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Alapítva 1927-ben

AZ ELSŐ LÁNG….  (Folytatás a 3. oldalon)

DECEMBER - KARÁCSONY HAVA - ÁLOM HAVA  
(Folytatás a 2. oldalon)

Aranyosi Ervin
Ami számít…

Ami számít az ünnepben,
azt fa alatt nem leled,

nem tudja becsomagolni,
bármily ügyes két kezed.
Ami számít, áruházban,
s pénzért nem is kapható,
csupa olyan kedves dolog,

ami szívekig ható.
Minden nap lehetne adni,
s többet érne, azt hiszem,

befoltozná a sérülést,
a sok meghasadt szíven.
Ami számít láthatatlan,

az csomagban nem lehet,
mert az igazi ajándék:

Ölelés és szeretet.
Akit szeretsz, csomagold be,

két karoddal vedd körül.
Öleld át és figyeld arcát,
– látszik, ha a szív örül!

Arcod díszítsd mosolyoddal,
s mindenkinek add tovább!
Néhány jó szó csodát tehet,
beszéljünk, tegyünk csodát!

Ne csak mondd a mondandódat,
hallgasd is a másikat,

a figyelem szép ajándék,
mely a lélekre kihat.

Vess véget a rohanásnak,
várd lemaradt lelkedet,

engedd meg, hogy utolérjen,
s szebbé tegye ünneped.

Élvezd ki, hogy szívből adhatsz,
és megélhetsz száz csodát.

Ne keresd a miérteket,
sose kutasd az okát!

Szeretettel, kedvességgel
díszítsd fel az ünneped,
s gondolj arra, hogy mi,

mind-mind, együtt ünneplünk veled!

A templom mögötti téren felállított 
mindenki karácsonyfája melletti 
adventi koszorúnál kezdődött a 
hagyományos karácsonyváró el-

nevezésű városi ünnepségsorozat. 
A szép számú megjelenteket Szen-
te-Takács Anna a Devecseri Városi 
Könyvtár és Művelődési Ház veze-

tője köszöntötte, s szólt az advent-
ről. Az első gyertyát Ferenczi Gábor 
polgármester Szövérfi Gellért tár-
saságában gyújtotta meg. A menet 

Örömteli várakozás, készülődés te-
szi meghitté a szentestét megelő-
ző adventi időszakot. A Megváltó 
születésére való várakozás, az ön-
magunk felkészítése az ünnepre, a 
reménykedés és a szeretet idősza-
ka. Gyermekek, felnőttek egyaránt 
készülődnek és titkokat rejteget-
nek. Olyan titkokat, melyek aztán 
nagyon széppé és kedvessé válnak 
számunkra. Ilyenkor mi felnőttek 
újra gyerekek leszünk. Várjuk a 
csodát, és ahogy telnek-múlnak a 
napok, egyre több fény ragyogja be 
lelkünket és otthonunkat egyaránt.

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN, 
EGÉSZSÉGBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT 
KÍVÁN A DEVECSERI UJSÁG 
SZERKESZTŐSÉGE!
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Kalendárium dióhéjban: 
December 04. Borbála napja: Szent Borbála egy 
pogány apa szép leánya volt, akit ha kereskedelmi 
útra ment, egy magas toronyba zárt. Egy ilyen 
távolléte alkalmával Borbála fölvételét kérte az 
Egyház közösségébe. A Szentháromságba vetett 
hite jeleként a torony falába, amelyen addig csak 
két ablak volt, vágatott egy harmadikat is. Apja 
hazatérve fölismerte, hogy leánya elhagyta ősei 
hitét. Emiatt azonnal meg akarta ölni, ám Bor-
bálának sikerült elmenekülnie, mert a torony fala 
és a sziklák megnyíltak előtte. A hegyek között 
egy barlangban rejtőzött, de egy pásztor elárul-
ta atyjának a rejtekhelyet. Az árulás miatt Isten 
a bárányait ganajtúró bogarakká változtatta. Az 
apa a bíró elé hurcolta leányát. A bíró kegyetlen 
kínzásokat talált ki, hogy Borbálát megtörje, 
meggyötörje. Végül fővesztésre ítélte, sírjánál 
pedig hamarosan megkezdődtek a csodák. Ezen 
a napon gyümölcsfaágat vágtak a lányok és vízbe 
tették, és egy fiú névre gondoltak. Ha karácsony-
ra kizöldül, akkor hamarosan hozzámennek egy 
olyan nevű fiúhoz.

December 06. Miklós napja: Szent Miklós a mai 

Törökország területén lévő Myra városának volt 
püspöke. Égi jel hatására választották meg püs-
pöknek. Jótékonyságáról számos történetet és 
legendát ismerünk, melyek emlékére eljön a 
Mikulás minden Miklós napra virradó éjszaka, 
s teszi a cipőbe, csizmába ajándékait. 

December 13. Luca napja: Szent Luca tántorít-
hatatlan volt hitében ezért vértanúhalált  halt. 
Ehhez a naphoz több népszokás is kapcsolódik. 
Különböző vidékeken az asszonyok Lucapogá-
csát sütöttek. Ezen a napon kezdték el készíteni 
a Lucaszéket, amit karácsonyig kellett befejezni. 
Csak férfi készíthette, minden darabját másféle 
fából kellett kifaragni. Csak karácsony estére 
készülhetett el vele. Naponta csak egy kicsit fa-
raghatott rajta, ezért terjedt el a mondás: Olyan 
lassan készül el, mint a Lucaszéke. A hagyomány 
szerint kilenc féle fából állították össze. Úgy gon-
dolták, aki az éjféli mise alatt ráül a Luca-székre, 
meglátja a boszorkányokat. A falusi asszonyok 
lapos tálakban búzaszemeket kezdtek csíráztatni 
a kemence közelében, amelyek karácsony tájára 
kizöldültek. Ebből a jövő évi termésre követ-
keztettek, de a beteg állatokat is ezzel etették. 
December 24. Ádám, Éva napja és Szenteste: 
Az advent utolsó napja. Bibliai ősszüleinknek, 
Ádámnak és Évának neve napja. Magyarországon 
elsőként a Brunszvik és a Podmaniczky család 
állított feldíszített fenyőfát az 1820-as években. 
Ez a szokás Németországból indult ki.

December 25. Karácsony napja: Jézus Krisztus 
születését ünnepeljük. Az ünnepre  a gyermekek, 
felnőttek betlehemezéssel, kántálással, szentcsa-
lád járással… készültek fel. 

December 26. István napja, Szent Család napja: 
Ezen a napon a Szent Családot, Jézust, Máriát és 
Józsefet ünnepeljük. 

December 27. János napja: Az Úr tanítványai 
köréből János kiemelkedő személyiség, Péter 
után ő a legfontosabb az apostolok közül. Őt 
ünnepeljük e napon. 

December 28. Aprószentek napja: Azokra a gyer-
mekekre emlékezünk ezen a napon, akiket a 
Messiás eljövetele miatt öletett meg Heródes, azt 
gondolván, hogy így megmentheti királyságát, és 
dinasztiát alapíthat a zsidók országában. A két 
év alatti fiúkat ölette meg, mert biztosra vette, 
hogy az áldozatok között ott lesz az új király is. 

December 31. Szilveszter napja: I. (Szent) Szil-
veszter pápa emlékünnepe. Uralkodásának idejé-
re (314–335) esett a kereszténység történetének 
első nagy fordulópontja. A római birodalom ak-
kori uralkodója, Nagy Konstantin császár nem-
csak hogy felhagyott a keresztények üldözésével, 
intézkedései az egyházat egyenesen az állam első 
intézményévé emelték. December 31-e vidám 
nap, az óesztendőt búcsúztató, az újévet köszön-
tő ünneplés, mulatság napja. A néphit szerint az 
év utolsó órájában azért kell nagy zajt kelteni, 
mert az elűzi a gonoszt, illetve, hogy mindenki 
felébredjen, és az újesztendőben szorgalmasan 
dolgozzon.

