
A Devecseri Városi Művelődési 
Ház adott otthont a városunkban 
első alkalommal megrendezés-
re kerülő Miss Somló elnevezé-
sű szépségverseny döntőjének. 
2016. augusztus 27-én este 7 
órakor, a megtelt színházterem-
ben minden megjelent arra várt, 
hogy végre eldőljön, melyik hölgy 

nyeri el a Somló-vidék legszebb 
lánya címet. Az egybegyűlteket 
Kara László moderátor köszön-
tötte, majd a Devecseri Ifjúsági 
Fúvószenekar rézfúvós kvintettje 
latin dallamokkal alapozta meg 
a hangulatot. Ferenczi Gábor pol-
gármester beszédében elmondta, 
hogy a rendezvény célja a közeli 

Somló turisztikai lehetőségeit ki-
használva, Devecser a Somló fővá-
rosa marketingjének erősítése, a 
szépségipar iránt érdeklődő lányok 
számára lehetőségek biztosítása, és 
természetesen az, hogy egy ilyen 
esemény kapcsán mindenki jól 
érezze magát. Megköszönte mind-
azok közreműködését, akik bármi-

lyen módon hozzájárultak ahhoz, 
hogy Devecserben ez a rendezvény 
megvalósulhatott. Külön köszöne-
tét fejezte ki a támogatóknak, akik 
segítségével megújulhat a Műve-
lődési Ház „ódon” színházterme. 
A köszöntőt követően színpadra 
léptek az est főszereplői. 

Szeptember 1-jén reggel az utcák 
újra megteltek gyerekekkel és kí-
sérő szülőkkel, ami biztosan jelzi a 
tanévkezdés idejét. Újra becsenget-
tek az általános iskola tanulóinak és 
pedagógusainak. A folyosókat ismét 
betöltötte a gyerekzsivaj. Az ünnepé-
lyes tanévnyitón a Devecseri Ifjúsági 

Fúvószenekar növendékei által ját-
szott dallamok hívták a „nagyiskola” 
előtti térre az ünneplőket. A diáko-
kat a hagyományoknak megfelelően 
vidám verses, dalos összeállítással 
köszöntötték társaik, akik egyben 
búcsút mondtak a nyárnak. A legiz-
gatottabbak minden bizonnyal a kis 

elsősök voltak. Az iskola igazgatója 
örömmel szólt hozzájuk, a második 
évfolyam tanulói pedig apró ajándék-
kal kedveskedtek számukra, hogy fel-
szabadultabban érezhessék magukat. 
Az iskolai élet sok újdonságot, vál-
tozást hoz majd az életükbe, melyet 
az oktatási intézmény igyekszik ész-
revétlenül megoldani. A visszazök-
kenés az iskola világába nem csak 
a kicsik, hanem mindenki számára 
nagy feladat. Hiszen, de jó is volt a 
nyár! Míg a gyerekeknek pihenéssel, 
addig a felnőtteknek munkával telt 
ez az időszak. A szünidő alatt több 
fejlesztés is zajlott az intézményben, 
a pedagógusok számos programot 
szerveztek tanulóiknak. A korsze-
rűsítés, felújítás részleteit, a nyár 
folyamán bekövetkezett személyi 
változásokat, a lezajlott programok 
eredményességét, az elkövetkezen-

dő időszak feladatait Mayer Gábor 
iskolaigazgató ismertette, majd záró 
szavaiban ünnepélyesen megnyitot-
ta a 2016-2017-es tanévet. Örömteli 
pillanata volt az ünnepségnek, hogy 
Ormándlaky Péter tanár úr munkája 
elismeréséül Pedagógus Szolgálati 
Érdemérem kitüntetést vehetett át. 
Ihászné Szabó Katalin a zeneiskola 
vezetője szólt a zeneiskola előnyeiről, 
és a pótbeiratkozás lehetőségéről. A 
tanévnyitót a zenekari Szózat zárta, 
melyet követően minden osztály el-
foglalta a saját termét, előkerültek 
az órarendek, az iskolatáskák, és a 
különböző taneszközök. Hivatalo-
san is véget ért a vakáció, újabb tíz 
hónap tanulás vár a Gárdonyisokra. 
Kitartást, vidámságot, szorgalmat 
mindenkinek! Hajrá új tanév!

Nyárs Hajnalka
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Alapítva 1927-ben

MEGVAN A SOMLÓ-VIDÉK LEGSZEBB LÁNYA 

Miss Somló Varga Fatima (középen) 1. udvarhölgy: Csenki Rebeka (jobbról) 2. udvarhölgy: Fűzfa Rebeka (balról) 
Nagy Balázs (Metthew Fotó)

MEGSZÓLALT A CSENGŐ A GÁRDONYIBAN

Juhász Gyula:
ŐSZ 

Opálos színei bágyadt ködében
Leszáll reám a kora alkonyat,

Kései tűzrózsák nyílnak a réten
S az égen a mély csöndesség fogad.

Nagy topolyafák gallya hullong gyéren
És sötétben hallgat a tó

S a kolomp úgy méláz a lomha légben,
Mint altató.

Hűs szele húz át az ősznek a réten,
Fázik a lelkem, érzi a deret,

Keresnék valamit a messzeségben,
Kihunyt fényt, elnémult üzenetet...
Oly hirtelen borult az est fölébem

S az ősz oly gyorsan rámtalált,
Úgy állok itt a hervadó vidéken,

Mint a topolyafák.

(Folytatás a 10. oldalon)
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Nyilvános képviselő-testületi ülés, 
2016. augusztus 31.
Napirend előtt:
Ferenczi Gábor polgármester el-
mondta, hogy az előző napon több 
mint 5km út átvétele történt meg. 
Van azonban 1-2 kritikus pont, amely 
megoldást sürget. Ilyen például a Pe-
tőfi téri gyalogátkelőhely, saját pénz-
ből kell megoldani, a Szabadság téren 
és a Deák téren lámpatesteket kell 
elhelyezni, utóbbin gyalogátkelőhe-
lyet kell létrehozni, a lakók érdekeit 
figyelembe véve. Szükség lesz csapa-
dékvíz elvezetésére is néhány helyen. 
Tartják a szeptember 30-i határidőt. A 
polgármester közölte, hogy elkészült a 
„kisiskolában” az új biztonságos villa-
mos hálózat, körülbelül 7 millió forint 
ráfordítással. Augusztus 2-án benyúj-
tották a helyi választási bizottsághoz 
a használtcikk piac önkormányzati 
üzemeltetésével kapcsolatos kérelmet. 
Kérdésre válaszolva a polgármester 
kifejtette, hogy az augusztus 20-i 
ünnepség elmaradásának oka, hogy 
nem készült el a város kemencéje, 
amely önkéntes munkával készül, 
valamint a rendezvényhez testületi 
döntés is kellett volna, ha túllépi az 
50.000 forintos polgármesteri kere-
tet. A templom és a plébánia előtti 
téren nem lehet rendezvényt tartani 
átminősítés miatt. Bognár Ferencné 
képviselő figyelmeztetett, hogy a plé-
bánia még mindig lakóháznak van 
nyilvántartva, de ő kezébe vette az 
ügyet és jelezte az atyának, ha kell, a 
Bognár-család megoldja a helyzetet. 
Majd megjegyezte, hogy arra megy ki 
a játék, hogy a polgármester „álljon 
fel”, de a 3 évet akkor is végig fogja 
csinálni. Kozma György képviselő 

megjegyezte, hogy az elmaradt au-
gusztus 20-i rendezvényért vállalni 
kell a felelősséget. Mayer Gábor kép-
viselő is hiányolta az évtizedes hagyo-
mányú ünnep megrendezését, majd 
Bognár Ferencné kérdésére válaszolt. 
Az iskola gyereklétszáma stagnál, ha 
szülő keresi meg bármilyen ügyben, 
megbeszélik a dolgokat. Szóba került 
még az augusztus 6-i Művelődési Ház 
melletti rendezvény körüli bonyoda-
lom, amelyért a főszervező dr. Kara 
László elnézést kért, bár véleménye 
szerint sokkal kisebb volt a rendbon-
tás, mint azt állították.
Napirend:
1.  Az SZMSZ módosítását a képvi-

selő-testületben és a bizottsági 
tagságban kialakult változás tette 
szükségessé. Boldizsár Zsolt le-
mondott mandátumáról, helyét 
Kovács László képviselő töltötte be. 
A testület Vörös Tibor gazdasági és 
ügyrendi bizottsági megbízatását 
visszavonta.

2.  A testület a „Leromlott városi te-
rületek rehabilitációja” című pá-
lyázaton való indulásának vissza-
vonását kérte 201 aláírást gyűjtve 
a devecseri lakosság egy része. A 
polgármester ismertette, hogy a 
200 milliós, 100%-os támogatású 
pályázatból szociális bérlakások, 
játszótér, parkoló épülne. El akar-
ja oszlatni a környéken (Bocskai 
utca) lakók félelmét. A lakásoknál 
csak a közösségi elveket elfogadó 
családok jöhetnek szóba. Kompro-
misszumként, ha nyer a pályázat, 
eldönthetik, hogy a lehetőséget hol 
és hogyan használják ki. Holczin-
ger László bizottsági elnök közölte, 
hogy a gazdasági bizottság nem ho-

zott döntést. Előzetesen egyeztetni 
kellett volna. Óvári Márton képvi-
selő alátámasztotta ezt a véleményt. 
Bendes István jegyző véleménye 
szerint le kell ülni, és megbeszélni a 
témát. Véleménye szerint nem lehet 
vita, meg kell kezdeni az építkezést, 
érdemes terjeszkedni, Devecsert 
fejleszteni kell. Nincs félelemre ok, 
hisz a testület dönti el, ki juthat 
szociális bérlakáshoz. Ismertette a 
TOP-os pályázat körülményeit: rö-
vid a beadási határidő, kevés idő áll 
az előkészítésre, a háttér dokumen-
tációkat később kell leadni. Eddig 
minden pályázatot beadtak. Ki kell 
használni a lehetőségeket. Sárközy 
Róbert a tiltakozók jelenlévő kép-
viselője elmondta, nem akarják, 
hogy a környékükön szociális bér-
lakás épüljön, ezért küldték be a 
201 tiltakozó aláírást. A hosszú vita 
után 3 igen, 2 nem, 1 tartózkodással 
érvénytelen döntés született.

3.  A Miss Somló sikeres rendezvény 
volt 1 millió nettó bevétellel. Az 
összeggel a Művelődési Ház szék-
sorának kicseréléséhez járulnak 
hozzá.

4.  A Startmunka programról szóló be-
számolót a gazdasági bizottság nem 
fogadta el. Mayer Gábor hangsú-
lyozta, a program lényege az, hogy 
hány embert tud visszavezetni a 
munka világába. Bognár Ferencné 
jelezte, hogy gyakran ellenőrzi a 
programot, ahol vannak „gyerek-
cipőben” járó dolgok, de van egy jó 
vezető, akit segíteni kell. A polgár-
mester javasolta, hogy szeptember 
15-ig legyen közös bejárás, ahol 
lehet tenni érdemi megállapítá-
sokat, javítani a hiányosságokat. 

Holczinger László újratárgyalást 
kezdeményezett. Molnár András 
Kadocsa programvezető elmondta, 
hogy nagyon szerteágazó munkát 
végeznek. A „Startban” meghatá-
rozottakon túl is vállalnak felada-
tokat. A szavazás 2 igen, 1 nem, 2 
tartózkodás, nincs döntés.

5.  A használtcikk piac üzemelteté-
se ismét hosszú vitát váltott ki. 
Ferenczi Gábor polgármester ki-
emelte, ha az önkormányzat átveszi 
az üzemeltetését, saját bevételhez 
jut, melyre számításokat is végzett, 
valamint munkahelyeket teremt. 
A devecseriek kedvezményt kap-
nának. Holczinger László bővebb 
tájékoztatást kért. Ő is kidolgozott 
2 szisztémát, amely eltér a polgár-
mesterétől. Bendes István jegyző 
elmondta, hogy nem kell félni az 
üzemeltetéstől. Minden lehetőség 
megvan a bővítésre is. Az önkor-
mányzat nyugodt biztonsággal 
üzemeltetheti, de bármikor le is 
mondhatja. Véleménye szerint, 
csinálni kell egy darabig. Legrosz-
szabb esetben 0 szaldós lesz. Óvári 
Márton és Holczinger László nem 
zárkózott el az önkormányzati 
üzemeltetéstől, de pontos számí-
tást kér. Például hány fő, milyen 
feltételekkel dolgozna ott stb. Né-
meth Ákos Pál ügyvéd felhívta a 
figyelmet a szerződés különlegesen 
fontos pontjaira és az üzemeltetés 
jelentőségére. Az önkormányzati 
üzemeltetésről a szavazás: 2 igen, 
 3 nem.

       Ezután a testület határozatkép-
telenné vált.

Váti Ferenc

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
- AMIRŐL A DEVECSERIEKNEK TUDNI KELL

Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt időszakban megszaporodó rongálások miatt a Makovecz-lakóparkban lévő Sportpálya használata a következő időszakban az alábbi módon 
lehetséges:

A Sportpálya használatát 2016. szeptember 1-től minden nap 08 órától 19 
óráig biztosítjuk. 
Minden esetben az igénybevevő felelős a pálya rendeltetésszerű használatáért, 
a rendért, a tisztaságért, és az esetleges károkért. A rendet és a tisztaságot 
Devecser város közterület-felügyelője, Kurányi Jenő folyamatosan ellenőr-
zi. Kérem, hogy észrevételeiket, javaslataikat, panaszaikat jelezzék felé: a 
06/20/346-73-32 telefonszámon.

