
Az olaszországi Montichiari adott 
otthont a 8. WUKF Karate Európa 
Bajnokságnak. A válogatott egy kis-
busszal és személyautókkal vágott 
neki az útnak. A Sun-Dome SE, 
melynek Marcell is a tagja, tizenhat 
versenyzővel, három edzővel és sok-
sok szülővel utazott el Olaszországba, 
hogy megmérettesse magát ezen a 
rangos nemzetközi versenyen. Ren-
geteg volt a látnivaló az olasz Alpokon 
keresztül utazva. A szállás egy csodá-
latos üdülővárosban volt a Garda tó 
partján, tipikus szűk olasz utcákkal 
és apartmanokkal. 

Rohan az idő! Tavaly sokat hallhat-
tunk a sajtóban a magyar kitűnő 
védőnői hálózatról, ami már idén 
101. éve működik. Mondanának 
erről többet az olvasóknak?

1915 évtől, a Védőnői Szolgálat ha-
zánkban való megalapításától kezd-
ve, a védőnők célja a gondozott csalá-
dok, különösen a nők, a csecsemők, 
a gyermekek, a fiatalok egészségének 
védelme, megőrzése. A tanácsadás 
módszerével dolgozunk, segítő 
értékrend alapján családközpontú 
gondozást végzünk. Hivatásunkat 
területi ellátási kötelezettséggel, 
számos jogszabály iránymutatása 
alapján végezzük a tanácsadóban, a 
családlátogatásokon és a közoktatási 
intézményekben egyaránt. 

Elmondanák bővebben, hogy mit 
takar a védőnői feladatrendszer?

Nagyon széleskörű a feladatkör. A 
nők egészségének védelméért csa-
ládtervezéssel kapcsolatos tanács-
adást is tartunk, segítséget adunk 
az anyaságra felkészüléshez, részt 
veszünk a lakossági szűrővizsgálatok 
szervezésében, tájékoztatást adunk 
a fogamzásgátlási lehetőségekről.

S mi a feladatuk a kismamák ese-
tében?

Várandósok esetében a szülész-nő-
gyógyász szakorvosnál történt je-
lentkezés után kiállítjuk az ún. kis-
könyvet, ismertetjük a várandósság 
alatti vizsgálatok menetét. Figyelem-
mel kísérjük, segítjük a kismama 
testi, lelki, szociális jólét állapotát. 
Az önálló védőnői tanácsadások 
keretében különböző vizsgálato-
kat végzünk pl. vérnyomás-, súly-, 
magasságmérés, magzati szívhang 

vizsgálat, haskörfogat-mérés, vize-
letvizsgálat stb. Nyomon követjük a 
magzat egészséges fejlődését illetve 
megszületését. Felkészítjük a csa-
ládot is a szülésre, a szoptatásra a 
csecsemőgondozására. 

Aztán ugye folytatódik a munkájuk 
a baba megszületése után is?

A kisbaba születését követő hat 
hétben, a gyermekágy időszakában, 
hetente megyünk a családhoz. Segít-
jük a helyes szoptatás elsajátítását, 
beszélünk a gyermekágyas élet-
módjáról, étrendjéről, higiéniáról. 
A családtervezéssel kapcsolatban 
is felvilágosítást adunk igény ese-
tén. Segítjük az anya-újszülött-apa 
kötődés kialakulását. 

Vannak az általánostól eltérő fel-
adataik is?

Ha pl. a koraszülött-gondozást an-
nak tekintjük, akkor igen. Fokozott 
gondozást végzünk az újszülöttek, 
koraszülöttek, a kis súllyal szüle-
tettek esetében, s az egészségi és 
környezeti ok miatt veszélyeztetett 
csecsemők és gyermekek pszi-
choszomatikus fejlődése érdeké-
ben. Meghatározott időközönként 
1,3, és 6 hónapos korban, valamint 
1-6 éves korig évente elvégezzük a 
kötelező státusz vizsgálatokat. Szer-
vezzük, adminisztráljuk és nyomon 

követjük a kötelező és nem kötelező 
védőoltásokat. 

Milyen vizsgálatokat takar nagy 
vonalakban a státusz vizsgálat?

Vizsgáljuk a gyermek testi fejlődését, 
a súlyát, hosszát, fej- és mell körfo-
gatát, vérnyomását. Megfigyeljük a 
pszichomotoros-, mentális-, szociá-
lis fejlődését, hogyan mozog, mivel, 
hogy és mit játszik, hogy viselkedik 
stb. Ellenőrizzük az érzékszervek 
(milyen a látása, színlátása, hallása) 
és mozgásszervek (van-e lúdtalpa, 
milyen a gerince)  működését.

Közben aztán növöget a gyermek, 
de az Önök feladata még mindig 
tart.

A gyermek megszületésétől egészen 
az iskolakezdésig egyéni, célzott és 
igény szerinti gondozást végzünk.
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Alapítva 1927-ben

MArcell újból európA élén

A Védőnői SzolgálAt
101 éVe A cSAládok SzolgálAtábAn

Wass Albert: 
Őszi hangulat
Mikor a hervadás varázsa

megreszket minden őszi fán,
gyere velem a hervadásba

egy ilyen őszi délután!

Ahol az erdők holt avarján
kegyetlen őszi szél nevet,

egy itt felejtett nyár-mosollyal
szárítsuk fel a könnyeket!

Hirdessük, hogy a nyári álom
varázsintésre visszatér,

s a vére-vesztett őszi tájon
csak délibáb-varázs a vér!

Hirdessük, hogy még kék az égbolt,
ne lásson senki felleget,

hazudjuk azt, hogy ami rég volt,
valamikor még itt lehet!

Ha mi már nem tudunk remélni,
hadd tudjon hinni benne más;

hogy ezután is lehet élne,
hogy tréfa csak az elmúlás!

A nyári álmok szemfedője
övezze át a lelkedet,

amíg a tölgyek temetője
hulló levéllel eltemet!

Kovács Marcell Európa-bajnok folytatás a 15. oldalon

folytatás a 8. oldalon
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Nyilvános 
képviselő-testületi ülés: 
2016. november 2.

Napirend előtt:

Ferenczi Gábor polgármester el-
mondta, hogy elkészült a „Máltai 
iskola” kapuja, az Arany János utca 
végi kereszt, felavatták Heinczinger 
István emléktábláját. A Heinczin-
ger-utódok alapítványt hoztak létre 
az iskolánál, amelyet évente 1 ta-
nár és 1 tanuló kap meg. Most 500 
eurót juttattak a rászorulóknak. A 
Raskovics-kert melletti fák kivágá-
sa kötelező feladat volt, amelyből 
közel 1,5 millió Ft bevétele lett az 
önkormányzatnak. 

Napirend:

1. Bendes István jegyző ismer-
tette a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal kormány-
megbízott határozatát, amely 
szerint „Devecser Város Ön-
kormányzata alpolgármesteri 
tisztségét 2016. november 1. 
napjától Kovács László, De-
vecser Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének tagja, 
helyi önkormányzati képvi-
selő tölti be.” A polgármester 
joghézagot érez a kinevezés-
nél, de a város érdekében ő 
az alpolgármesterrel együtt 
fog dolgozni, majd békejob-
bot nyújtott a képviselőknek, 
hogy békesség legyen a tes-
tületben. A testület 5 igen, 1 
tartózkodással elfogadta Ko-
vács László alpolgármesteri 
kinevezését. Tiszteletdíja 157 
100 Ft+15% költségtérítés. 
Kovács László megtisztelőnek 
nevezte a Megyei Kormány-
hivatal kijelölését. Szeretné a 
testület és a vezetőség bizal-
mát magáénak tudni. Nem 
tart a munkától és nem fél a 
felelősségtől.

2. Elfogadták a Devecseri Ren-
dőrőrs 2015. évi munkájáról 
szóló beszámolót. A testület 
köszönetet mondott tevé-
kenységükért. A napirend tár-
gyalásánál jelen volt dr. Páter 
János r. ezredes a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapitány-

ság képviseletében, az Ajkai 
Rendőrkapitányság vezetője 
Szoboszlai Tibor r. alezredes, 
és Bakos András r. alezredes, 
a Devecseri Rendőrőrs őrspa-
rancsnoka. A tartalmas beszá-
molóból részleteket fogunk 
közölni. A testület gratulált 
Töreki Sándor r. dandártábor-
nok ORFK bűnügyi országos 
rendőrfőkapitány-helyettesi 
kinevezéséhez, és megkö-
szönte a megyében végzett 
munkáját.

3. Kozma György képviselő a 
gazdasági bizottság tagja 
lett, ezért módosítani kellett 
a Szervezeti Működési Sza-
bályzatot.

4-6. Elfogadták a közbiztonsági 
és bűnmegelőzési munka-
csoport (elnök: Bognár Fe-
rencné), az idősgondozási, 
karitatív, a civil szervezetek 
együttműködését koordi-
náló munkacsoport (elnök: 
Ferenczi Gábor), és mun-
kacsoport a helyben való 
tanulás jogának érvényesü-
léséért (elnök: Mayer Gábor) 
beszámolóját. Tornai Tamás 
felajánlotta a régi kultúrház 
épületét az önkormányzatnak 
közösségi célokra.

7. Elfogadták Pusztamiske te-
lepülés devecseri szennyvíz 
agglomerációhoz történő 
csatlakozását.

8. Az önkormányzat a tulajdo-
nát képező 6801 négyzetmé-
ter nagyságú ingatlant (volt 
vajüzem) szerelőcsarnok és 
gépjárműmosó létesítésére 
600 Ft/négyzetméter áron a 
Pedro-Transport Kft (ügy-
vezető: Turi Péter) részére 
értékesíti.

9. A Vásárhelyi u. 2. (1066 
négyzetméter) ingatlan ön-
kormányzati megvásárlásáról 
testületi tárgyalást folytatnak.

10. A Devecseri Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház 382 000 Ft 
érdekeltségnövelő támogatást 
nyert. A testület támogatja az 
eszközbeszerzést.

11. Megszavazták a Foltvarró Kör 
kért támogatását. 

12. A testület György Anitát 2017. 
01. 01. - 2021. 12. 31-ig meg-
bízta a Devecseri Család-és 
Gyermekjóléti Központ és 
Szolgálat intézményvezetői 
beosztásának ellátásával.

13. A kötelező felvételt biztosító 
általános iskola körzethatára 
Devecser.

14. A meggyeserdei terület ön-
kormányzati üzemeltetéséről 
a hónapok óta tartó vita foly-
tatódott. A már ismert érvek és 
ellenérvek hangzottak el. A ha-
tározati javaslatot, mely szerint 
a „lomis” piacot 2016. decem-
ber 16-tól az önkormányzat 
vagy a saját Kft üzemelteti 4 
igen, 2 tartózkodás mellett el-
fogadták. (Jól jellemzi a hosszú 
vita lezárását a polgármester és 
az alpolgármester megjegyzé-
se, miszerint előbbi felhőtlen 

örömöt, utóbbi inkább felhő-
ket lát!)

15. A Miss Somló levédése 193 
400 Ft-ba kerül a rendezvény 
bevételéből. 

Vegyes ügyek: 

- A Fanni Ház támogatásának 
feltétele, kérelem beadása. 

- A 25 millió forintos EFOP pá-
lyázaton a Vackor Óvoda, és 5 
általános iskola vesz részt.

- Tovább kell tárgyalni a Timber 
Metal Kft-vel. 

- A Szent Imre u. 17. ingatlanban 
a gáz szerelését a Brunner és 
Társa Kft végzi bruttó 1 685 382 
Ft-ért. 

- A testület hozzájárul 3 számí-
tógép és 1 laptop vásárlásához 
a könyvtár részére. 

A DVTV felvétele alapján
Váti Ferenc

Az ÖnkorMányzAt Hírei 
- amiről a devecseriekNek tudNi kell

  

 

 

 

 

Kedves 8. osztályosok, kedves Szülők!  
Az alábbiakban bemutatjuk iskolánk 2017/18-as képzéseit 

 
SZAKKÖZÉPISKOLA 

(szakmai bizonyítványt adó képzések) 
 

Tanulmányi 
terület kódja 

 

megnevezése A szakma OKJ 
száma 

Képzés 
ideje Feltétel 

01 Hegesztő OKJ 34 521 06 3 év 8 általános 

03 Szociális gondozó és 
ápoló OKJ 34 762 01 3 év 8 általános 

04 Villanyszerelő OKJ 34 522 04 3 év 8 általános 

 
 
Nem tartunk felvételi vizsgát, a végzős diákokat az általános iskolai eredményeik 
alapján rangsoroljuk! 