Szerkesztőség

Negyedik alkalommal került megrendezésre De-
vecserben az „Advent Fényei” Művészeti Gyer-
mekfesztivál a Devecseri Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola és AMI szervezésében. A fesztiválnak 
a Könyvtár és a Művelődési Ház adott helyet, a 
szervezési feladatok oroszlánrészét Nyárs Haj-
nalka vállalta. A közös megnyitón - a Devecseri 
Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi dallamai után 
- Ferenczi Gábor polgármester beszédében hang-

súlyozta a tehetséggondozás fontosságát, majd 
Mayer Gábor intézményvezető adventi gondo-
latokkal megnyitotta a rendezvényt. A térség 
iskoláiból érkező mintegy 120 gyerek vers, rajz, 
ének, színpadi produkció kategóriában csillog-
tatta meg tudását, melyet a zsűri gyémánt, arany 
és ezüst minősítéssel értékelt. A versenyek végén 
mindenki lehetőséget kapott kézműves foglalko-
záson való tevékenységre, az Élő Forrás Hagyo-

mányőrző Egyesület jóvoltából utazhattak a vá-
rosban lovaskocsin a Mikulással, és kóstolhattak 
finomságokat a Művelődési Ház aulájában. A záró 
rendezvény hangulatát Kovács Norbert „Cimbi” 
táncosai biztosították. A díjkiosztót követően 
mindenki élményekkel telve térhetett haza.

Szerkesztőség

GYERMEKFESZTIVÁL

DECEMBER - KARÁCSONY HAVA - ÁLOM HAVA  (Folytatás a címlapról)

Fotó: Kovács ZsoltFotó: Martonné Csom AdélFotó: Martonné Csom Adél
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A NAGYSZAKÁLLÚ LÁTOGATÁSA

AZ ELSŐ LÁNG….  (Folytatás a címlapról)

a várkastély parkjában lévő betlehemet érintve 
haladt a színházterembe. Itt Mikulást köszöntő 
zenés műsor fogadta a gyerekeket, majd talál-
kozhattak vele személyesen  is a Mikulásházban, 
ahol ajándékot osztott. A télies időjárás hidegét 

megtapasztaltaknak enyhülést nyújtott a helyi 
Vöröskereszt adománya, a forró citromos tea és 
az ízes forralt bor friss kaláccsal. A szervezők a 
következő, második gyertyagyújtásra invitálták 
a vendégeket, ahol kórustalálkozót rendeznek, 

s felcsendül majd az együttesek közös előadásá-
ban Gárdonyi (Ziegler) Géza Devecserben írt és 
komponált karácsonyi éneke, a Fel nagy örömre.  

Czeidli József

Fotó: Kovács Zsolt

A Magyar Vöröskereszt Mikulása idén is ellátogatott 
városunkba a gyerekek nagy örömére. Az ünnep hangu-
latáról az Adrenalin zenekar, a két manó és a Hótündér 
gondoskodtak.
Fotó: Kovács Zsolt

A Vackor Óvoda apraja-nagyja készült a látogatásra, és 
persze, hogy hozzájuk is megérkezett.
Fotó: Kovács Zsolt

Devecser legkisebb lakói a Baba-mama klubban vártak rá.
Fotó: Kovács Zsolt

Advent első vasárnapján a legapróbbak örömére Devecser 
Város Önkormányzata jóvoltából a Művelődési Házba 
érkezett a nagyszakállú.
Fotó: Kovács Zsolt

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mikulása krampuszai társaságában látogatta meg a település intézményeiben 
rá váró gyerekeket. 
Fotó: Martonné Csom Adél
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RÖVID HÍREK

Elkészültek a Polgárőr Iroda hátsó udvar felőli lépcsői.

Elkezdődött a járdaépítés a piactéren.

Megkezdődött a Művelődési Házban a tűzivíz ellátó 
rendszer fejlesztése.

Az általános iskola tanulóinak papírhulladék-gyűjtési 
versenyt hirdettek. Kihelyezett konténerekbe gyűjtötték 
a papírhulladékot. A kapott pénzt az iskolai versenyek 
jutalmazására fordítják. 

XVI. alkalommal rendezték meg az András-napi Bormes-
ter Találkozót a Tornai Pincészetben, ahol előadásokat 
hallgathattak meg a résztvevők, majd átadásra kerültek 
a Somlóért - Tornai Endre emlékdíjak. Az idei évben 
Györgykovács Imre és Kovács Norbert „Cimbi” kapták 
meg az elismerést.

Az idei év utolsó foglalkozását tartotta a Baba-mama 
klub. Györgyné Kollár Gabriella vezetésével Mikulás- és 
karácsonyváró dalokat énekelhettek a gyerekek és az 
anyukák. A csilingelő dallamokat meghallva, a foglalkozás 
végére megérkezett a várva-várt Mikulás, akinek zsákja 
apró ajándékokat rejtett a kicsik számára.

XXIII. alkalommal került megrendezésre Noszlopon a 
Somló Környéki Mesemondó Találkozó. Iskolánkat Erdélyi 
Dzsenna 1.a, Németh Hanna 3.a, Dávid Eszter, Bakos 
Noémi és Bakos Petra 5.b osztályos tanulók képviselték. 
Felkészítőik Martonné Csom Adél, Nyárs Hajnalka és 
Horváth Csabáné Treiber Ildikó voltak. Az idei megmé-
rettetésen is sikeresen szerepeltek.
Fotó: Martonné Csom Adél

Településünkön a tavak környékére hód költözött. Jelenléte 
sokak számára jelent örömet, ugyanakkor a védett állat 
okozta károk megelőzése érdekében már a képviselő-tes-
tület is egyeztetéseket folytat.

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház szer-
vezésében koszorúkötésen vehettek részt az érdeklődők.

Simonné Boros Adrienn védőnő kezdeményezésére 
rengeteg jó szándékú ember -köztük Ferenczi Gábor, 
Devecser polgármestere, Varga-Székely Mónika, Varga 
Norbert, Szűcs Andrea, Meiczinger Márton, a veszprémi 
Diego szaküzlet tulajdonosa, a Lesenceistvándi Vörös-
kereszt-csoport- fogott össze annak érdekében, hogy az 
agydaganattal küzdő Orsós Patrícia Liliom mielőbb 
hazatérhessen a kórházból, és megfelelő, steril körül-
mények között, családja körében várhassa felépülését.

Kikerültek a meggyeserdei útszakaszra a „megállni 
és várakozni tilos” táblák.
A táblák kihelyezésére a megnövekedett személygépjár-
mű-forgalom által előidézett balesetveszélyes helyzetek 
elkerülése miatt volt szükség. A táblák figyelmen kívül 
hagyása büntetést vonhat maga után!

Elkészült a biztonságosabb gyalogos forgalmat biztosító 
zebra a Művelődési Ház és a Vackor Óvoda között.
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ÖTE TAGGYŰLÉS
MAGYAR KOVÁCSOK SIKERE

A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁT ÜNNEPELTÉK

2017. november 23-án taggyűlést tartott a 
Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület, mely-
nek keretében, Ferenczi Gábor polgármester 
kezdeményezésére John McGough urat - pél-
dátlan, önzetlen segítségére méltó válaszul - 
tiszteletbeli tagjává választotta az egyesület. 
Temesvári Zoltán devecseri lakost, kérésére, 
tagjukká választották az önként beavatkozók. 
A taggyűlésen, az ünnepi pillanatokat követően 
döntöttek infrastruktúra fejlesztéséről, eszköz-
beszerzésről is.

Szerkesztőség

2017-ben a magyarokból 
álló Covax Design nyerte 
el a rangos Stanford Whi-
te építészeti díjat Szak-
mai tudás és kézműves-
ség (Craftsmanship and 
Artisanship) kategóriá-
ban. A díj átadására de-
cember 6-án a New York 
Metropolitan Clubban 
került sor. Az elismerést 
a Yale Egyetem újonnan 
átadott kollégiumai szá-
mára, a Kovács Zoltán ve-
zetésével Németh Szabolcs 
és Szombathy Gábor által 
készített négy, egyedi stí-
lusú és szerkezetű főka-
puért kaphatták meg.