Tisztelettel:
Ferenczi Gábor

polgármester

A pálya alapvetően zárva van, kulcsokat helyeztünk el lakóparki in-
gatlantulajdonosoknál, melyek előzetes egyeztetés alapján átvehetők:

NYOMA LÁSZLÓ 06/30/252-61-26

SZÖVÉRFI GELLÉRT 06/20/477-85-78

KOVÁCS OTTÓ 06/30/560-60-10

FÁBIÁN FERENC 06/20/209-15-70

ÖNKORMÁNYZAT-FELHÍVÁS
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Lakossági felhívás használt gumiabroncsok begyűjtésére
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunk a tavalyi évhez hasonlóan az idén is vállalja az Oktogon Rubber & Tyre Hulla-
dékhasznosító és Kereskedelmi Kft-vel kötött szerződésnek megfelelően a használt gumiabroncsok begyűjtését, melyet 2016. október hónapban az 
alábbi körzetekben és időben végzünk Devecser belterületén:

Kérjük, hogy használt, feleslegessé vált gumiabron-
csaikat a megadott kihelyezési időben, könnyen hoz-
záférhető módon helyezzék el az ingatlanuk előtt.
Szíves együttműködésüket köszönjük.

Tisztelettel:
Ferenczi Gábor 

polgármester
Kurányi Jenő 

közterület-felügyelő

Tisztelt Lakosság!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a járási me-
netrendi egyeztetésen elhangzott észrevételeinket az 
Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda 
elfogadta és a városunk kérésére 2016. szeptember 
1-től a 7942/723 és 724 sz. autóbusz járatok (Pápa- 
Dabrony-Tapolca-Révfülöp autóbusz vonalon) meg-
állnak a Devecser, újtemető elnevezésű megállóhelyen.

Tisztelettel:
Ferenczi Gábor

polgármester

Menetrend-kivonat az érintett autóbusz járatokról 
Érvényes: 2016. szeptember 1-től:

Kihelyezés ideje: október 17-én 8 órától
Gábor Áron utca
Dobó István utca
Kis köz
Ifjúság utca
Szél utca
Honvéd utca
Hársfa utca
Lakatos utca
Simon István utca
Akácfa utca
Fekete Antal utca
Domb utca
Bartók Béla utca
Vasvári Pál utca

Szállítás: október 18-21-ig

Kihelyezés ideje: október 10-én 8 órától
Homok utca
Miskei utca
Sümegi út
Eötvös L. utca
József Attila utca
Mikes Kelemen utca
Mező utca
Virágzó utca
Deák Ferenc utca
Budai Nagy Antal köz
Makovecz-lakópark
Kodály Zoltán utca
Ady Endre utca
Nagy László utca
Gárdonyi Géza utca
Somogyi Béla utca
Dózsa György utca
Csokonai utca

Szállítás: október 11-14-ig

Kihelyezés ideje: október 3-án 8 órától
Vásárhelyi utca
Kossuth Lajos utca
Béke utca
Iskola utca
Szent Imre utca
Árpád utca
Hunyadi utca
Zrínyi utca
Esze Tamás utca
Arany János utca
Rákóczi utca
Deák tér
Damjanich utca
Klapka utca
Bem utca
Achim András köz
Toldi utca
Táncsics Mihály utca
Szabadság tér
Széchenyi utca
Rózsa köz
Jókai utca
Park utca
Lékai utca
Olajtöltő állomás
8-as út melletti házak

Szállítás: október 4-7-ig
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BECSENGETTEK

Az iskola közössége folytatja felelős-
ségteljes munkáját. A tavalyi sikeres 
tanév után az iskola ismét kinyitotta 
ajtaját. 
Az elmúlt év főbb sikerei 
A Devecseri Gárdonyi Géza Ál-
talános és Alapfokú Művészetok-

tatási Iskola az előző tanévben is 
szép eredményekkel büszkélkedhet 
mind a tanulmányi munka, mind 
művészeti és egyéb területen. Ta-
nítványainkból igyekszünk felszínre 
hozni a szunnyadó képességeket, sok 
versenyzési lehetőséggel kínáljuk 
meg őket, hogy bizonyíthassanak, 
megmutathassák, mire képesek. 
A tehetséggondozást kiemelt te-
rületként kezeljük iskolánkban, a 
benne tevékenykedő kollégák óriási 
feladatot végeznek töretlen hittel és 
lelkesedéssel. Minden eredmény-
re büszkék vagyunk, mert tudjuk, 
hogy óriási munka és erőfeszítés 
van mögötte, elért eredményeinket 
„Akikre büszkék vagyunk” címmel 
az iskolai aula egyik paravánján is 
meg lehet tekinteni, illetve az iskola 
honlapján rendszeresen beszámo-

lunk friss eredményeinkről. /www.
gardonyi-devecser.sulinet.hu/ Azo-
kat a tanulókat, akiknek vele szü-
letett adottsága a jó kézügyesség, 
jó mozgás, szép hang vagy kiváló 
értelmi képesség, minden területen 
igyekeztünk a tanév során segíteni 
tehetsége kibontakoztatásában. A 
lehetőségeket mind tanórán, mind 
tanórán kívül megragadtuk. Az isko-
lában harmadik éve tehetségfejlesztő 
munkaközösség is működik 4 felsős 
szaktanár és 2 alsós tanító közremű-
ködésével, hogy a tanulók képessé-
geit, különböző területeken meg-
nyilvánuló tehetségét gondozzák, 
segítsék fejlődésüket. Alsó tagozaton 
rendszeresen szerveznek a tanítók 
házi versenyeket pl. matematikából, 
nyelvtanból, szövegértésből, környe-
zetismeretből.  Hagyománya van a 

Gárdonyi szépíró és szépkiejtési ver-
senynek is. Sportos tevékenység az 
ősszel megrendezett Gárdonyi-futás, 
mely nagyon vonzó a gyermekek 
számára. Tanulóink összemérhet-
ték népdaléneklési képességüket is,  
versmondó versenyen bizonyíthat-
ták tehetségüket és különböző rajz-
pályázatokon is indulhattak /s általá-
ban szép eredménnyel tértek haza/. 
Mivel felméréseink szerint tanulóink 
44%-a a képzőművészetek területén 
tűnik ki  tehetségével, különösen 
nagy hangsúlyt helyezünk erre a te-
vékenységre. Az én világom című 
rajzpályázaton három alsós kisdiák 
is kimagasló eredményt ért el. A De-
vecseri Rendőrs rajzpályázatán is 
kiváló eredmények születtek. Külön 
megemlítendők a mesemondó ver-
senyen elért kimagasló helyezések, 

NYÁRBÚCSÚZTATÓ DÉLUTÁN

A Devecseri Család-és Gyermekjó-
léti Központ munkatársai a szünidő 
folyamán is rendszeresen tartották 
a kapcsolatot a gondozott csalá-

dok gyermekeivel.  A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermekek számára biz-
tosított nyári étkeztetések alkalmá-

val, keddi és csütörtöki napokon 
kézműves foglalkozásokat, és egyéb 
szabadidős tevékenységeket nyúj-
tottak az érdeklődők számára. Az 
iskola- és óvodakezdést megelő-
ző napokban egy nyárbúcsúztató 
délutánra készültek, mely 2016. 
augusztus 30-án került megren-
dezésre a Családsegítő Központ 
udvarán. A gyerekek ügyességi 
népi játékokkal, kézműves foglal-
kozásokkal, zenével, beszélgetéssel 
búcsúztatták a nyarat. György Anita 
vezető elmondása szerint a jövőben 
olyan programok megvalósítását 

tűzték ki célul, melyek célirányosan 
a gyerekek érdeklődési körét veszik 
alapul, nagy hangsúlyt fektetve pél-
dául a drogprevencióra. A hatékony 
segítségnyújtás érdekében elenged-
hetetlennek tartja a jelzőrendszer 
megfelelő működését, benne a 
jelzőrendszeri tagok rendszeres 
tájékoztatását. A kellemes délután 
kapcsán lehetőség nyílt a gyerekek-
kel való beszélgetésre is, akik el-
mondták, hogy örömmel érkeztek, 
szívesen vettek részt a programon, 
és jól érezték magukat. 

Nyárs Hajnalka

VENDÉG A BABA-KLUBBAN

A 2016 májusában alakult Ba-
ba-Klub minden hónap első hétfő-
jén tartja foglalkozásait a Devecseri 
Városi Művelődési Házban, ahova 
várandósokat, valamint 0-3 éves 
korú gyerekeket várnak szüleik-

kel a szervezők. A kicsiknek egy 
ilyen összejövetel kiváló színtér a 
másik gyerekhez való közeledés-
re, az együtt játszás élményének 
megélésére, a szülők számára pedig 
jó alkalom a tapasztalatok megosz-

tására. Jáger Csilla védőnő invitálá-
sára szívesen mentem a legutóbbi 
összejövetelre, ahol a vendég dr. 
Major Zsuzsanna gyermekorvos 
tartott előadást a lázcsillapításról, 
a nem kötelező gyermekkori vé-
dőoltások fontosságáról, valamint 
az őszi időszakban kialakuló beteg-
ségek megelőzéséről. Az érdeklődő 
édesanyák sok fontos, praktikus ta-
nácsot ismerhettek meg mindegyik 
témában. Az előadás alatt mindenki 
megfogalmazhatta kérdéseit, mi-
közben csemetéjét is figyelte önfe-
ledt játéka közben. A klub állandó 
vendége kisfiával Németh Noémi 
zenetanár, aki minden alkalommal 
foglalkozást is tart. Ennek célja a 
zenei élménynyújtás, hogy a részt-
vevő gyerekek és felnőttek átéljék 
a közös játék, éneklés örömét. A 
szülők egyfajta mintát kapnak, 

hogy hogyan kezdődhet a család-
ban a zenei nevelés. Voltaképpen 
ez nem műsor, hanem a résztvevő 
felnőttekkel együtt hozzák létre 
az élményt. Ezek a foglalkozások 
a szülőknek adnak útmutatást, és 
nem a gyerekek tanításáról szólnak, 
ahol mindig élő énekszó hallható 
gitárjáték kíséretében. Simonné 
Boros Adrienn védőnő elmondta, 
hogy ezek a foglalkozások Deve-
cser Város Önkormányzata támo-
gatásával valósulhatnak meg. Nagy 
élmény volt számomra a klubban 
töltött idő, és a 2016. október 3-i 
foglalkozáson - ahol a gyermekkori 
balesetek megelőzése, sebellátás, 
újraélesztés témában Bakos Ferenc 
mentőtiszt lesz az előadó – is szí-
vesen veszek majd részt. 

Nyárs Hajnalka
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tanulóink a Somló Környéki Me-
semondó Verseny gyémánt, arany 
vagy ezüst fokozatát szerzik meg 
rendszerint. Felső tagozaton is szer-
teágazó tevékenység folyt a tehet-
séggondozás területén. Rendeztünk 
iskolai szintű nyelvi logikai versenyt, 
német nyelvi szavalóversenyt, hir-
dettünk rajzpályázatot, részt vettünk 
terepi természetismereti versenyen. 
Kiemelkedő volt a tehetségfejlesz-
tő munkaközösség által szervezett 
tankerületi szintű természetvédelmi 
vetélkedő, ahol a 7 részt vevő csapat-
ból az első három helyet devecseri 
gyerekek szerezték meg. Az iskolai 
szinten megrendezett Múltidéző 
című történelmi vetélkedőn minden 
évfolyam diákjai kitettek magukért, 
kiváló teljesítményt nyújtottak. 24 fő 
csatlakozott ehhez a programhoz. 
A BÁN-KI-MIT-TUD-on Ajkán /
kb. 30 csapat közül/ tanulóink az 
5. helyet szerezték meg. A megyei 
olvasópályázaton egy tanuló fogal-
mazás kategóriában lett 1. helyezett, 
egy tanuló pedig az olvasópályázat  
feladatainak megoldásában reme-
kelt, szintén első helyezett lett. /Fel-
készítő tanár: Firczi Irma/ Területi 
szintű rajzpályázaton szintén első, 
második helyet szereztünk, illetve 
különdíjban részesült egy tanuló. 
Diákjaink a Vöröskereszt helyi szer-
vezetének és a védőnői szolgálat se-
gítségével szép eredményeket értek 
el elsősegélynyújtó és csecsemőgon-
dozási versenyeken is. Rába János-
né védőnőnek óriási szerepe volt 
az elsősegélynyújtó versenyre való 
felkészítésben. Ennek köszönhetően 
iskolánk tanulói első helyezést értek 
el a megyei elsősegélynyújtó ver-
senyen. A 2015/2016-os tanévben 
is több sportversenyen szerepeltek 
tanulóink. Megmérettettek a Magyar 
Diáksport Szövetség kézilabda és 
labdarúgás körzeti versenyein és 
részt vettek a tankerület iskolái ál-
tal szervezett sportrendezvényeken 
is. Versenyeztünk Ajkán, a kézilab-
da teremtornán, Mikulás kupán 
fociztunk Noszlopon. A tavaszi  
versenyidőszakban részt vettünk az 
ajkai körzeti MDSZ–es versenye-
ken két sportágban. Labdarúgás-
ban a II. korcsoportos tanulóink  
bronzérmet szereztek. Kézilabdában 
a IV. korcsoportban szerepeltek a fiú 
tanulóink. Örömömre szolgál, hogy 
a kitűnő és jeles tanulókat jelentős 
pénzjutalomban, ösztöndíjban is 
részesíthettük a tanév végén. A ki-
emelkedően tehetséges tanulók tá-
mogatását a vörösiszap-katasztrófa 
kapcsán a Győri LIONS alapítvány 