Amit nyújtani tudunk: 

 
 tanulóink már a 9. évfolyamtól tanulószerződéssel vállalkozásoknál, valódi 

munka során szerezhetnek gyakorlatot 
 modern hegesztőszimulátor használata precíz munkavégzés elsajátítására  
 új, korszerű eszközökkel felszerelt demonstrációs szaktanterem szociális 

gondozó és ápoló tanulóink számára 
 az ERASMUS+ keretein belül 1 hónapos külföldi szakmai gyakorlat 
 változatos program, sokszínű diákélet, sportolási lehetőség 
 kiváló szakmai és tanulmányi lehetőségek 
 

cím:  8460 Devecser, Damjanich utca 1.  mobil: 06-30/328-6731  OM:  202518 

e-mail:  szakiskola.devecser@maltai.hu  web:   www.maltaiszakiskola-devecser.hu 
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Nyárs Hajnalka

Nagytevelen találkozott a Devecseri Őszi Fény Nyug-
díjas Klub a helyi Napsugár-Sonnenschein Nyugdíjas 
Klub tagjaival, ahol jó hangulatú műsorok előa-
dásával ismerkedtek a szépkorúak. A nagyteveliek 
Devecserbe való látogatása jövő tavasszal várható.

Városunk utcáin – szüreti dalok kíséretében, feldíszí-
tett traktorral, a rend őreinek kíséretében – gyalog, 
sétálva búcsúztatta az őszt az óvoda apraja-nagyja.

rÖVid Hírek

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém 
Megyei Sportszövetség által a fiatalság megmozga-
tása, a futás népszerűsítése céljából megrendezett 
„Megyefutás” elnevezésű rendezvényen 2016-ban 
városunk is részt vett. A futók október 20-án értek 
településünkre, és az általános iskola diákjaival 
közösen emlékeztek meg az ‚56-os emlékműnél a 
forradalom- és szabadságharc 60. évfordulójáról.

Takács Szabolcs, a Veszprém Megyei Kormány-
hivatal vezetője sajtótájékoztatón nevezte meg 
Devecser új alpolgármesterét. November 1-jével 
Kovács László 2010-14. közötti alpolgármester tölti 
be ismét a tisztséget. Devecser Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2016. november 2-i 
ülésén megállapította Kovács László tiszteletdíját, 
aki letette alpolgármesteri esküjét. 

A Baba-klub novemberi foglalkozásán Mátyásné 
Tornai Zsuzsa fogászati asszisztens és dentálhi-
gienikus a fogápolásról, fogzásról és a fogászati 
vizsgálat fontosságáról tartott előadást. A szakember 
hangsúlyozta a helyes és rendszeres fogmosás fontos-
ságát, valamint kiemelte a felelősségtudatos szülői 
magatartást a helyes szokások kialakítása kapcsán.

Autómosó létesül Devecserben a Vasút utcában. A 
létesítmény betonalapja a kapcsolódó szennyvíz- és 
ivóvízvezetékkel már elkészült, a munkálatok vár-
hatóan legkésőbb idén karácsonyra fejeződnek be.  

Magyar Károly és Bencze Zsolt közreműködésével 
elkészült a Város Kemencéjének tetőszerkezete. 

Hivatalos értesüléseink szerint városunkban Min-
denszentek és Halottak napi megemlékezést a De-
vecseri Rendőrőrs és a Devecseri Polgárőrség mun-
katársainak aktív jelenléte révén semmilyen rendőri 
intézkedést igénylő esemény nem zavarta meg.

Városunk több pontján kerültek kihelyezésre, a 
Magyar Károly által elkészített köztéri hulladék-
tároló edények, melyek az Önkormányzat saját 
faanyagából készültek. 

Németh Ferenc és Suppel István által restaurálásra 
került az Arany János utca és a Vásárhelyi utca 
kereszteződésénél található kőkereszt. Tervek sze-
rint a Devecserben található valamennyi kereszt 
felújításra kerül majd.

A devecseri Start-munkaprogram állattartó telepén 
megszületett az első magyar tarka borjú.

Magyar Károly és Nyoma Károly jóvoltából új 
kaput kapott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Devecseri Szakiskolája.

A Leier Hungária Kft. devecseri téglagyárának 
hozzájárulásával, Vraskó Zsolt igazgató közremű-
ködésével új kéményt kapott a Körmendy család 
nyár folyamán villámcsapás ért ingatlana.
Fotó: Willingstorffer András
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc október 
23-án kezdődött a budapesti diákok békés tünte-
tésével, és november 11-én a fegyveres felkelők 
ellenállásának a felmorzsolásával fejeződött be. 
Nem több mint három hét, de történelmünk ta-
lán legkiemelkedőbb időszaka, melyet az egész 
világ a szívébe zárt. Példát adtunk mindenkinek 
bátorságból, összefogásból, hiszen a magyarság, 
ez a kis nép, szembe mert szállni az elnyomással. 
Dávid harcolt Góliáttal. Mint országszerte számos 
helyen, városunkban is ünnepélyes megemlékezést 
tartottak az 1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulóján, mely idén is a Városi Művelődési 
Házban kapott helyet. Az egybegyűlteket Szita Esz-
ter köszöntötte, majd a Himnusz közös eléneklése 
után Ferenczi Gábor polgármester tartotta ünnepi 
köszöntőjét. Beszédét Albert Camus irodalmi No-
bel-díjas író gondolataival vezette be, melyből az 
emlékezést emelte ki a kerek évforduló kapcsán.  
Felidézte az akkor történteket, méltatta a magyar 
nép hősiességét. „Mint oly sokszor a történelem 
során hazánk a nagy politika játékszerévé, játszóte-
révé vált, ugyanis a nagyhatalmak nem hagyhatták, 
hogy a keleti blokk egy országa a saját útjára lépjen”- 

mondta a városvezető, majd felhívta a figyelmet 
arra, hogy ’56 emlékének megőrzése, a felnövekvő 
generációnak való átadása, a jelen nemzedékének a 
feladata, „hiszen addig születnek új hősök, ameddig 
a mártírokra emlékezünk.” Az ünnepi köszöntőt 
követően a Gárdonyi Géza Általános Iskola diákjai – 
Firczi Irma és Gruber Rita tanárnők felkészítésében 
- Angyali 56 című előadásukban emlékeztek a 60 
évvel ezelőtt történtekre.  A szép ünnepi összeállítást 
követően a Deák téren folytatódott a tiszteletadás. 
Az 56-os emlékműnél helyezték el koszorúikat az 
emlékezők, majd a menet a Petőfi térre ment, ahol 
Devecser újabb jelképet állított, tisztelegve ezzel a 
múlt jeles eseményének, és egy olyan pedagógus 
személyének, aki gyerekek és szülők körében is 
köztiszteletnek örvendett. Czeidli József, a helyi 
Értéktár Bizottságának elnöke gondolataiban meg-
idézte az egykori kántortanító Heinczinger István 
alakját, tisztelegve munkássága előtt. Dávid Eszter 
4. osztályos tanuló Isten áldja meg a magyart… 
című népdal gyönyörű előadásával a hősökért, 
és az egykori tanítóért énekelt. Tornai Tamás a 
Somló Holding Kft. ügyvezető igazgatója, egykori 
„Heinczinger tanítvány” így emlékezett tanítójáról: 

„Mindene a kultúra…Természetes közege a kö-
zösség, amelyet felemel, és amely őt egyre maga-
sabbra emeli…Alkot, értéket teremt…Vezetőként 
védte a közösségét, nem engedte, hogy a túlkapá-
sok az itt élőket egymással szembe fordítsák…Sza-
badságszerető, életvidám, alkotni vágyó és tudó 
pedagógus…Végtelen nyugalmával, nyitottsággal, 
humorral a lehető legtöbbet adta nekünk, miköz-
ben a saját szabadságát gúzsba kötötték…Nyitott, 

őszinte, tehetséges ember, minden porcikájában 
pedagógus, akitől el akarták venni életének lénye-
gét a katedrát és a szabadságot…Lelkében szabad 
ember volt, mert szolga az, ki hatalmát mástól 
kapja, kit közössége nem becsül… Alkatában 
tekintélyt sugárzó ember, aki nem a tanárunk volt, 
hanem a társunk, olyan társunk, akire felnéztünk, 
aki segített, felemelt bennünket... Varázslóként 
sugározta minden nap felénk a legnagyobb tudást, 
ami minden bajra gyógyír, a derűt… Gondolatai, 
szellemisége, továbbra is itt van a lelkünkben.” 

A gondolatébresztő szavakat követően Ferenczi 
Gábor polgármester, Mayer Gábor intézmény-
vezető, és Tornai Tamás ügyvezető igazgató 
leleplezték a Járóka Attila kőfaragó mester és 
Németh Péter kovácsmester keze munkáját di-
csérő emléktáblát, melyet koszorúzás követett. 
A hősökre és mártírokra emlékező évfordulós 
ünnepség a Szózat hangjaival zárult.

Nyárs Hajnalka 

„AngyAl Vidd Meg A Hírt...” 

2016. október 23-a még örömtelibb 
volt a település lakóinak, hiszen az 
emlékezés egybeesett a helyi esemé-
nyek egyik vezetőjének, Heinczinger 
István kántortanító, tanár, karnagy 
100. születésnapjával. Idézzük fel 
alakját! 1916. december 25-én Győr-
ben született. Az elemit és a polgárit 
is itt végezte, majd az Állami Taní-
tóképzőben kántortanítói oklevelet 
szerzett. Évekig csak helyettesként 
kapott állást, főleg kántorként. 1940 
januárjában választották meg De-
vecserben helyettes kántortanítóvá. 
Főállású tanítóként a dr. Kondor 
Istvánné (Kóh Irén, Ici néni) vezette 
polgári iskolában dolgozott az államo-
sításig. Aktív közéleti életet élt, hamar 
beilleszkedett az itteni közösségbe. 
Választmányi tagja lett a Katolikus 
Legényegyletnek, a Polgári Olvasókör-
nek, jegyzője a Levente Egyesületnek, 
ellenőre a Vöröskereszt devecseri fi-
ókegyletének, s mindemellett karna-

gya volt a római katolikus dalkörnek. 
Tehát nem véletlen, hogy 1956 őszén 
őt választották meg a Devecseri Járási 
Nemzeti Forradalmi Tanács elnökévé. 
E tisztségre való emelése az emberek, 
a polgárok bizalmának egyértelmű 
kiteljesedését jelentette számára. Ő 
ezekben a napokban is méltó tudott 
maradni önmagához. Humánuma, 
igazságérzete, politikai józansága a 
járás legelső közjogi méltóságában 
is megmutatkozott. Intézkedéseivel a 
rend helyreállítását, az életnek a ren-
des kerékvágásba történő visszatéré-
sét, a legmagasabb szintű közösségi 
érdekeket igyekezett szolgálni. 1957-
ben elbocsájtották munkahelyéről, s 
1958. január 28-án letartoztatták. A 
kihallgatásokkal járó lelki kínzások 
nagyon megviselték. Május 9-én há-
rom év felfüggesztett ítéletet kapott. A 
Legfelső Bíróság azonban ezt enyhítet-
te, mert a vádló tanúnak beidézettek 
védői lettek. Ezután helyben nem 

tudott elhelyezkedni. Budapesten 
dolgozott az Ikarus gyárban. 1963-
ban kerülhetett vissza Devecserbe ta-
nítani. Néhány évvel később tragikus 
hirtelenséggel elhunyt. Kisgyermekeit 
hűséges felesége nevelte fel. A hálás 
utókor nem feledkezett meg róla. 
1994-ben megkapta a posztumusz 
„Hazáért ‚56-os Emlékérmet „. Deve-
cser is elismerte történelmi szerepét, s 
2006-ban posztumusz „Városi ‚56-os” 
kitüntetésben részesítette. Devecser 
közössége Heinczinger István szü-
letésének 100. valamint az 1956-os 
forradalom- és szabadságharc 60. 
évfordulóján emléktáblát avatott. 
Az ünnepséget megtisztelték jelen-
létükkel, a Heinczinger család tagjai. 
Felesége, aki egykor a helyi általános 
iskola tanítója volt, örömmel idézte 
fel a devecseri éveket. Fiai, unokái 
elérzékenyülve fogadták városunk 
kezdeményezését.  Czeidli István: Hív 
a rekviem - a forradalom - és szabad-

ságharc 50. évfordulójára írt versének 
néhány idézett sorával emlékezek: 

A márványtáblán idegen nevek,
teneked vajon mit jelentenek?
Golyóütötte hegek a falon,
sikoltozhat - e még a fájdalom?
A feleselő gyilkos fegyverek
ugatására / sír - e a kisgyerek?
A macskakövön tank nem dübörög,
de a rettenet, és a gyász örök ....

