
Az Advent Devecserben program-
sorozat első gyertyagyújtásának 
alkalmából Szente-Takács Anna, a 

Devecseri Városi Könyvtár és Mű-
velődési Ház igazgatója köszöntötte 
a szép számú megjelenteket, majd az 

adventi ünnepkör devecseri hagyo-
mányairól szólt. Ferenczi Gábor pol-
gármester Havasi Sándorné, Margit 
nénivel - az Őszi Fény Nyugdíjas Klub 
vezetőjével - együtt gyújtotta meg az 
első gyertyát. Az Idősek Napját is ezen 
a napon tartották, így a művelődési 
ház színháztermében a polgármester 
köszöntője után kis ajándékcsomag-
gal kedveskedett a legszebb kort meg-
élteknek. Egy felejthetetlen élményű 
koncerttel tették emlékezetessé ezt 
az estét a szervezők. Poór Péter és 
Molnár Orsi Mulass velünk! című 
műsorát nagy tetszéssel fogadták. 
A ráadás számokban elhangzott 

„A kis Jézus megszületett örvendjünk,
Elküldötte ő szent Fiát Istenünk…”

A zöld fenyők december 24-én es-
tére karácsonyfává változnak. Nem 
csoda, hiszen a kereszténység – a 
húsvét mellett - egyik legnagyobb, 
leglátványosabb ünnepe a karácsony. 
A karácsony egyik szimbóluma a sza-
loncukrokkal, díszekkel felöltöztetett 
karácsonyfa. E napon ünnepeljük a 
második isteni személy Jézus Krisz-
tus, a Fiú születését (Atya, Fiú és a 
Szentlélek = Szentháromság). Az ün-
nep Rómában keletkezett 325-335 
között. Időbeni helyének megválasz-
tásában több dátum merült fel, míg 

végül a „legyőzhetetlen Nap” pogány 
ünnepét ellensúlyozva, a választás, 
december 25-ére esett. Sokféle ér-
telmezést kapott a fa szerepelteté-
se is. Jelentheti a tudás fáját, Máté 
evangélista szerint Jesse ágát (Jézus 
őseinek sorát), mert valóban, eleinte 
a karácsonyfa elődje csak egy termő 
ág volt, amelyet a mestergerendára 
tűztek. Az írások szerint a reformáció 
nagy alakja, Luther Márton állított 
először karácsonyfát a házába gyer-
mekeinek. Régen azt gondolták, aki a 
termő ág, vagy fenyő alá húzódik, azt 
a fa elrejti, megvédi, még a rontás sem 
jut el hozzá. Luther bizonyára ismerte 
ezt a hiedelmet, ezért állított fát. Az is 

elképzelhető, hogy a Kisjézus, a Meg-
váltó tiszteletére tette ezt. Más kutatás 
szerint a magyarországi kisdedóvó 
megalapítója, Brunszvik Teréz állít-
tatott először 1824-ben karácsonyfát 
a gyermekeknek. A fenyőállítás álta-
lánossá a 20. században vált csak. Dí-
szítése az idők során sokat változott, s 
napjainkban is egyre más, de némely 
szimbólum változatlanul megőrző-
dött. Régen nem hiányozhatott róla 
az alma sem, ami a bűnbeesés jelké-
pe, hiszen Éva nyújtotta oda a Para-
dicsomban Ádámnak a tiltott fáról 
szakított almát. A papírlánc, füzér 
- legyen az, bármiből is - szintén a 
bűnbeesésre utal, a kígyót jelképezi. 

Az égő gyertya, a fény, a megszületett 
Kisjézusra emlékezteti a hívő népet.
Karácsonyi népi színjáték a betle-
hemezés, amit az éjféli mise előtt 
házról házra járó betlehemesek ját-
szottak el. Ez a szokás mára szinte 
kihalóban van. 

Városunk vezetése, intézményeink egész évben sok izgalmas programot kínáltak az itt élők számára. Életünkben 
mégis talán legkiemelkedőbb az Advent, a boldog várakozás időszaka. Az elmúlt időszakban ünnepi hangulat-
ba öltözött a város, megkezdődött az Advent Devecserben négy hétvégén át tartó programsorozata. Legszebb 
keresztény ünnepünkre, a Megváltó eljövetelére készülünk, és ehhez az emelkedett hangulathoz a szervezők 
színvonalas programokkal - minden hétvégén más és más helyszínen - igyekeznek hozzájárulni, hogy ha csak 
pár órára is, mindenki meríthessen a közös ünneplés hangulatából.           (szerk.)
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FellobbAnt Az első láng

Ünnepek Ünnepe, A kArácsony

Székely népköltés
Adjon Isten minden szépet,

Irigyeknek békességet,
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.

Hontalannak menedéket,
Éhezőknek eleséget,

Tollat író kezébe,
Pulyát asszony ölébe.

Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,

Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.

Istenhitet a pogánynak,
Hű szeretőt a leánynak,

Szép időben jó vetést,
Szomorúknak feledést.

Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret,
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.

Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet,

Vitorlának jó szelet,
Napfényből is öleget.

Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót -
Isten adjon minden jót!

Gyertyagyújtás Fotó: Czeidli József folytatás a 6. oldalon

folytatás a 6. oldalon

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN, EGÉSZSÉGBEN GAZDAG 
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN A DEVECSERI UJSÁG SZERKESZTŐSÉGE!
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Rendkívüli nyilvános képviselő-testületi 
ülés: 2016. november 14.

Napirend előtt:
-  Ferenczi Gábor polgármester bejelentette, 

hogy egyeztetések folynak a gyepmesteri te-
lepről és az ideiglenes megoldásról. 

- A település 216 köbméter tűzifát kapott, 
amelynek elosztásáról a szociális bizottság 
gondoskodik.

- Devecser (Start-munkaprogram) sikeresen 
vett részt az EXPÓN, ahol közel húsz terméket 
mutattak be, és elkészült a „Devecseri Termék” 
molinó.

Napirend:
1. A képviselő-testület ismételten Mayer Gábort 

javasolja a Devecseri Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és AMI igazgatójának. A jelenleg hatályos 
rendelkezések lehetőséget adnak arra, hogy 
2017-ben a 2. ciklusú intézményvezetők nevelő-
testületi, fenntartói támogatás esetén pályázat 
kiírása nélkül megbízhatók legyenek további öt 
évre az intézmény vezetésével. Szavazat 5 igen, 
1 tartózkodás (Mayer Gábor érintettség miatt)

2. A „lomis” piac ügyében a vita most sem maradt 
el. Kozma György képviselő szerint sok a tisztá-
zatlan momentum, kevés az információ, előzetes 
egyeztetés kellett volna. Bendes István jegyző 
véleménye, hogy az önkormányzati működtetés 
a legjobb, a legkivitelezhetőbb megoldás. A pol-
gármester aláhúzta, hogy ez a lakosság akarata 
is, és így a Városüzemeltetési Nonprofit Kft jogi 
kerete, tevékenysége az alábbiakkal bővül: élel-
miszer, ital, dohányáru, textil, ruházat, lábbeli, 
egyéb áruk, egyéb nem bolti kiskereskedelem, 
parkolás. A részletes megbeszélést zárt ülésen 
folytatják. 

3. A sportegyesület részére az MLSZ támogatási 
határozatához 6.465.365 Ft önrészt biztosíta-
nak. A testület a vállalt feladatait teljesíti.

4. A Vöröskereszt Mikulás ünnepségét 100.000 
Ft-tal támogatják.

5. A D-Medico Kft rezsiköltségét az önkormány-
zat átvállalja, bérleti díjat továbbra sem kér-
nek.

6. A devecseri gyerekek 2016/ 2017-es tanév I. 
félévi néptáncoktatására 134.000 Ft térítési 
díjat biztosít az önkormányzat.

7. Az önkormányzat megvásárolja a Mako-
vecz-lakóparban a 2048 hrsz-ú ingatlant.

8. Átminősítésre kerül a római katolikus plébánia 
épülete, lakóépület funkcióból plébánia (köz-
terület) funkcióra. Tervezési költség 300 ezer 
forint. Bognár Ferencné képviselő ismertette 
az átminősítés folyamatát.

Váti Ferenc
Közmeghallgatás 
2016. november 16.

Ferenczi Gábor polgármester nem tartott beszá-
molót, hanem átadta a szót a képviselőknek és 
az érdeklődőknek. 
- Gerecs István r. alezredes, őrsparancsnok helyettes 

a rendőrségi beszámolóból (előző számunkban 

részletesen közöltük) kiemelte, hogy csökkent 
a bűncselekmények száma, amely a saját eszkö-
zök használatának, a rendszeres szolgálatnak, 
a polgárőröknek és a lakosságnak köszönhető. 
Az iskolában nem volt kábítószer fogyasztás. A 
köztéri kamerákat hetente ellenőrzik. 

- A „lomis” piaccal kapcsolatban többen tettek ész-
revételt. Bognár Ferencné: - Mi lesz a településen 
árusítókkal, vagy azokkal, akik esetleg bejönnének 
a városba? Laza volt eddig az ellenőrzés, nem 
szabtak ki büntetést. Vörös Tibor: - Mi történik 
az átvétel után? Hogyan történik az üzemeltetés? 
Marton Zoltán: - A szolgáltató plusz embert kap az 
üzemeltetéshez, vagy a régi marad? A szolgáltató 
miért nem csinálja meg a veszélyes járdaszakaszo-
kat? Bognár Ferenc fel van háborodva, amiért a 
Kft működteti majd a „lomis” piacot. Rosta Zoltán: 
- Miben valósul meg a devecseri lomisok kedvez-
ménye? A városban régóta működő vállalkozók - az 
ígéret ellenére – nem kapnak kedvezményt? Fe-
renczi Gábor polgármester (Pm) válasza a „lomis” 
kérdésre: - A város belterületén csak engedéllyel 
rendelkező vállalkozók árusítanak. A cél a piac 
hosszú távú, jó működtetése. Az átvétel után a 
tervek szerint napi 4 fő, szombat vasárnap plusz 6 
fő látja el az őrző-védő szolgálatot. A 104 raktárra 
újra kell kötni a szerződéseket. A működtetéshez 
konszenzust kell kialakítani. Helyes lenne, ha a 
szerződéseket az önkormányzat kötné, az operatív 
feladatokat a Kft végezné. A devecseri árusoknak 
10% kedvezményt javasol, az iparűzési adót 2%-ról 
1,9%-ra javasolja csökkenteni.

- Egyéb észrevételek, javaslatok: - Magvas András 
nem tartja reálisnak a területfoglalási díjat. (3000 
Ft/négyzetméter/hó) 30 éve ő rendezi a területet. 
Az Akácfa utcában, mikor lesz járda? Bendes 
István jegyző: - Rendelet szabályozza a közterület 
foglalást, amely most áll módosítás alatt (2004-es 
rendelet). Pm köszöni Magvas András önkéntes 
munkáját. Németh Pálné: - Két évvel ezelőtt „vi-
lágmegváltást” reméltek a testülettől. Csalódtak, 
kiábrándultak a személyeskedő viták miatt. A 
képviselő közszereplők, ha felállnak egy ülésen, 
a választókat sértik meg. Miért nem osztják ki 
a feladatokat a képviselőknek, amelyet számon 
is lehetne kérni. Még ünnepelni sem tudnak 
közösen. A polgármestert sokan elmarasztalják 
azért, mert nem devecseri. Bárcsak annyit ten-
nének mások is Devecserért, mint ő! Pm: - Véget 
nem érő viták voltak. Ő békejobbot nyújtott. 
Zárják ki a múltat! 2014-ben minden képviselő 
kapott feladatot bizottságban, munkacsoportban. 
Kovács László alpolgármester: - Keresni kell a 
közös munkálkodás lehetőségeit. Devecser csak 
békében fejlődhet. Az önkormányzati működte-

tésről a „lomis” piac ügyében egyhangú döntés 
volt. Szövérfi Gellért: - A lakópark temető felőli 
sarkához átjárót kérnek, javítani kell a postával 
szembeni feljárót. Pm: - Tavasszal elkészítik az 
átjárót. Több járda hiányzik. Folyamatosan halad 
az utcák rendbe rakása. Az Akácfa utcában is 
lesz járda, pontos időpont még nincs. Bognár 
Ferencné: - Az alpolgármester nagyon aktív, 
sok terhet levehet a polgármester válláról. Ő sok 
mindent próbál tenni, de gyakran falba ütközik. 
Reménykedik a jobb folytatásban. Marton Zol-
tán: - A buszmegálló környékét szebbé kell tenni. 
Hol tart a Műv. Házban a székcsere? Gratulált a 
polgármesternek, amiért a zűrzavaros helyzetben 
helytállt. Pm: - A lakosság részéről sok biztatást 
kapott. A székek cseréjét a „Miss Somló” bevé-
teléből és a 2017-es költségvetésből oldják meg. 
Kucziné Zombó Ibolya: - 2012-ben ebédhordás 
közben baleset érte. Senki nem segítette, hiába 
kérte. Két évig villanya sem volt, mert nem tudta 
fizetni. Szövérfi János: - Az Akácfa és a Fekete 
Antal utca kereszteződése veszélyes, védőkorlát 
kellene. A ruhát gyűjtő konténer mellett mindig 
sok a szemét. A 6-os számú ház rontja a város-
képet és egészségügyi szempontból is veszélyes. 
Rendbe kellene hozni az új temető fagyasztóját. 
Pm: - Korlátkészítés lehetséges. A konténert meg 
fogják szüntetni. A temető rekonstrukciója folya-
matban van. A 6-os számú ház magánterület, az 
önkormányzatnak nincs hatásköre, csak jelzéssel 
élhetnek a hatóságok felé. – A jegyző megerősíti, 
hogy a szemét elszállításához bírósági végzés 
szükséges. Rosta Zoltán: - A Deák térnél megáll 
a víz, nincs vízelvezető. Pm: - A csapadékvíz 
elvezetése nem szerepelt a 2013-as tervben. A 
jövő évben meg kell oldani. Séfer Istvánné: - 
Örül, hogy együtt van a testület. Mi lesz a kórház 
sorsa? Pm: - A kórház neki is lelkiismereti kérdés. 
Most már tehermentes. A főépületre 200 milliós 
pályázatot nyújtottak be jó eséllyel, és 30 millióra 
pályáznak a házi orvosi ügyelet átköltöztetésére. 
Van remény a kórház rekonstrukciójára. 

a DVTV adása alapján: Váti Ferenc

Nyilvános képviselő-testületi ülés: 2016. 
november 30.