kezdeményezte és az iskolánkat tá-
mogató „Számítástechnika Okta-
tásért - Tehetségek Támogatásáért” 
Közhasznú Alapítvány folytatja. 
A 2015/2016-os tanévben először 
csatlakoztunk több országos és nem-
zetközi projekthez. Részt vettünk a 
PÉNZ hét és a DIGITÁLIS témahét 
programban, csatlakoztunk az Eu-
rópai mézes reggeli programhoz, 
nemzetközi környezetvédelmi rajz-
pályázaton vettünk részt, a délvidéki 
Muzslyáról megküldött okleveleket 
a tanév végén osztottuk ki a nyertes 
tanulóinknak. A „Határtalanul” el-
nevezésű pályázat keretében tanu-
lóink részt vehettek márciusban egy 
szlovákiai kiránduláson, melynek 
során eljutottak a Felvidék híres 
városaiba, mint pl. Kassa, Eperjes, 
Lőcse. Az elmúlt tanévben pályáz-
tunk az ökoiskola cím elnyerésére, 
melyet az Emberi Erőforrás Minisz-
tériuma és a Földművelésügyi Mi-
nisztérium megítélt részünkre 2016. 
január 30-án. Iskolánk az ökoiskola 
címet 2018. december 31-ig jogosult 
használni. Pályázatok útján iskolánk 
további tárgyi eszközökkel gazda-
godott, ezzel is segítve a minőségi 
oktatás megvalósítását. TIOP-1.1.1 
pályázat keretein belül az elmúlt 
tanévben 19 db számítógépet 8 db 
monitort 1 db szerver gépet kapott 
iskolánk. A TIOP-1.1.3 pályázat 
keretében nagysebességű mikro-
hullámú összeköttetések kiépítése 
valósult meg mindkét iskolaépü-
letben, amelynek köszönhetően az 
internethasználat sokkal nagyobb 
hatékonysággal, gyorsasággal való-
sulhat meg iskolánkban. 

Nyári programok gyerekeknek

A nyár folyamán napközis és zenei 
táborban vehettek részt tanulóink. 
Az Erzsébet Tábor jóvoltából színes 
programot sikerült megvalósítani 
július 4. és 8. között. A program-
ban voltak kirándulások, koncer-
tek, sport programok, és teljes el-
látást biztosított a gyermekeknek, 
napi négyszeri étkezéssel az iskola 
konyhája. A tábor ingyenes volt, a 
szülőknek nem kellett érte fizetni. 
A zeneiskola tábora a megszokott 
helyén, Balatonszepezden került 
megrendezésre és fergeteges kon-
certtel zárult. Az elmúlt tanévben 
sikeres pedagógusminősítésen 4 
fő vett részt, ők pedagógus II foko-
zatba lesznek sorolva januártól. A 
következő évi minősítési eljárásra 
további kilenc pedagógus jelentke-
zett. Ormándlaky Péter tanár úr a 
tanévnyitón az Emberi Erőforrá-

sok Minisztériuma által kiadott, 
Balogh Zoltán Miniszter Úr által 
aláírt Pedagógus Szolgálati Emlé-
kérmet vehetett át. Gratulálunk, és jó 
egészséget kívánunk a tanár úrnak. 
A zeneiskola eredményei egy külön 
interjút kívánnának, mert rengeteg 
kiváló eredményt értek el tanulóink 
és az őket felkészítő tanárok. 7 arany, 
7 ezüst, 3 bronz minősítést és két 
különdíjat hoztak el a versenyekről.

Fejlesztések a nyár folyamán

A karbantartó által összeírt listából 
az önkormányzat a nyári karbantar-
tás során több nagy értékű felújítást 
is elvégeztetett. A Várkerti iskola tor-
natermének a parketta felújítása, és 
a Poli-Farbe Vegyipari Kft. adomá-
nyaként a falak festése is megtör-
tént. Régi kérésünknek tett eleget 
Devecser Város Önkormányzata, 
amikor arról döntött, hogy a Petőfi 
téri iskolaépület villamos hálózatát 
felújítja. A munkálatok elkészültek 
a nyár folyamán, a beruházás 7 mil-
lió Ft-ba került. Az alsó tagozaton 
egy informatika teremet is sikerült 
létrehoznunk, melyhez a bútorok 
és a számítógépek rendelkezésre 
álltak, az elektromos hálózatot az 
Önkormányzat, az internetet és 
a számítógépes hálózatot pedig a 
Pápai Tankerület finanszírozza. A 
Balázs-Diák Kft. jóvoltából a Vár-
kerti iskolaépületben sikerült egy 
tankonyhát létrehoznunk, amely 
szakköröket és a technika oktatá-
sát segíti majd. Ezen kívül tisztasági 
festés, javítás volt a kötelező helye-
ken, vizes blokkokban, konyhában, 
három tanteremben és egy irodában.

Kapcsolataink

Intézményünk legfőbb feladata, 
hogy a hatályos törvényeknek meg-
felelően, az iskola alapdokumentu-
mai alapján, ellássa Devecserben 
az általános iskolai nevelés és alap-
fokú művészeti oktatás feladatait. 
Iskolánk ezer szállal kötődik más 
intézményekhez. Ezek a kapcsolatok 
mind-mind a sikeres működésünk 
alappillérei, ezért hálával és köszö-
nettel tartozunk érte. Intézményünk 
2016. július 20-tól a Pápai Tanke-
rülethez tartozik, tehát a feladatok 
finanszírozását és szakmai támoga-
tását elsősorban tőlük kapjuk. Er-
ről tájékoztatta a nevelő testületet 
a tanévnyitó értekezleten Egyházi 
Andrea, a Pápai Tankerület Igazgató 
Asszonya. Az iskola működtetője ez 
év végéig Devecser Város Önkor-
mányzata, lehetőségeihez mérten 
mindenben támogatja iskolánkat. 

Szoros kapcsolatunk van a Magyar 
Vöröskereszt megyei szervezeté-
vel, 2014-től bázisiskolai címet 
kaptunk. Közös programjaink 
lehetőséget biztosítanak egymás 
munkájának megismerésére, köl-
csönös megbecsülésére. Prevenci-
ós, valamint egészségtudatosságra 
nevelő tevékenységünkben nagy 
szolgálatot tettek az Egészségfej-
lesztési Iroda dolgozói, az iskolával 
kapcsolatban álló egészségügyi dol-
gozók, az iskolaorvos és a védőnői 
szolgálat dolgozói, a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat mun-
katársai, valamint a Devecseri 
Rendőrőrs munkatársai. Iskolánk 
és tanulóink életébe színt hoztak a 
néptánc és képzőművészeti iskolák 
oktatói. Kiválóan együttműködünk 
a Devecseri Egyházközösséggel, 
Dr. Fodor János atyával, és a hi-
toktatókkal. A Szülői Szervezet a 
különböző iskolai programok 
lebonyolításában sok segítsé-
get nyújtott. Együttműködünk 
a Pedagógiai Szakszolgálattal, a  
Vackor Óvodával, a Devecseri Vá-
rosi Könyvtárral és Művelődési 
Házzal, részt veszünk egymás ren-
dezvényein és közös programokat 
is szervezünk. 
Tervek a 2016/2017-es tanévre
Ebben a tanévben is fontos fela-
datunk a tehetséggondozás és a 
fejlesztés, felzárkóztatás, melyhez 
a megfelelő szakemberek rendel-
kezésre állnak. A szakos ellátott-
ság iskolánkban idén is 100%-os. 
A 2016/2017-es tanévben minden 
évfolyamon egésznapos oktatást 
szerveztünk, tehát a tanulók nyolc 
órától délután négyig iskolai fog-
lalkozásokon vesznek részt. A min-
dennapos testnevelést továbbra is 
heti három délelőtti és két délutáni 
órában szervezzük meg. A délutáni 
sportfoglalkozásokat Cserna Ró-
bert, a Devecseri Sportegyesület 
edzője tartja majd. A mindennapos 
testnevelés megoldására az intéz-
ményi Bozsik programba való be-
kapcsolódás is kínál alternatívát, 
egy Devecseri alközpont létreho-
zására elkezdődtek az előkészüle-
tek. Reméljük, hogy az idén is sok 
rendezvényen, versenyen vehetnek 
részt tanulóink, a szüleik és taná-
raik nagy örömére.

Valamennyi tanítványunknak, szü-
leiknek és a kollégáinknak sikerek-
ben gazdag, eredményes tanévet 
kívánok.

Mayer Gábor 
intézményvezető
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ZENETÁBOR ÜNNEPI KONCERTTEL

ZENÉTŐL HANGOS ÚJRA AZ ISKOLA

A Devecseri Zeneiskola növendéke-
inek ebben az évben is lehetősége 
nyílt táborozásra Balatonszepezden. 
Ihászné Szabó Katalin, a zeneisko-
la vezetőjének elmondása szerint, 
a tábor elsősorban Devecser Város 
Önkormányzatának támogatásával, 
valamint nagyszámú más támogató 
felajánlásából valósulhatott meg. A 

táborozási lehetőség mindig nagy 
érdeklődésnek örvend, hiszen célja, 
hogy a gyerekek a nyári szünidő alatt 
hasznosan, családi hangulatú közös-
ségben mélyíthessék el hangszeres 
tudásukat, valamint hozzájussanak az 
örömteli közös együtt zenélés élmé-
nyéhez. Ezáltal az egymásra figyelés, 
a zenélésben egymáshoz való alkal-

mazkodás képességének kialakítása, 
megerősítése is cél. A tóparti szál-
láshelyen szakképzett pedagógusok 
gondoskodtak a gyerekek szakszerű 
oktatásáról. Ihászné Kati vezette a fa-
fúvósok szólampróbáit, Hekele Fanni 
és Göcsei Márk pedig a rézfúvósok 
szólamát irányította. Ormándlaky 
Péter betegsége miatt, az idei évben 
nem tudott a zenészekkel együtt ké-
szülni, az ő feladatát Hekele Fanni 
oldotta meg zseniálisan. A karnagyi 
feladatok mellett összeállította az au-
gusztus 20-i koncert teljes anyagát, 
benne olyan műsorszámmal, melyet ő 
maga hangszerelt. A táborzáró ünnepi 
koncerten a jelenlévők olyan nagysze-
rű darabokat hallhattak, mint például 
a Csillagok háborúja című filmből a 
Birodalmi induló, a világszerte ismert 
görög zeneszerző, Vangelis A Paradi-
csom meghódítása című filmzené-
je, vagy a legendás Beatles együttes 
Hey Jude című dala. A nagysikerű 
koncertet követően „bulihangulat” 

uralkodott el a tábor egész területén. 
A zenei elfoglaltság mellett - mely 
felölelte a szólam- és a zenekari pró-
bákat, a koncertet - a gyerekeknek 
lehetősége volt felfrissítő mozgásra, 
különböző sporttevékenységek (ko-
sárlabda, futball, pingpong) keretében 
testedzésre. Az időjárás sajnos nem 
volt kegyes, fürdőzésre nem nagyon 
nyílt alkalom, de rövid kiránduláson 
sokan kívántak részt venni. Számom-
ra mindig nagy élmény, mikor a ze-
nészekkel tölthetek egy hetet. Az idei 
évben ez az élmény több szempontot 
figyelembe véve még különlegeseb-
ben hatott rám. Egyrészt a gyerekek 
ezen a héten székelykeresztúri diá-
kokkal együtt táboroztak, és jó volt 
együtt látni a magyarokat, másrészt 
a gyerekek teljesíteni akarása, egymás 
segítése, a zenetanárok türelme, oda-
figyelése minden eddiginél erősebben 
érződött.  

Nyárs Hajnalka

A zeneiskolának meghatározó sze-
repe van településünk kulturális 
életében. Fellépnek a rendezvé-
nyeken, önálló koncerteket adnak, 
amelyeket nagyon sok tanulás előz 
meg. Mindezekről és a zeneiskola 
egyéb feladatairól adott tájékozta-
tót Ihászné Szabó Katalin a tagozat 
vezetője.

A nyár is tartogatott feladatokat. 
Melyek voltak ezek?

Valóban sok munkával telt a nyár. 
A tanévzáró után júniusban a ze-
nekar a Városnapon szerepelt. Mu-
zsikáltunk a Tikhegy Hegyközség 
ünnepségén, és a Somló Szépe vá-
lasztáson is. Az Erzsébet-program 
keretében egyhetes napközis tábort 
rendeztünk az iskolában. Itt egy 
zenei csoport is részt vett néhány 
zenekari próba erejéig. A veszpré-
mi Dohnányi Ernő Zeneművészeti 
Szakközépiskola tanárai hangszer-
bemutatót tartottak a diákoknak. 
Két versenyen is indultak tanu-
lóink. Júliusban a Balatonfüredi 
Nemzetközi Művészeti Fesztiválon 
bronz minősítést kapott Pomper 
Alexandra, Ipkovich Ádám, és Dá-
vid Eszter. Ezüstöt ért el Balogh 
Panna, Gazdag Máté, Vadas Csa-
ba, aranyat Promber Bálint. Ihász 
Irén és Ormándlaky Péter tanárok 
munkáját különdíjjal jutalmazták. 

