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SIKERES PÁLYÁZAT – TÁMOP-3.3.2-2008-0052

Április 28-án ismét egy sikeres pályázat nyitórendezvényére került sor. A Gárdonyi
Géza Közös Fenntartású Ál
talános Iskola és Óvoda, Alap
fokú Művészetoktatási Intéz
mény most egy újabb lehetőséget kapott, hogy az
oktatásban – óvodától az általános iskolán keresztül a középiskoláig – javítsa a hátrányos és halmozottan hátrányos gyerekek esélyeit.
Az eseményt Eszterhainé
Fatalin Ilona igazgatónő nyitot
ta meg, aki az oktatás fontossá
gát hangsúlyozta bevezető gon
dolataiban. Elmondta, hogy a
tanuláshoz elengedhetetlen az
egészséges énkép, az önbizalom
és a sikerélmény. Ez a két évig
tartó pályázat, amit az intéz
mény kimondottan erre a célra
saját maga készített, 37 milló
500 ezer forinttal segíti azt, hogy
komplex módon, az óvodától a
középiskoláig csökkentse a hát
rányos helyzetet.
Vagyis a hátrányos és halmo

zottan hátrányos
helyzetű gyere
keket minél ko
rábban vonnák
be a fejlesztésbe,
mindehhez pedig
segítségül hívnák
az óvoda peda
gógusait, fejlesz
tőket, családsegí
tőket, védőnőket.
A cél az, hogy
ezek a gyerekek
is megszerezzék mindazon
készségeket,
képességeket,
amikkel az iskolából kikerülve
versenyképes szakmákat adó is
kolákba kerülhetnek.
Fontos, hogy a gyerekek meg
érezzék, hogy tanulni jó és ér
demes – zárta megnyitó beszé
dét az igazgatónő.
Ezt követően a Devecseri
Ifjúsági Fúvószenekar a tőle
megszokott kimagasló színvo
nalú játékát hallgathatta meg a
közönség, Ormándlaky Péter
vezetésével. Az óvodások játék
ra hívogatója is nagy tetszést
aratott. A műsort a Fláre Beás
együttes műsora zárta lovári és
beás nótákkal. A pergős cigány
dalokat a kis ovisok is tapssal
kísérték.
A rendezvény végeztével Esz
terhainé Fatalin Ilona igazgató
nőt és Szabóné Bakos Katalin
óvodavezetőt kérdeztük a pá
lyázat részleteiről, és a jövőbeni
elképzelésekről:
Ez a program magyar és főleg
roma gyerekek felzárkóztatását
segítené – kezdte az iskola igaz

gatónője. Kiemelt szerepet kap
na a roma kultúra ápolása, ami
bármilyen furcsán is hangzikkezd feledésbe merülni. Ezen
kívül azok a képességek, kézsé
gek, amik az iskolához kellenek
ezen gyerekeknél nem alakul
nak ki, ezeket fejleszteni kell!
Ehhez nyújt segítséget roma
pedagógiai asszisztensünk is.
Feladat még a programon belül
a középiskolai tanulmányok
előkészítése, a már középisko
lások mentorálása. Az óvoda és
az iskola egymásra épülve segí
ti a gyermekek fejlődését. Ter
mészetesen emellett eszközbe
szerzést és humánerőforrás-fej
lesztést is megvalósítanánk,
vagyis a programban résztvevő
pedagógusokat
célirányosan
képeznénk.
Mindennek eredményekép
pen reméljük a helyi társadalmi
összefogás erősödését is.
Szabóné Bakos Katalin is
csak sorolta, mi mindenre nyílik
lehetőség a pályázat kapcsán:
Óvodapedagógusok által szer
vezett baba-mama klubba vár
nánk a bölcsődés korú gyereke
ket, ahol a mesék, mondókák,
ölbéli játékok fontosságára hív
nánk fel az anyukák figyelmét,
az érintés fejlődésben játszott
szerepére. Terveink közt szere
pel roma anyanyelvi dajka, gon
dozónő, óvodapedagógus bevo
nása a munkánkba. Ugyanakkor
a roma kultúra terjesztése, a
roma identitás pozitív megerő
sítése is cél. hogy a gyermek
pozitív értékeket képviselve és

gyakorolva legyen büszke szár
mazására. Így lehetőség nyílik
az előítéletek lerombolására is.
Különböző felvilágosító elő
adásokkal segítenénk a családo
kat; gyermekorvost,védőnőt, jo
gászt, fejlesztő pedagógust hív
nánk,
akik
tanácsaikkal
támogatnák a hátrányos és hal
mozottan hátrányos helyzetű
családok életét.
Az óvodás korosztálynál
pedig a képességek, készségek
fejlesztése az elsőrendű feladat,
ez a mi óvodai területünk.
Nyitott óvoda vagyunk, ami
azt jelenti, hogy a szülők láto
gathatják a csoportokat, bete
kintést kaphatnak a munkánkba.
Sajnálatos, hogy ennek ellenére
nagy az érdektelenség, pedig a
szülőnek ilyen irányú érdeklő
dése nemcsak joga, de köteles
sége is kell, hogy legyen. Talán
a pályázat sikeres megvalósítá
sa ezen is változtat. Mi segíteni
szeretnénk, de meggyőződésem,
hogy annak lehet segíteni, aki
maga is akarja.
Gratulálunk az intézmény si
keres pályázatához, a tanárok
nak és óvodapedagógusoknak
munkájukhoz kitartást kívánunk
és reméljük, hogy a tényleges
pedagógiai célokon túl az erő
sebb társadalmi összefogás,
egymás elfogadása, romák és
magyarok még békésebb egy
más mellett élése is eredménye
lesz ennek a programnak.
L.Sz.S.
(Fotó: Baráth András)

„Édesanyám, kedves anyám, drága…”
… szólt csilingelő gyermekhangokon a Művelődési Ház
nagytermében az iskola anyák
napi ünnepélyén. A tavasz, a
kikelet egymás után hozza az
ünnepelni való alkalmakat.
Ezek közül az alkalmak közül
talán a legmelegebb, szívünknek legédesebb ünnepünk az
anyák napja.
Édesanyám! Talán nem téve
dünk, ha azt mondjuk, hogy az
egyik legszebb szó anyanyel
vünkben. Kimondva mi jut róla
eszünkbe? Ölelés, meleg, bol
dogság. Illatok a gyermekkor
ból, egy puha kéz simogatása,
aggódó szemek.