Szerkesztőség
Fotó: Kovács Zsolt

A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ 
és Szolgálat szervezésében november 13-án dél-
után 3 órakor tartották meg a környék szociális 
szférájában dolgozók számára a Szociális Munka 
Napját. Már az utcán járva látni lehetett, hogy 
valami készül, program lesz a Művelődési Ház-
ban, mert egy fia parkolóhely nem volt már a 
környéken. Néhány település polgármestere is 
elkísérte a dolgozókat e meghitt ünnepre. A fa-
lugondnokok pedig fuvarozták az ünnepelteket. 
Farkasné Osváth Zsuzsanna, a központ munka-
társa, aki egyben a műsor moderátora is volt, 
nyitotta meg néhány értékes gondolattal a járási 
ünnepséget. Megtudhattuk, hogy 1997-től, éppen 
20. éve emlékezhetnek meg a szakterület dolgozói 
a Szociális Munka Napjáról. Hogy e munkához 
szükséges empatikus érzelmeket is felszínen 
tartsák az ünnepi pillanatokban is, Pázmány 
Péter egyik gondolatát idézték, melynek lénye-
ge: e feladat olyan, hogy (tán) boldoggá tesznek 
másokat úgy, hogy nem várnak érte viszonzást, 
mert a nemes és szép élethez tiszta szív és szeretet 
kell. Valóban, az elesettek segítéséhez, még ha az 
átmeneti rászorultság is, s netán még arrogáns is 
a megsegítésre szorult, mert ezt a reakciót üzeni 
kifelé az elbillent lelke, akkor is nagy, tiszta szív, 
sok-sok, szinte kifogyhatatlan szeretet, toleran-
cia… stb., kell ehhez a munkához. S nemcsak 
egyszer-egyszer, néhány röpke órára, hanem nap, 
mint nap, hónapról hónapra, évről évre. No, ez 
ám a kihívás! E helyzetekben mindig bölcsen, 
célravezetően dönteni, cselekedni.
Ferenczi Gábor, Devecser város polgármestere 
köszöntőjében összefoglalta, hogy igen nagyra 
tartja ezen áldozatos tevékenységet, mert a jelen-
lévők az év 365 napján azon dolgoznak, hogy má-

soknak segítsenek, mások életét megkönnyítsék, 
hiszen hivatásként élik meg a munkájukat. Orszá-
gos szinten 90 ezer embert foglalkoztatnak ezen 
a fontos területen. Nagy szükség van rájuk. Az 
önkormányzatoknak kötelessége, hogy legalább 
egy évben egyszer köszönje meg ezt a munkát.
György Anita, az intézmény vezetője vetített-
képes előadásában felvázolta a központ és szol-
gálat szerteágazó, a járást lefedő tevékenységét, 
bemutatta a járásban működő intézményeket. 
Szólt a házi segítségnyújtásról, melyben a 21 te-
lepülésen 24 házigondozó dolgozik. Elmondta, 
hogy a szociális étkeztetés minden településen 
megoldott. 18 településen van falugondnok, akik 
segítik az időseket, rászorulókat, ha orvoshoz kell 
utazniuk, ill. összeegyeztetett időponttal nagyobb 
bevásárlásnál is igénybe lehet venni a falugond-
noki szolgálat kisbuszát. De nemcsak a nehézsé-
gek idején tesz jó szolgálatot a falu-busz, hanem 
pihenésre, kikapcsolódásra, színházba is szállít-
ják vele, a kocsival nem rendelkező kulturálódni 
vágyókat. Szükséges megemlíteni, - Devecser, 
Kamond intézményeit, és Noszlopon működő 
Rehabilitációs Házat,- mint a három bentlakásos 
intézményt. Összesen 250 fő munkatárs dolgozik 
a járásban e szolgálat keretein belül, mondta el 
György Anita, az intézmény vezetője. E tudósítás 
írója, azért hiányolja, hogy arról nem kaptunk 
bővebb statisztikai adatot, hogy hány ellátottat 
segít naponta, hetente, évente a szolgálat. Bizto-
san óriási szám lenne. Vegyük csak a 21 település 
24 házigondozóját. A házigondozói létszám igen 
alacsonynak tűnik az ellátandó feladathoz, a csak 
vélten is segítségre szoruló emberek számához. 
Talán azért nem szólt a leterheltségről a szakma, 
mert ünnepelni akartak, s nem panaszkodni. Az 

újság következő számában „egy-egy házigon-
dozó szemével” járjuk körül a témát. Az ágazat 
meghívójában rögzített gondolat bemutatja a 
szociális gondoskodás szükségességét, elenged-
hetetlen voltát: „Nem mindig lehet megtenni, 
amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.” 
(Bethlen Gábor)
Az intézményvezető végezetül sok sikert, meg-
becsülést és elismerést kívánt a szociális ágazat-
ban tevékenykedő kollégáinak. A nap ajándékát 
Horváth Andor zenés produkciója adta, melyben 
Szécsi Pál életútját röviden szóban is ismertette, 
végigkövette, nemcsak dalaival. Az alkatban és 
hangban is hasonlító ifjú színész remek hangu-
latot teremtett. Kicsit felengedett, ellazult a lé-
lek, a kedvelt, közismert dallamok felidézésével: 
Kismadár, óh kismadár…, Én édes Katinkám…, 
szálltak a dallamok, a közönség énekelt, s tapsolt 
már a refréneknél is. A nap zárásaként az ágazat 
dolgozóit a klubteremben állófogadás keretében 
vendégelte meg a szolgálat vezetése. Kicsit bele-
hallgattam miről beszélgetnek. Hát mi másról, 
mint a munkájukról…

M. Mester Katalin
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A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház szervezésében nyílt kiállítás Boldizsár 
Zsolt festőművész alkotásaiból. A zsúfolásig 
megtelt galériában a megjelenteket Szente- 
Takács Anna intézményvezető köszöntötte. A 
kiállító két gyermekének, Bíborka és Dániel 
trombitán előadott zeneművével kezdődött 
a rendezvény. Dr. Bácskai János (Budapest 
IX. kerület polgármester) frappáns megnyitó 
beszédében ajánlotta a somlói festményeket 
megtekintésre. Az is kiderült a méltatásból, 
hogy jó szőlőszomszédok, s így régóta ismerik 
egymást. A vulkáni hegy iránti elkötelezett 
szeretetük barátsággá érlelődött. Boldizsár 
Zsolt örömének adott hangot, hogy a „gyütt 
ember„ a saját közössége előtt mondott róla 
szívet, lelket melengető laudációt. A megnyi-
tót követően a festőművész legújabb alkotá-
sával, egy, a várat ábrázoló képpel ajándé-
kozta meg őt. A festmények megtekintésekor 
tudtam a vendég budapestivel szót váltani. 
Kérésemre elmondta, hogy a Somló és a Fe-
rencvárost összekötő kapocs gróf Széchenyi 
István, a kerület egykori lakója, a „legna-
gyobb magyar”, aki a Hitel című munkájában 
már típus borként említi meg a somlóit. A 
kiállító nem csak műveivel, hanem a hegy 
tüzes levével, a friss idei borral is kínálgatta 
a művészet rajongóit, a hálás devecseri és 
környékbeli közönségét. Búcsúzásunkkor 
Boldizsár Zsolt, a Somló festője, Kolontár 
néhai plébánosának, Pauer Antal: A Csobánc 
tetejéről láttam a Somlót című versének egy 
sorával köszönt el tőlem: 
„A Somló csúcs alatt virraszt egy gondolat: 
nekem a hit, erő, remény.”  

Czeidli József

„Ünnepi alkalmak fája” címmel nyílt ma meg a 
téli Ovi-galéria. Ifj. Kozma György helyi fafara-
gó mester alkotásai vendégeskednek ezúttal az 
óvodában, akinek alkotásaiban valóban fenséges 
ünnepi ruhát öltenek a gyümölcsfák. A Cirmi 
csoportos gyermekek és az óvó nénik téli jég-
világot idéző énekes–zenei–táncos-hangszeres 
élménnyel gazdagították az ünnepséget. Igazi 
népmesei hangulat árad a népi motívumokkal 
csipkézett alkotásokból. Immár második alka-
lommal ad helyet az Ovi-galéria gyönyörű, fából 
készült alkotásainak, szemet gyönyörködtető, 
változatos témájú és mintázatú faliképeinek. 
Az ezüstfenyő ágain a karácsonyi angyalkákat 
hívják, várják a gondosan megmunkált aprócs-
ka karácsonyfadíszei. A gyermekek és felnőttek 
egyaránt igazi művészeti élménnyel gazdagod-
hattak, hiszen közelről ismerkedhettek meg e 
különleges alkotótevékenység szemet gyönyör-
ködtető produktumaival.

Szerkesztőség

Kultúra/Közélet

SOMLÓ, TE MINDENEM! 

