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Alapítva 1927-ben

December. Ahányan vagyunk, annyi gondolat, meg-
annyi érzés cikázik át fejünkben és lelkünkben a szó 
hallatán. Én nagyon szeretem a decembert. A meg-
hittségét, sokszínűségét, örömteli pillanatait. Ez a 

hónap, számtalan programja mellett számomra a 
számvetés, a várakozás, a karácsonyra való felké-
szülés hónapja is. Imádom pompáját, illatos világát.  

Kigyúltak az ünnepi fények. Díszkivilágítást kaptak 
a belváros utcái és terei. Megnyitotta kapuját a Bel-
városi Piac- és Rendezvénytéren a karácsonyi vásár, 
ahova sokan látogattak el advent első vasárnapján. A 
délelőtti szentmise után a templom melletti téren Fe-

renczi Gábor polgármester és Nagy Nándor Richárd 
plébániai kormányzó gyújtotta meg az adventi koszo-
rú első gyertyáját, melyet idén Baráth Jánosné és fia 
András, valamint Somlóváriné Stall Erika készített el.  

KIGYÚLTAK AZ ÜNNEPI FÉNYEK 
ADVENT DEVECSERBEN

GONDOLATOK ÜNNEP ELŐTT 

Szállást keres 
a szent család

(Folytatás az 5. oldalon)

(Folytatás az 5. oldalon)

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kíván 
a Devecseri Ujság szerkesztősége

Szállást keres a szent család,
de senki sincs, ki helyet ád,
nincsen, aki befogadja őt,
ki égnek s földnek az ura.

Az idő is későre jár
a madár is fészkére száll.

Csak a Szent Szűz jár hiába
Betlehemnek városába.

Legalább ti jó emberek
fogadjátok e kisdedet!

Házatokba boldogság száll,
Ha betér az égi Király.

Ne sírj tovább Szűz Mária
ne menjetek ma máshova!

Szállásunkat mi megosztjuk,
kis Jézuskát befogadjuk.

Adjon Isten jó éjszakát.
Küldje hozzánk őrangyalát.
Terjessze ránk szent áldását.
Köszöntsük a Szűz Máriát!

Köszöntsük a Szűz Máriát,
Vele együtt a szent fiát!
Jézus, Mária szent neve,

Legyen nekünk örömünkre!

Íme, feltünt a fényes nap,
Fölkel-e még nekünk holnap?
Míg számadásom nem egész,

Nem vagyok még az útra kész.
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Ünnepélyes keretek között, az érintett diákok 
részvételével 2019. december 3-án került sor a 
Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
AMI Petőfi téri telephelyén az udvar átadására. 
Az iskolának és a diákoknak régi vágya vált ez-
zel valóra, hiszen egy olyan modern és korszerű 
játszótérrel lettek gazdagabbak, amely lehetővé 
teszi számukra, hogy a szabadidőt az iskolaud-
varon, friss levegőn tölthessék, mozogjanak, 
biztonságos feltételek és körülmények között 
játsszanak. Az ünnepség kezdetén Dávid Esz-
ter 7.b osztályos tanuló Aranyosi Ervin: Színes 
hintákról álmodom című versének tolmácso-
lásával, a Devecseri Zeneiskola növendékei a 
Somewhere Over The Rainbow zenemű előa-
dásával teremtettek kellemes hangulatot. „A 
sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek 
is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. A 
sport a test útján nyitja meg a lelket” - ezen 
gondolatok jegyében kezdte ünnepi beszédét 
Egyházi Andrea tankerületi igazgató, aki el-
mondta, pedagógusok és szülők részéről már 
korábban felmerült a fejlesztés gondolata annak 
érdekében, hogy a gyermekeknek legyen lehe-
tősége játékra, kikapcsolódásra. Sokak kitartó, 
fáradságos munkájának és tenni akarásának 
köszönhetően mostanra meg is valósulhatott 
a felújítás, melyhez a Pápai Tankerületi Köz-
pont közel 10 millió forinttal járult hozzá. Ezzel 
megoldódott az udvar csapadékvíz-elvezetése, 
300 négyzetméter terület került térkövezés-
re, valamint felállításra került egy faszerkeze-
tes univerzál játszótorony, alatta ütéscsillapító 
gumiburkolattal, TÜV jegyzőkönyvvel. A két 
férőhelyes mérleghinta telepítése TÜV jegy-
zőkönyvvel 274.000 forint értékben a Szülői 
Szervezet, valamint a Leier Hungária Kft. tá-
mogatásával valósult meg. Az igazgatónő kí-
vánta, hogy a gyerekek aktív használói, boldog 
élvezői, féltő, óvó őrei is legyenek a megújult 
udvarnak. Ferenczi Gábor polgármester beszé-
dében kiemelte, hogy minden egyes oktatásba 
fektetett forint, a jövőbe való befektetés, és egy 
településnek mindent meg kell tennie azért, 

hogy lehetőségeihez mérten odategye ezeket 
a forintokat, amelyek azért szükségesek, hogy 
a településnek az iskola által jövője lehessen. 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Devecser Vá-
ros Önkormányzata biztosította a felújításhoz 
szükséges térkövet, a gazdasági bejárat térkö-
vezését, támfalak építését, oldalfal külső, belső 
felújítását, egy mezítlábas ösvény létrehozá-
sát, fűszerkert kialakítását. Az általános iskola 
vezetője Mayer Gábor jelenlévőkhöz intézett 
gondolataiban elmondta, hogy az udvar üde 
színfoltja lett az intézménynek és a településnek 
is. Büszke mindazokra, akik hozzájárultak az 
eredményhez. Példaként állította a nagyszerű 
munkatársak munkáját a diákok elé, mert ezek 
az emberek tudták, amit Móricz Zsigmond is 
megfogalmaz: „Embert nevelni a legszebb hi-
vatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, hogy 
emberré tehess másokat a magad embersége 
által.” Az intézményvezető nemes gondolattal 
zárt beszédét követően Nagy Nándor Richárd 
plébániai kormányzó Isten áldását kérte a meg-

újult udvarra, majd Egyházi Andrea tankerü-
leti igazgató, Ferenczi Gábor polgármester és 
Mayer Gábor intézményvezető közösen vágták 
át a nemzetiszínű szalagot. A hivatalos ünnep-
ség mindegyik szónoka beszédében háláját és 
köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik bármi-
lyen formában hozzájárultak, hogy a gyerekek 
megújult környezetben tölthessék szabadide-
jüket. Köszönet illeti tehát: Pápai Tankerületi 
Központ - Egyházi Andrea igazgató, Devecser 
Város Önkormányzata - Ferenczi Gábor polgár-
mester, Leier Hungária Kft. Devecser - Vraskó 
Zsolt igazgató, Devecseri Start-munkaprogram 
- Molnár András Kadocsa vezető és munka-
társai, Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. Bognár Balázs korábbi ügyvezető, Molnár 
András Kadocsa jelenlegi ügyvezető és mun-
katársaik, Szülői Szervezet - Nyoma Mónika 
elnök, Somogyi Zsolt, Burucs László, Devecseri 
Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI peda-
gógusai, munkatársai.

Martonné Csom Adél

Idén negyedik alkalommal rendez-
tük meg a Gárdonyi Tehetséggon-
dozó Versenyt. Nagy örömünkre, 
meghívásunkra Ajkáról, Csögléről, 
Kertáról, Nyirádról és Halimbáról 
is érkeztek versenyzők. A rendez-
vényt Nyárs Hajnalka intézmény-
vezető-helyettes asszony nyitotta 
meg. Ezt követően négy helyszínen 
zajlott a megmérettetés. A gyere-
kek több kategóriában mutathatták 
meg tehetségüket. Volt vers- és pró-
zamondás, mesevetélkedő, ének-, 
valamint rajzverseny. A résztvevő 
gyerekek mindannyian nyertesek, 
hiszen a versenyre való készülődés 
közben rengeteget tanultak, fejlőd-
tek. A rendezvény során mindany-
nyian megmutathatták azt, amiben 

a legügyesebbek. Pihenésképpen 
kézműves foglalkozással és vendég-
látással vártuk őket. A legsikere-
sebben szereplők gyémánt és arany 
minősítést, illetve jutalomköny-
vet kaptak. Az eredményhirdetést 
a Devecseri Művelődési Házban 
tartottuk. A vendégek itt megte-
kinthették a pályaművekből készült 
kiállítást is. Reméljük mindenki jól 
érezte magát! Köszönjük a gyere-
keknek a részvételt, a pedagógu-
soknak a felkészítő munkát, a zsű-
ritagok munkáját! Külön köszönet 
kollégáinknak, illetve a Devecseri 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
munkatársainak a sok segítségért!

Martonné Csom Adél

Intézményi Hírek

UDVARÁTADÓ ÜNNEPSÉG

GÁRDONYI TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY

A megújult iskolaudvart Mayer Gábor intézményvezető, Egyházi Andrea tankerületi igazgató és Ferenczi 
Gábor polgármester adta át
Fotó: Koller Gyöngyi

A prózamondó verseny résztvevői
Fotó: Iskola
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Molnár Lajos festő- és grafikusművész kiállítá-
sa nyílt a könyvtárban. Az alkotó az utóbbi 20 
évben 36 egyéni és 93 csoportos kiállításon mu-
tatkozott be, többek között Budapesten, Győr-
ben, Veszprémben, Székesfehérváron, Szom-
bathelyen, Debrecenben, Pápán, Keszthelyen, 
Devecserben most másodszor. Vannak művei 
Ausztriában és Németországban is. Több pályá-
zat díjazottja. Mostani kiállításán Szente-Takács 
Anna igazgatónő köszöntötte. Elmondta, hogy a 

művész tavaly „Múltidéző” címmel festményeit 
hozta el, most grafikáiból, különleges képeiből 
mutat be válogatást, amelyekben tetten érhető 
pápai kötődése. Alkotásait egyéni, sajátos stí-
lusával ő mutatja be, hisz ki ismerheti jobban 
a munkáit, mint maga az alkotó. Molnár Lajos 
megköszönte a meghívást. – Újra itt vagyok – 
mondta és megkezdte tárlatvezetését. Képeit a 
könnyebb megértés és az átláthatóság miatt 6 
csoportra osztotta: 1. Pápai képek, amely ere-
detileg 22 db-ból áll. Különleges technikával 
készültek; tubusból nyomta a festéket az üveg-
lapra. Megemlítette, és példákat mutatott be, 
hogy minden alkotó mást emel ki ugyanarról 
a témáról. Egy kritikus véleményéből: „Molnár 
Lajos egy különös várostörténetet jelenít meg 
romantikusan, szerelmesen, lélekre hatóan… 
a város intimitását, varázsát erősíti.” 2. kép-
csoport; egykor élt pápai személyek pl. Bocsor 
István professzor, Somogyvári Gyula. A 3. kép-
sort Jókai Mór és Arany János művei ihlették. 
Útiképek a 4. képsor címe. Az 5. csoportban 
Devecser is megjelenik egy művön. Különböző 
gondolatokat idéz a 6. csoport. Molnár Lajos ta-
valy képeket sorsolt ki a jelenlévők között, most 

egy kis irodalmi játékra hívta a megjelenteket. 
Hat Petőfi versből idézett, aki megmondta a 
mű címét, nyert egy képet. A bemutató végén 
a művész úgy köszönt el, hogy vissza is térhes-
sen. Garai Gábor: Jókedvet adj c. csodálatos 
versével búcsúzott:

” Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
A többivel megbirkózom magam.