Féltés, szeretet, hála.
Hála, hála, hála.
Ezt a hálát talán senki sem
tudja úgy közvetíteni feléjük,
mint az anyaság értelme, a kicsi
gyermek. Ezek a kicsi gyerme
kek, a devecseri alsósok nyúj
tották át az anyukák és nagyma
mák felé mindannyiunk köszö
netét.
Az ünnep alaphangját a 3.a és
a 3.b osztály népdalokkal, zenés
táncos műsorral adta meg. Soós
Krisztina köszöntője után az
alsós kórus nyújtott át egy zenés
csokrot, majd ismét a harmadi
kosok a nagymamákat köszön
tötték. A legkisebbek nevében
az 1. b-sek tettek róla, hogy

okkal legyen fá
tyolos az anyukák
és a nagymamák
szeme. A táncszak
kör a „pincérlá
nyok táncával”, a
2.c-sek tavaszkö
szöntővel fokozták
az ünnep hangula
tát. Az alsós kórus
záró száma után
ütemes tapssal kö
szönte meg a kö
zönség az előadást.
Százszorosan szálljon vissza
Köszönet illeti azokat a peda rájuk az a boldogság, amit a lé
gógusokat, akik ezt a szép műsort tükkel adnak nekünk!
a gyermekekkel betanították.
Isten éltesse az Édesanyákat!
Mit kívánhatnánk e napon az
B.Zs.
édesanyáknak?
(Fotó: Baráth András)
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„Egy esős vasárnap délután…”
… dúdolhattuk volna az ismert
film címadó dalát május elsején
egész nap.
A Magyar Máltai Szeretet
szolgálat felvállalta, hogy alap
elveihez híven nemcsak tárgyi
asult formában segíti a várost,
hanem a talpraálláshoz elenged
hetetlen lelki támaszt is nyújt
Devecser valamennyi lakosá
nak. Kulturális rendezvényso
rozatot hoztak, hoznak váro
sunkba, így segítenek visszave
zetni minket a hétköznapok
normális kerékvágásába.
XXI. századi technikát bizto
sítottak a rendezvény sikeréhez,
melyet a fellépő művészek
remek hangulatú tartalommal
töltöttek meg. A borongós idő
ellenére a kikapcsolódni vágyó
devecseriek kitartó hűséggel
hallgatták az előadásokat.
Délelőtt a károsult települé
sek képviselői mutatkoztak be.
Devecsert – immáron hagyomá

nyosan – városunk emblemati
kus, minden helyszínen méltón
képviselő két csoport, a Deve
cseri Ifjúsági Fúvószenekar és a
Fláre Beás együttes képviselte.
Kolontárról öt fiatal, csinos és
nagyon tehetséges táncos lány
(Step 5) érkezett, míg Somló
vásárhelyről a Lyra énekegyüt
tes üde, kristálytiszta hangja
köszöntötte a város lakosságát.
Ezt követően a HunKun
DaNCe táncosai szédületes pro
dukciója következett. Az egyik
sztár fellépő, Caramel előadását
az eső sem tehette tönkre, lelkes
közönsége bőrig ázva énekelt
vele együtt. Toldi Tamás, Deve
cser polgármestere, Ékes József,
országgyűlési képviselő és
Adányi László, főszervező, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
programigazgatója köszöntötte
a város lakosságát, s köszönte
meg helytállásukat az embert
próbáló időkben.

A műsorfolyam a gyerekek
nek szóló vidám, zenés produk
cióval folytatódott, majd Éles
István humorista dolgoztatta
meg rekeszizmunkat.
Ezt követően zene, zene, zene
volt műsoron. Feltörekvő tehet
séges fiatalok és ismert zené
szekből álló együttesek követ
ték egymást. Az est fénypontjá Caramel
ra még az eső is elállt. A Piramis
együttes alapítói újra élesztették
fiatal korunk dalait. A Révész
Sándor és Som Lajos nélkül fel
álló zenekarnak sikerült vissza
hozni a hetvenes-nyolcvanas
évek hangulatát, de öröm volt
látni és hallani, hogy a mai fia
talok kívülről fújták a jól ismert
dalokat.
Remek záró eseménye lett
2011 év majálisának.
-cs(További képek a 8. oldalon.)

Kitartó közönség

Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar

Step 5 – Kolontár

Lyra vegyeskar – Somlóvásárhely

Ünnepi köszöntők (balról jobbra: Toldi Tamás, Ékes József,
Adányi László)
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Ők sem jöttek üres kézzel

Nálunk járt a Budapesti Francia Iskola delegációja

Egy nappal a Budapesti
Amerikai Iskola küldöttsége
után, május 18-án, délután a
Francia Iskolából érkeztek vendégek városunkba. Hosszas
egyeztetés után ők is adományokkal megrakottan érkeztek.
A szintén tanárokból és tanulókból álló kis csapatot könnyű
uzsonnával várta a devecseri
iskola vezetősége, valamint az
iskola diákjai.
Amíg a vendégek falatoztak
Eszterhainé Fatalin Ilona igaz
gatónő ismertette a délután prog
ramját, valamint beszámolt a
Devecserben történtekről az ok
tóberi katasztrófától napjainkig.
Néhány statisztikai adatot is
megosztott a jelenlevőkkel a la
kosság és a tanulólétszám csök

A francia iskolából érkezőket
lenyűgözte az újjáépítés rendkí
vül gyors üteme. Példaértékűnek
tartják az állami felelősségvál
lalást, és azt az összefogást,
amit megtapasztaltak a médián
keresztül. Ugyanakkor azt is el
mondták, hogy a francia média
egy része még most is foglalko
zik a katasztrófa utáni helyzet
tel.
Ezt követően került sor az
adományok átadására. A deve
cseri iskola hangosító, erősítő
berendezéseket kapott, így a
saját rendezvényeit végre méltó
technikai körülmények között
tarthatja majd meg.
A közös csoportkép után kis
kirándulásra invitálta a vendé
geket az igazgatónő, aminek
célja a tározók, a lebontott há
zak, és az épülő lakópark volt.
Eközben alkalom nyílt a ma
gyar és francia iskolarendszer
összehasonlítására is. Megtud
tuk, hogy a Francia iskola, a
francia államé, így a francia ta
nítási rendszert követik. Nem
csak francia, de magyar gyere
kek is tanulnak az intézmény

kenéséről. Elmondta, hogy isko
lapszichológus is segíti a munkát,
a tragikus események feldolgo
zását. Természetesen a korábbi
adományokról is szó esett.
Az igazgatónő ismertetője
után egy a katasztrófáról készült
rövidfilmet tekintettek meg a
látogatók, ami után a vendégek
tették fel kérdéseiket- bár a kis
filmben látottak után nehéz volt
megszólalni.
A település jövőbeni terveiről
Mayer Gábor igazgatóhelyet
testől kaptak tájékoztatást,
Czeidli Józseftől pedig színes
várostörténetet hallgathattak. A
tanár úr egyébként a délutáni
program alatt többször is hely
Régi igazság, hogy a jókítörténeti érdekességeket mesélt vánság mindig jókor jön. Bár
a figyelmes és érdeklődő hall az idén május közepére csúgatóságnak.
szott a zeneiskolások hagyományos anyák napi műsora,
azért a célját elérte. Csillogó
szemű anyukák és nagymamák hallgatták az alsós zeneiskolások műsorát.

Zenés köszöntő

Adomány a Budapesti
Amerikai Iskolából
Az elmúlt hónapokban sok
felajánlás érkezett Devecser is
kolájának és óvodájának.
Május 17-én a Budapesti
Amerikai Iskola hozott ado
mányt. A budapesti intézmény
gyűjtőakcióját követően kb. 600
ezer Ft jött össze. Ebből 400
ezer Ft értékben eszközöket vá
sároltak. Így például párologta
tókat kapott a zeneiskola, hiszen
bizonyos hangszereket csak
megfelelő páratartalom mellett
lehet tárolni; az óvoda új számí
tógéphez jutott, az alsó tagoza
tos gyerekek pedig új sportesz
közöknek örülhetnek.
A fennmaradó 200 ezer Ft-ot

ben, igaz, aránylag kis
létszámban. Egy-egy tanítási
óra 55 perces, ezt 5 ill. 15 per
ces szünetek követik felváltva,
így délelőtt 4 óra van, majd
ebédszünet, és délután 16 ill. 17
óráig tart az oktatás. Az itt tanu
ló gyerekek érettségire már átla
gosan 4 idegen nyelvet beszél
nek nagyon magas szinten., de
magyar nyelvet is tanul min
denki. Az oktatásba 3 éves kor
tól vonják be a gyerekeket, tehát
az óvodától, egészen a felsőok
tatásig tanulnak az intézmény
ben.
A kirándulás és a közös fa
gyizás után a Kastélykönyvtár
ba látogattak a vendégek, ahol
Hoffmann Valéria igazgatónő
tartott rövid idegenvezetést.
A program végeztével jókedv
vel köszöntek el egymástól ven
dégek és vendéglátók. Reméljük,
elviszik magukkal köszönetün
ket és kisvárosunk eme rövid
idő alatt felvillantott értékeit a
Francia Iskola többi diákjának,
tanárainak.
L. Sz. S
(Fotó: Mayer Gábor)

