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Célok, tervek, remények

Az ablakon kitekintve, látva
a szinte tavaszias időt, nehéz
volt elhinni, hogy a Városi
Könyvtár olvasótermébe érkező résztvevők a város immár
hagyományos óévbúcsúztató
és újévköszöntő rendezvényére érkeznek. Nyitásként az
Ormándlaky Péter által vezetett fúvóskamara adta meg a
rendezvény ünnepélyes alaphangulatát.
Jó volt látni, hogy önkor
mányzati vezetők, intézmény
vezetők, civil szervezetek kép
viselői, helyi cégek és vállalko
zások vezetői szép számmal
fogadták el Devecser Város
Önkormányzatának meghívását.
A rendezvény rangját emelte,
hogy jelen volt dr. Kovács
Zoltán, Veszprém Megye kor
mánymegbízottja, Ékes József,
a térség országgyűlési képvise
lője, Polgárdi Imre, a Veszprém
Megyei Közgyűlés alelnöke és
Burján Ernő, a Somlókörnyéki
Többcélú Kistérségi Társulás
elnöke.
Toldi Tamás, Devecser Város
polgármestere ünnepi beszédé
ben csak érintőlegesen említette
az elmúlt esztendőt. Néhány
mondatban köszönetet mondott
a Kormány, a segélyszervezetek
és az ország lakosságának az el
múlt évben felénk nyújtott se
gítségéért, Devecser lakosságá
nak a helytállásért, de mint
mondta, most már a jövőnkkel
kell foglalkozni.
Az Önkormányzat célja a
helyi társadalom megújítása,
erős erkölcsi alapokra helyezé
se. Tisztelni kell az értékteremtő
munkát, mindenkinek erejétől
függően részt kell vállalni a
közterhek viselésében, szükség
van toleranciára, és nevén kell
nevezni a dolgokat.
Bár még korai készpénznek
venni, elmondta, hogy négy ter
melő üzemmel folynak egyezte
tések, amelyek reményei szerint
több száz munkahelyet fognak
teremteni Devecserben. Mint

A tartalomból:

Szeret építeni
(3. oldal)

mondta, az Önkormányzat, az
új munkahelyek ösztönzése
mellett a jelenleg városunkban
lévő vállalkozásokat is ösztönzi,
nekik is biztosítja a kedvezmé
nyes telephelyvásárlást. Ecsetel
te a kistérség hátrányos helyze
tű besorolásának előnyeit a fej
lesztéseknél, a START prog
ramban lévő munkalehetősége
ket. Köszönetet mondott dr.
Kovács Zoltán és Ékes József e
téren nyújtott segítségéért.
Felvázolta egy szociális szö
vetkezet keretei közt létreho
zandó mezőgazdasági tevé
kenység körvonalait is, ahol
szintén munkalehetőségek fog
nak megnyílni. Ennek alapja a
város jelenleg még bérbe adott
földterülete, amit a visszavétel
után további területekkel szán
dékoznak gyarapítani. Energia
növények termesztése és az ál
lattenyésztési kedv segítése is
szerepel a tervek között.
A használtcikk piac legális
keretek közé szorítása az Önkor
mányzat régi problémája és
megoldandó feladata.
Záró gondolatként megemlí
tette, hogy várhatóan visszakap
juk a járási központ címet, de a

régi közintézmények nélkül,
egészségügyi, sport és kulturá
lis életének fejlesztése nélkül
nem lehet elérni, hogy Devecser
városa újra a régi fényében tün
döklő térségközpont legyen.
Mindezek megvalósítása az
újév és az eljövendő évek fela
data.
Dr. Kovács Zoltán pohárkö
szöntőjében elmondta, a ka
tasztrófa utáni Devecser lerakta
új alapjait, most a megújulás
következik. A Kormánymegbí
zott utalt rá, hogy a feladatok
nagy része még hátra van.
Reményét fejezte ki, hogy a
Polgármester úr által felvázolt
jövőkép valóra válik, amihez tá
mogatást ígért.
Poharát, a kistérség leendő új
szervező erejére, Devecserre
emelte, amely reményei szerint
a kisrégió gazdasági, kulturális,
sport és közigazgatási központ
ja lesz.
A pohárköszöntő és a koccin
tás után, tartalmas beszélgeté
sek, jó hangulatú együttlét jelle
mezte a rendezvényt.
B.Zs.
(Fotó: DVTV)

Iskolás szeretnék lenni!
(4. oldal)

„mindannyiunknak
kell valamit”
(5. oldal)

Fergeteges táncgála
(7. oldal)
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Dobom a labdát

avagy a vállalkozóké a szó

– A zöldség-gyümölcsön kívül
Rovatunkban devecseri vállalkozókat kérdezünk az álta- milyen áruk kaphatók még
luk árult termékekről, helyze- Önöknél?
– Vecsési savanyúságokat tar
tükről és vásárlókkal való kapcsolatukról.
tunk nagy választékban, de van
nak alapvető élelmiszereink is,
A legutóbbi számunkban Csi üdítők, édességek.
– Múltkor olvastam az egyik
der Beáta Cseledi Jutkát java
solta, akit a Fekete Farkas hirdetésükben, hogy hazai ter
Üzletházban lévő üzletében lá méket árulnak. Miért fontos ezt
togattam meg.
kihangsúlyozni?
– Két üzletük van. Egyik a pos
– Sajnos, sok a rossz tapasz
tával szemben, másik itt a Feke talat a külföldi árukkal kapcso
te Farkas üzletházban. Mikor latban, sokszor igazán még azt
vált ketté az üzlet?
sem tudjuk pontosan, mi hon
– Júniusban lesz két éve, hogy nan érkezik. Nem ismerjük a
saját boltunk van. A másik bolt náluk alkalmazott feldolgozási
(Postával szemben) édesanyá és tartósítási technológiáikat,
mé, ott közel 10 évet dolgoztam. nem tudhatjuk, mivel permetez
Minden, amit erről a szakmáról nek, mit „rejt” az őrölt paprika,
tudok, tőle tanultam. 10 év után vagy éppen mitől szebb a kínai
úgy gondoltuk, ideje önállósod fokhagyma, mint a magyar.
ni. Ő bízott bennem, bíztatott, a
Persze itthon is akadnak hibás
hely adott volt, így belevágtunk élelmiszerek, ami legtöbbször a
a férjemmel egy saját üzletbe.
mi szakmánkban az időjárástól

Pipafüst...