Czeidli József

Heinczinger iStVán eMlékezete
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Az 1956. októberi forradalmat Devecserben éltem 
át. Mégpedig közvetlenül és nagyon fiatalon. Szü-
lőfalumból Csögléről Tapolcára kerültem gimná-
ziumba, így itt érettségiztem 1956 májusában. Az 
akkori viszonyokra jellemzően nem választhattam 
egyetemet, hanem kijelöltek a moszkvai egyetem 
katonai térképészeti szakára, amit - édesapám 5 
éves hadifogságára is emlékezve - visszautasítottam. 
Így azonban magyar egyetemre hiába jelentkeztem, 
1963-ig nem vettek fel sehova! Állást keresve talál-
tam meg a postát. 1956. szeptember 2-án a Soproni 
Postaigazgatóságon felvettek, majd gyakorlatra a 
Devecseri postára helyeztek. Alig néhány hét után 
a telefonközpontban dolgozva már október 23-
án pontosan értesültem a Budapesten, Szegeden, 
Veszprémben, majd Sopronban történtekről. Termé-
szetesen lelkesedtem, mint fiatal. Aztán Devecserbe 
is elért a forradalom szele. A telefonközpontban 
értesültem, hogy Pápáról több teherautóval elin-
dultak Devecser-Ajka irányába a forradalmárok. 
Október 26-án jelen voltam, amikor ledöntötték a 
szovjet háborús emlékművet, majd a Járási Pártbi-
zottság épületébe hatolt be a lázadó tömeg, az úton 
Kossuth nótákat énekeltünk, valaki a Nemzeti Dalt 
szavalta. Szórták ki a pártházból az iratokat, majd 
meggyújtottuk azokat. Főnökömet – Kalocsai Lász-
lót - beválasztották a Devecseri Járási Forradalmi 
Tanácsba, így mint férfi egyedül maradtam, mire a 
szovjet csapatok Devecserbe értek. Ugyanis ennek 
hírére a női alkalmazottak nem is mertek munkába 
jönni, a postát is bezártuk. A telefonközpont az egész 
járás kapcsoló központja volt, un. „kézi-kapcsolású”, 
vagyis a Veszprém, Budapest irányából érkező, vagy 

oda irányuló hívásokat a falvak felé irányítottuk. A 
helyi előfizetők kapcsolása is kézzel történt. Sopron-
ból, az igazgatóságtól szinte óránként érkezett az 
utasítás, kit kell kizárni, „fadugóval” kikapcsolni. A 
forradalmi bizottságok a párt és a rendőrség azon-
nali kizárására utasítottak. A szomszéd épületben 
lévő rendőrségről át is jött egy nagyhangú „elvtárs”, 
hogy azonnal kapcsoljam vissza őket. Persze ezt 
nem tettem meg. Ennek később meg is lett a kö-
vetkezménye! November 4-én értesültem, hogy a 
szovjet csapatok bevonultak Budapestre és a tankok, 
teherautók nyugat felé tartanak. Hamar megérkez-
tek Devecserbe is. Főnökömnek azt ajánlottam, ne 
engedjük be a szovjeteket! A posta bejáratát egy 
lehúzható hullám vasredőny képezte. Azt javasol-
tam, hogy ezt ne húzzuk fel. Most is szinte hallom 
azt a szörnyű hangot, mikor puskatussal verték a 
redőnyt és behatoltak a szovjet katonák. A hozzá-
értők rögtön kikapcsoltak mindent. Szerencsére 
egy magyarul jól beszélő kárpátaljai katonával jól 
együtt tudtam működni. Elmondta, hogy a katonák 
nagy része szibériai, fogalmuk sincs, hol vannak, 
a Dunánál azt kérdezték: ez itt a Szuezi-csatorna? 
Nagy problémát jelentett számomra, hogy ezekben 
a napokban a távíró-szolgálatot is el kellett látnom. 
Ez akkor még úgy működött, hogy a morze-jeleket 
hallás után kellett leírni, vagy szalagon érkeztek a 
jelek, aztán a járás falvaiba szólókat telefonon to-
vábbítottuk. Emlékszem mennyi rejtélyes táviratot 
küldtek hozzátartozóiknak, akik az ország elha-
gyására kényszerültek, vagyis ahogy akkor mond-
ták „disszidálni” készültek. Nekem is telefonált a 
gyermekkori barátom Ajkáról, hogy most indulnak 

Ausztriába, egy óra múlva Devecserbe érnek, men-
jek ki a 8-as útra, csatlakozzak hozzájuk. Próbáltam 
szüleimet értesíteni, de nem működött a telefon, így 
úgy döntöttem, itthon maradok. Kalocsai László 
postavezetőt a forradalomban való részvétele miatt 
börtönbüntetésre ítélték. Néhány hónap múlva, ami-
kor én már Sopronban voltam, engem is kerestek. 
„Hol van az a „gyerek”? Szerencsére azt mondták a 
postán és a szülőfalumban is, hogy „disszidált”! Így, 
most 60 év után is úgy gondolom, jól döntöttem, 
hogy itthon maradtam és emlékezhetek ezekre a 
történelmi napokra.

dr. Molnár Sándor

Az én ’56-oM deVecSerben!

dr. Molnár Sándor, Csögle szülötte, a Soproni 
Postaigazgatóság nyugalmazott jogásza, 
jelenleg Sopronban él

Akit tanított soha nem feledheti a tanító bácsit. 
Így szólítottuk. Akkor még nem volt divatos ke-
resztnéven hívni a pedagógusokat. Tehát nem 
Pista bácsi volt, hanem tanító bácsi, de csupa 
nagybetűkkel. Gyerekfejjel a belső értékeit nem 
tudtuk megítélni. Nem tudhattuk, mi a pedagógia, 
mi fán terem a módszertan. Csak azt éreztük, 
jó az óráján lenni. Mindig adódott lehetőség a 
nevetésre. A belső értékeket ösztönösen megé-
reztük. Nem úgy a külső tulajdonságait. Imponált 
egyenes tartása, hátrafésült kissé göndör haja. No, 
és a bajsza! Meg kell vallanom kissé irigyeltük 
tőle. Titokban magam is próbálkoztam kukori-
cabajusszal. Az eredmény magáért beszél: Soha 
nem lettem bajszos. „Gyűjtsd a vasat és a fémet, 
ezzel is a békét véded!”- plakátfeliratnak engedve 

gyűjtöttünk mi vasat, papírt, gesztenyét, meg fát 
is az osztály fűtéséhez. Abban az évben makkot 
szedtünk. Vödrökkel, kosarakkal vonultunk ki a 
közeli erdőre. Szedtük a lehullott termést, közben 
fel-felrikoltottunk: „Lerázza a makkot, te meg ba-
bám kapkodd!” Hullott is a makk nem csak a fáról. 
De azért teltek a kosarak, vödrök, amelyeket a gyűj-
tőhelyen zsákokba ürítettünk. Csodálatunk csak 
ezután kezdődött, mert Heinczinger tanító bácsi 
miután bekötötte a zsák száját, a számunkra hatal-
masnak tűnő zsákot a vállára dobta és a járműhöz 
vitte. Sokáig téma volt köztünk a tanító bácsi ereje. 
Ha a tantárgyak nehézségi sorrendjét akarnánk 
felállítani, a válaszadók többsége a matematikát 
sorolná az első helyre. Minél többet tanultunk, 
annál többször bicsaklott meg az eszünk. Minden 
segítség jól jött. Érkezett is. A matematika szakos 
tanító bácsink Heinczinger István hozta. (Szak ide, 
szak oda nekünk továbbra is tanító bácsi volt.) A 
törtekkel bíbelődtünk éppen. Törtet törttel úgy… 
No, hiszen! Új szót kóstolgattunk: reciprok érték, 
még kimondani is sok. Tanító bácsi felénk fordult, 
és utánozhatatlan mosolyával és mozdulatával 
ránk dörrentette: ”Hát megreciprókázzuk!” Ez az 
eredeti szónál is cifrább, és mi mégis a folyosón 

egymásnak kiabáltuk; megreciprókázzuk! Soha 
nem felejtettük el. Csak később jöttem rá, hogy ez 
bizony humorral megtámogatott pedagógia volt a 
javából. Tagja voltam az iskola énekkarának, ame-
lyet Heinczinger István vezetett. Élveztük a próbá-
kat is, mert mindig volt alkalom nevetni egy-egy 
pompás megjegyzésén. A fellépések, kirándulások 
külön örömöt jelentettek. Egy gondom volt, hogy 
Gabi a legjobb barátom nem volt énekkari tag. 
Kértem a tanító bácsit, hogy vegye be a barátomat 
a „csapatba”. Kissé ingatta a fejét és a tiszta hang 
fontosságát fejtegette. Én elmondtam, hogy mekko-
ra nagy barátok vagyunk, együtt tanulunk, együtt 
játszunk, és én nélküle ugye...(Uram bocsá; enyhén 
zsarolni kezdtem). Amíg beszéltem, nem vette le 
rólam a szemét, majd csak annyit mondott: Holnap 
kettőkor próba, legyetek ott! Természetesen nem a 
„zsarolásom” hatott. A nagy énekkarban egy gyerek 
nem számottevő. Drága tanító bácsim a barátságot, 
az egyéni érzéseket támogatta. És így már számított 
egy, illetve hát két gyerek. Büszke vagyok rá, hogy 
Heinczinger István éveken át az osztályfőnököm 
volt. Pályaválasztásomat az ő példája is segítette. 
Mindig hálával és szeretettel gondolok rá.

Váti Ferenc

eMlékMorzSáiM Heinczinger iStVánról A tAnítóról

Heinczinger István aláírása a 
bizonyítványomban 1953-ban
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1946. augusztus 1-jén jelent meg az új forint. 
Értékálló pénzként jelentette be a rádió. Az első 
világháború után, a súlyos hiperinflációt követően a 
korona lett a fizetőeszköz rövid ideig, majd 1927-től 
a pengő. Lám, egyik pénznem sem ért meg olyan 
„magas kort”, mint a forint. A pengőről forintra 
való áttérés okozott kezdeti nehézségeket, mert a 
bérfizetések egy hetet késtek a korabeli híradások 
szerint. A forint megjelenésének harmadik napján 
Rákosi azt mondta a rádióban: „Se szeri, se száma 
azoknak a jeleneteknek, ahogy a nép fogadta az új 
pénzt. Forgatták, nézegették, még meg is csókol-
ták…” Hetente fizettek a munkásoknak, minden 
dolgozónak. A pénz bevezetését követően 96 fillér-
be került egy kiló kenyér, s 7ft 50 fillérbe egy liter 
olaj. A liszt kilója 1ft 40 fillér volt. Igen olcsónak 
tűnik minden, de a keresetek sem voltak magasak. 
Egy mérnöki fizetés átlag 94ft 20 fillért tett ki he-
tente. Az alacsonyabban kvalifikált munkaerő ennél 
jóval kevesebbet keresett, gyakran csak a felét. Havi 
átlagban a 300ft-os fizetés is jónak volt mondható 
a kezdetekben. (Ne felejtsük, hogy még 1975-ben 
is 1.600ft volt egy pályakezdő pedagógus fizetése, 
amiből szerényen meg lehetett élni.) Az emberek 
a túlélés érdekében mindenen, még a kínjaikon is 
tudtak, tudnak nevetni. A humor, a humorérzék 

jól átlendíthet mindenkit a nehézségeken. Bizo-
nyítja ezt Kazal László, - a forint megjelenésével 
egyidőben, - a rádióban gyakran műsorra tűzött 
dala is. Amit dallam nélkül, de figyelemre méltó 
szövegével tudunk az olvasó elé tárni:

Én gazdag leszek megint, de megint, de megint
Ha újra száz forint lesz a zsebemben.
Apám újra megint, de megint, de megint
Hogy miért nem gondolok az öregekre.
Csak egyszer élünk csupán, hát húzd rá cigány
Ne sírjunk mert eleget sírtunk rég
Én gazdag leszek megint, de megint, de megint
Ha újra száz forint lesz a zsebemben.
Újra lesz az üzletek kifli, zsemle
Mert zsebembe már csörög a forint
Köszönnek már a vevőknek, a boltosok értünk jönnek
és nevetünk megint. Üresen vár már a sarkon a villamos
A csokoládé, galambom, de illatos
Minden reggel három ember vajjal, tejjel vígan kel fel
és jól élünk megint.
Én gazdag leszek megint, de megint, de megint
Ha újra száz forint lesz a zsebemben…..

Aztán az 50-es évektől következett egy hosszú, 
inflációmentes, stabil időszak, amit a 70-es évektől 
infláció váltott fel. A rendszerváltozás után ez néha 
30 %-ra is felugrott (1991-ben, majd 1995-ben a 
Bokros-csomag hatására). Mostanára ez szinte 
megszűnt, a jegybank elégedetlen is, úgy gondolja, 

hogy 3 %-nyi infláció szükséges az egészséges 
gazdaságnak. (Bár Amerika és az eurózóna 2 %-kal 
is beéri) 1946-ban a „piroshasú”, a 100ft-os volt a 
legnagyobb bankjegy, most a 20 ezres. Ez is mond 
valamit a hosszú-hosszú évek gazdasági helyzeté-
ről, az – úgy látszik - elkerülhetetlen inflációról. De 
ilyesmi nem csak nálunk történik. Valaha az USA 
dollár sem 280-285ft-nyi összeget ért. Nem tudni, 
még hány szülinapot ér meg az „öreg” pénzünk. 
Lehet, hogy egy vagy két nullát lecsapnak egyszer 
a végéről, mint Romániában a lejből. Vagy éppen 
jön a rég beígért euró... Bizonyos tekintetben nincs 
okunk panaszra. Csak viszonyítás kérdése az egész!