Napirend:
1. Az Oktogon Rubber Kft vezetője tájékoztatott 

cége munkájáról. A használt gumiabron-
csokat gyűjtik, osztályozzák, továbbítják a 
feldolgozóhoz. Az önkormányzat a telepü-
lésnek hasznos tevékenységért még pénzhez 
is jut.

2. Az önkormányzat és a Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft között a használtcikk piac üze-
meltetésére vonatkozó, megkötésre kerülő 
szerződést 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodással 
elfogadták.

3. Megszűnt a Kft hulladékszállítási tevékenysé-
ge (átvette az állam), ezért pénzhiány kelet-
kezett. Kérik a teherautó utolsó részletének 
elengedését. Megszavazták.

4. Az önkormányzat és a Pápai Tankerületi 
Központ között megkötendő vagyonkeze-

Az ÖnkormányzAt Hírei 
- AmIRŐL A DEVECSERIEKNEK TUDNI KELL
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lési szerződést és megállapodást a testület 
egyhangúlag elfogadta. A tankerület veze-
tője Egyházi Andrea elmondta, hogy kellő 
tapasztalattal rendelkeznek. A szerződés kor-
rekt és alapos. Minden intézményt egységes 
eljárásban kezelnek. A 3 év elmaradást nem 
lehet azonnal megszüntetni, de igyekeznek 
a hibákat mielőbb felszámolni.

5. A Timber-Metal Kft vezetői zárt ülést kértek 
a csarnok építésével kapcsolatos elszámolás 
egyeztetésére.

6-9. A 2016-2017 évi Start-munkaprogramról 
szóló beszámolót nem fogadta el a testület. 
(2 igen, 1 nem, 4 tartózkodás) Óvári Márton 
képviselő a számszerű adatokat hiányolta. 
Kozma György képviselő kérdései: Törté-
nik-e jutalmazás? Van-e költségtérítés? Mi 
történt a burgonyával és a gyümölcsfákkal? 
Van-e jogosítványa a traktorosnak? Molnár 
Kadocsa válasza: A bevétel meghaladta a 2 
millió Ft-ot. Rossz vetőburgonyát kaptak, a 
gyümölcsöst nagyon rossz állapotban vet-
te át. Jutalmazás természetben történik. Ő 
pénzt nem osztott, költségtérítési ügyben 
ő nem illetékes. – A kukorica tisztítási és 
szárítási költségét 5 igen, 2 tartózkodással 

elfogadták. – A hűtőkapacitás bővítését 7 
igen, a tejhűtő beszerzését 6 igen, 1 tartóz-
kodással elfogadták.

10. 6 igen, 1 tartózkodással rendeletet módo-
sítottak: A képviselőnek és a bizottság nem 
képviselő tagjának tiszteletdíját 3 havi idő-
tartamra 25%-kal csökkentik, amennyiben 
egy adott negyedévben megtartott rendes 
képviselő-testületi és bizottsági ülésekről a 
hiányzás mértéke a 33%-ot meghaladja.

11. Mentesül a mezőőri járulék megfizetése alól 
a 400 Ft-os járulékot el nem érő tulajdonos.

12. Polgármesteri előterjesztésre 1 igen, 6 tar-
tózkodással nem fogadták el az iparűzési 
adó 2%-ról 1,9%-ra való csökkentését. Tá-
mogatták, hogy az adó 10%-áról véleményt 
kérjenek a vállalkozóktól.

13. Módosították a közterület rendjéről szóló 
rendeletet.

14. 5 igen, 2 nem szavazattal fogadták el a D-ME-
DICO rezsiköltség elengedési kérelmét.

15. Engedélyezték a Devecseri Ujság decemberi 
20 oldalas megjelenését. (7 igen)

16. Jóváhagyták a belső ellenőrzési tervet.
17. Elfogadták a védőnői pályázat kiírását.
18. Tudomásul vették a Roma Nemzetiségi Ön-

kormányzat tájékoztatását.

Vegyes ügyek: 
Bognár Ferencné képviselő a közlekedési táblák 
kirakásáról érdeklődött, és javasolta, hogy nevez-
zenek ki szakértőt a lomis piac ügyében. Elmond-
ta, hogy a Németh testvérek példásan rendben 
tartják portájuk mellett a 8-as út környékét. Mayer 
Gábor képviselő kérte a „Várkerti” iskola villamos-
sági felülvizsgálatát. Zsigmond János 3 ablak közül 
1-et ingyen biztosít az iskolának. Magvas András 
önerőből kicserélte a konyhánál meghibásodott 
esőcsatornát. Magvas András megjegyezte, hogy 
nem csak ő, de mások sem tudják 1 hónap alatt 
a tűzifájukat feldolgozni és behordani az utcáról. 
Bendes István jegyző ezzel nem értett egyet. Mayer 
Gábor felolvasta Szita Károly kényszerbetelepítés 
ellen írt levelét és kérte a testület csatlakozását. 
(7igen) 75.000 Ft-ot szavaztak meg az adventi ren-
dezvényre a Szülői Szervezet számára. A Könyvtár 
és a Művelődési Ház dec. 21-től jan. 1-ig zárva 
tart. Kovács László alpolgármester közreműkö-
désével az önkormányzat ideiglenes működésre 
szerződést kötött a kóbor kutyák begyűjtésére és 
elszállítására, amely 2017. febr. 28-ig szól.

Váti Ferenc

Képviseleti irodát nyitott Devecserben Magyar-
ország piacvezető biztosítója a Generali, mert ők 
szeretnek az emberekkel közvetlen kapcsolatban 
lenni. Való igaz, mai elektronizált világunkban pár 
kattintással megoldást találhatunk problémáinkra 
a világhálón, de a gombok nyomkodása ellenére 

az ember bizony nem mindig tudja elintézni azt, 
amit akar. Kifejezetten zavaró egy online ügyintézés 
során, hogy emberi szóval nem találkozunk, így sok 
ember számára eléggé nehézkes tud lenni egy ilyen 
cégkapcsolat. A Generali úgy gondolja, hogy bár 
kiszolgálják az online ügyintézést választók igényeit, 
sőt folyamatosan fejlődnek e téren, a személyes 
ügyfélkapcsolatoknak van hatása. Munkatársaik 
számára fontos, hogy jelen legyenek egy település 
életében, ismerjék a helyi igényeket és személyre 
szabott megoldásokat tudjanak ajánlani. Ezt szem 
előtt tartva a társaság országszerte fejleszti képvi-
seleti pontjait - hogy megtalálja a legrövidebb utat 
a helyi igények és biztosítási szolgáltatások között 
- valamint törekszik arra is, hogy minél rövidebbé 
tegye az ügyintézés folyamatát. Devecserben a bizto-
sító már számos ügyfelet regisztrál, ezért is tartották 
fontosnak egy helyi képviselet létrehozását. A hivata-
los megnyitón Ferenczi Gábor polgármester örömét 

fejezte ki az iroda megnyitásával kapcsolatban. 
Úgy gondolja, ez növeli a város szolgáltatási körét, 
valamint a lakosság komfortérzetét, mert a jövőben 
nem kell más településre utazni az ügyek intézése 
kapcsán. Bacskai Sándor régióigazgató gratuláci-
óját fejezte ki a Generali kötelékében részt vevő, 
és példaértékű üzleti modellt működtető Takács 
Zoltán képviseleti vezetőnek, hogy az általa egykor 
vázolt ambiciózus terv és jövőkép megvalósult itt 
Devecserben. Major László a Generali országos 
képviseleti projektvezetője bemutatta a biztosító 
képviseleti helyzetét, melyet 19 éve építenek. Jelenleg 
250 irodával állnak ügyfeleik rendelkezésére, mely 
nemcsak óriási siker, hanem nagy felelősséggel is 
jár. Takács Zoltán képviseleti vezető tájékoztatta 
lapunkat, hogy - minőségi mutatók tükrében, a Ge-
nerali által minősített – az arany fokozatú képviselet, 
sokrétű szolgáltatással várja ügyfeleit Devecserben. 

Nyárs Hajnalka

„egyÜtt Az oroszlán szárnyAi AlAtt!”

Hivatalos átadó

Devecserben kiemelt kedvezménnyel!
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Budapesten az Önkormányzati Képviselők Közössé-
ge konferenciáján és településexpóján részt vett De-
vecser hivatalos termékcsaládja a Devecseri Portéka.

Elkészült a város első hűtőkamrája, mely a 
Start-munkaprogramban megtermelt zöldségek 
és gyümölcsök tárolását szolgálja majd.

A Start-munkaprogram munkatársai és Bognár 
Ferenc jóvoltából, a Művelődési Ház előtti beton-
járda térkőburkolatot kapott. 

Zenés est keretében találkoztak ismét a városunk-
ban működő nyugdíjas klubok a Makovecz lakó-
parkban, hogy teret adva a jókedvnek, megosszák 
egymás között értékes gondolataikat.

Idén is megrendezték a szlovén ötlet alapján indított 
Európai Mézes Reggeli programsorozatot, melynek 
célja a méhek és az egészséges életmód népszerűsí-
tése, a helyben termelt élelmiszerek megismertetése. 
A programhoz az idei évben is csatlakoztak az 
általános iskola tanulói.

Felállításra került a Városi Betlehem, melyet 2010-
ben Lenner András javaslatára épített a Városüze-
meltetési Nonprofit Kft. A bábokat Babos Anita 
iparművész, és Pintérné Kata óvodapedagógus 
készítették. 

A devecseri Városüzemeltetési Kft, valamint a Brun-
ner és Társa Kft jóvoltából felállításra került a város 
karácsonyfája, melyet Nagy Sándor adományozott 
Devecsernek. Horváthné Ottlecz Judit és Baráth Tímea 
alapanyagaiból Baráth Jánosné elkészítette a város ad-
venti koszorúját, melyet ifj. Kozma György vállalkozó 
fadíszeivel dekorált. A koszorút a Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft helyezte el a templom melletti téren.

Tamás Éva Játéktára előadásában „Felsüt a csillag” 
címmel adventváró interaktív koncertre várta az 
óvodásokat és az iskolásokat a Devecseri Városi 
Könyvtár és Művelődési Ház. 

Az általános iskola pedagógus szakszervezete 
nyugdíjas szakszervezeti dolgozóit karácsony előtti 
hagyományos ünnepség keretében látta vendégül, 
ahol a zenés, verses műsort követően kívántak 
egymásnak békés ünnepeket. 

Újabb kamera került felhelyezésre a Devecseri 
Belvárosi Piac- és Rendezvénytéren.

Márton napját, az általános iskola diákjai is 
megünnepelték. Ennek kapcsán, a tanórákon is 
a témakörhöz kapcsolódó feladatokat oldhattak 
meg. Nem maradhatott el a zsíros kenyér party 
formájában megtartott „libalakoma” sem, hiszen 
aki Márton napon libát nem eszik, az egész évben 
éhezik.

Nyárs Hajnalka

Gyepmester Devecserben
Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2016. december 
1-től – átmeneti, 3 hónapos időszakra – Minárcsik 
Sándor vállalkozó látja el Devecser város közigazgatási 
területén az Önkormányzat megbízásából a gyepmes-
teri feladatokat. Kérjük, hogy a településünkön észlelt 
kóbor állatokkal kapcsolatban kérésüket, észrevételeiket 
Devecser Város Önkormányzata Közös Önkormányzati 
Hivatalánál megtenni szíveskedjenek Szilágyi Mariann 
ügyintézőnél személyesen a Hivatal ügyfélfogadási 
idejében vagy telefonon: 512-646 számon.
Sürgős, azonnali beavatkozást igénylő esetekben 
(pl. testi épséget veszélyeztető kutyák esetén) köz-
vetlenül hívható telefonszámok:
• Ferenczi Gábor polgármester 06-20/310-1152
• Kovács László alpolgármester 06-30/779-3701
• Bendes István jegyző 06-20/624-2002

Ferenczi Gábor polgármester
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A kastélykönyvtár történelmi visszaemlékezésre hívta vendégeit. A népszerű 
író-olvasó találkozók sorát ez évben, gróf Nádasdy Borbála írónő estje zárta. A 
szép számú közönség szeretettel fogadta őt és kísérőjét, Pardiné Mórocz Mag-
dolna ny. könyvtárost. Az elhangzott bevezetőjében szíves figyelmébe ajánlotta 
a hallgatóságnak a több kötetes szerzőt. A családi háttér ismertetésével, a nagy 
múltú Nádasdyak érdekes, évszázados történelme lapozódott fel. A grófnő 
tartalmas és érdeklődést keltő előadásában beszélt arról, hogy fiatalon hogyan 
került Ausztriába, majd Franciaországba. Kalandos életéről is szólt, a színészi 
és balettáncosi éveiről. De természetesen beszélt az európai nagyhatalmakról és 
Magyarországról, ahova a honvágya mindig hazahívta, s visszahozta. Többször is 
megemlítette az 1956-os forradalom-és szabadságharcot, amelynek 60. évfordulója 
jó alkalom volt az emlékezésre, az események megidézésére. A családjáról nagyon 
sok fénykép készült, amelyet kivetítve, magyarázó szöveg kíséretében teljes képet 
adott a közönség számára gyermekkoráról és ifjúságáról. Rövid részletet vetítettek 
le abból a játékfilmből, amit Ausztriában forgattak vele. Az est végén alkalom 
nyílt a könyveinek dedikálására és személyes kérdések megválaszolására is. 