Akkor a többi nem is érdekel,
szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
nem kell más, csak ez az egy oltalom,

még magányom kiváltsága se kell,
sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,

ha jókedvemből, önként tehetem;
s fölszabadít újra a fegyelem,

ha értelmét tudom és vállalom,
s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
S, hogy a holnap se legyen csupa gond,

de kezdődő és folytatódó bolond
kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.”

Váti Ferenc

Közélet

FEKETE-FEHÉR GESZTUSOK

A tárlatot maga az alkotó, Molnár Lajos mutatta be
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

47 egykori és mai alkotóköri tag munkáiból 
nyílt kiállítás a könyvtár galériáján. Szente-Ta-
kács Anna igazgatónő örömmel köszöntötte 
a nagyszámú érdeklődőt, külön szeretettel a 
kiállítókat és az Ihászné Szabó Katalin vezette 
kamarazenekar tagjait: Kelemen Alexandrát, 
Bakos Noémit és Varga Noémit, akik Vivaldi: 
Tél c. művéből játszottak részletet, majd Mozart: 
Varázsfuvolájából mutattak be egy közismert 
részt. – Nagy öröm, hogy ennyien megjelen-
tek – folytatta az igazgatónő. A kör jelentőségét 
mutatja, hogy eljöttek a közeli művészeti kör 
vezetői és tagjai Ajkáról, Tapolcáról és a kör-
nyező településekről. Az Alkotókör életében 
az elmúlt 20 év kész művészeket, alkotókat, 
tervezőket adott a társadalomnak – fejezte be 
köszöntőjét az igazgatónő. – Megtiszteltetés 
számomra, hogy én nyithatom meg a kör kiál-
lítását – kezdte Ferenczi Gábor polgármester 
a beszédét, majd így folytatta: Azt gondolom, 
hogy az ilyen önszerveződések nagyon sokat 
tesznek hozzá a település jelenéhez és jövőjéhez. 
Itt most 47 alkotó alkotása tekinthető meg. 20 
évvel ezelőtt egy önképzőkörként alakult meg a 
kör, amelyről elmondhatjuk, ma már Devecser 
egyik legjelentősebb értékteremtő közössége. 
Ma már több országosan is elismert alkotó in-
dult innen, akik számos díjban és elismerésben 
részesültek. Fontos kiemelni, hogy a művek 
sokféle technikával, eljárási móddal készültek. 
Kívánom, hogy a következő 20 évben is legyen 
kitartásuk, erejük, alkotó kedvük műveik elké-
szítéséhez! Az Alkotókört 20 éve (a megalapí-
tástól) vezető Trombitás Veronika tanárnőtől 
kértem rövid értékelést.

20 éve ki volt az „ötletgazda”? Hogyan szervez-
ték? Kik jelentkeztek? Volt-e „felvételi”? Mi volt 

a cél? Mi tartotta össze a csapatot? Hogyan válik 
egy jelentkező csapattaggá?

Bajók Józsefné, a Művelődési Ház újdonsült ve-
zetőjeként kért fel, látva a gyermekszakköröm 
eredményességét, hogy felnőttek számára is 
indítsunk szakkört. Kezdetben én magam sem 
gondoltam, hogy erre komoly igény van. A De-
vecseri TV, valamint újság útján meghirdetett 
felhívásra, rövid időn belül 6 fő jelentkezett 
– elsőként Balogh Péter, aki 15 éven keresztül 
aktív tagja volt körünknek. Velük indult a mun-
ka. Időközben a csoport létszáma 10 fölé emel-
kedett, és már az első évben önálló kiállításon 
mutathattuk be alkotásainkat. A tagság vegyes 
összetételű volt. Középiskolás diák, nyugdíjas 
pedagógus, bolti eladó, rendőr, porcelánfestő, 
rajztanár jól megfért egymás mellett. Színesí-
tették, gazdagították a munkát. A heti 3 órás 
foglalkozásoknak a Művelődési Ház adott helyet 
a gyermekszakkör számára már jól kialakított 
rajzteremben, ami azóta is műteremként ren-
delkezésünkre áll. Célunk a már intézményes 
oktatásból kiszorult, de alkotni szerető és vágyó 
embereknek szakmai segítséget adni közösségi 
keretek között. A 20 év igazolja, hogy ezt a cél-
kitűzést sikerült megvalósítani.

Volt-e, aki „kinőtte” a Kört? Hol, hogyan foly-
tatta?

Tagjaink közül sokan választották élethiva-
tásnak a képzőművészetet. Művészeti szakkö-
zépiskolában, művészeti egyetemen folytatták 
tanulmányaikat, többen lettek közülük rajzta-
nárok, vannak, akik országos, sőt nemzetközi 
tárlatokon is eredményesen szerepeltek. Többen 
vannak, akik bár más területen dolgoznak, de a 
rajzolást, festést hobbiként továbbra is folytatják 

önmaguk építésére és mások örömére. Egyre 
többen önálló kiállítással is bemutatkoztak. 

Mi a 20 év legfőbb hozadéka?

A szakköri foglalkozások mellett gyakran szer-
veztünk tárlatlátogatásokat, nyári alkotótábo-
rokat, melyek szintén a szakmai színvonalat 
erősítették, valamint segítettek a csoport közös-
séggé formálódásában. Úgy vélem, ez szintén 
nagyon fontos jellemzője szakkörünknek. Nincs 
rivalizálás, egymást segítve, egymástól tanul-
va, egymás sikerének örülve igazi közösséggé 
formálódtunk, ezt bizonyítják a szakkörben 
kialakult barátságok, és nem utolsósorban ez 
a jubileumi tárlat is.

Milyen jövőre jogosít a múlt?

Bízom abban, hogy az elkövetkezőkben is min-
dig lesz a körben egy olyan mag, amely tovább-
viszi hagyományainkat, jövőt ad tevékenysé-
günknek. Ehhez kérjük a város támogatását.

Váti Ferenc

20 ÉVES A DEVECSERI ALKOTÓKÖR

A kiállítás megnyitóján; Szente-Takács Anna igaz-
gató, Ferenczi Gábor polgármester és Trombitás 
Veronika művészeti vezető
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt



- 4 - Alapítva 1927-ben

Az általános iskola és óvoda nyugdíjas és aktív 
dolgozó szakszervezeti tagjainak rendezett ha-
gyományos karácsonyváró teadélutánt a helyi 
alapszervezet. Czémán Imre intézményveze-
tő-helyettes köszöntötte a megjelenteket. Bajók 
Józsefné ünnepi hangulatot varázsolt, humor-
ral átszőtt beszédében méltatta a pedagógusok 
munkáját, annak megannyi szépségét, vala-
mint kedves karácsonyi ajándékkal lepte meg 
a jelenlévőket. A terített asztalnál sütemény és 
üdítőital várta a vendégeket. Megemlékeztek a 
közelmúltban elhunyt kollégáról, Takács Mik-
lósné (Nusi néni) tanítónőről. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével a PSZ Veszprém Me-
gyei Szervezetének korábbi elnöke, dr. Perlaki 
Mária, s a jelenlegi elnök Bán Mihály. 

Czeidli József 

A devecseri pedagógusok közösségének 
örömteli adventi készülődését megrázó 
esemény törte meg. Ormándlaky Péter, a 
zeneiskola karnagya váratlanul elhunyt. 
A következő gondolatokat Ihászné Sza-
bó Katalin, a zeneiskola vezetője osztja 
meg az olvasókkal a zeneiskola tanárai 
nevében.

(a szerk.)

Kedves Péter! Hiányzol! Itt hagytál ben-
nünket, értetlenségben, döbbenetben! 
Ordít bennünk a kérdés: miért, hogyan, 
mikor? Még annyi mindent szerettünk 
volna tanulni Tőled! Önző gondolat, 
hiszen rengeteget kaptunk. Zeneiskolát, 
zenekart adtál nekünk, Te vagy az egész-
nek a fundamentuma, atyja! Szakmai 
tapasztalatod, hihetetlen munkabírásod 
példaértékű számunkra. 20 év! Ennyit 
kaptunk, amit Veled tölthettünk. 20 éve 
jöttél Devecserbe, hogy zenét taníts az 
akkor induló zeneiskolában. A tanítás 
mellett furulyaiskolát és trombitaiskolát 
szerkesztettél, amit most is használunk. 
Zenét írtál Devecsernek. Létrehoztad 
szinte a semmiből a zenekart. Sok ta-

nítványodat indítottad el a zenei pályán. 
Van, aki művész, tanár lett, van, aki még 
tanul. A legbüszkébb azokra lehetsz, 
akik átveszik Tőled a stafétát, itt, Deve-
cserben, a saját volt növendékeidre. Te is 
örülnél, ha látnád, hogyan ünnepeljük 
a zenekar jubileumát. Veled szerettük 
volna, de közbejött valami. Gyakran 
viccelődtél a halállal, többször is kihív-
tad magad ellen, de mindig Te győztél. 
Most, amikor nem számítottunk rá, a 
halál vitt el az orrunk elől. Összeszorul 
a szívünk, amikor kezed írásával talál-
kozunk egy füzetben, amikor kinyitjuk 
a furulyaiskolát, és ránk nézel a képről. 
Még úgy érezzük, itt vagy velünk. Itt is 
maradsz, mert maradandót alkottál. 
Ígérjük, vigyázunk rá! Sokat emlege-
tünk, hogy Te ezt így szoktad, vagy erre 
ezt mondtad. Bent vagy a szívünkben, 
fülünkben, agyunkban.
Kedves Péter! Hiányzol! Legyen Neked 
könnyű a föld! Isten Veled!

Ihászné Szabó Katalin
intézményegység-vezető

(részlet)

Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.

Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló.

De nincs már. 
Akár a föld.
Jaj, összedőlt

a kincstár. 

Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,

a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.

Többé soha nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya. 
Szegény a forgandó tündér szerencse, 

hogy e csodát újólag megteremtse.

Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,

mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt, 

s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt...”

Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.