átutalták az iskola alapítványá
nak számlájára.
A fővárosból érkezett vendé
gek – tanárok és gyerekek –
nagy érdeklődést mutattak a
történtek iránt. Így lehetőség
nyílt arra is, hogy megtekintsék
a kolontári tározókat, a lebon
tott házak helyét, és az újonnan
épülő lakóparkot is.
A devecseri iskola ezt követő
en is szeretné fenntartani a kap
csolatot az amerikai iskolával,
hiszen az intézmények tanulói
szívesen leveleznének egymás
sal angol nyelven.
L. Sz. S.

Ihászné Szabó Katalin Mécs
László soraival köszöntötte az
ünnepelteket, majd kezdetét
vette a műsor. Legelőször a ze
neovisok daloltak körtáncot
járva, majd a kicsi zeneiskolá
sok mutatták be frissen szerzett
tudományukat. Sokan itt léptek
először hangszerrel a kezükben,
a „világot jelentő deszkákra”,
őket a jelenlévők biztató tapsa
kísérte.
Kicsi gyermek, nagy hang
szerrel. Legtöbbször már az első
hang megszólalása előtt, a pusz
ta látványért szívébe zárta őket
a közönség. Megilletik, meg
dolgoztak érte. Álljon itt az ifjú
zenészek névsora.
Furulya: Jungvirt Szebasztián,

Szabados Titanilla, Fenyvesi
Zalán, Baráth Sára, Kovács
Kornél, Nagy Fanni, Nagy Máté,
Oszkó Zsófi, Kovács Júlia, Csip
szer Fanni, Mergl Zsófia, Né
meth Nóra, Fenyvesi Júlia,
Papp Borisz, Tóth Blanka, Csi
bertics Nikoletta, Kovács Letí
cia. • Zongora: Pomper Ale
xandra, Lipka Eszter, Farkas
Afrodité, Tomor Júlia, Birkás
Barbara, Brunner Barbara, Ta
kács Péter és Molnár Regina. •
Trombita: Boldizsár Bíborka,
Draveczky Lili, Pataki Bence,
Takács Kinga. • Szaxofon: Mag
vas Laura. • Klarinét: Joó Virág,
Mejzer Zsóka. • Fuvola: Szücs
Lilla. • Tenorkürt: Joó Zsu
zsanna. • Tuba: Forgács Anna.
„Úgy szeretném meghálálni”
– énekelte befejezésül a közis
mert dalt Horváth Éva Ilona.
A felkészítő tanároknak nem
csak a műsorra való felkészíté
sért jár köszönet, hanem azért is
mert láthatóan jól „fertőzik” a
gyermekeket a zene szereteté
vel.
B.Zs.

D

Új EVECSERI

ÚJSÁG

. oldal

Koffermesék

Március 24-én Pegazus
hátán érkezett az ajándék a
messzi északról. Az Osloi
Magyarok Baráti Köre 2010 decemberében a segítségnyújtás
egyedi formáját választotta,
mindenki legnagyobb megelégedésére. A legkisebbek
nek, az óvodásoknak kívántak
felüdülést kínálni egy kiváló
produkció előadásával.
Az ötéves pápai Pegazus
Színház, mely a megye egyetlen
magánszínháza, évek óta város
unkban is vendégszerepel be
mutatóival. Bérletes előadásain
mindig egyedi feldolgozásban
ismerhettük meg a meseiroda
lom kiváló alkotásait.. Az el
múlt év végén az oslói magya
rok meghívására Norvégiában
léptek fel, s ekkor született meg
az elhatározás, hogy a devecseri
óvodások ezúttal ajándékba
kapják meg előadásukat.

Sarkadi Nagy László meséjét,
a Koffermesék 2. adta elő Végh
Zsolt és Hegyi József. Világ
vándora Garabonciás kofferje
csodás meséket rejt... „Jöttem
árkon, bokrokon, napfényes
szép hajnalon. Göncölszekér
kereke gurult velem ide be.
Megjöttem, hát itt vagyok!
Kívánok hát mindenkinek ma
dárfüttyös szép napot!” – hang
zott a már ismert köszöntés, s
kezdetét vette a mulatságos, s
ugyanakkor tanulságos baran
golás.
A kicsik teljes odaadással ol
vadtak a történetbe, s kerekre
nyitott szemekkel figyelték az
előadást. Együtt örültek, izgul
tak, kalandoztak Garabon
ciással.
A Norvégiában élő magyar
közösség ajándéka jó helyre ke
rült, köszönet érte a felajánlók
nak és az előadóknak.
A 2010. október 4-ei kataszt-cs- rófában totálkárossá vált gépjármű pótlására 2010. október
14-én a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Veszprém Megyei
Szervezete alszámlát nyitott
szinte mindent elpusztított, ami „Devecser és kistérsége iszapaz útjába került. 62 ház meg kárt szenvedett könyvtáraiért”
semmisült, 268-an meghaltak, elnevezéssel, hogy az itt ös�435 ezer négyzetméteres terüle szegyűlt összeggel segíthesse
ten mindent félméteres sár borí minden felajánló a devecseri
tott. A kárt 155 millió euróra intézmény további működébecsülték.
sét.
A tragédiát követően szerzett
tapasztalatokat szeretnék velünk
Örömmel tájékoztatjuk az
adományozókat, a könyvtáros
társadalmat, a finn barátokat,
olvasóinkat és a program min
den támogatóját, hogy 2011.
május 4-én álmunk megvalósult.
Könyvtárunk udvarába bepar
kolhattunk egy csodaszép 2,5
éves Renault Kangoo típusú
gépkocsival, s így gond nélkül
biztosítani tudjuk mozgókönyv
tári rendszerünk 40 településé
nek könyvtári-, valamint az in
tézmény szerteágazó városi fel
adatellátását.

Sorstársak
Devecserbe látogatott április 28-án – Sopron város közbenjárásával – Graziano Lucchi,
a „Stava 1985 Onlus” Alapít
vány elnöke által vezetett küldöttség, akik együttérzésüket
fejezték ki településük nevében a katasztrófa által érintett
lakosság felé.