Augusztusban a Muzsika Hídja 
Nemzetközi Versenyen, melyet 
Budapesten a Vigadóban rendez-
tek meg, Dávid Eszter harmadik, 
Promber Bálint első helyezést ért el 
korcsoportjában. Minden nyáron, 
Balatonszepezden pihen és készül 
a következő évadra a Devecseri 
Ifjúsági Fúvószenekar. Idén sajnos 
Ormándlaky Péter karnagyot nél-
külöznünk kellett, de Hekele Fanni 
vezetésével eredményes volt a ze-
nei tábor. Bizonyítja a nagy sikerű 
koncert.

Hogyan indult az új tanév?

Sajnos egyre kevesebben választ-
ják a zeneiskolát. Ma, szeptember 
6-án 54 tanuló iratkozott be. A ze-
neiskola fennállása óta még nem 
voltunk ilyen kevesen. Reméljük, 
hogy ez átmeneti állapot és újra 
nő a tanulólétszámunk. Szeretném 
megjegyezni, hogy kevés elsősünk 
van. A szülők attól tartanak, hogy 
túlságosan megterhelő lenne a  
kiselsősök számára az iskola mel-
lett a zenetanulás. Nos, hozhatnék 
ide tudományos kutatási eredmé-
nyeket, melyek igazolják, hogy a 
zenetanulás, a hangszerrel való já-
ték, kiválóan fejleszti és támogatja 
a gyermekek tanulási képességeit. 
Azt tapasztaltam a zenetanulás jó 
hatással van már az elsősökre is. 

Nem jelent plusz terhet. Szívesen 
játszanak a hangszeren, tanulnak 
kottát olvasni. Volt olyan tanulónk, 
aki tanév közben maradt ki, hogy 
több ideje maradjon a tanulásra. 
A felszabadult időt azonban nem 
tanulásra fordította, és bizony a 
tanulmányi eredménye is rom-
lott. Nem akarunk mindenkiből 
művészt nevelni. Csak szeressék 
meg a zenét, és élvezzék ki min-
den előnyét a zenetanulásnak. A 
zeneiskola az általános iskola része, 
így a Pápai Tankerülethez került a 

szakmai irányítás. Változást jelent, 
hogy pedagógusaink közül Hekele 
Fanni asszisztens Győrben folytatja 
tanulmányait, és Ajkán fog tanítani. 
Devecsert sem hagyja cserben, ha 
kell, kisegíti a zenekart. Nem ma-
radunk asszisztens nélkül, Hekele 
Dániel fogja segíteni munkánkat. 
Ihász Irén zongoratanárt sikerült 
főállású pedagógusként felvenni, 
így a zongoratanítás problémája 
megoldódott. Továbbra is Hor-
váthné Fatalin Zsuzsanna tanítja 
a szolfézst, Ormándlaky Péter a 

Dávid Eszter III. helyezés, Promber Bálint I. helyezés A Muzsika Hídja 
Nemzetközi Verseny után. Budapest, Vigadó.
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rézfúvós hangszereken játszókat, 
Göcsei Márk furulyát és trombitát, 
jómagam fuvolát, furulyát, klari-
nétot, Bojnécz Gábor zongorakísé-
rőként dolgozik. Alkalmazkodnunk 
kell az általános iskolai egész napos 
oktatási formához, és a felsős nap-
közihez. Ez megnehezíti az órák 
beosztását és a terembeosztást is. 
Pályázat útján szeretnénk forrást 
találni arra, hogy az egyik földszin-
ti zenetermet felosztjuk, így több 
helység állhat a rendelkezésünkre, 
és minden tanárnak állandó terme 
lehetne. A zongorák karbantartását, 
a tankerület finanszírozza. A fúvós 
hangszereket a Devecseri Fúvósok 
Közhasznú Egyesület javíttatja. 

Sokan támogatják mind a zenekart, 
mind a zeneiskolát: önkormányzat, 
vállalkozók, civilek. Jótékonysági 

bál és koncert bevételével sikerült 
megszervezni a nyári táborozást. 
Igyekszünk minél több pályázatot 
elnyerni, hogy fejlesszük hangszerál-
lományunkat, számítógépeinket, 
kapcsolatainkat más iskolákkal és 
zenekarokkal. Továbbra is számí-
tunk mindenki segítségére.

Melyek az év kiemelt feladatai?

Fontosnak tartjuk az óvodával való 
kapcsolatot, ezért szeretnénk egy 
zeneovis csoportot indítani. Idén 
is a megszokott rendezvényekkel 
várjuk a devecseri közönséget: ka-
rácsonyi koncert, farsangi koncert, 
anyák napi, és év végi hangverse-
nyek. Október 1. a zene világnapja, 
szeretnénk méltóan megemlékezni 
róla. Az iskolával közös rendezvé-
nyeink, az évnyitó, évzáró, ballagás 

mellett az Advent Fényei Művésze-
ti Fesztivál. Rendszeresen részt ve-
szünk az Idősek Otthona, a Vackor 
Óvoda, Városi Könyvtár, Művelő-
dési Ház programjain, és a városi 
rendezvényeken. Ezek a felkérések 
sok plusz feladatot adnak a tanítás 
mellett. Egy olyan kicsi zeneisko-
la, mint a miénk, a versenyeken 
való részvétellel tarthatja magát 
szinten. A versenyeken visszajel-
zést kapunk munkánkról, gyer-
mekeink tudásáról, kapcsolatokat 
ápolhatunk más zeneiskolákkal, 
zenekarokkal, bent maradhatunk 
a zenei köztudatban.  Az idei tan-
évnyitón Ormándlaky Péter zene-
tanár, karnagy, Pedagógus Szolgá-
lati Érdemérem kitüntetést kapott 
munkája elismeréséül. Tanár bá-
csi alapító tagja a zeneiskolának, 
és ő hozta létre a zenekart. Sok 

tehetséges növendéket készített 
fel zenei pályára, akik még ma is 
közép- és felsőfokon tanulnak, 
vagy éppen visszajöttek tanítani 
a devecseri iskolába. Gratulálunk 
a kitüntetéshez és jó egészséget 
kívánunk a további munkájához. A 
Devecseri Zeneiskola és az Ifjúsági 
Fúvószenekar, a város és az isko-
la gyönyörű színfoltja. Gyakran 
találkozhatnak növendékeinkkel, 
tanárainkkal különböző rendezvé-
nyeken. Tevékenységével komoly 
értéket képvisel, mellyel gazdagítja 
a gyermekek, szülők, a város és az 
iskola életét.

Bízunk az idei év sikerében. Sze-
retnénk sokszor tapsolni a kis ze-
nészeknek és tanáraiknak.

Váti Ferenc

„….A POROS SOMOGY VISSZAHÍVOTT….”

Kovács József nyugalmazott művész-
tanárt Marcaliban tett látogatásunk 
során kérdeztem múltról, jelenről, 
jövőről.

Az Egri Tanítóképző elvégzése után, 
hogyan került Devecserbe?

Abban az időben nem volt lehető-
ség arra, hogy bárhova pályázzunk. 
Mivel a tanítóképzőről nem igen „te-
rítettek” anyagot a Dél-Dunántúlra, 
így alig találtunk munkát. Egyik kol-
légámmal akadtunk álláslehetőségre 
Devecser, illetve Úrkút településen, 
és pénzfeldobással döntöttük el, 
melyikünk hova megy. Nekem De-
vecser „esett”. Ott töltöttem ifjúsá-
gom 17 évét, gyerekeim ott nőttek 
fel. Honvágyam volt, és 1975-ben a 
„poros Somogy” visszahívott. A mai 
napig úgy tekintek, hogy nekem két 
hazám van.

Van-e olyan élménye a Devecserben 
töltött időből, amely meghatározó 
jelentőséggel bír az életében?

Elsősorban az akkori iskolai élet. 
Amikor egy-egy tanulócsoportban 
41 fős létszám volt, és 4 párhuzamos 
osztály működött, ahova a 3 kör-
nyező településről jártak gyerekek. 
Egy osztályban egy adott település 
gyerekei jártak. Így is hívtuk őket: 
Borszörcsöki vagy Pusztamiskei osz-
tály. A gyerekeket nagyon megsze-
rettem, mert becsületes, szorgalmas 
emberek voltak. Sajnos az osztályta-
lálkozókra már nem mindenki jön, 
igazoltan vannak távol, a temetőben. 
Amikor hívnak, és tehetem, megyek 
Devecserbe. Így volt akkor is, amikor 
Toldi Tamás, akkori polgármester 
invitált az Emlékpark átadására. 
Könnyeimmel küszködve álltam az 
utcanevek előtt, mert tudom, hogy 
azokban az utcákban volt kollégáim, 
tanítványim laktak, és eltűntek telje-
sen a vörösiszap-katasztrófa miatt.

Mikor kezdett el a képzőművészettel 
foglalkozni, és a festészet mely ágait 
műveli?

Tulajdonképpen ez a rajzolás iránti 
hajlam valami veleszületett fejlődése 
az embernek. Úgy szoktam monda-
ni, hogy a „fejlődésgolyó” bennma-
radt. Még iskolába sem jártam, de 
már híre ment, hogy van egy ilyen 
kis „hülyegyerek”, aki mindent le-
rajzol, amit csak lát. Aztán ez meg is 
maradt. Ötödik osztályos koromban, 
rajztanárom kérésére, csomagolópa-
pírokra készítettem el a János vitéz 
illusztrációját, melyen mindenki el 
volt ájulva. Mostanában inkább csak 
rajzolok, mert feleségem betegsé-
géből adódóan nem bírja már az 
olajfestékhez használt hígító illatot. 
Többnyire portrékat, csendéleteket, 
alakos kompozíciókat készítek, tol-
lal, pasztellel vagy ceruzával.

Van-e még valaki a családban, aki 
hasonló művészi beállítottságú?

Sajnos nincs. Fiam kifejezetten jó 
kézügyességű, a rajzolás is érdekel-
te, de úgy döntött, ha nem megy 
úgy, mint apunak, akkor hagyjuk 
ezt a témát. Így a másik kedvenc 
területemen, (történész és nyelvész) 
tevékenykedik. A lányom szintén 
ügyes, köt, horgol, pedagógusként 
dolgozott, majd elvégezte a kozme-
tikát, most szalont üzemeltet. Ez az 
ügyesség azt hiszem a szüleimtől 
ered. Édesapámtól, aki zselici ember 
volt, és ha valamilyen fát a kezébe 
vett, abból biztosan lett valami. Így 
nőtt alattunk a kis szék, a kis szánkó. 
Édesanyámtól, aki hasonlóan ügyes 
kezű volt, hiszen maga rajzolta elő 
a különböző buzsáki hímzéseket.

Mi életének az a hozadéka, amit a 
szüleitől tanult meg?

A munka, szeretet, és az emberek 
iránti szeretet. Édesapám egysze-
rű, becsületes, vidám természetű, 
anekdotázó, munkásember volt, in-
nen van bennem az emberek iránti 
tiszteletem, és szeretetem. Nekem 
ezt hagyták, nem a balatoni nyaralót.

Milyen érzés az Ön számára együtt 
látni a legjobb alkotásait?

Nagyon örültem, mikor a Korzó ve-
zetője megkeresett a kéréssel, hogy 
vállalnék-e egy kiállítást. Ilyen alkal-
mat nem lehet kihagyni. Volt már 
kiállításom, mindegyik nagy élmény 
volt. Az ember életében ritkán adó-
dik ilyen lehetőség.

Mit üzen a devecserieknek?

Próbálják tovább szépíteni azt a kis 
várost, amit 6 esztendeje ilyen sze-
rencsétlenség ért. Én nagyon szurko-
lok, felejthetetlen élményeket őrzök 
az egykori iskolámról, ahol hallom 
mára jelentősen lecsökkent a gye-
reklétszám. Pedig a devecseri iskola 
egy jó, erős iskola, akik onnan kike-
rültek, sokan egyetemet, főiskolát 
végeztek. Vannak, akik tanítványból 
kollégák lettek. Az lett volna az igazi, 
ha egy helyen maradok. Ez egy taní-
tó, vagy pap életében a világ teteje.

Köszönöm az élményt és az interjút, a 
további alkotáshoz pedig jó egészséget 
kívánok!

Nyárs Hajnalka
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„AZT PEDIG A PAPÁÉK CSINÁLTÁK!”

Német Szabolcs kovácsmestert a Vi-
lágháborús Emlékmű kovácsoltvas 
munkáit tervező és kivitelező bará-
tomat kérdezgettem munkásságáról, 
életéről, családjáról és Amerikáról, 
ugyanis fél éve már ott dolgozik.

Hol sikerült elsajátítanod ezt a gyö-
nyörű szakmát?

Úgymond a kovácsműhelyben nőt-
tünk fel Róbert és Zoltán öcséimmel 
együtt. Édesapám Németh Péter la-
katosként dolgozott a kezdetekben, 
majd tovább képezte magát a ko-
vácsszakmában. Az alapokat tőle 
tanultuk el, majd Ajkán gépi for-
gácsoló szakmunkásként végeztem 
’94-ben. Katonai éveim előtt és után 
is az otthoni műhelyben dolgoztunk, 
mellette folyamatosan jártuk a vilá-
got a Magyarországi Kovácsmíves 
Céhvel. Rengeteg kovácstalálkozón 
vettünk részt Csehországtól Né-
metországig. Három pályamunkát 
kellett elfogadtatnom a céhvel, majd 
Győrben sikerült letennem a kovács 
vizsgát. A céhtagságom volt a felté-
tele, hogy egy művészeti iskolával 
Finnországba mehessek tanulni, 
egy csereprogram keretein belül. 
Három hónapot töltöttem ott, ta-
nulva domborítást, némi ötvösséget, 
hegesztést, magas szinten formater-
vezést, én pedig kovácsolni tanítot-
tam őket, mert kiderült, hogy mi 
magyarok, sokkal jobbak vagyunk 
ebben. (mosoly) A finneknél az a 
szokás, hogy 40-45 évesen szakmát 
váltanak. Délutánonként ezeket a 
középkorosztályhoz tartozó embere-
ket oktattuk amolyan felnőttképzés 
keretein belül. Tetszett nekik nagyon, 
meg nekünk is. Élménynek nagyon 
jó volt. Aztán jöttek hozzánk is fin-
nek, mondhatni baráti kapcsolatok 
alakultak ki.