Czeidli József 

Több évtizede él és alkot a kisvárosban Czeidli István nyugalmazott jegyző. 
Békés, csendes napjaiban ifjú kora kedvtelésének hódol. Verseket ír. Immár 
négy vaskos verseskötetet jegyez, amelynek bemutatói Devecserben illetve 
Várpalotán voltak. Számos versének ihletője a mostani lakóhelye és a festői 
szépségű Somló. Megjelent könyvei: Egyszerűen (2005), Nyugtalan csend 
(2007), Szárnyas szamár (2010), Arc a tükörben (2012). A közelmúltban 
volt munkatársai látogattak el hozzá. Szívesen és szeretettel fogadta őket és 
a Somló egyik ismert pincészetében látta vendégül a szívének oly nagyon 
kedves várpalotaiakat. Itt megtudhattuk tőle, hogy egy új kötetre való 
verse vár a megjelentetésre.

Czedli József

tAlálkozó gróF náDAsDy 
borbálávAl

A jogász-kÖltő

Az írónő előadása az olvasóteremben Fotó: Czeidli József

Czeidli István dedikál Fotó: Czeidli József

Generali: országszerte 
személyesen
Új képviseleti pont nyílt Devecseren

Az ország egyik legkiterjedtebb ta-
nácsadói és képviseleti hálózatának 
bővítésével Devecser lakói mostantól 
még könnyebben tájékozódhatnak a 
személyre szabott igényeket kielégítő 
biztosítási és megtakarítási lehetősé-
gekről, a Generali Biztosító ugyanis 
megnyitotta legújabb képviseletét a 
városban. A társaság célja, hogy az or-
szág valamennyi járásában jelen legyen, 
hiszen a cég filozófiája szerint a szemé-
lyes tanácsadást semmi sem pótolhatja. 

A Generali Biztosító szerint a minőségi 
ügyfélkiszolgálás érdekében a szemé-
lyes kapcsolattartás nem helyettesíthető, 

hiszen a termékek, szolgáltatások és az 
összetett, személyre szabható biztosítási 
megoldások alapos megértéséhez szük-
ség lehet a felkészült tanácsadók segít-
ségére. Amit a Generali kutatása  szerint 
valóban igényelnek az ügyfelek: bár a 
relatív többség (~50%) a tájékozódáshoz 
igénybe venne online felületeket, szerző-
dését mindenképpen személyesen kötné 
meg, míg ötödük mindent személyesen 
intézne.

A biztosítótársaság számára tehát kiemel-
ten fontos, hogy közvetlen jelenlétének 
köszönhetően, piacait megismerve az 
ország minél több városában a helyi 
igényeknek megfelelő biztosítási szol-
gáltatásokat nyújtson, és ezzel az ott 
élő embereket és a helyi intézménye-
ket fenyegető kockázatokat kezelje és 
csökkentse. A Generali több mint 3.100 
településen biztosítja ügyfeleit; több mint 
210 képviseleti pontból álló értékesítési 
hálózatának további bővítése és minőségi 
fejlesztése pedig egyértelmű prioritás a 
cég számára 2016-ban.

Generali Biztosító – Devecser

Bár a biztosító korábban is jelen volt a 

városban, az új képviseleti pont segítsé-
gével a Generali Biztosító még inkább 
része lehet a város életének. Megismer-
heti a helyi igényeket, élethelyzeteket, és 
ezekre személyre szabott megoldásokat 
tud ajánlani.

•	 Több	mint	300 lakást biztosít a telepü-
lésen, és az elmúlt évben több mint 5 
millió forintot térített a biztosító.  

•	 Több	mint	160 gépjárművet is biztosít 
a Generali Devecseren: 2015-ben kgfb 
és casco keretében több mint 1 millió 
forintot térített a biztosító.

•	 A	Generali	több	mint	150 életbiztosí-
tást is nyújt a település lakosainak. 

A képviseleti ponton a Generali Biztosító 
lakossági biztosításai mellett a Generali 
Nyugdíjpénztár, a Generali Egészség-
pénztár, az Európai Utazási Biztosító és 
Europ Assistance biztosítási megoldásai 
is elérhetőek.

Devecseri Generali képviselet

Takács	Zoltán
fiókvezető
M +36 20 322 9965 
8460 Devecser, Kossuth utca 6.
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többek között a művész korábban 
sikerre vitt Szent karácsony éjjel 
kezdetű dala is. A hálás közönség 
vastapssal búcsúzott el a fellépőktől, 
majd a fehér asztalnál finom süte-
mények és forró tea és forralt bor 
társaságában alkalom nyílt egy kis 
tereferére is. Akik a rendezvényen 

nem tudtak jelen lenni - köztük dr. 
Világosi György, Sarlódi Ferencné, 
Buzás Kálmánné és Mándli Istvánné 
- az önkormányzat jóvoltából, ottho-
nukban vehették át a „megbecsülés 
csomagját”. 

Czeidli József

Advent második vasárnapján a gyer-
tyagyújtást követően, a Művelődési 
Házban számos programlehetőség 
várta a legkisebb korosztályt. A 
Devecseri Család-és Gyermekjóléti 
Központ jóvoltából A Télapó kesz-

tyűje című bábelőadást tekinthették 
meg az ajkai Kacagó bábcsoport 
bemutatásában. A Télapóval való ta-
lálkozás után a gyerekek és kísérőik 
bepillantást nyerhettek a bábkészítés 

rejtelmeibe. Gárdonyi Ágnes és Szabó 
István segítségével készültek a jópo-
fa, mutatós hóemberek. A Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat munkatársai 
vezette kézműves foglalkozáson pedig 
a nap főszereplője, a Mikulás elkészí-
tése várta az ügyes kezű apróságokat.  

Öröm volt látni számomra, hogy olyan 
tárgyak készültek, amelyeket a gyere-
kek szinte segítség nélkül is meg tud-
tak valósítani, hiszen ez sikerélményt 
jelent az alkotójuknak. A vendéglátást 
a Magyar Vöröskereszt biztosította.

Nyárs Hajnalka

FellobbAnt Az első láng 
(folytatás a címoldalról)

FellobbAnt A másoDik láng

Molnár Orsi és Poór Péter Fotó: Czeidli József

Készülnek a hóemberek Fotó: Kovács Zsolt Találkozás a Télapóval Fotó: Kovács Zsolt

Az első betlehemet Assisi Szent Ferenc 
(1182-1226) a Ferences szerzetesrend 
alapítója, az állatok, kereskedők és a 
természet védőszentje 1223-ban az 
itáliai Greccióban rendeztette be. A 
ferences templomok, tisztelvén védő-
szentjük „szabadalmát” ma is különös 
gonddal készítik el a betlehemet. (A 
sümegi templom betlehemét is csak 
elismeréssel nézhetjük mindig.) Mára 
úgy elterjedt a betlehem állítás szoká-
sa, hogy nemcsak a templomok, ha-
nem a közterek dísze is ez karácsony 
idején. Szinte nincs a karácsony körüli 
időben a környékünkön olyan falu, 
ahol ne lenne betlehem állítva köztéren 
vagy a templom közelében. A betlehem 
állítás lényege, hozzásegíteni az embe-
reket megérteni azt a küldetést, hogy 
a Kisjézus nincstelenül világra jőve, 
magára veszi az emberi szenvedést, s 
majd kereszthalált hal. Értünk, embe-
rekért. De ez már a húsvét ünnepköre 
lesz a tavaszban. Most örvendjünk! 
A betlehemezést, mint vallásos népi 
játékot régen, a 20. század legelején 
a felnőttek, később ügyesebb siheder 
fiúkból álló csapat mutatta be. A 20. 

század utolsó évtizedeiben az angyalok 
szerepére már lányok is csatlakozhat-
tak. Az istálló formájú „betlehemet” a 
falu asztalosa, ezermestere készítette, 
amit évről-évre megőrizek, mindig 
szebben, korhűbben díszítették. A 
jászolban feküdt a Kisjézus, mellette 
a szülei, Szűz Mária és szent József. 
A kis istálló nélkülözhetetlen figurái 
a juhok, ökrök, no meg a szamár, és 
persze a pásztorok. Sokszor a három 
királyok - Gáspár, Menyhért, Boldi-
zsár - is megjelentek. A karácsonyi 
ünnepkör legjelentősebb eseménye 
a katolikusok számára az éjféli mise, 
melyhez számos hiedelem, szerelem-
varázslás fűződött. Nem is csoda, ha 
szokatlan időpontja, sejtelmes varázsa 
a nép képzeletét is izgatta. Az éjféli mi-
sére hívó harangszónak különös erőt 
tulajdonítottak. Meglátja a jövendő-
belijét az a lány, aki ilyenkor a kútba 
tekint. Valaha szinte minden házhoz 
tartozott egy kerekes kút. De hol van-
nak már azok a kutak, kérdezhetjük. 
Ha a leány egy almát visz magával az 
éjféli misére, mikor a templomba ér 
beléharap, aztán hátranéz, aki utána 

megy, az lesz a férje. Amikor szoros 
közösségben élt a falu népe, s szinte 
mindenki jelen volt az éjféli misén, 
minden lány és legény, elképzelhető, 
hogy „bejött” ez a szerelemvarázslás. 
Sajnálatos, hogy napjainkban egyre 
fogynak a hívek a szentmiséken, s a 
fiatalság alig jár templomba. De nem 
cél most, hogy régi idők illúzióit szer-
tefoszlassuk. Néhol az is szokás volt - s 
napjainkban is kivitelezhető - hogy a 
lányok cédulákat tesznek a zsebükbe, 
amelyek mindegyikére egy férfine-
vet írnak. Úrfelmutatáskor kihúznak 
egy cédulát (titokban), s amilyen név 
szerepel rajta, olyan keresztnevű fiatal-
ember lesz a férjük. Csak halkan jegy-
zem meg, bizonyára (az okos lányok) 
csak azoknak a keresztnevét írják a 
lapokra, akiket el tudnának fogadni – 
esetleg – egy életre is. A többi meg már 
pszichológia… Az éjféli mise a ritkán 
templomba járó embert is magával 
ragadja. Az emelkedett hangulatú, 
élénkebb ritmusú, örömöt sugárzó, de 
magasztos karácsonyi énekek szépsége 
feledhetetlen. A mise magasztossága a 
lelki megtisztulás érzését adja a részt-

vevőnek. Töltekezés, csendes befelé 
tekintés, meditáció. Nincs ember, hívő, 
útkereső, aki ne tudna néhány karácso-
nyi éneket. A karácsonyi asztalra tett 
ételek is szimbólummal bírtak régeb-
ben. Elmaradhatatlan édesség a dió-
val, mákkal töltött bejgli, vagy a diós, 
mákos patkó (kifli). Télen, a hidegben 
az emberi szervezet hamar elégeti az 
olajos magvakkal megtöltött, zsíro-
sabb, gyúrt tésztákat. Így karácsony-
tájt a linzereknek, hájas tésztáknak is 
nagyobb keletje van. Régen kizárólag 
disznóhúst fogyasztottak karácsony-
kor, újévkor. Baromfit nem vágtak. A 
disznó kitúrja a szerencsét, a tyúk hátra 
kapar, így a szerencsét elrúgja tőlünk. 
Meg a disznóvágások időszaka a tél, de 
már ez is megritkult az utóbbi 15-20 
évben. Húsüzemből, széles kínálatból 
vásárolunk. De gyakori étel továbbra 
is karácsonykor a disznótoros: hurka, 
kolbász és a sült hús, a húsos káposz-
ta, a hordós, savanyított káposztából 
készített ételek. Évtizedek óta a hal 
is gyakori a karácsonyi asztalon. A 
finomságok illata mellett a szeretet 
és a meghittség is lengje be az emberi 
lelkeket…

M. Mester Katalin

Ünnepek Ünnepe, A kArácsony (folytatás a címoldalról)
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Gondolataim lejegyzésével kérésnek teszek ele-
get, mely talán így év vége közeledtével aktuálissá 
is vált. Az újság életében a 2016-os esztendő nem 
volt könnyű. Úgy gondolom, hogy minden meg-
próbáltatás ellenére kitartottunk, és mozgalmas 
évet tudhatunk magunk mögött. Egy tapasztalt 

szerkesztő-bizottság volt segítségemre abban, 
hogy az újság minden igényt kielégítve közve-
títse a helyi értékeket, közéleti eseményeket. 
Köszönettel tartozom kollégáimnak a támoga-
tásért, és mindazoknak, akik mellettem álltak. 
Főszerkesztőként tisztában vagyok azzal, hogy 
mindenkinek megfelelni nem lehet, de ha az 
ember erre törekszik, akkor kihozhatja magából 
a legjobbat. Tettem mindezt annak reményében, 
hogy az olvasók mindig érdeklődéssel fogadják 
majd a lap legújabb számát. Továbbiakban is 
szeretném azt a célt szolgálni, hogy a Devecseri 
Ujság valóban Önökhöz, Önökről szóljon. Ké-
rem, engedjenek meg egy megjegyzést, illetve 
ahogy tetszik, „vallomást”. Pedagógusként sokan 
ismernek, tehát iskolai végzettségemet tekintve 
nem vagyok sem újságíró, sem pedig riporter. 

Éppen ezért nem ígérhetek egyebet, mindössze 
annyit, hogy a rám bízott nemes feladatot - az 
Önök informálását, tájékoztatását, az újság szer-
kesztését - igyekezni fogok munkafilozófiámhoz 
híven a legjobb tudásom szerint, szívvel-lélekkel, 
lelkiismeretesen ellátni. Remélem, hogy szívesen 
forgatták a lapot, tegyék ezt jövőre is, hiszen mi 
azon dolgozunk, hogy Önök minden hónap-
ban informatív, érdekes, olvasóbarát kiadványt 
vehessenek kezükbe. Köszönöm bizalmukat, a 
türelmet, a hozzám érkezett kritikai észrevéte-
leket, számítok rá 2017-ben is. 
A Devecseri Ujság minden kedves olvasójának 
békés karácsonyi ünnepeket, és egészségben, si-
kerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok!