Régi szokás, szép szokás.
Mármint, hogy ilyenkor az esztendő fordulóján boldog újévet kívánunk szeretteinknek,
barátainknak, ismerőseinknek.
A megszokott válasz rá: Köszönjük, mi is viszont kívánjuk!
bizonyos nadrágtartón a csat
lassan utoléri önmagát. Azért
Az idén úgy vettem észre, ez mondom, hogy lassan, mert
egy kicsit megváltozott. A kö köztünk élnek azok a szépkorú
szöntés és a viszontválasz közé emberek, akik el tudják monda
befurakodott egy mély sóhaj. ni, hogy lehet még ennél ros�
Nem érkezik a megszokott rutin szabbul is élni. A kérdés csak az,
szerint a viszont jókívánság, ha hogy lesz-e még rosszabb, vagy
nem a válaszadó habitusa sze ha nem, ez az állapot meddig
rint egy grimasz vagy egy le fog tartani? Bízzunk benne,
mondó mosoly kíséretében egy hogy elértük annak a bizonyos
fájdalmasan mély sóhaj követ gödörnek az alját. Hogy mikor
kezik.
lesz vége a gazdasági világvál
Mert bajban van a világ! ságnak? Szerintem nincs ember,
Lassan már, sajnos, a gyerme aki ezt meg tudná mondani.
kek is tisztában lesznek a foga Felelőtlenség lenne abban rin
lommal mi az, hogy gazdasági gatni az embereket, hogy ez az
világválság. Megrogyott az oly év már biztosan jobb lesz.
fejlettnek hitt gazdasági társa Felelőtlenség, mint ahogy fele
dalom és a bizonytalanság vé lőtlenség volt azt mondani, hogy
giggyűrűzött a földön.
minket nem fog elérni a válság.
Igen, tudom, nem mindenhol
A minap társaságban hallot
ekkora a baj, csak hát nem is tam egy „önjelölt pénzügymi
azonos starthelyről indultunk. nisztertől” – „Magyarország
Amíg egy német vagy egy angol még ilyen rossz helyzetben nem
gazdaság megszorít, és úgy volt történelme során”. Nos,
mond beljebb húzza a nadrág ezzel lehet vitatkozni, már ha az
szíjat, nálunk a történelmi és ember legalább kettesre megta
gazdasági múltunk miatt azon a nulta a történelmet. De bízzunk

függ, de ilyenkor tudunk rekla
málni, kicserélni stb. Egyébként
a vásárlók zöme ragaszkodna a
magyar árukhoz, hiszen jól tud
ják, milyen földjeink vannak, és
ezeken a földeken milyen jó mi
nőségű gyümölcsöt-zöldséget
lehet termelni, és hogy a magyar
őstermelők értik a dolgukat.
Éppen ezért nem minden eset
ben lehet a magyar termékhez
olcsóbban hozzájutni.
Tavasztól-őszig mi is a ma
gyar őstermelőktől vásárolunk,
akikkel kialakult üzleti és baráti
kapcsolataink vannak, ők főleg
az Alföldről járnak ide. De
ilyenkor, télen a déligyümölcs
szezonban nekünk is muszáj az
importhoz nyúlnunk.
– Ebben a téli időszakban
fontos szervezetünk vitamin
szükségletének fedezése, minél
több gyümölcs és zöldség fo
gyasztása. A vásárlóik fontos

Sóhaj
benne, hogy ennél rosszabb
nem lesz. Sajnos ehhez a mi
akaratunk akárhogy is nézzük,
kevés.
Mert bajban van a világ,
benne bajban van Európa!
Ez utóbbi megérdemel né
hány szót. Az egységért jött
létre és most innét, a kis ember
pozíciójából néha úgy látszik,
mintha a nagyok sem lennének
biztosak benne, hogy ők ezt
akarják. Pedig most már nem
sok más út van. Elszaladt a világ
Európa mellett.
Úgy emlegetik Európát: „az
öreg kontinens”, … és valóban
öreg kontinens. Döbbenetes
hogy szinte minden országban
közelítik a nyugdíj korhatárt a
hetven évhez.
Öreg Európa. Ugye ez az
öregség bölcsességgel is jár?
Amiért félve teszem fel ezt a
kérdést, az az, ahogy az előző
világválságot „megoldották”.
Bízzunk benne, hogy a világot
irányító politikai és pénzügyi
erők nem látnak kivezető utat,

nak tartják ezt? Mit vásárolnak
leginkább?
– A vásárlás mindig az év
szaktól függ. A tavasz, nyár a
friss gyümölcsökről szól. A nyár
vége-ősz eleje a befőzéseké.
Télen pedig a savanyú káposzta,
mandarin, narancs hódít.
– Volt-e valami különleges
kérés a vevők részéről, hogy
mit szeretnének még vásárolni?
– Igazán különleges kérés
nem volt, legtöbben az alapvető,
megszokott dolgokat keresik.
Amik talán ilyenkor különle
gesnek számítanak az egzotikus
gyümölcsök, pl. pomelo (legna
gyobb citrusgyümölcs), khaki
(datolyaszilva), mangó, licsi
(kínai ikerszilva)
– Ki legyen a következő vál
lalkozó, akit megkérdezzünk?
– Én a Szivárvány üzletet ja
vaslom.			
Sz. A.
ki sem merem mondani, üzletet,
egy összeomlásban.
… és ezek közt a gondok közt
a kisember mit él meg? Meg
kell szerezni a téli tüzelőt, fel
adni a számlákat, étel kell az
asztalra és mindemellett nevel
ni az új generációt, hitet adni
nekik, hogy érdemes élni.
A világ legjelentősebb vallá
sai azt tanítják, nem az anyagi
jólét adja a boldogságot. Nem
akarok álszent lenni, én is
tudom, jómódban élni jó dolog,
még ha nem is sokat vásott a
fogam benne. Sajnos, most pró
bára tehetjük önmagunkat, meg
találjuk-e a boldogságot kisebb
anyagi lehetőségek között is.
Mert hiszem, hogy meg lehet
találni.
Jó lenne a reményt megőrizni,
belekapaszkodva abba, hogy az
elmúlt ezer esztendő alatt ennél
nagyobb bajt is túlélt ez az or
szág és hinni azt, hogy jön reánk
„víg esztendő”.
Azzal a reménnyel, hogy
nemsokára nem lesz oka annak
a mély sóhajnak, kívánok min
den devecserinek boldog újesz
tendőt.
… és hozzá mindenkinek egy
kis jó egészséget.
B.Zs.
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Igaz-e…? – szól sokszor a kérdés az utcán. Az elmúlt időben több
alkalommal keltek szárnyra féligazságok, találgatások, néha plety
kák egy-egy városunk jövőjét érintő kérdésben. Az a tény, hogy a
város lakosságát foglalkoztatják a jövőjével kapcsolatos kérdések,
örvendetes. Az újjáépítés megnövekedett feladatai miatt a város ve
zetőinek ezeket a kérdéseket személyesen feltenni az időhiány miatt
néha tényleg nehéz lett volna. Hogy ezekre a kérdésekre választ
kapjanak és kapott válaszok ne bizonytalan forrásból származza