Milyen munkákkal foglalkoztatok 
akkoriban?

A tiszta kovácsoltvas és a műlaka-
tos közötti megrendeléseink voltak. 
Finnországból hazatérve még évekig 
édesapám mellett dolgoztam, tervez-
gettem, majd fél évig egy kovácsoltvas 
boltot üzemeltettünk Hévízen, sajnos 
nem sok sikerrel. 2005-ben kiutaztam 
Amerikában másfél évre kovácsolni, 
majd miután ismét visszatértem Ma-
gyarországra egy nagy volumenű bu-
dai munkába kezdtünk. A műhelyben 
két öcsémmel együtt készítettünk ko-
vácsoltvasból és speciális sárgarézből 
francia erkélykorlátot, lépcsőt, belső 
és külső korlátot a Rózsadombra. A 
2012-ig tartó időszak alatt szakmailag 
nagyon sokat fejlődtem, pályafutásom 
legnívósabb munkáit adta. Közben 
öcséim is kipróbálták magukat Ame-
rikában és úgy volt, hogy majd én is 
csatlakozom hozzájuk ismét, de mi-
vel mellette más apróbb munkákat 
is végeztünk, valamint nem sokkal 
később jött a turul és a három ősi elem 
története, maradtam Devecserben.

Milyen munkáid voltak a Világhábo-
rús Emlékművön?

Az előző városvezetés idejében, ahogy 
már egyszer megírtad, Rosta Zoli 
kezdeményezésére elevenedtek fel az 
emlékműállítással kapcsolatos egyez-
tetések tervek. Ha jól emlékszem két 
vagy három tervet is készítettem, mire 
véglegesítették az elképzeléseket, majd 
műszakilag is megterveztem, hogy 
ne csak látványterv legyen. Ahogy 
körvonalazódott a terv az Önkor-
mányzat elkülönített rá egy bizonyos 
pénzösszeget, és testvéreim illetve 
jómagam is önzetlenül lemondtunk 
munkadíjunkról. Ez egy körülbelül 
fél éves munka volt hármunk részéről 
a talapzat vasalásával együtt.

Mit kell tudnunk a turulról? Milyen 
anyagokból készítettétek?
A madár vázszerkezete dupla 36mm-
es átmérőjű köracélra épül, amihez 
10-12 folyómétert használtunk fel. 
Erre építettünk egy ideiglenes vázat 
8 mm-es átmérőjű betonvasból. Ezt 
beborítottuk papírral, hogy egy az 
egyben lehessen látni a madarat. 
Rárajzoltuk a tollakat, különböző 
testrészeket, így tudtunk méreteket 
venni róla. A test 8mm, a tollak, a 
fej és a csőre pedig 6mm-es vastag 
vaslemezből készült kovácsolással, 
domborítással.

A vörösfenyőoszlop rögzítése is a ti 
feladatotok lett, ezt hogyan oldottá-
tok meg?
A vasbeton alaphoz a műkő talapzat-
ba egy állítható fémszerkezetet gyár-
tottunk, amihez az oszlopot tudtuk 
utólagosan rögzíteni és beállítani 
függőlegesen. Az oszlop vasalatait is 
mi készítettük, ami még egy jó két 
hónapos munka volt.

A kialakításnál a csapadékvíz elveze-
tését hogyan oldottátok meg?
A turul belülről teljesen üreges, fes-
tett, valamint a minden olyan utólag 
szerelhető alkatrész, amire a végső 
beépítéskor került sor, felületkezelt. A 
csapadékból adódó víz gyakorlatilag 
zavartalanul át tud folyni a szobor-
testen. 

Már amikor az emlékmű készülőben 
volt, jött egy megkeresésed Amerikából.
Úgy volt, hogy az év elején utazom 
az amerikai útra. Egy profi fémipari 
céggel a Yale Egyetem négy főkapuját 
csináljuk amolyan klasszikus francia 
késő barokk stílusban.
Akkor most a finnekhez hasonlóan az 
amerikai kollegákat oktatod?
Amerikában nem ennyire összetett 
ez a szakma. Míg ott több száz fős 
tervezői gárda dolgozik mögöttünk, és 
egy kovács csak kovácsolni tud, addig 
nekünk Magyarországon az anyagbe-
szerzéstől a gépi forgácsoláson, he-
gesztésen keresztül a formatervezésig 
mindent tudnunk kell. Nem vélet-
len, hogy a kelet-, és közép-európai 
szakembereket szinte úgy vadásszák 
Amerikában. Ők az ilyen magasan 
képzett szakembereket művészek-
nek mondják, ezért például én is egy 
artist blacksmith (művész kovács a 
szerk.) vízummal tudok Amerikában 
dolgozni.

Kis családodról is mesélnél nekünk?
2012-ben március 31-én vettem fele-
ségül Anitát. Másnap már bolondok 
napja volt. (mosoly) Két szép gyer-
mek édesapja vagyok, Botond 3 éves 
múlt, Flóra pedig 10 hónapos, most 
kereszteltük. Kicsi feleségem sok éve 
a pályán lévő rutinos pedagógus, 
aki hál’ Istennek jól viselte a fél éves 
kimaradásomat, bár némi hajfesték 
kellett azért hozzá. (mosoly). Nehéz 
volt szeretett családom, édesanyámék 
testvéreim, barátok nélkül a kinti lét, 
de kaptam a lehetőségen, amit nem 
volt szabad kihagynom. Azért már a 
márciusi hazaútra szóló repülőjegye-
met is megvettem.

Most családoddal együtt utazol vissza. 
Mennyi ideig tervezel maradni?
Meglátjuk, mit hoz az élet. Egyelőre 
úgy néz ki, hogy elég jól el lesz mun-
kánk. Sokáig számít rám a főnököm 
és bár vízumom három évre szól, kor-
látlan ideig tudom meghosszabbítani. 
Öcséimet is tervezem kivinni, mert 
munka van bőven. Négy-öt év múl-
va, ha minden jól alakul, akkor saját 
vállalkozásom is lehet akár.

Azt ígérted, hogyha bejön az élet, me-
gyünk Malibura.
Igen, magánrepülővel, ezt is megír-
hatod! (mosoly)

Milyen az élet Amerikában? Kolbász-
ból van a kerítés?
Pörgős. Nem kolbászból ugyan, de 
nagyon sok kerítés van, amit meg 
kellene csinálnunk, pont ezért men-
tem ki. (mosoly) A bronzot nagyon 
szeretik, és nagyon sok az egyedi 
kovácsoltvas munka. Főleg az olyan, 
amihez a legmagasabb szintű, profi 
munkavégzés az elvárt.

Hogyan jut el az ember odáig, hogy egy 
ilyen önzetlen felajánlást tud tenni? 
Miért volt fontos neked, nektek ez a 
Világháborús Emlékmű?

Szép feladatnak tűnt, mellette pedig 
nagy kihívás volt megtalálni a megol-
dást, szakmailag is, de főleg formailag 
és szerkezetileg. Igazából szerettem 
volna én is adni valamit a városnak, 
és remélem, hogy egyszer még az 
unokák is emlékezni fognak rá, hogy:

„Azt pedig a papáék csinálták!”

Köszönöm az interjút és jó egészséget 
kívánok!

Ifj. Kozma György
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EMBERMESÉK
Aki a virágot és a gyereket szereti...

Többször láttam az utcán gyerekeket kísérve. Az 
átkelőnél türelmesen magyarázott a kicsiknek. Az-
tán hallottam a zeneiskolások műsorában énekelni. 
Kíváncsi lettem rá. Ezért meglátogattam őt, Baráth 
Jánosné Erzsikét. Pompás virágok az udvarban és 
a lakásban is. A kellemes környezetben beszélget-
tünk múltról, jelenről.

Egyke a családban
Erzsike 1955-ben született Devecserben. Nővére 
tragikus események következtében meghalt. Er-
zsike egykeként nőtt fel Káptalanfán. Édesanyja 
a tsz-ben dolgozott, édesapja Ajkán volt fémöntő 
(kohász). Óvoda, iskola helyben működött. Ak-
kor még két osztályt kellett indítani 50 gyerekkel. 
Pusztai Ferenc nagytekintélyű igazgató vezette az 
intézményt, akiről később elnevezték az iskolát. Az 
osztályokban hosszan tartó barátságok születtek.  
Erzsike részt vett a szavalóversenyeken, tagja volt 
az iskolai énekkarnak. Iskolai és falusi rendezvénye-
ken szerepeltek. Örömmel vett részt a kézimunka 
szakkörben, ahol kötni, horgolni, varrni tanultak. 
Délután dolgozó édesanyjának segített a ház körül.

Az örökös bejáró
8. osztály után a pápai gyors- és gépíró iskolá-
ban tanult mindennapos bejáróként 1970-ben. 
A vizsga után a szülési szabadságon lévő admi-
nisztrátort helyettesítette a Csabrendeki Községi 
Tanácsnál. Bejáró volt, nem nagy távolság. Aztán 
jött egy hosszabb út, Bazsi, Tátika TSZ minden-
napi bejárással. Néhány hónap múlva a sümegi 
ÁFÉSZ-nél lett pénzügyi adminisztrátor, természe-
tesen itt is bejárással. Nagyszerű közösség alakult 
ki. Szerették, segítették egymást. Szinte mindent 
közösen csináltak.

A sors közbeszól
A devecseri Baráth János kissé megkésett egy káp-
talanfai lakodalomból. Az utcán (éppen!) Erzsiké-

től érdeklődött a lagzis házról. A kérdés és a válasz 
között jól felmérték egymást. Ezután Jánost egyre 
gyakrabban látták motorjával megállni Erzsikéék 
házánál. A gyakori látogatásoknak esküvő lett a 
vége 1975-ben. Mi van, ha János, akkor nem ké-
sik meg? De ezt így akarhatta a sors! Két hónapos 
káptalanfai lakás után - bármennyire is nehéz volt 
elszakadni a szülői háztól - Devecserbe költöztek 
a férj családjához.

Új helyen, új otthon, új család
Baráth mama nagyon kedvesen fogadta menyét, 
hamar befogadta. A papának kissé több időre volt 
ehhez szüksége. Erzsike továbbra is bejárt korábbi 
munkahelyére, Sümegre. Nem tudta otthagyni a 
kedves baráti közösséget. Olyannyira nem, hogy 
1978. május 30-án a munkahelyéről rohantak vele 
a sümegi kórházba. Még aznap megszülte Jánost. 

1979-ben András született meg. 1982-ben kezdtek 
családi ház építésébe, mely két évig tartott. Erzsike 
áldott állapotban végig dolgozott 1983-ig, Katalin 
lánya születéséig. A három gyerek nevelése mellett 
nem lehetett dolgozni, bár a nagyszülők sokat segí-
tettek. Ahogy a gyerekek növekedtek, Erzsike úgy 
tért vissza a munkához. 2003-ban Veszprémben 
OKJ-s dajka szakképesítést szerzett, jeles eredmény-
nyel. A somlóvásárhelyi óvodában volt gyakorlaton. 
2005-ben virágkötő tanfolyamon szerzett okleve-
let, mely után egy ajkai virágboltban dolgozott. A 
munkát sérült keze miatt abba kellett hagynia, de 
virágszeretete megmaradt. A család fájdalma, hogy 
Baráth János családfő 2013-ban meghalt.

Élet ma
A gyerekek felnőttek.  Jani a győri Audinál dol-
gozik, András a helyi Művelődési Házban. Kati a 
párjával panziót és éttermet nyitott Ausztriában. 
Erzsike közfoglalkoztatottként egy ideig a peda-
gógiai szakszolgálatnál dolgozott, jelenleg az is-
kolában a pedagógia munkát segíti. Idén nyáron 
megszületett János és párja, Ági kisfia, Kristóf, az 
első unoka. Szabad idejében az unokázás mellett 
csokrokat, asztali díszeket készít, koszorút köt és 
gondozza gyönyörű virágait, hisz köztudott, hogy 
aki a virágot szereti...