Nyárs Hajnalka

Ahogy múlnak az évek, egyre gyak-
rabban gondolok vissza a hosszú 
megtett útra. Voltak buktatók, 
örömteli útszakaszok és meseszép 
megállók. A legszebbek közé tar-
tozott minden évben a karácsony. 
Most az ünnep közeledtével elő-
retódulnak a megható emlékek. 
Kint még a háború nyomait pró-
bálta eltakarni a hó, de benn már 

a szoba gerendájára akasztott kis 
borókaágban gyönyörködtünk. A 
fácskát édesapám hozta az erdő-
szélről, saját főzésű szaloncukorral, 
néhány dióval és pár almával díszí-
tette. A szülők nem hagyták vesz-
ni a legszebb ünnepet a háborús 
időkben sem. Iskolába jártam már, 
amikor barátaimmal pásztorozni 
mentünk. Vittük a kis betlehemet 

és csodáltuk a lábunk alatt csikorgó 
hó szikrázását. Az ablakokon átszű-
rőd fények és a gyertyák pisla fénye 
kis mesevilágot varázsolt körénk. 
Most is hallani vélem, ahogy szüle-
im kezébe kapaszkodva a templom 
kórusán énekeltük Gárdonyi Géza 
„Fel nagy örömre” című dalát, a 
„Mennyből az angyal”-t és a többi 
gyönyörű éneket. Aztán elmúlt a 
gyerekkor. Változtak az évek és az 
ünnepek. Valahogy fakóbbak lettek 
a karácsonyok. Az ünnep régi fényét 
a gyerekek születése hozta vissza. 
Csodás volt szenteste a szánkóval 
érkezni a nagyszülőkhöz és a fel-
díszített fa alá dugni az ajándékot, 
előkutatni az odarejtetteket. Azóta 
sok év rakódott egymásra. Az egy-
kori kis pásztorból nagyapa lett. 
Nőnek az unokák. A kör bezárult. 
A kicsik jelentik az ünnepet. Az idei 
karácsonyra egy világszép dallal 
ajándékoztak meg. Ezzel szeretnék 
kívánni minden kedves olvasónk-
nak szeretetteljes, békés, nagyon 
boldog karácsonyt:

Váti Ferenc

keDves olvAsók!

„kArácsony Ünnepén minDenHol gyertyA ég….”
A legszebb ünnepre várva

Karácsony ünnepén
Mindenhol gyertya ég.

Békesség jelképe
A gyertyaláng.

Mindennap gyújtsatok
Gyertyákat, emberek!

Égjen a béke- láng
Mindenhol már!

Halvány kis gyertyaláng,
Hol van a kék madár?

Mindenki várja őt,
Miért nem jön már?

Sok még a gyűlölet,
Éhség és szenvedés;

Mikor lesz vége már,
Kis gyertyaláng?

Fenyőfa, sok cukor,
Ajándék mindenhol,
De az én szívemben

Nincs nyugalom.

Ki mondja meg nekem,
Hogy éljek, s mit tegyek,

Hogy karácsony ünnepén
Boldog legyek?
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A Vöröskereszt jóvoltából eljutott a Művelődési 
Házba, ahol az Adrenalin együttes zenés, vidám 
műsorát követően több mint 1000 óvodás és alsó ta-
gozatos gyermek számára okozott boldog perceket.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségével 
több oktatási intézményt látogatott meg, hogy 
minden gyermeket megajándékozzon.

A Baba-klub decemberi összejövetelén, Németh 
Noémi meghitt zenei foglalkozására is betoppant.

Városunk oktatási intézményeiben és az ottho-
nokban több száz gyerek várja évről évre a „Fe-
hérszakállút”, aki végül mindig ellátogat kram-
puszai kíséretében az izgatott gyereksereghez. 
Sajnos a Mikulás idén sem időzött sokat, mert 
még sok dolga volt, de megígérte, hogy jövőre 
újra eljön a jó gyerekekhez.

Nyárs Hajnalka

A mikUlás 
Devecserben

A Vackor Óvodába az óvónénik mikulásváró 
műsorát követően minden csoportba betért, és 
rengeteg új játékkal lepte meg az apróságokat. 

A Fanni Házba a közös éneklés, és a bábjáték 
hangjai vezették, hogy meglepetést hozzon a rá 
váró gyermekek számára.
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A FA szerelmese: iFj. kozmA gyÖrgy
Így karácsonyhoz közeledve, gyak-
ran akadnak kezembe karácsonyi 
csomagolásaim elengedhetetlen 
kellékei, az apró, fából készült, cso-
dálatosan kidolgozott díszek. Ilyen-
kor mindig eszembe jut e tárgyak 
alkotója, az a fiatalember, akit min-
den egyes találkozásunk alkalmával 
csodálok higgadtsága, nyugodtsága, 
és nem utolsó sorban, kiváló humora 
miatt. Fontos, hogy a közéleti esemé-
nyek felsorakoztatásán túl hangsúlyt 
helyezzünk az értéket teremtő em-
berek bemutatására. Ennek szelle-
mében munkásságáról kérdeztem a 
fa szerelmesét, Ifj. Kozma Györgyöt.
Hol tanultad a szakmát?
Veszprémben a Táncsics Mihály 
Szakközépiskolában, majd elmentem 
Sopronba, és jelentkeztem az Erdé-
szeti és Faipari Egyetemre, faipari 
mérnöki karra, és ott is végeztem 
üzemmérnöki szakon. De a tudást 
az ember nem az iskolában, hanem a 
gyakorlatban szerzi meg. Nagyon jó 
mestereim voltak. Devecserben Szalay 
Sanyi bácsi, aztán Káptalanfán egy 
bútormanufaktúrában Gazsi bácsi. 
2009-ben alapítottam meg a Turulfa 
Kft-t, melynek fő profilja épület-és bú-
torasztalosság, valamint faművesség.
Milyen faanyagokkal dolgoztok?
Az elején kizárólag tömörfa megmun-
kálására szerettem volna berendezked-
ni, a gépeimet is ennek megfelelően 
választottam meg. Aztán úgy alakult 
a gazdasági helyzet, hogy elvállaltuk 
a bútorlapos munkákat is, hiszen az 
embereknek kevésbé megfizethetőek a 
tömörfából készült darabok. Az ajtók, 
ablakok, valamint a faművesség során 
született tárgyak mind tömörfából ké-
szülnek, azon belül is hazai gyümölcsfa 

fajokból (dió, szilva, cseresznye). Ezek 
mindig is körülvették a magyar embert, 
mondhatni a bölcsőtől a koporsóig.  A 
mai ember kevésbé ismeri ezek a fákat, 
így ha másképp nem, akkor legalább 
kis képek, címerek, fafaragások képé-
ben próbálom ezeket visszacsempészni 
az emberek szobájának a falára.
Melyik fajta fával szeretsz legin-
kább dolgozni?
Mindegyikkel, mert mindegyiknek 
megvan a maga varázsa. Legköny-
nyebb dolgozni a dióval, viszont a 
legszebb a szilva. A bútoroknál leg-
szebb a tölgy, legkönnyebb dolgozni 
a fenyővel. Igazából nekem mindegy, 
csak tömör fa legyen. Nagyon jó ér-
zés látni a munka végeztével, hogy 
mit tud adni magából egy fa, ami 
előtte, szaknyelven szólva szőrős volt. 
Kitől örökölted a kézügyességedet?
Elvileg a dédapámtól. Családi mon-
da övezi, hogy a dédapám volt az, aki 
nagyon szeretett faragni. Ő csinálta 
magának a „favellát”, gereblyét, sám-
lit. A nagyapám adta kezembe elő-
ször a kézi fafúrót - ahogy mondtuk 
amerikáner, vagy furdancs – amivel 
szétfurkáltam nagyanyám székét. Ez 
az első emlékem. Akkor szerettem 
bele a faforgácsba, a faforgács illa-
tába. Már akkor eldöntöttem, hogy 
ilyen téren fogok dolgozni. 
Mennyi időbe telik egy kis kulcs-
tartó elkészítése?
Ezt gyakran kérdezik tőlem a kéz-
műves vásárokban is. Mindegyiké 
más. Mivel a fa kidöntésétől kezdve 
mindent mi végzünk, ha mindent 
beleszámolnánk, akkor azt mond-
hatom, hogy az elkészítés több órás 
folyamat. Például van olyan családi 

címer, ami több nap alatt készül el. 
Van kedvenc munkadarabod?
Kifejezetten kedvenc nincs. Mivel 
próbálunk mindig megújulni, álta-
lában amit legelőször készítünk el, 
és várjuk, hogy az mennyire jön be a 
népnek, az szokott lenni a kedvenc. 
Van olyan munkád, amit eddigi 
munkásságod legkiemelkedőbb 
darabjának tekintesz?
Igen van. Veszprémben csináltunk 
a belvárosban egy komplett könyv-
társzobát ónémet stílusban, tömör 
fenyőből, pácolva, díszvilágítással, 
vitrinnel. Több hónapig dolgoztunk 
rajta, nagyon büszke vagyok rá. 
Az embereknek van igénye a fára?
Igen. Egyre inkább. Nagyon sok em-
ber azt vallja, ha tehetné, akkor csak 
tömör fából készíttetne bútort. A tö-
mör fát idősebbeknek szoktam aján-
lani, hiszen a fiataloknak gyakrabban 
változik az ízlése, könnyebben vál-
tanak. Viszont a tömör fa időtálló. 
Véleményed szerint mi a siker titka?
A becsületesség, és a kitartás. Ez a 
kettő egyre inkább kiveszőben van. 
Pedig ha az ember kitartó, és tisztes-
séggel, becsülettel végzi a munkáját, 
az idővel kifizetődő.
Volt-e a vállalkozás életében olyan 
pillanat, ami számodra a legmeg-
hatóbb volt?
Egy háromszintes házban nagyon 
sok mindent mi készítettünk, de 
amikor a tömör tölgyfa fronttal ké-
szült konyhabútort adtuk át, akkor a 
háziasszony örömében a nyakamba 
borult, hogy ez mennyire szép lett. Ez 
az elismerés igazán megható pillanat 
volt, hiszen jó az, ha az embert az 
elvégzett munka után kifizetik, de 

az igazi fizetség az, amikor látja a 
megrendelő arcán az őszinte örömöt.
Amit te teremtesz az érték. Szá-
modra mi az érték?
Szakmában az alázat, és egymás mun-
kájának a megbecsülése. Magánember-
ként azt vallom, hogy a politika mételye-
zi meg az emberek közötti kapcsolatot. 
Egy kőműves barátomtól azt hallottam, 
ha az ember, barátokat nem tud, ellensé-
get meg ne akarjon magának szerezni. 
Ezért én azt tartom értéknek, ha meg 
tudunk maradni embernek, ha nem 
segítünk másoknak haragudni valakire. 
Szeretek jóban lenni az emberekkel, 
kerülöm a konfliktusokat, és szeretem 
azokat az embereket, akik így gondol-
kodnak. Fontos számomra a család 
szentsége, tehát ha olyan embereket 
látok, akiknek összetartó a családjuk, 
azt nagyon értékelem. 
Szabadidődben mivel foglalkozol?
Régebben kézilabdáztam, ma már csak 
nézem. Keresem a gasztronómiai ren-
dezvényeket, érdekel a főzés tudománya. 
Aztán a családi gazdaságban, a szőlő-
ben mindig van lehetőségem eltölteni 
a szabadidőmet. A Somló panorámája, 
hangulata, kárpótol a sok munkáért.
Köszönöm az interjút, további sok 
sikert kívánok!

Nyárs Hajnalka

Ifj. Kozma György Fotó: Kovács Zsolt

1. Ha vásárolhatna magának va-
lamilyen képességet, milyen tulaj-
donságért adná ki a legtöbb pénzt?
Ha tehetném, a jövőbelátás képességét 
venném meg. Lottózom. Ha tudnám 
előre a nyertes számokat és nyernék, 
akkor szegény családokon segítenék. 
Sokan élnek közöttünk nagyon nehéz 
körülmények között. Napi gondjuk a 
megélhetés, gyerekeik ellátása. Ezek 
az emberek jobb életet érdemelnének! 
Kedvenc műsorom a Spektrum Tv csa-
tornán a Beépített főnök dokumen-
tumfilm sorozat. Tisztelem ezeket a 
gazdag embereket, ahogy jótékonykod-
nak, beosztottjaik életét megszépítik. 
Az ilyen cselekedeteken én is megha-
tódom, számomra példaértékűek. 
2. Ha nem itt, akkor hol lenne most 
a legszívesebben?
Szeretem a természetet. A hegyek, er-
dők, kristálytiszta patakok, folyók, ta-

vak vonzanak a legjobban. Talán ezért is 
érzem magam jól a Somló-hegyen, kis 
birtokomon, ahol sok időmet töltöm.
3. Ön szerint a külső alapján meg 
lehet állapítani, milyen az illető 
személyisége?
Nem. A cselekedetei határozzák meg, 
hogy milyen ember valaki, nem a lát-
szat. Vannak ismerőseim, akik külső-
leg nagyon egyszerűek, mégis sok ér-
tékes tulajdonságuk van, jó emberek.
4. Ha más hivatást választhatott 
volna, mi lett volna?
Nem választanék mást. Autószerelő-
nek tanultam és a mai napig ez az 
érdeklődési köröm.
5. Van olyan téma, melybe Ön 
szerint nem fér bele a vicc? Miért?
Szeretem a humort, én is gyakran vic-
celődöm. Szerintem a viccbe sok min-
den belefér, az élethelyzetek adják a té-
mát. Tudni kell, hogy hol, kinek, mikor, 
mivel viccelődök. A viccben addig lehet 
elmenni (témától függetlenül), míg nem 

sértem meg mások lelki világát.
6. Élete melyik pillanata felejthe-
tetlen az Ön számára?
Az ember életében sok felejthetetlen 
pillanat van. Egyik legemlékezete-
sebb feleségem megismerése.
7. Melyik az az emberi tulajdonság, 
ami kifejezetten taszítja, és melyik 
az, amelyiket nagyra becsüli?
Hazugságot, rágalmazást, igazságta-
lanságot a mai napig nehezen vise-
lem, bárkivel is történjék. Becsülöm 
az őszinte, nyílt, egyenes embereket.
8. Melyik az az idézet, amely leg-
inkább összefoglalja az Ön életfi-
lozófiáját?
„ Ahogy egyre idősebb leszel, megtanu-
lod, hogy két kezed van: Az egyik, hogy 
magadon segíts, a másik pedig azért, 
hogy másokon.” (Audrey Hepburn)
9. Mit énekelne a karaokén, ha 
muszáj lenne dalra fakadnia?
Szörényi-Bródy: 

Ne gondold, ó ne, hogy tied a világ,
Nem fog mindig a szerencse könyö-
rögni hozzád
És ha még most is tied a szó,
Ne hidd, hogy így marad örökre,
Az idő lassan, lassan, eljár feletted.
+1: Ha jelentős összegű pénzhez 
jutna Devecser és ön költhetné el, 
mire fordítaná?

