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Alapítva 1927-ben

Őszutónak és az enyészet havának is nevezik a novembert. A téli időszak 
előhírnöke, az őszi hónapok közül számunkra a legbarátságtalanabb. Ne-
héz feladat ilyenkor az emberek számára a pozitív életszemlélet, mikor 
fázunk, sokszor elveszünk a ködben, mikor ez a hónap mindjárt az elején 
veszteségeinkre való emlékezésre hívja fel figyelmünket. Mégis nagyon fon-
tos gondolataink megtisztítása, hogy a harmónia érzését ne veszítsük el.  
Ez a munka mindenki számára elhozhatja a megújulást, hiszen a bekuckó-
zás során elmélyíthetjük önismeretünket, sokat tanulhatunk önmagunkról. 
Ahhoz, hogy megtaláljuk a biztonságot, stabilitást, fontosak a magunk-
ban töltött időszakok, amikor a bennünk élő belső gyermekre figyelünk.  

Iskolánkban pályaorientációs napot szerveztünk, melynek lényege, hogy 
a tanulók találkozzanak a munkával és fogalmával. Ismerjenek meg kü-
lönböző szakmákat, szakterületeket; ismerjék meg, hogy bizonyos szak-
mákhoz milyen tanulmányokat kell folytatni és milyen tanulmányi köve-
telményeket kell teljesíteni, illetve ismerkedjen meg a térségben található 
középiskolák képzési lehetőségeivel. A programok célja, hogy minden 
tanuló életkorának megfelelő szinten találkozzon a pályaorientáció fo-
galmával. Alsó tagozatos tanulóink elsőként Vargáné Vidamon Krisztina 

ékszerkészítő előadását hallgathatták meg. Elmesélte, hogy lett számára a 
hobbiból munka. Bemutatta alkotásait, versenydarabjait, különféle eszkö-
zeit. Ezt követően a kisdiákok látogatást tettek a Devecseri Rendőrőrsön, 
a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házban, a Vasútállomáson, 
a Grácia Panzióban, a Devecseri Húsüzemben, valamint Pusztamiskén, 
a Vági Farmon. A gyerekek minden helyszínen megtekintették a mun-
kához szükséges eszközöket, gépeket, munkavédelmi felszereléseket.  

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

NOVEMBERBEN VARÁZSOLJ! 

Ez télelő, - sötétedik hamar,
Mindjárt homályba hull a kis szoba...

Vajjon derültebb volna s biztatóbb,
Megnyugtatóbb és ígéretesebb,
Ha valaki mellettem ülne most

És fogná erősen a kezemet,
Fülembe suttogva varázs-igét?

Nem. Kettőnek is sötét a sötét.

Ez télelő, - sötétedik hamar...
Ha most körüllengné e kis szobát

Mindenki, akinek szívére
Csöppentettem egy csöpp melódiát, -

Ha átölelne párás zuhataggal
Egy szivárványos visszhang-vízesés,

És kórus zúgná fülembe: remélj!?

Nem. Országoknak is éjszaka az éj.

Talán, talán ha betöltene Az,
Akit most is csak hírből ismerek,

Kihez esetlen imát dadogok
És hatalmában félig sem hiszek,

Csak akarok, csak akarok...
Ha visszahozná múlt novemberek

Tengeralatti advent-illatát,
Ha megtenné a képtelen csodát,

És olyan volna ez a délután...
Akkor talán, talán, talán

Fénybeborulna most is a szobám.

Reményik Sándor:  
Télelő

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 11. oldalon)

A rendőri munka megismerése
Fotó: Iskola
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Végül mindenki megismerhette a tűzoltók mun-
káját a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
bemutatóján. A felső tagozatos diákok számára 
pályaválasztási tájékoztatót szerveztünk a 7-8. 
osztályos diákok és szüleik számára. Célunk, 
hogy lehetőséget biztosítsunk a környékbeli 
iskolák képzési repertoárjának megismerésé-
re. Ezzel a rendezvénnyel is az iskolaválasztást, 
illetve a pályaválasztást szeretnénk elősegíteni. 
A rendezvényen bemutatkozott a Veszprémi 
Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépis-
kolája és Szakiskolája, Tapolca; a Veszprémi SZC 
Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium, Szak-
középiskola, Ajka; a Bánki Donát Intézmény- 
egység Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, 
Szakközépiskola, Általános Iskola, Sportisko-
la és Kollégium; a Bercsényi Miklós Intézmény- 
egység, Ajka; a Türr István Gimnázium és Kol-
légium, Pápa; a Pápai Szakképzési Centrum 

Acsády Ignác Szakképző Iskolájának Sümegi 
Telephelye; a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Devecseri Szakközépiskolája. A nap folyamán 
diákjaink rengeteg ismerettel, és élménnyel 
lettek gazdagabbak. Köszönetet mondunk min-
denkinek, aki segített céljaink megvalósulá-
sában: Pomper Péternek (Grácia Panzió), a 
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház, 
illetve a Devecseri Rendőrőrs munkatársainak, 
a Vasútállomás és a Devecseri Húsüzem dolgo-
zóinak, a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tagjainak, továbbá Vági Imrének és Vági Zsolt-
nak. Köszönjük a falubuszok biztosítását Felső 
Sándornak (Noszlop), Modori Lászlónak (Bor-
szörcsök), Marton Zsoltnak (Somlóvásárhely) 
és Ferenczi Gábornak (Devecser). Köszönjük 
továbbá a pályaválasztási tájékoztatón megjelent 
intézmények képviselőinek, hogy bemutatták 
iskolájuk képzési lehetőségeit, a vendégeknek, 

hogy elfogadták meghívásunkat.

Martonné Csom Adél

2019. október 30-án tartották a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Iskola Alapítványa az EFOP-
1.4.4-17-2017-00158 sz. Bari Shej - Devecseri 
Nagylányok projektzáró rendezvényét. A meg-
jelenteket Thaisz Miklós a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Iskola Alapítvány ügyvezető igaz-
gatója köszöntötte. Megköszönte a projektben 
résztvevő vezetők, szülők, gondviselők, gyere-
kek munkáját. Külön kiemelte Kovács Éva igaz-
gatónő, szakmai vezető fanatikus hitét, töretlen 
lelkesedését, önzetlen segítését, Preininger-Hor-
váth Edina tevékenységét, aki két és fél évvel 
ezelőtt benyújtotta a pályázatot és a győzelemig 
vitte. A „Bari Shej” projektet Preininger-Hor-
váth Edina mutatta be. A Máltai Szeretetszol-
gálat jelenléte Devecserben: az iszapkatasztró-
fához kapcsolódó programok; Somló-környéki 
Biztos Kezdet Gyerekháza (2012.10.01-től), 
Máltai Szakközépiskola (2013.09.01-től); EU-s 
projektek - 8 hónap, 4 mentor, 16 bevont lány, 88 

program; a ROM-ISK-16 megvalósítása, a pro-
jekt 2017.10.01.-2019.10.01. között - 25 bevont 
lány, 5 mentor (fiatalabb lányok is). Megvalósult 
programok: Esélyteremtés a közművelődés-
ben, mentorképzés, szakmai műhelyek. Cso-
portos foglalkozások: családi és női szerepek 
(36 alkalommal), áldozattá válás megelőzése 
(36 alk.), sport, kulturális és egyéb szabadidős 
tevékenységek (47 alk.), egészséges életmódra 
nevelés (4 alk.), pályaorientációs program (19 
alk.), pozitív életmintával elöljáró roma nők be-
mutatása, családok motiválása, természetbeni 
juttatások a lányok részére, bizalmi, személyes 
kapcsolatok erősítése a mentorral, élményszer-
zés, érdeklődés felkeltése, igények kialakítása, 
értékközvetítés, jelenlét a másik ember életében, 
diagnózis a helyek bevonásával. Devecserben 
jelenleg megvalósul: Biztos Kezdet Gyerekház 
(0-3 éves), Máltai Szakközépiskola (14-18 éves), 
Bari Shej (10-18 éves), TOP 5.2.1. (16-54 éves). 

A projekt sikerét a jövő dönti el. A program is-
mertetése után Farkas Hermina és Bahram La-
ura beszéltek életútjukról (pozitív életmintával 
elöljáró roma nők). A hangulatos befejezésről 
a Fláre Beás együttes gondoskodott.

Váti Ferenc

Intézményi Hírek/Közérdekű

Intézményi bemutatkozás
Fotó: Iskola

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN   (Folytatás a címlapról)

„DEVECSERI NAGYLÁNYOK” A PÁLYÁZATON

A rendezvényt Thaisz Miklós ügyvezető igazgató 
nyitotta meg
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

A „10 millió fa” elnevezésű civil kezdeményezés 
egyre nagyobb teret hódít az országban, joggal. 
2019 nyarán jött létre Facebook-csoportjuk, 
ma pedig már több tízezer követőt tudhatnak 
maguk mögött. Az ötlet Bojár Iván Andrástól 
ered, aki a szervezet Facebook oldalán hívja fel a 
figyelmet a faültetés fontosságára, elkerülhetet-
lenségére. Mindenkit cselekvésre buzdít, hogy 
csatlakozzon a pozitív példához. Nemzetközi vi-
szonylatban ezeknek a mozgalmaknak jelentős 
a szerepvállalása, egy éve India döntött rekordot 
a faültetés terén. Nagyon fontos feladata ez a 
ma élő embernek, hiszen nagy mennyiségű fa 
elültetése szükséges ahhoz, hogy megállítsuk 
a folyamatos felmelegedést, ami hosszú távon 
katasztrófához vezet. Büszkén mondhatjuk, 
hogy a 10 millió fa Devecser csoportja, országos 
faültetési akcióban vett részt. Erre az alkalomra 
30 darab hegyi juhart kapott Devecser, melyből 
kettő került elültetésre a Petőfi téri iskola ud-
varán, a többi fából a templom melletti téren 

juharsor került kialakításra lelkes gyerekek 
segítségével. A fákat a Budapest II. kerületi 10 
millió fa közösség képviselői biztosították. Or-
szágosan a cél, az egy fő - egy fa elvét követve, 
10 millió fa elültetése Magyarországon a lehető 
legrövidebb idő alatt a lehető legtöbb ember 
bevonásával. Azonban ne feledkezzünk meg 
arról, hogy a klímaváltozás ügye nem csak egy 
napos feladat, és nem kizárólag csak közösség 
lehet segítségre. Mint ahogy az elv is mutatja, 
bátran ültethető fa, akár egyénileg is. Ha va-
laki a saját portáján ültet fát, azzal is hozzájá-
rul a cél megvalósulásához. A kezdeményezés 
létrejöttét segítette, Földi Erika, Kurdi Róbert 
falugondnok, Molnár András Kadocsa a Deve-
cseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vezetője 
és munkatársai, a Devecseri Start-munkaprog-
ram dolgozói, valamint a Devecseri Gárdonyi 
Géza Általános Iskola és AMI alsó tagozatának 
pedagógusai és diákjai. Vincze Barbara

„10 MILLIÓ FA” - MENTSÜK MEG A FÖLDET! 

A 4. osztályos gyerekek az elültetett fával
Fotó: Martonné Csom Adél
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A kellemetlen eső sem riasztotta el a „harcban 
edzett” időseket. Szép számban jelentek meg 
a rendezvényen, akiket Szente-Takács Anna 
igazgatónő kedves szavakkal köszöntött: „Tisz-
telettel és nagy szeretettel köszöntöm Önöket 
Devecser Város Önkormányzata nevében idő-
sek napi rendezvényünkön. Köszönjük, hogy 
elfogadták meghívásunkat! Városvezetésünk 
ezzel az ünnepséggel kívánja kifejezni háláját 
és megbecsülését Önök, az idősebb korosztály, 
a szépkorúak iránt. Sütő András gondolatát sze-
retném idézni: „Önmagát becsüli meg minden 
nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ 
nem vele kezdődött.” S mi tudjuk, hogy a mi vi-
lágunk Önökkel: apáink, anyáink, nagyapáink, 
nagyanyáink életével és munkásságával kezdő-
dött. Önök építették számunkra azt a jelent, 
amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék 
jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi munkánk-
hoz, életünkhöz Önökből merítünk erőt, hitet, 
bátorságot, Önök szolgáltatják a példát. Ma, akik 
itt jelen vagyunk ezen az ünnepségen, kíván-
juk Önöknek és magunknak, hogy még sokáig 
világítsák meg számunkra az utat tanácsokkal, 
aggodalommal és szeretettel. S mi mit adunk? 
Megbecsülést, elismerést és sok-sok szeretetet. 
Ezt szeretnénk ma éreztetni Önökkel! Minden 
évben köszönti Önkormányzatunk városunk 
legidősebb polgárait. Sajnos idén a legmaga-

sabb kort megélt hölgyeket és urat nem tudjuk 
itt személyesen köszönteni – ezt polgármester 
úr fogja majd megtenni otthonukban. Mi innen 
tudjuk csak jókívánságainkat küldeni: Buzás 
Kálmánnénak, Tárai Dezsőnének és dr. Világosi 
Györgynek jó egészséget, még sok-sok, család-
juk körében eltöltött évet kívánunk!” Ferenczi 
Gábor polgármester örömét fejezte ki, hogy 
ezen a jeles napon 2016 óta köszöntheti váro-
sunk idős polgárait. A világon 800 millió 60 év 
feletti ember él, akik október 1-jén ünnepelnek. 
Mi Devecserben november 5-én ünnepeljük a 
közel 1500 időskorút, hogy távolabb legyen az 
iszapkatasztrófa napjától, mert ez az ünnep nem 
szólhat az elmúlásról, hanem a köszönetről, 
háláról és szeretetről. Önkormányzatunknak 
gondoskodni kell időseiről. Segíteni fognak a 
szépkorúaknak. Csonka András színész, énekes 
az alkalomhoz illő, nagyszerűen összeválogatott 
műsort hozott magával. Valamennyi dal sláger 
volt, az idősebb korosztálynak sláger ma is. 
A művész jó felütéssel kezdett: - Rendezzünk 
házibulit! – szólított fel, majd kérdéssel foly-
tatta: - Hol vannak itt idősek? Csupa fiatalt 
látok. Akkor hát tegeződjünk! – és kezdte a 
Táncdalfesztiválok népszerű számainak és a 
hazai slágerek sorát. Elhangzott többek között 
az Állj meg kislány!, Csak egy tánc volt, Sze-
retni bolondulásig, Szóljon hangosan az ének! 