Váti Ferenc

1 éves korban

Esküvő 1975

A család

Az unoka
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MEGVAN A SOMLÓ-VIDÉK LEGSZEBB LÁNYA (folytatás az első oldalról)

HELYEZÉSEK:

A lányokat már korábbi számunk-
ban és az azt követő idő alatt 
mindenkinek volt alkalma kicsit 
megismerni. A döntő gálaestjén 
három öltözékben – koktélruha, 
fürdőruha, estélyi ruha – is szín-
padra vonultak, a Tóth Katalin által 
koreografált lépésekkel. A hölgyek 
megjelenésükkel, kisugárzásukkal, 
videóban elmondott üzenetükkel 

hatottak a zsűri tagjaira és a közön-
ségre. A zsűri tagjai között divat és 
szépségipar szakemberi, képzőmű-
vész, támogató - Dr. Finta Eszter 
Klára Miss Balaton 2007, Laky 
Zsuzsi Miss Európa 2003, Széles 
Adrienn modell (Vitiligo-Hunga-
ry), Péli Lívia fodrász, Baranyai 
András cégvezető Tornai Pincé-
szet, Boda Balázs festő, Dr. Herczeg 

Tibor stylist, Kiki zenész, az Első 
emelet énekese – foglaltak helyet. 
Az est folyamán színvonalas össze-
állításokat láthatott és hallhatott a 
közönség Kiki, a sümegi Zafirah 
hastánccsoport, az ajkai Platina 
tánccsoport és Szente Árpád Csaba, 
a Pannon Várszínház színművésze 
előadásában. A jelenlévőknek lehe-
tősége nyílt a helyszínen is szavazni 

a versenyzőkre. A szavazócédulákat 
vásárlók tombolasorsoláson vehet-
tek részt, ahol értékes ajándékok 
leltek gazdára. A fődíjat, a 20.000 
forintos vásárlási utalványt, Dr. Kiss 
Balázs az AGRO-BOS Kft. ügyve-
zető igazgatója adta át. A sorsolás 
alatt a zsűri döntése is megszületett, 
és következett a királynő megko-
ronázása.  

A zsűri tagjai szerint a választás 
nem volt egyszerű, de megelége-
déssel töltötte el őket, hogy „ked-
vencük” bekerült az első háromba. 
A győztes Varga Fatima elmondta, 
hogy meglepte a döntés, főleg mikor 
megtudta kik nyerték az udvarhölgyi 
címet. A győzelmét édesapja em-
lékére ajánlotta fel. A helyezettek, 

támogatók és felajánlók jóvoltából 
értékes jutalomban részesültek, de 
természetesen a többi résztvevő 
sem távozott üres kézzel. A ren-
geteg tapasztalat mellett melyet a 
felkészülés során szereztek a lányok, 
mindenki megkapta a rendezvényre 
készült pólót, Devecser Város Ön-
kormányzata felajánlásából, a Pápai 

Várkertfürdő felajánlását, egy egész 
napos belépőjegyet strandtáskával és 
strandlabdával, melyet Huszár Haj-
nal marketingigazgató adott át, va-
lamint egy-egy névre szóló pezsgőt 
a Fazekas Borpince felajánlásából. 
Ezen kívül az előzőekben minden 
hölgy 2-2 ingyenes portfóliót kapott 
ajándékba Gáspárné B Edit (Ditti 

Fotó), valamint Nagy Balázs (Mett-
hew Fotó) fotósok jóvoltából.
A gálaest közvetlen, jó hangulatú 
beszélgetéssel és állófogadással ért 
véget.
Gratulálunk a nyerteseknek, vala-
mint a többi versenyzőnek.

Nyárs Hajnalka

1.Helyezett-Miss Somló: a kisszőlősi 17 éves Varga Fatima
1.Udvarhölgy: a devecseri 17 éves Csenki Rebeka
2. Udvarhölgy: a jánosházi 17 éves Fűzfa Rebeka
Közönség szavazat nyertese: a dobai 22 éves Szabó Mónika
Facebook szavazás győztese: a kiscsőszi 19 éves Jakab Elizabeth Dorina
Devecser arca: a devecseri 16 éves Lakatos Letícia 

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.
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A 750 ÉVES KISSZŐLŐS

A Somló-környéki Kisszőlős au-
gusztus 20-án ünnepelte fennál-
lásának 750. évfordulóját. E jeles 
napot - az 1762-ben épített, barokk 
stílusú Szent István körkápolnánál 
tartott - szentmisével egybekötött 
megemlékezéssel tették feledhe-
tetlenné. Az idő igen kedvezett a 

határban bemutatott tábori mi-
sének, melyet Árus Kovács Gábor 
nemesszalóki plébános celebrált. 
A plébános úr a szentbeszédben 
nem feledkezett el az államalapító 
Szent István király érdemeit, po-
litikai éleslátását, a kereszténység 
felvételét - mint a Kárpát-meden-

cében való megmaradás - feltételét 
megemlíteni, méltatni. A helyi és 
a számos elszármazott megjelen-
teket Árik István polgármester 
köszöntette. Ezt követően Nagy 
Sándor, volt kisszőlősi lakos, 
amatőr helytörténet-kutató beszélt 
kronologikusan, 1266-tól kezdő-
dően, elsőként a Tihanyi Apátság 
birtokaként említett település jeles 
múltjáról napjainkig. Gyönyörű 
díszletként hatott a madárfüttyös, 
zöld határ, mely alkalmat nyújtott 
arra is, hogy a település régebben 
lakott, vélt helyszínét is megmu-
tassa az élvezetesen előadó kuta-
tó. A mai települést, vélhetőleg a 
török idők után építették jelenlegi 
helyére, mondotta Nagy Sándor. 
Ezt követően M. Mester Katalin 
szólt a megjelentekhez, s mutatta 
be dióhéjban a szélesebb pátria, a 
Somló-vidék szépségeit, értékeit. 
Érzékeltette mindezt a tavaly, ill. 

néhány éve megjelent „Somlóor-
szág – Istenadta szép vidék” I-II. 
c. vaskos, tartalmas könyvekkel. 
Szavainak mottójául, igazodva 
az ünnephez, Kölcsey gondolatát 
idézte: „Minden nemzet, mely el-
múlt kora emlékezetét semmivé 
teszi, vagy semmivé lenni hagy-
ja, saját nemzeti életét gyilkolja 
meg.” A jelenleg csak 170 fő lakosú  
Kisszőlős 1828-ban 411, az 1937-
es adatok szerint pedig 440 fővel és 
97 házzal bírt. E délelőttön a Him-
nusz hangjai mellett szép, István 
királyt és a magyar szenteket di-
csőítő énekek szálltak a határban. 
Végül az ünnepségen megjelent 
gyermekek – a polgármester ké-
résére – megöntözték a kápolna 
mellett a kihalt, vén hárs helyé-
re ültetett utódot, a szép, viruló, 
fiatal hársfát. Hadd cseperedjen, 
erősödjön!

M. Mester Katalin

Bognárné Simon Katalin
igazgatóhelyettes

Devecseri Gárdonyi Géza  
Általános Iskola és AMI

házas
1 gyermek édesanyja

1. Ha lenne egy olyan különleges ké-
pessége, hogy a jövőbe láthatna, mit 
szeretne látni Devecserben, mondjuk 
10 év múlva? (Az előző számban 
bemutatott Baráth Szilvia kérdése)

Leginkább egy vidám, nyitott gye-
reksereggel teli iskolát szeretnék 
látni, ahol egységben dolgozik a 
szülő, a pedagógus és a kis tanítvá-
nyok. Ehhez szeretnék látni fiatal, 
szép családokat, akik Devecserben 
képzelik el az életüket, mert az egy 
nyugodt, derűs kisváros, ahol min-
denki helyben megtalálja a boldo-
gulását.

2. Melyik az az emberi tulajdonság, 
ami kifejezetten taszítja, és melyik 
az, amelyiket nagyra becsüli?

Igyekszem toleránsan élni az éle-
temet, a problémákat is bizonyos 
távolságból szemlélni, s mindig a 
megoldást keresni. Talán a szán-
dékos gonoszság az, amit nem tu-
dok elnézni, és nehezen feltételezek 
ilyet az általam ismert emberekről. 
Az egyenességet, az elvekhez való 
hűséget, a kitartást nagyra becsü-
löm. Kedvelem a környezetemben 
azokat, akiket ilyennek ismerek.

3. Van olyan téma, melybe Ön sze-
rint nem fér bele a vicc? Miért?

Ha a humor nem bántó, sértő, ak-
kor számomra szinte minden té-
mában elfogadható. Sokszor segíti 
a feszültség oldását, megkönnyíti 
az emberi kapcsolatokat, sőt épít-
heti is azokat. 

4. Ha más hivatást választhatott 
volna, mi lett volna?

Mindig is tanító néni szerettem vol-
na lenni, s a célomtól soha nem 
engedtem magamat eltántorítani. 
Ma sem tenném másként, bár a 
pályám kezdete óta természetesen 

nagy változások történtek. Most is 
minden nap örömmel megyek a 
munkahelyemre a kollégáim és a 
gyerekek közé. Ha mégis más útra 
léptem volna, akkor ma szociológus 
lennék. Mindig érdekeltek a társa-
dalmi folyamatok, az emberi visel-
kedés – szívesen foglalkoznék vele.

5. Élete melyik pillanata felejthetet-
len az Ön számára?

Sok szép emlékem van, de a leg-
szebb a kislányom születése. Ha-
talmas örömmel vártuk a férjem-
mel, s azóta is minden vele töltött 
idő felejthetetlen számunkra, bár 
ma már önálló, okos egyetemista 
nagylány.

6. Ha leülhetne egy padra, és 1 órán 
keresztül azzal beszélgethetne, akivel 
csak akar, ki lenne az? Miért pont ő?

Erre a kérdésre nem könnyű vá-
laszolnom. Nagyon szívesen hall-
gatom a bölcs, tapasztalt embere-
ket, akik békében élnek a világgal, 
s okos gondolataik vannak arról. 
Tudom, hogy már nem él, de szíve-
sen beszélgettem volna Teréz anyá-
val, mert kíváncsi lennék az életére. 

7. Hogyan néz ki egy tökéletes napja?

A legszebb napjaim a családom-
mal töltöm. Például tökéletes nap 
volt számomra az elmúlt szombat, 
amit a férjemmel és a lányommal 
Budapesten töltöttem. Sétáltunk az 
éjszakai fővárosban, gyönyörköd-
tünk a Margit-sziget zenés szökő-
kútjában, a kivilágított várban és a 
Parlamentben, együtt megvacso-
ráztunk, beszélgettünk. Szerencsére 
sok ilyen napom van.

8. A történelem melyik korszakában 
élne legszívesebben? Miért?

Azt hiszem, a boldog békeidőkben. 
Nyugodt, békés korszaknak gon-
dolom ezt az időszakot, s talán jól 
éreztem volna magam benne. Szí-
vesen részt vettem volna a millen-
niumi ünnepségeken.

9. Mennyi idős lenne, ha most meg-
választhatná a korát?

Amennyi most vagyok, az éppen 
megfelel. Ha a családtagjaim és én 
is egészséges vagyok, akkor minden 
adott ahhoz, hogy boldoguljunk az 
életben, mert a többit, egymást tá-
mogatva már megoldjuk. 

+1: Miért szeret Devecserben élni?

Nyárs Hajnalka

MUTASD MAGAD!
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AZ ÉLŐ FORRÁS EGYESÜLET LEGÚJABB HÍREI
2016-ban is Kiscsőszi Délibáb
A program időpontja: 
2016. augusztus 15-21.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 35

A bécsi székhellyel működő Dé-
libáb Néptáncegyüttes évek óta 
Kiscsősz programjainak hűséges 
látogatója, résztvevője. Rendszeres 
vendégei a Kiscsőszi Pajtafeszti-
válnak, a Somló Hangja rendezvé-
nyeinek, eljönnek táncos tovább-
képzéseinkre, mulatságainkra is. 
Négy éve már, hogy önálló tábort 
is rendeznek a falunkban, mely-
ben a csoport új táncanyagainak 
megtanulása mellett koreográfi-
ák, műsorok összeállítását tűzik ki. 
Idén ismét a Pajtafesztivált követő 
héten volt nálunk a csoport. Az 
56-os emlékév alkalmából dra-
matikus táncművet hoznak létre, 
melynek bemutatója Bécsben lesz 
októberben. E program jeleneteit 
és táncait gyakorolta az Együttes a 
táborban Török Sándor táncmester 
segítségével. Kilyénfalvi Gábor, az 
együttes vezetője idén igyekezett 
családias tábort szervezni, így 
gyermekes szülőket, családokat is 
vártak a táborba. Tekintettel arra, 
hogy a Somló Hegy Hangja ren-
dezvényre tervezett fellépés a rossz 
időjárás miatt elmaradt, az együttes 
szeptember 18-án is bemutatkozik 
Kiscsőszön, az Együttélésben című 
programsorozat keretében.

Győri és szentendrei gyerekek 
és ifisek tánctábora 

A program időpontja: 2016. augusz-
tus 22-28
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 150
Az országosan és nemzetközileg is 
ismert és elismert mesterpár, Fitos 

Dezső és Kocsis Enikő ismét Kis-
csőszön szervezték meg gyermek 
és ifjúsági korosztályú tanítványaik 
nyári tánctáborát. A két részprog-
ramban összesen százötven fiatal 
tanulhatott a mesterektől. A prog-
ram a tánc mellett színes, hangu-

latos részelemekkel volt tarkítva, 
így métázással, parasztolimpiával, 
lovas kocsizással, daltanulással, 
élő zenés táncházzal múlathatták 
az időt a táborozók. A gyerekek 
kalocsai táncokat, az ifisek erdélyi 
cigány táncokat tanultak. A tábort 
végig őszinte vidámság, sodró han-
gulat jellemezte, amelyet nagyban 
köszönhettünk a mesterek gondos 
tervezésének és az odaadó, energiát 
nem kímélő emberi hozzáállásnak.
Pálpatakai fiatalok Kiscsőszön
A program időpontja: 2016. augusz-
tus 17.
A program helyszíne: Kiscsősz, Som-
ló
A program szervezője: Paloznak Ön-
kormányzata, Élő Forrás Hagyo-
mányőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 20
Paloznak Önkormányzata régi 
baráti kapcsolatot ápol a székely-
földi Pálpataka településsel. Ez a 
falu a Sóvidék egyik leghíresebb 
táncos települése, hiszen több hí-
res adatközlő táncos él itt ma is. 
Tófalvi Gödri Árpád tánca nemrég 
világszerte ismertté vált, amikor a 
Fölszállott a Páva műsorában az ifjú 
Antal Adorján eljárta és megnyerte 
vele a versenyt. A paloznakiak meg-
hívására a Balaton partján nyaralt 
egy fiatalokból álló csoport, akiket 
természetesen mi is meghívtunk, 
megvendégeltünk. A pálpatakiakat 
a település vezetői is elkísérték, így 
közösen jártuk végig a Somló leg-
szebb kirándulóhelyeit és pincéit, 
majd Kiscsőszön töltöttük az időt, 
ahol a helyben táborozó táncosok-
kal közös mulatozásba kezdtek a 
vendégek. 