Nyárs Hajnalka

mUtAsD mAgAD!

Magvas András, házas, két gyermek 
édesapja, boldog nagypapa
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Nem így hívtuk valaha, egyszerűen 
csak hús lesütésnek neveztük, de a téli 
disznóölések alkalmával (csak sózva és 
fokhagymával, kevés fűszerrel a végén), 
e módszerrel tettük el, tartósítottuk a 
disznóhúst nagyobb zsíros edényekbe 
téve. A konfitálás zsírban főzést, zsira-
dékban történő tartósítást jelent. Ha fi-
nomat szeretnénk enni, akkor a húsokat 
fűszerekkel megszórva pácoljuk, majd 
olvasztott zsírral felöntve, hogy az ellep-
je a hússzeleteket, igen lassan puhítjuk. 
Először a húst kevés zsíron pirítsuk kör-
be, s aztán jöjjön a hosszú hőkezelés. 
Maximum 80 C fokos sütőben, tehát 
lassan, s nem túl magas hőmérsékleten, 
4-5 órán át hagyjuk puhulni. A húsokat 
a zsírban hagyjuk kihűlni, majd még 
dermedés előtt egy hosszabb időn át 
nélkülözhető „zsírosedénybe” kiszedjük 
és pecsenyelétől mentes, tiszta zsírral 
légmentesen leöntjük, befedjük. Hűvös 
helyiségben tárolva régen a speízban, 
ma leginkább hűtőben tartva tavaszig 
is kitart. A hús aztán főzelékekhez, 
illetve átmelegítés után körettel is fo-
gyasztható. Finom, porhanyós sültet 
ehetünk, s nem kell mindig hosszasan 
vesződni a sütögetéssel. Ma már sokan 

sütik fűszerezetten, nem csak sóval. 
Kedvelt sültes fűszerek: természetesen 
a só és bors, no meg a fokhagyma, de 
a majoránna, kakukkfű, rozmaring is. 
Ízlés szerint válogathatunk közülük, 
hogy melyekkel ízesítjük az asztalra tett 
húst. Ugyancsak télen, mikor a szerve-
zetünk a hideg miatt több zsírt éget el, 
élvezettel használhatjuk a fűszervajat. 
Kitűnő ötlete a szakácsoknak. A vajat 
sokféle fűszerrel ízesíthetjük, hűtőben 
sokáig eláll, s bármikor vehetünk be-
lőle, ha éppen szükségünk van rá. Ke-
nyérre kenve, sült krumplira, halakra, 
sült csirkére, sült zöldségekre téve is 
finom. Keverőtálba tett, jó minőségű, 
lágy vajhoz hozzáadunk apróra vágott 
száraz zöldfűszereket: tárkony, snidling, 
bazsalikom, borsikafű, tárkony, oregá-
nó, kakukkfű, só, bors, fokhagyma… 
Nem szükséges 7-8 féle, maximum 6 
féle fűszernél többet tenni bele, hanem 
inkább azokat az ízeket használjuk, 
amit a család szeret. A túl sokféle íz 
kioltja, „megkavarja” egymást, s egyik 
dominanciája sem tud érvényesülni. A 
kész masszát tegyük egy üvegbe, amit 
a hűtőben tarthatunk, s szükség ese-
tén játszva élvezzük előzetes munkánk 
eredményét.

M. Mester Katalin

HáziAsszonyoknAk
A konfitálás és a fűszervaj A gránátalma a mediterrán vidék 

legősibb gyümölcseinek egyike. 
Manapság már Afrikában és Ame-
rikában is termesztik, de őshazája 
Közép-Kelet Ázsia. Lehetséges, 
hogy a honfoglaló magyarok hozták 
magukkal, hiszen a magyar nép-
művészetnek kedvelt motívuma, s 
mint termékenységi szimbólum is 
szerepel. A görög mitológia egyene-
sen Aphroditének, a szerelem isten-
nőjének tulajdonítja a gyümölcsöt. 
Szinte minden világvallásban van 
szerepe a gránátalmának. Salamon 
királynak is volt gránátalma ültet-
vénye, udvarában a papok kis grá-
nátalmákat viseltek a ruhájukon, 
mert a szentélybe csak ilyen díszek-
kel lehetett belépni. Színe lehet akár 
barnás, sárgás, de égővörös is. A 
kemény, fényes héjú gyümölcsöket 
érdemes hazavinnünk vásárláskor. 
Hűtőben akár hetekig eltarthatjuk. 
Felhasználás előtt mossuk meg, 
majd tálaláshoz vágjuk félbe a 
gyümölcsöt, és kiskanállal szedjük 
ki a magokat. Ha negyedeljük, és 
mindenkinek adunk egy kanalat, 
a vendégek maguknak is kiszede-

gethetik a keserédes magokat, de ez 
kicsit veszélyes, mert a gránátalma 
fröcskölésre hajlamos, nem kímél 
terítőt, ruhát, sőt még a környeze-
tünkben lévőket sem. (Ne főzzük, 
hőkezeljük inkább! Nyersen fo- 
gyasszuk! Kiválóan illik a gránát-
alma a salátákhoz, színe és zamata 
feldobja a legegyszerűbb zöldsalátát 
is. Desszertek dekorálására is ki-
tűnő. Fogyaszthatjuk levét üdítő-
ként, gyógyhatású szerként egya-
ránt. A gránátalma termésének 
80%-a gyümölcslé, 20%-a mag. 
C-vitaminban nagyon gazdag. Ha 
lehet, együnk sok gránátalmát, 
hiszen több más jó tulajdonsága 
mellett csökkenti a vér koleszte-
rinszintjét, jó érelmeszesedés, 
magas vérnyomás, cukorbetegség 
esetén is. Szárított héja megdarál-
va hasmenés gyógyszere lehet. A 
karácsonyi asztalra odatehetjük a 
narancs és füge mellé. De ne fe-
ledkezzünk meg az almáról, dió-
ról sem mint honos, tápláló, finom 
gyümölcseinkről.

M. Mester Katalin

A gránátAlmA

A tavaly decemberben – a Magyar Vöröskereszt, 
Devecser Város Önkormányzata, valamint a Revi-
ta Alapítvány összefogásával - alakult Re-Cikli tár-
sadalmi célú vállalkozás jóvoltából egy felújított, 
minden igényt kielégítő, a higiéniai elírásoknak 
megfelelő ételkiszállító triciklivel gazdagodott az 
önkormányzat. Az ünnepélyes átadón - melyet 
megtisztelt jelenlétével Felső Sándor Noszlop 
polgármestere, Marton Zsolt Somlóvásárhely 
polgármestere, és Modori László Borszörcsök 
polgármestere, Targubáné Szendrei Júlia a Magyar 
Vöröskereszt Somló Térségi Program vezetője - 
Ferenczi Gábor polgármester köszöntötte a megje-
lenteket, bemutatta a műhely tevékenységét a kez-
detektől napjainkig. Megköszönte a műhelyvezető 
Kurdi Róbert, valamint a műhely dolgozóinak az 
elmúlt év eredményességhez hozzájáruló szak-
mai munkáját, illetve mindazok segítségét, akik 
bármilyen formában támogatták a vállalkozás 
elképzeléseit. Baráth Gábor a Magyar Vöröskereszt 
Veszprém Megyei igazgatója elmondta, hogy a 

közösségfejlesztést próbálják más dimenzióba 
helyezni, és ha ez társul a környezetvédelemmel, 
valamint azzal, hogy hátrányos helyzetű térség-
ben, hátrányos helyzetben lévő partnereknek 
tudnak munkalehetőséget biztosítani, értékte-
remtő munkát kínálni, az mindenképpen hoz-
zájárul a célok megvalósításához. Megköszönte, 
hogy elképzeléseik a térségben mindig nyitott 
kapukra találtak. A foglalkoztatással kapcsolatos 
teendők során nyújtott segítségéért köszönetét 
fejezte ki Bereczky Nóra Járási Hivatalvezető 
asszonynak. Az ünnepi gondolatokat követően 
a háromkerekűé lett a főszerep. Kurdi Róbert 
ismertette a jelenlévőkkel a kerékpár szerkezeti 
felépítését, az éthordók elhelyezésére szolgáló, az 
időjárás viszontagságainak ellenálló, és a KRESZ 
szabályainak is megfelelően kialakított dobozok 
struktúráját. Köszönetét fejezte ki a devecseri Vita 
Kft-nek, valamint a Transpac Hungary Kft-nek, 
hogy adományaikkal hozzájárultak a dobozok 
kialakításához. Elmondta, hogy a jövő évben, 

szándékukban áll újabb felajánlással élni a város 
felé, valamint azt is, hogy a tricikli szervizelésé-
nek költségeit a Re-Cikli műhely vállalja. Nagy 
segítség ez a felajánlás azok számára, akik nap 
mint nap gondoskodnak arról, hogy eljusson az 
étel a szociális étkeztetésben résztvevő mind a 
110 emberhez.

Nyárs Hajnalka

nyomHAtják A peDált!

Fotó: Kovács Zsolt

A Tornai Pincészet hagyományos András-napi 
Bormester Találkozóján adták át a Somlóért-Tornai 
Endre Emlékdíjakat, melyre az idei évben első alka-
lommal került sor. A díjat a pincészet tulajdonosa, 
Tornai Tamás - a Somló-környéki Önkormányzatok 
Szövetségével és a Somlói Borrend Egyesülettel 
közösen - hozta létre. A díjakat a jövőben minden 
évben két kategóriában - a Somlói borászat fejlő-
déséért és a Somló térségének fejlődéséért - adják 
majd át olyan emberek közül választva, akik e terü-
leteken a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtották. 
A jelölteket a Somló-környéki Önkormányzatok 

Szövetsége és a Somlói Borrend Egyesület java-
solta, akikre a közönség interneten szavazhatott. 
A szavazatok alapján választott az alapító tulaj-

donos. 2016-ban a Somló térségének fejlődéséért 
kitüntetést Vaczkó László tanár, a Somlói borászat 
fejlődéséért elismerést Fehérvári Károly történész, 
borász, vehette át.  Az emlékdíj ezüstből készült, 
melyet Kósa István éremtervező-vésnök tervezett. 
A rendezvényen előadást tartott Czerván György, a 
Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért 
felelős államtitkára, Kocsis László, a keszthelyi Pan-
non Egyetem tanszékvezetője, Májer János, a NAIK 
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet igazgatója, 
és Tornai Tamás, a Tornai Pincészet tulajdonosa.

Nyárs Hajnalka

emlékDíj A somlóért tett tevékenységért
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Mai felgyorsult világunkban egyre hangsúlyosabb 
szerepet kap a tudatos egészséges életmódra való 
nevelés. Miért is alakulhatott ez így? Talán mert 
ami régen teljesen természetes volt a gyermekek 
számára - jó levegő, sok mozgás, megfelelő meny-
nyiségű és minőségű táplálékbevitel - manapság 
egyre kevésbé tapasztalható a gyerekek körül. 
Pedig ezek nagyon fontosak egy gyermek pszichés 
fejlődése kapcsán. Egy jól kialakított rendszer ke-
reteket biztosít, ami elengedhetetlen az egészséges 
személyiség kialakulásához. A Devecseri Városi 
Könyvtár és Művelődési Ház 2016. november 
22-én szervezett Egészségnapot az önkormányzat 
támogatásával, mely szintén a tudatos nevelést 
célozta, hiszen az idei évben a szűrővizsgálatok 
mellett iskolásoknak tartott prevenciós előadá-

sokkal, online kvízzel is bővült a program. Az 
előadásokat a diákok számára Dr. Gaál Edit, a 
somlóvásárhelyi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) 
vezetője tartotta. A kvíz kapcsán a diákok - élet-
koruknak megfelelő kérdések megválaszolásával 
- az egészséges táplálkozás, egészséges életmód 
témakörben mutathatták meg tájékozottságukat.  
A nyertes osztályok jutalma egy-egy gyümölcs-
kosár volt. Az ilyen kezdeményezések kiemelten 
fontosak és hasznosak, hiszen az egészséges élet-
módra való nevelés egy komplex folyamat - ahol 
fontos szerepe van a szülők példamutatásának, 
az oktatási intézmények nevelőmunkájának - 
amelyben hosszú távú cél saját és gyermekeink 
egészségének megőrzése. 

Nyárs Hajnalka

„légy tUDAtos! táplálkozz okosAn!”

Dr. Gaál Edit, a somlóvásárhelyi 
Egészségfejlesztési Iroda (EFI) vezetője
Fotó: Kovács Zsolt

inDUl A bocsoDA – „iskolAkóstoló” szÜlőknek

gárDonyis mesemonDók bán-ki-mit-tUD?