– amelyet az énekessel együtt zengett a terem 
„énekkara”, folytatódott egy önvallomással; 
Múlnak a gyermekévek, majd a „mozgalmi” 
dalt, Nem csak a 20 éveseké a világ – közösen 
énekelték. A színész befejezésnek szánta egy 
holland együttes dalát („din-din-dong”), amely 
egy kis karácsonyi hangulattal kezdődik, mert 
mint mondta, ő akart először boldog karácsonyt 
kívánni Devecsernek. A vastaps nem engedte 
el a művészt. Ő pedig engedve az „erőszaknak” 
két ráadásszámot énekelt; Kócos kis ördögök 
voltunk, Azért vannak a jó barátok. A hatalmas 
siker igazolta, hogy Csonka András meghívása 
igazi telitalálat volt. Aki hallotta sokáig fog em-
lékezni a kedves, barátságos, kitűnő művészre.

Váti Ferenc

A könyvtár olvasótermét megtöl-
tötték az irodalmat kedvelő érdek-
lődők, akiket Szente-Takács Anna 
igazgatónő köszöntött a nem min-
dennapi, városunk kiemelkedő 
eseményén. Külön üdvözölte dr. 
Barancsuk Jánost a pécsi egyetem 
docensét, a könyv lektorát. Fe-
renczi Gábor polgármester, aki a 
kötet előszavát, ajánlóját írta, el-
mondta, hogy ő, mint magyar-né-
met szakos tanár közel áll a versek-
hez. Vági István Antal verseinek 
többsége különleges, az áthallásos 
költészethez sorolhatók, amelyek-
ben elénk tárul az alkotó, akinek az 
élete olyan, mint a nyitott könyv. 
Családjuk közel áll egymáshoz, hisz 
a polgármester édesapja 1974-ben 
megismerkedett az alkotóval. A 
versek tartalma sokszínűségről 
tanúskodik a világ működésének 
a filozófiai síkjától, a hazaszere-
teten át, az élet nagyon kicsiny 
rezdüléséig olvashatunk ezekben 
a költeményekben. Dr. Barancsuk 
János, a beszélgetőtárs elmondta, 
hogy István húga, Katalin kedves 
osztálytársa volt és általa ismerte 
meg bátyját és kedvelte meg ver-
seit. Örömmel vállalta a beszélge-
tést, hisz ő is Devecser szülötte, és 
a város a szíve csücske. Majd egy 
kedélyes „kérdezz-felelek” komoly 

játék következett, amelyet szeret-
nék hűen közvetíteni a párbeszé-
dek jelölésével. Dr. Barancsuk Já-
nos (B.J.): A költőknél általában 
egy vers az ars poetica, Istvánnál 
több ilyen típusú vers is van. Vági 
István Antal (V.I.A.): Az ars poeti-
ca önvallomás, a régi köteteimben 
is írtam ilyet. Most nem töreked-
tem rá. Általában az átélt dolgokról 
írok, de vannak elképzelt dolgok, 
vagy másokkal történt események 
is, amelyek inspirálnak. B.J.: Mi-
lyen időszak termése ez a kötet? 
A régebbiek miért nem az akko-
ri kötetbe kerültek be? V.I.A.: So-
káig az asztalfióknak írtam. Most 
ritkábban születnek „termékek”. 
Ebbe a kötetbe az utóbbi időben 
született verseim kerültek. Verseim 
voltak, de kötetbe csak későn ke-
rültek. Akkor még tanuló voltam, 
most már a szerkesztésben is na-
gyobb a tapasztalatom. Megemlí-
tem Trombitás Veronika és Zsófia 
nevét, ők készítették az illuszt-
rációkat, nagyon jól. B.J.: Melyik 
a legkedvesebb versed, köteted? 
V.I.A.: Nincs kedvenc, mindegyik 
az enyém. Egyik jobban sikerült, a 
másik kevésbé. B.J.: Hogyan szü-
letik a vers? V.I.A.: Ha írni akarsz, 
egyedül kell lenned a csendben, 
hogy a gondolatmenetet végig tudd 

vinni. Úgy gondolom, írom, ahogy 
jön, majd az utókor megfejti az ér-
telmét. B.J.: A lelkedből beszélsz, 
Az eredmény egy ember kitárul-
kozása, vallomása. Egy ember, akit 
őszintének, igaznak ismertem meg, 
versei is őszinték, igazak. Mint nem 
hivatásos költőnek, okoz-e gondot 
a kisvárosi környezet? V.I.A.: Töb-
ben vagyunk, mint a hivatásosok. 
Ez problémát nem okoz, teszem a 
magam dolgát. A sok munka mel-
lett szakítok időt az írásra. B.J.: Mi-
ért „Útravaló” a cím? V.I.A.: A szó 
mögé sok mindent be lehet tenni, 
pl. pénz, élelmiszer, de igazából a 
lelki útravalóról van szó. Honnan 
kezdett az ember, hová jut el? A 
könyv elején a Kárpát-medence 
látszik, ahol élünk. B.J.: Mit ad ne-

ked a szülőföld és a család? V.I.A.: 
Sok országban jártam, de mindig 
visszatértem ide. A család nagyon 
sokat számít, bizonyság rá, hogy 
sok versem szól a családról. B.J.: A 
szeretet sokak szerint nem a gyű-
lölet, hanem a félelem ellentéte. 
Honnan származik a szeretetre való 
képességed? V.I.A.: A szeretet gyer-
mekkortól van. A csalódásokon túl 
kell lépni és visszatérni a szere-
tethez. Tudni kell megbocsátani. 
„Szeressük egymást, gyerekek, a 
szív a legszebb kincs.” A bemutatót 
versmondással tette színessé: Szen-
te-Takács Anna, Nyárs Hajnalka, 
Borbély Csabáné Éva, Dávid Eszter, 
ifj. Vági István és Vági István Antal.

Váti Ferenc  

Közélet

A jó hangulatú rendezvényen megénekeltette a kö-
zönséget Csonka András
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

A szerző Vági István Antal (ül) és beszélgetőtársa, dr. Barancsuk János
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

IDŐSEK NAPJA CSONKA ANDRÁSSAL

ÚTRAVALÓ – VÁGI ISTVÁN ANTAL VERSESKÖTETÉNEK BEMUTATÓJA
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Ahhoz, hogy egy intézmény ered-
ményesen működhessen elenged-
hetetlen, hogy célorientált, határo-
zott, csapatközpontú, szakmailag 
felkészült és hozzáértő vezető irá-
nyítsa. A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Devecseri Szakközépisko-
lájának igazgatónője, Kovács Éva, 
amellett, hogy rendelkezik minde-
zen erényekkel, emberséggel, nagy 
odafigyeléssel vezeti intézményét. 
Őt kérdeztem az iskolában folyó 
munkáról, a nehézségekről, sike-
rekről. 

Miért választotta a pedagógus hi-
vatást? Mikor fogalmazódott meg 
Önben ez a döntés?

Nem emlékszem, mikor fogalma-
zódott meg bennem, hogy a pe-
dagógus hivatást válasszam. Az 
biztos, hogy már az általános is-
kola felső tagozatán beszéltem róla. 
Megjegyzem, nem voltak pedagó-
gusok sem a szüleim, és senki sem 
a rokonságból. Számomra az volt 
a fontos, hogy gyerekekkel foglal-
kozhassak. Így lettem végül törté-
nelem-könyvtár-matematika–in-
formatika szakos tanár.

Véleménye szerint, milyen a jó pe-
dagógus?

A jó pedagógus egyfajta szolgálat-
nak tekinti munkáját. A pedagógus 
nemcsak tanít, hanem nevel is. Jó 
példával, hitelesen, embertisztelet-
tel, végtelen szeretettel. Ugyanak-
kor szigorúan, részrehajlás nélkül, 
következetesen. Emellett megfe-
lelő kommunikációs- és kapcso-
latteremtő készséggel is fontos 
rendelkeznie. A jó pedagógus ki-
váló csapatjátékos. Csak egységes, 
együttműködő, egymást segítő tan-
testület tud a fejlődéshez, tanulás-
hoz elengedhetetlenül szükséges 
nyugodt, derűs, biztonságot nyúj-
tó környezetet teremteni tanulói 
számára.

Mi a hitvallása?

Az előző válaszban egyben meg-
fogalmaztam saját hitvallásomat. 
Talán a vezetői hitvallásommal tu-
dom kiegészíteni. Az iskola veze-
tését egy szolgálatnak tekintem, 
amelyben a feladatom sokrétű. Az 
iskola dolgozóinak, kollégáimnak 
olyan munkahelyet kell biztosí-
tanom, ahol a stabil megélhetés 
mellett egy a szakmai fejlődésü-
ket biztosító, kiegyensúlyozott lég-
kör veszi őket körül. A tanulóknak 
olyan teret, ahol a kötelező felada-
taik mellett szívesen töltik az idejü-

ket, a szakmai ismeretek, az oktatás 
mellett az élet bármely területét 
érintő problémájukkal legyen kihez 
fordulniuk. A fenntartó felé pedig 
igyekszem betartani a törvényes 
működés rendjét, figyelembe véve 
a közösen megfogalmazott célun-
kat, mely egyben iskolánk mottója 
is „a gondoskodva oktatás”.

Mai változó világunkban, hogyan 
éli meg az oktatást érintő változá-
sokat Ön és az általa vezetett in-
tézmény?

A változásokat el kell fogadni, s 
azokra gyorsan és hatékonyan rea-
gálni kell. Intézményünk egy fiatal 
iskola, 2013. szeptember 1–jével 
kezdhette meg oktató–nevelő mun-
káját hegesztő, valamint szociális 
gondozó és ápoló szakmák képzé-
sével. A kezdetektől arra töreked-
tünk, s törekszünk folyamatosan, 
hogy a változásoknak megfelelően 
tervezzünk. Az oktatott szakmák 
kiválasztásának fő szempontja a 
térség munkaerőpiaci igénye volt. 
A jövő tanévtől két új szakmát hir-
dettünk meg. Az egyik a gyermek- 
és ifjúsági felügyelő. A másik új 
szakunk a kertésztechnikusi szak-
ma. Választható szakmairányok: 
dísznövénytermesztő, virágkötő. 

Igazgatóként milyen problémákkal 
szembesül a mindennapokban?

Elsőként említem a társadalom szá-
mára is nagy gondot jelentő peda-
gógushiányt. Az iskola 2 fő főállású 
tanárral és 12 fő óraadó kolléga 
munkájával indult, jelenleg 5,5 
főállású és 7 óraadó tanár, illetve 
egyéb szakember (diplomás ápoló, 
gépészmérnök, szociális munkás) 
segíti az iskola munkáját. Továb-
bi problémánk tárgyi felszereltsé-
günk hiányosságai. Iskolánkban 
folyó oktató-nevelő munka jelen-
leg két épületben zajlik. Előnye, 
hogy megfelelő és nyugodt helyet 
tudunk biztosítani a tanuláshoz, 
ugyanakkor időt vesz el diáktól 
és tanártól egyaránt az épületek 
közötti vándorlás. A tantermek és 
csoporttermek száma elegendő, a 
felszereltsége viszont nem teljesen 
felel meg a kor technikai lehetősé-
geinek. Bár büszkélkedhetünk saját 
tornateremmel, a szociális gondozó 
és ápoló szakmában saját demonst-
rációs szaktanteremmel, gondot 
okoznak a számítógéppark és a kor-
szerű oktatástechnikai eszközök 
hiányosságai. A 21. században az 
élet minden területén a digitális 
kompetencia megléte és használata 
elkerülhetetlen. A jól és sokolda-

lúan képzett szakember a szakmai 
tudás mellett ezekkel az ismeretek-
kel is kell, hogy rendelkezzen. Ezen 
problémánk megoldásaként a fenn-
tartó, a MMSZ Iskola Alapítvány 
a közeljövőben tervezi a digitális 
eszközparkunk fejlesztését.

Milyen kapcsolatot ápolnak más 
intézményekkel, vezetőkkel?

Büszkén elmondhatom, hogy mind 
a közvetlen, mind a közvetett part-
nereinkkel jó kapcsolatot ápolunk. 
Fenntartónktól, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattól minden segít-
séget megkapunk munkánk során. 
Bizalmuk, elismerésük, építő jel-
legű kritikáik, megbeszéléseink, 
anyagi támogatásuk mind abban 
erősítenek minket, hogy jó úton 
haladunk céljaink elérésében. A 
szakmai gyakorlatok színhelyeivel 
(DGA Kft., Lakos Ádám Evangéli-
kus Szeretetszolgálat Idősek Ott-
hona, Devecser, Somló-környéki 
Feladatellátó Intézmény, Gróf Esz-
terházy Kórház és Rendelőintézeti 
Szakrendelő, Pápa, a MMSZ Som-
ló-környéki Biztos Kezdet Gyerek-
házak Devecseri Gyerekház, Mol-
nár Gábor Műhely Alapítvány) is 
megtaláljuk a közös hangot, s amíg 
eleinte fenntartásokkal fogadták 
diákjainkat, ma már várják őket. 
A helyi általános iskolával közös 
projekteken dolgozunk már évek 
óta. Ismerjük és támogatjuk egy-
más munkáját. Aktívan kivesszük 
részünket Devecser közösségi éle-
tében. Méltán lehet Devecser váro-
sa is büszke egyetlen szakközépis-
kolájára. 

Hány osztály indult szeptemberben, 
milyen képzési profillal?