Az alapítvány azt a 268 áldo
zatot képviseli, aki 1985. július
19-én vesztette életét, amikor az
olaszországi Trento városa kö
zelében az ország egyik legsú
lyosabb katasztrófája bekövet
kezett. Stava település felett, a
Prealpi Mineraia fluoritbánya
ülepítőmedencéjének 50 méter
magas gátjainak átszakadása
következtében közel 200 ezer
köbméter iszap ömlött ki, s 90
km/h sebességre felgyorsulva

A vörösiszapban tönkrement
könyvtári gépjármű pótlása

Mezős Gábor vezetőségi tagnak,
akik finn barátaik figyelmét, tá
mogatását elnyerték az autóhi
ány pótlására, nem sajnálva időt,
pénzt és fáradtságot a koordi
nálásra;
• Téglás György budapesti
vállalkozónak, aki 2010. októ
bertől 2011. márciusáig kölcsön
adta járművét a mozgókönyvtá
ri szolgáltatás biztosításához;
• A Finn–Magyar Társaság
Pori Szervezetének;
• A Finn–Magyar Társaság
Rovianiemi és Sodankylä-i Szer
vezetének;
• A Lapin Lauluveikot Rova
niemi Férfi Kórusának;

• Minden könyvtáros kollégá
nak és szervezetnek, intézmé
nyeknek, cégeknek.
Terveink szerint az első finn
vendégek érkezésekor finn–ma
gyar zászlókból álló matricát
helyezünk el a gépkocsira, kö
Köszönetet mondunk:
szönetünk jeléül a civileknek,
• A Magyar Könyvtárosok jelentős összegű támogatásu
megosztani, s így segítséget Egyesülete Veszprém Megyei kért.
nyújtani a veszteségek kárpótlá Szervezete elnökségi tagjainak:
Köszönet a gesztusért a
sát, valamint a helyreállítást és Sárköziné Sárovits Hajnalkának, Császár Autószerviz Kft-nek és
újjáépítést illetően.
Balogh Ferencnének, Pardiné Devecser Város Önkormányza
A küldöttség, Kovács László Mórocz Magdolnának, akik tának, hogy az autó mielőbbi
alpolgármester úr kíséretében számlát nyitottak, és elindítot használatát biztosították ré
megtekintette a károsodott terü ták a gyűjtést;
szünkre.
letet, az épülő lakóparkot, s az
• A Veszprémi Magyar-Finn
átszakadt tározó helyszínét. A
Hoffmann Valéria, igazgató
jövőben rendszeres megbeszé Egyesület
elnökének,
dr.
és a Devecseri Városi
léseket folytatnak a város veze Szoboszlai Andrásnak, Tímár
Könyvtár és Művelődési Ház
tésével.
Veronikának, az egyesület tisz
dolgozói
-cs- teletbeli örökös elnökének és
(Fotó: Baráth András)
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Érintéssel látni és láttatni
A Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház Kastélygalé
riájában sajátos kiállítás nyílt
május 13-án. „A kiállított tár
gyak érintése kötelező!” – szól
a rendhagyó invitálás, mely
Zajácz Tamás bőrműves ipar
művész munkáit hivatott bemu
tatni. A Csend-élet cím tökélete
sen fedi a kiállított munkák han
gulatát.
Találkozunk
itt
portrékkal, tájképekkel, csend
élettel ugyanúgy, mint a törté
nelmi jelképeinkkel.
A művészt mélyen megérin
tette a városunkat ért katasztró
fa: – Az alkotó ember köteles
sége reagálni a világ dolgaira,
tükröt tartani. A Tisza-parton
lakom, ahol a korábbi cián
szennyezés olyan durva beavat
kozás volt a természetbe, hogy
annak az emléke ma is él ben
nem. Hála istennek, a termé
szetben azonban nagy erő van,
képes tisztítani magát, biztos
vagyok benne, hogy visszanyeri
erejét a vidék. Szakmai szem
mel gyönyörű a vörös szín, saj

nos Devecserben már más a je
lentése – mondta Zajácz Tamás
az iszapba süllyedt lábnyomot,
az élettelen fatörzsből kihajtó
ágat, virágot bontó növényt áb
rázoló alkotásokról.
Az érintésre felhívó kérés
nem véletlen. Mindenkinek
szüksége van simogatásra, köz
vetlen kontaktusra. A tárgyak is
így válhatnak könnyedén éle
tünk részévé. A bőrből készült
használati tárgyak meghitt kap
csolatot képesek teremteni tu
lajdonosukkal, ezért szeretjük
közelségüket. Nemcsak borjúés sertésbőrrel dolgozik a mű
vész, hanem például vastag ele
fántbőrrel és áttetsző szattyán
nal, hogy minél érthetőbben
kifejezhesse véleményét, érzé
seit, átadhassa az őt ért benyo
másokat.
A kiállítást dr. Hermann
István, a pápai Jókai Mór Városi
Könyvtár igazgatója nyitotta
meg, s devecseri zeneiskolások
játéka egészítette ki a délután
varázslatos hangulatát.
-cs-

Dobom a labdát

avagy a vállalkozóké a szó
Rovatunkban devecseri vállalkozókat kérdezünk, hogy az
októberi vörösiszap katasztrófa hogyan érintette őket, milyen most a helyzetük, illetve
milyen elképzeléseik vannak a
jövőjüket illetően.
A legutóbbi számunkban Mar
ton Zoltán vállalkozót javasolta
Kató Tibor, így őt kerestem fel
telephelyén, a mindenki által
„Tüzépen”.
– Mennyire érintette a telepet
az iszap, hiszen Vasút utcában
található?
– A telep mintegy háromne
gyed részét öntötte el az iszap,
de nem a Vasút utca felől, hanem
hátulról a Dankó-telep felől.
– Ez mennyire okozott zavart
a működésben?
– Október 4-t követően két
hétre teljesen bezártunk, akkor
kezdődött el a telep kármentesí
tése. A mentesítésben részt vett
katasztrófavédelem is. Gépeik
kel elszállították az iszappal bo
rított anyagok nagy részét, de
még most is folyik a takarítás,
mivel most már saját erőből,
saját költségből kell ezt megol
danom, és így nagyon lassan

halad.
– Mivel itt építőanyagok is
vannak, szállítanak-e innen
anyagot az építkezéshez?
– Először ugyan erről volt
szó, de aztán máshogy alakult a
dolog.
– De azért jönnek vásárolni?
– Jelentősen visszaesett a for
galmunk, mivel most is érintet
tek vagyunk a mentesítésben.
A telep mellett haladnak el a
munkálatokban részt vevő ha
talmas járművek, így itt olyan
zűrzavar van, hogy a vevők in
kább be sem jönnek. Jelenleg
még senkit sem kellett elkülde
nem az alkalmazottak közül, de
ha ez így folytatódik, a felszá
moláshoz kell folyamodnunk.
Remélem, erre nem kerül sor, és
a vállalkozók kártalanítása is
most már hamarosan megtörté
nik.
– Ki legyen a következő vál
lalkozó, akit megkérdezzünk?
– Én Kocsy Miklóst („Resti”)
javaslom.
Kocsy Miklós a felkérést el
fogadta, így következő szá
munkban őt kérdezem.