Az óvodában járó gyermekek elérve a nagycsoportos 
kort, majd elhagyják a jól megszokott közösséget, 
hogy átlépjenek egy új, számukra még ismeretlen 
világba, az iskolába. Szüleik örömteli, de nagy fele-
lősséggel járó döntés előtt állnak, amikor gyermekük 
számára iskolát választanak. A Devecseri Gárdonyi 
Géza Általános Iskola és AMI 2016. november 22-én 
tájékoztató szülői értekezlet keretében mutatkozott 
be a tanköteles tanulók szülei számára. „Az iskolába 
lépés mérföldkő a családok életében, ezért nagyon 
fontos, hogy a szülők időben jussanak megfelelő 
információhoz az iskolával kapcsolatban” – mondta 
Lennerné Pál Szilvia óvodavezető, aki köszöntötte 
az egybegyűlteket.  Ferenczi Gábor polgármester 
kiemelte, hogy minden szülőnek élnie kell alkot-
mányos jogával, hogy helyben járassa iskolába 
gyermekét, mivel a gyermek érdeke is ezt kívánja. 
Véleménye szerint a helyi általános iskola mind 
felszereltségben, mind szakmaiságában alkalmas 
arra, hogy az óvodában folyó magas szakmai munka 
folytatása legyen. Mayer Gábor az általános iskola 
vezetője prezentációban mutatta be a szülőknek 
az iskola infrastruktúráját, a közelmúltban zajlott 
fejlesztéseket, kitért az első osztályban alkalmazott 

Meixner-féle olvasástanítási módszer sikerességére, 
a tanórán kívüli tevékenységek (Coerver foci, úszás a 
4. és 6. évfolyamon, képzőművészet, néptánc, tábor, 
színház, kirándulás, versenyeztetés) sokszínűségére 
és előnyére. Kiemelte a Zeneiskolában folyó magas 
színvonalú oktató-nevelő munkát, mely hozzájá-
rult ahhoz, hogy a zenei oktatás országos szinten 
elismert legyen. Beszámolójában elmondta, hogy 
az iskola jó kapcsolatot ápol a civil szervezetekkel, 
hatóságokkal is. Az igazgató úgy véli, hogy a gyermek 
igényeire figyelő szülő az óvodáskor végén nem 
iskolát, hanem tanító nénit választ. Bognárné Simon 
Katalin az alsó tagozat igazgatóhelyettese bemutatta 
a jól bevált iskola-előkészítő „Bocsoda programot”, 
hangsúlyozta a Meixner-módszer előnyeit, mely 
kitér a szókincsfejlesztésre is, ami a mai felgyorsult 
világban elengedhetetlen a gyermekek számára. 
Ismertette, hogy az iskolában újdonság a MATAN-
DA korongos abakusz, mely eszköz és módszer is 
egyben, és amelynek segítségével a gyermekek hoz-
zájuk közel álló módon sajátíthatják el a matematika 
alapjait. Elmondta, hogy az iskola amellett, hogy a 
legkorszerűbb technikai eszközökkel rendelkezik, 
kiváló szakembereket (gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus, logopédus) foglalkoztat, akik a tanu-
lásban akadályozott gyermekek számára nyújtanak 
segítséget. Felhívta a szülők figyelmét arra, hogy 
bátran látogassák az iskolai rendezvényeket, figyeljék 
az iskolát az internetes felületen is. Az iskola bemu-
tatását követően a jelenlévők megismerkedhettek 
a leendő elsős tanító nénikkel. Martonné Csom 
Adél-Koller Gyöngyi, Bodrogi Anikó-Géczyné Varju 
Rita, röviden bemutatkoztak a leendő első osztá-
lyosok szüleinek. Elmondták, hogy fontos a tudás 
megszerzése, de a legfontosabb, hogy a gyermek jól 
érezze magát. Elengedhetetlennek tartják a pozitív 
hozzáállást, hogy a gyermekeket fokozatosan ve-
zessék be az iskola világába - hiszen mikor átlépik 
a küszöböt még óvodások – időt hagyva az ismer-
kedésre és a megismerésre. Kiemelték bemutatko-
zásukban azt a fontos pillért, mely munkájuk során 
mindegyikőjüket vezet, a szeretetet. Úgy vélik, ha a 
pedagógus szereti a gyermeket, akkor azt a gyermek 
is viszonozza, és csak attól tanulnak, akit szeretnek. 
A tartalmas értekezlet után a szülőknek lehetősége 
nyílt a vezetőkkel, tanítókkal, egymással, a megfogal-
mazódott gondolatok megosztására, eszmecserére.

Nyárs Hajnalka

XXII. alkalommal került meg-
rendezésre Noszlopon a Somló 
Környéki Mesemondó Találkozó. 
Iskolánkat Németh Hanna 2.a osz-
tályos, Dávid Eszter 4.b osztályos, 
és Bognár Dávid 5.a osztályos ta-
nuló képviselte. Az idei megmé-

rettetésen is sikeresen szerepeltek.
Eredmények:
1-2. évfolyam Németh Hanna 
Gyémánt minősítés
4-5. évfolyam Dávid Eszter 
Gyémánt minősítés

Martonné Csom Adél

Több éve rendezi az ajkai Bánki 
Donát Szakközépiskola BÁN-KI-
MIT-TUD? c. versenyét. A sikerét 
mutatja, hogy idén is kb. 30 3 fős 
csapat vett részt a környék oktatási 
intézményeiből. Iskolánkból 4 csapat 
is indult, 7-8. osztályos tanulók. A 
verseny témája kiterjedt az irodalmi, 
földrajzi, fizikai, informatikai, an-
gol nyelvi ismeretekre, s leginkább 
problémamegoldó gondolkodást, 

kreativitást igényelt. Tanulóink jól 
szerepeltek, a dobogóról ugyan 
lemaradtak, de két csapat  a 6-9. 
helyen végzett, kettő pedig a közép-
mezőnyben. A jutalom - pl. okos óra, 
pendrive - nagyon csábító volt, de 
az nem minden, fontosabb, hogy a 
részvétel rutinosabbá, versenyekben 
jártasabbá tette a tanulókat.

Firczi Irma

Résztvevő csapatokNémeth Hanna, Dávid Eszter, Bognár Dávid Fotó: Martonné Csom Adél
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„minDen csAláD kÖzponti tAgjA A gyermek...”
Interjú Séfer Hajnalkával, a Fanni Ház vezetőjével
Mi történt veletek a megnyitó óta?
Rengeteg megkeresés érkezett hoz-
zánk, többnyire eltérő fejlődésmene-
tű gyerekek családjaik kerestek meg 
minket, hogy személyes találkozás 
kapcsán közösen találjunk megol-
dást a problémákra, de voltak olya-
nok is, akik csak pusztán az iránt 
érdeklődtek, hogy valójában mivel 
is foglalkozunk itt a házban.
Mit kell értenünk az eltérő fejlő-
désmenet kifejezés alatt? Mihez 
képest eltérő? 
Eltérő fejlődésmenet mutatkozhat 
egy gyerek mozgásfejlődésében, szo-
ciális viselkedésében, beszédfejlődé-
sében, illetve a társas kapcsolatainak 
alakításában, amikor az adott terüle-
teken a védőnői szűrővizsgálatokban 
meghatározottakkal szemben eltérés 
észlelhető. Ugyanakkor elmondható, 
hogy nem minden átlagostól eltérő 
esetben beszélhetünk megkésett 
fejlődésmenetről, ezért a problé-
mák észlelésekor a szülők megke-
resésének eleget téve megnézzük a 
gyerekeket, majd eldöntjük, hogy 
szükséges-e további intézkedés, 
vagy otthon támogatható a gyerek 
fejlődése. A Fanni Ház ugyanis nem 
diagnosztizál, bizonyos problémák 
észlelése kapcsán felvesszük a kap-
csolatot a megfelelő szervezetekkel 
és szakemberekkel. 
A BTMN-es és SNI-s gyerek szá-
mára tudtok segítséget nyújtani?
Igen. A Fanni Ház különlegessége 
abban áll, hogy a családot vonja be 
a fejlesztési folyamatba, egészen az 
anamnézis elkészítésétől a szenzoros 

integrációs terápia megvalósításáig. 
A legtöbb esetben ezzel a terápiával 
eredmények érhetőek el, de csak a 
családdal együtt. Család nélkül 
nincs a kezeléseknek hosszú távú 
eredménye.
Véleményed szerint melyek azok 
az emberi tulajdonságok a szak-
embereknél, amelyek segítenek a 
gyerekek kezelésében?
Rendszerszemlélet. Rendszer, mint 
család rendszere. Minden család egy 
rendszer, melynek központi tagja a 
gyerek.  Ha a gyereket empátiás, csa-
ládcentrikus szemlélettel tudjuk fo-
gadni, és a családot felölelve tudjuk 
megsegíteni, akkor eredményeket 
tudunk elérni. Kizárólagos módszer 
nincs. Ha egymás szakterületeit el 
tudjuk fogadni, tiszteletben tudjuk 
tartani, és a gyerek érdekében egy-
mással közösen tudunk dolgozni, 
akkor tudunk sikereket elérni.
Elmondásod szerint nem megfe-
lelő egy tanulásban akadályozott 
gyerek tanóráról való kiemelése, 
és e módon történő kis csoportos 
fejlesztése Akkor mi jelenthetné szá-
mukra a megoldást a fejlesztésben?
Szűrőrendszeren és a törvénykezé-
sen kellene változtatni, visszanyúlva 
egészen a jogszabályokig. De vissza-
nyúlhatunk akár a felsőoktatásig is, 
hogy a pedagógusok többet és mást 
kapjanak. Nem akkor kell észbe kap-
ni, amikor az osztályban ül a gyerek, 
hanem sokkal korábban, amikor a 
legelső szenzoros tüneteket mutatja. 
Ez pedig már egészen kicsi korban 
érzékelhető.

A Fanni Házban történő kezelé-
sek egy része államilag finanszíro-
zott, másik részét a szülők fizetik. 
Látsz-e abban problémát, hogy a 
szülők egy része ezt nem engedheti 
meg magának?
Óriási probléma ez, igen. Törek-
szünk és próbálunk szerződni min-
den olyan állami szervezettel illetve 
más intézményekkel, akik tudnak 
nekünk ebben segíteni, mert a szülők 
egy bizonyos része nem tudja azt 
megtenni, hogy fizesse az óraszámot.
Milyen időbeosztással dolgoztok 
a házban?
Az időbeosztást a családok igényei-
hez igazítjuk. Jelenleg még hétvégén 
is dolgozunk, mert vannak családok, 
akik csak ilyenkor tudják igénybe 
venni szolgáltatásainkat. Előfordul 
olyan eset is, amikor házhoz me-
gyünk.

Jelenleg milyen korú, és mennyi 
gyerekkel foglalkoztok?
A legkisebb egy három hónapos 
baba, de volt már 6 hetes pici is itt 
nálunk. A legnagyobb pedig már fel-
nőtt 33 éves, akit nem nevezhetünk 
már gyereknek. 40-50 fő között van 
a jelenlegi létszám.
Gondoltatok-e nyílt nap szervezé-
sére a lakosság számára?
Igen, jelenleg folyamatban van gye-
rekeknek és szülőknek, valamint 
külön szakembereknek nyílt nap 
szervezése, mert úgy érezzük vol-
na erre igény. Emellett szeretnénk 
tájékoztató anyagot is elhelyezni az 
egyes intézményekben, amennyiben 
erre engedélyt kapunk.
Köszönöm az interjút, sok sikert 
kívánok munkátokhoz!

Nyárs Hajnalka

A Devecseri Család-és Gyermekjóléti Központ 
és Szolgálat székhelyén hívták össze a város 
fenntartásában működő szociális feladatokat 
ellátó kollégákat, hogy együtt ünnepelhessék 
meg a Szociális Munka Napját. A kezdeménye-
zés Nógrád megyéből indult, melynek célja nem 
az ünneplés, hanem az, hogy legyen egy nap az 

évben, amikor mindenki a szociális szakmára 
figyel, kiváltképp azokra, akik sokat tesznek a 
mindennapokban az elesettekért. Városunkban 
a házi segítségnyújtás, a nappali ellátás, a szo-
ciális étkeztetés és a falugondnoki szolgáltatás 
azon tevékenységek, melyek során az intézmény 
dolgozói segítségükre vannak a rászorulóknak. 
A rendezvényen György Anita intézményve-
zető köszöntötte kollégáit, megköszönte a 
lelkiismeretes, alázatos hozzáállásukat, majd 
Ferenczi Gábor polgármester köszönte meg 
a területen dolgozók munkáját. Az esemény 
örömteli pillanat volt, mikor Buzásné Németh 
Szilvia kolléganőt,  25 éves közalkalmazotti  
jubileuma kapcsán köszöntötte a városveze-
tő. Azt gondolom, hogy a szociális szférában 
dolgozók elkötelezettségének méltatása, meg-
becsülésük fontosságának hangoztatása nap 
mint nap fontos lehetne, hiszen ők azok, akik a 
reménytelenséggel teli világban képesek segítő 
kezet nyújtani másoknak. 

Nyárs Hajnalka

Fotó: Kovács Zsolt

Buzásné Németh Szilvia köszöntése

egy nAp A segítő kezekért

HirDessen 
nálUnk!

