
Városunk életében már hagyomány, 
hogy az önkormányzat január első 
napjaiban köszöntő koccintásra hívja a 
megye és a város vezetőit, vállalkozóit 
és a város intézményeinek vezetőit is. 
A jókívánságok mellett a rendezvé-
nyen alkalom nyílik visszatekinteni az 

előző évben végzett munkára, az elért 
eredményekre, és lehetőség nyílik elő-
revetíteni az újév terveit is. Mit értünk 
el? Hová jutottunk? Mit valósítottunk 
meg a terveinkből? Fontos kérdések 
ezek minden ember életében, fontos, 
hogy tudjuk ezekre a kérdésekre a vá-
laszt, hiszen ahogy a mondás tartja, 
„aki nem tudja, hogy a hosszú mene-

telés végén hová érkezett meg, az azt 
sem tudja, merre kell elindulni tovább”. 
A hagyományt folytatva január 5-én 
érkeztek a vendégek a Városi Könyvtár 
lovagtermébe, ahol a Devecseri Ifjúsági 
Fúvószenekar dallamai fogadták őket 
Ormándlaky Péter vezetésével. A meg-
jelenteket Szente-Takács Anna igazga-
tó asszony köszöntötte. A Himnusz 
hangjai után Ferenczi Gábor Devecser 
város polgármestere köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd képek és szá-
mok tükrében ismertette a 2016-os 
esztendő eredményeit, és az új évre 
vonatkozó terveket. Kiemelte, hogy 
a tavalyi esztendő legnagyobb sikere 
városunkban az útfelújítás. Emellett 
több járdaszakasz felújítása valósul-
hatott meg, valamint a Torna patak 
árvízvédelmi beruházása is elérte cél-
ját. Kerékpárszerelő és javító műhely 
alakult, mely értéket teremt, a január-
ban átadott savanyító üzemben több-
féle termék készül a saját kertészetben 
megtermelt növényekből, hűtőkamra 
létesült mely a megtermelt termékek 
tárolását célozza majd.
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Alapítva 1927-ben

(Folytatás a 7. oldalon)

Óévi eredmények-újévi lépések
újévköszöntő devecserben

újévi gondolAtok…
Bármennyire is azt gondolja az ember, 
hogy december 31-ike, Szilveszter es-
téje, éjszakája is olyan este, éj, mint a 
többi 364 nap volt, ez mégsem így van 
egészen, mondja 86 éves nagynéném. 
Hát ő bizonyára tudja, hiszen sokat 
megért már. A rádióban, a TV-ben 
is minden műsor, riport az év utolsó 
napjára van kihegyezve. (Megjegy-
zem, „A Rádió” neki a Kossuth-adót 
jelenti!) S a hallottak, látottak, akarva, 
akaratlanul hatalmába kerítik a lelket, 
a gondolatokat a múlt évről, s száma-
dást követelnek a kis mikroéletünk-
ben és tágabb tekintetben is. A ráhan-
golódásra adódott idő az adventben. 
Aztán egymás üdvözlését karácsony 
után felváltja, a meghittebb, a harsá-
nyabb vagy egy szélesebb mosolyú, 
„Boldog újévet kívánok!”. Mindenki 
kedve, vérmérséklete szerintire szab-
ja jókívánságát. Az év vége sok nyitott 
kérdést is életre hívnak a lelkekben. Jö-
vőkutató gondolatok motoszkálnak az 
agyunkban kimondva, kimondatlanul. 

Ismerőseimet, barátaimat, szerette-
imet faggattam jómagam is 2017-re 
vonatkozóan, s itt egy csokorba gyűjt-
ve nyújtom át a kedves olvasóknak: 
Hogy alakul majd a migráció kérdése 
2017-ben? Csendesül-e az áradat vagy 
fokozódik? Csak ne legyen ismét vala-
hol váratlan terrortámadás a vétlenek, 

a békés emberek ellen! Ugye nálunk, 
a mi kis országunkban ilyesmi nem 
fordulhat elő? Boldogulnak-e a kül-
földre költözött fiataljaink? S mikor 
jönnek megint haza? Egyáltalán, ha-
zajönnek-e valaha? Sikerül-e az egész-
ségügyünket, az oktatást ismét stabil, 
felfelé ívelő pályára állítani? 

Benedek Elek:
Január

Száll az idő, száll fölöttünk,
Sebesebben, mint a madár,

Gyűlnek az évek mögöttünk.
S vajon, hol a véghatár:

Nem tudja ezt a halandó,
Csak annyit tud, hogy mulandó

Minden itt az ég alatt -
Életünk egy pillanat.