ÚJSÁG

Mozogni pedig kell
„Ép testben, ép lélek” – tartja
a mondás, de igaz-e ez ránk? Ki
vagyunk-e békülve magunkkal,
a testünkkel, a lelkünkkel?
E rohanó világban nagyon ke
vesen vannak azok, akik aktívan
sportolnak. Hogy fér bele az
idejükbe? - tesszük fel a kérdést,
pedig talán mindenkinek lenne
ideje magára, egy-egy óra moz
gásra.
Örömmel hallom Devecser
utcáin, hogy „megyek tornára,
aerobicozni, jógázni, táncol
ni”stb. és tényleg, ha jobban kö
rülnézek, számtalan olyan lehe
tőség van, ahol az ember egy
kicsit mozoghat akár fiatal, akár
idős. Ezeknek a lehetőségeknek
próbálok utánajárni és bemutat
ni, hátha még többen kapnak
kedvet hozzá.
Az egyik ilyen lehetőség a
JÓGA, mely szerdánként van a

Művelődési Házban. Szinte min
den korosztály megtalálható a
foglalkozásokon. Itt nem kell
futni, ugrálni, itt csendben, állva,
vagy fekve kell végezni a gya
korlatokat. A jóga olyan izmo
kat mozgat meg, amiről eddig
nem is tudtunk, hogy léteznek,
csak amikor érezzük. Igen,
izomlázunk is lehet a jógától.
Élettel tölti meg a testet, meg
nyugtatja az idegrendszert,
helyre rakja a csontokat, fiatalít
testben-lélekben egyaránt.
Szakvizsgázott jóga-oktató
vezeti a foglalkozásokat, aki
Ajkáról jár át, hogy segítsen
mindenkinek megtalálni a har
móniát önmagával.
Én kipróbáltam, a foglalkozás
után olyan volt, mintha nőttem
volna pár centit és egy hetet pi
hentem volna.
Sz. A.

„A nevetés
a lélek csillanása”

A Magyar Máltai Szeretet
szolgálat az általa felkínált kul
turális rendezvények harmadik
állomásaként május 22-én Szup
kay Viktor, a Dumaszínházban
rendszeresen fellépő, a stand up
comedy műfaj képviselője volt
városunk vendége. Az e stílusú
humor iránt fogékony közönség
előtt remek hangulatú délutánt
biztosított a hallgatóságnak.
Az élet – mindannyiunk előtt
nyilvánvaló – fonákságait, hu
moros pillanatait hallva, nem
éreztük magunkat egyedül
Sz. A. problémáinkkal, sutaságainkkal.

Előadása nem volt mentes az
öniróniától sem, ami a humor
sajátságos formája – szórakoz
tató, ugyanakkor magasabb
rendű intellektust igényel elő
adótól, befogadótól egyaránt.
Minden eleme talált, tehát kivá
ló közönség gyűlt össze ezen a
délutánon.
Köszönet a rendezvényért a
Máltai Szeretetszolgálat helyi
képviselőinek, a művész által is
elismert tökéletes díszletért a
művelődési ház fiatal munka
társainak. 
-cs(Fotó: Baráth András)
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„A zene az kell…”

Nagyon tetszett Bajók József
né gondolatébresztő írása. Ma
gam is lassan az ötvenesek
klubjába lépek, és hasonló kö
rülmények között „éltem túl
gyermekkorom megpróbáltatá
sait”. Szeretném kiemelni, az
akkori gyermekek életében a
kötelességek nagyobb hang
súlyt kaptak.
A cikk olvasása a következő
kérdést vetette fel bennem: Mi,
felnőttek, mit tehetünk annak
érdekében, hogy közelebb vi
gyük a mai ifjúságot az általunk
emberi normáknak nevezett ér
tékekhez?
Szerencsés helyzetben va
gyok, mert munkám, a zenetaní
tás, sok problémára megoldást
ad. Nem mindenható, mert min
den ember más. Nekem ez az
eszköz áll rendelkezésemre.
Tizenhárom éve működik a
Zeneiskola Devecserben, és
szerencsére nagy népszerűség
nek örvend. Minek köszönhe
tő?
– Soha nem látott eredménye
ket produkálunk évről évre.
Még az idei tanévben is, amikor
másfél hónapig szünetelt a ze
netanítás a katasztrófa miatt.
A legutóbbi megyei zongoraver
senyen, Veszprémben, kiemel
ték, hogy a devecseri tanárok és
diákok minden versenyen részt
vettek, a nehéz körülmények el
lenére is!
– Rendezvényeinkkel
sok
örömteli délutánt szereztünk a
devecserieknek.
– A zeneiskola növendékeiből
kineveltünk egy fúvószenekart,
melyre méltán büszke minden
ki.
– Vezetőként állíthatom, hogy
a zenetanárok magas szakmai
színvonalon tanítanak, kitartot
tak a katasztrófa idején, és min
den erejükkel a problémák meg
oldásán dolgoztak.
– Kicsi iskola vagyunk. Min
den tanulót név szerint isme
rünk, és nemcsak tanítunk, ha
nem nevelünk is.
Itt álljunk meg egy pillanatra!
NEVELÜNK! A zene eszközei
vel.
Itt most vég nélkül sorolhat
nám, milyen kutatások bizonyí

tották a zenetanulás pozitív ha
tásait. Inkább saját tapasztalata
imat osztom meg az olvasókkal.
A zeneoktatás legnagyobb ha
tóereje, hogy EGYÉNI.
– A nevelés ott kezdődik,
amikor a gyerek belép a terem
be. Kopog, köszön. Ha nem,
akkor gyakoroljuk! Következő
órán hibátlanul megy.
– Bármilyen hangszert vá
laszt a tanuló, kihívás számára
annak megszólaltatása. Megfele
lő tanári segítséggel hamar fel
csendül egy gyermekdal, ami
azonnali sikerélményhez juttat
ja a növendéket. Ki kell emel
nem, hogy van olyan gyerek,
aki a 20–25 fős osztályban
sosem kap megerősítést, mert
lassabban dolgozik a társainál,
így az rögzül tudatában, hogy
nem képes megoldani a felada
tokat. A zenetanulás során, mi
vel csak egyedül van az órán, a
saját tempójában dolgozhatnak,
így visszakapja önbizalmát.
– Az egyéni oktatás lehetővé
teszi, hogy mindenki a saját ké
pességeinek megfelelő fejlesz
tésben részesüljön. A tehetséges
tanulónak több anyagot taní
tunk, versenyre készítjük, eset
leg zenei pálya felé tereljük.
A gyengébb képességű is kaphat
jeles osztályzatot, akkor is, ha
kevesebb tananyagot végez el.
A tanárnak nem kell megosztani
figyelmét több gyerek között.
Azonnal ki tudja javítani a hibát,
van idő gyakorlásra.
– Mivel a gyermek egyedül
jön be az órára, a tanár egyből
észreveszi, ha valami nincs
rendben. Elmondhatja bánatát,
hogy rossz jegyet kapott, vagy
fáj valamije. A pedagógus csak
rá figyel, és már az is segít, hogy
meghallgatja. Tanítványaim örö
meikről is beszámolnak. Van
olyan gyerek, aki szívesen, és
sokat beszél. Ilyenkor belefér
az órába, hogy meghallgassam.
A zárkózott, keveset beszélő ta
nuló is idővel megnyílik, és
megosztja érzéseit, gondolatit.
Tudja, hogy megbízhat bennem.
Sok gyereknek nincs lehető
sége, hogy „kibeszélje” magát.
A tanító néninek meg kell oszta
nia figyelmét a sok gyerek kö