TÉLI OVI-GALÉRIA

Fotó: Czeidli József

Fotó: Kovács Zsolt

Fotó: Czeidli József
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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.

minden hétvégén 
szombat és vasárnap 

hajnal
3:00 órától 17:00 óráig 

nyitva



20   18
Január

H K Sze Cs P Szo V

1
Fruzsina

2
Benjámin, 
Genovéva

3
Leóna, 
Titusz

4
Leóna, 
Titusz

5
Simon

6
Boldizsár

7
Attila

Ramóna

8
Gyöngyvér

9
Marcell

10
Melánia

11
Ágota

12
Ernő

13
Veronika

14
Bódog

15
Loránd
Lóránt

16
Gusztáv

17
Antal

Antónia

18
Piroska

19
Márió
Sára

20
Fábián

Sebestyén

21
Ágnes

22
Artúr
Vince

23
Rajmund

Zelma

24
Timót

25
Pál

26
Paula
Vanda

27
Angelika

28
Karola
Károly

29
Adél

30
Gerda

Martina

31
Marcella

Február
H K Sze Cs P Szo V

1
Ignác

2
Aida

Karolina

3
Balázs

4
Csenge
Ráhel

5
Ingrid
Ágota

6
Dorottya

Dóra

7
Rómeó
Tódor

8
Aranka

9
Abigél
Alex

10
Elvira

11
Bertold
Marietta

12
Lídia
Lívia

13
Ella

Linda

14
Bálint

Valentin

15
Georgina

Kolos

16
Julianna

Lilla

17
Donát

18
Bernadett

19
Zsuzsanna

20
Aladár
Álmos

21
Eleonóra

22
Gerzson

23
Alfréd

24
Mátyás

25
Géza

26
Edina

27
Bátor
Ákos

28
Elemér

Március
H K Sze Cs P Szo V

1
Albin

2
Lujza

3
Kornélia

4
Kázmér

5
Adorján
Adrián

6
Inez

Leonóra

7
Tamás

8
Zoltán

9
Fanni

Franciska

10
Ildikó

11
Szilárd

12
Gergely

13
Ajtony

Krisztián

14
Matild

15
Nemzeti 
ünnep
Kristóf

16
Henrietta

17
Gertrúd
Patrik

18
Ede

Sándor

19
Bánk
József

20
Klaudia

21
Benedek

22
Beáta
Izolda

23
Emőke

24
Gábor
Karina

25
Irisz
Irén

26
Emánuel

27
Hajnalka

28
Gedeon
Johanna

29
Aguszta

Auguszta

30
Zalán

31
Árpád

Április
H K Sze Cs P Szo V

1
Húsvét
Hugó

2
Húsvét
Áron

3
Buda

Richárd

4
Izidor

5
Vince

6
Bíborka
Vilmos

7
Herman

8
Dénes

9
Erhard

10
Zsolt

11
Leó

Szaniszló

12
Gyula

13
Ida

14
Tibor

15
Anasztázia

Tas

16
Csongor

17
Rudolf

18
Andrea

Ilma

19
Emma

20
Tivadar

21
Konrád

22
Csilla
Noémi

23
Béla

24
György

25
Márk

26
Ervin

27
Zita

28
Valéria

29
Péter

30
Katalin

Kitti

Május
H K Sze Cs P Szo V

1
Munka ünnepe

Fülöp
Jakab

2
Zsigmond

3
Irma

Tímea

4
Flórián
Mónika

5
Györgyi

6
Frida
Ivett

7
Gizella

8
Mihály

9
Gergely

10
Pálma
Ármin

11
Ferenc

12
Pongrác

13
Imola

Szervác

14
Bonifác

15
Szonja
Zsófia

16
Botond
Mózes

17
Paszkál

18
Alexandra

Erik

19
Ivó

Milán

20
Pünkösd
Bernát
Felícia

21
Pünkösd

Konstantin

22
Júlia
Rita

23
Dezső

24
Eliza

Eszter

25
Orbán

26
Evelin
Fülöp

27
Hella

28
Csanád

Emil

29
Magdolna

30
Janka

Zsanett

31
Angéla

Petronella

Június
H K Sze Cs P Szo V

1
Tünde

2
Anita

Kármen

3
Klotild

4
Bulcsú

5
Fatime

6
Cintia

Norbert

7
Róbert

8
Medárd

9
Félix

10
Gréta
Margit

11
Barnabás

12
Villő

13
Anett
Antal

14
Vazul

15
Jolán
Vid

16
Jusztin

17
Alida
Laura

18
Arnold
Levente

19
Gyárfás

20
Rafael

21
Alajos
Leila

22
Paulina

23
Zoltán

24
Iván

25
Vilmos

26
János
Pál

27
László

28
Irén

Levente

29
Péter
Pál

30
Pál

Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván Devecser Város Önkormányzata!

Fotó: Horváth Szabina

Fotó: Horváth Szabina

Fotó: Tomborné Ági

Fotó: Tomborné Ági

Fotó: Kalmár Evelin

Fotó: Horváth Szabina



20   18
Október

H K Sze Cs P Szo V

1
Malvin

2
Petra

3
Helga

4
Ferenc

5
Aurél

6
Brúnó
Renáta

7
Amália

8
Koppány

9
Dénes

10
Gedeon

11
Brigitta

12
Miksa

13
Ede

Kálmán

14
Helén

15
Teréz

16
Gál

17
Hedvig

18
Lukács

19
Nándor

20
Vendel

21
Orsolya

22
Előd

23
Nemzeti ünnep

Gyöngyi

24
Salamon

25
Bianka
Blanka

26
Dömötör

27
Szabina

28
Simon

Szimonetta

29
Nárcisz

30
Alfonz

31
Farkas

Szeptember
H K Sze Cs P Szo V

1
Egon
Egyed

2
Dorina
Rebeka

3
Hilda

4
Rozália

5
Lőrinc
Viktor

6
Zakariás

7
Regina

8
Adrienn

Mária

9
Ádám

10
Hunor

Nikolett

11
Teodóra

12
Mária

13
Kornél

14
Roxána
Szeréna

15
Enikő

Melitta

16
Edit

17
Zsófia

18
Diána

19
Vilhelmina

20
Friderika

21
Mirella
Máté

22
Móric

23
Tekla

24
Gellért

Mercédesz

25
Eufrozina

Kende

26
Jusztina

27
Adalbert

28
Vencel

29
Mihály

30
Jeromos

December
H K Sze Cs P Szo V

1
Elza

2
Melinda
Vivien

3
Ferenc
Olívia

4
Barbara
Borbála

5
Vilma

6
Miklós

7
Ambrus

8
Mária

9
Natália

10
Judit

11
Árpád

12
Gabriella

13
Luca
Otília

14
Szilárda

15
Valér

16
Aletta
Etelka

17
Lázár

Olimpia

18
Auguszta

19
Viola

20
Teofil

21
Tamás

22
Zénó
Anikó

23
Viktória

24
Ádám

Éva

25
Karácsony

Eugénia

26
Karácsony

István

27
János

28
Kamilla

29
Tamara
Tamás

30
Dávid

31
Szilveszter

November
H K Sze Cs P Szo V

1
Mindenszentek

Marianna

2
Achilles

3
Győző

4
Károly

5
Imre

6
Lénárd

7
Rezső

8
Zsombor

9
Tivadar

10
Réka

11
Márton

12
Jónás

Renátó

13
Szilvia

14
Aliz

15
Albert
Lipót

16
Ödön

17
Gergő

Hortenzia

18
Jenő

19
Erzsébet

20
Jolán

21
Olivér

22
Cecília

23
Kelemen

Klementina

24
Emma

25
Katalin

26
Virág

27
Virgil

28
Stefánia

29
Taksony

30
Andor
András

Július
H K Sze Cs P Szo V

1
Annamária
Tihamér

2
Ottó

3
Kornél
Soma

4
Ulrik

5
Emese
Sarolta

6
Csaba

7
Apollónia

8
Ellák

9
Lukrécia

10
Amália

11
Lili

Nóra

12
Dalma
Izabella

13
Jenő

14
Stella
Örs

15
Henrik
Roland

16
Valter

17
Elek

Endre

18
Frigyes

19
Emília

20
Illés

21
Daniella
Dániel

22
Magdolna

23
Lenke

24
Kincső
Kinga

25
Jakab

Kristóf

26
Anikó
Anna

27
Liliána
Olga

28
Szabolcs

29
Flóra
Márta

30
Judit
Xénia

31
Oszkár

Augusztus
H K Sze Cs P Szo V

1
Boglárka

2
Lehel

3
Hermina

4
Dominika
Domonkos

5
Krisz-
tina

6
Berta

Bettina

7
Ibolya

8
László

9
Emőd

10
Lőrinc

11
Tiborc

Zsuzsanna

12
Klára

13
Ipoly

14
Marcell

15
Mária

16
Ábrahám

17
Jácint

18
Ilona

19
Huba

20
Nemzeti 
ünnep
István

21
Hajna

Sámuel

22
Menyhért
Mirjam

23
Bence

24
Bertalan

25
Lajos

Patrícia

26
Izsó

27
Gáspár

28
Ágoston

29
Beatrix

Erna

30
Rózsa

31
Bella
Erika

Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván Devecser Város Önkormányzata!

