátok”, támogatják az anyákat
abban, hogy az újszülöttek igény szerint, minél
hamarabb jussanak anyatejhez. Természetesen
a szoptatás egy tanulási folyamat, mind az anya,
mind a baba számára. Odafigyelve a baba igényeire kialakul egy rendszer, hogy milyen gyakran
(2-4 óra), milyen pozícióban (ülve, fekve), mennyi
ideig (20-30 perc) tartson egy-egy etetés. Ebben
a tanulási folyamatban, bízunk benne, a védőnő
nagy segítséget jelent a családnak.
Ezúton szeretnénk köszönteni az édesanyákat
ezen a második anyák-babák napján!
„Nincs a világon olyan egészségügyi intézkedés,
mely nagyobb hatással lenne a kisbabák és anyukák életére, és oly kevés kormányzati költséggel
járna, mint a szoptatás. Az anyatej a kisbaba első
védőoltása, és egyben a világ legolcsóbb és leghatékonyabb életmentő intézkedése.”
(Greeta Rao Gupta, az UNICEF igazgató-helyettese)
Devecseri Védőnők

Töf-töf elefánt
Csukás István, a népszerű, Kossuth-díjas író újabb,
gyerekeknek írt kedves történetei ezúttal Afrikába
kalauzolnak el bennünket, ahová egy pelikán csőrében jut el Robi, a magányos kisfiú és Töf-Töf, a
játék elefánt. A majomkenyérfán talált jelzéseket
követve sorra ismerkednek meg a falánk struccokkal, az irigy sakállal, a mogorva varacskos disznóval,
a hiú pávával, a fogfájós medvefókával, a pufogó
viperával, a hencegő ugróegérrel meg a többiekkel.

Felnőtteknek:

Esterházy Péter: Esti

Ki ne ismerné és szeretné Kosztolányi Dezső Esti
Kornél című kötetét? Esterházy Péter könyve, az
Esti, ezt a remekművet írja újra esterházyul: költőien és regényesen: „Egy fiatalember ment a sötét utcán, feltűrt gallérral. Ez én vagyok, idézőjelek közt,
én vagyok az én útirajzom, regényes életrajzom
(melyben arról is számot adok, hogy a hős hányszor halt meg álmában), maradok töredék. Senki
sem azt írja, ami, hanem azt, ami szeretne lenni.”
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Nyitva tartás: H-K: 12-17 Sz: Szünnap
Cs-P: 9-17 Szo: 8-12 (tanítási időben)
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Nyereményjáték Nyertesei
Előző havi számunk nyertesei, akik páros belépőt nyertek a Miss
Somló Szépségverseny gálaestjére:
Tölgyesi János Devecser, Erkel F. u. 17.
Varga Andrásné Devecser, Nagy L. u. 26.
Nyoma Tamás Devecser, Iskola u. 3.
A nyeremények átvehetők:
Devecseri Városi Könyvtár, Devecseri Városi Művelődési Ház

Mosolypercek

Ismeri?
- Áruld el, honnan tudod, hogy a Béla (ide a név aktuálisan behelyettesíthető) hazudik?
- Nagyon egyszerű, onnan, hogy mozog a szája.
Elhatározás
Két ivócimbora elhatározza, hogy leszokik az ivásról, de maradt még egy üveg
vodkájuk, s nem tudják, mit csináljanak vele. Az egyiknek támadt egy ötlete:
- Dugd a hátad mögé, és ha kitalálom, melyik kezedben van, akkor megisszuk,
ha nem, kiöntjük, mert a sors is így akarja…
Megtetszik az ötlet a társnak, s el is dugja a háta mögé a palackot, s kérdi:
- No, melyik kezemben van?
- A jobb kezedben.
- Gondolkodj nyugodtan, nem kell úgy kapkodni, feleli a jó cimbora.
Hasonlatosság
Kisbaba született a rokonságban, s az egyik nagybácsi imígyen dicsérgeti
széles mosollyal a szép, pufók kisfiút:
- Tiszta apja ez a gyerek! Kiköpött apja!
A fiatalasszony meglepetten hallgat, majd riadtan odasúgja az öreg rokonnak:
- Ne azt tessék mondani, hogy tiszta apja, hanem azt, hogy éppen olyan,
mint a férjem…

gyerekszáj

Környezetismeret óra-1. osztály
Téma: Akik a bajban segítenek
Gyerek1: Jó, hogy a rendőrök segítenek, hogy rend legyen, de azt utálom, hogy
nem engedik meg az utcán az autóversenyzést.
Gyerek2: Szeretem, hogy a rendőrök mindenre figyelnek, de azt nem, hogy
megállnak az út szélén, megállítják a kocsikat, aztán más emberek száját
nézegetik.
Olvasás óra-1. osztály
Szöveg: Almafákat ültetett egy öregember. Azt kérdezték tőle: - Mit érnek
már neked ezek az almafák? Megöregedtél, nem eszel te már azokról almát.
Kérdés: Vajon miért mondhatták ezt az öregembernek?
Válasz: Mert úgyis beletörne a fogsora.
Nyárs Hajnalka

Devecserben kiemelt kedvezménnyel!

Kosztolányi dezső: napraforgó
1

2

4

3

11

6

7

8

12

14

19

20

21

23

24

26

29

27
30

28

31
32

34

35

36

37

38

33
37

39

40
46

10

16

18
22

9

13
15

17

25

5

41
47

48

42

43

44

45

49

VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része ( Zárt betűk: A,
B, T, P, U, B ) 11./ Rátonyi Róbert monogramja 12./ Tévedés 13./ A
Naptól számított 4. bolygó 14./ .... Ferenc (magyar filmrendező) 15./
Gól szélei! 17./ Latin neve: Verbum 18./ Kettőzve: József Attila vers
19./ Akikért a ...... szól (Hemingway) 22./ Főnév egyik kérdőszava
24./ Babasírás 25./ A zeneszerző adott alkotásának sorszámát jelöli
(Rövidítve!) 27./ Számítógép kézi mutatóeszköze 29./ Van ilyen irtó
is! 31./ Kicsinyítő képző 32./ Híres svéd pop-együttes 34./ Másol 37./
Hellász négy alapító törzsének egyike 38./ Abe .... (Japán író: A homok asszonya) 40./ Kép- és hanghordozó lemez 41./ Nagy László költő testvéröccse (... István) 43./ ...., öcsi! (Palásthy György filmje) 46./
Horzsolás 48./ Ilona becézve 49./ Helyben vár
FÜGGŐLEGES: 2./ Jeges völgy 3./ Főpüspök 4./ Oxigén és Hidrogén
vegyjele 5./ Politikai csoportok szövetsége 6./ ... Miklós (magyar építész) 7./ Olaszország és Ausztria autójele 8./ Róma centruma! 9./ Ismert Zola mű 10./ Argon vegyjele 14./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk: B, L, E, V, H) 16./ Kettőzve: Az Öreg-tó városa
20./ Folyó szlovákul 21./ Bárkájáról ismert bibliai személy 23./ Fogat
rögzítő fogágy 26./ Olasz folyó-és fennsík 28./ Gábor becézve 30./ Igavonó állat 33./ .... a fülbel (George Feydeau színműve) 35./ Francia
szobrász(híres alkotása: A gondolkodó) 36./ ... Károly (magyar építész, író, grafikus) 39./ Kívánság 41./ Tetőépítő mester 42./ Giz - ...
44./ Meny 45./ József Attila vers 47./ Igekötő 48./ Irén páratlanjai! 49./
Ezen a napon
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