Közélet

Fotó: Czeidli József

Ormándlaky Péter (1951-2019)

ADVENTI SZAKSZERVEZETI PEDAGÓGUS TALÁLKOZÓ    

BÚCSÚ ORMÁNDLAKY PÉTERTŐL KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
HALOTTI BESZÉD
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A hozzávaló alapanyagokat Baráth Tímea ajánlot-
ta fel. Szente-Takács Anna a Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház igazgatója ünnepi köszöntőjében 
a következő gyertyagyújtásokra és azt követő gaz-
dag programokra hívta fel a jelenlévők figyelmét. A 
gyerekek szórakoztatásáról a helyi Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt gon-
doskodott a játszóházban. A lelkes gyerekek vidám 
fotókat készíttethettek a Művelődési Ház előtt álló, 
Czuczainé Szücs Andrea által készített fotóparaván-
nál, mely a látogatók rendelkezésére áll az adventi 
időszakban. Advent második vasárnapját megelőző 
napon, december 7-én, a Devecseri Gárdonyi Géza 
Emléktársaság harmadik alkalommal rendezett 
kórustalálkozót a templomban. A fellépő kóruso-
kat (herendi Szent Euszták, ajkai Jubilate Nőikar 
és az Ajkai Pedagógus Női Kar) a Városi Könyv-
tárban fogadták a szervezők. Az ünnepi koncert 
szépszámú közönségét Bognárné Simon Katalin, 
a társaság elnöke köszöntötte, valamint az est nar- 
rátora is ő volt. Beszédet mondott Nagy Nándor 

Richárd plébános, Ferenczi Gábor polgármester, 
Keller Péter, Gárdonyi dédunokája. A három kó-
rus felejthetetlen élményű karácsonyi hangulatot 
teremtett, majd közösen, a hallgatóságot is bevonva 
elénekelték Gárdonyi (Ziegler) Géza segédtanító 
Devecserben írt és komponált, Fel nagy örömre… 
kezdetű karácsonyi dalát. Ezt megelőzően M. Mester 
Katalin Gárdonyi-kutató ismertette a mű születését 
és egy eredeti szöveg másolatát adta közre, melyre 
egy 1871-es kiadású, tüskevári öreg imakönyvben 

bukkant rá. Az ünnepség végén Ferenczi Gábor és 
Keller Péter az adventi koszorú második gyertyá-
ját gyújtotta meg. Szente-Takács Anna igazgatónő 
a következő adventi programokra invitált, a helyi 
Vöröskereszt forró teával, friss kaláccsal, s apró 
ajándékkal  kedveskedett.

Czeidli József

Közélet/Közérdekű

Karácsonyi vásár 
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

Az adventi koszorú második gyertyáját Ferenczi 
Gábor polgármester és Keller Péter, Gárdonyi Géza 
dédunokája gyújtotta meg
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

KIGYÚLTAK AZ ÜNNEPI FÉNYEK – ADVENT DEVECSERBEN (Folytatás a címlapról)

GONDOLATOK ÜNNEP ELŐTT   (Folytatás a címlapról)

„KARÁCSONYNAK ÜNNEPE LÉPEGET A FÁK KÖZT” 
(WEÖRES SÁNDOR)

SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD

Mindig ámulva figyelem, ahogy napról napra fény-
füzérekbe burkolózik a város, szeretem magamba 
szívni az adventi vásárok mézeskalács, forralt bor, 
puncs illatú tömény levegőjét. Jólesik ilyenkor az 
ünnepre készülő „lótifuti” közepette időt szakítani 
magamra. Amikor nem csinálok semmit, lógatom 
a lábam, és csukott szemmel, képzeletben végig-
szaladok az elmúlt éven. Ilyenkor újra láthatom a 
mosolyaimat, a könnyeimet, melyek az én életem 
részei. Szükség van az „én” időre, ünnep előtt a leg-
inkább. Amikor egyik kezemmel már elvégeztem 
az utolsó simításokat a nagytakarítást követően, a 

másikkal beszereztem az összes kelléket az ünne-
pi menühöz, a nemlétező összes kezemmel pedig 
simogatás adtam mindazoknak, akiknek szüksége 
volt rá, akkor úgy érzem joggal jött el az én időm. 
Fontos, és szükséges. Hiszen szeretünk élni, szeret-
jük a családunkat, hivatásunkat, imádjuk az ünne-
peket, az előkészületeket, de a mindennapok felett 
- sajnos ki kell mondani - ott lebeg a kiégés veszélye. 
Decemberben ez mindinkább felerősödik, erősebb a 
nyüzsgés, nagyobb a pörgés, ezért kell olykor meg-
álljt parancsolni magunknak. Szükséges így advent 
ideje alatt, egészségünk megőrzése szempontjából, 

az örömteli nyüzsgés mellett az elcsendesedés, 
béke megtalálása is. Ezt az igazi ajándékot kívánom 
most, hogy adassék meg mindannyiunk számára 
a lelki béke elérése. Kívánom, hogy mindenkinél 
legyen együtt a család, hiszen nincs annál szebb, 
mint közösen várni Jézus születését. Kívánok íny-
csiklandozó ételeket, békés szentestét, nevetéstől 
hangos óévbúcsúztató összejövetelt. Békés, boldog 
karácsonyt, sikerekben gazdag új esztendőt minden 
kedves Olvasónak!

Vincze Barbara

Szelíd kis apró ember volt Janó bá-
csi. Nyakát, derekát az idő és a sok 
nehéz munka kissé oldalra döntötte. 
Álla ritkán találkozott borotvával. A 
munka és a szakajtónyi gyerek nem 
engedélyezett sok időt az „emberré 
faragáshoz”, de arca mélyen szántott 
barázdái így is jelezték gondokkal teli, 
küzdelmes életét. Megszoktuk torzon-
borz alakját. Az egész ember Móra 
Ferenc öreg Küsmödijére emlékez-
tetett. Közeledett a karácsony. Már 
csak karnyújtásnyira volt. Ajándékra 
az idén sem jutott. De fa kell! Janó 
bácsi a rozoga bicikli csomagtartó-
jára kötözte a kisfűrészt. Begyújtott 
a csikótűzhelybe, bepislantott alvó 
gyermekeire, és amikor látta, hogy 
a kémény már füstöt pipál az ég felé, 
biciklijét tolva elindult az erdő felé. 

„Ruszki” füles sapkája védte fülét, ar-
cát, de az orrát pirosra csípte a reggeli 
hideg. Biciklije és bakancsa árulkodó 
nyomot hagytak maguk után. Nem 
törődött vele, pedig tudta, hogy tilos-
ban jár. De kell a fenyőfa, hisz holnap 
karácsony lesz. Az nem lehet, hogy se 
ajándék, se fa ne legyen. A gyerekek 
még nem értik, csak érzik a szegény-
séget. Egy tetszetős fa előtt megállt és 
bogozni kezdte a fűrészt leszorító zsi-
neget. Érces hang csattant a háta mö-
gött. Az erdész volt, jól ismerték egy-
mást. Janó bácsi szégyenkezve fordult 
a hang felé. Tétova mozdulatokkal, 
némán engedte el a fűrészt. Hangja 
megakadt odabent. Nézték egymást. 
Az erdész szánalommal, Janó bácsi 
bűntudattól megszégyenülve. A hiva-
tal embere szólalt meg először. Neki 

mennie kell, mert sok a munkája, de 
előbb még boldog karácsonyt és szép 
karácsonyfát kívánt a népes család-
nak. Janó bácsi mire hálálkodni kez-
dett volna, az erdészt már elnyelte az 
erdő. Így aztán a kiszemelt fával az 
öreg „lopós” kora délután hazaért. 
Másnap szentestén a szoba közepé-
re felállított karácsonyfát körbeállva 
ámuló szemekkel csodálták a csodás 
fán az angyalhajat, a pislákoló néhány 
gyertyát, a kevéske szaloncukrot, és 
meggyújtottak egy tavalyról maradt 
csillagszórót. – Mennyből az angyal - 
kezdte az éneket az édesanya, a többi-
ek is vele énekeltek. Janó bácsi elérzé-
kenyült, de mert röstellte gyengeségét, 
elfordulva törölgette öklével szemeit. 
Csak akkor fordult meg, amikor köny-
nyei elfogytak. Szerette volna magá-

hoz szorítani gyerekeit, de két karja 
ehhez kevés volt, ezért mosolyával 
simogatta meg valamennyit.

Váti Ferenc

A címlapon található csodálatos dallal Borka unokám lepett meg. Fogadják karácsonyi jókívánságként, és énekeljék el szentestén, mint egykor 
Kriszti menyem és nagymamája tette. Emlékezzünk a régi karácsonyokra és gyújtsunk gyertyát azokért, akik már nem lehetnek mellettünk!

Váti Ferenc

Grafika: Trombitás Veronika
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Rovatunk következő részében, Ughy Tünde ápo-
lónőt, főnővérhelyettest mutatjuk be.

Milyen kötődésed van Devecserhez?

Itt nőttem fel, sok szép gyerekkori élmény köt a 
városhoz. Óvodába és általános iskolába is ide 
jártam. Több mint 20 évig éltem Devecserben 
a szüleimmel és a nagyszülőkkel.

Mire emlékszel vissza legszívesebben a gyerek-
korodból?

Rengeteg szép emlékem van gyerekkoromból, a 
közösség összetartó szelleme mindig is megfo-
gott a városban. Emlékszem mikor gyerekként 
házról házra jártunk játszani a szomszéd gye-
rekekkel, és mindig mindenhol szívesen láttak 
minket. Sok időt töltöttünk az utcán játszva, 
labdáztunk, ugróköteleztünk, bújócskáztunk, 
vagy csak órákon át beszélgettünk. Aztán min-
denki elkerült erre-arra, de a szép emlékek máig 
megmaradtak bennem. A nyarat sokszor a nagy-
szülőknél töltöttük, ez is nagyon jó és kalandos 
élmény volt, sokat köszönhetek a szüleimnek 
és a nagyszüleimnek. 

Mikor, milyen indíttatásból hagytad el a várost?

Két évet dolgoztam a devecseri építésügyi osz-
tályon ügyintézőként, amikor elszántam magam 
a változásra. 24 évesen Angliába költöztem. Az, 
hogy fiatalon egy ilyen világvárosban élhettem, 
mint London, sok jó élménnyel gazdagított. 
Akkor még úgy terveztem, hogy 2 évig mara-
dok nyelvet tanulni, és utána Magyarországra 
hazatérve idegenvezetőként szerettem volna 
elhelyezkedni. Végül itt maradtam, és már 15 
éve Londonban élek.

Miért épp Londonra esett a választásod?

Körülbelül 17 évvel ezelőtt jártam először Ang-
liában, a nagybátyámat látogattam meg Bris-
tolban. A látogatás után eldöntöttem, hogy én 
ide még biztosan vissza akarok jönni. London 
mellett azért döntöttem, mert vonzott a város 
történelme, a multikulturalitása, és az Au Pair 
közvetítő ügynökségnek jó kapcsolatai voltak. 
London nagyon szép város, kulturális, művésze-
ti és építészeti szempontból is. Itt mindig nyüzs-
gő az élet, ez eleinte, fiatalon nagyon tetszett, 
de mára már visszavágyom a kisvárosi élethez. 

Hogyan alakult a londoni életed?