Kedves FORINT, erőt, jó egészséget a 70. születés-
napon! Már csak azért is, mert a forint egészsége 
a mi derűnket is befolyásolja.

M. Mester Katalin

70 éVeS A forint 
„Én gazdag leszek megint, de megint…”

Mit lehet elmondani a 2016 évi szü-
ret után?
Megerősíthetem azt, hogy az idei 
szüret, az ismert fagy- és jégkár 
miatt hamarabb lezajlott a hegyen 
mindenütt, mint máskor. Kevés lett a 
termés valóban, de a leszüretelt szőlő 
egy része nagyon magas minőségű.
Mit takar a „magas minőség”?
Ez azt jelenti, hogy nem csupán a 
szüreti mustfok magas, 20-21-es 
Magyar Mustfokot is elért, hanem 
az aromaanyagok is szépen beértek 

amellett, hogy a kellő savtartalom 
is megmaradt. Ebből az követke-
zik, hogy hosszan érlelhető borok 
készülhetnek. Ez azért figyelemre-
méltó, mert a borok a somlói jelleget 
hűen fogják tükrözni.
Fejtse ki bővebben azt, hogy az aro-
maanyagok jelenlétét miként lehet a 
szőlőben, borban tetten érni?
Ha egy laikus gyümölcskedvelő 
megkóstol, megízlel egy szép, érett 
szőlőszemet, akkor a fajtára jellemző 
gyümölcsízt erőteljesen érzi, és nem 

keveredik az ízérzete közé savas vagy 
keserű hatás. Ha ezt érzi, akkor kijött 
a fajtajelleg. Valójában ez a fajtajelleg 
kell, hogy meghatározza a bot ízét 
és illatát is. A kevés, de jó minőségű 
borra az idén ez jellemző. 
A hegyközségi irodába bejövő 
gazdák ilyesmiről számolnak be 
Önöknek?
Természetesen nem egészen erről 
beszélnek, hanem elsősorban elpana-
szolják, hogy a megszokott termésnek 
csak a töredékét tudták idén leszüre-
telni. Aztán a következő mondatban 
már arról a reményről szólnak, hogy 
a 2017-es évben csak nem lesznek 

ismét természeti csapások a hegyen. 
A jó gazda az idei gondos munkála-
tokkal – ha nem is lett nagy termés, 
- de a jövő évi szüreten dolgozott már. 
S ezt minden szőlősgazda tudta, tud-
ja, mert senki nem hagyta magára a 
szőlejét idén sem.

M. Mester Katalin

A fahéjról legtöbbünknek nagyink 
kedvenc fahéjas-almás pitéje, fahé-
jas csigája, a szilvás gombóc vagy a 
karácsonyi ünnepi hangulat, meghitt 
készülődése, a finom illatok jutnak 
eszünkbe. Kétségtelenül a tél, a forralt 
bor alapfűszere, a hideg beálltával és 
az ünnepek közeledtével beköltözik 
konyhánkba, és egészen a tavaszi 
napsütésig velünk marad. A fahéjat 
adó fa Kínában és Ceylon szigetén él. 
Az ágairól lefejtett sötétbarna kérget 
használjuk fűszerként. A lehántolt 
kérget száradni hagyják, majd a külső 
részt eltávolítják. A megmaradt belső 
réteg száradás közben összetekeredik 
az általunk ismert fahéjtekerccsé. A 

boltok polcaira ebben a formában, 
de leggyakrabban őrleményeként 
kerül. Fogyasztáskor nem csak az íz-
lelőbimbókat pezsdítjük fel vele, ha-
nem mivel fertőtlenítő hatóanyagokat 
tartalmaz, ezért gyakran használják 
a gyomor- és bélcsatorna, valamint 
légúti fertőzések ellen. A  fahéj kérge 
antibakteriális, összehúzó, szélhajtó, 
görcsoldó és hányáscsillapító hatás-
sal bír, míg illóolaja antibakteriális 
és gombaölő hatású. Már a korai népi 
gyógyászatban is gyakran használták 
étvágytalanság, hasmenés, gyomor-
görcs, emésztési zavarok, hányás, 
menstruációs panaszok, meghűlés 
kezelésére. Teakeverékként pedig 

segítette az étvágy és emésztés javu-
lását, erősítette a gyomrot, javította a 
szájüreg gyulladásos folyamatainak 
(fogíny- és szájnyálkahártya) gyógyu-
lását. Egyéb jótékony tulajdonsága, 
hogy a benne lévő tannin miatt a vér-
keringést is javítja, amivel csökkenti 
a hűléses betegségek tüneteit. Cukor-
betegeknek is hasznos, mert fokozza 
az inzulin hatékonyságát. A fahéj még 
afrodiziákumnak is jó, mivel mindkét 
nemnél fokozza a libidót. A fahéjpor 
beszívja a képződött párát és semle-
gesíti a kellemetlen szagokat, emiatt 
légfrissítő hatása mellett különleges 
felhasználási területe még a fahéjból 
készített, lábbelikhez használatos 
talpbetét, melynek több évszázados 
tradíciói vannak Ázsiában. Mostani 

elterjedtségéről elmondható, hogy 
már nemcsak Ázsiában, hanem Eu-
rópában is egyre jobban ismert. Egy 
biztos, hogy karácsony közeledtével 
a süteményeinkben felhasználjuk az 
áldásos hatású fahéjat. Cipővásárlás-
kor pedig nyitott szemmel figyeljük 
mikor jelennek meg a - szilikonos 
mellett a - fahéj alapú talpbetétek…

M. Mester Katalin

SoMló, Szüret után 
Megkérdeztük Tóth Péter hegybírót...

A fAHéj élettAni HAtáSA
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November 4-én az októberi ünnepségek része-
ként a régi temetőben megkoszorúzták az ‚56-os 
devecseri események tevékeny résztvevőinek: 
Heinczinger István, Kis Markos Károly, Szatori 
János és Timár László sírját, majd a Járási 
Forradalmi Tanács emléktáblájánál rótták le 
tiszteletüket az emlékezők. A nap eseménye a 
Kastélykönyvtárban folytatódott, ahol Czeidli 
József: „Devecser 1956 - Száz éve született 
Heinczinger István” című könyve került bemuta-
tásra, amelyet a szerző vetített képes előadásában 
ismerhettünk meg. A helytörténeti sorozatba szánt 
könyv négy részre tagolódik: 1. A tíz évvel ezelőtti 
események, 2. Heinczinger István élete és ‚56-os 
tevékenysége, 3. 1956 képekben, 4. Kalendárium. 
A könyv születéséről Czeidli József elmondta, hogy 
Tornai Tamással együtt figyeltek fel a két kerek 
évfordulóra, a forradalom és szabadságharc 60. év-
fordulójára és a hozzá szorosan kötődő Heinczin-
ger István 100. születésnapjára. Megkezdődött a 
gyűjtő munka, majd a könyv megszerkesztése és 
most a bemutatása. A tíz évvel ezelőtti devecse-
ri ünnepségen elhangzott beszéddel kezdte, de 
idézett a fővárosi eseményekből is Beethoven: Eg-
mont nyitányának aláfestésével, majd Márai Sán-
dor: Mennyből az angyal című sodró erejű versét 
hallhattuk lemezről Sinkovits Imre előadásában. 
A devecseri ‚56-os eseményekből adott ízelítőt 
Világosi György ügyvéd a „Devecseri Ujságban” 
megjelent „Csillaghullás Devecserben” című írása, 

amelyet Sikos Lászlóné nyugalmazott pedagógus 
olvasott fel. A könyv emléket állít  a 100 éve szüle-
tett Heinczinger Istvánnak, a nagyszerű tanárnak, 
az ‚56-os Devecseri Járási Nemzeti Forradalmi 
Tanács elnökének. Ifjabb kollégája Kovács József 
rajztanár írásával emlékezik a jó humorú, kedves 
atyai barátjára, akiről remek portrét készített. A 
könyv látványos része az 1956-os évről gyűjtött 
képek. (filmplakátok, naptár, Kincses Kalendá-
rium, olimpiai sportverseny) Az utolsó oldalon 
a 2017- es kalendáriummal találkozhatunk, míg 
a könyv hátlapján Czeidli István: Hív a rekviem 
című verse emlékezik a 1956-ra. Köszönet és hála 
illeti Heinczinger Istvánnét és fiát, Jánost, hogy 
megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt.    

Váti Ferenc

Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg 
Kara László jogász első irodalmi estjét a volt 
laktanya egyik felújítás alatt álló épületében. 
A szervező, s egyben a moderátor szerepét is 
magára vállaló ifjú ember Veszprémből hívott 
vendégeket az érdekes beszélgetésre. A megye-
székhelyről érkező irodalmárok a nagy városo-
kon kívül eső irodalmi életről társalogtak. Így 
jelen volt: Kemendy Zsuzsa fiatal írónő, Kilián 
László író, Brassai Zoltán író, irodalmár és Mol-
nár Sándor, az Utas és holdvilág antikvárium 
vezetője. Természetesen szó esett a devecseri 
kötődésű Gárdonyi (Ziegler) Géza íróról is, va-
lamint a kisváros kiegyezés utáni időszakának 
pezsgő kulturális életéről. Az írók a találkozón 
saját műveikből olvastak fel rövid részleteket, a 
hallgatóság soraiból pedig többen bekapcsolód-
tak a kötetlen beszélgetésbe. Továbbá alkalom 
nyílt könyvvásárlásra és azok dedikálására az est 
végén. Kara László már készül a következő ren-
dezvényére, ahol várhatóan képzőművészekkel 
találkozhat a közönség. 

Czeidli József

A neMzeti gyáSz nApjA őSzi SAnzon 
Vidéken
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„Meg kell becSülni Az ilyen eMbereket!”
Mit kérdezzek? November elején, 
ahogy a Kastélykönyvtár lépcsőjén 
lépdeltem felfelé az emeletre, azon 
gondolkodtam, hogy vajon milyen 
kérdéseket kellene feltennem neki, 
a Devecseri Városi Könyvtár és Mű-
velődési Ház új igazgatójának, ha 
nem ismerném. Azért azt rögtön 
az elején szögezzük le, hogy az in-
terjúra csak hosszas győzködés után 
tudtam rávenni. Ehhez kellett a férje, 
Robi segítsége is, aki elárulta, hogy 
gesztenyepürével vagy somlói galus-
kával próbálkozzak. Na, de viccet 
félretéve, ő nem az a személy, aki 
szeret a középpontban lenni, meg 
amúgy is, ő már 14 éve is itt dolgo-
zott, mindenki ismeri. 

És valóban: Szente-Takács Anna 
2002-ben kezdett, és négy hónap 
kivételével 14 éve fáradhatatlan mun-
katársa az intézménynek, szervezője 
a város kulturális rendezvényeinek, 
olvasók barátja, gyerekek példaképe. 
Belépve az irodába szintén ismerős 
kép tárult elém, ahogy Baráth And-
rissal éppen egy közelgő esemény le-
bonyolításán dolgoztak az asztal fölé 
hajolva. „ A város életében az egyik 
legfontosabb rendezvénysorozat az 
adventi időszakhoz kapcsolódik, 
mely a megbékélésről szól, amire a 
városban is nagy szükség van. Előtte 
egy egészségnapot szervezünk And-
rással, aki a művelődési ház motorja, 
nélküle egy kulturális rendezvény 
sem valósulhatna meg, sem technika-
ilag, sem szervezés tekintetében. Meg 
kell becsülni az ilyen embereket!” – 
mondja Anna, aki Zircen született, 
bányamérnök apa és vegyésztech-

nikus anya második gyermekeként. 
Óvodába, általános iskolába Ajkára 
járt, majd a veszprémi Közgazdasá-
gi Szakközépiskolában érettségizett. 
Szombathelyen a tanárképző főiskola 
történelem és könyvtár szakán diplo-
mázott „csúsztatva” a két szakot, így 
már Úrkúton taníthatott, amikor a 
másik szakon államvizsgázott. 

Munka mellett végezte el Pécsett 
az egyetemi kiegészítőt, valamint a 
kulturális menedzseri képzést Buda-
pesten. Devecserbe jött gyerekkönyv-
tárosnak, majd ahogy az a mesékben 
lenni szokott, rabul ejtette egy deve-
cseri fiatalember, akivel 2011-ben 
házasodtak össze. Bár a lagzijukban 
nem voltam, de a jó ízlésüket dicsé-
rem, mivel a nászborból én is kaptam 
ajándékba egy palackkal. 2015 no-
vemberétől az intézmény megbízott 
vezetője lett, azonban júniusban 
munkahelyet váltott.

Miért ment el? Egyrészt, mert úgy 
érezte, hogy júniusra „elfogyott 
körülötte a levegő”, és a veszprémi 
Eötvös Károly Megyei Könyvtárba 
helyezkedett el. Elmondása szerint 
ez kellett az életben maradáshoz. 
A pár hónapos veszprémi munka 
alatt azonban folyamatosan érkez-
tek megkeresések.