nak, új rovat indításával, újságunk segíteni szeretne. Ha Önök el
mondják közérdekű kérdéseiket, mi segítünk választ kapni rá.
A kérdéseket fel lehet tenni az ujdevecseriujsag@gmail.com email
címen, a Könyvtár portáján kihelyezett gyűjtőládában, vagy az
újság szerkesztőségi tagjainál személyesen. Most felteszünk néhány,
az utcán hallott kérdést, remélhetőleg következő alkalommal, az
Önök kérdéseinek köszönhetően, a bőség zavarával fogunk küz
deni.

Megkérdeztük…

… Toldi Tamás Polgármester urat
– Tisztelt Polgármester úr! Az
iszapömlés által tönkrement és
elbontott futballpálya sorsáról,
a pálya újjáépítéséről sokan ér
deklődnek. Van-e döntés e
téren?
– Igen. Mivel az elképzelt új
területen a területrendezésnek
még több jogi akadálya van, és
egyre több embertől hallottuk,
hogy nosztalgiával emlékeznek
a várkerti futballpályára, úgy
döntöttünk a régi helyén építjük
újjá. Kész a látványterv az
MLSZ részére, ami egy lelátó
val rendelkező füves futballpá
lyát, műfüves kispályát, kiszol
gáló épületet és parkolót tartal
maz.
– Beszélnek a város által irá
nyított mezőgazdasági tevékeny
ségről. Mit lehet erről tudni?
– A START program keretein
belül indul ez a tevékenység.
A noszlopi út mellett lévő, ti
zenhét hektáros önkormányzati

területet, valamint károsodott,
vásárolt területeket tervezünk
bevonni a programba, ez utób
biakat energianövény termesz
tésbe. Még ez évben gyümöl
csös telepítését, később kerté
szeti tevékenységet tervezünk.
Az országosan most induló „na

túralma” programban kívánunk
részt venni, telepítés ősszel, a
terület előkészítése, a bokorir
tás és a kerítésrendszer kiépíté
se tél végén kezdődik. Tavasszal
indul – előzetes tervek szerint 8
hektáron – a lágy szárú energia
növény telepítése, melynek első
éves ápolása 30 fő folyamatos
munkáját igényli. A állatte
nyésztés és termékfeldolgozás
lesz majd a későbbi évek fel
adata. A termelés indításának fő
célja, hogy hosszú távon mun
kát tudjunk adni a dolgozni tudó
és dolgozni akaró embereknek.
– Úgy hallottuk, hogy az
Önkormányzat a piac újraindí
tását tervezi. Lehet-e tudni va
lamit az új piacról és annak
helyszínéről?
- Az Önkormányzat megvásá
rolta a Gallus kft-től a Művelő
dési Ház melletti volt keverő
üzemet. A piac annak a belső
udvarán kerül kialakításra. Az

épületet is hasonló kereskedel
mi tevékenységre kívánjuk ki
alakítani. A felső részen az élel
miszert forgalmazó kisebb üz
lethelyiségek kaphatnak helyet,
a földszinti részt pedig valame
lyik nagyobb kereskedelmi cég
nek kívánjuk bérbe adni. A pia
con reményeink szerint újra
megjelennek a helyben és a kör
nyék falvaiban termelt egészsé
ges élelmiszerek, ezen kívül
piaca lehet a START program
keretein belül termelt gyümöl
csöknek, zöldségféléknek, fel
dolgozott termékeknek. Az épü
letben kialakított üzletek hozzá
járulhatnak a lakosság kom
fortérzetének
növeléséhez,
lehetővé téve, hogy a devecseri
eknek egy-egy vásárlás miatt ne
kelljen más településre utaznia.
– Polgármester úr! Köszönjük
a válaszokat.
B.Zs.
(Fotó: Németh F. Bernadett)

Szeret építeni
Mosolyog, amikor azt mondom neki, az interneten azt
találtam róla, Ő az „állványimádó pap”.
– Való igaz, számos építkezés
szervezésében vettem részt. Volt
ezek közt idősotthon, általános
iskola, gimnázium és nyugdí
jasház – mondja Bellai Zoltán, a
Dunántúli Református Egyház
kerület püspöki főtanácsosa, ta
lálkozásunkkor a Városi Könyv
tár galériájában.
– Most is építeni jött…
– Igen, huszonegy lakóház
melléképületét vállaltuk, hogy
elkészítjük.
– Az iszapömlés előtt tudott-e
Devecserről?
– Igen, munkámból kifolyó
lag számtalanszor mentem ke

resztül a településen. A tragédi
ához személyes kacsolódási
pontom, hogy a sok vezetés köz
ben, az iszap által elöntött pres�
szónál szoktam megállni egy
kávéra. Épp Erdélyben voltunk,
amikor láttuk a televízióban a
híreket. Megdöbbentő volt!
– A református egyház is sok
szerepet vállalt a devecseriek
megsegítésében.
– A közvetlen segélynyújtás
ban a Református Szeretet Szol
gálat vett rész. Mi, a Dunántúli
Református Egyházkerület, ha
táron innen és túl, gyűjtést szer
veztünk. Amikor az önkormány
zattal felvéve a kapcsolatot,
látva a segítség szükségességét,
megfogalmazódott az ötlet, vál
laljuk a melléképületek elkészí
tését.