Rege és Kisrege 
Táncegyüttesek tánctábora
A program időpontja: 2016. augusz-
tus 10-14.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 44
Budapesti felnőtt néptáncosok 
tartottak edzőtábort Kiscsőszön. 
A Rege Néptáncegyüttes két kor-
osztályos csoportból áll. Kiscsőszi 
programjukat együtt rendezték, így 
az itt töltött napokban lehetőségük 
nyílt a közös táncpróbák szervezé-
sére is. A néptánc órákat Gyémánt 
Ádám és Gyémánt-Csontos Lívia 
irányításával végezték a haladó 
táncosok. A kezdőket elkülönített 

foglalkozásokon Nagy József és Ma-
gyar Zsuzsanna vezették. A tánc 
mellett szakítottak időt a környék 
megismerésére is, meglátogatták 
a Somló hegyet, lehetőség nyílt 
lovas kocsizásra, tábortűz melletti 
dalolásra.
Toppantó Tánctábor
A program időpontja: 2016. augusz-
tus 15-21.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 35

A Kisdunamente Toppantó Tánccso-
port volt egy héten át Kiscsősz és az 
Élő Forrás Hagyományőrző Egye-
sület vendége. A gyerekek számára 
nagyon színes programot állított 
össze a két szakmai vezető, Gyé-
mánt Ádám és Gyémánt-Csontos 
Lívia. A néptánc tanulása mellett 
kézműves foglalkozások, kirándu-
lások, népies játékok tarkították 
a tábort. Siska Tibor kaézműves 
a botfűtés, ostorfonás fortélyai 
mellett más kézműves értékeket 
is bemutatott. Egyesületünk nép-
művészei kovácsolással, kosárfo-
nással, csuhézással, fazekassággal 
ismertette meg a gyerekeket. A 
nagyobbak lovas kocsival elláto-
gattak a Nagy László Emlékházba, 

a kisebbek Csöglén kocsizhattak 
végig. A nagy réten métázással szó-
rakoztatták egymást a gyerekek, 
de nem maradt el az esti tábortűz 
melletti szalonnasütés sem. A záró 
nap délutánján parasztolimpiát 
rendeztünk, ahol játékos népies 
feladatokon mérték össze erejüket 
a csapatok. A tánctábor anyaga a 
Kraszna-környéki lent-hangsúlyos 
szilágysági tánc volt, melyből aztán 
rögtönzött táncversenyen adhattak 
számot a gyerekek.

Kiscsőszi Délibáb

Rege és Kisrege Táncegyüttesek tánctábora

Toppantó Tánctábor
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A FELÉLEDŐ „NEMESHANYI CSIPKE”
 „ … őrizze meg egyéniségét.”

Idén augusztus első hetében már 
a IX. csipkevarró tábort szervezte 
meg a Nemeshanyi Önkormány-
zat, a Nemeshanyért Egyesület és 
a Hagyományőrző Csipkebarátok. 
Ezen a héten tizenkilencen töl-
tik elmélyült, élvezetes alkotás-
sal az időt a hanyi faluházban. 
A különleges „csipketábor” célja 
megismertetni a résztvevőkkel a 
„Nemeshanyi csipke” történetét 
és annak gyakorlati elkészítését. 
Természetesen nemcsak kezdők, 
hanem haladók is vannak a cso-
portokban, hiszen ez már a kilen-
cedik! S nemcsak a „néniknek” van 
csoportjuk, hanem már harmadik 
ízben, ifjúsági tábort is vezettek 
sikerrel e kézművesség megszál-
lottjai, Devecsei Gáborné Ildikó 
és a helyi csipkepatrónus Egyedné 
Varga Piroska. Turós Istvánné Éva 
a haladókkal foglalkozik. Név sze-
rint az alábbi kézimunka-kedvelők 
vesznek részt: Berki Istvánné, 
Berki Józsefné Sümegről, Benőné 
Bakos Tünde Tapolcáról, Ajkáról 
Orbán Emese, Jendrics Józsefné és 
Németh Mária Devecserből. Mária 
már több ízben csipketáborozott, 
igen gyakorlott a kézimunkák te-
rén. A többi résztvevő Káptalanfá-
ról és a Nemeshanyi csipke bölcső-
jéből, helyből jár be. Név szerint: 
Bakos Béláné, Nagy Jánosné, Rádi 
Romina, Ványik Brigitta, Réfiné 
Imre Nikolett, Egyed Ferencné, 
Kiss Csenge és Virág, Imre Boglár-
ka, Olariu Anna, Zimits Hajnalka 
Devecsei Gáborné Ildikó csipkeké-
szítő a magyar Néprajzi Társaság 

„Sebestyén Gyula” díjasa, Turós 
Istvánné Éva pedig a Népművészet 
Ifjú Mestere és Népi Iparművész. 
Boldog megelégedéssel újságolta 
Ildikó, hogy nemrégiben a csip-
kekészítők országos találkozóján, 
Kiskunhalason Hanyból 6 fő fel-
nőtt és 4 fő fiatal vett részt. De-
vecseiné több mint két évtizede 
a Néprajzi Múzeumban kutatott 
csipke ügyben, s ekkor találkozott 
egy 1959-ben beadott nemeshanyi 
csipkéről készült pályamunkával 
(készítője: néhai Németh József 
sümegi tanító). A talált anyag úgy 
megfogta, hogy hamarosan leu-
tazott Hanyba, még Imre Sándor 
polgármestersége idején. Érdeklő-
dését, gondolatait szívesen fogadta 
a polgármester, meg Csordás Tün-
de, akkori alpolgármester is. Ez 
is lendületet adott, hogy helyben, 
s nem másutt kell felébreszteni 
és továbbvinni e csipkekészítési 
technikát.
De honnan is ered, s mitől nemes-
hanyi ez a csipke? Lássunk egy 
kis csipketörténeti áttekintést. A 
„Nemeshanyi csipke” S.Tóth Má-
ria (1905-1974), a hanyi kovács 
lánya sikerével robbant be a köz-
tudatba, ugyanis a fiatal hölgy az 
1937-ben Párizsban megrendezett 
Nemzetközi Kézműipari Kiállí-
táson különdíjat („DIPLOME D 
HONNEUR”) kapott munkáira.  
Elképesztő micsoda siker volt ez! 
S lenne ma is. Mi kellett hozzá a 
kis faluban élő Máriának? „Csak” 
technikai szakismeret, egyéni 
ötlet, látásmód, rendkívüli kitar-

tás, szenvedélyes elhivatottság. A 
csipkekészítés alapjait Budapesten 
tanulta meg az 1920-as évek máso-
dik felében. Nagy vonzalma, érzé-
ke mutatkozott e kézműves tech-
nikához, s ez alkotó fantáziájával 
továbbfejlődött ügyes ujjai alatt. 
Szeretett volna az Iparművészeti 
Főiskolán csipketervezést tanulni. 
Igaz, csak hat elemit végzett, de 
nem emiatt mondta neki Lakatos 
tanár úr: „A csipkét inkább Ma-
gától tanulnánk, a tervezést meg 
ne tanulja senkitől, inkább őrizze 
meg egyéniségét!”  Így is történt, 
Mária Hanyban készítette tovább 
is a varázslatos, egyéni csipkéit. 
A maga tervezte, rajzolta lehelet-
nyi finom csipkékben megőrizte 
a virágos, margarétás, kalászos, 
szíves népi hímzések formavilágát.  
A látogató szeme akaratlanul is 
megakad egy éppen készülő mun-
kán, amiből fehér horgolócérnán 
függő rengeteg verőke (csipkeorsó) 
ágazik ki. Megszámlálva 24 pár, 
vagyis 48. No, ezek közt igazodjon 
el az ember! Ez nem hanyi, mert 
az varrott csipke, hanem egy Hun-
nia vert csipke. A hanyi egyedi, 
népi-iparművészeti, „levegőben 
varrott csipke”, fűzi hozzá Turósné 
Éva. Ildikó elárulja azt is, hogy 
van egy ékszerész, művész nevén 
Mollinari, aki szintén beleszeretett 
a hanyi csipkébe, s ezüstbe, arany-
ba önti. Igen különleges egyedi 
ékszer a végeredmény. Éva, és Il-
dikó igen elismertek országosan 
is a népi iparművészet e területén. 
Igaz, más vidékéről valók, de kicsit 
már hanyinak is vallják magukat. 
Devecseiék annyira beleszerettek 
a csipkés falu környékébe, hogy 
2002-ben egy 200 éves házat vásá-
roltak meg. Felújították, s nemcsak 
a tábor idején tartózkodnak itt. 
Ildikó elmondja, hogy hazánkban 
csak négy helyen oktatnak csipke-
készítést gyerekeknek. Az egyik 
hely, Nemeshany. Éva folytatja, a 
Magyar Csipkekészítők Egyesülete 
180 fős, de a hobbiként alkotók-
kal együtt nagyságrendileg tán 
ezer fő foglalkozhat hazánkban 
e szép mesterséggel. Ildikónak 
nagy lendületet adott a Magyar 
Csipkeközpont Alapítvány szerve-

zésében a Duna Palotában 2000-
ben megrendezett kiállítás, ahol 
egy tárlóban a nemeshanyi csipkét 
mutathatta be. Meghívására el-
jött Mariska néni menye, az idős 
Tóth Andrásné is, aki látva ezt a 
megbecsülést, gondoskodást, át-
adta Ildikónak a megőrzött családi 
ereklyéket. Kapott így Ildikó raj-
zokat, kész csipkéket, amit aztán 
„feldogozott”. S odaajándékozta 
Tóthné azt az oklevelet is, amit 
Párizsban kapott a fiatal T. Mária a 
világkiállításon. Devecseiné pedig 
mindezeket visszavitte Hanyba. 
Jelenleg a faluház állandó kiállí-
tásának része, a község tulajdona. 
Hogy a csipkézés majdnem a kiha-
lás felé tendált, mutatja az is, hogy 
Európában (!) csak Kiskunhalason 
van varrott csipke-műhely 8 fő fog-
lalkoztatottal. S ne feledjük, örö-
kös tanulás, s évtizednyi gyakorlás 
után lehet csak ezt a mesterséget 
magas színvonalon űzni. Türel-
met, kitartást igénylő munka. De 
vannak e mesterségre születettek, 
mint a néhai Tóth Mária. A kon-
túrcérna 80-as, a csipke-varrószál 
100-as vékonyságú horgolócérna. 
Kell a kitartás e szálakkal elboldo-
gulni. A település pedig hálás a két 
budapesti „csipkés-hölgynek”, s a 
csipkevarrást gyakorló helyieknek, 
hogy szakmai ismereteiket szíve-
sen, lelkesen továbbadják. Ildikó 
2013-ban megkapta a „Nemeshany 
Kultúrájáért” díjat az önkormány-
zattól. Kiss Attila polgármester 
két lánykája, Csenge és Virág is 
csipkekészítő, pedig az idősebbik 
sincs még 16 éves. Már elmondha-
tom, hogy sikerült feltámasztani 
és továbbadni, ha szűk körben is 
ezt a feledésbe merült csipkeké-
szítési technikát. S. Tóth Mária 
régi rajzai életre keltek a szorgos, 
női kezek alatt, megőrizve a ránk 
maradt hagyományt, a jelen és a 
jövő számára, zárja szavait De-
vecseiné Ildikó. S a gondoskodó 
kezeknek már csak a „csipke 
egyéniségét”, a hanyi csipke jel-
lemzőit, régen használt motívu-
mait kell újravarrni, megőrizni, 
hogy „tóthmáriás” maradjon.