Idén egy osztályt sikerült indíta-
nunk, fiúk számára hegesztő szak-
mával, lányok számára szociális 
gondozó és ápoló szakkal. Tervez-
tük és meghirdettük a virágkötő 
szakot. Sajnos nem volt elég je-
lentkezőnk a beindítására. 

Hogyan ismerkedhetnek meg az is-
kolaválasztás előtt álló tanulók és 
szülők az iskolával?

Minden évben részt veszünk a 
veszprémi és pápai pályaválasz-
tási kiállításokon, megkeressük 
a közeli általános iskolák hetedi-
kes és nyolcadikos tanulóit. Nyílt 
napokat szervezünk, idén többet, 
mint szoktunk. November 11-én, 
december 12-én és január 9-én vár-
juk szeretettel a pályaválasztókat és 
szüleiket iskolánkban. Bemutatjuk 

intézményünket, órákat nézhetnek 
meg, illetve elvisszük őket a gya-
korlati helyeinkre is. 

Milyen eredményekkel végeznek a 
diákok az intézményben?

Az eddigi négy végzős osztályunk 
tanulóinak 98%-a szakmai bizo-
nyítványt szerzett. Többségük a 
szakmájukban, illetve egyéb mun-
kahelyeken helyezkedtek el. 2 fő 
munka mellett érettségire készül, 
többen további szakmát tanultak 
illetve tanulnak jelenleg is.

Igazgatóként mire a legbüszkébb?

Legbüszkébb a diákjainkra va-
gyok. A közösségek erejére, ösz-
szetartásukra, egymás segítésére. 
Különösen büszke vagyok sikere-
ikre a térség, a megye, az ország 
által meghirdetett szakmai, illetve 
sportversenyeken elért teljesítmé-
nyeikre. Büszke vagyok azokra a ta-
nulóinkra, akik az Erasmus pályá-
zatok keretein belül egy hónapos 
szakmai gyakorlaton vehettek részt 
Finnországban. Büszke vagyok si-
keres pályázatainkra, amik kollégá-
imtól mérhetetlen pluszmunkát 
követelnek, tanulóink számára pe-
dig nagy lehetőségeket teremtett 
fejlődésük érdekében. 

Milyen üzenetet tudna megfogal-
mazni leendő pedagógusoknak, di-
ákoknak?

Azt gondolom, hogy pedagógus 
az legyen, akiben elhivatottság él 
a pálya iránt. Nagyon szép, de egész 
embert igénylő hivatás. Tisztában 
kell lenni a nehézségekkel, amivel 
egy tanár szembesül a minden-
napokban. Anyagilag nem meg-
becsült szakma, de társadalmilag 
nagyon nagy szükség van rá. A 
felelősség hatalmas, a jövő függ 
eredményességétől. 

Köszönöm az interjút!
Vincze Barbara 

„PEDAGÓGUS AZ LEGYEN, AKIBEN ÉL AZ ELHIVATOTTSÁG”
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Az előző kiállító Rumi Olivér képeit 
leszedték a könyvtár galériáján és 
a helyére felrakták Horváth Balázs 
műveit. Az alkotótársak mindket-
ten a Devecseri Alkotókör oszlopos 
tagjai. A festő a kör 4. tagja már, 
aki önálló kiállítással jelentkezik. 
Őt és az érdeklődőket Szente-Ta-
kács Anna igazgatónő köszöntötte. 
A rendezvény a már elmaradha-
tatlan kamarazenészek: Ihászné 
Szabó Katalin igazgatónő, Kelemen 
Alexandra, Bakos Noémi és Varga 
Noémi hangulatos játékával kez-
dődött. A tárlatot – mint az előzőt 
is – Trombitás Veronika tanárnő, 
a kör művészeti vezetője nyitotta 
meg. Szavaiból megtudhattuk a 
kiállítóról, hogy eredeti szakmája 
porcelán formázó. A herendi por-
celángyárban sikeres életutat járt 
be; korongozástól eljutott a terve-
zésig. Nagyon sok tervezett darab-
ját sorozatban gyártják. 2005-ben 
került a Devecseri Alkotókörbe. 
A porcelánfestők precizitásával, 

nagyon igényes képeket alkotott, 
de érezte, hogy a tárlati festészet 
ennél egy kicsivel másabb, egy ki-
csit több, ezért hétről hétre nagyon 
szorgalmasan, kitartóan végezte ta-
nulmányait. Nemcsak a devecseri, 
hanem a herendi és a pápai kép-
zőművészkör tagja is. Több hely-
ről, több mestertől „szedte össze” 
a szakmai dolgokat, amelyek festői 
kibontakozásához szükségesek vol-
tak. Olyan magas szintre jutott el 
az ábrázolásban, ami nagyon ke-
veseknek adatik meg. Technikáján 
nyomot hagyott a porcelánfestés 
finom kidolgozottsága, bár ő nem 
volt porcelánfestő, csak jó megfi-
gyelő. Horváth Balázs nem meg-
szokott módon különleges képe-
ket fest pasztellkrétával, amelyek 
kissé távolabbról nézve a tökéletes 
olajfestmény hatását keltik. A több 
mestertől tanult stílust, technikát 
összefogva egy „horváthbalázsos” 
képalkotást teremtett. Erdélyben 
készített festményei hűen adják 

vissza a táj hangulatát. Portréin 
nagyon kevés eszközzel, nagyon ol-
dottan tudta megmutatni a karak-
tereket. Horváth Balázsnak a mun-
kája mellett elég energiája marad, 
hogy önmagát kifejezze, és mások 

gyönyörködtetésére alkosson. Ez 
egy külön nagy adottság és öröm. 
Öröm a festőnek és öröm minda-
zoknak, akik megtekintik képeit.

Váti Ferenc

Balról jobbra: Szente-Takács Anna igazgatónő, Trombitás Veronika művészeti 
vezető és a kiállító, Horváth Balázs. A háttérben a kamarazenészek: Ihászné 
Szabó Katalin igazgatónő, Kelemen Alexandra, Bakos Noémi és Varga Noémi
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

TÁJAK ÉS EMBEREK

„20 év”
A devecseri Képzőművész Kör alakulásának 
20. évfordulója alkalmából  kiállítást rendez, 
melynek megnyitója 2019. december 6-án, 

17 órakor lesz a Városi Könyvtárban.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

A Devecseri Zeneiskola
2019. december 11-én 17 órakor tartja

KARÁCSONYI KONCERTJÉT
a devecseri művelődési házban.

A Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar
20 éves jubileumi koncertjét 

2019. december 21-én 17 órakor tartja 
a devecseri művelődési házban.

Mindkét hangversenyre a belépés díjtalan!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!



- 6 - Alapítva 1927-benKözérdekű

2014-ben Ferenczi  
Gábor polgármesterré 
választása sokak számá-
ra nem várt, talán kissé 
érthetetlen volt, pedig 
az 54,2 %; 1051 szava-
zat stabil többséget je-
lentett. (Ellenfele 45,8 %  
888 voks.) 2017-ben - 
a testület feloszlatása 
után – várhatóan nagy 
többséggel, 69%-kal 
nyert a 6 induló között. 

Most 2019-ben mindenki szoros befutóra szá-
mított. Október 13-án a végeredmény igazolta az 
előzetes véleményeket. Ferenczi Gábor 715 szava-
zattal nyert, a 649 voksot kapott dr. Németh Ákos 
Pál előtt. Kérdéseimre a régi–új polgármestertől 
kértem választ.

Az országos mocskolódások mintája hogyan jelent 
meg Devecserben?

A helyi kampány összességében sajnos nem ne-
vezhető sem sportszerűnek, sem tisztességesnek. 
A jelöltek egy része ugyan korrekt, etikus kam-
pányt folytatott, nem ez volt azonban a jellemző. 
Sajnos a választáson indulók nagyobbik része 
komoly elképzelések és program nélkül csak és 
kizárólag a lejárató kampányba fektette minden 
energiáját, és a karaktergyilkosság, besározás 
érdekében a negatív kampány teljes arzenálját 
bevetették ellenem és csapatom ellen a suttogó 
propagandától a nyilvános becsületsértésig. Az 
előző kampányok során sem kíméltek ellenfeleim, 
de úgy látszik, mindig van lejjebb. Döbbenetes 
volt nap mint nap visszahallani azokat a kép-
telenebbnél képtelenebb hazugságokat, melye-
ket velem kapcsolatban terjesztettek. A mostani 
kampány során volt olyan jelölt, aki a saját maga 
által kitalált történeteket osztogatta meg Mes-
sengeren és kör-e-mailben devecseri lakosokkal, 
például azt, hogy csődben lenne a település, be 
akarnánk záratni a piacot vagy - hogy egy még 
képtelenebb hazugságot hozzak példaként - ott 
hagytam volna a családomat. A helyi közügyekkel 
kapcsolatos tények meghamisítása az ellenfelek 
részéről azt támasztotta alá, hogy nem tudtak 
érvek mentén semmibe sem kapaszkodni, ezért 
hazudtak a város helyzetéről, ezért csináltak poli-
tikát környezetszennyezési problémákból, és ezért 
hazudoztak rólam, mint magánemberről is. Az 
viszont az egész családom számára megbocsájt-
hatatlan, hogy a családtagjaimat is zaklatták. Az 
egyik jelölt nemcsak házalt, hanem ahhoz is volt 
bátorsága, hogy az unokatestvéreimet is felkeresse 
a hazugságaival. Sőt, voltak, akik gyermekeim fo-
tójával is visszaéltek. A feleségem pedig névtelen 
levelet kapott, ezt a tévévitában is bemutattam. A 
levélírót a kézírása, stílusa és a tartalom alapján 
egyértelműen be tudtam azonosítani, aki arra 
sem vette a fáradságot, hogy legalább helyesen 
írja le a párom nevét, és a legalapvetőbb tisztele-
tet megadja neki. A jelöltek egy csoportjánál az 
ambíció jócskán megelőzte a tehetséget. Nekik 
volt ugyan egy közzétett ígéretcsomagjuk, de az 
ebben foglaltaknak a valósághoz vajmi kevés köze 
volt. Nemcsak arról tettek tanúbizonyságot, hogy 
a közigazgatásról, a költségvetésről és úgy álta-

lában a devecseri közügyekről fogalmuk sincs, 
hanem szórólapjuk alapján még a fogalmazással 
és a helyesírással is gondjuk akad. Kívánom a 
békétleneknek, hogy találják meg a vigaszukat és 
a boldogságukat az életben, mert nagyon nehéz 
lehet nekik úgy élni, hogy a választások után is 
csak a gyűlölet irányítja tetteiket és gondolataikat.

Kiknek, minek köszönheti győzelmét, mi volt ellen-
feleivel szemben az a plusz, amely ismét a város 
első emberévé emelte?

Először is köszönöm a bizalmat, minden igye-
kezetemmel azon leszek, hogy továbbra is meg-
szolgáljam azt. A következő öt évben azon fogok 
dolgozni, hogy azokat is meggyőzzem a mun-
kámmal, akik most nem rám voksoltak. Azt ta-
pasztalom, hogy azok, akik bizalmukat fektették 
belém, a szavak és üres ígéretek helyett többre 
értékelték az elmúlt öt évben végzett munkámat 
és a felmutatott eredményeket, valamint meg-
értették és elfogadták értékrendemet, miszerint 
egy közösséget vezetni szolgálat, szolgálni pedig 
csak tisztességgel, alázattal, szorgalommal le-
het, félretéve bárminemű önös vagy pártérdeket. 
Munkám során a közösségközpontú szemléletet 
helyeztem előtérbe, ami gyakran konfliktushely-
zetekhez vezetett. 2014-es vállalásomnak meg-
felelően sikerült megerősíteni a közbiztonságot, 
rendbe tenni a város gazdálkodását és érdemi 
lépéseket tennem a munkahelyteremtés irányá-
ba. Az elmúlt években nemcsak a város anyagi 
helyzetének, gazdálkodásának a rendbetétele, 
bevételeink növelése, költségeink csökkentése 
volt a fő szempont, hanem a vagyongyarapítás is. 
Olyan, a város számára stratégiai jelentőségű és a 
településünkhöz érzelmileg is erősen kötődő in-
gatlanok kerültek vissza a város tulajdonába illet-
ve kezelésébe, mint a meggyeserdei volt laktanya 
területe, ahol az ún. jobboldalt 2016 decemberétől 
önkormányzati cégünkön keresztül tartjuk fenn, 
amit kulcsfontosságúnak tartok a piac hosszútávú, 
biztonságos, gazdaságos és színvonalas működése, 
valamint mintegy 400 devecseri megélhetése és 
önkormányzatunk szempontjából is. Az egykori 
laktanya ún. baloldalát 2017 nyarán vettük újra 
birtokba a korábbi laktanyakezelőtől, aki annak 
ellenére és számomra érthetetlen módon, hogy 
ingyenesen kapta meg hosszú távra a lehetősé-
get a korábbi városvezetéstől, egyesületén ke-
resztül nem a jó gazda gondosságával működött 
a területen, illegális tevékenységeket folytatott 
és rengeteg szemetet hagyott hátra. Az egykori 
kórházunkat, amivel kapcsolatban a korábban 
elkövetett gazdasági bűncselekményeknek csak 
az elévülés miatt nem lett jogkövetkezménye, 
az OTP Banktól sikerült visszaszereznünk, meg-
mentve ezzel az épületegyüttest városunk számára. 
Adományként jutott vissza Devecser város birto-
kába továbbá az egykori régi kultúrház épülete, 
valamint egy osztrák banktól mindössze 3 millió 
forintért jutottunk hozzá a Szent Imre utcában az 
egykori orvosi rendelő és lakás épületéhez. Szá-
mos ingatlanunk – többek között a Damjanich, a 
Bem és a Szent Imre utcákban, valamint a Deák 
téren - felújítása megtörtént a partnereinkkel való 
kölcsönösen gyümölcsöző együttműködésnek 
köszönhetően. A Makovecz lakóparkban a lakás-
takarék-számlánkon az évek során összegyűjtött 