Au Pairként gyerekekre vigyáztam, ez sokat 
segített a nyelvtanulásban, de mellette nyelvis-
kolába is jártam. Emellett óvodában dolgoztam 
néhány évig, és kórházban végeztem önkéntes 
munkát. Nagyon megszerettem a beteggondo-
zást, ezért úgy döntöttem, hogy beiratkozom 
egy londoni egyetemre, ápolónő szakra. Már 
9 éve vagyok ápolónő, egy éve pedig főnővér-
helyettesként vezetem az University College 
London kórház hematológiai osztályát, ahol 
daganatos betegeket kezelünk kemoterápiával 
és őssejt-átültetéssel.

Bár ismerted az angol nyelvet, mégis olyan hi-
vatást választottál, ahol rengeteg szakszavakat 
használtok, és amelyekkel egy nyelvtanulás al-
kalmával nem igazán találkozunk. Hogyan em-
lékszel vissza a kezdetekre? 

Az angol nyelvet otthon nagyon jól tanítják, 
bár eleinte nehéz volt megértetni magamat, 
de a bébiszitterkedés és az angol nyelviskola 
is nagyon sokat segített. Ennek köszönhetem, 
hogy le tudtam tenni egy angol Cambridge First 
Certificate nyelvvizsgát. Amikor jelentkeztem 
az ápolónői szakra, ennek nagy hasznát vettem.

Mennyire nehéz megszerezni az ápolónői képe-
sítést Angliában?

Az első alkalommal nem sikerült bekerülnöm 
az egyetemre, ami egy picit visszavetette az 
önbizalmamat. Másodszorra két egyetemre is 
jelentkeztem, akkor mindkettőre felvettek. Az 
interjúk elég kemények voltak, nemcsak szóbeli, 
de írásbeli és számtani felmérés is volt. Ekkor 
még államilag támogatott volt az egyetemi ápo-
lónő képzés, ma már sajnos fizetni kell érte. A 
képzés 3 évig tartott, az egyetemi tanórák mel-
lett minden évben volt 3 kb. 6-8 hetes kórházi 
gyakorlatom, ami mindig más osztályon volt, 
így nagyon sok gyakorlati tapasztalatot szerez-
tem. Az első gyakorlat viszont nehéz volt, mi-
vel szinte mindent nulláról kellett kezdeni, de 
a nővérek, akik betanítottak sokat segítettek a 
beilleszkedésben és a gyakorlati feladatokban 
is. Nagyon élveztem az ápolónő képzést, ami 
mellett még bébiszitterkedtem és segédápoló-
ként dolgoztam a kórházban.

Mi az, ami megfogott ebben a munkában?

A munkaszellem. Itt mindig a jobbra töreked-
nek. Habár én Magyarországon még nem dol-
goztam az egészségügyben, de betegként vagy 
látogatóként tapasztaltam a sajnos sok eset-
ben elszomorító helyzetet. A különbség a két 
ország között hatalmas. Nemcsak az eszkö-
zök színvonalában, minőségében, hanem az 
emberséges bánásmódban is. Ami legjobban 
megdöbbentett engem, amikor elkezdtem az 
angliai egészségügyben dolgozni, hogy itt a 
betegeket emberként kezelik, és vannak jogaik, 
amivel tisztában is van mindenki. Itt mindenki 
a betegekért dolgozik. A másik dolog, ami meg-
fogott, hogy nagyon fogékonyak a változásra, 
ha valami vagy valaki jobbá teheti az ottani 
helyzetet, akkor azt tárt karokkal fogadják. Az 
osztályon mindig nyüzsgés van, sok a munka, 
és érzelmileg sokszor megviselő a daganatos 
betegek gondozása, de a munkámat nagyon 
szeretem. A betegeket hosszú ideig kezeljük, így 
jó kapcsolatot tudunk kialakítani velük. Sajnos 
nem mindig végződik pozitívan egy történet, 
de amikor a régi betegek már gyógyultan évek 
után is visszajárnak az osztályra köszönetet 
mondani, az nagyon szívmelengető érzés, ezt 
nem adnám fel semmiért!

Ápolónőként milyen kihívások érnek?

A munka néha fizikailag is, de főként szelle-
mileg és érzelmileg megterhelő. A munkánk 
kiszámíthatatlansága nagy kihívással jár. A be-
tegek immunrendszere a kezelések alatt nagyon 
legyengül, így folyamatosan fennáll a fertőzés-
veszély. Egy-egy diagnózis érzelmileg nagyon 
megviselheti az embert. A kezdet itt is nehéz 
volt, de azt teljes szívemből állíthatom, hogy én 
ennyi szorgalmas, okos, jólelkű emberrel még 
nem találkoztam, mint ezen az osztályon. A 
kollégáim nagyon segítőkészek, a csapatmunka 
példátlan, és ez nagyban megkönnyíti a munkát 
az osztályon. A főnővérhelyettesi állás sokkal 
több papírmunkával és felelősséggel jár, de a 
főnővérekkel öröm dolgozni, nagyon tapasz-
taltak, rugalmasak, emberségesek és mindig 
segítőkészek.

Egy-egy megterhelő nap után, mivel tudsz ki-
kapcsolódni?

Próbálok minél több időt a kisfiammal tölteni. 
Sokat járunk a szabadba, szeretünk sétálni, bi-
ciklizni, főzni. Szeretünk utazni is, Nagy-Britan-
nián belül sok helyen megfordultunk, a londoni 
élet számunkra már elég rohanóvá vált. Évente 
legalább kétszer hazautazunk, fontos, hogy a 
családdal tölthessünk annyi időt, amennyit 
csak lehet. Idén a karácsonyt is Magyarorszá-
gon töltjük. 

Mit tudhatunk a családodról?

Angliában találkoztam a párommal, és itt szü-
letett meg a kisfiunk 2015-ben, aki angolul és 
magyarul is beszél. Bár a párom nem magyar, 
mindketten fontosnak tartottuk, hogy a gyer-
mekünk kétnyelvű legyen és megismerje szülei 
örökségét.

Visszajönnél Devecserbe, hogy megmutatkozz?

Igen, nagyon szívesen. Sok szép emlékem és 
családi kötődésem van Devecserhez.

Köszönöm az interjút!

Vincze Barbara

„MI LETT VELED EMBERKE?”
„ITT MINDENKI A BETEGEKÉRT DOLGOZIK” 
UGHY TÜNDE ÁPOLÓNŐ, FŐNŐVÉRHELYETTES
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AZ ÖN INGATLANÁT IS ELADJUK!