Miért jött vissza? „A legelső meg-
keresés interneten történt, amiben 
leírták: Nélküled üres a könyvtár, 
már be sem megyünk!” Borzasztó-
an jólesett neki, amikor pályakezdő 
gyerekkönyvtárosként gyerekcso-
portokat fogadott. 

„Egy alkalommal elhívtunk egy 

devecseri anyukát előadást tartani, 
bemutatkoztam neki, mivel nem 
ismertük még egymást, és ő azt 
mondta, hogy annyira örül, hogy 
szemtől szemben találkozhat avval a 
személlyel, akiről a gyerekei mesél-
nek, és aki miatt szeretnek olvasni!” 
Jó pár ilyen emléke volt az elmúlt 
14 évből. Amikor az igazgatói pá-
lyázatát kellett megvédenie a szak-
mai bizottság előtt, így fogalmazott: 
„Nekem a könyvtár a gyermekem. 
Felneveltem egy 14 éves kamaszt, 
mindent megtettem érte, úgy ahogy 
egy jó szülő szokott, önzetlenül. Az-
tán elhitették velem, hogy a gyerek 
fejlődésének én vagyok a gátja, ezért 
én ezt a gyereket másik nevelőszü-
lőre bíztam, de valahogy nem talált 
igazi szülőre.” Később tudván, hogy-
ha egy ilyen városi könyvtár nem 
talál a jogszabályokban előírtak-
nak megfelelő vezetőt, le is vehetik 
a nyilvános könyvtárak listájáról, 
vagy ami még rosszabb: szervezeti-
leg akár egy jelentős visszafejlődés 
is bekövetkezhetne. Felmerült ben-
nem a felelősség, hogy én ezt nem 
hagyhatom!”

Mik a célok? A város összes ren-
dezvényének a lebonyolítása ennek 
az intézménynek a felelőssége. 
Mellette feladatként még egy új 
arculat felépítését, és egy védjegy 
kialakítását tűzte ki. „Amikor ide-
kerültem, az egy virágkora volt a 
könyvtárnak. Bárhova mentem az 
országban, irigykedve néztek rám, 
hogy ebben a könyvtárban dolgozok. 
A művelődési háznak is nagy híre 
volt. Olyan színdarabokat játszot-

tak, olyan rendezvényeket tartottak, 
amire a szomszéd településekről is 
eljöttek.” Nyílván, azóta jött egy gaz-
dasági válság, az olvasási szokások 
is megváltoztak, internet is van már 
majdnem minden háztartásban. 
Ezzel kell felvenniük a versenyt. És 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 
várost ért 2010-es vörösiszap-ka-
tasztrófát, amely után már semmi 
sem az ebben a városban, ami ko-
rábban volt. Azt vallja, hogy újra egy 
közösségi térré kell válniuk, ezért 
minden olyan civil kezdeményezést 
is támogatni fog, amivel be tudja 
vonni a település lakosságát a kö-
zösségi életbe. S ehhez valamennyi 
munkatársra szükség van, hiszen 
csak együtt vagyunk képesek elérni 
eredményeket. „Megkeressük azo-
kat az embereket, akik valamilyen 
téren kitűnnek közülünk. Legyen az 
kézműves, festő, polihisztor, író, de 
akár idősebb ember, aki emlékszik a 
régmúlt dolgaira. Jövőre lesz 20 éves 
a város, amire szintén nagy hang-
súlyt szeretnénk fektetni. Javítani 
szeretnénk az emberek egymással 
való kommunikációját, kézműves 
szakköröket tartani, amibe bevon-
nánk az óvodás és iskolás gyereke-
ket, azok szüleit, felnőtteket...” 

És csak hallgatom, hallgatom, 
ahogyan az egyik ötletét mondja a 
másik után. Rengeteg a dolog, de 
tudom, hogy meg fogja csinálni! 

Az ilyen embereket meg kell be-
csülni!

Ifj.Kozma György

Segítséget nyújtunk a harmonikus szülő-gyer-
mek kapcsolat kialakításában, a gyermek helyes 
táplálásában, az esetlegesen felmerülő problé-
mák (pl. fürdetés, pelenkázás, lázcsillapítás, 
alvás, szobatisztaságra nevelés stb.) megoldásá-
ban. A közoktatási intézményekben a kötelező 
szűrővizsgálatokon és oltásokon kívül rendszeres 
időközönként és igény szerint tisztasági vizsgá-
latokat végzünk, egészségnevelő foglakozásokat 
tartunk. Városi szinten szervezzük a Baba–Klub 
foglalkozásait. Kapcsolatot tartunk és együtt-
működünk a Biztos Kezdet Gyermekházzal a 
társszakmák képviselőivel.

Hányan végzik a településen ezt a szerteágazó 
feladatrendszert?

Nemcsak Devecser, hanem Kolontár, Puszta-
miske, Borszörcsök, Székpuszta, Lőrintepuszta, 
Sándormajor, Erzsébetmajor, Meggyeserdő is az 
ellátási körzetünkbe tartozik. A védőnői ellátást 
Rába Jánosné Cili, Jáger Csilla és Simonné Boros 
Adrienn végzi.

Hát nem kis feladatnak tűnik mindez, amit el-
mondtak! Ugye a legrégebben Rába Jánosné 
dolgozik ebben a körzetben?

Valóban van munkánk elég! Jómagam ajkai szol-
gálat után, nemsokára már, hogy 5 éve vagyok itt 
Devecserben, mondja Rábáné Cili védőnő. Jáger 
Csilla helyettesként dolgozik itt, de tapasztalt 
védőnő ő is. S-né Adrienn pedig friss munkaerő 
a lakóparkban él családjával, immár 2 éve.

A laikus úgy látja, hogy gigantikus mennyi-
ségű feladatot kell ellátni a három szakképzett 
védőnőnek!

Bizony, tesszük mindig a dolgunkat igyekezettel. 
Munkánk előreláthatólag 2017. év januárjától 
kibővül a koragyermekkori programmal. A 
bővítés célja, hogy a különböző életkorokban 
(újszülött, csecsemő és a 2-7éves kor között) 
végzett szűrővizsgálatok, kérdőívek segítségével 
a gyermekek fejlődésében mutatkozó eltérések 
minél előbb kiderüljenek és a lehető leghama-
rabb fejleszteni lehessen a rászorulókat, zárják 
a beszélgetést Cili védőnő szavai.

M. Mester Katalin

A Védőnői SzolgálAt
101 éVe A cSAládok SzolgálAtábAn (folytatás az első oldalról)
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A rendőrőrs látja el a járásban a bűnügyi, közbiz-
tonsági feladatokat, a járőrszolgálatot és a körzeti 
megbízotti feladatokat. Ajkához 11, Devecser-
hez 27 település tartozik. 2015-ben csökkenteni 
tudták a bűncselekmények számát és fokozni a 
lakosság szubjektív biztonságérzetét. 2014-ben 
a járásban regisztrált bűncselekmények száma 
392 volt, 2015-ben 343.

Bűncselekmények Devecserben 2014. 2015.
regisztrált bűncselekmény 137 127
lopás 61 32
lakásbetörés 11 3
garázdaság 15 15
testi sértés 15 12
rongálás 2 1
kiskorú veszélyeztetése 2 11

2015 kiemelt felderítései

Devecserben raktárépületet feltörő személy, 
Ausztriából több kerékpárt eltulajdonító 2 sze-
mély, raktárépületet felgyújtó tettes, a használt-
cikk piacon több raktárt feltörő elkövetők, egy 
személy, aki idegen bankkártyáról kísérelt meg 
pénzt felvenni. A nyomozások eredményességi 
mutatója: 2014-ben 60,7%, 2015-ben 67,8%

A közterületen elkövetett bűncselekmények szá-
ma 19%-kal csökkent. 2014-ben és 2015-ben is 7 
személyi sérüléssel végződő közlekedési baleset 
történt. 2015-ben 38 esetben került elrendelésre 
a NIMRÓD migrációs-kompenzációs ellenőr-
zés, melyben a kapitányságtól 76 fő 152 órában 
vett részt. Devecserben 24 órás minimum 2 fő 
gépkocsizó+1 fő megerősítő megelőzési járőr-
szolgálatot biztosítottak. 

Intézkedési aktivitás 2014. 2015.
elfogás 60 94
előállítás 200 164
biztonsági intézkedés 72 67
büntető feljelentés 54 71
szabálysértési feljelentés 372 371
helyszíni bírságoltak 1169 762
pozitív szonda 15 19

A városban megtartott rendezvények biztonságát 
folyamatos rendőri jelenléttel, a helyi polgárőrök 
segítségével oldják meg. A rendőrőrsön jelenleg 
11 fős körzeti megbízott státusz van, ebből 4 
körzeti megbízott Devecserben lát el szolgálatot.

A bűn-és bűnmegelőzést szolgálja

Az Iskola rendőre és a DADA program, az 
idősvédelmi és ifjúságvédelmi munkacsoport 
munkája. A mobil fogadóiroda járja, értékeli 
az együttműködést az önkormányzattal, a járási 
hivatallal, a bírósággal, ügyészséggel, az oktatási 
intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetek-
kel. Különösen jó a kapcsolat a polgárőrséggel. 
Megfelelő a kapcsolat a mezőőrökkel és a közte-
rület felügyelővel. Munkájuk hatékonyságának 
és eredményességének legfőbb bizonyítéka, 
hogy 2015-ben Veszprém megyében az Ajkai 
Rendőrkapitányság nyerte el az „Év Rendőrka-
pitánysága”, az „Év Rendészeti Tevékenységéért”, 
és az „Év Bűnügyi Tevékenységéért” díjat.

Bakos András r. alezredes őrsparancsnok 
beszámolójából „ollózta”: 

Váti Ferenc

beSzáMoló Az AjkAi rendőrkApitánySág deVecSeri 
rendőrőrS 2015. éVben Végzett teVékenySégéről (részletek)



- 10 - Alapítva 1927-benközérdekű

Zsigmond János devecseri lakos népszavazá-
si kezdeményezése a Meggyeserdőn találha-
tó „lomis” piac önkormányzati üzemeltetése 
érdekében célba ért, ugyanakkor okafogyottá 
is vált, hiszen Devecser Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete november 2-i ülésén 

többségi szavazással úgy döntött, hogy a terület 
üzemeltetését a város visszaveszi. A döntés mi-
att a kezdeményező a lakosságnak köszönetét 
fejezte ki a több mint 1000 aláírásért, és jelezte 
Devecser város jegyzőjének, hogy a népszavazási 
kezdeményezését visszamondja. Ferenczi Gábor 

polgármester november 7-i sajtótájékoztatóján 
elmondta, hogy az ügy stratégiai fontosságára 
való tekintettel fontosnak tartja a lakosság teljes 
körű tájékoztatását. Úgy gondolja, hogy a terü-
leten - számos biztonságtechnikai tevékenység 
elvégzését követően - a használtcikk kereskede-
lem mellett lehetőség nyílna egyes ingatlanrészek 
bérbeadására is kis- és középvállalkozóknak, 
valamint a szórakoztató ipar számára biztosít-
hatna lehetőséget, melyek magukban foglalják 
az új álláshelyek teremtését is.  Kiemelte, hogy 
a devecseri lakcímmel rendelkező árusok bérleti 
kedvezményben részesülnének, ugyanakkor 
felhívta a figyelmet arra, hogy a bérleti szerző-
dések mindegyikét újra kell kötni. Az árusoknak 
írásban kell jelezniük az önkormányzat felé a 
használtcikk piac területén történő raktárépület 
bérlésre vonatkozó igényüket. A polgármester 
örülne annak, ha pár év múlva elmondhatná, 
hogy a jó gazda gondosságával tudták kihasz-
nálni az adottságokat.

Nyárs Hajnalka

célbA ért A népSzAVAzáSi kezdeMényezéS

Devecser város hivatalos termék-
családja a Devecseri Portéka. Ne-

vét Ferenczi Gábor polgármester 
javaslatára kapta, a designt Baráth 

András tervezte. A termékeket a 
Start munkaprogram munkatársai 
állítják elő a kertészetben meg-
termelt alapanyagokból. Molnár 
András Kadocsa vezető elmondta, 
hogy telephelyükön folyamatosak 
a korszerűsítések, a kertészetben 
gyakori az új növények telepítése. 
A savanyító üzem megnyitása óta 
beszereztek egy aszalószekrényt, 
mely a nagyobb mennyiségben is 
termelt, vagy „selejtesnek” minő-
sített zöldségek, gyümölcsök szárí-
tással történő tartósítását, valamint 
a tervezett ételízesítő por előkészíté-
sét célozza. A megvásárlásra került 
elektromos főzőlapon a különbö-
ző befőttek, lekvárok elkészítése 

történik. A kertészetben a közel-
múltban fekete berkenye és fekete 
bodza cserjék kerültek telepítésre, 
melyekből várhatóan 3 év múlva, 
gyümölcslevek, szirupok, lekvárok 
készülnek majd, bővítve a termék-
családot, melynek palettáján jelenleg 
kb. 15 féle termék található meg. 
Ezek egyre ismertebbek a lakosság 
körében is. A termékek jelenleg a 
Start munkaprogram Deák tér 2. 
alatt található telephelyén vásárol-
hatóak meg, de jövőre tervezik egy 
helyi bolt létrehozását is. 