pénzből megvásároltunk egy duplatelken épült 
családi házat, melyet közösségi térként hasznosí-
tunk. Az elmúlt években elindultunk az önellátás, 
önfenntartás irányába is a Start-munkaprogra-
munk megerősítésével. Növeltük a termelést, a 
bevételeinket. A saját kertészetünkben megter-
melt kiváló minőségű terményeink feldolgozása 
céljából kezdeményezésemre létrehoztunk egy 
élelmiszerfeldolgozó manufaktúrát, termékein-
ket Devecseri Portéka néven minősíttettük, és 
termékcsaládunkat hivatalosan is forgalomba 
helyeztük. Vallom, hogy aki a múltat nem tiszteli, 
az a jövőt nem érdemli, ezért történelmi hiánypót-
lásként emléket állítottunk ’19-es mártírjainknak, 
Heinczinger István tanítónak, és az ötvenhato-
soknak. Az emlékparkban elkészült az I. és II. 
világháborús áldozatok emlékműve, mely a maga 
nemében egyedi az egész Kárpát-medencében, 
és devecseri mesteremberek munkáját dicséri. 
Kopjafát állítottunk a vörösiszap-katasztrófában 
elpusztult utcák és a károsultak emlékére, vala-
mint Trianon-emlékhelyet alakítottunk ki. Hosz-
szú évtizedek után megújult a Városi temetőben 
a ravatalozó, a kerítés és a vízhálózat. Az elmúlt 
években kiemelkedő fontosságú beruházások is 
megvalósultak városunkban. Felújításra került az 
országos közúthálózat részét képező valamennyi 
belterületi útszakaszunk mintegy öt és fél km 
hosszan, valamint szintén állami támogatásból a 
Torna-patak teljes devecseri szakaszának gátmeg-
erősítése és koronamagasságának emelése. Bízom 
benne, hogy a folyamatban lévő beruházásainkat 
az egykori kórház területén, az Emlékparkban és a 
Meggyeserdőn mihamarabb sikerül befejeznünk, 
ehhez forrást szereznünk. Bízom abban is, hogy 
a szennyvíztelep fejlesztése, az ipari parkban a 
Hajtó-Mű Kft. beruházása és a többi építkezés is 
gond nélkül befejeződik jövőre. Elindultunk egy 
úton, és a többség úgy gondolta, hogy ezen az 
úton kell a városnak továbbhaladnia.

Mire jogosítja a szavazatokkal is kinyilvánított ön 
iránti bizalom?

A bizalom nem jogosít semmire, sokkal inkább 
alázatra int. Mindazonáltal kötelességemnek ér-
zem, hogy a választói akaratot nemcsak a meg-
oldandó problémák esetében, hanem – tanulva 
hibáimból - például személyügyekben is figye-
lembe vegyem a jövőben. 

Okulva a korábbi zűrzavaros testületi munkából, 
hogyan fogja a komoly, felelősségteljes munkához 
szükséges légkört biztosítani? 

Optimista vagyok a jövőt illetően. Szerencsére a 
választók kollektív bölcsessége által kikerültek a 
közéletből, illetve nem kerültek be olyanok, akik 
kifejezetten ártanának a közösségnek. A válasz-
tások előtt világossá tettem azokat az alapelveket 
és értékeket, melyeket a közéletben, a közéleti 
szerepvállalás során fontosnak, sőt alapvetőnek 
tartok. Vallom, hogy közéleti szerepvállalásunk 
alapja a bizalom, a tisztesség, az őszinteség és az 
igazságosság kell legyen. Olyan társaságban ér-
zem jól magam, ahol a csapatszellem tartja össze 
az embereket. Ahol a szereteten, a bizalmon és a 
hasonló értékrenden alapul a közös munka. Ahol 
a csendben végzett munka többet ér a hangos 
szónál. Olyan emberek inspirálnak, akik mindig 

HARMADSZOR IS FERENCZI GÁBOR A POLGÁRMESTER
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1. Az előző ciklusban helyenként, néha az ízléstelenségig elfajult személyeske-
déseknek hogyan lehet véget vetni? Milyen elképzelése van az új testület közös, 
összehangolt munkájáról?

2. Mit tart a legsürgősebb feladatnak városunkban? Hogyan tudja ezt segíteni?

Nyárs Hajnalka 

1. Azt gondolom, hogy semmilyen jóérzésű 
ember nem tud azonosulni azzal, amit az elő-
ző ciklus ülésein láthatott, és akkor még nem 
beszéltünk arról, amit nem látott, nem hal-
lott. Magam részéről úgy ítélem meg, hogy a 
személyeskedés semmilyen eredményre nem 
vezet, ezért is igyekeztem elhatárolódni ettől. 
A megoldás önmagunkban van, mert az, hogy 
méltatlan helyzetben miképpen reagálok, raj-
tam múlik. Sokszor eszembe jutottak egyes szi-
tuációkban Eszterházy szavai, miszerint „egy 
bizonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos 

szint alá”. Nem a cirkuszba vagy a színházba szerződtem, mikor kép-
viselőnek választottak, a „meccseimet” nem a kamerák előtt vívom, és 
attól, mert nem szólok, mindenről tudok. Az új testület munkájáról a 
kérdésben benne van az elképzelésem... Közösen, összhangban... Ezt 
még megtoldanám egy szóval: DEVECSERÉRT... így csupa nagybetű-
vel. Nem kell mindig egyetérteni, túl egyszerű lenne, ha így mennének 
a dolgok, de viselkedni tudni kell. 

2. Nagyon sok feladat van, hogy kinek mi a legsürgősebb más kérdés. 
Részemről legfontosabbnak tartom a zajló beruházások befejezését. 
Úgy gondolom, a feladatvégzés során összefogásra van szükség, fontos 

a prioritásokat figyelembe venni, a lakosság és a város érdekeit (kizárva 
minden más érdeket, és a hangoskodók, feszültségkeltők hadát) kell szem 
előtt tartani, a jogszabályok és a lehetőségek által szabott határon belül.

3. Devecseri lakosként a kapcsolattartás nem okoz gondot számomra. A 
lakosság eddig is megtalált a kérdésekkel, kérésekkel, panaszokkal. Akár 
személyesen, akár telefonon, akár a közösségi média oldalain szólítot-
tak meg, készségesen álltam rendelkezésre, és ezt teszem a jövőben is. 
Változás az elmúlt időszakhoz képest, hogy fogadóóra keretében is van 
lehetőség a megkeresésre. Fogadóóra: csütörtök 14:00-16:00. 

4. Elképzeléseim, álmaim mindig voltak, és lesznek is. Aztán majd a 
megvitatás során elválik, hogy belelóg-e a bilibe a kezem. Tervezni, ál-
modozni lehet, sőt kell is, viszont nem a saját pénztárcámmal bánok, 
hanem egy város vagyonával. Számos olyan ötletem van, amelyek mind-
egyike Devecser érdekeit szolgálja. A meggyeserdei terület bal oldalára 
vonatkozóan olyan elképzeléseim vannak, melyek a megvalósulás esetén 
a gyerekeknek nyújtanának a szabadidő hasznos eltöltésére lehetőséget. 
Aztán nagyon örülnék, ha városunk a „Somló fővárosa” címet úgy vi-
selné, hogy a kifejezés mögött olyan programok, rendezvények, kiállí-
tó- és közösségi hely állna, melyek méltóvá teszik erre, valamint pozitív 
hatással lennének a turizmusra... és sorolhatnám napestig. A fejemből 
kipattanó ötletek megvalósítása nemcsak rajtam múlik, de mindenkor 
azon leszek, hogy városunk értékteremtő, értéknövelő módon fejlődjön, 
és hogy az itt élők jól érezzék magukat.

KÉPVISELŐK A KÖVETKEZŐ 5 ÉVRŐL

őszinték és becsületesek. Akik nem mások lejá-
ratásával, sárba tiprásával és hazugságokon ke-
resztül akarják elérni a céljaikat. Akikre mindig, 
minden körülmények között számíthattam, és a 
jövőben is számíthatok. Akik alázatosak a mun-
kájuk és embertársaik iránt. Akik nem tartják 
magukat sem többnek, sem jobbnak másoknál. 
Akik szerények, önzetlenek. Akik képesek arra, 
hogy a közösségünk érdekeit mindig saját vagy 
bárminemű más, öncélú érdek elébe helyezzék. 
Akik a kenyeret nem kővel dobják vissza, és akik-
nek mindig hátat lehet fordítani. Akikkel együtt 
szívvel, lélekkel, szeretettel, becsülettel, hittel, 
alázattal, türelemmel, szorgalommal, józan ésszel, 
önzetlenül, őszintén, igazságosan, politikamente-
sen szeretnénk tenni a következő években is váro-
sunk fejlődéséért, gyarapodásáért, összefogással 
Devecserért. Meggyőződésem és tapasztalataim 
alapján csak és kizárólag ilyen embereknek van 
helye Devecser közéletében. Bízom benne, hogy a 
teljes képviselő-testület és az önkormányzat vala-
mennyi dolgozója képes lesz megfelelni ezeknek 
az erkölcsi elvárásoknak, és csapatban dolgozni 
a város érdekében.

Mit üzen Devecser összlakosságának?

A polgármesteri tevékenységemet a továbbiakban 
is a tőlem telhető és elvárható módon, legjobb 
tudásom szerint, szorgalommal, átláthatóan és 
számon kérhetően fogom ellátni. Az alpolgármes-
tertől és a képviselőktől aktív részvételt, tényleges 
munkát várok el a város közügyeinek intézésé-

ben. Devecser nem lehet a pártpolitikai érdekek 
játékszere. A magán- és a pártérdeket senki sem 
helyezheti a közösségi érdek elé. Az értékterem-
tő munkát meg kell becsülni, az érvényesülés, 
előbbre jutás alapja csakis a nyújtott teljesítmény 
lehet. Folytatva a felelős és takarékos gazdálkodást 
tovább kell gyarapítani a város vagyonát, és meg 
kell tartani azokat a vagyonelemeket, ingatlano-
kat is - laktanyák, piac, kórház, régi kultúrház -, 
melyeket az önkormányzatnak az elmúlt 5 évben 
sikerült visszaszereznie. A még felújítatlan ingat-
lanjainkat rendbe hozzuk. A folyamatban lévő ön-
kormányzati beruházásokat befejezzük (kórház, 
Meggyeserdő, Bocskai utcai bérlakások). A város 
fejlődése érdekében a továbbiakban is élünk min-
den kedvező pályázati lehetőséggel. Elősegítjük 
újabb munkahelyteremtő és az adóbevételeinket 
növelő beruházások megvalósulását, új cégek 
letelepedését. Városunknak ragaszkodnia kell a 
járási székhely rangjához és azokhoz a közintéz-
ményekhez, melyek központi szerepet töltenek 
be a kistérségben: járási hivatal, orvosi ügyelet, 
szakorvosi ellátás, családsegítő központ, zeneis-
kola. Bővítjük az önkormányzati támogatások 
rendszerét: bevezetjük a születési, beiskolázási és 
letelepedési támogatást. A továbbiakban is kiemelt 
figyelmet fordítunk a szépkorúak megbecsülésé-
re és az elesettek felkarolására. A békés egymás 
mellett élés jegyében aktívan együttműködünk 
a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, se-
gítjük törekvéseiket, közösen alkotjuk meg azo-
kat a közösségi szabályokat, amelyek mindenki 

érdekeit képviselik. Folytatjuk a meggyeserdei 
területünk hasznosítását, fejlesztését. A használt-
cikkpiacot a továbbiakban is önkormányzatunk 
működtetésében megfelelő színvonalra emeljük: 
a terület közművesítését, kitakarítását befejezzük, 
a hangárokat felújítjuk. A baloldali területrészen 
szabadidőparkot hozunk létre közösségi szállás-
sal, tematikus táborokat szervezünk. Folytatjuk 
közterületeink szépítését „a tiszta és virágos város” 
megőrzése érdekében. Folytatjuk a parkosítást és a 
faültetést. Megkezdjük dísznövények és fűszernö-
vények termesztését. Pályázatot hirdetünk „Tiszta 
udvar, rendes ház” cím elnyeréséért. Folytatjuk az 
illegális hulladéklerakók felszámolását. Kiemel-
ten kezeljük a csapadékvíz-elvezetés megoldását. 
Folytatjuk a járdák, a mellékutcák és a játszóterek 
felújítását. Folytatva a fejlesztéseket méltó körül-
ményeket teremtünk az Új Temetőben. A lakos-
ságszám további emelkedése érdekében folytatjuk 
a munkahelyteremtést, a lakhatási körülmények 
javítását és a szolgáltatások bővítését. Továbbra is 
támogatjuk a devecseri tehetségeket a tanulmányi, 
művészeti és a sportban elért eredmények alapján. 
Szem előtt tartjuk a helyben való tanulás támo-
gatását együttműködve az intézménnyel. Erősít-
jük és bővítjük külkapcsolatainkat. Gyümölcsöző 
együttműködésre törekszünk a Kormánnyal, a 
helyi gazdasági szereplőkkel és a civil szerveze-
tekkel. Mindenkire számítok, aki jó szándékkal 
közelít, és a város fejlődéséhez, gyarapodásához 
hozzá kíván járulni.

Váti Ferenc

A képviselők programját a választások előtt megismerhettük. Most a megvalósítás lehetőségéről, az elképzelésekről, a konkrét feladatokról kér-
tem választ ugyanarra az 5 kérdésre.