MINDEN ÓRÁBAN 
ELADUNK EGY INGATLANT.*

HÍVJON MINKET

Közérdekű
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1 
Újév
Fruzsina

2
Ábel

3
Genovéva
Benjámin

4
Titusz
Leóna

5
Simon

6
Boldizsár

7
Attila
Ramóna

8
Gyöngyvér

9
Marcell

10
Melánia

11
Ágota

12
Ernő

13
Veronika

14
Bódog

15
Lóránd
Lóránt

16
Gusztáv

17
Antal
Antónia

18
Piroska

19
Sára
Márió

20
Fábián
Sebestyén

21
Ágnes

22
Vince
Artúr

23
Zelma
Rajmund

24
Timót

25
Pál

26
Vanda
Paula

27
Angelika

28
Károly
Karola

29
Adél

30
Martina

31
Marcella
Gerda

H K SZ CS P SZ V
1 

Hugó

2
Áron

3
Buda
Richárd

4
Izidor

5
Vince

6
Vilmos
Bíborka

7
Herman

8
Dénes

9
Erhard

10
Nagypéntek
Zsolt

11
Leó
Szaniszló

12
Húsvét
Gyula

13
Húsvét
Ida

14
Tibor

15
Anasztázia
Tas

16
Csongor

17
Rudolf

18
Andrea
Ilma

19
Emma

20
Tivadar

21
Konrád

22
Csilla
Noémi

23
Béla

24
György

25
Márk

26
Ervin

27
Zita

28
Valéria

29
Péter

30
Katalin
Kitti

H K SZ CS P SZ V
1
A munka ü.
Fülöp, Jakab

2
Zsigmond

3
Tímea
Irma

4
Mónika
Flórián

5
Györgyi
Adrián

6
Ivett
Frida

7
Gizella

8
Mihály

9
Gergely

10
Ármin
Pálma

11
Ferenc

12
Pongrác

13
Szervác
Imola

14
Bonifác

15
Zsófia
Szonja

16
Mózes
Botond

17
Paszkál

18
Alexandra
Erik

19
Ivó
Milán

20
Bernát
Felícia

21
Konstantin

22
Júlia
Rita

23
Dezső

24
Eszter
Eliza

25
Orbán

26
Fülöp
Evelin

27
Hella

28
Emil
Csanád

29
Magdolna

30
Janka
Zsanett

31
Pünkösd
Angéla

H K SZ CS P SZ V
1
Boglárka

2
Lehel

3
Hermina

4
Domonkos
Dominika

5
Krisztina

6
Berta
Bettina

7
Ibolya

8
László

9
Emőd

10
Lőrinc

11
Zsuzsanna
Tiborc

12
Klára

13
Ipoly

14
Marcell

15
Mária

16
Ábrahám

17
Jácint

18
Ilona

19
Huba

20
Nemzeti ü.
István

21
Sámuel
Hajna

22
Menyhért
Mirjam

23
Bence

24
Bertalan

25
Lajos
Patrícia

26
Izsó

27
Gáspár

28
Ágoston

29
Beatrix
Erna

30
Rózsa

31
Erika
Bella

H K SZ CS P SZ V
1
Egyed
Egon

2
Rebeka
Dorina

3
Hilda

4
Rozália

5
Viktor
Lőrinc

6
Zakariás

7
Regina

8
Mária
Adrienn

9
Ádám

10
Nikolett
Hunor

11
Teodóra

12
Mária

13
Kornél

14
Szeréna
Roxána

15
Enikő
Melitta

16
Edit

17
Zsófia

18
Diána

19
Vilhelmina

20
Friderika

21
Máté
Mirella

22
Móric

23
Tekla

24
Gellért
Mercédesz

25
Eufrozina
Kende

26
Jusztina
Pál

27
Adalbert

29
Vence

29
Mihály

30
Jeromos

H K SZ CS P SZ V
1
Malvin

2
Petra

3
Helga

4
Ferenc

5
Aurél

6
Brúnó
Renáta

7
Amália

8
Koppány

9
Dénes

10
Gedeon

11
Brigitta

12
Miksa

13
Kálmán
Ede

14
Helén

15
Teréz

16
Gál

17
Hedvig

18
Lukács

19
Nándor

20
Vendel

21
Orsolya

22
Előd

23
Nemzeti ü.
Gyöngyi

24
Salamon

25
Blanka
Bianka

26
Dömötör

27
Szabina

28
Simon
Szimonetta

29
Nárcisz

30
Alfonz

31
Farkas
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H K SZ CS P SZ V
1 
Újév
Fruzsina

2
Ábel

3
Genovéva
Benjámin

4
Titusz
Leóna

5
Simon

6
Boldizsár

7
Attila
Ramóna

8
Gyöngyvér

9
Marcell

10
Melánia

11
Ágota

12
Ernő

13
Veronika

14
Bódog

15
Lóránd
Lóránt

16
Gusztáv

17
Antal
Antónia

18
Piroska

19
Sára
Márió

20
Fábián
Sebestyén

21
Ágnes

22
Vince
Artúr

23
Zelma
Rajmund

24
Timót

25
Pál

26
Vanda
Paula

27
Angelika

28
Károly
Karola

29
Adél

30
Martina

31
Marcella
Gerda

H K SZ CS P SZ V
1
Ignác

2
Karolina
Aida

3
Balázs

4
Ráhel
Csenge

5
Ágota
Ingrid

6
Dorottya
Dóra

7
Tódor
Rómeó

8
Aranka

9
Abigél
Alex

10
Elvira

11
Bertold
Marietta

12
Lívia
Lídia

13
Ella
Linda

14
Bálint
Valentin

15
Kolos
Georgina

16
Julianna
Lilla

17
Donát

18
Bernadett

19
Zsuzsanna

20
Aladár
Álmos

21
Eleonóra

22
Gerzson

23
Alfréd

24
Szökőnap

25
Mátyás

26
Géza

27
Edina

28
Ákos
Bátor

29
Elemér

H K SZ CS P SZ V
1
Albin

2
Lujza

3
Kornélia

4
Kázmér

5
Adorján
Adrián

6
Leonóra
Inez

7
Tamás

8
Zoltán

9
Franciska
Fanni

10
Ildikó

11
Szilárd

12
Gergely

13
Krisztián
Ajtony

14
Matild

15
Nemzeti ü. 
Kristóf

16
Henrietta

17
Gertrúd
Patrik

18
Sándor
Ede

19
József
Bánk

20
Klaudia

21
Benedek

22
Beáta
Izolda

23
Emőke

24
Gábor
Karina

25
Irén
Írisz

26
Emánuel

27
Hajnalka

28
Gedeon
Johanna

29
Auguszta

30
Zalán

31
Árpád

H K SZ CS P SZ V
1
A munka ü.
Fülöp, Jakab

2
Zsigmond

3
Tímea
Irma

4
Mónika
Flórián

5
Györgyi
Adrián

6
Ivett
Frida

7
Gizella

8
Mihály

9
Gergely

10
Ármin
Pálma

11
Ferenc

12
Pongrác

13
Szervác
Imola

14
Bonifác

15
Zsófia
Szonja

16
Mózes
Botond

17
Paszkál

18
Alexandra
Erik

19
Ivó
Milán

20
Bernát
Felícia

21
Konstantin

22
Júlia
Rita

23
Dezső

24
Eszter
Eliza

25
Orbán

26
Fülöp
Evelin

27
Hella

28
Emil
Csanád

29
Magdolna

30
Janka
Zsanett

31
Pünkösd
Angéla

H K SZ CS P SZ V
1
Pünkösd
Tünde

2
Kármen
Anita

3
Klotild

4
Bulcsú

5
Fatime

6
Norbert
Cintia

7
Róbert

8
Medárd

9
Félix

10
Margit
Gréta

11
Barnabás

12
Villő

13
Antal
Anett

14
Vazul

15
Jolán
Vid

16
Jusztin

17
Laura
Alida

18
Arnold
Levente

19
Gyárfás

20
Rafael

21
Alajos
Leila

22
Paulina

23
Zoltán

24
Iván

25
Vilmos

26
János
Pál

27
László

28
Levente
Irén

29
Péter
Pál

30
Pál

H K SZ CS P SZ V
1 
Tihamér
Annamária

2
Ottó

3
Kornél
Soma

4
Ulrik

5
Emese
Sarolta

6
Csaba

7
Apollónia

8
Ellák

9
Lukrécia

10
Amália

11
Nóra
Lili

12
Izabella
Dalma

13
Jenő

14
Örs
Stella

15
Henrik
Roland

16
Valter

17
Endre
Elek

18
Frigyes

19
Emília

20
Illés

21
Dániel
Daniella

22
Magdolna

23
Lenke

24
Kinga
Kincső

25
Kristóf
Jakab

26
Anna
Anikó

27
Olga
Liliána

28
Szabolcs

29
Márta
Flóra

30
Judit
Xénia

31
Oszkár

H K SZ CS P SZ V
1
Malvin

2
Petra

3
Helga

4
Ferenc

5
Aurél

6
Brúnó
Renáta

7
Amália

8
Koppány

9
Dénes

10
Gedeon

11
Brigitta

12
Miksa

13
Kálmán
Ede

14
Helén

15
Teréz

16
Gál

17
Hedvig

18
Lukács

19
Nándor

20
Vendel

21
Orsolya

22
Előd

23
Nemzeti ü.
Gyöngyi

24
Salamon

25
Blanka
Bianka

26
Dömötör

27
Szabina

28
Simon
Szimonetta

29
Nárcisz

30
Alfonz

31
Farkas

H K SZ CS P SZ V
1
Mindensz.
Marianna

2
Achilles

3
Győző

4
Károly

5
Imre

6
Lénárd

7
Rezső

8
Zsombor

9
Tivadar

10
Réka

11
Márton

12
Jónás
Renátó

13
Szilvia

14
Alíz

15
Albert
Lipót

16
Ödön

17
Hortenzia
Gergő

18
Jenő

19
Erzsébet

20
Jolán

21
Olivér

22
Cecília

23
Kelemen
Klementína

24
Emma

25
Katalin

26
Virág

27
Virgil

28
Stefánia

29
Taksony

30
András
Andor

H K SZ CS P SZ V
1
Elza

2
Melinda
Vivien

3
Ferenc
Olívia

4
Borbála
Barbara

5
Vilma

6
Miklós

7
Ambrus

8
Mária

9
Natália

10
Judit

11
Árpád

12
Gabriella

13
Luca
Otília

14
Szilárda

15
Valér

16
Etelka
Aletta

17
Lázár
Olimpia

18
Auguszta

19
Viola

20
Teofil

21
Tamás

22
Zénó

23
Viktória

24
Ádám
Éva

25
Karácsony
Eugénia

26
Karácsony
István

27
János

28
Kamilla

29
Tamás
Tamara

30
Dávid

31
Szilveszter

Devecser
Naptár 2020



- 10 - Alapítva 1927-benKözérdekű

Idén 22 devecseri újszülött kap babadobozt Deve-
cser Város Önkormányzatától, a 2019 szeptembe-
rétől visszamenőlegesen bevezetett Babaprogram 
részeként. A babadoboz több mint 15.000 forint 
értékű. Az ár tartalmazza a műanyagból készült 
erős falú dobozt - mely a későbbiekben is hasz-
nálható például játékok tárolására -, 1db polár 
plédet, 1 csomag pelenkát, 3 db textilpelenkát, 
1 db hámosító kenőcsöt, 1 csomag törlőkendőt, 
1 db vízhőmérőt, 1 db digitális lázmérőt, D-vita-
min cseppet, 1 db műanyag tányért kanállal, 1 db 
előkét, 1 pár zoknit, 1 üveg babaitalt, 1 csomag 
babakekszet a babáknak és 1 doboz tejszaporító 
teát az anyák részére.

A Babaprogram fő támogatója Devecser Város 
Önkormányzata, de magánszemélyek, cégek is 
melléálltak a kezdeményezésnek.

Ha Ön is támogatná a Devecseri Babaprogra-
mot, támogatási szándékát jelezheti: devecser@
hivatal.hu

Devecser Város Önkormányzata
Központi adományszámla:
OTP BANK
11748090-15733926-10090002
Közleményrovat: „babadoboz”

ÚTON 
A BABADOBOZOK

Teljes oldal (1/1):   35 000 Ft
Fél oldal (½):   18 000 Ft

Negyed oldal (¼):   9 500 Ft
Nyolcad oldal (1/8):   5 000 Ft

Tizenhatod oldal (1/16):   2 600 Ft
4 x 4-es területű:   1 400 Ft

Apróhirdetés (20 szóig):   600 Ft

HIRDESSEN 
NÁLUNK!

Hirdetések, köszönetnyilvánítások, 
jókívánságok díjai:

A hirdetési szöveget a könyvtár információs 
pultjánál lehet leadni.

Minden hétvégén, szombaton 4:00-14:00 óráig, vasárnap 7:00-13:00 óráig nyitva
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RÖVID HÍREK

Idén is megrendezésre került Noszlopon a Somló 
Környéki Mesemondó Találkozó. Horváth Liliána 
1.a, Fatér Gábor 3.b, Bakos Noémi 7.b arany minő-
sítést, Erdélyi Dzsenna 3.b ezüst minősítést, Kovács 
Zsófi 1.a és Simon Szófia 2.a bronz minősítést ért 
el. Felkészítőik Nyárs Hajnalka, Kovács Krisztina, 
Martonné Csom Adél és Horváth András Csabáné 
Treiber Ildikó voltak. Gratulálunk!

A Devecseri Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Mikulása az általános iskolába is ellátogatott, ahol 
vendéglátással, mikulásdiszkóval egybekötve adta 
át a gyerekeknek az ajándékot.

A Szociális munka napja alkalmából köszöntötték 
a gyermekvédelmi, valamint a szociális ágazatban 
dolgozó munkatársakat. Ferenczi Gábor polgármes-
ter beszédében háláját fejezte ki a szociális területen 
dolgozóknak. A köszöntő beszédet az Ifjúsági Fúvós- 
zenekar dallamai követték, majd minden megjelent 
hölgynek virággal, az uraknak borral köszönték meg 
áldozatos munkájukat.

764 millió forintos Európai Uniós és állami támo-
gatásból megújul Devecser szennyvíztisztító telepe.

Az Ajkai Rendőr-
kapitányság Deve-
cseri Rendőrőrse 
által szervezett 
rajzversenyen Fe-
renczi Brendon 
Béla, az általános 
iskola 1.a osztályos 
tanulója I. helye-
zést ért el. 
Gratulálunk!

Targubáné Szendrei Júlia szervezésében Devecserbe 
látogatott a Magyar Vöröskereszt Mikulása, a térség 
közel 1300 gyerekének csalva mosolyt arcára. A 
hangulatot fokozta Kurdi Róbert és Picúr műsora.  

Átvették a Devecse-
ri Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület tagjai az 
Országos Kataszt-
rófavédelmi Igaz-
gatóság pályázatán 
nyert eszközöket.

Megkezdődtek az útfelújítási munkálatok Deve-
cserben.

Az óvó nénik mikulásváró műsorát követően, a 
Vackor Óvodába is megérkezett a Mikulás. A Télapó 
a hagyományokhoz híven idén is minden csoportba 
ellátogatott.