Nyárs Hajnalka

Hazánkban széles körben elterjedt 
a kerti hulladékok illetve az avar 
égetése. Ez a tevékenység káros az 
emberi egészségre és a környezetre 
is. Március 5-én lépett hatályba az 
Országos Tűzvédelmi rendelet, mely 
szabályozza a szabadtéri égetést. Óvá-
ri Márton a Szociális, Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke lapunknak elmondta, hogy a 
Devecserben hatályos helyi tűzvédel-
mi rendelet minden állampolgárra 
vonatkozik, mely előírja, hogy az ott-
honokban történő kerti hulladékok 
égetése október 1. és április 30. között 

lehetséges. Az elégetésre kerülő hul-
ladékok között nem lehet semmilyen 
szintetikus anyag, kizárólag leveleket 
és ágakat szabad égetni. A kazánok-
ban való égetésre is előírás, hogy 
csak faanyag illetve szén kerülhet az 
égetési térbe. Városunkban ezeket az 
előírásokat nagyon sokan megszegik, 
mellyel károsítják saját, és a környe-
zetük egészségét, mivel a szintetikus 
anyagok égetése során keletkezett 
füst a belélegzést követően rákkeltő 
folyamatot indít meg a tüdőben. A 
képviselő elmondta, hogy a rendőr-
ség munkatársai készségesen állnak a 

problémához - bár tettenérés nehezen 
valósítható meg - ugyanakkor egyes 
hatóságok hozzáállását aggályosnak 
tartja. Kiemelte, hogy fontos lenne 
az állampolgári bejelentések során az 
észlelt illegális égetés pontos időpont-
jának és helyszínének megnevezése, 
mert ezek hiányában nem történik 
meg az eljárás. Kiemelte, hogy a jog-
szabályi előírások megszegése pénz-
büntetéssel jár. Felhívta a lakosság fi-
gyelmét arra, hogy az égetés mellett a 
hulladékok megsemmisítésére kiváló 
a komposztálás, valamint a Devecseri 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft min-

den évben elviszi a bezsákolt kerti 
hulladékot, a faágak egyeztetve a Kft 
illetve a Start-munkaprogram veze-
tőjével szintén elszállításra kerülnek. 

Nyárs Hajnalka

Helyi ízek-deVecSeri portékA

HullAdékégetéS

A Devecseri Portéka és a Devecseri Húsüzem termékei közös fotózáson
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A névadó emlékéhez kapcsolódó-
an évről-évre megszervezi iskolai 
napját a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és AMI, melyre idén október 
27-én került sor. A hagyományok-
hoz hűen idén is ünnepséggel vette 
kezdetét a Gárdonyi Nap. Az ünnepi 
gondolatokat a 8. c osztály tanu-
lói tolmácsolták, Bajók Józsefné 
felkészítésével.  A nyolcadikosok 
műsorát követően Czeidli József 
ünnepi beszédében emlékezett a 
„lámpásra”. A Gárdonyi szobor, és 
az emléktábla koszorúzása után 
Mayer Gábor intézményvezető 
köszöntötte a kis elsősöket és az 
új pedagógusokat. Minden évben 

örömteli pillanata az ünnepségnek, 
mikor az iskola legkisebbjeit, va-
lamint az új tanítókat, tanárokat 
a Gárdonyi jelvény feltűzésével 
jelképesen „igazi Gárdonyissá” 
avatják. Az ünnepség után projekt- 
napot tartottak. Az alsó tagozaton 
az állatok világnapja jegyében, 
minden osztály a saját érdeklődési 
körének megfelelően, egy számukra 
különleges állattal foglalkozott. A 
felső tagozatosok Gárdonyi vetél-
kedőn vettek részt, a feladatokat az 
iskolarádión keresztül kapták, azok 
megoldásához minden digitális esz-
köz szolgálatukba állhatott.  A vi-
dám hangulatú napon zajló kihívást 

jelentő, ugyanakkor sikerélményt 
biztosító foglalkozások mindegyike 
a tanulást, a személyiségfejlesztést, 

és a közösségépítést célozta.

Nyárs Hajnalka

A néVAdó eMléke

Idén első alkalommal, hagyomány-
teremtő szándékkal rendeztük 
meg a Gárdonyi Tehetséggondo-
zó Versenyt, mely ebben az évben 

névadónk emlékének megőrzése 
szellemében valósult meg. Az öt-
letgazda Nyárs Hajnalka volt. A 
szervezőmunkában az alsó tago-

zat humán munkaközösségének 
vezetője, Martonné Csom Adél 
volt segítségére. Nagy örömünkre, 
meghívásunkra Ajkáról, Csöglé-
ről, Kertáról, Nagyalásonyból és 
Tüskevárról is érkeztek versenyzők. 
A rendezvény közös megnyitóval 
kezdődött a Kastélykönyvtárban. 
Bognárné Simon Katalin alsó ta-
gozatos igazgatóhelyettes asszony 
közvetítette Keller Péter, Gárdo-
nyi Géza dédunokája által küldött 
üzenetet, majd Czeidli József tanár 
úr mesélt Gárdonyi Gézáról. Ezt 
követően három helyszínen zaj-
lott a megmérettetés. A gyerekek 
több kategóriában mutathatták 
meg tehetségüket, volt vers- és 
prózamondás, mesevetélkedő, 

valamint rajzverseny. Míg a zsűri 
meghozta nehéz döntését, a fáradt 
kisdiákok kézműves foglalkozáson 
vettek részt. Az eredményhirdetést 
a Devecseri Művelődési Házban 
tartottuk.

A vendégek itt megtekinthették a 
pályaművekből készült kiállítást 
is. Reméljük mindenki jól érezte 
magát! Köszönjük a gyerekeknek 
a részvételt, a pedagógusoknak a 
felkészítő munkát, a zsűritagok 
munkáját! Külön köszönet kollégá-
inknak, illetve a Devecseri Városi 
Könyvtár és Művelődési Ház mun-
katársainak a sok segítségért!

Martonné Csom Adél

Jól felszerelt, korszerű technikával 
ellátott termet vehettek át a Gárdo-
nyi Géza Általános Iskola és AMI 
alsós évfolyamának pedagógusai 
és tanulói 2016. október 28-án. 
A tanterem a számítástechnikai 
ismeretek elsajátításában nyújt 
majd segítséget. Mayer Gábor, az 
általános iskola intézményvezetője 
elmondta, ahhoz, hogy a diákok 
birtokba vehessék ezt a tantermet, 
sok ember együttes munkájára 

volt szükség. Át kellett alakítani 
biztonságtechnikai szempontok 
szerint, melynek megvalósításában 
az önkormányzat nyújtott segítsé-
get, az internet használatot a KLIK 
biztosította. A rendszer és a terem 
kialakítását Ughy Sándor rendszer-
gazda, Nagy-Ádám Patrik, Magyar 
Károly  és Farkas Róbert végezték.  
Az átadáson részt vett Bereczky 
Nóra Járási Hivatalvezető asszony, 
Ferenczi Gábor polgármester, Ga-

lambos János informatika-működ-
tetési, közbeszerzési referens. Az 
informatika terem átadása jó példa 
arra, hogy a helyi általános iskolá-

ban korszerű technikai feltételek is 
adottak az oktatáshoz.

Nyárs Hajnalka

gárdonyi teHetSéggondozó VerSeny

inforMAtikA tereM átAdáSA

 
TÁJÉKOZTATÓ-ELKÖLTÖZÜNK 

A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Devecseri 
Tagintézménye elköltözik. 

Új címe: Devecser, Árpád u. 7. sz. (Rotary Ház földszint) 
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1. Miért szeret Devecserben élni?

(A szeptemberi számban bemuta-
tott Bognárné Simon Katalin iskola 
igazgatóhelyettes kérdése)

Ide születtem, itt nőttem fel, ide 
jártam iskolába…és iskola mellé, 
devecseri származású az édes-
anyám, nagyszüleim, ismerem a 
város minden szegletét,  talán ez 
elég válasz is lehetne a kérdésre, de 
nem fedné a valóságot. Alapvetően 
mindennek ellenére nem szeretek 
ebben a városban élni. Innentől 
kezdve a kérdés nem állja meg a 
helyét, viszont úgy érzem, a „Miért 
nem szeret Devecserben élni?” kér-
désre kérdésfeltevés nélkül köteles 
vagyok válaszolni. 

Az egyik legfontosabb emberi tu-
lajdonságnak az oly ritkán megta-
pasztalható elfogadás képességét, 
toleráns és empatikus egymáshoz 
való hozzáállást gondolom. Hiszem, 
hogy ezek mindegyike megvan 
minden emberben, vagy tanulha-
tó.  Viszont ahhoz, hogy tanulható 
legyen, rendelkeznünk kell a meg-
figyelés, önmagunk megfigyelése és 
értékelése képességgel. A legjobb az 
lenne, ha mindezt készség szintre 
tudnánk emelni. Amíg ezt csak 
elméletben tudjuk alkalmazni, és 
a gyakorlatban hierarchikus rend-
szerben tekintünk egyes embertár-
sainkra (legyen az fogyatékkal élő, 
más nemzetiségű vagy bármilyen 
módon eltérő), addig a közösség 
pozitív ereje kioltásra kerül. Vi-
szont, ha nincs pozitív erő, úgy a 
bárhol megtalálható negatív meg-
nyilvánulások, életszemlélet, egy-
máshoz való viszonyulás felerősöd-
ni látszik, és ez nem jó. Az emberi 
psziché pedig olyan, ha ezt a negatív 
hullámot érzékeli, akkor vagy tá-
madni kezd, vagy visszahúzódik, 
vagy menekülőre fogja. Nos, a mi 
kis városunkban mindegyik emberi 
reakciót megtapasztalhattuk már, 
és tapasztaljuk most is. Mindennek 
ellenére azt kell hinnem, hogy nem 
lesz ez mindig így. Örök optimista 
vagyok, bízom a velünk született 
jóságban, és apró „életmorzsáim” 
is azt engedik feltételezni, hogy az 
a bizonyos görbe felfelé ível. Így 
kell lennie. 

2. Miről nem akarna lemondani 
semmi esetre sem az életedben?

Soha, semmilyen körülmények 
között nem mondanék le a csalá-
dommal töltött időről. Mindennél 
többet jelent nekem, és minden 
alkalmat igyekszek kihasználni, 
amit a gyermekeimmel tölthetek.

3. Mivel lehet elrontani a kedvét?

Nehéz elrontani. Mégis sikerülhet, 
ha igazságtalanságot érzékelek, 
illetve azt sem viselem jól, ha a 
gyengébbet maga alá gyűri az erő-
sebb, ha felnőtt hatalmát fitogtatja a 
gyermek felett, holott oltalmazóan 
kéne „fölé emelkednie”. A hazugság 
pedig egyenesen piros posztó szá-
momra, és szánalommal nézem az 
elkövetőt.

4. Egy egzotikus szigetet vagy egy 
sikeres vállalkozást örökölne szí-
vesebben? Miért? 

Ha választani lehet, akkor a szigetet 
választanám, de semmiképp nem 
a lakatlan variáció érdekel, mert a 
családom minden tagját vinném 
magammal. 

5. Mi volt élete legmegrázóbb él-
ménye?

Sérült gyermekek családjaival töl-
töm a hétköznapjaim nagy részét. 
Naponta élem meg velük az egyéni 
tragédiáikat, naponta ráz meg egy-
egy család életútja, terhe. Továbbá 
naponta gondolom azt ezekről az 
anyákról, apákról hogy igazi hő-
sök. Annál megrázóbb nem nagyon 
létezik, amikor az ember azzal 
szembesül, hogy a gyermeke élete 
végéig más segítségére fog szorulni, 
és miután az édesanyja már nem 
lesz, talán nem is feltétlen kerül jó 
helyre, vagy idő előtt válik angyallá. 
Minden egyes kis angyal rövidke 
élete az én életem legmegrázóbb 
pillanatává is válik.

6. Mi az a három dolog, amit ma-
gával vinne egy lakatlan szigetre?

Ha három „dolognak” lenne hely, 
nagy bajban lennék, ugyanis lega-
lább hat „dolgot” vinnék magam-
mal. Az pedig az öt gyermekem és 
a férjem. Másra nincs szükségem.

7. Miért hálás az életben?

Hálás vagyok a szüleimnek az éle-
temért, és az életnek a családomért. 
A világ egyik leggazdagabb embe-
rének tartom magam, amiért meg-
adatott az az ajándék, ami sok nő 

számára csak álom: életet adhattam 
öt egészséges gyermeknek. Hálás 
vagyok a szemléletmódért, aminek 
köszönhetően ki tudom használni 
az együtt töltött idő minden pilla-
natát, és nem utolsó sorban a férje-
mért, aki az első perctől fogva hitt 
és hisz bennem.