Fotó: Tomborné Ági

Fotó: Tomborné Ági

Fotó: Tomborné Ági

Fotó: Kalmár Evelin

Fotó: Horváth Szabina

Fotó: Horváth Szabina
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Generali: országszerte személyesen
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 megér-
téséhez szükség lehet a felkészült tanácsadók segítségére. Amit a Generali 
kutatása  szerint valóban igényelnek az ügyfelek: bár a relatív többség (~50%) 
a tájékozódáshoz igénybe venne online felületeket, szerződését minden-
képpen személyesen kötné meg, míg ötödük mindent személyesen intézne.
A biztosítótársaság számára tehát kiemelten fontos, hogy közvetlen jelen-
létének köszönhetően, piacait megismerve az ország minél több városában 
a helyi igényeknek megfelelő biztosítási szolgáltatásokat nyújtson, és ezzel 
az ott élő embereket és a helyi intézményeket fenyegető kockázatokat ke-
zelje és csökkentse. 

Generali Biztosító – Devecser

• Több mint 300 lakást biztosít a településen, 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 forin-
tot térített a biztosító.
• A Generali több mint 150 életbiztosítást is nyújt a település lakosainak. 
A képviseleti ponton a Generali Biztosító lakossági biztosításai mellett a Generali Nyugdíjpénztár, a Generali Egészségpénz-
tár, 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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EMBERMESÉK

Nyugdíjba készül a rajzos, néptáncos tanárnő. 
Mintha ma történt volna. A balatonszepezdi 
őrsvezetőképző táborban megjelentek a Trom-
bitás ikrek. A két tündéri lány; Vera és Zsófi, 
mint két tojás. Arc, haj, alkat, hang, mozgás, 
ruházat tökéletesen egyezett. Csoda hát, ha rit-
kán találtam el nevüket? Ilyenkor bemutatták 
magukat. Néhány nap múlva elnéző mosollyal 
fogadták melléfogásomat. Sok év telt el azóta, 
de a múlt kísért. Egy alkalommal a veszprémi 
állomáson örömmel köszöntem rá Verára, aki 
természetesen Zsófi volt. Most azonban kizárt 
a tévedés, mert Vera ül velem szemben, és az 
életmese csak róla szól.

Szép gyermekkor az összetartó, mű-
vészetkedvelő családban
A noszlopi parasztcsaládban három gyerek szü-
letett; 1949-ben Endre,1955-ben az ikrek;Vera 
és Zsófi. Az édesapa a tsz-ben dolgozott, de ott-

hon fúrt, faragott, rajzolt, játékokat készített. Az 
édesanya kitűnően varrt. A munkába bevonták 
a gyerekeket is. Az előre megbeszélt feladato-
kat mindig közösen oldották meg. Együtt gon-
dozták az állatokat, művelték a földet. Az anya 
két sort kapált, a lányok egyet-egyet. Mindig 
ők értek ki elsőnek, mert az édesanyjuk lopva 
átkapált az ő soraikba. Esténként jöttek a szom-
szédok, barátok tollat-kukoricát fosztani vagy 
csak beszélgetni. A gyerekek hallgatták a szép 
történeteket. Meghittek voltak a karácsonyok. 
Ajándék egy apa faragta babakocsi, egy anya 
varrta ruha és egy rajzfelszerelés, akkor a ke-
vesebb több örömet okozott, mint ma a sok.

Rajz, festés egy életen át 
Endre öltöztetős babát rajzolt, a lányok ruhát 
szabtak és festettek rá. Így kezdődött. Aztán 
lerajzolták a nagypapát, amint kukoricát mor-
zsolt, édesapjukat kosárfonás közben. Később 
földön, fán örökítettek meg szinte mindent. 
Vera pápai gimnazista korában A. Tóth Sándor 
szakkörébe járt (Zsófival együtt). Itt művész-
képzés folyt. Valamennyi kiállításon szerepel-
tek. A Szombathelyi Tanárképző Főiskolán Vera 
matematika-rajz szakot végzett. Évente 5-6 
munkáját állították ki. Itt a hangsúly a tanár-
képzésen volt. Vera néptánc oktatásból külön 
bizonyítványt kapott. A táncot nyári táborok-
ban gyakorolták.

Devecser
Trombitás Veronika tanárnő 1978-ban egye-
nesen a főiskoláról érkezett Devecserbe a fi-
atalság lendületével, tele megvalósításra váró 
tervekkel. 6 évig csak matematikát tanított, de 

a Művelődési Házban gyermek rajzszakkört és 
néptánccsoportot alapított. A fellépő ruhákat 
maguk varrták. A táncosok szinte minden váro-
si rendezvényen felléptek. Nagyszerű barátság 
alakult ki köztük. A közösségépítés eredmé-
nyes volt. A rajzosok országos és nemzetközi 
sikereket értek el (Japán, Brüsszel). A tanárnő 
1984-től az egész felső tagozatban rajzot taní-
tott. 20 éve megalakult  a felnőtt képzőművész 
csoport. A jó munkát kiállítások sora jelzi (Bp., 
B.almádi, Csopak, Ajka, stb.). Az alapítók közül 
most is tagok: Balogh Péter, Horváth Balázs, 
de többen járnak 10-15 éve. Külön kell szól-
ni a táncházakról, amelyet Devecserben Vera 
szervezett először, híres fellépőkkel, mint pl. a 
Csík zenekar, az Eszterlánc együttes, a Ghymes 
zenekar két tagja. Délelőtt játszóház, délután 
táncház szórakoztatta a résztvevőket. A szülők 
nagyok sokat segítettek. 
A tanárnő januártól nyugdíjas lesz, de a felnőtt 
alkotócsoportot tovább vezeti. Vera és Zsófi 
most készíti, rendszerezi a „40 év párhuzam-
ban” című kiállításuk anyagát, amely 2018.
január 19-én nyílik a Könyvtárban. 40 év ön-
képzés, szakkör, tábor „termékeit” mutatják be. 
Mindazt a tanári anyagot, amelyet az iskolában 
tanítani kell. Bizonyára sokan részt vesznek a 
megnyitón, ezzel fejezve ki köszönetüket a majd 
40 évet Devecserben tevékenykedő Trombitás 
Veronika tanárnőnek.

Váti Ferenc

Vera és Zsófi 2017. dec. 8-ánAlkotókörön: Vera, Rum Olivér, Albertné Éva, Meilinger Anikó, Szalay Judit, Zsófi

A szülők aranylakodalmán

Endre, Vera, Zsófi

Vera, Zsófi érettségi képei; mint két tojás
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NYUGDÍJASOK TALÁLKOZTAK

MÁSODIK GYERTYAGYÚJTÁS KÓRUSTALÁLKOZÓVAL

Az általános iskola pedagógus szakszervezete az 
ünnepek előtt idén is találkozóra hívta nyugdíja-
sait. A mintegy húsz volt munkatárs örömmel jött 
el az évtizedek óta hagyományos karácsonyváró 
rendezvényre. Bajók Józsefné tanár, az alapszer-
vezet bizalmija kedves szavakkal köszöntötte a 
vendégeket, s megemlékezett az ebben az évben 

elhunyt kollégákról. Egyben gratulált a gyémánt, 
valamint a vasdiplomában részesülteknek. A ze-
neiskola néhány növendéke kis koncerttel, ka-
rácsonyi dalokkal kedveskedett - Ihászné Szabó 
Katalin zenetanár, klarinétművész vezetésével. 
Az iskola vezetői jelenlétükkel megtisztelték a 
hangulatos, baráti estét. Az iskolakonyha dolgo-

zói finom étellel  rukkoltak ki. A fehér asztalnál 
szívesen elidőztek, s a régi együtt eltöltött évek 
elevenedtek meg a beszélgetés során. Szerény 
ajándékkal kívántak a szervezők szeretett nyug-
díjasaiknak békés, áldott karácsonyt. 