– Hogy állnak a munkálatok?
– Mivel mi más segélyszerve
zet helyett, két hónap késéssel
vettük át a feladatot, eleve késve
kezdtünk. Sajnos a téli idő sem
használ az építkezésnek. A festő
mester, akivel régi kapcsolatunk
van, azt mondta ilyen hidegben
nem fest, mert tisztességes
munkát akar végezni.
Szeretnék megnyugtatni min
denkit, ami munkát elvállaltunk,
el is fogjuk végezni! Remé
nyeink szerint az épületek janu
ár végére, februárra elkészül
nek.
– Nézze a címét! – mondja –
A beszélgetés végeztével meg „Áldás, békesség!” – a reformá
kértem Bellai urat, egy fénykép tusok köszönése!
Mindenkire rábízom, vannakerejéig álljon oda az egyik fest
mény elé. Mutatom, melyik kép e véletlenek.
nekem a szimpatikus. Ő odaáll
B.Zs.
va elmosolyodott.
Kép: a szerző
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ESÉLYEGYENLŐSÉG = EGYENLŐ ESÉLY
TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0052

Iskolába szeretnék menni!
Miért lesz egyik gyermek iskolai pályafutása sikeresebb,
mint a másiké? Miért szeret az
egyik tanulni, miért nem a
másik? Mi határozza meg leginkább a gyermek viszonyát az
iskolában folyó munkához, a
tanuláshoz?
A válasz sokféle. Minden
gyermek „másnak” születik, el
térő képességekkel, adottságok
kal. Eltérő a családi, társadalmi
környezet, ahol felnő. Ha eze
ket figyelembe vesszük, s elfo
gadjuk az egyéni különbségeket,
még mindig marad egy nagyon
fontos tényező, amely végigkí
séri a gyermekeket az iskolában:
érdeklődés a környezet iránt,
nyitottság a világra. Az, hogy a
diák akarjon tanulni, legyen
motivált az ismeretszerzésre.
Mi az iskolában úgy gondol
juk, ebben meghatározó szerepe
van a kezdő időszaknak, amikor
a 6–7 éves kicsik bekerülnek az
első osztályba. Fontos, hogy a

kisdiákok iskolakezdése öröm
teli és sikeres legyen, élmény
legyen számukra az itt végzett
tevékenység.
Tudunk nekik ebben segíte
ni? Kell, hogy segítsünk! Erre
teremtett az idei tanévben jó le
hetőséget az intézmény által el
nyert TÁMOP-3.3.2-08/2 pá

Iskola felújítás
Az iskolának gyűjtött adományból és önkormányzati segít
ségből megkezdődött a „zsidó iskola” felújítása, melynek során
villany-, vízvezetékek, nyílászárók, héjazat cseréjére kerül sor.
A külső-belső megújulás után közösségi célokat fog szolgál
ni az épület.
Sz. A.

lyázat, amely különösen nagy
hangsúlyt helyez az átmenetek
re, az intézmények közötti kap
csolatokra. Így szerveztük meg
a leendő első osztályos tanító
nénikkel az iskola-előkészítő
foglalkozásokat. A szülőket egy,
az intézményünkről szóló hírle
véllel szólítottuk meg, amely
ben ismertettük a program cél
ját: az iskolaköteles korú gyer
mekek hetente egyszer, négy
csoportban a majdan őket tanító
pedagógusokkal
játszhatnak
együtt az iskolában. A mintegy
60 ovis péntek délutánonként
egy órát tölthet el készség- és
képességfejlesztő tevékenység
gel.
Sok szülőben felmerülhet a
kérdés: Szükség van iskola-elő
készítő foglalkozásra? Hiszen
óvodába jár a gyermekem! Mi
azt mondjuk, mindenképpen.
Az a legjobb, ha az iskolába ké
szülő óvodás saját maga tapasz
talja meg, mi történik ott. Az
előkészítő foglalkozásokon a
gyerekek megismerkedhetnek a
tanterem berendezésével, beül
hetnek az iskolapadokba, írhat
nak a táblára. Mire szeptember
ben bekerülnek az első osztály

ba, ismerjük egymást, s a tanító
nénik és a kisdiákok között – jó
esetben – már kialakult egy po
zitív viszony, amely megkön�
nyíti az együttműködést. Ugyan
akkor fontos a megismerő fo
lyamatok fejlesztése is játékos
tevékenységeken keresztül: ér
zékelés, észlelés, figyelem, kép
zelet, gondolkodás, beszéd- és
mozgásfejlesztés. Az eltelt két
hónap azt mutatja, az ovisok
szívesen jönnek a foglalkozá
sokra, a szülők pedig támogat
ják őket ebben.
Mire április hónapra elérke
zik az iskolai beíratás ideje, már
nagyon sok tapasztalatot sze
reztünk egymásról. A tanító
nénik tanácsaikkal segíthetik a
szülőt: jöjjön-e a gyermek isko
lába. Ha a gyermek betöltötte a
6. életévét, testi és szellemi fej
lettsége életkorának megfelelő,
kellően iskolaérett – legyen is
kolás!
S ha az előkészítő foglalko
zások elérik céljukat, a kicsik
megismerik és megszeretik az
iskolát, talán azt fogják majd
mondani: ÉN ISKOLÁBA
SZERETNÉK MENNI!
Tanító nénik
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„mindannyiunknak tenni kell valamit”
A Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház élén 2011
decemberétől új igazgató áll
Cseh Tiborné, Betti személyében. Bár sokunknak személyes
jó ismerőse, bizonyára vannak
többen, akik nem ismerik, így
néhány kérdés segítségével
szeretnénk őt bemutatni.