8. Ha bárkit a világon meghívhat-
na vacsorára, ki lenne az? Miért 
pont Ő?

Elképzelem a nagymamámat - aki 
már régóta nem lehet köztünk - 
amint egy hangulatos kis vendég-
lőben ül a család többi tagjával. Ez 
a kép kissé álombéli, mert nem 
igazán volt erre lehetőségünk ko-
rábban, vagy ha volt is, nem em-
lékszem már rá. Hogy a találkozónk 
helyszíne valójában egy étterem, 
vagy bármely más helyszín, az 
lényegében nem is számít, mert 
a fontos az lenne, hogy minden-
ki ott legyen, aki számított neki, 
hogy nyugodtan el tudjon köszönni 
minden gyerekétől és unokájától.

9. Melyik az az idézet, amely leg-
inkább összefoglalja az Ön életfi-
lozófiáját?

Pál Ferenctől idézek, és nem vélet-
lenül az alábbi sorokat. Őszintén 
hiszem, hogy nincs rossz, hibás lé-
lek, csak nézőpont kérdése, és min-
dennek az eredendője a mérvadó. 

„Amikor azt mondjuk, hogy béna 
vagyok, szerencsétlen vagyok, 
bűnös vagyok, lehetetlen alak va-
gyok, akkor valójában nem a saját 
szemünkkel, hanem mások átvett 
tekintetével ítéljük meg magunkat. 
Egy olyan embernek a szemével 
nézünk, aki valamikor nem fedezte 
föl az értékeset, a szépet bennünk, 
és nem tudott velünk mit kezdeni. 
Ez pedig nem rólunk szól, hanem 
róla. Ezt a látásmódot megtanultuk, 
és azóta is ezzel a szemmel néz-
zük magunkat. Amikor elhangzik 
tőlünk egy önmagunkat gyalázó 
mondat, megkérdezhetjük ma-
gunktól: vajon ezek kinek a szavai? 
Vagy: kinek a szájába adnánk legin-
kább? Ilyenkor derül ki, hogy ere-
detileg nem a mi szavaink, de ma 
már mi ismételgetjük magunknak.”

+1: Ha módjában állna, mit vál-
toztatna a városban?

Nyárs Hajnalka

MutASd MAgAd!

Séfer Hajnalka, a Fanni Ház vezetője, házas, 5 gyermek édesanyja
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Előző számunkban Rácz Ilona és Koller László 
életútját jártuk be ifjúvá serdülésükig. Most to-
vább követjük sorsuk alakulását.

Sok felhő után kék lett az ég és alatta a két 
külön út összeért

1967. február 3. sorsdöntő nap volt a két fiatal 
életében. Az iskolai SZM bált rendezett. Laci 
barátaival, lányok társaságával érkezett. Ica 
nagybátyjáékkal foglalt asztalt, ahova meghívták 
Lacit, bár Ica senki idegent nem szeretett volna 
az asztalukhoz, de nem akart nagybátyjának 
ellentmondani. Egymással szemben ült a szép 
csinos lány és a jóvágású, stramm legény. Kell 
ennél több? Beszélgetés, tánc, rejtett pillantások 
és hajnalban a kapuig kísérés. Bár mindkettőjük-
nek voltak önjelölt partnereik, most ők itt is, ott 
is törlődtek, mert ez a meglátni és megszeretni 
eset lett. Alig egy év elég volt, hogy első érzéseik 
beigazolódjanak. 1968 nyarán összeházasodtak.

Fészekrakás

Ica egy ideig a nagynénjével lakott, majd az ÁG 
munkásszálláson kapott helyet. Esküvő után 
Laciék Hosszú utcai otthonába költöztek egy 
kis szobába. A Koller lányok már „kirepültek”. 
1969-ben az ifjú pár telket vásárolt a Honvéd 
utcában. Az alapot még abban az évben elké-
szítették. A következő évben megkezdték az 
építkezést. 1970. szeptember 26-án beköltöztek 
az új kertes házukba.

Dolgos hétköznapok

Építkezés közben sem szünetelt a munkaviszo-
nyuk. Ica folytatta könyvelői munkáját az ÁG-nál. 
Több mint húsz év után váltott. 1986-ban a KDT 
Vízügyi Igazgatóság Devecseri Felügyelőségen 
lett adminisztrátor, bérszámfejtő. 2002-ben ment 
nyugdíjba, de 2005 végéig még rádolgozott, heti 

háromszor járt a veszprémi központba. Laci - tőle 
elnézést kell kérnem, mert az előző számban 
megírtam, hogy 25 évig dolgozott a tejiparban, 
holott ő a tsz-ben munkálkodott 25 évet. Sok 
kicsi tsz-ből alakult egy hatalmas, devecseri 
központtal. Laci a központban tevékenykedett. 
Járták a majorokat, ahol az összes szerelést, a 
brigádjával végezték. Ő szerelte a villanyt a de-
vecseri major új keverőüzemében. Ott is tartot-
ták üzemvezetőnek: 1973-ban leérettségizett a 
gépipari technikumban. 1990-ben Meggyesen 
lett elhelyezési csoportvezető, majd raktáros. 
1997-ben rokkant nyugdíjassá vált.

Családi örömök, bánatok

Az ifjú Koller házaspár gyakran utazott Inkére, 
ahol Ica édesanyja és Margit húga élt. Ritkultak 
a látogatások, amikor a Koller családban lányok 
születtek; 1973-ban Mónika, 1977-ben Gyöngyi. 
Mindketten tanítók lettek. Mónika Tüskeváron, 
az idei évtől Ajkán, Gyöngyi Devecserben tanít. 
Unokákkal is megörvendeztették a nagyszülő-
ket. Mónika kislányai, Juli 14, Janka 11 éves, 
Gyöngyi kislánya Odett 2008-ban született. A 
közös családi ünnepekre Ica bámulatosan szép 
tortákat készít. Az élet sajnos nem csak ünne-
pekből áll. Laci 1996-ban súlyos beteg lett. Egy 
hónap kórház után felesége otthon ápolta. Két év 
múltával fokozatos javulás mutatkozott, és hála 
a szerető gondoskodásnak, teljes a gyógyulás. 
Így már közösen tudták 7 éven keresztül ápolni 
Ica velük élő édesanyját, aki 2010-ben halt meg. 

Idén Icát műtötték.

Már minden rendben. Laci műveli a szőlőt a 
Somlón, Ica készíti a meseszép tortáit és mind-
ketten tervezik a somogyi látogatást.

Váti Ferenc

eMberMeSék 
Nekik találkozni kellett

Az ifjú pár 1968

A család 1980-ban: Gyöngyi, apa, anya, Mónika

Az unokák: Odett, Janka, Juli 

Ica egyik gyönyörű tortája

 A család 2016
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Minden ember átesik valamiféle 
gyűjtőszenvedélyen. A lányok álta-
lában szalvétát, kártya-naptárakat, 
a fiúk bélyeget, gyufásdobozokat, 
gombfocihoz különféle gombokat 
gyűjtöttek régen. S persze egyesek 
speciális gyűjtőszenvedéllyel le-
csaptak a régi használati eszközök-
re, fényképezőgépekre, írógépekre, 
rádiókra, netán öreg motorokra, 
olyasmikre, ami érdekelte őket. So-
kaknál elhamvadt a szenvedély, de 
akinél megmaradt, az nagy örömét 
lelte, leli a gyarapodó emlékekben. 
A somlószőlősi Molnár György egy 
ritka hobbinak hódol. Pecsétes 
téglákat gyűjt. Talán már 20 évé-
nél is több, hogy az első pecsétes 
téglát hazavitte, s az elvarázsolta a 
rányomott felirattal, évszámmal. 
„Megfejteni” a téglát, kikutatni, hol, 
s ki készítette, az is egy izgalmas 
feladat. Az első téglazsákmányok 
után már olyan lett az udvara, mint 
egy TÜZÉP lerakat, mondja mo-
solyogva, mikor körbevezet a kü-
lönféle téglarakatok között. Nincs 
egyedül azért ezzel a hobbival, mert 
tagja egy országos szervezetnek a 
„Monarchia” Bélyeges Téglagyűjtő 
Egyesületnek, akik az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia területén valaha is 
készített téglákat gyűjtik. Igen aktív 
az egyesület, mert nagy igényesség-
gel készült szaklapot is jelentetnek 
meg rendszeresen. 2015-ben már 
a 9. kiadvánnyal jelentkeztek 130 
oldalon. Évente kétszer, két napos 
találkozókat szerveznek, ahova 
mindenki utánfutóval érkezik. 
Hogy miért? Vinni kell a cseré-
re szánt téglákat. A bélyeggyűjtő 
albumban viszi a cserebélyeget a 
bélyeggyűjtő körbe, a téglagyűjtő 
meg utánfutót kapcsol a kocsijához, 
s felrakja a cserére szánt 100-150-
200 tégláját. S miközben pakol, ab-
ban reménykedik, hogy tudja majd 
bővíteni a gyűjteményét valami rit-
kasággal. A tatai találkozón még 
200-an is voltak a családtagokkal 
együtt. Legutóbb, most szeptember 
végén, a hideg idő ellenére 120-an 
találkoztak Lébényben. Ide jöttek el 
az érdeklődők, az ország egész te-
rületéről. Sikerült Molnár György-
nek egy Ausztria területén gyártott 
„pontyos” téglához hozzájutni. Sőt, 
még olyan szerencséje volt, hogy 
tombolán megnyerte a fődíjat, 
egy 1676-ban Győrsövényházán 
gyártott téglát. Mert mi más len-

ne itt a tombolatárgy!? Csak tégla. 
Régi tégla. A következő találkozót 
a Tiszántúlra, Mélykútra tervezik. 
Molnár György az évek során már 
jól beleásta magát a téglák rejtel-
meibe, s mindegyik monogramot 
megfejtette már azokon a téglákon, 
melyek a birtokában vannak. Ismeri 
a Homokbödögén gyártott téglák 
monogramját is. A téglavető enge-
déllyel rendelkező gyártó a tégláin 
beazonosításra alkalmas monogra-
mot, más jelet, még címert, koronát 
is alkalmazhatott, ha arra rangjával 
rászolgált. Egyik homokbödögei 
tégla, az ő nevével azonos M.GY. 
feliratú, a másik fajta Németh Fe-
renc téglavetőjében készült. A már 
Noszlophoz tartozó nagybogdányi 
Deutsch Adolf gyártótól is van tég-
lája Molnár Györgynek. Mutatja 
még az ajkai Edelmann Adolf tég-
lavetőjében készült építőanyagot is. 
Szép, ép a monogram. Aztán persze 
vannak érdekes, cirkalmas címerek, 
monogramok is a több ezer tégla 
között, mert már ennyit gyűjtött. 
Úgy 3-4000 körülire taksálja tég-
láinak számát a kályhásmester. 
Gyűjteményének 90-95 %-a nagy 
Magyarország téglagyáraiból került 
ki. Vannak darabjai a gróf Erdődy-
től, Dobáról, GED felirattal (Gróf 
Erdődy Doba), s mutat téglát gróf 
Erdődy Kajetán jánosházi (Károly-
háza) téglagyárában készült termé-
keiből is. No, meg az Eszterházyak 
(Gróf Eszterházy Péter) devecseri 
téglagyárából is (G:E:P: 1875-ből 
és 1895-ből), amelyeken más-más 
évszámok olvashatók, mutatva 
azt, hogy sok éven át, évtizedeken 
keresztül gyártották a kitűnő mi-
nőségű téglákat. Ezek mind, mind 
ipartörténeti emlékek, éppúgy, 
mint a „Weszprémi Püspökség” 
(W.P.) téglái. Az országban a So-
mogy megyei Göllén (Fekete István 
író szülőfaluja) van egy téglamúze-
um, állandó kiállítással, melyet Őri 
Nándor építőmester hozott létre, 
mondja el Molnár György. Kiállítot-
ták ott az ő adományát is, a GED fel-
iratú Erdődy-téglát is, amit büszkén 
nézegetett a megnyitó-ünnepsé-
gen. Birtokol a kályhásmester több 
igen öreg téglát is. A jó állapotú 17. 
századi R.G.V.M. monogrammal 
ellátott téglájára is nagyon büszke. 
Raimondo Graf Von Montecuccoli 
a megfejtés, árulja el a titkot, mi-
közben végigsimítja a fali tárlóban 

lévő ritkaságot. Montecuccoli 1660-
tól Győr város kormányzója, Győr 
várának főkapitánya. Gyártott téglái 
350 évesek, vagy még annál is ré-
gebbiek. Hogy honnan gyűjtötte a 
„kincseit”, arról csak annyit mond, 
hogy az öreg épületek bontása utá-
ni törmelék-lerakatokban érdemes 
kutatni, keresgélni. Sajnálatos, hogy 
újabban erős őrlő-gépekkel szinte 
ledarálják a bontott anyagot, meg-

semmisítve ezzel az ipartörténeti 
emlékeket, a téglákat is. Pedig a 
régi téglák igen jó minőségűek, 
nem mállanak, pengő hangot ad-
nak, ha megkoccintjuk azokat. E 
ritka hobbit kedvelők „Pecsétes 
tégla-mániások fóruma” címen, az 
interneten társalognak egymással 
a szenvedélyükről…

M. Mester Katalin

A „pecSéteS” téglAgyűjtő…
Molnár György kályhásmester érdekes hobbinak hódol

devecserben kiemelt kedvezménnyel!