 Czeidli József 

Advent második vasárnapján az önkormányzat 
kórusok találkozóját rendezte meg hagyomány-
teremtő szándékkal a Művelődési Ház színház-
termében. Ezzel a település egykori tanítójára 
emlékeztek, Gárdonyi (Ziegler) Gézára, aki 1882-
83 között Devecserben élt és tanított. Ekkor írta 
és komponálta a Fel nagy örömre kezdetű kará-
csonyi éneket. A fellépőket Ferenczi Gábor pol-
gármester köszöntötte, külön tisztelettel Keller 
Pétert, Gárdonyi Géza dédunokáját. A környékből 
érkezett a somlóvásárhelyi Lyra kórus, a Dobai 

Asszonykórus, az ajkai Forrás Női Kar. A helyie-
ket a zeneiskola fafúvós kamara szekciója képvi-
selte. A program sikeres megszervezése Németh 
Ernő ny. iskolaigazgatónak és Bognárné Simon 
Katalin tanítónőnek, valamint a könyvtár- és Mű-
velődési Ház munkatársainak  köszönhető. Ezen 
alkalomból süteménysütő versenyt is hirdettek, 
amelyre nagyon sokan készítettek finomabbnál 
finomabb sütiket. Az adventi koszorú második 
gyertyáját Ferenczi Gábor és Keller Péter gyúj-
tották meg, majd a kórusok a közönséggel együtt 

elénekelték Gárdonyi ismert egyházi szerzemé-
nyét. Innen visszamentek a művelődési házba, 
ahol a süteménysütő verseny győzteseit hirdették 
ki, s szerény agapéra hívtak minden résztvevőt. 
A kisebbségi önkormányzat az adománygyűjtés 
mellett forró teával, forralt borral, saját készítésű 
dísztárgyakkal várta a vendéget. A Máltai Sze-
retetszolgálat devecseri munkatársai játszóházat 
tartottak a gyerekeknek. 

 Czeidli József 

Fotó: Czeidli József

Fotó: Kovács Zsolt Fotó: Kovács Zsolt

Fotó: Czeidli József
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ARANYHÉT

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Az általános iskola Humán Munkaközössége 
ötnapos programot szervezett Arany János szü-
letésének 200. évfordulójára emlékezve a felső  
tagozatos osztályoknak. Az érdekes feladatok 
között szerepeltek erősséget, ügyességet igénylő 
tornagyakorlatok, a költő korához kapcsolódó 
történelmi kérdések, Arany János életének és 
műveinek ismerete és költői nyelve. Továbbá pá-

lyázatot írtak ki illusztráció készítésére egy Toldi - 
sorhoz. A feladatok teljesítése után, pénteken 
tartották meg az eredményhirdetést. Az osztá-
lyok közötti verseny győztese a 8.b lett. Egyéni 
első helyezést ért el az Aranylabda játékban: 
Venyegei Soma (8.b), Az Aranykor történelmi 
vetélkedőben Vas-kovács Sándor (5.a), Az Ara-
nyélet irodalmi versenyben Mesterházi Benjamin 
(8.b), Az Aranytoll feladatainak megoldásában 

Bakos Petra (5.b). Az Aranyecset díjat a legjobb 
illusztrátor, Fuchs Szebasztián (8.a) kapta. A 
legjobb teljesítményt egész héten át Mesterhá-
zi Benjamin (8.b) nyújtotta, s így ő lett az isko-
la „Aranyembere”. Gyerekek, tanárok együttes 
véleménye, remek volt az „Aranyhét”, jöhet egy 
újabb hasonló közösségeket erősítő rendezvény.  

Czeidli József

Ez egy olyan lehetőség az intézmény életében, 
ahol a gyerekeknek lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy bepillantást nyerjenek különböző 
szakmák és hivatások életébe. Megtudják, hogy 
bizonyos szakmákhoz milyen tanulmányokat 
kell folytatni és milyen tanulmányi követel-
ményeket kell teljesíteni. A programok célja, 
hogy minden tanuló életkorának megfelelő 

szinten találkozzon a pályaorientáció fogal-
mával. Az alsó tagozatos kisdiákok látogatást 
tettek a Devecseri Rendőrőrsön, a Devecse-
ri Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél, a Magyar 
Posta Zrt. devecseri fiókjában és a Devecseri 
Start-munkaprogram telepén. A felsős tanulók 
megismerkedtek a Somló Hús Kft. Devecseri 
Húsüzem, a Leier Hungária Kft., a Villkasz 

Kft. és a Vita Kft. telepein folyó munkával. A 
gyerekek minden helyszínen megtekintették 
a munkához szükséges eszközöket, gépeket, 
munkavédelmi felszereléseket. A nap folyamán 
a diákok rengeteg ismerettel és élménnyel let-
tek gazdagabbak.

Szerkesztőség

Fotó: Iskola Fotó: Iskola
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BEJGLI NÉLKÜL NINCS KARÁCSONY…
A karácsonyi bejgli receptje

Hozzávalók (két rúdhoz):

50 dkg liszt, 15 dkg zsír vagy 20dkg margarin, 
6 dkg porcukor, 2 tojás sárgája, 1 egész tojás, 
pici só, 3 dkg élesztő, kevés tej az élesztő fel-
futtatásához.

Töltelékhez:

25 dkg dió és 25 dkg mák, s rudanként 20-20 dkg 
kristálycukor, 5-5 dkg mazsola. A diós bejglit cit-
romlével, reszelt citromhéjjak ízesítjük, a mákot 
őrölt fahéjjal, mazsolával, esetleg szilvalekvárt 
is csapkodhatunk bele kiskanalanként mikor 
megtöltjük. Nagyon finom a gesztenyés bejgli is.

Elkészítés módja:

A lisztet a zsírral (vagy margarinnal), a porcu-
korral összemorzsoljuk. Mikor már egyöntetűen 
apróra morzsoltuk, akkor a két tojássárgáját, s 
az 1 db tojást a közepébe tesszük, s ráöntjük a 
cukros tejben felfuttatott élesztőt. Sima tésztát 
gyúrunk belőle még igény szerinti langyos tej 
hozzáadásával. Két részre osztjuk, cipót készí-
tünk. 15 percig letakarva pihentetjük, kelesztjük. 

Kisodorjuk a cipókat és megtöltjük a dió (mák) 
cukor és a fűszerek keverékével. Langyos tejjel 
kanalanként meglocsoljuk a (száraz) tölteléket. 
Rudanként fél dl tej szinte elég. Nem kell, hogy 
ússzon a tejben a töltelék, mert akkor kireped a 
tészta. Emelgetve, hogy a tölteléket, ki ne toljuk 
a tésztából, feltekerjük. A dió és a mák olajos 
magvak, így a sütés során a tészta gőzétől, a 
hőtől egybeolvad a töltelék.

Jó tanácsok: ha már nekifogtunk, érdemes 4 

rudat készíteni, mert a gáztepsibe ez gond nél-
kül belefér. A télben, ha nem fogy el, hetekig 
eláll a bejgli. Nyáron nem is esne jól ez az ola-
jos magvú töltelékes tészta, de a téli hidegben 
szervezetünk is hamarabb elégeti. A tojásokat 
már akkor leütjük egy pohárba, mielőtt az alap-
anyagok összemorzsolásához hozzákezdünk, s 
az élesztőt is felfuttatjuk. A zsiradékos tészta az 
edénytől és a kezünktől gond nélkül elválik. Sütés 
előtt meleg helyen elég jól megkelesztjük a már 
megtöltött rudakat, s utána sütjük. A sütés 40-
55 percet is igénybe vehet, mert vastag a tészta, 
s át kell sülnie. Mikor már a teteje is megpirult 

megkenjük tejben oldott porcukros lével, vagy 
sütés előtt tojássárgájával. Kihűlve szeleteljük, 
mindig csak annyit, amennyit elfogyasztunk. 

A bejgli időigényes sütemény, egy délelőttöt rá 
kell szánni, de kiadós, finom, megéri az áldo-
zatot. (A megmaradt 4 tojás fehérjéből (diós) 
habcsókot készíthetünk, vagy a fasírozottba, 
egyéb töltelékbe, panírba felhasználjuk.) Fia-
im szerint, bejgli nélkül nincs karácsony. Volt 
mikor újévre ismét 4 rúddal készítettem, mert 
mind elfogyott…

M. Mester Katalin

Ez a kellemes ízű, szép színű, formájú gyümölcs 
nemcsak a depressziót szünteti meg, de bőrfiata-
lító hatású, és távol tartja a fertőzéseket. Itthon 
nem annyira népszerű egyelőre a datolyaszilva, 
de fontos, hogy megismerjük, mert rengeteg 
problémás egészségügyi állapotot orvosol. A na-

rancsszínű gyümölcs Kínából származik, de több 
ázsiai országban is elterjedt. Már Magyarorszá-
gon is termesztik itt-ott, s persze folyamatosan 
kapható a nagyobb áruházláncok üzleteiben. Ezt 
különleges ízű és szagú gyümölcsöt magyarul 
datolyaszilvának vagy más néven sharon-nak 

is nevezik. Az érett, narancssárga színű, fényes, 
erős héjú datolyaszilva íze és illata olyan, mintha 
a sütőtök és őszibarack keveréke, közös „gyerme-
ke” lenne. Sok magnéziumot, nátriumot, vasat, 
cinket és káliumot tartalmaz. Igen-igen javasolt 
a terhes nők számára is. A-, B,- és C-vitamin tar-
talma is magas. Antioxidáns tartalma nagyobb, 
mint a zöld teáé, ezért rendszeres fogyasztásával 
megelőzhető az érelmeszesedés, és a stresszt 
is csökkenti. E gyümölcsöt rendszeresen fo-
gyasztva, a szívrohamtól is megmenekülhetünk. 
Magas A-vitamin és béta-karotin tartalma mi-
att, a sokakat érintő makula-degeneráció nevű 
szembetegségtől és a szürkehályogtól is védi az 
embert. Lúgosító hatású, így csökkenti a gyomor 
és a vér savas kémhatását, segíti a gyomorműkö-
dést. Gyakran használják a kozmetikaiparban is 
krémek alapanyagaként, így ajánlott azoknak is 
fogyasztani, akik korán ráncosodnak, vagy vala-
mi miatt fáradt, fakó, száraz a bőrük. A fogyasz-
táson kívül, péppé törve, kis mézzel elkeverve 
pakolásként is használható.