M. Mester Katalin

Rádi Romina vert, Ványik Brigitta varrott hanyi csipkét készít
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ÉJSZAKAI ÁLOM KUPA
Éjszakai női labdarúgó tornát szervezett 
a Devecseri SE női labdarúgócsapata. Az 
eseményre Bakos Renáta és Kajdi Kovács 
Tímea ötlete alapján 2016. július 30-án 
éjjel került sor nyolc csapat részvételével. 
Az előkészületeket, a szervezést a Kovács 
Lászlóval és Horváth Gézával kiegészült 
négyfős csapat már június derekán meg-
kezdte. A vándorkupaként meghirdetett 
esemény fővédnöke Császár László, az 
MLSZ Veszprém Megyei Igazgatósá-
gának társadalmi elnöke volt, aki este 
8 órakor nyitotta meg a rendezvényt. 
A négy megyéből érkező csapatok 18 
perces mérkőzéseken, két csoportban 
mérték össze erejüket, majd az egyes 
csoportok helyezettjei küzdöttek az első 
helyért, az ÁLOM KUPA megszerzéséért. 
A végig izgalmas, jó hangulatú és for-
dulatokban bővelkedő esemény utolsó 
gólja valamikor hajnali három óra után 
zörgette meg a hálót. Nem sokkal rá, fél 
négykor került sor az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre és a díjak átadására. Az 
idei vándorkupát Kópháza vihette el, a 
második helyen Zalaapáti végzett, de 
dobogós lett a veszprémi lányok csapata 
is. Gazdára talált a gólkirálynak, legjobb 
kapusnak és mezőnyjátékosnak meghir-
detett kupa is, ill. a szépszámú közönség 
és a vendégek megszavazták az éjszaka 
legszebb játékosát, aki szintén Kópházá-
ról érkezett. A rendezvényre nem kerül-
hetett volna sor a devecseri és Devecseren 
kívüli vállalkozók, vállalkozások és cégek 
támogatása nélkül. Az egyesület és annak 
női csapata külön is köszöni a következők 
önzetlen segítségét: Bakonyerdő Erdé-
szeti és Faipari Zrt., Bakonykarszt Zrt.,  
Burján Ernő Nagypirit polgármestere, 
Kiss János Norbert Somlószőlős pol-
gármestere, Molnár Levente Tüskevár 
polgármestere, Rosta Zoltán, Tóth Zsolt 
és Varga Ferenc devecseri vállalkozók, X 
Body Ajka, Resti Vendéglő. A rendezvény 
sikere, a résztvevők pozitív visszajelzése 
büszkeséggel tölti el a szervezőket, de 
örömmel vállalt kötelezettséget is jelent 
számukra a jövőre nézve – nyilatkoz-
ta Bakos Renáta, a vendéglátó csapat 
kapitánya.  Egyben arra is felkérte a 
labdarúgást szerető devecseri szurko-
lókat, hogy jöjjenek el a mérkőzéseikre, 
drukkoljanak a női csapatnak, mindenkit 
szeretettel várnak.

-kardy-
ÁGIÉK HIRVONEN ELLEN!
Osváth Péter és Farnadi Ágnes az abszo-
lút negyedik helyen végzett a terep-rally 
világkupa magyarországi állomásán, a 
HunGarian Baja-n. A balatonfüredi ket-
tős teljesítményének az értékét tovább 
növeli, hogy az általuk használt BMW 

X6-ba gyakorlatilag a verseny hétvégé-
jén ültek először. A terep-rally világkupa 
hatodik állomásán Osváth Péter is rajthoz 
állt, méghozzá a háromszoros bajnok, 
Fazekas Károly BMW-jével. A balaton-
füredi pilóta nem vallott szégyent, sőt, 
a Lőtéren még a tizenötszörös rally vb 
futamgyőztes Mikko Hirvonennek is 
feladta a leckét.

Ifj. Kozma György
SZŰK KERESZTMETSZET
Heizler Gábor a Devecser SE futball 
szakosztályának vezetőjét kérdeztem a 
csapatról, az egyesület életében történt 
változásokról, valamint a folytatásról. 
Vannak új lehetőségek, melyeket meg-
pályáznátok?
Adtunk be újabb TAO-s pályázatot tárgyi 
eszközökre: kisbusz-, illetve egy defibril-
látor beszerzésére, valamint edzői bérek 
rendezésére illetve pályakarbantartásra 
is. Itt várnánk az önkormányzat segítsé-
gét az önerő biztosításával kapcsolatban. 
Sajnos még a tavalyi sikeresen elnyert 
pályázatainkat sem tudtuk befejezni 
teljesen, mivel az önkormányzat nem 
tudja kifizetni, a megígért TAO-s önerőt. 
Tudomásul vesszük, hogy milyen nehéz 
anyagi helyzet áll fenn, így viszont a mi 
programunk is meg lett csúsztatva.
Milyen az új igazolási szabályzat?
Nagyon rosszul érintett bennünket, 
hogy megváltoztatták, ugyanis innen-
től az egyesületek a legfiatalabb játéko-
sokat is már csak pénzért igazolhatják. 
Ezt nevelési díjnak hívják és mivel az 
U16-, U19-es korosztályú csapatainknál 
nagyon szűk a keresztmetszet, erős lét-
számhiánnyal küzdünk, erre már tényleg 
alig volt keretünk. 
Lettek új igazolású játékosaink?
Három fiatal 19 éves játékost, Szőlősi 
Mátét, Rába Dánielt, Paksai Márkot iga-
zoltuk az FC Ajkától. Értük is fizetnünk 
kellett nevelési díjat és ezzel gyakorlatilag 
le is zárult az igazolási szezonunk. Ennyi 
volt a keretünk, amit ki bírtunk fizetni.
Milyen a cél a bajnokságban?
Nagyon jó lenne az első ötben végezni, de 
az új szabályozás kitér arra is, ha többször 
nem tudunk az U16-, vagy az U19-el 
kiállni, akkor először figyelmeztetnek 
bennünket, majd akár pontlevonásokkal 
is büntethetnek a felnőtt csapatnál. Arról 
nem is beszélve, hogy a felnőtt csapatnál 
is sok a sérült, a hiányzó.

Ifj. Kozma György
MEGYEFOCI: 
HULLÁMVÖLGY
A labdarúgó megye I. fordulóinak elmúlt 
mérkőzéseiről Cserna Róbert, a Deve-
cseri Sport Egyesület futballcsapatának 
edzője számolt be lapunknak.

2016. augusztus 14. Devecser SE - Péti 
MTE 1:1 (1:1)
Gól: Orbán (8.), illetve Zám (43.). Jók: 
Csepregi, Illés N., Orbán T., illetve Tordai
Cserna Róbert: az első félidőben ural-
tuk a játékot, nálunk volt többet a labda, 
aztán az egyenlítő gól után összezava-
rodtunk. Igazságos döntetlen született.
2016. augusztus 21. Ajka Kristály - 
Devecser SE 2:1 (0:0)
Gól: Hauser, Bakos, illetve Szélessy. Jók: 
Bakos, Mayer, illetve Csepregi, Orbán, 
Cserna.
Cserna Róbert: két teljesen ellentétes 
félidő. Az elsőben mi domináltunk 
jobban, a hazaiak csak „nyomozták a 
labdát”. A másodikban ugyanezt tette a 
Kristály, csak ők berúgták a helyzeteiket. 
Sajnos elég későn jött a szépítés és hiába 
volt még a végén egy helyzetünk, nem 
sikerült az igazságos döntetlent kihar-
colnunk.
2016. augusztus 28. Devecser SE - Gyu-
lafirátót 4:0 (1:0)
Gól: Szakonyi (2), Szélessy (2). Kiállít-
va: Gyurmánczi (28.,Gyulafirátót) Jók: 
Szakonyi, Szélessy, Király, Horvát G., 
illetve senki.
Cserna Róbert: rögtön az elején kaptunk 
egy tizenegyest és egy embert kiállítottak 
a Rátótiaktól, innentől kezdve akár két-
számjegyű is lehetett volna a különbség.
2016. szeptember 4. Pápa - Devecser 
SE 8:0 (0:0)
Gól: Venczel (3), Szép (2), Horváth, Ughy, 
Bolla. Jók: Szép, Venczel, illetve senki.
Cserna Róbert: a játék minden elemében 
felülmúlt minket a Pápa. Teljesen esély-
telenek voltunk. Lehetőségeink is alig 
akadtak. Attól függetlenül azonban, hogy 
többet edz a Pápa, mások a céljaik, úgy 
gondolom, hogy rosszul lehet játszani, de 
lelketlenül nem. Több játékos is kritikán 
aluli teljesítményt nyújtott. Onnantól, 
hogy megkaptuk a negyedik gólt ráadá-
sul pár perccel a harmadik után, már 
csak szaladgáltunk a pályán. Ki lehet 
kapni 3-0-ra is úgy, hogy felemelt fejjel 
jövünk le a pályáról, de 8-0-ra minden-
képpen elfogadhatatlan. A legrövidebb 
idő alatt szeretnénk ezt a zakót feledtet-
ni a szurkolóinkkal, akiktől ezúton is 
elnézést kérünk, hogy ilyen gyalázatos 
teljesítményt nyújtottunk. Mindenkép-
pen szeretnénk nyerni Csetény ellen, 
aztán egy erős Almádiba megyünk, a 
cél, hogy felfelé menjünk. Sajnos sok 
a hiányzó, meccsről meccsre 12-13-an 
állunk ki. Ez egy nehezebb bajnokság, 
mint a tavalyi, de ennél sokkal több van 
a csapatban, mint amit eddig mutatott. 

Ifj. Kozma György

DEVECSER SPORTJA
Gyerekeknek:

Finy Petra: A darvak tánca
Finy Petra mesegyűjteménye külön-
leges a hazai gyerekirodalomban. 
Magyarország hat földrajzi tájegy-
ségének és fontosabb vizeinek meséit 
gyűjti egybe, miközben mindegyik 
szöveg a szerző saját meséje. Egy iz-
galmas, titkokkal teli, felfedezésre 
csábító mesevilág teremtődik a könyv 
lapjain. Szegedi Katalin légies, a klasz-
szikus varázsmesék hangulatát idéző 
festményeivel, kollázsaival a kiadvány 
megjelenésében is különleges eszté-
tikai élményt jelent.

Felnőtteknek:

Lévai Katalin: Romkocsma
Lévai Katalin új kötete nemzedéke-
ken átsöprő érzelmi viharok regénye. 
Egy pesti iskolás lány mesél a csa-
ládjáról, pontosabban a család szét-
hullásáról. A regényben a két szélső 
nemzedék a többgenerációs családot 
erőnek erejével fenntartani igyekvő 
nagymama és a bakfis összetalálkozik 
a szülők megítélésében és az irántuk 
érzett különös felelősségben. A kis-
lány mindeközben átéli első gyermeki 
szerelmeit, rátalál az írás örömére, s 
történetünk végén sikerül meglepnie 
az olvasót.

KÖNYVAJÁNLÓ 

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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A festő rászól a folyamatosan beszélő modelljére.
- Még egy szó, s olyannak festem le amilyen…

Jean, mégsem veszem meg azt a Picasso-festményt.
- Miért nem uram?
- Nincs rá keret.
Munkára jelentkezik
A harminc év körüli férfi a következőt mondja a munkaközvetítőnél:
- Nős vagyok és van nyolc gyermekem.
- Na, jó, de mihez ért még?

Gyűjtötte: MMK

MOSOLYPERCEK
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő (beküldendő) rejtvény első része 
(Zárt betűk: H, G, T, Ö, Z) 10. /Hollandia autójele 11. /Vegyjele: B 12. /
Alumínium, Nitrogén vegyjele 13. /Géppel kapál 15. /Bibliai Éva párja 
17./Személyes névmás 18. /Domján... (színésznő) 19. /Fejér megyei 
település 20. /Tág 21. /Líra egynemű betűi!  22. /Van ilyen patika is 
24. /....sas (ragadozó madár)  26. /Létezés 27. /Sertés tartásának helye 
28. /Kettőzve: az Öreg - tó városa 29. /Kiejtett betű 30. /Odanyújt 32. /
Szaglószerv 34. /Borókával ízesített égetett szeszes ital 36. /Olasz folyó 
és fennsík 38. /Aggastyán 40. / .....i példa( Illyés Gyula) 41. /Téli csapa-
dék 42. /A .... (Steven Spielberg filmje) 43. /Gésa egynemű betűi! 44./ 
Olaszország, Ausztria autójele 45. /Görög oszlopforma   

FÜGGŐLEGES: 2. /Egyenáramú eszköz pozitív sarka 3. /Tilalmaz 4. 
/... Miklós (építész) 5. /Négyes magatartású 6. /Van ilyen mester is! 7. 
/A növény föld feletti része 8. /Rakéta eleje! 9./ Ruha 13. /A megfejten-
dő (beküldendő) rejtvény második része (Zárt betűk: T, T, Ó, T, R, H, 
E) 14. /Négyszögletes, oszlopcsarnokos udvar 16. /Szolmizációs hang 
20. /Táncos összejövetel 22. /Repedés 23. /Innivaló 25. /Létezik 29. /
Erbium vegyjele 31. /Heverő, kanapé 33. /..... György (Kapcsoltam - 
tévés vetélkedő) 35. /Nemzet 37. /Rengeteg 39. /Fényt árasztó égitest 
41. /Testrész 42. /Menet méret 44. /Zamat 45. /Időszámítás előtt (Rö-
vidítve) 
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NYEREMÉNYJÁTÉK
A keresztrejtvény helyes megfejtését beküldők között kisorsolásra kerül 3db 
1000 forint értékű bon, a Kert Presszó és Retro Topogó felajánlásából, mely 
beváltható a Retro Topogóban. 
A megfejtéseket 2016. október 10-ig várjuk a szerkesztőség címére: Devecseri 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Devecserben kiemelt kedvezménnyel!

1 2

Ebédlői szösszenet
Gyerek: Tanító néni! Nézze! Majdnem ugyanolyan a két zsebem, csak az 
egyik rózsaszín, a másik meg fekete.

Olvasás-szövegértés 1. osztály
Igaz vagy hamis?
Mondat: A fátyol áttetsző.
Gyerek: Tanító néni, mi az az áttetsző?
Többiek: Már vagy 20-szor elmondták, hogy átlátszó.
Tanító: Így érted?
Gyerek: Igen, de akkor a fátyol átlátszó?
Tanító: Nos, szerinted átlátszó?
Gyerek: Azt meg én honnan tudjam, azt se tudom mi az a fátyol!

Nyárs Hajnalka