Hirdetések, 
köszönetnyilvánítások, 

jókívánságok díjai:
Teljes oldal (1/1): 35 000 Ft

Fél oldal (½): 18 000 Ft
Negyed oldal (¼): 9500 Ft

Nyolcad oldal (1/8): 5000 Ft
Tizenhatod oldal (1/16): 2600 Ft

4 x 4-es területű: 1400 Ft
Apróhirdetés (20 szóig): 600 Ft

A hirdetési szöveget a könyvtár 
információs pultjánál lehet leadni.
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Még nincs két éve, hogy az embermese Gál 
Sándornéról, Ilikéről szólt. Akkor nagyszerű 
egészségnek örvendett. A jövőről is beszélget-
tünk. Ki gondolta volna, hogy az a jövő nagyon 
rövidre volt szabva. Az ő emlékének is adózva 
lánya, Magvasné Gál Ilona mondja el életmeséjét.
Gál mama visszahozta égbe készülő unokáját

Ica 1957-ben született Devecserben egészsége-
sen. Átlagon felüli méretekkel. Aztán ok nélkül 
rohamosan fogyni kezdett. Orvostól orvosig 
jártak eredménytelenül. A bölcsődében sem 
vállalták a felelősséget. Hosszabb idő után a 
kórházban sem találták meg az okot. Mindenki 
a legrosszabb bekövetkezésétől tartott. Az utolsó 
előtti pillanatban dr. Nagy Miklós levegővál-
tozást javasolt. Azonnal indultak Olaszfaluba 
a Gál nagyszülőkhöz. A drága mama a kis so-
ványság láttán először megrettent, aztán min-
dent félretett, hogy összes szeretetével segíteni 
tudjon. Nem csak életben tartotta unokáját, de 
fél év alatt úgy felerősítette, hogy itthon újra 
mehetett bölcsődébe, majd óvodába. Teljesen 
meggyógyult. Később már ő vigyázott 4 éves 
Zsuzsi húgára. Libaőrzés közben tücsköt, lepkét 
fogtak, lesték a békákat, kerékpároztak. Szép 
gyerekkoráért ma is szeretettel gondol szüleire 
és nagymamájára.

Tanulni jó…
Első és második osztályban Varga Sándorné, 3-4. 
osztályban Balogh Gáborné tanította. Felsőben a 
rajzos Kovács József volt az osztályfőnök. Kedvenc 
tanára Daru Erzsébet és Zselinszky Zsuzsa volt. 
Adorján József énekkarában és kamarakórusában 
énekelt. Hat évig zongorázni tanult. Felsős korá-
ban már „tanított”. Gyengébb társait korrepetálta. 
1972-ben Szekszárdon kezdte a kereskedelmi 
szakközépiskolát. A kollégiumból ünnepekkor 
jöhettek haza. Így találkozott 1973 szilveszter 
táján Magvas Andrással. Kapcsolatuk a következő 
év húsvétján vált komollyá. Bandi nagyon szépen 
tudott udvarolni. (később nagyszerű férj lett.)

...tanítani még jobb
Ica kereskedelmi érettségivel Káptalanfán kez-
dett tanítani képesítés nélkül 1976 szeptembe-
rében. Novemberre házassággá érett a kitartó 
hűséges udvarlás. 1977-ben megszületett And-
rás. Egy év szülési szabadság után 3. osztályt ka-
pott Devecserben, egy kitűnő segítőkész társsal, 
Takács Miklósnéval, de volt napközis és oroszt 
tanító a felsőben. Soha nem volt problémája 
sem a szülőkkel, sem a gyerekekkel. 1983-ban 
megszületett Nikolett.

Hosszú tanítási szünet
1991-ben férjével egy nap alatt kocsmanyitásról 
döntöttek. Az engedélyt, a kölcsönt a nyaralást 
megszakítva lehetőség szerinti utolsó napon 
szerezték meg. Fájó szívvel, de anyagi okok miatt 
Ica 1991-ben kilépett az iskolából és vállalkozóvá 
lett. Megnyitották a presszót. Besegített a kocs-
mában, fagyit mért a „Farkasban” nyáron, télen 
a butikban ruhát, könyvet árult. Gyors ötlettel 
fagyis tricikliket vásároltak, amelyekkel fiúk 
és az alkalmazott fagyit hordott az utcákban. 
Közben kölcsönt törlesztettek és családi házat, 
a Somlón pincét, presszót építettek.
Új tanévnyitó és záró
2003-ban egy gyors döntés után Ica visszatért 
az iskolába egy éppen tanító nélküli maradt első 
osztályhoz. Nagyszerű kollégák vették körül, akik 
mindig készek voltak segíteni. Így tudott beteg 
édesanyja mellett tölteni több napot. 50 évesen 
végezte el a gyógytestnevelő szakot. 25 tanítási 
év után ment nyugdíjba 2016-ban. Okként em-
líti, hogy Niki iskolába jár, ezért többször kell a 
2 éves unokára Áronkára vigyázni és több időt 
szeretne tölteni Laura unokájával, András 14 éves 
nagylányával. Meggyőződése, hogy nyugdíjas 
férje mellett van a helye, aki 40 éve nagyszerű 
társa jóban, rosszban. Jelmondata továbbra is:
„Mindig úgy élj a jelenben, hogy a jövőben meg-
bánás nélkül gondolhass a múltra!”

Váti Ferenc

embermesék 
Élete véletlenek és gyors döntések sorozata

Esküvő

Gál mamával és az első gyermekkel, Andrással 
1977

Bandi, Niki, Ica, András 1985-ben

Nyugdíjban (a Genfi tónál)

Együtt a család (balról) Ica édesanyja, Ica férje- Bandi, fia-András, menye-Kriszta, unokája- 
Laura, lánya-Niki, veje-Fecó, unokája-Áronka
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megkezdte próbáit a „Bozót” 
Néptáncegyüttes
A program időpontja: 2016. október 
29-től folyamatosan
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Ha-
gyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 30-40 fő
Már az első alkalommal harminc-
két fő érkezett a Kiscsőszön induló 
kistérségi „Bozót” Néptáncegyüttes 
próbájára. A térségünk eldugott mi-
volta, a Marcal-vidékének cserjés, 
bokros területe ihlette a humoros 
Bozót elnevezést, melyet a főutakhoz 
közelebbi települések lakói gyakran 
használtak, ha ezt a térséget emle-
gették. A széles érdeklődői kör azt 
bizonyítja, hogy ebben a bozótban 
is van bőven értéket kívánó lélek. A 
táncpróbákat heti rendszerességgel, 
hétfőnként, 18.30-tól 20.00-ig tart-
juk, a kiscsőszi Faluház termében. 
Szeretettel várunk minden felnőtt 
érdeklődőt, korhatár nélkül.
Kukonyák a Pávában
A szűkebb régiónkból egyetlen 
néptánccsoport volt képes arra a 
magas színvonalra, amely az elő-
döntők során a televíziós döntőbe 
jutást eredményezhette a Fölszállott 
a Páva programban. Ez a csapat a 
Badacsonytördemici székhellyel mű-
ködő Kukonyák Néptánccsoport. 
Az alsó tagozatos gyerekekből álló 
társaság Nyárádmagyarósi táncával 
egészen a TV-s elődöntőig menetelt, 
ahol szenzációs hangulatot teremtve, 
korukat meghazudtoló minőségben 
mutatták be táncaikat. A továbbju-
tásnak nem örülhettünk, de ez nem 
homályosítja el azt a fényes süveget, 
melyet az elmúlt hónapok építkezé-
sére elhelyeztek a gyerekek. A táncok 
hiteles, felnőtteket megszégyenítő 
előadása, a koreográfia magas mi-
nősége a mester, Szabó Csaba és a 
Gyerekek közös érdeme. 
Vendégségben Tatán
A program időpontja: 2016. novem-
ber 12-13.
A program helyszíne: Tata
A program szervezője: Kenderke AMI
Érintettek létszáma: kb. 200 fő
A Kenderke Alapfokú Művészeti 
Iskola november 12-13-án meg-
rendezte a 15. Márton Napi Szóló-
tánc Versenyt és Tánctanítást Tatán. 
A rendezvény nagy sikert aratott, 
már nem csak a régióból, hanem 
távolabbról is érkeztek érdeklődők, 
versenyzők. Az egész napos versen-
gést követően este nyolc óra után 
sikerült a Zsűri döntését kihirdetni. 
A tanácskozás alatt Egyesületünk 
képviseletében Kovács Norbert 

tartott táncházat a gyerekeknek. A 
táncház végén az ügyesebbek önál-
lóan is megvillantották tánctudásu-
kat a Németh Dénes vezette zenekar 
előtt. A rendezvény vasárnap somo-
gyi és gyimesi táncok tanításával 
folytatódott.
Dalkörök, közösségek 
találkoztak Noszlopon
A program időpontja: 2016. novem-
ber 19.
A program helyszíne: Noszlop
A program szervezője: Nemzedékek 
Kórus
Érintettek létszáma: 100 fő
Magyar Istvánné, lelkes noszlopi kö-
zösségszervező, kulturális szakember 
kezdeményezte azt a rendezvényt, 
melynek keretében népdalkörök 
találkoztak és mutatták be egymás-
nak dalos ismereteiket. A térségből 
és távolabbról érkezett vendégek 
(Noszlop, Takácsi, Gyulafirátót, Ke-
menesmagasi) közel két órás, han-
gulatos gálaműsort adtak a noszlopi 
faluházban, melyre a falu lakóit is 
meghívták. A gálát követően értékelő 
beszélgetés zajlott, melyre az ajkai 
Horváth Magda tanárnőt és Kovács 
Norbertet hívták meg szakértőként. 
Mindketten azt hangsúlyozták, hogy 
az esemény legfőbb eredménye a kö-
zösségek együttléte és a baráti alka-
lom, melyet érdemes volna a lehető 
leggyakrabban megvalósítani. 
Iskolásaink Borszörcsökön
A program időpontja: 2016. novem-
ber 20.
A program helyszíne: Borszörcsök
A program szervezője: Borszörcsök 
Önkormányzata, Élő Forrás Hagyo-
mányőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 80 fő
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti 
Iskola növendékei vendégszerepel-
tek Borszörcsökön, a Falu Idősek 
Napja rendezvényén. A település a 
Somló mellett fekszik, a helyi em-
berek tisztelik, nagyra becsülik a 
népi kultúrát. Ennek megfelelően 
nagy szeretettel fogadták a Török 
Sándor vezette devecseri gyermek 
csoportot, akik az idei évben elsajátí-
tott táncokból mutattak be egy rövid 
összeállítást. Török Sándor beszélt 
az Intézmény működéséről, bemu-
tatta a fenntartó Élő Forrás Hagyo-
mányőrző Egyesületet. Az előadást 
nagy tapssal fogadta a közönség és 
a gyerekekkel együtt érkező rokon-
ság. A bemutatót követően bőséges 
vendéglátással kedveskedtek a meg-
hívók a csoport tagjainak.
Bemutatkoztunk a magyar 
Fesztivál Szövetség 
Közgyűlésén

A program időpontja: 2016. novem-
ber 22.
A program helyszíne: Veszprém, 
Hangvilla
A program szervezője: Magyar Fesz-
tivál Szövetség
Érintettek létszáma: 50 fő
A Magyar Fesztivál Szövetség 
Veszprémben, a Hangvillában tar-
totta Közgyűlését, mely egész napos 
programban mutatta be a Veszprém 
megyei rendezvényeket. A kiemelke-
dő minőséget képviselő fesztiválok 
között a Kiscsőszi Pajtafesztivál is 
bemutatkozhatott, mely nagy meg-
tiszteltetés számunkra. A Szövetség 
egyben meghívta a fesztiválunkat 
tagjai sorába. A belépési dokumen-
tumokat már ki is töltöttük, így bí-
zunk abban, hogy rövidesen a Szö-
vetség tagjainak sorában lehetünk.
Nemzetközi önkéntes csoport 
járt Kiscsőszön
A program időpontja: 2016. novem-
ber 23.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Fekete Sereg 
Ifjúsági Egyesület, Élő Forrás Hagyo-
mányőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 25 fő
A nagyvázsonyi székhelyű Fekete 
Sereg Ifjúsági Egyesület régi bará-
ti partnerünk. Az elmúlt években 
többször is látogatást tettek Kiscső-
szön, az általuk szervezett önkéntes 
programok résztvevőivel. Így történt 
ez november 23-án is, amikor egy 
17 fős nemzetközi csoport látogatott 
el hozzánk. A fiatalok egy önkéntes 
program keretében töltenek néhány 
hetet Magyarországon. A magyar 
hagyománnyal való élet-közeli ta-
lálkozás céljából jöttek el Kiscsőszre. 
Oktatási intézményekben fognak fog-
lalkozásokat, játszóházakat tartani. 
Veszprém megyei Értékünnep
Herend,2016. november 25.
A program időpontja: 2016. novem-
ber 25.
A program helyszíne: Herend
A program szervezője: Nemzeti Mű-
velődési Intézet
Érintettek létszáma: 500 fő
A Nemzeti Művelődési Intézet 
Veszprém Megyei Irodája, valamint 
a Veszprém Megyei Önkormányzat 
által megvalósított Veszprém Megyei 
Értékünnepen az Élő Forrás Hagyo-
mányőrző Egyesület is képviselte 
és bemutatta térségünk értékeit. 
A legkülönbözőbb kézzel fogható 
kézműves termékek, tárgyiasult 
alkotások mellett számtalan színes 
kiadvány bizonyította térségünk 
minden szakterületi kategóriában 
kiemelkedő rendkívüli gazdagságát. 