– 2008 óta dolgozik a
devecseri Művelődési Házban.
Kérem, mondjon néhány szót
magáról.
– Ajkán születtem, ott jártam
általános iskolába is. Édesapám
bányamérnök volt, édesanyám
végzettsége alapján óvónő, de
születésünk után már a család
gondját-baját-örömét tartotta
kézben. Egy nővérem van, ő 23
éve az Egyesült Államokban él
családjával, pszichológusként
dolgozik. Középiskolában Mis
kolcon jártam, édesanyám
onnan származik, s én angolt
akartam tanulni. Abban az idő
ben még nem volt egyszerű az
ilyesmi. Érettségi után Somló
szőlősre kerültem, ahol a műve
lődési házat és a könyvtárat ve
zettem. Ma már azt gondolom,
nagy bátorság volt tapasztalatok
nélkül belevágni, de egyrészről
akkoriban sokkal könnyebb
dolgunk volt. Az emberek nyi
tottabbak voltak, kevesebb tech
nikai inger ért minket, s talán
ezért finanszírozható is volt a
kultúra. Másrészről az „Ide
nekem az oroszlánt is!” gondol
kodásmóddal az ember a világot
is meg tudta változtatni, vagy
legalábbis szerette volna. Köz
ben elvégeztem a könyvtár-tör
ténelem szakot, életem tervez
hetővé vált. Akkor azt hittem.
Itt ismerkedtem meg férjemmel,
s úgy döntöttünk, hogy mara
dunk a faluban. Építkeztünk,
1983-ban megszületett első fiam,
és ekkor már gondot okozott a

sok délutáni-esti elfoglaltság.
Lehetőségem nyílt az iskolában
tanítani, váltottam. Illetve rész
ben váltottam, mert a könyvtárt
– a mai napig – rövid megszakí
tással azóta is vezetem. 1989ben megszületett második fiam.
Közben elvégeztem a magyar
nyelv és irodalom szakot is.
Nagyon szerettem tanítani, na
gyon szerettem a gyerekeket.
Többekkel a mai napig nagyon
jó kapcsolatom van, felnőttként
is megtaláljuk a hangot egymás
sal. Sajnos 2007-ben bezárt az
iskola, így a korábbi tervezhető
ség bizonytalanságra váltott.
Nem szeretem a kiszolgáltatott
helyzeteket, ezért pályázatíróprojektmenedzseri végzettséget
szereztem, s e területen keres
tem megoldásokat. Ekkor nyílt
lehetőségem, hogy Devecserbe,
a Művelődési Házba jöjjek dol
gozni. Nem kellett sokat gon
dolkodnom, beadtam pályáza
tomat, és 2008 novemberétől
művelődésszervezőként tevé
kenykedtem.
– Teljesen új környezetbe ke
rült. Okozott-e nehézséget a
változás?
– Csak részben volt új a fel
adat, hisz’ valamikor, igaz más
közegben, de ezzel foglalkoz
tam. A szakma alapjait annak
idején Kovács Feri bácsitól ta
nultuk. Kollégáim szeretettel
fogadtak, és sokat segítettek,
hogy ne okozzon gondot a beil
leszkedés. Nem okozott, kiváló
csapattá kovácsolódtunk, min
denki tudta a dolgát, segítettünk
egymásnak, nagyon sokat dol
goztunk. Én alapvetően nyu
godt, derűs ember vagyok, és ez
meghatározza viszonyulásaimat
is. Azt gondolom, hogy sikerült
kapcsolatokat kiépítenem a társ
intézményekkel, a lakossággal.
Jó volt hozzánk bejönni. Aztán
2010 októberében új kihívások
kal kellett szembe néznünk.
– A katasztrófa idején a mű
velődési ház folyamatosan nyit
va volt. Hogyan sikerült meg
szervezni az életet?
– Ez nagyon tanulságos idő
szak volt mindannyiunk számá
ra. Ma már nem tudom, hogyan
bírtuk ki. Október 4-től decem
ber végéig éjjel nappal nyitva
volt a ház. Ha kellett konferen
ciát, tanácskozást szerveztünk
az ország vezetőinek, ha kellett
lakossági fórumot. Osztottunk
vizet, tartottunk műsoros estet,
adományosztást. Katonákat, ka

tasztrófavédőket, önkénteseket
szállásoltunk el. A legfontosabb
mégis az volt, hogy meghallgat
tuk az embereket. Sokan jöttek
be beszélgetni, tanácsot kérni,
vagy csak úgy. Én ekkor váltam
devecserivé, gyakorlatilag itt
éltem a városban végig, csak
aludni mentem haza. Nem volt
könnyű időszak nekünk sem.
– Jutott-e idő a klasszikus ér
telembe vett kultúrára?
– Azt mondom igen, jutott.
Nem olyan értelemben, mint
„békeidőben”. A kultúra része a
viselkedéskultúra is, s e téren
sok tapasztalást szereztünk, ami
mellett nem mehetünk el. Prog
ramsorozaton dolgozunk, ami
segít a hasonló helyzetek felol
dásán. Sajnos a rendezvényeken
tapasztalt magatartás nem új
keletű probléma, megoldásra
váró feladat.
– Sikerült mára már vissza
állni a művelődési házban is a
hagyományos feladatokra?
– A 2011-es év még a kataszt
rófa jegyében telt az intézmény
ben, de már tisztult a helyzet.
Lassan beindultak a kiscsopor
tok, már tudtunk kisebb rendez
vényeket tartani. Bepótoltuk az
elmaradt színházi előadást, a
gyerekszínház is visszatért. Két
kis helyiségünket december vé
géig még igénybe vette a ka
tasztrófavédelem, most próbál
juk visszaállítani a korábbi álla
potokat. Sajnos az intézmény
egészét nagyon megviselték a
történtek, sok minden felújítás
ra szorul, amihez már nem elég
a kollégák kreativitása.
– 2011 decemberétől ön igaz
gatja az összevont intézményt,
könyvtárat és művelődési házat.
Milyen feladatok előtt állnak?
– Tulajdonképpen szerencsés
nek mondhatom magam, kiváló
elődök után vehetem át a fela
datot. Kovács Emil nevéhez
köthető a könyvtár mai állapota,
struktúrája, Hoffmann Valéria
az olvasószolgálatot és a hely
történetet tekintette szívügyé
nek és korábban Bajókné Jutka
is egy színvonalas intézményt
alakított ki. Nagyon jó kollégá
kat örököltem, akik igazi tulaj
donosi szemlélettel viseltetnek
munkahelyük iránt. Természe
tesen van dolgom. Folyamatosan
változik a világ, igazodnunk
kell az igényekhez, formálnunk
kell azokat. Kezdeményezőnek
kell lenni, elébe menni a dol
goknak. Ma már menedzselni