zött. Este anya fáradt, vacsorát
kell készíteni, apa talán nincs is
otthon. A heti kétszer fél órán a
zeneiskolában a tanár CSAK
RÁ FIGYEL.
Még néhány gondolat.
– Aki zenét tanul, az két isko
lát végez egyszerre. Bizony, sok
időt vesz igénybe, mert minden
nap gyakorolni kell. Addig is
nem a számítógép, vagy a tévé
előtt ül a gyerek.
– Aki elvégzi a zeneiskola 6
évét, és művészeti alapvizsgát
tesz, plussz pontokhoz juthat a
továbbtanulás során.
– Kitartásra nevel, rövid és
hosszútávon.
– A zenetanulásban hamar ta
lálkozik a tanuló a közös muzsi
kálással, amikor figyelni kell a
másikra. Legjobb példa erre a
zenekar. Megtanulja, milyen
érzés egy egész részének lenni,
és felelősséggel tartozni mások
munkájáért.
– A zene olyan eszközt ad a
gyerek kezébe, mely megnyug
tatja, felvidítja, érzéseit, gondo
latait fejezheti ki.
– Fegyelemre, pontosságra
nevel. A legelevenebb tanuló is
fegyelmezetten viselkedik ze
nélés közben. Azonnal észreve
szi, ha hibázik, és javít.
– A zeneiskola sok olyan él
ményt ad, melyek életre szóló
ak. Kirándulások, táborozás,
szereplések, versenyek. Nem
csak tanítunk, hanem Devecser
kulturális éltének fontos szerep
lőjévé is váltunk.
Aki zeneiskolába jár, biztosan
találkozik a felnőttek által fon
tosnak tartott emberi normákkal,
és az évek során beépül szemé
lyiségébe. Sok örömet él át,
könnyebben megküzd a nehéz
ségekkel, jobban odafigyel má
sokra, zeneszerető, zeneértő
felnőtt válik belőle.
Mi, felnőttek, azzal vihetjük
közelebb a mai ifjúságot az em
beri értékekhez, hogy a szülő
beíratja gyermekét a zeneisko
lába, a zenetanár pedig mindent
megtesz a gyermekek fejlődése
érdekében, a zene eszközeivel.
Ez is egy megoldás lehet.
Ihászné Szabó Katalin,
zenetanár

Zeneiskolai beíratás a 2011/12. tanévre:
Ideje: 2011. június 14–15–16-án, 8–14 óráig
Helye: Zeneiskola, Devecser, Deák tér. 1. nevelői szoba
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Végve
szélyben

2011. május 20-án került sor
a városi ünnepi hetek keretében Czeidli József Végveszély
ben című könyvének bemutatójára a Kastélykönyvtárban.

A kötetet a szép számú érdek
lődő közönségnek maga a szer
ző mutatta be Oravecz Edit, a
Pannon Várszínház színészének
segítségével, aki a kötet címadó
versét és a kötet néhány írását
nagy átéléssel adta elő. Az elő
adása és a szerző fotóinak során
„futkosott rajtunk a hideg”,
mivel visszacsöppentünk a ka
tasztrófa idejére.
A kötet egyfajta dokumentum
napló. Czeidli József, mint a
Napló külsős tudósítója köteles
ségének érezte, hogy a részben
saját írásait, részben más szer
zők (Bajók Józsefné, Dr. Czeidli
István, Kőszegi Lajos, Schäffer
Erzsébet) írásait összegyűjtse
az utókor számára.
A könyvbemutató során az
összegyűjtött tudósítások által
láttuk a múltat és a jelent, a ké
szülő lakópark képeit nézve
pedig már a jövőt is elképzel
hettük.
„Itt van Devecser jövője” – fe
jezte ki reményét a szerző.
A könyvbemutató végén a ze
neiskola diákjai egy vidám ta
vaszi dallal köszöntötték az éle
dező természetet.
A kötetet a könyvtárban meg
lehet vásárolni.
Sz. A.
(Fotó: Baráth András)
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Az életkor szerepe a nyelvtanulásban

„A serdülőkor után már nem
lehet egy idegen nyelvet tökéletesen elsajátítani.” Az ilyen és
ehhez hasonló kijelentések
azonban egyre inkább vitatottak az agykutatók és nyelvészek körében. Egy pontban
azonban azonos álláspontot
képviselnek: egy gyerek másképpen tanulja az idegen nyelvet, mint egy felnőtt.
Néhány évtizeddel ezelőtt
még a legtöbb magyar iskolás
számára az ötödik osztályban
kezdődött az idegen nyelv taní
tása az első orosz szavakkal és
kifejezésekkel. Az utóbbi idő
ben azonban egyre több általá
nos iskola, sőt nem ritkán óvoda
is elkezdi az első idegen nyelv
tanítását a kisebb gyerekek szá
mára. Azért, hogy az egészen
kiskorúak optimálisan fel legye
nek készítve a jövő többnyelvű
elvárásaira, szülők, nevelők és
oktatáspolitikusok egyre erő
sebben képviselik a „minél ko
rábban, annál jobb!” álláspontot.
Mindez azonban azt jelenti-e,
hogy a kisgyerekek általános
ságban véve jobban tanulnak
idegen nyelveket, mint a fiatal
korúak vagy felnőttek?

KISMAMATORNA
Devecserben

Jobban tanulnak nyelveket
a gyerekek?
„Az attól függ, hogy mit ér
tünk a jó idegen nyelvtanulás
fogalma alatt”, véli Rüdiger
Grotjan, a Bochum-Ruhr-Egye
tem nyelvtanítás-kutatást végző
professzora. „Ha a nyelvtanulás
végeredményét nézzük, a korai
kezdet mindenképpen előnyök
kel jár.” Ez különösen igaz az
autentikus kiejtés elsajátítására.
Kollégái közül többen is abból
indulnak ki, hogy egy idegen
nyelv tanulását egy bizonyos
életkor előtt – serdülőkor előtt
vagy még annál is jóval koráb
ban – meg kell kezdeni ahhoz,
hogy anyanyelvi szintű kiejtést
érhessünk el. Az azonban vita
tott, hogy létezik-e egyáltalán
ez a bizonyos életkor. Ugyanis
találhatunk példákat nyelvtanu
lókra, akik felnőtt koruk ellené
re is képesek voltak perfekt ki
ejtés elsajátítására.
Az idősebb kor több tapaszta
lattal jár – A magasabb életkor
előnyei az idegen nyelv tanulás
ban.
Amennyiben jó nyelvtanulás
alatt gyors nyelvtanulást értünk,
akkor a kisgyerekek teljesítmé

nye összevetve a 16 évnél idő
sebb fiatalokkal vagy a fiatal
felnőttekkel egyáltalán nem
mutat jobb eredményt: Különö
sen a nyelvtanulás kezdetén fi
gyelhető meg a serdülőkorúak
és a fiatal felnőttek a kisgyere
keknél nagyobb fejlődése. Ami
az idegen szavak tanulását, va
lamint az olvasásértést illeti, fi
atalkorúak és részben idősebb
felnőttek gyakran hosszútávon
is előnyben vannak. „Ezen a te
rületen a felnőtt korú nyelvta
nulók lényegesen szélesebb fo
galmi repertoárral rendelkeznek
az anyanyelvük alapján és nem
elhanyagolható az a világisme
reti többlet sem, amely jelentő
sen elősegíti az idegen nyelv
tanulását. A tanuláspszichológi
ából tudjuk: a sikeres tanulás
első sorban a már meglevő tu
dásra épül rá.”
Hasonló a helyzet, amikor sok
új szó jelentése az anyanyelv
alapján
kikövetkeztethető.
Továbbá jelentős szerepet ját
szanak az eddig elsajátított ide
gen nyelvek tanulási stratégiái
is.
Aki élete során szívesen és si
keresen tanult idegen nyelveket,
az egy új nyelv tanulásakor

előnyt élvez – bár azt sem lehet
tagadni, hogy az emlékezet az
életkor előrehaladtával gyengül.
A gyerekek kézzel-lábbal, a
felnőttek fejjel tanulnak nyelve
ket
A gyerekek az új nyelvekre
gyakran kíváncsian és teljesen
elfogulatlanul reagálnak, míg a
felnőttek az idegen szavak és
struktúrák elsajátításakor egyre
inkább a tanulási- és élettapasz
talataikra támaszkodnak. Így
magyarázható az a tény, hogy a
gyerekek nagymértékben imi
tálva és játszva tanulnak, idő
sebbek pedig gyakran analizál
va és világosan megfogalmazott
szabályok segítségével közelí
tenek egy idegen nyelvhez. A jó
nyelvoktatásnak
figyelembe
kell vennie ezeket a különböző
megközelítési módokat.
Hisz mindegy, hogy nyaralás
kor lengyelül vagy törökül kö
szönünk a pincérnek, kínai gye
rekkönyveket vagy orosz regé
nyeket olvasunk… Az idegen
kultúrák ismerete hasznos,
ugyanakkor örömet szerez fia
talnak és idősnek egyaránt.
A Goethe Intézet felmérése
alapján összeállította:
Ihász Petronella némettanár