M. Mester Katalin

A DATOLYASZILVA
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KÖNYVAJÁNLÓ
Felnőtteknek:

Boldizsár Ildikó: Életválságok me-
séi – Mesekalauz útkeresőknek

„Minden élethelyzetben egy történet-
ben vagyunk - s ha szerencsénk van, 

ez a történet a sajátunk. A bajok akkor 
kezdődnek, ha mások történetét kezd-

jük el irigyelni, és az ő történetüket 
akarjuk a sajátunkként megélni. Vagy 

akkor, ha saját mesénkben kimerülnek 
a továbblépési lehetőségek…Szabadsá-
gunkban áll dönteni arról, hogy melyik 
történetet akarjuk mintaként, követen-
dő példaként magunk elé állítani. Mint 
ahogy arról is szabadon dönthetünk, 

hogy milyen legyen a mi történe-
tünk…Mindkettőben sok lehetőség 

rejlik. A meseterápiában úgy segítjük 
ezt a folyamatot, hogy több síkon is 
kapcsolatot keresünk a hagyomány-
ban fennmaradt szövegekkel: élővé, 
sőt mindennapi gyakorlattá tesszük 
a történetekbe zárt üzeneteket. Arra 

helyezzük a hangsúlyt, hogy mindenki 
a »személyes meséjével« találkozhas-

son…” 
Boldizsár Ildikó

Gyerekeknek:
Lackfi János: Élni hogy kell? 

– Kisjuli-versek

Kisjuli a hatodik gyerek a családban 
közben persze az első gyerek a Földön.

Hiszen vele újrakezdődik minden: a 
lépcsőn leesés veszélye, a pitypangfú-
jás ámulása, a csilipaprika  csípőssége, 
a koszolás, a pancsolás, a pizsamaba-
busgatás és más hasonló észveszejtő 

kalandok. Ébresztők, altatók, ringatók, 
rosszalkodó, játszogató, okoskodó, 

-ugrándozó versek, mondókák egy hat-
gyerekes apuka tollából. A főszerepben 

a vadiúj földlakó: Kisjuli.
Lackfi János

Devecseri Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház

Nyitva tartás: 
H-K: 12-17 Sz: Szünnap 

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

„A KISJÉZUS MEGSZÜLETETT 
ÖRVENDJÜNK…”

EMLÉKKÉ VÁLT KARÁCSONY
„RÉGI ÖRÖM SZÁLL SZÍVEMBE”

Karácsonykor ma már állandó 
jelkép a karácsonyfa. 70-80 évvel 
ezelőtt még nem volt általános a 
feldíszített karácsonyfa-állítás. 
Magyarországon a bécsi udvar 
közvetítésével a leggazdagabbak-
nál, majd a városi polgárságnál, a 
falusi értelmiségnél, végül a pa-
rasztság körében is elterjedt a fe-
nyőállítás. Hogy ki állította az első 
karácsonyfát, arról több variáció 
is ismeretes. A karácsonyfa-állítás 
szokásának előzménye egyrészt 
a termékenységet, örök életet, a 
növekedést jelképező karácso-
nyi életfa, termőág. A karácsonyi 
ajándékozás a karácsonyfa-állítás 
szokásánál is újabb keletű. Napja-
inkban arra kell ügyelni, hogy az 
ajándékok sokasága el ne mos-
sa az ünnep lényegét, a Megvá-
ló, a Kisjézus megszületésének 
örömét. Régen a karácsonyi na-
pokhoz szervesen hozzátartoz-
tak a házról házra járó köszöntő 
szokások, mint például a kántá-
lás és a betlehemezés Ajándékot 
akkor a kántálók, betlehemezők 
kaptak, azok is kolbászt, hurkát, 
szalonnát vagy kalácsot és egy kis 
pénzt. A köszöntőket általában 
szívesen fogadták a házaknál. De 

nem mindenütt, erre vall az aláb-
bi kis rigmus: „Csörgetik a ládát, 
pénzt akarnak adni, Ha pedig 
piszkafát, el fogunk szaladni.” A 
karácsonyi énekes, esetleg verses 
köszöntőt nevezzük kántálásnak. 
Úgy 25-35 éve még a kis cigány-
gyermekek bekopogtak kántáló 
énekükkel a házakhoz, tanító-
jukhoz itt Devecserben is. Némi 
pénzt, csokoládét, szaloncukrot 
kaptak a jókívánságokért. Mára 
ez a szokás is elhalt a házhoz járó 
betlehemezéssel együtt. A pász-
torjátékot, betlehemes játékot ma 
már a színpadon, a templomban 
adják elő a gyerekek a megjelen-
teknek. A betlehemezés fő kellé-
ke volt a templom formájú bet-
lehem, amely többnyire házilag 
készült, s évről évre elővették a 
betlehemezők. A betlehemben a 
Szent Család látható, Szűz Mária, 
Szent József, a jászolban a kisded 
Jézussal, valamint angyalok, a Há-
rom-királyok: Gáspár, Menyhért, 
Boldizsár és az állatfigurák, tehén, 
szamár és juhok. Ma már nincs is 
település a környéken, ahol ne állí-
tanának köztéren Betlehemet, ami 
sötétedés után kivilágítva várja 
az elmélkedésre vágyakozó em-

bereket. Devecserben is, a kas-
tély nyugati oldalához húzódva, a 
templom felé néz a Betlehem már 
hagyományosan, több éve. Sajnos 
elég sok rongálás volt az elmúlt 
években is a településen (buszvá-
róknál, a parkok padjai, játszótéri 
eszközök körében…), de a szép 
Betlehemet, a Kisjézust még soha 
senki nem bántotta. Reményt kel-
tő ez a tisztelet minden jóérzésű 
ember szívében, hisz a keresztény 
hit, a keresztényi szemlélet bizo-
nyítéka még akkor is, ha az éjféli 
vagy más, nagy egyházi ünnepek 
miséin is bőven akad még ülőhely 
is a templomokban. E sorok írója 
gyermekkorára, 50-55 évet visz-
szagondolva, nem felejti, hogy alig 
fértek be a hívek a templomba az 
éjféli miséken. A várva várt Meg-
váló megszületésének örömében 
bízva, lehet idén is úgy lesz… 

M. Mester Katalin

A kis falu a hó alá bújt. A kémé-
nyek az égre pipálták sötét füst-
jüket. Hideg volt. Az iskola öreg 
vaskályhájában pattogott a diófa 
száraz ága, amelyet a szünetben 
gyűjtöttek be a gyerekek. Kellemes 
meleg áradt szét az osztályban. A 

hangulat mégis fagyos volt. Kevés 
szó hangzott el. A tanító bácsi és 
a tanítványok a saját gondolataik-
kal voltak elfoglalva. A gondot a 
pénz okozta. A pénz, amely teg-
nap eltűnt a tanítói asztal fiókjá-
ból, amely soha nem volt zárva. 
Nem volt rá szükség. Megbízható, 
„átlátható” közösség volt itt nap, 
mint nap együtt. Ezért érthetetlen 
az eset gyereknek, felnőttnek egy-
aránt. „Bűntárgyalás” kezdődik. 
Eredmény nélkül, de a tekintetek 
árulkodnak, a gyanú erősödik. Ám 
ez kevés. Jön a pedagógia: Délután 
nyitva az iskola. A tettes büntet-
lenül visszateheti a pénzt. A fiók 
másnap is üres marad. A tanítás 
végén a tanító bácsi visszatart két 
fiút. A falu egyik legszegényebb, 
legnépesebb családjának gyerme-
kei ők. A testvérek a padlót nézik. 
A kisebbik maszatos öklével törli 
könnyeit. Ettől két kis sötét pa-
tak indul az arcán. A nagyobbik 

kérdés nélkül „gyónni” kezd. Ők 
vitték el a pénzt. Nekik nincs. Azt 
gondolták, akkor ezt szabad. Kará-
csonyra akartak ajándékot venni 
maguknak és testvéreiknek. De 
visszahozzák a pénzt. Térülnek, 
fordulnak és hideg csípte tenyerü-
kön ott a „bűnjel”, néhány forint 
és pár gondosan kettétépett, kissé 
megviselt papírpénz. Félpénzből 
akarták megoldani az ajándéko-
zást. Boldog együgyűség! Talán 
az ész megbicsaklott és a tisztes-
ség is sérült, de a szív helyén volt 
és a jóakaratot sem lehet vitatni. 
A büntetés egy szomorú, szigorú 
tekintet. Régen történt. A hogyant 
már jótékony homály fedi, de az 
emlékezet megőrizte a tényt, hogy 
szenteste a kis fa mellett a család 
valamennyi tagja boldogan szo-
rongatta az apró ajándékokat.