Az értékasztalok berendezése után 
szakmai konferencia vette kezdetét, 
ahol több partner szervezetünk is be-
mutatkozott. Hoffner Tibor szakmai 
tájékoztatójában kiemelte, hogy a 
helyi értékek felkutatásába, az ér-
tékőrzésbe bevont fiatalokra a közös 
munka nagyon jó hatást gyakorol. 
A konferencia után helyet kaptak a 
megye gasztronómiai értékei is. A 
hagyományosan elkészített sajtok, 
sütemények, kiváló borok és pálin-
kák fergetegében tartalmas beszélge-
tések alakultak ki a vendégek között. 
Homokbödögei Kamara 
Néptánc Fesztivál
A program időpontja: 2016. novem-
ber 26.
A program helyszíne: Homokbödöge
A program szervezője: Homokbödöge 
Néptáncegyüttes, Élő Forrás Hagyo-
mányőrző Egyesület (partner)
Érintettek létszáma: 200 fő
A veszprém megyei táncélet egyik 
legjelentősebb rendezvénye a ho-
mokbödögei Kamara Néptánc Fesz-
tivál, melyet immár hagyományosan 
november tájékán rendeznek meg 
a helyi néptáncosok. A Művészeti 
iskola és a Homokbödöge Néptánc-
együttes, személyesen Bors Éva és 
Ihász László sokat tesznek azért, 
hogy ez az esemény valóban magas 
színvonalon gazdagítsa a régió 
táncéletét. A versenyző csoportok 
már nem csak Veszprém megyéből, 
más megyékből is jelentkeznek, ki-
váló minőségű versenyszámokkal 
neveznek. A programot idén is 
rangos zsűri értékelte, akik a he-
lyezések kiosztása mellett szakmai 
véleménnyel is ellátták a csoporto-
kat. A zsűri tagjai: Majorosi Tímea, 
Végső Miklós, Hámori Balázs
A bemutatók egész délután zajlot-
tak, majd tekézés, táncház, színházi 
előadás színesítette a programot. A 
rendezvény kiemelt támogatója az 
Élő Forrás Hagyományőrző Egye-
sület volt.
Helyezések:
Gyerekek: 
1. díj: Homokbödöge alsó tagozat
2. díj: Homokbödöge felső tagozat
Ifjúsági: 
1. díj: Regös-Rege
2. díj: Ajka-Padragkút
3. díj: Veszprém Ifjusági
Felnőtt: 
1. díj: Zalagyöngye-Gerence
2. díj: Forgatós Kamara NTE
3. díj: Homokbödöge TE
Különdíj: 
Gerence NTE – Bakonyi leány tán-
cok
Homokbödöge – Nagyugrósok

Az élő Forrás egyesÜlet legújAbb Hírei
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Szezonzáró 
Sikerült visszakapaszkodni a közép-
mezőnybe, bár elszúrni is a végét egy 
kicsit. A Devecser SE csapata a 11. 
helyen zárta a megyei I. osztály őszi 
szezonját. Cserna Róbert, a Devecse-
ri Sport Egyesület futballcsapatának 
edzője értékelte az elmúlt két hét és az 
előtte lévő felemás szezon eseményeit.
2016. november 13. Devecser SE- 
Balatonfüred 1:3 (1:1) 
Gólszerző: Szakonyi, illetve Miskei 
(2), Sergő.
Jók: Orbán T., Rába, illetve Miskei, 
Emperger
Cserna Róbert: A jóval esélyesebb, 
éllovas Balatonfürednek egy döntet-
lenje volt összesen az őszi fordulók-
ban. A meccset a pályánk alkalmat-
lansága miatt Ajkán, műfüves pályán 
játszottuk le. Nem akartuk elkövetni 
azt a hibát, mint tavaly, amikor „tacs-
csra vágtuk” a pályánkat és milliókba 
került a helyreállítása. Sajnos az „ide-
genben” lejátszott meccs is a fiatal 
vendégcsapatnak kedvezett, akik heti 
öt alkalommal - a mi csapatunknál 
átlag nyolc évvel fiatalabb gárdával 
- műfüvön edzenek. Ennek ellenére 
jó meccset játszottunk ellenük, mert 
már az első is egy „kiki” félidő volt. Ők 
szerezték meg a vezetést egy szeren-
csétlen beadást követően. Elég hamar 
sikerült egyenlítenünk, és mindkét 

oldalon adódtak további lehetőségek 
a gólszerzésre. Jól játszottunk, sze-
rintem a szezon legjobb félideje volt. 
A második félidőben aztán szépen 
lassan felőröltek minket, kijött a két 
csapat közti edzés-, és korkülönbség. 
Mondhatjuk, hogy megérdemelten 
nyertek úgy, hogy mi sem vallottunk 
szégyent, a csapatunk végre fegyel-
mezett és egységes volt.
2016. november 20. Várpalota 
BSK-Devecser SE 3:3 (1:0) 
Gólszerző: Kaufmann, Új, Ilyés, illetve 
Paksai, Szakonyi, Burucs 
Jók: Kaufmann, illetve mindenki.
Cserna Róbert: Ők szerezték meg a 
vezetést, amit a félidő végéig meg 
is tartottak, majd 3-1-re fordítot-
tunk. A második félidő első negyed 
órájában rúgtunk három szép gólt, 
kihagytunk két hatalmas ziccert és 
ráadásul kiállítottak egy várpalotai 
játékost is. A kiállítás minket zavart 
meg, mert egyszerűen nem tudtunk 
élni a lehetőséggel, ráadásul a közel 
fél órás emberelőnyünkben kaptunk 
még két gólt is.
-Hogy értékelnéd az elmúlt szezont?
Az elején nagyon nehezen álltunk 
össze, amiről korábban már beszél-
tem. Négy szakaszra bontanám az őszi 
fordulókat. Az elsőben egy döntetlen, 
egy vereség, egy győzelem volt a mér-
legünk, amit betudtam a kezdésnek. 

Utána jött öt vereség zsinórban, ami 
rendesen demoralizálta a csapatot. Az 
úrkúti győzelmünktől vettem egy új 
időszámítást, ahol aztán egymás után 
négyszer tudtunk nyerni. Lett önbizal-
ma, és abszolút jól ment a csapatnak. 
A zirci vereség volt aztán az első, ahol 
gyakorlatilag megverettük magunkat, 
majd jött egy sokkal esélyesebb füredi 
gárda, és végül a várpalotai meccs, 
ahol szintén csak magunkat okolhat-
juk a vereségért. Öt új fiatallal kezd-
tük meg a szezont, mert a Horváth 
ikreket vehetem teljesen újoncnak 
a felnőtt csapatnál, illetve három 
Ajkáról igazolt fiatal: Paksai, Rába 
és Szőllősi, akiket szintén be kellett 
építeni a csapatba. Sajnos ez nagyon 
sok időt vett igénybe. A másik nagy 
problémánk a három keresztszalag 
szakadásos játékosunk egy félév alatt. 
Orbán Andrisra egyetlen egy meccsen 
sem tudtunk számítani, Illés Misi a 
második fordulóban „szakadt el”, a 
testvére Norbi a kilencedik fordulóban 
Úrkút ellen dőlt ki. Eichinger Robi-
nak az utolsó két fordulóra telt le az 
eltiltása. Az ikrek közül Horváth Ricsi 
abszolút nem tudott nálunk játszani, 
mert az U19 csapatunk trógersága 
miatt, végig vissza kellett segítenie az 
ifiben, hogy ki tudjon állni a csapatuk. 
Egyszóval volt problémánk a tizenki-
lenc fős keret ellenére is rendesen.

Ifj. Kozma György

Kedves meglepetésben volt részük a 
gyermekeknek, híveknek dec. 4-én a 
vasárnapi szent misén, Káptalanfán. 
Nem a télapó, hanem személyesen 
Szt. Miklós püspök - egyszerűbb 
nevén - a Mikulás jött el hozzájuk. 
Schwartz Márton plébános Úr jelen-
leg sajnos kórházi gyógykezelés alatt 
áll. Helyettesítője, ez év októberében 
pappá szentelt Paál Ede balatonal-
mádi káplán már másodízben járt a 
faluban, s látta el a papi teendőket a 
Szt. Miklós püspök névünnepéhez 
legközelebbi vasárnapon is. Miklós 
püspök ismerte a járást, mert tavaly 
Márton Atya hívására már elláto-
gatott a káptalanfai templomba a 
gyerekekhez. Puttonyában nem-
csak csoki mikulást hozott, hanem 
kitűnő hangjával énekelt is, és szólt 
a gyerekekhez, akik megilletődve 
vették át az ajándékot. Virgácsot 
senkinek sem osztott Szt. Miklós. A 
sok ministráns, akik Márton Atyát is 
körülveszik mindig, örömmel szorí-
tották magukhoz a csokoládéfigurát. 
Kellemes derültséget keltett, mikor 
Miklós püspök Paál Ede káplán úr-
nak is átadott jóságáért egy csoki 

mikulást. De nemcsak ők, hanem 
minden misén megjelent gyermek 
kapott az ajándékból, az énekes in-
telmekből:
„Tanuljatok szeretni, erre adok példát, 
Én is Jézustól kaptam ajándékát. 
Ő költözött szívembe, bennem él. 
Felkarolni árvát, szegényt: kincset ér. „
A szertartás végén Csordás Emília 
egyházi adminisztrátor, aki a sekres-
tyési és kántori feladatokat 2008-tól 
ellátja, érdeklődésemre elmondta, 
hogy nagyon örülnek a hívek a helyet-
tesítő káplánnak, aki az éjféli misét is 
celebrálja majd, de igen-igen várják 
Márton Atya felgyógyulását. Jó hírek-
kel szolgált az Atya egészségi állapotát 
illetően. Hatásosak a gyógymódok, 
mondta Emília mosolyogva. Már az 
Atya, a kórházi ágyán felülve, akkora 
keresztet rajzolt a jobb karjával a leve-
gőbe, hogy egy püspök is megirigyel-
hetné. Pedig azelőtt alig bírta fele-
melni a karját. Arra a kérdésre, hogy 
mi lehet a titka annak, hogy Márton 
Atyát nemcsak a kolontáriak,  hanem 
15. éve az  „új helyén” - Káptalanfa, 
Nemeshany, Bodorfa, Gyepükaján - is 
igen szeretik, a következőt fogalmazta 

meg: az Atyában azt kedvelik talán, 
hogy ő nem érezteti, nem mondja, 
hogy én egy pap vagyok, hanem, ha 
gyerekkel beszél, akkor ő is ártatlan 
gyermek lesz, beleéli magát a kicsik 
lelkébe. A gyerekek még a nagy kor-
különbséget is elfelejtik, mert szeret 
viccelődni is velük. Vitték mindig a 
táskáját, segítették a járókeret haszná-
latában is, szeretetükkel körülveszik 
mindig. Ha szegény fordul hozzá, ak-
kor őt is meghallgatja, segít, ha tud. 
Ha gyászolóval beszél, akkor hozzájuk 
is van néhány vigasztaló szava, átéli 
ő is lélekkel a veszteséget. Reméljük, 
a húsvéti ünnepekben már nem kell 
Márton Atyát helyettesíteni a szent 
miséken…, zárta szavait az egyházi 
adminisztrátor.

M. Mester Katalin

Devecser sportjA - A „mennyei megyei”

miklós pÜspÖk káptAlAnFán járt…
Felnőtteknek:
Szabó Magda: Az ajtó
Álmában nem, de életében egyszer 
kinyílik az ajtó az írónő előtt. Sze-
redás Emerenc ajtaja, amely mások 
számára örökre zárva marad. A meg-
ingathatatlan jellemű, erkölcséhez 
és hiedelmeihez tántoríthatatlanul 
ragaszkodó asszony házvezetőnőnek 
áll az írónőhöz. Emerenc nem csupán 
otthona, hanem lelke ajtaját is meg-
nyitja előtte, ha csak résnyire is. Az 
ajtó Szabó Magda talán legismertebb 
regénye: Szabó István forgatott belőle 
filmet, és 2015-ben felkerült a The 
New York Times sikerlistájára.

Gyermekeknek:
Bálint Ágnes: Mazsola
Manófalvi Manó, a madárijesztők 
barátja egy szép napon födél nélkül 
maradt. Szerencsére talált a mezőn 
egy jókora sütőtököt, aminek a cinkék 
már kivájták a belét. Csinosan beren-
dezte, és lámpagyújtás után vidáman 
olvasott újságot. Egyszer csámcsogást 
hallott kintről. Egy induri-pinduri 
malac rágta a házat. Ugye ti már 
tudjátok, ki volt ez az induri-pinduri 
kismalac? Hát Mazsola! Bálint Ágnes 
humoros, vidám meséjét Bródy Vera 
bábfigurái teszik még vonzóbbá min-
den gyerek számára.

kÖnyvAjánló

Devecseri városi könyvtár 
és művelődési Ház 

nyitva tartása: 
H-K: 12-17 Sz: Szünnap Cs-P: 9-17 

Szo: 8-12 (tanítási időben)
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Egy festőművész elmegy a hegyekbe, hogy témát találjon az új festményéhez. 
Találkozik a birkapásztorral.
-  Mondja, megengedi, hogy lefessem a juhait? – kérdezi a kapcsolatteremtés 

szándékával.
-  Dehogy engedem! Ki venné meg aztán az összefestett gyapjújukat?

Részeges
A feleség egy ismerős arcot vesz észre az étteremben, s odaszól a férjének:
-  Nézd, ott az a részeg volt az előző férjem. Hét éve elváltam tőle, azóta 

egyfolytában vedel.
-  Ez tényleg furcsa, ennyi ideig azért senki sem szokott ünnepelni….

Akadály
-  Mondd, miért nem veszed már el azt a csinos, szép Alizt?
-  Ha részeg vagyok, azt válaszolja, nem jön hozzám, ha józan vagyok, 

nekem nem kell!

Régi-régi történet
Pestre utazott gróf Apponyi Albert honatya, s az állomáson jegyet akart 
váltani, mire a pénztáros kisasszony ezt mondta:
-  De képviselő úr, önnek szabadjegye van!
-  Igen, igen, de most magánügyben utazom. – felelte a gróf és kifizette az 

utazás árát.
Gyűjtötte: M.Mester K. 

mosolypercek
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gyerekszáj
Tanító néni enyhén feldagadt arccal érkezik az osztályba.
Gyerek: De cuki vagy, mint a mókusok a Mogyoró Melóban, mikor tele-
tömik a pofájukat!
Tudomásomra jutott, egy tetszetős helyen mutatott, nem éppen tetszetős 
viselkedés.
Tanító: Na, jó! Erről holnap kiselőadást tartok.
Gyerek: Mi az a kiselőadás?
Tanító: Amikor bővebben kifejtem, hogy mit illik és mit nem illik.
Gyerek: Ja, már tudom! Az, amikor leszívod az agyunkat!

Nyárs Hajnalka

karácsonyi Fenyőfa vásár! 
Idén is a szokott helyén, SANYINÁL!

Vásárolja meg az ünnep díszét helyben! 
Devecser, Bem u. 6.