Novemberben négy 
szavalóversenyen is 
megmérette magát 
Bakos Noémi és 
Dávid Eszter. 9-én 
a „Magyarnak len-
ni: büszke gyönyö-
rűség!” mottóval 
meghirdetett Már-
ton-napi szavaló-
versenyen vettek 
részt Veszprémben, 
a Padányi Katoli-
kus Iskolában, ahol 
Noémi ezüst minő-
sítést, Eszter arany 

minősítést szerzett. 16-án a Veszprémben megrendezésre 
kerülő „Örök pódiumon” 9. országos vers- és prózamon-
dó versenyen, mindkét lány bejutott a döntőbe, végül 
Esztert különdíjjal jutalmazta a zsűri. 25-én a Pápai 
Petőfi Sándor Gimnázium megyei szavalóversenyén 
mindkét tanulót megdicsérte a zsűri, Eszter kiemelkedő 
teljesítményét a II. helyezéssel ismerte el. 26-án, Ajkán 
került megrendezésre a Vörösmarty szavalóverseny, 
melyen Eszter a II., Noémi a III. helyen végzett. Mind a 
négy versenyre Horváth András Csabáné Treiber Ildikó 
készítette fel a lányokat. Gratulálunk!

Pályázati forrásból az önkormányzat egy új gép-
járművet, Suzuki Vitarát szerzett be, a Devecseri 
Családsegítő Központ és Szolgálatnak.

Zajlik az egykori kórházunk főépületének felújítása 
a belső munkálatokkal.

Elkészültek az első partnerkártyák a Devecser-Megy-
gyeserdei Használtcikkpiac hangárbérlőinek és bü-
féüzemeltetőinek.
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Rohan az idő. Nem is olyan rég, 
még az Őszi Fény Nyugdíjas Klub 
aktív tagja volt, részt vett a foglal-
kozásokon, a közös kiránduláso-
kon. De az idő robogó vonatával 
az Idősek Otthonába érkezett. Itt 
állt meg a szerelvény, hogy Sándor 
Istvánné Annus néni 95. születés-
napját megünnepeljék. Gyermekei 
az elsőszülött József vezetésével 
nagyszerű ünnepet szerveztek, 
ahol hatalmas ajándékosárral és 
kedves, megható szavakkal köszön-
tötte az ünnepeltet Ferenczi Gábor 
polgármester. Ezért külön köszö-
netét fejezi ki József és a család.

95 évvel korábban

Simon Anna a földműves szülők 
4. gyermekeként született Deve-
cserben 1924. június 24-én. A csa-
ládban mindig volt munka a gye-
rekeknek is. A Tikhegyen az 500 
öl szőlőjüket művelték, mellette 
napszámba jártak, állatokat tar-
tottak. Az iskolában Márton Mária 
tanítókisasszony elé jártak, aki, ha 
szükségét érezte akár bottal is bün-
tetett. A kis Annus eleven lány volt, 
ezért néha ő is közelebbi ismertsé-
get kötött a pálcával. A tanulással 
nem volt gondja. Játékra kevés idő 
jutott. A 6. osztály után ugyanott, 
ugyanúgy folytatódott az élet, mint 
addig, csak még nagyobb részt kel-
lett vállalni a munkából.

„Meg kell fogni az igát, mégis 
szép volt a fiatalkor”

A két nővér kirepült a családi fé-
szekből, bátyjuk eltűnt a fronton. 
Ketten maradtak otthon; Annus és 
édesanyja. Megsokszorozódott a 
munka a Tikhegyen és a ház körül, 
de idénymunkát is vállaltak, hogy 
pénz is legyen, Annus takarítani 
járt a helyi úri házakhoz. Reggel-
től estig égett keze alatt a munka, 
de soha nem fáradt el. Egész héten 
várta a vasárnapot. Délelőtt a per-

selypénzzel misére ment, délután 
litániára, utána jött a várva várt 
szórakozás; barátnőivel a Lövöl-
débe mentek és a Sallai zenekar 
muzsikájára a Levente placcon 
táncoltak. Nagyon szeretett és tu-
dott is táncolni. A lányokkal közö-
sen vettek egy üveg szódát és azt 
iszogatták. Tartották magukat az 
intelemhez: „Aki szeszt iszik, azt 
megveri az Isten!” (Persze pénzük 
sem lett volna rá.) A fiúk között 
az volt a „menő”, aki jól táncolt és 
nem ivott szeszt. Tánc után rövid 
séta az utcákon, mert időre kellett 
hazaérni.

9 gyerek, 21 unoka, 24 dédunoka

Egy lövöldei szódázgatás a két fia-
tal, Simon Anna és Sándor István 
közt szerelem szövődött. Házas-
ságkötésre már nem volt idő, mert 
a legényt katonának vitték. 1945-
ben jött haza a frontról. Legna-
gyobb örömére itthon már kisfia, 
Jóska is várta, aki 1944-ben szü-
letett. Az ifjú apa alig melegedett 
meg otthon, elvitték az oroszok, 
de Záhonynál sikerült megszök-
nie. Szerencsére, hisz csak így te-

rebélyesedhetett szép naggyá a csa-
lád. 1946-ban született István, Feri 
1948-ban, Erzsi 1951-ben, Panni 
1953-ban, Ili 1954-ben, Zsuzsa 
1957-ben, Laci 1960-ban, Gyuri 
1963-ban. Annus néni a szülések 
között 12 évet dolgozott az OTP-
ben. 80-82 éves korában is gyalog 
ment a Tikhegyre, egyedül kapálta 
a szőlőt, szüretelt, hordót mosott 
– kímélni akarta gyerekeit. Vala-
mennyiüket szakmára taníttatott. 
Öt fia volt tényleges katona. Sem 
ezért, sem a 9 gyerek után nem 
kapott soha hivatalos elismerést. 
Nem zavarja már túlságosan. Örül, 
hogy jól van, nem fáj (nem is fájt) 
semmije, gyógyszert sohasem sze-
dett, orvosnál tavaly volt életében 
először. Két éve van az otthonban, 
mert egyik gyerekéhez sem akart 
költözni, éljék csak a saját életüket. 
Jól érzi magát itt, tisztaság, csend, 
nyugalom veszi körül. Beszélget, 
„szomszédol”, szemüveg nélkül ol-
vas. Nappal nem alszik, éjjel annál 
jobban. Családtagjai rendszeresen 
látogatják. Jóska hetente érkezik 
Székesfehérvárról. Annus néni 

gyakran végiggondolja életét, és 
arra a megállapításra jut, ha újra 
kezdhetné, most sem csinálná más-
képp, hisz a nehézségek között is 
mindig megtalálta a szépet, a jót és 
megőrizte jókedvét. Büszke népes 
családjára. Gyermekei, unokái és 
dédunokái hálával és szeretettel 
gondolnak a MAMÁRA.

Váti Ferenc

A 90. születésnapon (ülnek): S. Ferencné, S. Zsuzsa, 
MAMA, S. Anna, S. György, állnak: S. Ferenc, S. 
István, S. József, S. Józsefné, S. Györgyné, S. Istvánné, 
Ibolya unoka A 95 éves Annus néni

Ferenczi Gábor polgármesterrel a 95. 
születésnapon

Lacival 1960-ban

Annus néni, mögötte Jóska és felesége Marika, Feri 
és felesége Marika

Az apa, Sándor István 1980-ban2019-ben a legkisebb dédunokával, 
Mátéval

EMBERMESÉK
54 GYEREKET ADOTT A HAZÁNAK
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E bölcsesség volt egyik jelmon-
data a Devecserben megrende-
zett egészségdélutánnak. A Som-
ló-környéki Többcélú Kistérségi 
Társulás Egészségfejlesztési Iro-
dája, a H-EAR Kft. Ajka, és a he-
lyi Önkormányzat támogatásával 
2019. november 19-én, kedden 
egészségdélutánt tartott a Deve-
cseri Művelődési Házban. Délután 
három órakor Szente-Takács Anna 
igazgatónő köszöntötte a megjelen-
teket, majd Ferenczi Gábor polgár-
mester megnyitotta a rendezvényt. 
Beszédében megemlítette Ármai 
Károly, volt devecseri lakos nevét, 
aki az „Életfát” mint diabétesz em-
lékjelét állíttatta a vörösiszapömlés 
utáni évben. A polgármester szólt 
arról, hogy sokat tehetünk önma-
gunkért, egészségünkért. Meg kell 
előzni a cukorbetegség kialakulását 
okos táplálkozással, sok mozgás-
sal, nyugodt lelki élettel. Örömét 
fejezte ki, hogy három nyugdíjas 
klub is működik a városban, mert 
fontos a közösségi élet az időseb-
beknek, a beszélgetés, a kirándu-
lás, a közösségi program. A meg-
nyitó keretében Ferenczi Gábor 
polgármester koszorút helyezett 
el az Életfán. Ezen a délutánon, 
mint már néhány éve, az ideláto-
gatók különféle szűrővizsgálatokon 
(vércukormérésen, vérnyomásmé-
résen, érszűkület-vizsgálaton, hal-
lásvizsgálaton) vehettek részt. A 
rendezvényt plakátokkal hirdették 
meg a városban. A kellemes, enyhe, 
őszi idő mellett egyesek szerint, 
többen is igénybe vehették volna 
ezt az ingyenes, remek lehetőséget 

az egészségi állapot felmérésére. A 
szakdolgozók feljegyzése szerint 
pedig 50 fő körüli létszám vett részt 
aktívan az egészségnapon. Dr. Gaál 
Edit elmondta, éppen megfelelő 
ez a létszám, mert így mindenki-
vel nyugodtan lehet foglalkozni. 
Egyik emeleti teremben lehetett 
az érdeklődőknek igénybe venni 
a H-EAR Kft. szolgáltatását, a hal-
lásvizsgálatot. A rendkívül kedves 
szakalkalmazott, Horváth Gabriella 
részletesen elmagyarázta a vizsgá-
lat lefolyását. Ez csak egy elsőd-
leges, de biztos szűrés, amelyből 
audiagramot készít a szakember, 
mondta Gabriella. Ebből kiolvasha-
tó a vizsgált személy hallásállapota, 
illetve, ha van, akkor a hallásvesz-
teség mértéke. Ha eltérés mutatko-
zik, akkor javasoljuk, hogy jöjjön 
el az érintett ember Ajkára, a Hé-
liosz üzletházban működő üzletbe, 
ahol teljesen pontos mérést lehet 
végezni a külső zajok kiiktatásával 
az erre kifejlesztett speciális kabin-
ban. Horváth Gabriella elmondta 
még, hogy a halláscsökkenés egyik 
típusa a korral is járhat, de nem ki-
zárt, hogy gyermekkorban, ill. fia-
talabb korosztálynál nem fordulhat 
elő. Ezért érdemes ezt az elsődleges 
szűrést akár mindenkinek elvégez-
tetni. A délutánon 14 fő mérette 
meg a hallását. Négyen teljesen 
problémamentesek voltak, s lega-
lább 5 fő keresi majd meg a szak-
embert a Héliosz üzletházi speciális 
hallásvizsgálatán. A többiek meg 
már visszajáró ügyfelek, mondta 
Gabriella mosolyogva. Az egész-
ségdélutánon az érszűkület-vizs-