3. Hogyan tud kapcsolatot tartani a lakossággal?

4. Van-e olyan egyéni elképzelése („álma”), amelynek meg-
valósulását szívesen látná és hasznára lenne Devecsernek?
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Bajók Józsefné  

1. Mikor Ferenczi Gábor polgármester 
úr felkért, hogy induljak képviselőnek, 
gondolkodási időt kértem. Megnéztem 
interneten az utolsó 2 képviselő-testü-
leti ülést, s a parázsló szópárbajok hal-
latán azt gondoltam, hogy: Nem. Aztán 
visszaemlékeztem a Devecserben töltött 
42 esztendőmre, arra, hogy hány és hány 
olyan jószándékú, fiatal és idősebb embert 
ismertem meg közelebbről, akikért most, 
életem utolsó időszakában még tenni tud-
nék valamit, s ekkor minden eddigi elve-
met félretéve igennel válaszoltam. Pedig 
csak az alábbiakra tudtam akkor gondolni 

a látott TV-beli tudósítás alapján: csalódni, tévedni, kiábrándulni egy 
eszméből, egy emberből lehet. Hozzátartozik az emberi léthez. De ha 
együtt kezdünk munkába valakikkel; közös tervekkel, célokkal indulunk, 
- s a közjóra még fel is esküdtünk -; ráadásul eleinte együtt dolgozunk, 
majd valamilyen oknál fogva egyszer csak nem értünk egyet, akkor ki 
kell lépni ebből a közösségből, s nem kezdhetünk el versengeni. Mert 
a népszerűségért folyó hajsza feltámasztja a gyűlöletet, a gyalázatot. 
Elkezdi a másik fél gyöngéinek dobra verésével, rágalmazásával, a kö-
zös múlt megtagadásával. Nem kezdeményez kreatív vitát, hiúságból 
a maga érdekköre mellé von embereket, akikkel együtt megsérti más 
nézőpontú emberek személyiségi jogait, rágalmakkal próbálja lejáratni 
ellenfeleit, úton-útfélen a másik felet szidalmazza. A rágalom hamar 
fülekre és nyelvekre talál, melyek aztán az információhiány következ-
tében hamarosan ténnyé válnak az adott közegben kontroll nélkül. Ez 
az a szituáció, amit a jelenlegi testületnek nem szabad megismételnie, 
mindenáron el kell kerülnie. Devecserben élő embertársaink a helyi TV-
ben ne cirkuszi műsornak legyenek nézői, az interneten, a médiában 
ne legyenek olvasói Devecser város hírét gyalázó írásoknak! Nem kell 
mindenben egyetérteni, de a problémákat meg kell beszélni vita kere-
tében, s a kialakuló döntés tükrözze a közösség érdekének figyelembe 
vételével a jószándékot, a jobbító akaratot, s ne önérdekeket szolgáljon!

2. Nagyon fontosnak tartom az illegálisan lerakott hulladékhegyek fel-
számolását mind Meggyeserdőn, mind a településen. Figyelembe véve a 

lakosság kéréseit, igényelve személyes közreműködésüket azon leszünk 
képviselőtársaimmal, hogy tiszta és rendezett környezetet hozzunk létre, 
mely meghatározza városunk arculatát. A legfontosabb most a Megy-
gyeserdőn zajló beruházás befejezése, majd a volt kórház épületének 
végleges kialakítása. Már megválasztásunk óta folyamatosan zajlanak 
a munkálatok a Városüzemeltetési Kft. dolgozói és vezetői részvételé-
vel Meggyeserdőn, s ugyanilyen fontosnak tartjuk a lakosság irányából 
érkező panaszok mielőbbi orvoslását.

3. Nagyon fontosnak tartom nemcsak devecseri lakosként, hanem 
képviselőként is a lakossággal való kapcsolattartást. Ennek érdekében 
- polgármester úr javaslatára - körzeteket alakítunk ki, minden körzet-
nek lesz egy kapcsolattartója a képviselő-testületből, akik rendszeresen 
tájékozódnak a felmerülő lakossági problémákról, keresve a megoldás 
lehetőségeit. Ezen kívül fogadóórán /amelynek időpontját nyilvánossá 
tesszük/ bárki felkereshet, elmondhatja észrevételeit, s panaszait le-
hetőség szerint rövid időn belül orvosolni fogjuk. A városban műkö-
dő intézményekkel, vállalatokkal, szervekkel, szervezetekkel, a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal, civil közösségekkel, kisvállalkozókkal 
pedig szakterületenként kooperációs rendszert építünk ki a minél ha-
tékonyabb együttműködés érdekében. Bajók Józsefné fogadóórája: kedd 
10.00-12.00 óra Polgármesteri Hivatal.

4. 42 éve dolgozom Devecserben pedagógusként, s közben közel 10 évig 
a Városi Művelődési Ház igazgatója is voltam. Már akkor szívügyemnek 
tekintettem városunk kulturális központtá válásának kérdését, hogy ne 
csak névben legyünk a „Somló fővárosa”, de olyan ismeretterjesztő prog-
ramokkal, szórakoztató rendezvényekkel, közösségépítő eseményekkel 
gazdagítsuk a térség kultúréletét, mely idevonzaná a Somló környéki 
kistelepülések lakosságát is érdeklődési körtől, életkortól függően. Ezek 
szervezésében mindenkor segítségére kívánok lenni a helyi oktatási és 
kulturális intézményeknek, ill. a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak. 
Tulajdonképpen ehhez a témához tartozik, hogy ne csak a környékbeli 
településekkel erősítsük koordinációnkat, hanem a már meglévő határon 
túli testvérvárosi kapcsolatainkat is erőteljesen ápoljuk, ill. a magyaror-
szági Gárdonyi-településekkel kialakított jó kulturális viszonyt továbbra 
is fenntartsuk. Ehhez azonban szükségünk lenne mielőbb egy közösségi 
szálláshely kialakítására, mely a képviselő-testület terveinek része, de a 
szükséges anyagi fedezetet meg kell rá teremtenünk.

Mayer Gábor 

1. Az előző ciklusban mindkét alkalommal a polgár-
mester és a csapatában induló képviselők jutottak be 
többségben. Ennek ellenére mindig megromlott közöt-
tük a viszony, nem tudtak együtt dolgozni Devecserért. 
Az egyéni érdekek miatt gyakran személyeskedésbe, 
veszekedésbe torkollottak a testületi ülések az érdemi 
munka helyett. Az esetek többségében a polgármester 
a saját maga által választott alpolgármesterekkel veszett 
össze. A jövőt illetően, remélem, hogy a megválasztott 
képviselő-testület fel fog nőni a feladathoz, és a jelen-
legi többség a jó ötleteket megfontolja és támogatja is.

2. Jelenleg a legsürgősebb feladat a szemét eltakarítása és 
a költségvetés rendbehozása. A szeméthegyeket fel kell 
számolni, mert ez a lakosság egészségét is veszélyeztethe-
ti. Átgondolt, tudatos tervezéssel, és annak következetes 
betartásával lehet a város költségvetését egyenesbe hozni.

3. A lakossággal napi kapcsolatban vagyok a munkám ré-
vén is. Eddig is mindenki bizalommal fordulhatott hozzám 
és ez ezután is így lesz.

4. Egy tiszta, szemétmentes várost képzelek el, tornacsar-
nokkal és bevásárlóközponttal.

Tisztelt  Devecseri  Lakosság!
Nagyon köszönöm mindazok bizalmát, akik október 13-án megtiszteltek szavazatukkal. Valószínűleg utolsó közéleti szereplésemmel sze-
retném az Önök érdekeit szolgálni. Kérem, keressék a személyes kapcsolatot, a problémamegoldás egyenes útját, hogy ne városi pletykák, 

Facebookos üzenetek révén értesüljenek településünket érintő kérdésekről. 
Keressenek bizalommal! 

Bajók Józsefné
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Holczinger László 

1. A polgármester találja meg a képviselő-
társaival a közös hangot, hogy együttmű-
ködéssel közösen szolgáljuk a településünk 
működtetését, fejlesztését és komfortér-
zetének javítását. Meg kell szüntetni a 
megosztottságot. A megalapozott, jobbí-
tó szándékú szakmai vélemények kapja-
nak hangsúlyt. Példamutató magatartást 
kell tanúsítani. A partnerségben lojálisnak 
kell lenni, de el kell utasítani a „bajtársi” 
lojalitást.

2. A város arculatának megjelenítésére na-
gyobb gondot kell fordítani. (Ide tartozik 

a közterületek takarítása, növényzet ápolása, parkolási morál javítása a 
közlekedés biztonsága érdekében. Meg kell követelni magántulajdonban 
lévő ingatlanokon belüli rendezettséget.) Hiába van helyi önkormányzati 
rendeletünk, ha nem tudjuk érvényesíteni a benne foglaltakat. Ebben 
hatáskörben a Polgármesteri Hivatalnak kell eljárni. A járás települé-
séivel a partneri kapcsolaton javítani kell, mert így lehetünk valójában 
járási székhely. 

3. Vége van a helyi választásnak a képviselőknek a jogait és kötelességeit 

a törvény szabályozza, ennek tudatában a város és az itt élő emberek 
érdekeit szándékozom képviselni az elkövetkezendő években. A lakos-
sággal való kapcsolatom úgy érzem jó, független attól, hogy kikről van 
szó. Nem szeretem a megosztottságot. Amennyiben szakmai területen 
segítséget és tanácsot kértek, azt önzetlenül minden esetben teljesítet-
tem. Naponta 2-3 órát töltök az emberek között. Meghallgatom a véle-
ményüket, amire tudok, válaszolok, s továbbviszem a felvetett kérdést 
az ülésekre. A lakosokkal való beszélgetés során a véleményeket és az 
ellenvéleményeket megpróbálom ütköztetni. Felelőtlenül nem szoktam 
nyilatkozni.

4. Rendkívül fontosnak tartom a munkahelyteremtő beruházások létre-
jöttét, kereskedelmi létesítmények létrehozását, főként egy élelmiszer-
központú nagyobb üzletlánc helyi letelepedését. Régi elképzelésem, s 
örömömre szolgálna, ha elkészülne a nagy teherforgalmat kiváltó elke-
rülő út és a kétszintű vasúti átjáró. A Kossuth utca forgalmának terhe-
lését, - időnként - veszélyes helyzetet okozó teherforgalom kivezetésével 
meg kellene oldani ebben a ciklusban. A felszíni csapadékvíz-elvezetés 
folyamatos rendezése és az utcákban hiányzó járdák elkészülése is sze-
repel a terveimben.

Ezúton is megköszönöm a Tisztelt választópolgárok bizalmát és 
szavazataikkal támogattak, hogy továbbra is Devecserért, Önökért 
dolgozhassak a képviselő-testületben.

Ihászné Szabó Katalin 

1. Új képviselőként nincs tapasztalatom 
az ülések levezetéséről, de a feszültséget 
magam is éreztem. Túl az alakuló ülésen 
és a rendkívüli ülésen, azt tapasztaltam, 
hogy minden képviselő konstruktívan szólt 
a napirendi pontokhoz. Bajók Józsefné bi-
zottsági elnökasszony külön kérése volt, 
hogy kerülje mindenki a személyeskedést, 
és ez így is történt. Remélhetően a kultu-
rált hangnem továbbra is megmarad, még 
a nézetütközések során is.

2. Vannak azonnali megoldásra váró fel-
adatok, mint a Városüzemeltetési Kft., a 

lomis piaci ügyek megoldása. A folyamatban lévő pályázatoknak zök-
kenőmentesen kell továbbmenni: kórház, szociális lakások, lomis piac 
közművesítése. Vannak olyan feladatok, amelyek időszakhoz kötöttek. 
Közelednek a téli ünnepek, amikor az önkormányzat is kiveszi részét a 

műsorok szervezéséből, adakozik, segít. A rendezvények szervezésében 
van tapasztalatom, és kapocs tudok lenni a város és az iskola, a zenekar 
között. Akár rendezvényszervezés, lebonyolítás, részvétel szempontjá-
ból, akár abban, hogy találjuk meg a rászorulókat, akiknek segítségre 
van szükségük.

3. Magam is járok a településen, szívesen meghallgatom és beszélgetek 
az emberekkel. A spontán kapcsolattartáson túl rendszeres fogadóórát 
is szeretnénk tartani.

4. Új munkahelyet teremtő vállalkozás(ok) települ(nek) Devecserbe. Egy 
olyan üzlet települ helybe, ami elláthatná a környező településeket, és 
nem kellene Ajkára menni egy nagyobb bevásárlás miatt. Olyan rendez-
vényeket tartani, amelyek kulturált szabadidő eltöltést biztosítanak fiata-
loknak, tapasztaltabbaknak és szépkorúaknak egyaránt. Elérni azt, hogy 
egy városi rendezvényre megteljen a Művelődési Ház nagyterme, mert 
mindenkit érdekel, hogy mit mond a szónok, és milyen a műsor. Ezek 
ugyan álmok, és nem is annyira egyéniek, de van köztük olyan, amely 
megvalósulhat. Nem akarok olyasmit ígérni, amit nem tudok betartani, 
de azt megígérem, hogy a legjobb tudásom szerint fogok tevékenykedni.                                                                                  

Rosta Zoltán  

1. A vélemények, ellenvélemények ütköztetése a testületi 
ülések velejárója. Ennek kulturált formában való meg-
valósítása a benne résztvevők feladata. 

2. A városunkat körbevevő óriási mennyiségű hulladék 
– pl. meggyeserdei gumi, Szent Imre utcai import bálá-
zott hulladék - minimálisra csökkentését, megszünte-

tését elérő folyamat felgyorsítása. Rendszeres ellenőrzése 
és tájékoztatás.

3. Munkámból kifolyólag sok időt töltök az emberek között.

4. Multifunkcionális sportcsarnok, ami legfőképp a de-
vecseriek és a devecseri járás településeinek sport és kul-
turális színtere lenne.

Az érveket, ellenérveket szükséges ütköztetni, ha az a jobbítást szolgálja és kulturáltan, egymás sértegetése nélkül történik. A „csatazajban” nehéz 
várost építeni, előre haladni. Békében lehet igazán jól dolgozni. Fontos a kitűzött cél elérése, de nem mindegy milyen út vezet odáig. A választók 
szavazataikkal jelezték, hogy Önökben bíznak a legjobban, és tudják, hogy ezzel a bizalommal nem élnek vissza, hisz valamennyiünk kívánsága 
a sokat emlegetett (jól) élhető város megvalósítása. Köszönöm, hogy válaszaikkal megtisztelték lapunk olvasóit!