„Egy esős vasárnap délután…” – folytatás a 3. oldalról

Minden
hétfő 10 óra és péntek
17 óra
a Művelődési Házban
A tornát szakképzett
oktató, gyógytornász
vezeti.
Az egészséges kismamáknak a terhesség 13.
hetétől a szülésig javasolt, mert a mozgás jó
közérzetet ad, elősegíted saját és gyermeked
egészségét, megkönnyíti
a vajúdást és segít megelőzni a későbbi panaszokat.

Üzletembers

Bon Jovi Tribute Band

Zengő ABC

Éles István
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Tegyen a gépjármű feltörések ellen

Az elmúlt időszakban több
alkalommal előfordult, hogy a
parkolókban, települések utcáin
leállított gépjárműveket isme
retlen tettesek a látható helyen
hagyott értékek megszerzése ér
dekében feltörték. A hasonló
jellegű cselekmények megelő
zése érdekében kérjük, hogy fo
gadja meg tanácsainkat!
A gépjárművek utasterében
hagyott értéktárgyak fokozott

PIPAFÜST...

Bár azt mondják, nem a ruha
teszi az embert, de mindan�nyian tudjuk, a külcsínben elkövetett apróbb trükkök sokat
változtatnak az ember megítélésén. Egy alacsonyabb termetű hölgyet nyúlánkabbá változtat néhány centi cipősarok,
néhány kiegészítő vonzóbbá
teheti viselőjét. Katonaviselt
emberként tudom, hogy átlagosnak nevezhető fiatalembereket daliává változtat az
egyenruha. A közelmúltban
saját bőrömön tapasztaltam
meg, újabban még az autó is
öltöztet.
A nyolcas főútvonalon közle
kedve a visszapillantó tükörben
megjelent mögöttem álmaim
autója. Mit álmaim autója?!
Ahhoz, hogy ilyen gépjármű
még csak álmaimban is a tulaj
donomba legyen, ahhoz mini
mum töltött káposztát kell va
csoráznom.
Tudom, vezetés közben első
sorban előre kell figyelni, de
nem tudtam nem tudomást sze
rezni a mögöttem közlekedőről.
Kellett rá figyelnem, mivel
olyan közel jött hozzám, mintha
a csomagterem lett volna az uta
zási végcélja. Szemben egy ka
mionokkal, teherautókkal meg
tűzdelt konvoj jött, így nem volt
módja megelőzni. Előre szeret
ném bocsájtani, nem voltam
„tetű”. A közlekedési szabályok
szerinti legnagyobb sebességgel
közlekedtem, Uram bocsá, talán
egy parányival még fölötte is

veszélynek vannak kitéve, szin
te csábítják a gépkocsi feltöré
sére szakosodott bűnözőket.
Minden gépjárművezető válhat
ilyen jellegű bűncselekmény ál
dozatává, ha elmulasztja a kellő
körültekintést.
A gépkocsi feltörések meg
előzése érdekében:
– Az autóból minden értéket,
a gépkocsi okmányait és egyéb
személyes iratokat vegye magá
hoz! A nagyobb értéktárgyakat
a gépkocsi csomagtartójába
zárja el, bár az sem értékmegőr
ző, de legalább nem látható,
ezért nem jelenthet csábítást a
tolvajnak.

– Készpénzt, mobiltelefont,
kézitáskát,
fényképezőgépet,
videokamerát semmilyen körül
mények között ne hagyjon az
utastérben vagy a kesztyűtartó
ban, még akkor sem, ha csak
pár percre „ugrik be” valahova!
Gépkocsi feltörés esetén ne
nyúljon a járműhöz, haladékta
lanul értesítse a Rendőrséget a
107-es segélyhívó telefonszá
mon!
– Tapasztalataink alapján a
„legkelendőbb” értéktárgyak a
hanyagul hátrahagyott női tás
kák és mobiltelefonok.
– Az autót lehetőség szerint
kivilágított, szem előtt lévő

vagy őrzött parkolóhelyen állít
sa le! Minden esetben, ha el
hagyja az autót, húzza fel az
ablakokat és zárja be gépkocsi
ajtajait! Bevásárlóközpontok és
más forgalmas üzletek parkoló
iban még a csomagtartóba való
pakolás idején is tartsa zárva az
utasteret!
– Amennyiben az autó ren
delkezik mechanikus (kormány
zár, kormánybilincs, légzsákzár,
sebességváltózár) vagy elektro
nikus védelmi eszközökkel (in
dítás gátlók, elektromos riasz
tók), azokat rendszeresen hasz
nálja!

Az autó öltöztet
volt a mutató. Tudom, sokan
mondják, hogy ez is lassú, de
hogy nem megyek gyorsabban,
annak több oka is van. A felnőtt
korhoz közelítő kocsim nem
egy versenyautó. Három gyer
mekkel a hátam mögött, jobb
helyet is tudok a tízezreseknek,
mint a gyorshajtási bírságok be
fizetése. Ráadásul megtanultam,
hogy a való élet nem úgy műkö
dik, mint egy számítógépes
játék. Ha itt neki megyek egy
fának, nem írják ki hogy maradt
még négy életem, csak újra kell
indítani. Ezzel az eggyel kell
valahogy jól gazdálkodni.
Látva az igyekezetét, az út
széle felé húzódtam, mondván,
alkalom adtán menjen csak, ha
olyan sietős neki. A visszapil
lantó tükörben meglepődve lát
tam, hogy a „meseautó” sofőrje,
a kormány fölött előre hajolva,
szinte üvölt. Még ebben a hely
zetben is le tudtam olvasni a
szájmozgásáról, hogy a felme
nőimet szidja. Ez a közlekedési
szituáció nem tartott sokáig,
mert hamar elfogyott a szembe
jövő forgalom, és szabadon szá
guldhatott tovább alkalmi úti
társam. Az az, száguldhatott
volna, de mellém érve, vissza
tartva a kitörni készülő lóerőket,
heves ökölrázás mellett biztosí
tott arról, hogy az előbb jól ol
vastam a tükörben a szájáról.
Olyan indulat látszott a szemé
ben, hogy bár nem szoktam a
saját árnyékomtól megijedni, de
megrémített. Átfutott az agya
mon, mi lesz, ha ott felettem,