gálatot, vérnyomás- és vércukor-
mérést, testösszetétel-analízist dr. 
Gaál Edit és kolléganői végezték. 
Új színfolt volt a „senior öröm-
tánc”, amit Iván Anita örömtánc 
oktató vezetett. A sümegi oktatót 
elkísérte néhány táncosa, s jöttek 
még Kolontárról, s Tósokról is be-
lekóstolni a zenés műfajba. A tánc 
lényege, hogy egy ilyen kíméletes 
sporttevékenységgel is fitten tart-
hatja magát a „táncos”. Valamint 
ez egy agytorna, amivel eredmé-
nyesen késleltethető a demencia és 
az Alzheimer-kór kialakulása. Iván 
Anita egy forradalmian új közös-
ségi mozgásformának is nevezte, 
olyan közösségi körtáncnak, ami 
egyszerűen elsajátítható lépésvari-
ációkból áll, ahova nem kell egyedi 
táncpartner, nagy tánctudás sem. 
Csak némi ritmusérzék, kedv és 
akarat szükségeltetik a zenére tör-
ténő közös mozgáshoz. Még volt 

egy új, különleges program idén, 
amelyben a hallgatóság megismer-
kedhetett a családállítás módsze-
rével, azzal, hogy miként hatnak 
életünkre a családrendszerünk 
mintázatai, azok a minták, amiket 
felmenőink képviselnek, aminek 
árnyékában, közelségében felnö-
vünk, amiket valószínűleg tovább-
viszünk. A téma előadója Kovácsné 
Horváth Judit családállító, kinezi-
ológus coach volt. Ha ismét lesz 
ilyen rendezvény, javaslom, hogy 
a most otthon maradottak ne ha-
bozzanak, hanem lelkesen, bátran 
jöjjenek csak el. Vegyék igénybe az 
egészségügyi szolgáltatást, végez-
tessék el a méréseket, hogy megbi-
zonyosodjanak saját állapotukról, 
a gyógyulás, az egészségi szintjük 
megtartása érdekében. 

M. Mester Katalin

Mindig nagy érdeklődéssel lapozom fel Tilhof 
Endre ajkai nyugalmazott könyvtárigazgató 
Devecseri életrajzi lexikonát. A közelgő 2020-
as esztendő jeles évfordulósait keresve talál-
tam a devecseri Esterházyakra. Kisvárosunk 
szép építménye a várkastély, amelynek utol-
só tulajdonosa Esterházy Tamás (1901-1964) 
volt. Édesapja Esterházy Ferenc (1859-1909). 
Ő építtette a feleségéről (Lobkowitz Berta) el-
nevezett kórházat. 2011-ben járt Devecserben 
a kis kontesz, Marianne. Fogadásakor jelen volt 

lapunk munkatársa M. Mester Katalin is. Elbe-
széléséből tudom, hogy milyen nagy öröm volt a 
vendég számára viszontlátni azt a kastélyt, ahol 
kisgyermekkorát töltötte, s felújítva ma is pom-
pázatos épület - köszönhető ez a  Devecserben 
élőknek - mondta akkor csodálattal. Arról is 
mesélt, élénken emlékezve arra, hogy vakbéllel 
műtötték meg a Berta Kórházban. Apja 8 éves 
volt, amikor 1909-ben megörökölte a devecseri 
uradalmat. (Birtoka 6127 k.hold, amelynek je-
lentős részét szántóföld, kisebb hányadát erdő 

és szőlőterület tette ki.) 1923-ban fatelepet és 
fafeldolgozó üzemet létesített kereskedelmi cél-
lal. Aktívan részt vett a kisváros közéletében is. 
A Devecser Járási Közművelődési és Gazdasági 
Egyesület, a Somlóvédő Kisfaludy Céh díszel-
nökeként tevékenykedett. A Polgári Iskola fő-
védnöke, a Somló Bizottság társelnöke volt. A 
kastély 1945 után az állam tulajdonába került.  

Czeidli József

EGÉSZSÉGDÉLUTÁN VOLT ISMÉT…
„AZ EGÉSZSÉG NEM MINDEN, DE EGÉSZSÉG NÉLKÜL MINDEN SEMMI” 
(SCHOPENHAUER)

ESTERHÁZYAK NYOMÁBAN  

Az érdeklődők különféle szűrővizsgálatokon vehettek részt 
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

Főúri Esküvő
(Pápai Közlöny, 1893.07.09. - 28. szám)  Esterházy Ferenc gróf, főispánunk testvéröccse, a devecseri uradalom birtokosa, e hó 17-én tartja 

esküvőjét Prágában Lobkowitz Berta hercegnővel, Lobkowitz György főtartományi marsall lányával.
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A XVIII. András-napi bormustrát rendezte meg 
a Tornai Pincészet (1946) az alapító, Tornai 
Endre emlékének tiszteletére. A megjelente-
ket a tulajdonos, Tornai Tamás köszöntötte. A 
november végi, mára rangos somlói találkozót 
a térség országgyűlési képviselője dr. Kovács 
Zoltán nyitotta meg. A rendezvényen adták át 
a néhány hónap alatt elkészült modern szőlő-

feldolgozót, amely az ország egyedi létesítmé-
nye. Avatóbeszédet dr. Nagy István agrár- és 
vidékfejlesztési miniszter mondott, nagyra ér-
tékelte a Tornai Pincészet meghatározó szere-
pét a legkisebb borvidékünkön, a Somlón. A 
nap várt eseménye, a nagy érdeklődés kísérte 
Somlóért - Tornai Endre Emlékdíj kihirdetése 
volt. (Jelöltek: Ambrus Lajos, Cartwright Éva, 

Papp Mihály, Dénes Tibor, Kolonics Károly, 
Spiegelberg István.) A díjazottak: Cartwright 
Éva, s örömünkre a devecseri születésű Kolo-
nics Károly. A nap folyamán továbbá szakmai 
előadások hangzottak el, valamint a házigazda, 
a megjelent somlói és a közeli Ság-hegyi sző-
lősgazdák mutatták be friss boraikat.  

Czeidli József

A füge nemcsak cukorbetegeknek ajánlott, ha-
nem mindenkinek javasolt, mert sok jótékony 
hatása van e gyümölcsnek. A fügelevél kivonat 
alkalmazása mellett kevesebb inzulin beadására 
lehet szükség, állítják a szakemberek. Fügelevél-
ből egyszerűen készíthető tea is, amit frissen, 
vízzel felforralva, szűrve fogyaszthatunk. A tea 
alkalmazható hörghurut, genitális szemölcsök, 
májzsugorodás, magas vérnyomás, bőrproblé-
mák és fekélyek kezelésére. A legtöbb fügeleve-
let tartalmazó orvosság a fa, vagy cserje levét és 
a fa nedveit dolgozza fel. A fügetinktúrát vagy 
borogatást legjobb azonnal felhasználni és na-
ponta frissen készíteni. Ha áll, veszít gyógye-
rejéből. Persze frissen készíteni csak a termés 
idején, nyáron 1-2 hónapig lehet. A füge az 
egyik legjobb rost és kalciumforrás, kálium és 
rosttartalmának köszönhetően segít stabilizál-
ni a vérnyomást, tartalmaz antioxidánsokat. A 
gyümölcs enyhe hashajtó is egyben. Található 
benne magnézium, réz, mangán, kalcium, A-, 
B-, C- és K-vitamin, folsav, nátrium és cink. A 
benne található kalcium, kálium és oldható ros-
tok segítenek a koleszterinszint csökkentésében. 
A füge elősegíti a jó alvást, véd az álmatlanság 
ellen, növeli az energiát, támogatja a csontok 
erősségét, hashajtó hatása miatt pedig alkalmas 
a székrekedés kezelésére. A füge levelei pépesít-
ve pattanás és mitesszer elleni bőrtisztítóként 
használhatók. A füge csökkenti a gyomorsav 
mennyiségét, természetes anyagával segíti a 
gyógyulást. A régi időkben, úgy 40-50 évvel 
ezelőtt a banán és a füge is jórészt csak „pult 
alatt” volt kapható. Az azt megelőző időkben 
pedig nem is volt az üzletekben. A banánnak 
még az ízét sem ismertük 50 évvel ezelőtt, csak 

rajzról láttuk a gyümölcsöt. Azt a mondást vi-
szont, hogy „el lehet csúszni egy banánhéjon”, 
mindenki ismerte az irodalomból. A gyerekek 
mégsem maradtak meglepetés nélkül, mert a 
narancsot, mandarint, karácsony környékén 
hozott be az országba a külkereskedelem. Ma 
szinte hihetetlen, de csak karácsony környékén 
ehettünk narancsot, mandarint! A narancsot, 
mandarint szinte minden gyerek szerette, a 
fügét viszont kevesebben. Különlegességnek 
számított az aszaltfüge úgy 50 évvel ezelőtt. 
Igen jól emlékszem, egy madzaggal koszorú 
alakban volt összefogatva, összefűzve ez a kü-
lönleges gyümölcs, s a karácsonyfa alatt ör-
vendhettünk neki. Gyerekként is igen szeret-
tem. Négy-öt fügekoszorú is lapult a fenyőfa 

alatt minden karácsonykor. Beszéltünk arról, 
hogy ez nem hazánkban honos gyümölcs, s 
igen beosztóan fogyasztottuk. Ma pedig már 
hazánkban is terem a füge. Valószínű, hogy hi-
degtűrőbb fajtákat nemesítettek e finom és tar-
talmas gyümölcsből. A fügefákat azért javasolt a 
kert védettebb részébe, déli oldalra ültetni. 1-2 
évig takargatni a kis fát, cserjét az erősebb fagy 
elől. S ha a késői, tavaszi fagyok nem szüretelik 
le, akkor örvendhetünk a friss termésnek. Ha 
több terem, lehet aszalni, lekvárt főzni. De még 
pálinkának is kitűnő. A fügepálinka keresett 
különlegesség. Beosztóan kortyoljunk belőle a 
fenyőfa árnyékában.

M. Mester Katalin

XVIII. ANDRÁS-NAPI BORMESTER TALÁLKOZÓ 

A FÜGE ÉS A KARÁCSONY…

A szőlőfeldolgozót felavatja (balról jobbra): dr. Kovács Zoltán, dr. Nagy István, 
Tornai Tamás
Fotó: Czeidli József

Dr. Nagy István átadja az emlékdíjat Kolonics Károlynak
Fotó: Tornai Pincészet
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Farnadi Ágnes novemberben újra vissza-
tért a versenypályákra, ezúttal azonban 
nem a szokványos rally szakágban, ha-
nem tereprallyban mérette meg magát. A 
verseny kapcsán kérdeztük Ágit, hogyan 
sikerült a legutóbbi futam.

November 8-10. között Nyirád és környé-
kén rendezték meg a Raid of the Cham-
pions elnevezésű futamot, mesélnél kicsit 
a hétvégéről?