- 15 -Alapítva 1927-ben Sport / könyvajánló

A labdarúgó megye I. fordulóinak elmúlt mér-
kőzéseiről Cserna Róbert, a Devecseri Sport 
Egyesület futballcsapatának edzője számolt be 
lapunknak.

2016. október 9. Úrkút SK- Devecser SE 0:1 
(0:1) 
Gólszerző: Szakonyi.
Jók: Kuti, illetve az egész Devecser.
Cserna Róbert: Rögtön az elején rúgtuk a gólt. 
Az elmúlt öt elveszített meccs után nagyon nagy 
elszántsággal mentünk az Úrkútnak. Gyakorlati-
lag abszolút meglepő volt a kezdésünk, mivel az 
elmúlt fordulókban a helyzetekig is alig jutottunk 
el. A 20. percben 4-0-ra kellett volna vezetnünk! 
Az előnyünket meg tudtuk őrizni, a mutatott 
játék alapján abszolút megérdemelten győztünk.

2016. október 16. Devecser SE-Öskü FC 4:2 
(1:1) 
Gólszerző: Szakonyi, Szélessy, illetve Barcza, 
Tallián.
Jók: Szakonyi, Szélessy, Király, Szöllősi, illetve 
Barcza, Tallián.
Cserna Róbert: Rúgtunk hat gólt a mérkőzé-
sen… avval a néggyel, amit az ellenfélnek, nem 
is volt gond, de az a másik kettő a szerencsétlen 
mentéseknek volt köszönhető, mert különben 
a fene tudja, hogy hova ment volna el a labda! 
Nagyon sok helyzetet dolgoztunk, és hagytunk 
ki, de megérdemelten győztünk.

2016. október 23. Ugod SE- Devecser SE 0:5 
(0:1) 
Gólszerző: Szélessy (2), Szakonyi (2), Horváth R.
Kiállítva: Hegedűs (84.).
Jók: Zsirai, illetve Szakonyi, Szélessy, Cserna.
Cserna Róbert: Ez volt az a mérkőzés, ami min-
den edzőnek az álma. Egy (mindkét csapatnak) 
rossz talajú pályán, lelkesen és több szerencsével 
focizva tudtunk győzni. Még az a labda is az ugodi 
kapuban kötött ki, amit nem is oda szántunk. 

Ennek ellenére két számjegyű is lehetett volna 
a végeredmény, annyi helyzetet dolgoztunk ki.

2016. október 29. Devecser SE-Magyarpolány 
1:0 (1:0) 
Gólszerző: Szélessy 
Kiállítva: Csicsics (74.).
Jók: senki, illetve Kócsár
Cserna Róbert: Hamar megszereztük a vezetést, 
de borzasztó rosszul játszottunk. Mindkét csapat-
nak voltak lehetőségei és inkább azt mondom, 
hogy ez egy kiegyenlített küzdelem volt.

2016. november 6. Zirc-Dudar -Devecser SE 
3:2 (1:0) 
Gólszerző: Turner, Csordás, Dávid, illetve Szé-
lessy, Burucs. 
Jók: Turner, Csordás, illetve Paksai, Csepregi
Cserna Róbert: Fordulatos mérkőzés volt, ahol 
két „játszós” csapat találkozott bokáig érő sárban. 
Ami mindkét csapat erőssége, az nem nagyon 
tudott kijönni. Ők szerezték meg a vezetést az 
első félidőben, amit aztán a másodikban meg 
tudtunk fordítani. 1-2-nél Tisonyai Ricsi rúgott 
egy kapufát, Burucs Kari kapussal szemben hi-
bázott, aztán kaptunk két gólt, talán az utolsót 
hosszabbításból is. Kiegyenlített mérkőzésen egy 
döntetlen reálisabb eredmény lett volna. Több 
alázattal, fegyelemmel meg kellett volna nyernünk 
a találkozót.

Ifj. Kozma György

deVecSer SportjA - A „Mennyei Megyei”

MArcell újból európA élén (folytatás az első oldalról)

Felnőtteknek:
Gróf Nádasdy Borbála: 
A szabadság zaga

„Nádasdy 
történetei 
apró kis 
semmisé-
gek, vagy 
éppen a 
mihozzánk 
bekopog-
tató világ 
általunk is 
„ i smer t” 
nagyságai-
nak emberi 
vonásai - 
vagyis min-
den-min-
den, amiről egyszerre álmodozik a kamaszfiú és 
-leány, s a kádári borzalomba beleiszonyodó, itthon 
maradó magyar. Nádasdynak megadatott mindaz, 
amiről mi csak álmodoztunk - és ő mégsem bo-
londult bele. Egy az örök magyar emigrációból - s 
egy a kevesekből, aki több lett mindettől, miközben 
megőrizte önmagát.”

Gyermekeknek:
Berg Judit: Rumini

„Rumini 
fordulatos, 
izgalmas, 
szellemes, 
kitűnően 
megírt, le-
tehetetlen 
k a l a n d -
regény, a 
csavargó-
ból hajósi-
nassá lett, 
szeretni-
való, bátor 
és agyafúrt 
k i s e g é r, 
Rumini főszereplésével. Berg Judit bátran ha-
sonlítható olyan ifjúsági vagy gyerekíró klasszi-
kusokhoz, mint például a svéd Astrid Lindgren 
- ő is bámulatosan ért a gyerekek nyelvén. A titka 
pedig valószínűleg az, hogy komolyan veszi a 
gyerekeket, és komolyan veszi a mesterségét: 
gyerekeknek írni.”

kÖnyVAjánló

devecseri Városi könyvtár és 
Művelődési Ház nyitva tartása: 
H-K: 12-17 Sz: Szünnap Cs-P: 9-17 

Szo: 8-12 (tanítási időben)

Megérkezésükkor szembesültek azonban azzal, 
hogy pár versenyző híján 2000 fő nevezett a ver-
senyre. A sportcsarnok és a szervezés most is ha-
gyott némi kívánnivalót maga után, de rutinosan 
túltették magukat rajta és sikerült teljes erővel a 
versenyre koncentrálniuk. Az első versenynapon 
a csapatok tettek próbát. A felnőtt férfi sanbon 
kumite csapat (Kovács Marcell, Takács András, 
Takács Miklós) a házigazda olaszokkal szemben 
csak leléptetéssel tudott veszíteni. „Mindenki 
megpróbálta magából a maximumot kihozni, de 
ezen a napon sajnos csak ennyi volt bennünk. A 
verseny első napján főként olaszokkal meccsel-
tem, köztük nagyon jól képzettekkel, de a romá-
nok, franciák, angolok is nagyon jó versenyzőkkel 
érkeztek. A saját meccsemet meg is nyertem 6:3-
ra, de sajnos a bírók a házigazdáknak kedveztek 
és leléptették a csapattársam, így kiestünk. Ez volt 

a legfájóbb”. Az utolsó versenynap a döntők napja 
volt, kivéve a junior és a felnőtt kategóriában 
egy-két csoportot, így Marcellnek is ezen a napon 
kellett végigküzdenie magát ellenfelein. Marci 
a tőle megszokott magabiztossággal sorra verte 
ellenfeleit fejrúgásokkal és ütésekkel. Valóban 
a kategória legjobbja volt és így megérdemelten 
ítélték neki az Európa-bajnoki címet. Az egész 
verseny emlékezetes volt számára, de talán a 
legszebb a csapattársakért való szurkolás, és az, 
amikor a dobogón állva érte szólt a Himnusz. 
Marcell távolabbi terveit tekintve jövőre a hazai 
versenyek mellet szeretne kijutni UWK által 
rendezett világ-, és a Kolozsváron megrendezésre 
kerülő Karate-Európa-bajnokságra. 

Sikeres felkészülést 
és jó egészséget kívánunk!
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Esküvő után a fiatal asszonyka kérdezgeti újdonsült párját:
- Mondd drágám, te kit kedvelsz jobban a szép, vagy az okos nőket?
- Egyiket sem, édesem, hiszen téged vettelek feleségül – válaszol nője arcát 
megsimogatva az ifjú férj.

Kakasszó
- Papa, miért kora hajnalban kukorékol a kakas? – kérdezi Pistike a 
nagyapját.
- Azért kisfiam, mert igyekezniük kell. Ha a tyúkok felébrednek, többet 
nem juthatnak szóhoz.

Professzorok a nudista strandon
Három idősödő prof megbeszéli, hogy életükben egyszer elmennek egy 
nudista strandra. Napoznak, lapozgatják az újságot, amikor ijedten felkiált 
az egyik:
- Jaj, itt jön a Molnárné a fizika tanszékről!
Ketten az ágyékuk elé kapják az újságot, a harmadik prof meg a fejére teríti. 
Nincs mit tenni, zavartan üdvözlik egymást Molnárnéval, majd megkérdik 
a harmadik társukat:
- Te miért a fejedre tetted az újságot?
- Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de engem az arcomról ismernek meg…

Gyűjtötte: M. Mester K.
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: E, A, Ő, 
E, É, A) 11./ Trójai .... 12./ Budapest melletti nagyváros 13./ Olyan atom 
vagy molekula, amely elektromos töltéssel rendelkezik 14./ Az Ezerjó 
városa 15./ Síkság 17./ ....ív (Köríves szerkezet) 18./ Konyhai eszköz 20./ 
Kalcium vegyjele 21./ Hajó közepe! 22./ Ételízesítő 24./ Fába vés 26./ 
Órát javító mester 28./ Célkitűzés 30./ Görög törzsek egyike 31./ Ítél pá-
ratlan betűi! 32./ Ifjúsági Magazin rövidítve! 34./ Katalin egyik változata 
35./ Véd 36./ Ausztria és Vatikán autójele 37./ ....i csata (1806. október 
14.) 38./ Kötőszó 39./ Verset mond 42./ Rét szélei! 43./ Nikkel vegyjele 
45./ Hosszú morzejel 46./ Függő zár 48./ ... Amádé (Kiskirály)     

FÜGGŐLEGES: 2./ Repülő csészealj 3./ Rakéta regénytár rövidítve! 
Liba.. (Gazdasági épület) 5./ Van ilyen hagyma! 6./ Orvosi recept 7./ Tör-
ténelmi időszak 8./ Azonos egyjegyű mássalhangzók 9./ Balaton vizét 
levezető csatorna 10./ Ismert műve a Nana 14./ A megfejtendő rejtvény 
második része ( Zárt betűk: Á, K, Á, O, P, P, P ) 16./ Vegyjele: Sn 17./ Ma-
gyar zeneszerző 19./ ... László (A nagy utazás zeneszerzője) 23./ Hegy-
tető 25./ Opel páratlan betűi! 27./ Cipész eszköz 29. / .... Pavone (Olasz 
énekesnő) 33./ Az „ örök nő „ 35./ ... Yoko (John Lennon felesége) 39./ 
Nyakmelegítő 40./ Parád közepe! 41./ Algéria és Ausztria autójele 42./ ... 
Zsuzsa (Író- és műfordító) 44./ Kötőszó 45./ Határ része! 47./ Kicsinyítő 
képző 
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gyerekSzáj
Környezetismeret 1. osztály- Az alma körüli bizonytalanság
1. Tanító: Akkor most mindenki írja le a lapra a nyilak mellé az alma 
részeit, de előtte ismételjük át, miről beszéltünk! Mi borítja az almát kívül?
Gyerek: Nyilak.

2. Gyerek: A gránátalmát meg lehet enni?
Tanító: Igen.
Gyerek: Jujjjjjj, és nem robbanunk fel tőle?
Tanító: Ezt most komolyan kérdezed?
Gyerek: Igen, mert szerintem az almába rejtik a gránátot, és titokban 
árulják.
Tanító: Nem! Nyugodtan megeheted.
Gyerek: De akkor miért nem hívják csak simán almának?

Nyárs Hajnalka

HirdeSSen nálunk!
Hirdetések, köszönetnyilvánítások, jókívánságok díjai:

Teljes oldal (1/1): 35 000 Ft
Fél oldal (½): 18 000 Ft
Negyed oldal (¼): 9500 Ft
Nyolcad oldal (1/8): 5000 Ft
Tizenhatod oldal (1/16): 2600 Ft
4 x 4-es területű: 1400 Ft
Apróhirdetés (20 szóig): 600 Ft

A hirdetési szöveget a könyvtár információs pultjánál lehet leadni.