abban a hatalmas autóban az a
nagy ember úgy dönt, kifékez,
és számon kéri rajtam azt, amit
el sem követtem.
De nem állt meg. A felsőbb
rendűsége által termelt gőzt ki
engedve, engem két másodperc
alatt „érdemeim” szerint kiok
tatva, a ménes közé dobta a
gyeplőt, és pillanatok alatt el
tűnt az úton.
Még az eset hatása alatt to
vább haladva, az út szélén sze
rényen meghúzódva, az ország
úti Küklopszot fedeztem fel.
Tudják, azt, amelyiknek ugyan
úgy egy szeme van, mint a mi
tológia béli névrokonának, csak
annyiban más hogy ennek
három lába van, és általában a
háta mögött egy kicsit előre
hajló közlekedési rendőr talál
ható.
– Hát, ebbe valószínű bele
szaladtál, barátom! – gondoltam
az imént elszáguldó autóra.
Nem! Tényleg nem káröröm
volt bennem, inkább csak örül
tem, hogy én megúsztam. Még
végig gondolni sem volt időm,
kicsivel távolabb új látvány tá
rult elém. Az út szélén, két tár
saságra vágyó rendőr próbált a
magányán enyhíteni. Engem, az
előbb viharos körülmények kö
zött előző „nagy emberrel” pró
báltak ismeretséget kötni.
Nem a kíváncsiság miatt las
sítottam, de ilyenkor valahogy
automatikusan visszajön az
ember lába a gázpedálról. Ami
megdöbbentett, az a kocsi mel
lett álló férfi mérete volt.

Néhány perce én úgy éreztem,
hogy onnét, a nagy autóból, egy
hatalmas nagy ember fenyege
tett meg engem. Hát, a rendőrök
sem voltak azok a kommandós
alkatúak, de előttük egy kimon
dottan nyeszlett fiatalember állt.
Az előbb végig gondolt szituá
ció új előjelet kapott. Mármint,
ha hirtelen indulatában kiszáll
engem megleckéztetni. Biztos,
hogy rosszul jöttem volna ki
ebből a találkozóból, elvégre őt
nekem még önvédelemből is
becstelenség lenne megütni.
Fiatal korát látva, megállapí
tottam, vagy apuka tette alá ezt
a gyönyörű „gépsárkányt”, vagy,
de ezt a látvány nem indokolja,
legalább öt éves kora óta ke
mény fizikai munkát végez.
Maradt a tanulság, ennyire
könnyű külsőségekkel optikai
csalódást okozni. A nagy autó
ban, nagynak láttam ezt a vá
nyadt kis fiatalembert. A bünte
tés valószínű nem rázta meg
alapjaiban a családi büdzsét.
Ahol az autóra „termett”, ott
nem okoz gondot ez a csekk
sem.
Nem is kárörvendek rajta, in
kább jót kívánok neki. Hogy
mit? Egy másik autót!
Ha egy kicsit „megpumpolja”
apukát, biztos megkapja.
Ezzel a tapasztalattal a tarso
lyomban, biztos vagyok benne,
hogy már gyártanak olyan autót
is, amiben okosnak látszik.
B.Zs.
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Devecseri gólyahír
Szabó Lőrinc: Májusi Éjszaka
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Köszöntjük városunk ifjú lakóját:
Szalóky Szilárd és Rábaközi Zsuzsanna Dóra kislányát: Enikőt
(2011. április 22.).
Babának és mamának jó egészséget, a családnak sok boldogságot kívánunk!

Nyári munkálatok
a kertben
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VÍZSZINTES: 1./ A megfej
tendő rejtvény első része (Zárt
betűk: É, N, K, N, Á, A, F, Z)
10./ Váltott evező lapát 11./
Építész ( ... Miklós) 12./ Árú ér
téke 13./ ...mark (Anschluss
után a bekebelezett Ausztria
neve) 14./ Meleg 15./ Gyors
ütemű skót népitánc 17./ Gaz
dagon felszerelt lakosztály 19./
Pad szélei! 20./ Gallium vegyje
le 22./ ...gut (Sebészeti varró
cérna) 23./ Eszes 24./ Kötőszó
25./ Nád eleje! 26./ Összekötött
növényszálak kisebb-nagyobb
csomója 28./ Település a Cserhát
lábánál 30./ ...ota (Spanyolor
szágban játszott ősi labdajáték)
31./ Valakihez,valamihez,mint
központhoz 32./ Kortárs szín
művész (Őze ....) 35./ Áram
forrás 36./ Kettőzve: Édesség
37./ Űrlap 42./ Ezen a napon
43./ Sav teszi 45./ Másol 46./
Érzékszervvel érzékel 48./
Címer madár

18./ Dankó ..... (Nótaszerző és
prímás) 19./ Kettőzve: Egyik
nagyszülő 21./ Népies neve:
Istenpapucsa 22./ Szatymazi
nyelven: Kalászból magot kiver
24./ Igevégződés 27./ Gabona
eltartására szolgáló földalatti
palackalakú helyiség 29./ Bala
ton vízszintjét szabályozó csa
torna 31./ ..... András ( Egykori
tévés) 33./ Tó jege megreped
34./ Nátrium vegyjele 38./ Álló
kép 39./ ...angyal 40./ Vékony
deszka 41./ Argon vegyjele 44./
Szolmizációshang 47./ Zala
eleje!
(Készítette: Czeidli József )
A megfejtéseket június 20-ig
várjuk a Művelődési Ház címé
re (8460 Devecser, Jókai u. 3.)
vagy e-mailben: ujdevecseriuj
sag@gmail.com.

Az áprilisi szám helyes megfejtése: „Holtvágányra döcö
FÜGGŐLEGES: 2./ Morze gött végül a kopott vörös villa
kód vészjelzése 3./ Vizek városa mos.”
4./ Erbium vegyjele 5./ Kisalföld
székhelye 6./ Kutya 7./ Libanon
Nyertesek:
és Madagaszkár autójele 8./ Forintos Andrea, Bakonypölöske
Forró égövi faféleség 9./ Hosszú Nagy Katalin, Devecser
morzejel 13./ A megfejtendő Orbán Lajosné, Devecser
rejtvény második része (Zárt
betűk: R, J, I, S, Á) 14./ Hektár
A nyerteseknek eljuttatjuk a
rövidítve 16./ Előadás rövidítve nyereményeket.

Júniusi teendők Metsszük le az elvirágzott rózsákat ! A kerti tóba
kihelyezhetjük a mélyvízi évelőket.
A futónövényeket szaporíthatjuk bujtással. A fűszernövények egy
része már szedhető (menták, citromfű, zsálya). Az elnyílt évelővi
rágokat vágjuk le, de ha magot akarunk róla szedni, várjuk meg,
amíg beérik a mag.
Megmetszhetjük a sövényt, vagy formára nyírhatjuk a bukszust.
A szőlő új hajtásait vágjuk 60 cm-esre, majd kössük fel!
A nagyobb szárazságban ne nyírjuk a gyepet, mert kipusztul.
A kúszónövények hajlékony szárait futtassuk dróthuzalokra, hogy
felfelé terjedjenek, majd rögzítsük! Meleg, száraz időben a párol
gás mérséklése érdekében csak reggel és este öntözzünk. Ha nap
közben öntözünk a levelekre ne kerüljön víz, mert megperzselőd
nek.
Vágjuk le az elvirágzott gyöngyvirágcserje szárait! Metsszük
meg az aranyvesszőt és az orgonát! Metsszük meg a sövényeket
(borbolya, fagyal, bukszus).
Ha a tavirózsánkat levéltetvek támadták meg, egy hálóval nyom
juk pár napra a leveleit a víz alá, így a tetvek megfulladnak!
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