A versenyt egyik jó barátom találta ki. 
Tavaly rendezői oldalról már részt vettem 
a futamon, azonban nyáron a HunGarian 
Baja tereprally világkupa kapcsán már 
versenyeztem együtt Szabó Gergővel, aki 
szintén rallyból jött át a terepversenyzés 
világába. Gergő az akkor elért jó eredmé-
nyünk után szerette volna, ha újra egy 
autóban ülünk, így szívesen vállaltam az 
újabb felkérést.

Miben más a tereprally, mint a rally?

Szinte mindenben. Míg a rallyban min-
den egyes kanyart egy tréning alkalmá-
val fel kell írnunk, addig a tereprallyban 
nem láthatjuk előre a pályát. Rallyban 
éppen ezért gyorsabban tudunk menni, 
viszont nagyon gyorsan kell mindenre 
reagálni mind a pilótának, mind pedig 
a navigátornak. A tereprallyban a rajt 
előtt kapom meg az úgynevezett itinert, 
amelyben tájékozódási pontok vannak, 
ezeket méterszámláló segítségével szá-
molom ki a pilótámnak menet közben, 
hogy körülbelül mikor következnek. Köz-
ben lehet, hogy egy kilométeren át sincs 

jelünk, tehát úgy kell gyorsan mennünk, 
hogy gyakorlatilag nem tudjuk mikor, 
mekkora kanyar, gödör, vagy ugrató jön.

Hogy sikerült a hétvége?

Elmondhatom, hogy életem legnehezebb 
futama volt ez. Mivel a Sidy by Side ka-
tegóriába neveztünk, nekünk nincs szél-
védőnk, sőt nekem a sisakom sem zárt, 
hiszen rallyban minden autó szélvédős. 
A hatalmas eső miatt gyakorlatilag há-
rom napon át nyeltük a vizet, sarat és 
rendkívül hideg volt a menetszéltől is. 
Megszenvedtük nagyon, sokan ki is áll-
tak, de végül az összetett értékelésben 
(minden kategóriát nézve) az ötödik he-
lyen végeztünk, amire bevallom, ennyi 
szélvédős autó között nem számítottam.

Mi lesz a következő futamod?

Minden decemberben megrendezik a 
Veszprém környéki pályákon a Mikulás 
rallyt, ami most december 7-8-ra esedé-
kes. Tavaly felkért egy román pilóta, hogy 
tartsak vele, amiből nagyon jó barátság 
lett, így idén is vele fogok menni. Külön 
öröm ez nekem, hiszen a pálya hazai és 
nagyon ritkán van alkalmam angolul 
navigálni. Ezen kívül pedig ez egy igazi 
év végi levezető buliverseny, szóval na-
gyon várom már.

Köszönöm az interjút!

Vincze Barbara

Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy a pálya 
állaga miatt, Ágiék mégsem álltak rajthoz 
a Mikulás rallyn.

Sport/Könyvajánló

KÖNYVAJÁNLÓ
Felnőtteknek:

Fiona Davis: A mestermű

New York, 1928. A huszonöt éves Clara a nagyra tartott Grand 
Central Művészeti Iskolában tanít a terminálban. Tehetséges il-
lusztrátorként arról álmodozik, hogy címlapot tervez a Vogue-nak, 
ám még az iskola presztízse sem képes felülírni a közvélemény 
megvetését a „női művészek” iránt. A pimasz, tüzes és céltudatos 
Clara elszánt, hogy az összes létező kreatív sikert elérje. Ám neki és 
bohém barátainak fogalmuk sincs, hogy hamarosan lecsap rájuk a 
fenyegető világválság, a telhetetlen szörny, amelynek hatalmában 
áll elpusztítani az egész művészvilágot. De még a szegénység és 
az éhezés is kevés is ahhoz, hogy felkészítse Clarát a hamarosan 
bekövetkező még nagyobb tragédiára… Közel ötven évvel később 
a terminál majdnem olyan erős hanyatlásnak indult már, mint 
Virginia élete. Mocsokkal és veszélyekkel teli, a megfeketedett 
mennyezetektől kezdve a zsebtolvajokon át a drogdílerekig, akik 
az emeleteket járják. Vajon az egykor ragyogó épület egy megőr-
zésre érdemes nevezetesség, vagy egy lebontásra megérett rákfe-
ne? Virginia nemrégiben vált el, és éppen most kezdett dolgozni a 
terminálban. Amikor rábukkan az épületben az elhagyatott művé-
szeti iskolára, és a porréteg alatt megbújva felfedez egy figyelemre 
méltó akvarellt, meglátja az eleganciát a hanyatlás alatt. Nekilát 
felkutatni a szignó nélküli mestermű alkotóját; szenvedélyes hajsza 
ez, mely Virginiát nem csupán a Grand Central megmentéséért 
folyó harcba vonja bele, hanem Clara Dardennek, a húszas évek 

híres illusztrátorának rejtélyébe is. 

Gyerekeknek:
Erwin Moser: 

A macskakirály születésnapja.
 Egy fejezet Macskaország történetéből

Közeledik Morci király születésnapja. Alattvalói szeretnék méltó 
módon megünnepelni, az előkészületekbe bevonják Egérország 
lakóit is! Szegény Morci rettenetesen meghízott, és az utóbbi 
időben semminek sem tud örülni, csak unatkozik egész álló 
nap. A különleges ajándékok láttán talán felvidul! Aztán persze 
minden másképpen alakul, mint ahogyan azt a macskák és az 

egerek eltervezték... 

Devecseri Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház

Nyitvatartás: 
H-K: 12-17 Sz: Szünnap 

Cs-P: 9-17 
Szo: 8-12 (tanítási időben)

FARNADI ÁGI TEREPRALLYBAN IS 
HELYTÁLLT

Fotó: Pataky Péter
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REJTVÉNY
DSIDA JENŐ: ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY    

2019 novemberében született:
Rákóczi Zoltán és Horváth Éva kislánya: Nenszi Málna (11.01.); Tóth Máté 
és Horváth Henrietta kisfia: Milán (11.08.); Orsós Olivér és Molnár Klaudia 
kisfia: Dániel Roland (11.26.)

Sok szeretettel köszöntjük városunk legifjabb lakóit! Jó egészséget kívánunk 
mindannyiuknak!
 
(A személyiségi jogok védelme miatt, rovatunkban csak azon újszülöttek 
neve szerepel, akiknek szülei ehhez írásban hozzájárultak. Megértésüket 
köszönjük! – a szerk.)

GÓLYAHÍR

MOSOLYPERCEK 
Miért jó dolog férfinak lenni?
- Tudsz parkolni még rükvercben is.
- Egyhetes nyaraláshoz elég egy kézitáskába bepakolni.
- Az autószerelők nem hazudoznak neked össze-vissza.
- Fütyülsz rá, ha nem veszik észre az új frizurádat.
- Nyaktól lefelé nem kell borotválkoznod.
- Ha 35 évesen még egyedül élsz, senki nem csodálkozik rád.
- Tudod, hogy virággal mindent, no, sok mindent rendbe lehet hozni.

Két szög
A kocsmában a kisfiú odamegy az apukájához:
- Apa! Anya azt üzeni, hogy gyere haza!
- Kisfiam, látod azt a két szöget a falban? Mondd meg anyádnak, ha abból 
a két szögből négy lesz, akkor megyek haza.
- Apa, akkor már indulhatunk is, mert ott csak egy szög van…

Egyik főnök a másiknak:
- Mondd, hogy csinálod, hogy az embereid mindig pontosak a 
munkakezdésben?
- Egyszerű: 30 fő dolgozik az üzemünkben, de csak 20 a parkolóhely… 

Gyűjtötte: M. Mester Katalin

KÖZLEMÉNY 
ADVENT IDEJÉN TÖBB 

A LAKÁSTŰZ 
Vasárnap gyújtjuk meg az első gyertyát az adventi koszorún. Ezzel a 
gesztussal kezdetét veszi az ünnepi készülődés, a várakozás időszaka. 
Egy kis odafigyeléssel elkerülhetjük, hogy a tűzoltókra várakozás idő-
szaka legyen. Naponta átlagosan 15 lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat. 
Télen ez a szám a duplájára emelkedik, 45 percenként kigyullad egy 
lakás. A lángok legtöbbször egy-két négyzetméteren pusztítanak, de 
naponta két-három lakás lakhatatlanná válik a tűz miatt, holott ezek a 
tragédiák könnyen megelőzhetőek lennének. Azért emelkedik ilyenkor 
a lakástüzek száma, mert többet vagyunk otthon, több elektromos esz-
közt használunk, többet főzünk, hosszabb ideig kell világítani, fűtünk, 
és szabadidős tevékenységeink nagy részét is otthon végezzük. Ezek 
mind-mind növelik a lakástüzek kialakulásának kockázatát. Leggyak-
rabban a nyílt láng – gyertyák, mécsesek – használata okoz lakástüzet. 
Olyan adventi koszorút válasszunk vagy készítsünk, amelyiken a gyer-
tya alatt tűzálló alátét van, így akkor sem gyullad meg az asztalterítő, 
ha a gyertya leég. Ha a koszorúnk nem ilyen, inkább ne gyújtsuk meg 
rajta a gyertyákat. Mielőtt elhagyjuk a helyiséget, ahol a koszorút elhe-
lyeztük, fújjuk el a gyertyát. A koszorú közelében ne legyen semmilyen 
éghető tárgy. Szintén sok tüzet okoz az elektromos eszközök zárlata, a 
hálózat túlterhelése. Fényfüzéreket csak megbízható helyen vásárol-
junk. Ha az eszköz rendszeresen lecsapja a biztosítékot, ha a kábel, az 
elosztó, a hosszabbító sérült, esetleg deformálódott, ne használjuk. Az 
elektromos eszközök vezetékei ne kerüljenek bútorok lábai alá. A fű-
tési rendszer hibáira is számos tűz vezethető vissza. A fűtőeszközöket 
évente egyszer tanácsos szakemberrel ellenőriztetni, ha szükséges, ki-
tisztíttatni. Ezek az eszközök lánggal égnek, vagy hőt termelnek, meg-
hibásodásukból lakástűz lehet. Gyakori, hogy a sütés és a főzés vezet 
tűzhöz. Főzés közben állítsuk be a telefonunkon az időzítőt, így biztos, 
hogy nem felejtjük a tűzhelyen vagy a sütőben a készülő ételt. Nem kell 
nagy tűz tragédiához, gyakran egy tűzhelyen felejtett edényben elfüstölt 
étel okoz halálos füstmérgezést. A dohányzás még mindig az előkelő 
ötödik helyen szerepel. Ne aludjunk el hamarabb, mint a cigi! Idén ed-
dig 5800 lakástűzhöz riasztották a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit 
Magyarországon. Figyeljünk egymásra! Talán nem egy füstérzékelő a 
legelegánsabb ajándék, azonban életet menthet. 

Forrás: katasztrofavedelem.hu

Kikapcsolódás