Váti Ferenc
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Vági István Antalt – akárcsak a devecseriek – 
régóta ismerem. Régóta, de nem eléggé. Ott vol-
tam könyvei bemutatóján, a 2. kötet előszavát én 
írtam. Most pedig a jobb megismerés reményé-
ben Vági István Antal embermeséjét írom a 4. 
kötetének kiadása apropóján.

„Magzatot, bölcsőt, értelmet/ Közös akarat-
hoz türelmet”

1951-ben született a devecseri családi házban, 
amelyben azóta is lakik. Mindkét szülője női és 
férfiszabó volt. Édesapja ugyanebben a házban 
tanulta a mesterséget. Ők kilencen voltak test-
vérek, édesanyjáék hatan. Ekkora rokonságban 
mindig volt kihez menni. Ezért aztán mozgal-
mas lett a gyerekkor. A nehéz ’50-es években járt 
iskolába, ahova a tanulók vitték a fát fűteni. Az 
iskolában kissé visszahúzódó volt, de néhány ap-
róbb csínytevésbe belesodródott. Az osztályban 
civakodás közben kitörték az ablakot – fizetni 
kellett – otthon is fizettek néhány atyai pofon-
nal. Az ablakkal még egyszer meggyűlt a baja, 
amikor féltéglával gesztenyét dobáltak a fáról 
a bíróság előtt. Egy „lövedék” célt tévesztett és 
a tárgyalóterem ablaküvegét törte ripityára. A 
„bűnösök” elillantak. Még ma is keresik őket. 
1965-ben két társával a Somlón segítettek ira-
tokat bepakolni a pincébe. Csak később derült 
ki, hogy tulajdonképpen a „Vaczkó-féle” szer-
vezkedésben segédkeztek.

„Tanuld meg életed folyamán/ hol a helyed, ki 
van örökké veled”

1965-ben az ajkai szakmunkásképzőben fém-
csiszoló szakmát kezdett tanulni, a VIDEO-
TON-ban végezte a gyakorlatot, majd a forgácsoló 
műhelybe került, 1968-72-ig a Székesfehérvári 
Gép- és Híradástechnikai Technikumba járt és 
szerzett érettségit és általános gépésztechnikusi 
oklevelet. Műhelyén MEÓS csoportvezető lett, 
majd a szerszámüzemben művezető.

„Katona áll vigyázban mozdulatlan”

1974-ben katonának vonult a tapolcai harckocsis 
ezredhez, ahol tüzérfegyverzeti írnok és hat kato-
na parancsnokaként szolgált. Hozzájuk tartozott 
az ezred lőszerraktára, ahova csak Istvánnak és 
a raktárvezetőnek volt belépése. 2 év szolgálat 
után háromszoros kiváló katonaként, őrmesteri 
ranggal szerelt le és megkapta a Haza Szolgála-
táért Érdemérem bronz fokozatát.

„Magad választod meg az utad”

Visszatért korábbi munkahelyére, ahol a szerszám- 
üzem művezetője lett. 1977-től ’79-ig a gyáron 
belüli tanműhelyben forgácsolást oktatott. Ké-
sőbb a gyártáselőkészítőben „előmunkásként” 
dolgozott. Három szakra járt, mellette elvégezte 
a CNC maróstanfolyamot. 1989-ben a VIDEO-
TON átalakítása miatt majdnem egy évig mun-
kanélkülivé vált, majd a ZOFORT Kft.-hez ment 
dolgozni. 1994-ben az ajkai üveggyár hutájában 
lett művezető, majd a javítóműhelyben csoport-
vezető. Innen ment nyugdíjba 2011-ben. Utána 
még egy év gyakorlatot oktatott. 2012-től (ma is) 
Ajkán egy szerszámkészítő műhelyben dolgozik.

„Családban, szerető gyermekekben együtt 
küzdjük az életet”

István többször járt Désen az erdélyi rokonok-
nál. Ott találkozott Szénási Ágnessel, akivel egy-
re közelebb kerültek egymáshoz. Olyannyira, 
hogy 1990-ben Désen megtartották a polgári 
esküvőt, Devecserben pedig az egyházit. István 
fiúk 1991-ben született, most építőmérnök Bu-
dapesten, Szabolcs fiúk 1994-ben látta meg a 
napvilágot. Jelenleg Budapesten gépészmérnök-

nek tanul. A család itthon maradt tagjai; férj és 
feleség dolgozik, Katalin, István húga a ház körül 
serénykedik, és mindhárman művelik a tikhegyi 
szőlőt. Csendesen, szeretetben, boldogan élnek. 
„A legnagyobb boldogság/ Az élet folytatása/ 
Adjátok meg szeretteiteknek/ Legyen részük, 
örömük benne.”

(Az idézetek Vági István Antal verseiből valók.)

Váti Ferenc

Sorsok

EMBERMESÉK
„SZÍVEMBŐL FAKAD, AMIT ÍROK, HOZZÁTOK SZÓL ÉS SZÍVETEKRE HAT”

István 1972-ben; érettségi Esküvő 1990.

Diplomaosztó; István, a diplomás István, Szabolcs, 
Ágnes

Az ifjak: Ágnes, István

Ágnes, István lakodalomban (2012)

Szabolcs és István 1997-ben

A család Erdélyben 2002-ben
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NOVEMBERBEN VARÁZSOLJ!    (Folytatás a címlapról)

NEMZETI GYÁSZNAP 

MEGÜNNEPELTÜK AZ 1956-OS FORRADALOM 63. ÉVFORDULÓJÁT
„AZ IGAZSÁG AKKOR IS IGAZSÁG, HA CSAK EGYETLEN EMBER KÉPVISELI…” 
(MORUS TAMÁS)

Számos titkot is megfejthetünk önmagunk-
kal kapcsolatban egy erős befelé nézés során, 
amely aztán a lelki fejlődésünk szolgálatába is 
állhat. Az érzelmi energiák meder nélkül áram-
lanak ebben az időszakban. Vágyunk a pozitív 
hatásokra, mely erősen befolyásolja gondol-
kodásunkat, kommunikációnkat. Az egyházi 
naptár szerinti Szent András havában számos 
jeles ünnep követi egymást. Advent előtt ez a 
hónap a néphagyományban a nagy lakomák, 

bálok és mulatságok időszaka. Borongós, fáradt 
hangulatunkba színt csempészhetnek ezek az 
események. A természet is gondoskodik ar-
ról, hogy némi lelket öntsön belénk, hogy az 
önmagunkban megtalált „szegény én” jobban 
érezhesse magát. Bár rövidebbek a nappalok, 
számos lehetőség van az energiaraktárunk fel-
töltésére. Jólesik körülnézni a közeli erdőkben, 
milyen csodálatos színekben pompáznak a fák 
és a bokrok, hessegetve ezzel a közelgő tél gon-

dolatát. Feledhetetlen élményeket hozhat egy 
késő őszi utazás, egy kellemes színházi előadás, 
egy a borúra derűt hozó, feszültséglevezető 
koncert, egy jó könyv, teával a meleg takaró 
alatt, egy kis sport a szabadidő és az egészség-
megőrzés jegyében, egy pohár édes bor a ba-
rátokkal. Csak rajtunk múlik, hogy miképpen 
élünk, hogyan varázsolunk.

Vincze Barbara

November 4-én, a Nemzeti Gyásznapon az ön-
kormányzat és a Városi Könyvtár és Művelő-
dési Ház temetői sétát szervezett az ’56-osok 
sírjához. A régi (r. katolikus) temetőben ke-
resték fel Heinczinger István kántortanító és 
tanár nyughelyét. Ő a kisváros Járási Nemzeti 
Forradalmi Tanácsának elnöke volt. Markos 
Károlyra, a Nagyközségi Nemzeti Forradalmi 
Tanácsának elnökére és Szatori János tanárra, 
a helyi Független Kisgazdapárt alapító tagjára 

is emlékeztek, kiemelve ’56 „rozsda őszén” vég-
bevitt bátor, hazafias cselekedetüket. Az önkor-
mányzat nevében a megjelent képviselők mellett 
Ferenczi Gábor polgármester és Nyárs Hajnalka 
alpolgármester koszorúzott. A település első 
embere felidézte 1956. október 23. és november 
4. közötti időszak országos eseményeit, majd az 
azt követő megtorlásokat. 

Czeidli József

Az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc 
63. évfordulója előtt tisztelgő városi ünnepséget a 
művelődési ház színháztermében rendezték meg. 
Az eseményre Hekele Fanni által vezetett Devecse-
ri Ifjúsági Fúvószenekar hangjaira gyülekeztek az 
ünneplők. (Örömünkre idén is, „a zenei Nagy Öre-
gek”, a Hekele testvérek - Fanni és Dani, és Göcsei 
Márk is együtt játszottak a fiatalokkal.) Nemzeti 
Himnuszunkat a fúvósok kíséretével énekelték el 
az ünneplők. A közönséget, a jeles megjelenteket 
Szente-Takács Anna igazgatónő köszöntötte. Be-
reczky Nóra a Járási Hivatal vezetője önmaga he-
lyett kollégáját, Zömbik Adriennt delegálta a szép 
ünnepségre. Köszöntötte az igazgatónő Devecser 
polgármesterét, az ismételten megválasztott Fe-
renczi Gábor polgármester urat, az önkormányzat 
új alpolgármesterét Nyárs Hajnalkát és a megjelent 
frissen megválasztott képviselő-testületi tagokat, 
valamint az intézmények vezetőit, a megjelent la-
kosságot, az ünneplőket. A rendezvény ünnepi szó-
noka Ferenczi Gábor polgármester úr, beszédének 
sorát azzal kezdte, hogy emlékeztette a hallgatósá-
got arra, hogy 63 évvel ezelőtt a nép megelégelte 
a kommunista eszme nevében való sanyargatást, 
a rekvirálásokat, a félelmet keltő csengőfrászt… 
Kiemelte azt a gondolatot, hogy nemcsak emlé-
kezünk, ünnepelünk, hanem fejet hajtunk a mai 
napon 1956 mártírjai előtt, s egyben osztozunk 
azon családok fájdalmában, akiket a megtorlás 
közvetlenül érintett. Ferenczi Gábor polgármester 
úr a tavalyi megemlékezésben az ’56-os események 
magyarságra gyakorolt érzelmi, értelmi hatását 
fejtette ki bővebben, idén pedig az érzelmi hatás 
mellett a konkrét, tényszerű veszteségekre hívta 
fel a figyelmet: 229 főt kivégeztek, 26.000 főt a 
forradalom utáni megtorlásként hosszú börtöné-
vekre ítéltek, 25.000 embert (legtöbbször csalá-
dostul) internáltak, 200.000 ember kivándorolt az 
országból „új hazát” keresni. S a forradalomban, 

szabadságharcban résztvevők, - az elhunytak, a 
kivándoroltak…- átlagéletkora mindössze 37 év 
volt. (!) Ez a rövid leltár, összegezte a polgármes-
ter. (Ahány statisztika, annyiféle hasonló adat, de 
inkább több volt a veszteség minden területen, 
mint kevesebb. Teljesen pontos létszám már soha 
nem születhet… a szerző megjegyzése.) Nemzet-
testvéreink nagy része soha, vagy csak a rendszer-
változás után láthatta ismét szülőhelyét, a hazáját, 
emelte ki a tényeket Ferenczi Gábor. S felidézte a 
polgármester Morus Tamás vértanú 1956-os ese-
ményekhez illő gondolatát: „Az igazság akkor is 
igazság, ha csak egyetlen ember képviseli, sőt ak-
kor is, ha senki sem…” Persze az idők során majd 
minden kiviláglik, kiviláglott, az igazság felszínre 
került, de addig el kellett szenvedniük a megtor-
lást, a mellőzöttséget, fűzte tovább az emberi agy 
a vértanú találó gondolatát a polgármester szavai 
által. Ezt követően Szabó Adrienn tanárnő által 
betanított, rendezett irodalmi műsor következett a 
helyi általános iskola 7.a., 7.b., osztályos 14 diákja 
előadásában. A színpadi kezdő díszlet igen ötletes 
volt, hisz a trikolor színeit, a piros–fehér–zöldet, a 
lyukas zászlót jelenítették meg. A műsor kronoló-
giában felidézte 1956 hősi napjainak történéseit, 
a dicső napokat, a harcokat, s majdan az elbukást 
is. Visszaemlékeztettek a múltra, Trianontól in-
dulva a Rákosi-rendszert is felidézve. A tanulók 
jól kiválasztott irodalmi szövege mellett a korabeli 
háttérfotók és rádióbejátszások, zenék is korhűen 
idézték a történéseket. Elsőként Radnóti Miklós: 
Nem tudhatom c. verséből hallhattunk részletet, 
ami 1956 eseményei tükrében megrázóan hatot-
tak. Majd aztán a szovjet tankok, a „Piros a vér a 
pesti utcán…” képei következtek. Szólt a rádióból, 
zengett az Egmont nyitány. De Európa, a világ, 
mélyen hallgatott. Fényképek az országot elhagyó 
emberekről, fiatalokról, akik viszik magukkal a ki-
csi gyermekeiket is a hóban, a „zöldhatáron” át…  

Keserű képsorok! A gyermekek – koruknál sok-
kal komolyabb történelmi helyzetet bemutató 
műsora - összehangolt, irodalmi színpadszerűen 
megszerkesztett előadásáért dicséret illeti a peda-
gógust és a szereplő fiatalokat is. A rézfúvósok a 
Szózat hangjaival zárták le az ünnepi műsort. A 
városi megemlékezés ezzel még nem ért véget a 
színházteremben, hanem koszorúzásokkal foly-
tatódott. A rendőrség és polgárőrség által biztosí-
tott menet az ’56-os emlékhelyekhez, a Deák téri 
bronz szoborhoz, majd a Polgármesteri Hivatal 
falán lévő emléktáblához, ezt követően a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola falán elhelyezett Heinczin-
ger Istvánra – az ’56-os karizmatikus szereplőre - 
emlékeztető táblához vezetett. A méltó emlékezés 
keretében az önkormányzat, a pártszervezetek és 
egyesületek, nyugdíjasok, lakóközösségek képvi-
selői helyezték el tiszteletük koszorúit. Az ünnepi 
program a szeptembert idéző, kellemes időben 
a várkastély udvarában lévő emléktábla megko-
szorúzásával ért véget, melyet a rendszerváltozás 
után elsőként avattak fel. 