kell egy intézményt, ezért most
végzem a kulturális menedzser
szakot, hogy tervszerűen tud
jam végezni a feladatomat. Nem
devecseri sajátosság, hogy
nehéz kimozdítani az embere
ket. Egyrészt sokszínű progra
mokat kell kínálni, másrészt a
társadalom mind szélesebb réte
gét megtalálni. Nem minden
pénz kérdés. Természetesen a
minőség időnként szükségsze
rűen tőkeigényes, de a jókedv
hez, baráti társasághoz nem fel
tétlenül szükséges. Helyünk
van, szándékunk adott, jóked
vünk állandó. Várjuk az embe
reket. Feladatkörünk bővül, hisz’
ma még kistérségi, később járá
si székhely lesz Devecser. Ez a
kultúra területén is felelősség
gel jár. A kistérség/járás kultu
rális koncepciója, mely most
készül, pontos feladatokat hatá
roz meg. Mi komolyan vesszük,
mert szeretnénk hatékonyan,
eredményesen tevékenykedni.
Devecser megérdemli, hogy
tényleg az összefogás városa le
gyen, maradjon, de ehhez
mindannyiunknak tenni kell va
lamit, kinek kinek a maga terü
letén.
– Ön az Új Devecseri Újság
főszerkesztője. Továbbra is jut
ideje erre a feladatra?
– A megnövekedett feladatok
mellett erre már nem maradt
kellő időm, ezért ezt a megbíza
tást átadtam kollégámnak.
Ismernünk kell korlátainkat, s
ha csak kicsit is sérül a hatásfok,
akkor tudni kell váltani.
– A sok feladat mellett jut
ideje olvasásra? Van kedvenc
írója?
– Természetesen, ez nem
lehet kérdés. „Szerencsére”
sokat utazom, ez jó lehetőség
bepótolni a lemaradásokat.
Egyszerre több könyv van mel
lettem, s mindig a pillanatnyi
hangulat határozza meg, melyi
ket fogom kézbe. Kifejezetten
kedvenc íróm nincs, inkább
korszakaim. Volt Márai, volt
Coelho, voltak az orosz klasszi
kusok, a franciák. Most lemara
dásaimat pótolom, a mai ma
gyar írók műveit olvasom.
Esterházy Péter, Vámos Miklós,
Nádas Péter és Kepes András
van soron, nagy kedvemre.
– Köszönöm a beszélgetést,
kívánok sok sikert munkájához,
munkájukhoz.
Sz. A.
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Rendezvény a devecseri Idősek Klubjában
A devecseri Idősek Klubja
immár hagyománnyá vált rendezvényére az elmúlt évben
2011. december 21-én került
sor. Több éve annak, hogy a
noszlopi Idősek Klubjával közösen szervezünk kulturális és
szórakoztató műsorokat az
idősek számára.
Most mi, devecseriek voltunk
a vendéglátók. A műsor össze
állításakor igyekeztünk minél
több klubtagot bevonni a szerep
lésbe.
A noszlopiak szívélyes fogad
tatása, köszöntése után egy szép
verssel is köszöntöttük a szép
korú időseket Szalainé Andi
szociális segítő előadásában.
Majd a klubtagokkal közösen
összeállított és előadott nóta
csokorral kedveskedtünk vendé
geinknek. A műsor további ré
szében tanult versek és szóra

koztató színdarabok bemutatá
sára került sor. A műsort
nótákkal igyekeztünk még szí
nesebbé tenni, majd a végén a
noszlopiakkal együtt közös
éneklés zárta a programot.
Természetesen a közelgő ka
rácsonyra való tekintettel a
jókívánságok és apró ajándékok
sem maradhattak el.
A rendezvény folytatásaként
közös beszélgetésre és nótázásra
invitáltunk mindenkit. A jó han
gulat érdekében egy kis bor és
harapnivaló is került az asztalra.
Természetesen a harmonikaszó
most sem maradhatott el, ami
aztán igazán fergeteges hangul
atot eredményezett. Köszönet
ezért Váti Ferencnek, aki már
több éve segíti szórakoztató
programjainkat zenéjével. Kö
szönet minden szereplést vállaló
klubtagnak, kiemelten Ivány
Gyulánénak, Szabó Kálmán

Ismerjük-e?

Ismerem, mint a tenyeremet
– tartja a mondás. Rutinszerűen
cselekszünk, és nem nézzük
meg a körülöttünk levő világot. Pedig sok-sok szépséget
rejteget.
Igen, Devecserben is sok
szépség van, ha nyitott szemmel
járunk. Ezért gondoltam, hogy
néhány érdekes dologra felhí
vom a figyelmet.
Devecserben sétálva számta
lan érdekes házat lát az ember,
ezek homlokzata szinte ránk
kiált.
Észrevesszük?

nénak, Mejzer Zoltánnak, és kovácsolni az egymás közötti
Kurdi Istvánnak, akik külön kapcsolatokat.
szereplést is vállaltak a szín
vonalas műsor érdekében.
Hegedűs Árpádné
A jövőben is hasonló progra
intézményvezető Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat,
mokkal szeretnénk színesíteni a
klub életét, és egyben szorosabbá
Devecser

Miért jógázzunk?
A manapság népszerű fit
neszprogramok mellett egyre
terjed a jóga. A jógatanfolyamok és -órák sokszínűsége bizonyítja, hogy ennek az ősi művészetnek helye van a XXI. században is.

Gyökerei egészen a négyezer
évvel ezelőtti Dél-Ázsiába nyúl
nak vissza, és amióta növekedés
nek indult, a jóga hatalmas fájá
ból számos ág fejlődött ki.
A jóga egyszerre meditáció, fi
lozófia, mély ritmikus légzés és
a gyakorlatokon keresztül gyó
gyítás. A jóga szó jelentése
”egység„. Ebben az egyre job
ban széteső világban a jóga a
harmónia helyreállítására nyújt
lehetőséget. Megtanítja, hogyan
Sorozatunkban egy-egy kü egyesítsük a testet és tudatot, va
lönleges homlokzatot mutatunk
be. Kedves Olvasó, tudja-e, hol
található a képen látott homlok
zat? Tessék nyitott szemmel
járni!
Aki felismerte a képen látható
épületrészt, a megfejtéseket a
Könyvtár portáján elhelyezett
gyűjtőládában leadhatja, illetve
a szerkesztőség e-mail címére
(ujdevecseriujsag@gmail.com)
eljuttathatja. A helyes megfej
tők között könyvjutalmat sorso
lunk ki.
Határidő: 2012. február 6.
Kép és szöveg: Sz. A.