Váti FerencGrafika: Trombitás Veronika
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Kikapcsolódás/Közérdekű

Humoros bölcsességek: 
-A legnagyobb baj a semmittevéssel, hogy nem tudod, mikor végeztél vele.
-Mivel nem tudtam, hogy lehetetlen, így hát megcsináltam.
Emberi találmány
- Képzeld, - újságolja az egyik informatikus a másiknak – feltaláltam egy 
számítógépet, amely teljesen emberi tulajdonságokkal rendelkezik. 
- Emberi tulajdonságokkal? 
- Ha hibát követ el, azonnal rákeni a többi számítógépre.
Praktikus karácsonyi ajándék
Két barátnő beszélget.
- Képzeld a múlt héten megpróbáltam a férjem tudtára adni, hogy mit 
szeretnék karácsonyra.
- Mondtam, hogy szeretnék többet mozogni, még ha hideg is van kint, kell 
a friss levegő, meg hogy pedál legyen a lábam alatt…
- Megkaptad a kerékpárt?
- Nem hiszem, mert tegnap, nagy mosolyok közepette kitette a varrógépe-
met a balkonra…

Gyűjtötte: M. Mester K.

Tilhof Endre nyugalmazott ajkai 
könyvtárigazgató Devecseri élet-
rajzi lexikonját böngészve talál-
tam azokra a kisvároshoz kötődő 
személyek nevére, akik 2018-ban 
születésük vagy haláluk jeles év-
fordulóján méltóak arra, hogy a 
hálás devecseriek megemlékezze-
nek róluk. Id. Avar Gyula, igazga-
tó-tanító kilencven évvel ezelőtt, 
1928. január 14-én halt meg. Fia és 
unokája Piroska szintén elismert és 
köztiszteletnek örvendő pedagógu-
sa volt a településnek. Bőhm József 
vegyeskereskedő 170 évvel ezelőtt, 
1848-ban született. Tevékeny része-
se volt a helyi közéletnek. Modern 
szemléletét jellemzi, hogy 1914-ben 
az elsők között vezettette be lakásá-
ba és üzletébe a telefont. Endrődy 
Alfréd tanító, karnagy hetven év-
vel ezelőtt, 1948-ban halt meg. A 
pápai tanítóképzőben osztálytársa 
volt a neves Sárdy János operaéne-
kesnek. Az 1930-as években került 
Devecserbe. Szervezője, majd veze-
tője lett az 1936-ban alakult Leven-
te-zenekarnak, amelynek Schandl 
Károly országgyűlési képviselő egy 
teljes, 36 tagú zenekarnak szüksé-
ges hangszert ajándékozott. Ger-
gely Karolina (Pék Katica), Gár-
donyi Géza devecseri szerelme 130 
éve halt meg 1888-ban. Dusbaba 
Béláné néven nyugszik az óteme-
tőben. Györök György jogász, új-
ságíró, szerkesztő szintén ebben 
az évben halt meg hetven éves ko-
rában. 1857-től kerületi jegyzőként 
tevékenykedett Devecserben. De 
kedvelt alakja volt a közéletnek is, 
megalakította és vezette a Deve-
cseri Színjátszók körét. Heincziger 
István tanító, tanár karnagy ötven 
éve, 1968. február 14-én halt meg. 
1940-ben került Győrből ide, a ta-
nítás mellett a kántori feladatokat 
is ellátta, valamint a Daloskör kar-
nagyaként szerzett népszerűséget 
idősek-és fiatalok körében egya-
ránt. 1956. október 23-án meg-
alakult Járási Nemzeti Forradalmi 
Tanács elnökévé választották meg. 
2016-ban az 1956-os forradalom- 
és szabadságharc 60. és születésé-
nek 100. évfordulóján emléktáblát  
állított és avatott az önkormányzat. 
Huss Ferenc nyomdász, kereskedő, 
újságíró 130 éve, 1888. május 31-én 

született. Édesapja az a Huss Gyu-
la, aki a Gépcsarnok szakközlöny, 
majd később a Somlyóvidéki Hír-
lap felelős szerkesztője és kiadója 
volt. Az előd nyomdokába lépve ő 
is folytatta az újságírást, 1927-ben 
indította útjára a Devecseri Újsá-
got. Napjainkból meg kell említeni 
Kovács Ferenc népművelő, műve-
lődési ház igazgatónak, Devecser 
díszpolgárának (1997) a nevét, aki 
a jövő évben lenne 90 éves. Nagy 
Emerencia borszörcsöki születésű 
festőművész negyven éve halt meg 
1978. augusztus 13-án. Néhány 
alkotását a kastélykönyvtár őrzi. 
Laczai Antal orvos, kórházigazga-
tó szintén negyven éve halt meg. 
Vezetése alatt a helyi Berta Kórház 
rangos intézménnyé, szinte fővárosi 
nívóra fejlődött. Röntgenkészülé-
ket vásárolt, önkéntes véradókat 
toborzott s ő végezte az első vak-
bélműtéteket. Linksz Arthur orvos, 
Linksz Izsák devecseri rabbi fia 30 
éve 1988. március 19-én halt meg 
New Yorkban. Harc a harmadik ha-
lállal című könyvének első fejezete 
a XX. század eleji Devecsert mutat-
ja be. Kedves utcabelim édesapja 
id. Noszlopi Rafael parádéskocsis 
120 éve 1898-ban született. Az Es-
terházy-uradalom Koncskó Zoltán 
intézőjének volt a kocsisa. Bizal-
mi feladatát, az intéző szállítást, 
szolgálatát kiválóan látta el. Volt 
tanítóm Király Józsefné (Ili néni) 
édesapja, órás és ékszerész negyven 
éve, 1978-ban halt meg. 

Czeidli József 

Kovács Ferenc népművelő

1. Vásárlás után a fenyőfát tegyük egy vödör vízbe és tartsuk kint a szabad-
ban az ünnepig, még akkor is, ha a víz belefagy a vödörbe. Ugyanis a leg-
fontosabb, amit tehetünk, hogy a fának biztosítjuk a folyamatos vízellátást. 
Ügyeljünk rá, hogy a szabadban ne érje a fát közvetlen tűző napfény, szél. 

2. Ha a megvásárolt fát már több mint egy napja kivágták, vágjunk le alul 
a végéből egy 2-3 cm vastag karikát. A friss vágás segít a fának könnyeb-
ben felszívni a vizet. Lehetőleg olyan fenyőtalpat válasszunk, amelybe 
tudunk vizet tölteni. Ezután töltsük meg a víztárolós talpat langyos vízzel.

3. A fenyőt a lakásban tartsuk távol a radiátortól, kályhától, kandallótól, 
hisz az alacsonyabb hőmérséklet szintén segít csökkenteni a tűlevélvesz-
tés mértékét. 

4. Fűtött szobában naponta akár 1 liter vizet is képes magába szívni, így 
rendszeresen ellenőrizzük a karácsonyfatalpat, és töltsük fel, amikor szük-
séges. Ha a fa egyszer már elvesztette nedvességtartalma 20 százalékát, 
többé nem lesz képes regenerálódni.

Szerkesztőség

A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI, valamint a Vackor 
Művészeti Modellóvoda köszönetet mond Dürgő Péter vállalkozónak, aki 
felajánlásával hozzájárult a gyerekek ünnepi készülődéséhez. 