M. Mester Katalin

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

Markos Károly sírjánál koszorúz Ferenczi Gábor 
polgármester és Nyárs Hajnalka alpolgármester
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
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FELLOBBAN AZ ELSŐ GYERTYA LÁNGJA – ADVENT KÖZELEDIK
Az advent, adventus (Adventi Do-
mini) latin eredetű szó – jelentése 
eljövetel, megérkezés Úrjövet – a 
karácsonyi ünnepkör fontos része. 
Az adventi időszak négy hétig tart, 
a december 25-e előtti negyedik 
vasárnappal kezdődik. Eredetileg 
40 napig tartott - emlékezve, hogy 
Jézus negyven napig böjtölt a pusz-
tában, - ám a Gergely pápa-féle 
naptárreform 4 hétre rövidítette. 
A keleti keresztények hagyomá-
nyosan ma is január 6-án ünneplik 
karácsonyt, megtartva a régi idő-
számítást. Advent első vasárnapja, 
Szent András napjához eső legkö-
zelebbi vasárnap, idén december 
1-je. Adventi időszakot a karácsony 
zárja, a Kisjézus megszületésével. 
Jézus eljövetele azt az ígéretet je-
lenti, hogy a végső elszámoláskor 
Isten ítéletet tart majd élők és hol-
tak felett. Az adventi várakozásban 
– hagyományosan - az önvizsgá-
lat, a bűnbánat, a lelki, meditatív 
szemlélődés kell, hogy áthassa az 
embereket, bennünket. Ez az idő-
szak éppen olyan az egyház tekin-
tetében, mint a húsvétot megelőző 

40 napos nagyböjti szakasz. Az ün-
nep színe is a lila, mint a nagyböjt-
ben. Az adventi koszorún elsőként 
meggyújtott gyertya színe is lila. 
(Három lila gyertya, s egy rózsa-
szín hagyományosan. De ma már 
mindenféle színű gyertyával készül 
adventi koszorú, nem ismerve, - 
vagy éppen esztétikai okokból mel-
lőzve - a hagyományokat.) Régen 
advent idején szigorú böjtöt tartot-
tak, általában szerdán és pénteken 
kerülték a húst és csak háromszor 
étkeztek egyszer sem jóllakva. Ma 
sokan egészségügyi okokkal egy-
bekötve böjtölnek ebben az idő-
szakban. A böjt nagy önfegyelmet 
igényel, kitartást, belső erőt fejleszt 
az emberben. Érdemes kipróbálni. 
Hajnalonként régente pedig roráté-
ra, szentmisére járt az emberek jó 
része. Gyermekkoromra visszaem-
lékezve, főként az asszonyok men-
tek a templomba hajnalok hajna-
lán, éppúgy, mint manapság, hisz 
jóval több nő ül a padokban, mint 
férfi. Advent első napjától vízke-
resztig (jan. 6.) terjedő időszakban 
tiltották a zajos rendezvényeket, 

lakodalmakat. Kivételt képezett a 
családi, jó hangulatú disznóölések, 
kukoricamorzsolások, fonások, 
tollfosztások sora. Ami már más 
egyéb szép népszokásokkal, közös 
munkákkal is szintén a múlté, pe-
dig ezen alkalmak voltak a kitűnő 
„közösségépítő tréningek” akkor. 
Adventban már korán esteledik, 
hosszú a sötétség, éppen emiatt el-
mélyülésre alkalmas időszak, meg 
a baráti, rokoni beszélgetéseké, ta-
lálkozásoké is lehet. Az emberek 
manapság is ragaszkodnak a négy 
gyertyás adventi koszorúhoz, lehet 
csak lakásdekorációként. De e cikk 
elolvasása után, az adventi koszo-
rúk tán alkalmasak kicsit arra is, 
hogy a vasárnapi ebédnél csalá-
dilag meggyújtsuk a gyertyákat, 
mindig az aktuálisat, s beszéljünk 
pár szót a gyerekeknek is advent-
ről, a karácsonyvárásról. Persze ne 
csak arról, ki mit szeretne kapni 
a Jézuskától… Általában vásárol-
ják a kész koszorúkat az emberek, 
de sokan szívesen készítik maguk, 
vagy a gyerekekkel együtt. Még a 
nem hívők lakásában is megtalál-

ható a koszorú, mert jól mutat az 
asztalon, meghittséget áraszt. Most 
lépjünk eggyel tovább, s a lélekről 
se feledkezzünk meg! Fontos lenne 
családi, - szülői, gyermeki - rokoni, 
baráti szeretetben is gyarapodni, 
rendezni ügyeinket. A hit optimiz-
musa nagy erő, különösen válságos 
időkben. Ezt mindenki megtapasz-
talhatja élete során, s a hit hiányát 
is érezheti nehéz helyzetekben. Az 
adventi gyertyák szimbolizálják a 
léleképítő fogalmakat: hit, remény, 
szeretet, öröm. Advent harmadik 
vasárnapja, az örömvasárnap ki-
emelkedik, hiszen ekkor gyújtják 
meg a rózsaszínű, harmadik gyer-
tyát. A napjainkban divatos és sok-
féle, általában adventkor a bejárati 
ajtóra erősített, gyertya nélküli ko-
szorú a szíves adventi vendégvárást 
reprezentálja. Tegyük tartalmassá 
ezt az időszakot, legyen mindnyá-
junk megerősödésére, épülésére. S 
gyorsan eljön a szép karácsony…

M. Mester Katalin

DECEMBER 7.

december 1., vasárnap 
10:00 Az első adventi gyertya meggyújtása a Petőfi téren 

elhelyezett adventi koszorún a szentmisét követően
9:00-12:00 Belvárosi Piac- és Rendezvénytér:

karácsonyi vásár
kemcében sült finomságok, forró tea, forralt bor a Flott 
Kebabház jóvoltából
Művelődési Ház:
Ünnepváró kézműves foglalkozás a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt 
munkatársainak segítségével
Karácsonyi süteményverseny eredményhirdetése

december 2., hétfő
13:00 Mikulásünnepség a Magyar Vöröskereszt szervezésében 

a Művelődési Házban
december 6., péntek
17:00 20 éves a Devecseri Alkotókör - jubileumi kiállítás 

megnyitója a Kastélykönyvtárban
december 7., szombat

A második adventi gyertya meggyújtása a Petőfi téren 
Kalács- és teaosztás a Magyar Vöröskereszt támogató 
felajánlásával
III. „Fel nagy örömre” Adventi Kórustalálkozó
a Devecseri Gárdonyi Géza Emléktársaság szervezésében

december 8., vasárnap
9:00-12:00 Karácsonyi vásár a Belvárosi Piac- és Rendezvénytéren
december 11., szerda
17:00 A Devecseri Zeneiskola karácsonyi koncertje

DECEMBER 2. - Advent 1. vasárnapja

DECEMBER 23. - Advent 4. vasárnapja

DECEMBER 9. - Advent 2. vasárnapja

DECEMBER 16. - Advent 3. vasárnapja

Devecser Város Önkormányzata | Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Magyar Vöröskereszt | Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Start munkaprogram |Devecseri Gáronyi Géza Általános Iskola és AMI Devecseri

 Gárdonyi Géza Emléktársaság | Devecseri Roma Nemzetiségi Önkormányzat

DECEMBER 8. -  szombat

december 13., péntek
17:00 László Attila karácsonyi koncertje a Művelődési Házban

december 15., vasárnap
9:00-12:00 Karácsonyi vásár a Belvárosi Piac- és Rendezvénytéren
14:00  A harmadik  adventi gyertya meggyújtása a Petőfi téren

14:30 Idősek karácsonya a Művelődési Házban

december 18., szerda
14:00 Advent Fényei Művészeti Fesztivál

december 21., szombat
17:00 20 éves a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar - jubileumi

koncert a Művelődési Házban

december 22., vasárnap
9:00-12:00 Karácsonyi vásár a Belvárosi Piac- és Rendezvénytéren
16:00 A negyedik  adventi gyertya meggyújtása a Petőfi téren

Ünnepi műsor a városi betlehemnél
Közreműködnek: az általános iskola alsó tagozata irodalmi 
színpada Felkészítő pedagógus: Nyárs Hajnalka

vendéglátás a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
támogató felajánlásából

Gárdonyi
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A második adventi gyertya meggyújtása a Petőfi téren 
Kalács- és teaosztás a Magyar Vöröskereszt támogató 
felajánlásával
III. „Fel nagy örömre” Adventi Kórustalálkozó
a Devecseri Gárdonyi Géza Emléktársaság szervezésében

december 8., vasárnap
9:00-12:00 Karácsonyi vásár a Belvárosi Piac- és Rendezvénytéren
december 11., szerda
17:00 A Devecseri Zeneiskola karácsonyi koncertje

DECEMBER 2. - Advent 1. vasárnapja

DECEMBER 23. - Advent 4. vasárnapja

DECEMBER 9. - Advent 2. vasárnapja

DECEMBER 16. - Advent 3. vasárnapja

Devecser Város Önkormányzata | Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Magyar Vöröskereszt | Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Start munkaprogram |Devecseri Gáronyi Géza Általános Iskola és AMI Devecseri

 Gárdonyi Géza Emléktársaság | Devecseri Roma Nemzetiségi Önkormányzat

DECEMBER 8. -  szombat

december 13., péntek
17:00 László Attila karácsonyi koncertje a Művelődési Házban

december 15., vasárnap
9:00-12:00 Karácsonyi vásár a Belvárosi Piac- és Rendezvénytéren
14:00  A harmadik  adventi gyertya meggyújtása a Petőfi téren

14:30 Idősek karácsonya a Művelődési Házban

december 18., szerda
14:00 Advent Fényei Művészeti Fesztivál
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december 22., vasárnap
9:00-12:00 Karácsonyi vásár a Belvárosi Piac- és Rendezvénytéren
16:00 A negyedik  adventi gyertya meggyújtása a Petőfi téren

Ünnepi műsor a városi betlehemnél
Közreműködnek: az általános iskola alsó tagozata irodalmi 
színpada Felkészítő pedagógus: Nyárs Hajnalka

vendéglátás a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
támogató felajánlásából
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vendéglátás a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
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RÖVID HÍREK

FELHÍVÁS
 SZEMETELNI TILOS! 

Felhívjuk a Devecser-Meggyeserdei Használtcikkpiacon árusítók és a piacra látogatók figyelmét, hogy a piac területén a szemétle-
rakás szigorúan tilos, és környezetvédelmi, valamint közigazgatási bírsággal sújtandó. 

A tettenért elkövetővel szemben minden esetben eljárást kezdeményezünk, és a hatályos házirend és működési szabályzat alapján 
azonnali hatállyal kitiltásra kerül a piac területéről. 

Aki illegálisan szemetet helyez el a piac területén, az a környezet védelmét szolgáló előírásokat megszegi, környezetvédelmi bírságot 
köteles fizetni, amely adók módjára behajtható köztartozás. 

A környezetvédelmi bírság nem mentesít a büntetőjogi, szabálysértési, továbbá kártérítési felelősség alól, továbbá a természet vagy 
korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. Aki a környezet elemeit terheli, szennyezi vagy az egyéb 
környezetvédelmi előírásokat megszegi, 150.000,-Ft közigazgatási pénzbírsággal is sújtható, melynek kiszabásáról a Devecseri Kö-
zös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik. 

Kérjük a fentiek figyelembe vételét és betartását! 
Devecser, 2019. október 17. 

    Tisztelettel: 

Bendes István
jegyző

Ferenczi Gábor sk.
polgármester

Megtörtént a kastélyudvaron egy korábbi csőtörés 
következtében kialakult állapot területrendezése. 
Tavasszal szeretnék az érintett felületek végleges 
állapotát célzó burkolási munkálatok megkezdését. 

Dürgő Péter felajánlásából 140 db 
széket kapott ajándékba az önkor-
mányzat.

Befejeződött a Tűzoltó-
szertár tetőszerkezet-fel-
újítás 2. üteme. A felújí-
tás az önkormányzat 
anyagi támogatásával 
és az egyesület saját for-
rásából valósult meg.

Nagy érdeklődés mellett zajlott a Belvárosi Piac- és 
Rendezvénytéren október 26-án hagyományteremtő 
szándékkal megrendezett „Halloween délután”. Az 
érdeklődőket tökfaragással, kézműves foglalkozással, 
jó hangulattal várták a szervezők, a Flott Kebabház 
palacsintával, teával járult hozzá az eseményhez.

Az első osztályosok számára két ABC-s táblát aján-
dékoztak a Foltvarró Kör tagjai.

A közelmúltban zajlott munkálatok 
eredményeképpen aszfaltozott utak-
kal, kitakarított, lekerített vevőpar-
kolóval, újabb parkoĺó-férőhelyekkel 
és megerősített biztonsági szolgálattal 
várja vásárlóit és partnereiket a Deve-
cser-Meggyeserdei Használtcikkpiac. 

Folyamatosan zajlik a 
Devecser-Meggyeserdei 
Használtcikkpiacon a 
korábbiakban felhalmo-
zott szemét elszállítása, 
helyreállítása, a terület-
részek takarítása.
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Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk a Meggyeserdei Használtcikkpiacon tevékenykedő hangár-
bérlőinket és a büféüzemeltetőket, hogy a Használtcikkpiac könyvelését 
áttekinttettük, amelyből világosan kiderül, hogy az elmúlt időszakra vo-
natkozólag hatalmas tartozás halmozódott fel az üzemeltető Devecseri 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. felé. 