lamint a tudatot és a lelket. Nö
veli a fizikai állóképességet,
megnövekedett energiaszintet
eredményez, melynek következ
tében jobban fogjuk érezni ma
gunkat. A modern kor mentális
stresszével szemben nyugalmat
és pihenést biztosít. A kiegyen
súlyozatlanság helyét a kiegyen
súlyozottság, tiszta gondolko
dás veszi át. Jógázni mindenki
nek lehet, a csecsemőnek épp
úgy, mint a kilencvenévesnek.
Jógát mindig ott kell elkezdeni,
ahol éppen tartunk. Az ered
mény pedig önmagáért beszél.
Jógafoglalkozásokat szerdán
ként látogathatják a Művelődési
Házban délután 17,30-tól a har
móniára vágyók.
Csuba Józsefné Zita
jógaoktató
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Fergeteges táncgála

Def Jam Dance School a
2011- es évét egy Gálával zárta,
ahol az iskola összes tanulója
megmutatta eddig szerzett
tudását az odaérkező nagyközönségnek.
A művelődési házba érkezve
már szinte tapintható volt az iz
galom. Színfalak mögött a két
koreográfus, Komka Nikolett és
Szimicsek János elképesztő len
dülettel irányította a menetren
det! A táncosok smink készlet
tel, fodrász felszereléssel és ha
talmas ruha tartalmú bőrönd
jeikkel elfoglalták öltözőiket és
készültek a nagy fellépésre, de
hogy korgó gyomrok se nyom
ják el a felszólaló zene dallama
it, a gondoskodó szülők süte
ménykészlettel felpakolva se
regtek-forogtak a táncosok nyo
maiban! Pár órával a műsor
kezdete előtt, sztárvendégünk, a
megasztárból már jól ismert
Gigi is megérkezett, így egy
közös összpróbára is volt még
idő! Amikor minden a helyére
került a nagy függönyt behúz
ták, a kint kíváncsian várakozó
vendégek előtt megnyílott a be
járat kapuja! Mindenki elhe

lyezkedett, a lámpák fénye ki
aludt és kezdetét vette a Gála!
Az első felvonást az iskola gyer
mek csoportja indította modern
stílusú táncával, ezt követték a
nagyok, ill. egy meghívott akro
batikus rock'n roll-t bemutató
páros, Ihász Tibor és Rozgonyi
Ágnes, ezek után megint mo
dern stílus költözött a színpadra.
A szünetben az ajkai Gusto
pizzéria gondoskodott a fino
mabbnál finomabb falatokról.
Lakmározás közben a vendégek
tombolát vásárolhattak, amely
ben a szülők és a tánciskola által
felajánlott nyeremény volt.
A konferansz bejelentette a szü
net végét és elindult a második
felvonás! Stílusok kavalkádja
vette kezdetét, többek között
Papp Marina Íziz fátylas has
táncbemutatója. Sorra került a
tombolasorsolás és a műsort a
Megasztáros Radics Gigi zárta,
akinek pályafutásán eddig is és
most is a háttértáncot a Def Jam
Dance School biztosította, ill.
Gigi februári salgótarjáni nagy
koncertjén is az iskola tanulói
szerepelnek! A műsor a végéhez
ért, a nézők soraiban Devecser
város alpolgármestre a többiek

kel együtt állva és vastapssal
jutalmazta a tehetségek bemuta
tóját!
A 2012 évben a tánciskola
várja az új érdeklődőket 6–30
éves korig. Akár csak hobbiként,
akár versenyzőként, akár egy
híres énekes háttértáncosaként
szeretne valaki debütálni, akkor
folyamatos csatlakozási lehető
séggel szeretettel várják ked
denként 18:00-19:30 ig a

Devecseri Művelődési Ház
színháztermében!
AZ ELSŐ ÓRA KIPRÓBÁ
LÁSRA INGYENES!!!
Elérhetőségük: Komka Niko
letta és Szimicsek János:
06704330068; www.wix.com/
defjamdance/school
Def Jam Tánciskola néven
megtaláltok minket a facebookon is!!!

„Csapatépítő tréning!”

Karácsonyi ajándék a
cukrászdától

2011. év utolsó szerdáján a Kristályvölgyi Sport Egyesület nagy
szabású disznóvágást rendezett a Stop vegyesbolt udvarán.
Köszönetet mondunk Nagy Gábor (Higinsz) böllérnek, aki gondos
kodott arról, hogy a disznó „tényleg” fel legyen dolgozva, illetve a
Kozma családnak, külön Erika néninek az önzetlen segítségért.
Köszönjük.
Marton Kristóf

Devecser kedvelt cukrászdájában karácsony előtt sorsolást tartot
tak azok között, akik az ünnepekre készülve nagyobb értékben vá
sároltak. Az üzlet dolgozói is nagy örömmel várták a délutánt, kí
váncsiak voltak, hogy kiknek kedvez a szerencse. A nyertesek
(Séfer Hajnal, Házi László, Mészáros Krisztiánné) asztalára torta,
karácsonyi sütemények kerülnek a cukrászok jóvoltából. Kis
Erzsébet, a cukrászda tulajdonosa kérdésemre elmondta, hogy leg
több a beigli-félék közül fogyott a napokban.
Fotó, szöveg: Czeidli József

Sport
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Nagy László: Január királya
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejten
dő rejtvény első része /Zárt
betűk: J, A, A, N, Á, R, A /11./
Fafajta 12./ Létezik 13./ Borúra
.... (Hankiss Elemér) 14./ Júlia
nem ... a földön járni (Napóleon
Boulevard) 15./ Szégyenít 17./
Járművek mozgását lassító szer
kezet 18./ Csembalóhoz hason
ló régi hangszer 19./ Hír szélei!
20./ ..jou-ház / Uralkodó dinasz
tia/ 22./ Nem lát 23./ Ókori
neve: Arrabona 25./ Muszlim
elöljáró vagy bíró 26./ Síp szé
lei! 27./ Hírül .. (Közzétesz) 28./
Szülőföld 30./ Igen németül 31./
Muhammad ... (Nehézsúlyú
ökölvívó) 32./ Gondoz 34./ Lan
tán vegyjele 36./ Lépdegél 37./
Átköltött vers 40./ Igevégződés
42./ Pagony 43./ Harapnivaló        
FÜGGŐLEGES: 2./ Az akarat
nak minden kényszerből füg
getlen elhatározása 3./ Testrész
4./ ... D-dúr szvitből / Bach/ 5./
Vár szélei! 6./ Van ilyen harang
szó és pályaudvar 7./ Nemzet
ség, törzs 8./ Nemzeti Bajnokság
9./ Vátesz,vajákos 10./ Argon
vegyjele 14./ A megfejtendő
rejtvény második része /Zárt
betűk: Y, T, I, A / 15./ A nap

41
44

45

vége! 16./ Kiejtett betű 19./
Sereg 21./ Apró gyulladásos tá
lyog a szemhéjon 22./ Rágalom
24./ Van ilyen barack 25./
Állattartásra szolgáló fedetlen
építmény 29./ „Az” orvosinyelv
30./ A társadalmi normák egyik
típusa 33./ „Trombita harsog,
dob .....” (Petőfi Sándor) 35./
Plakett 38./ Cselekvést fejez ki
39./ Ausztria, Thaiföld, Zambia
autójele 40./ Ilona becézve 41./
Ki korán ..., aranyat lel!
(Közmondás) 43./ Esztendő 44./
Szolmizációs hang 45./ Gomb
vége!
Készítette: Czeidli József
A megfejtéseket 2012. február
6-ig várjuk a Művelődési Ház
címére (8460 Devecser, Jókai u.
3.) vagy e-mailben: ujdevecseri
ujsag@gmail.com.
Az előző szám helyes megfejté
se: Szállást keres a reménység,
csak egy éjszakára.
Nyertesek: Jenei Alexandra,
Ajka; Séfer Roland, Devecser;
Horváth István, Nemeshany
A nyeremények átvehetők a
Művelődési Házban (Devecser,
Jókai u. 3.) nyitva tartási idő
ben.

Tisztelt Adózó Polgárok! 2010-ben „A Devecseri Otthonban
Élő Időskorúak Szociális Ellátásáért” Alapítványunk számlá
jára adójuk 1 százalékából: 71 536 Ft-ot fizettek be, mely ös�
szeget lakóink életminőségének javítására fordítottunk.
Érdeklődésüket, támogatásukat köszönjük.
ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

ÚJSÁG

Észre sem vett kincseink
Kincs-e az, amit a természet
ad?
Talán a legnagyobb.
Azonban napjainkban nem
foglalkozunk ezekkel a termé
szetben is fellelhető „kincseink
kel.” Pedig nemcsak környeze
tünk, hanem a saját konyhánk is
rejteget valódi gyógynövénye
ket, amelyeket az orvostudo
mány is használ.
Fűben-fában orvosság – tartja
a mondás, hiszen minden nö
vénynek van valami gyógyító
hatása, és ne felejtsük el ezek a
növények lehetőséget kínálnak
nekünk arra, hogy természetes,
tiszta, vegyszermentes módon
odafigyelhessünk egészségünk
re.
Sorozatunkban néhány gyógy
növényt mutatunk be.
Elsőként a kasvirágot mutat
juk be, mely a virágoskertek de
koratív dísznövénye.

Gyógyászati célokra a növény
föld feletti részeit és gyökerét
gyűjtik, de a legtöbb hatóanya
got a nyers gyökér tartalmazza.
Erősíti az immunrendszert, va
gyis a szervezet védekező ké
pességét. Enyhe, középsúlyos
megfázás, légúti és húgyúti fer
tőzés kiegészítő és megelőző
kezelésére alkalmas.
Gyökeréből pépes borogatást
készítenek mindenféle sérü
lésre.
A növényt alkalmazzák echi
nacea-cseppek, homeopátiás go
lyócska, tabletta és oldat formá
jában, amelyek gyógyszertárak
ban és gyógynövényboltokban
szerezhetők be.
Sz. A.
Forrás: Buday Andrea:
Környezetünk gyógyító
növényei

A Devecseri Fúvósok
Közhasznú Egyesület mindenkit szeretettel meghív
Jótékonysági Báljára

Ideje: 2011. február 4. 19 óra
Helye: Resti étterem, Devecser
A Bál programja:
• Köszöntő: Szabó István elnök – 19 óra
• Vacsora: 20 óra
• Zene: Kurdi Róbert
• Tombola: 23 óra
Belépő: 4000,- Ft/fő, mely tartalmazza a vacsorát, a zenét, és
1000,- Ft támogatást. Ez alkalomból az egyesület 500,- Ft-os
Támogatói Jegyet bocsát ki. Az egyesület a befolyt összeget a
zenekari tagok nyári táborozására fordítja. Jelentkezni lehet,
és Támogatói Jegyek vásárolhatók a következő egyesületi ta
goknál:
Kovács Krisztina – iskola, alsó tagozat
Dr. Lennerné Magvas Andrea – iskola, felső tagozat
Radován Péterné – óvoda
Ihászné Szabó Katalin szervező
Az adományozók kérésére, az egyesület igazolást ad az adó
jóváíráshoz. Mindenkit szeretettel várunk!
Tisztelt Szülők, Vállalkozók, Adózó polgárok! Kérjük, támo
gassák adójuk 1%-ával a Devecseri Fúvósok Közhasznú
Egyesületet! Az egyesület a befolyt összeget a Devecseri
Ifjúsági Fúvószenekar hangszereinek karbantartására, új hang
szerek vásárlására fordítja! Adószám: 18936128-1-19
KÖSZÖNJÜK!
Új Devecseri Újság – A település közéleti lapja, Kiadja: Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház, Megjelenik: 1800 példányban, ISSN 2062-6878, Hirdetésfel
vétel: a könyvtárban nyitvatartási idő alatt, E-mail: ujdevecseriujsag@gmail.com,
Levélcím: Devecser Városi Könyvtár és Művelődési Ház, 8460 Devecser, Jókai u. 3.,
Tel.: 88/224-125, Felelős szerkesztő: Boldizsár Zsolt, Szerkesztő-bizottság:
Lászlóné Szeghalmi Stella, Szabó Adrienn, Boldizsár Zsolt, Nyomda: KellerPrint
Nyomda Kft. Ajka, Felelős vezető: Keller Gyula