Városunk abban érdekelt, hogy a piac hosszútávon és megfelelő színvo-
nalon működjön, és biztosítsa a mintegy 400 közvetve vagy közvetlenül 
a piacból élő devecseri megélhetését és természetesen a más települé-
sekről hozzánk érkezők működését is. Ehhez azonban elengedhetetlen, 
hogy ne csak a területet tegyük rendbe, hanem a piac gazdálkodását, 
pénzügyeit is. A továbbiakban csak azokkal a bérlőkkel és büféüzemelte-
tőkkel kívánjuk fenntartani üzleti kapcsolatunkat, akik a hatályos szer-
ződésüknek megfelelően a bérleti díjakat megfizetik, és a felhalmozódott 
tartozásukat visszamenőlegesen rendezik. A tartozások visszamenőleges 
kiegyenlítésének végső határideje 

2019. november 15.!

Részletfizetést csak és kizárólag november 15-ig áll módunkban elfo-
gadni, azonban két hónapot meghaladó tartozás esetén elvárjuk, hogy 
a fizetési szándék jelzése végett legalább 1 havi tartozást október 30-ig 
minden tartozással rendelkező partnerünk fizessen be vagy a piac por-

táján piacnapokon vagy Devecser Város Önkormányzata Pénzügyi 
Irodáján munkanapokon, nyitvatartási időben.

Emlékeztetjük továbbá Önöket, hogy a bérleti díjak fizetésének aktu-
ális határideje szerződés szerint mindig a tárgyhót megelőző hónap 
15-e, ami azt jelenti, hogy a november havi bérleti díjakat már október 
15-ig be kellett volna mindenkinek fizetnie. Amennyiben az esetleges 
tartozás határidőig nem kerül befizetésre, a bérleti szerződést azon-
nali hatállyal felmondjuk, a hangárok lezárásra kerülnek a tartozással 
rendelkező bérlő, ill. büféüzemeltető kitiltásra kerül a piac területéről.

Emlékeztetjük Önöket arra is, hogy Devecser Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2019. július 25-én megtartott nyilvános ülé-
sén 173/2019. (VII.25.) Kt. határozatával döntött arról, hogy 2019. 
augusztus 1-től a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. bevezeti 
a szemétszállítási hozzájárulást a használtcikkpiacon a területen az 
önkormányzattól ingatlant bérlő árusok részére. A szemétszállítási 
hozzájárulás díja 4.000,- Ft/hó/bérlemény. A szemétszállítási hoz-
zájárulásból befolyt teljes összeget az üzemeltető a piacon keletkezett 
hulladék elszállítására fordítja.

Devecser, 2019. október 25.

Szíves megértésüket megköszönve és együttműködésükben bízva, tisz-
telettel:

Vörös Tibor sk.
műszaki, karbantartási és kereskedelmi ágazatvezető

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Ferenczi Gábor sk.
polgármester

FELHÍVÁS
 A BÉRLETI DÍJAK, SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJAK ÉS TARTOZÁSOK RENDEZÉSÉRE
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Cserna Róbert játékos-edzőtől kértem rövid tá-
jékoztatót Devecser labdarúgó sportjáról. (Bő-
vebben a szezon végén.)

Mi történt a csapatoknál a 9. forduló után?

Felnőtt csapatunk eredményei: 10. forduló: Ba-
latonfüredi FC-Devecser SE 5:0, 11. forduló: De-
vecser SE-Balatonalmádi SE 1:3 (gól: Budavári 
Csaba), 12. forduló: Badacsonytomaji SE-De-
vecser SE 3:4 (gólok: Orsós Ferenc Richárd (2), 
Illés Mihály, Imre Péter), 13. forduló: Devecser 
SE-Tapolca 3:4 (gólok: Paksai Márk, Kiss László, 
Sipos Felícián), 14. forduló: Devecser SE-Ma-
gyarpolány SE elmaradt, a nagy mennyiségű eső 
miatt felázott a pálya, így a mérkőzés november 
29-re lett halasztva.

U19: A 10. forduló elmaradt (Balatonfüred ki-
emelt), 11. forduló: Devecser SE–Balatonalmádi 
SE 1:9 (gól: Orsós Ferenc Richárd), 12. forduló: 
Badacsonytomaji SE–Devecser SE 10:2 (gólok: 
Orsós György Renátó (2)), 13. forduló: Devecser 
SE–Tapolca (decemberre halasztva).

U16: 5. forduló: Devecser SE-Veszprém USE „B” 
0:12, 6. forduló: Magyarpolány SE-Devecser SE 
7:2 (gólok: Bogdán Renátó (2)), 7. forduló: Deve-
cser SE-Herendi PSK 1:4 (gól: Orsós Benjamin), 
8. forduló: Devecser SE-Ugod SE 5:2 (gólok: Bog-
dán Renátó (2), Forgács Alex (2), Boros Bence), 
9. forduló: Badacsonytomaji SE-Devecser SE 7:2 
(gólok: Forgács Alex, Boros Bence).

U14: 4. forduló: Ajka Kristály-Devecser SE 2:0, 5. 
forduló: Devecser SE-FC Ajka 4:0 (gólok: Horváth 
Bálint, Boros Krisztofer, Kalányos István, Forgács 
Dominik), 6. forduló: Devecser SE-Veszprém 
USE „B” 0:11, 7. forduló: Veszprém USE „D”-De-
vecser SE 12:0, 8. forduló: Balatonfüredi USC 
B-Devecser SE 1:8 (gólok: Tátrai Levente (3), 
Forgács Dominik (2), Kalányos István (2), Orsós 
Benjamin), 9. forduló: Ugod SE-Devecser SE 3-3 
(gólok: Forgács Dominik (2), Bogdán Rajmond). 

Jeles az U14 és U16 játékának. Mi okozza az U19 
gyengélkedését?

Az U19-ben az 1999-2004 között született (15-20 
éves) játékosok vannak. Nem egyszerű „megfog-
ni” ezt a korosztályt. Országosan is probléma. 
Van elégséges létszám, de az edzések látogatott-
sága nem megfelelő, néha mondvacsinált okokkal 
maradnak távol. Nagyon nehéz motiválni őket. 
Van köztük ügyes, jó játékos. Szükség van rájuk, 
hisz nekik kellene biztosítani az utánpótlást.

Mi lehet az oka a nagy gólkülönbségű eredmé-
nyeknek? (14:1,13:1,8:0,3:12, 18:3)

Az U14-es és U16-os csapatokat véleményem 
szerint 3 csoportra lehetne osztani. 1.: Vannak 
a kiemelt csapatok – nekik nem szabadna a me-
gyei bajnokságban játszani (pl. Veszprém, Ajka, 
Pápa). 2.: Vannak a „normál” megyeik (mint 
Devecser). 3.: Vannak, amelyek csak azért ját-
szanak, hogy a felnőtt csapatuk részt vehessen 
a megyeiben, rájuk kevés gondot fordítanak.

Mi várható a hátralévő fordulókon? 

Felnőtt csapatunk jelenleg 12 ponttal a 12. he-
lyen áll. 3 forduló van még hátra; Magyarpolány, 
Csetény és a tavaszi fordulóból előrehozott Úrkút. 
Természetesen minden meccsen nyerni akarunk. 
A kiesés veszélye nem fenyeget, bár általában 
12-14 játékos tud rendszeresen edzeni, van 4-5 
sérültünk, 2 tartós sérült, de van eltiltás is. Én 
is és a két edző; Illés Norbert és Sándor László 
megteszünk mindent a lehető legeredménye-
sebb szereplésért.

Lesz-e női csapat?

A felnőtt női csapatunk nem szűnt meg, csak 
szüneteltetjük. Most 12-16 éves lányaink van-
nak. Indítottunk csapatot a téli futsal játékokon. 
Ezt az utánpótlás csapatot szeretnénk feltölte-
ni a női bajnokságra. Szeretnénk mihamarabb 
visszatérni!

Váti Ferenc

Sport/Könyvajánló

KÖNYVAJÁNLÓ
Felnőtteknek:

Isabel Allende: A japán szerető

A nyolcvanon túl járó Alma Lengyelország-
ból került Amerikába évtizedekkel ezelőtt, és 
az élete végéhez közeledve maga döntött úgy, 
hogy jómódú, szerető fia családját elhagyva az 
idősek otthonában tölti az időt, ami számá-
ra megadatik. Másképp telnek napjai, mint a 
többieké. Valakitől rendszeresen kap levelet, 
kísérőül hozzá három szál gardéniát, gyakran 
kocsiba ül, elutazik néhány napra, mintha tit-
kos találkára menne. Eltűnései rejtélyesek az 
őt gyakran meglátogató fiú unokája és Irina 
számára, ám ahogy telik az idő, és ahogy Alma 
egyre jobban megszereti a lányt, lassan beavatja 
őket nem mindennapi múltjába. A két fiatal így 
szerez tudomást a japán szeretőről, egy csaknem 
hét évtizedig tartó, mindent kibíró szerelemről, 
mialatt köztük is formálódik valami, ami túl-

mutat a barátságon.

Gyerekeknek:
Sarah Manning:

Londonban bármi megtörténhet

A tizenhét éves Sunny kapcsolata elég furcsán ér 
véget: kap egy képet a mobiljára, amin a barát-
ja egy másik lánnyal csókolózik. Más ilyenkor 
talán összeomlana, de Sunny más megoldást 
választ. Ami ezután következik, az egy tizen-
két órás őrült hajsza robogóval London körül, 
ami este 8-kor indul a Crystal Palace-nél (olyan 
messze a civilizációtól, hogy még a metró sem 
jár arra), át Camdenen, Shoreditch-en, a Sohón, 
Kensigtonon, Notting Hillen... és reggel 8-kor 

ér véget az Alexandra-palotánál.

Devecseri Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház

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

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

ŐSZINTÉN A FOCIRÓL
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MOSOLYPERCEK 
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: A, Á, P, 
L, T, L) 11./ Szabó István 1968-ban készített játékfilmje 12./ ...-Irtis (Ma-
gyarok őshazája ez a vidék) 13./ Különös tiszteletben részesített elhalt ke-
resztény 14./ Thaiföld és Németország autójele 15./ Bár szélei! 17./ Bence 
becézve 19./ Délelőtt (Rövidítve!) 20./ Menyasszony 22./ Somogy megye 
határán lévő fürdőváros 23./ Kolostor vezetője 25./ Észak-atlanti Szerződés 
Szervezete (Rövidítve!) 27./ ... herceg (Borogyin operája) 28./ Magot vet 
30./ Málta és Vatikán autójele 31./ ... László (Néhai színművész) 32./ Sú-
rolószer 33./ Ezüst vegyjele 36./ Fék vég nélkül! 37./ ... László (Ágh István 
költő testvére) 39./ Van ilyen ige 41./ Sylvia balettkomédia része! 42./ ...-ül  
44./ Garas Dezső hivatása 47./ Kalitka 50./ Bárka közepe! 51./ Ételt készít    
FÜGGŐLEGES: 2./ Egy szoknya egy ... (1943-ban készült magyar játékfilm) 
3./ Depó része! 4./ Pápai születésű költőnő (... Zsuzsa) 5./ Ételízesítő 6./ 
Svéd eurodiszkó együttes 7./ Oxigén, kén, nitrogén vegyjele 8./ Fiatalok 
köszönése 9./ Személyes névmás 10./ Kondás közepe! 14./ A megfejtendő 
rejtvény második része (Zárt betűk: T, Á, É, E) 16./ Sír régiesen 18./ Ige-
kötő 21./ Van ilyen hasadás 24./ Cölöp 26./ Van ilyen vadász és halász 28./ 
Téli sporteszköz 29./ …-okozat 34./ Cséplő ... (Magyar dokumentumfilm) 
35./ Vegyjele: Zn 36./ Munkácsi Mihály foglalkozása (...művész) 38./ „Az” 
ipari növény 40./ Kávé szélei! 43./ Titkon figyel 45./ Retesz 46./ Kipusztít 
48./ Múlt idő jele magánhangzó előtt 49./ Cím kerete!

Czeidli József

Kikapcsolódás
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REJTVÉNY
SZENT ANDRÁS

2019 szeptemberében született:
Orsós Lajos és Orsós Szilvia Ilona kislánya: Szilvia (09.29.)

2019 októberében született:
Keringer Patrik Márk és Szűcs Ildikó kislánya: Nóra (10.02.); Horváth Antal 
és Seller Zsanett kislánya: Barbara (10.14.); Polt Gergely és Fülöp Mónika 
kisfia: Zsombor (10.19.)
  
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

minden hétvégén, szombaton 4:00-14:00 
óráig, vasárnap 7:00-13:00 óráig nyitva

06 70 454 51 13

AZ ÖN 
INGATLANÁT 
IS ELADJUK!

MINDEN ÓRÁBAN 
ELADUNK EGY INGATLANT.*

HÍVJON MINKET

Szent Péternél jelentkezik kihallgatásra egy 36 éves autószerelő, meg-
kérdezi az öreget:
- Mondd Péter atyám, miért kellett ilyen korán meghalnom? Szerettem 
volna még élni.
Szent Péter fellapozza a nagykönyvet, ott nem talál semmit, majd előve-
szi laptopját, matat rajt egy kicsit, s halkan megszólal:
- Kedves öcsém, az ügyfeleidnek felszámolt munkaórák szerint, te nem 
36, hanem már 126 éves vagy. Majd elkéstünk érted menni. Be kell lát-
nod, hogy elszólítottunk…

Talány
Miért kapnak leggyakrabban női nevet a pusztító trópusi, mérsékelt övi 
ciklonok? (Pl: Katrina, Irene, Wilma, Cindy… hurrikán)
- Mert először érdekesen vadak, de még igen kedvesek, bár (ha kell, ha 
nem) folyik a könnyük, mint a záporeső, mint az áradat…, s aztán visz-
nek mindent, házat, autót…

Humoros bölcsesség
Egy nőnek két nagy gondja van. Gyakran nincs mit felvennie. S azt a 
semmi ruhát nem tudja már hol tárolni.

Gyűjtötte: M. Mester Katalin

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.