Aranyosi Ervin:
Öntsd szíved melegét 

a fagyos világra!
Mindegyik évszaknak van valami bája.

Van aki leszólja, van ki megcsodálja!
Ha kívül hideg van, öltözz melegebben,
a lelked sem fázik, ha van szeretet benn.

Gyújts tüzet, ha fázol, s tested átmelegszik,
lelked is gyújtsd lángra, mert, 

ha szeret, tetszik!
Arcod a tűz lángja, s mosoly melegítse,

mosolyod más szívét, jobb kedvre derítse.

Hagyd a zord világot, hagyd át melegedni,
fagyot felolvadni, kivirulni, lenni!

Találd meg az okot derűre, vígságra,
öntsd szíved melegét a fagyos világra!

Újévköszöntő-Ferenczi Gábor polgármester
Fotó: Kovács Zsolt
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Az önkormányzAt Hírei 
  - amiről a devecserieknek tudni kell
rendkívüli képviselő-testületi ülés  
2017. január 9.

Napirend:

1.  A testület jóváhagyta a 2017-2018. évi 
Start-munkaprogramot és a megvalósításá-
hoz szükséges nagy értékű tárgyi eszközök 
beszerzését. A program elemei: növényter-

mesztés és állattenyésztés, bio- és meg-
újuló energia felhasználás, energianövény 
termesztés, illegális hulladéklerakó helyek 
felszámolása, helyi sajátosságra épülő betone-
lem gyártás, belterületi utak karbantartá-
sa, mezőgazdasági földutak karbantartása.

2.  A Devecseri Központi Háziorvosi Ügyelet 
Fenntartó Társulás 2014. évi bevételeinek 

és kiadásainak tételes felülvizsgálatára a 
LÁNCZI Kft-t bízzák meg. (bruttó: 127 
ezer Ft)

3.  A meggyeserdei önkormányzati területeken 
található hulladék hulladékgazdálkodási 
szakértői véleményezéséről az ülésen nem 
született döntés.

Váti Ferenc

A Kastélygalériában 2016. december 9-én nyílt meg a Devecseri Alkotó Kör 
"Színeink - Kaleidoszkóp 2" című kiállítása.

Először vehettek részt az általános iskola diákjai 
az Erzsébet-karácsony elevezésű programon, mely-
nek keretein belül az Operaházba látogattak, ahol 
megvendégelték, megajándékozták őket, majd a 
Diótörő című előadást tekintették meg.

A Városi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozói a 
karácsonyhoz közeledve, kézműves foglalkozást tar-
tottak az iskola alsó tagozatos gyermekei számára.

id. Anton Windisch illetve családja felajánlásából adomány érkezett a 
Vackor Óvodába. A gyermekek többek között kekszeket, üdítőket és ízesített 
ásványvizet kaptak ajándékba.

Az Bocsoda keretein belül a 4. osztályosok meglá-
togatták a leendő elsős gyerekeket az óvodában.

Önkiszolgáló Autómosó nyílt Devecserben, ahol 
egyszerű használattal, rövid idő alatt, környezet-
barát mosószerrel, olcsón varázsolhatja tisztára 
gépjárművét úgy, hogy még a cseppmentes szára-
dás is garantált. A korszerű autómosó a nap 24 
órájában a hét minden napján rendelkezésre áll.

Az ünnep előtt Devecser Város Önkormányzata, a 
Devecseri Roma Nemzetiségi Önkormányzat va-
lamint a Magyar Vöröskereszt jóvoltából 141 élel-
miszercsomag került átadásra rászorulók részére.

rövid Hírek

A testvér-települési kapcsolat kialakítását célzó 
szándéknyilatkozat elfogadását követően - Nagy-
palád-Fertősalmás és Csóka testvérvárosaink mel-
lett - Röttingen lehet Devecser új testvérvárosa.
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devecser évfordulÓsAi

„mind elvitték A legények elejit….”
Az ünnep előtt főszerkesztőként, pedagógus kollé-
gaként, barátsággal kaptam M. Mester Katalintól a 
XX. század fehér foltját bemutató „Mind elvitték a 
legények elejit…” című könyvet, mely az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő és a GULÁG Emlékbi-
zottság támogatásával került kiadásra a Gulág-em-
lékévében 2016-ban, immáron másodszorra. A 
szerző írásával emléket állít a II. világháborút meg-
járt katonáknak. A könyv számomra nemcsak 
múltidéző, hanem hiánypótló is. Miért is mondom 
ezt? Iskolai tanulmányaim során kifejezetten ér-
dekelt a történelemi korokat, különböző népeket, 
kultúrákat, találmányokat bemutató írások sora, 
de számomra máig megmagyarázhatatlan okból, 
ha a háborúk, a taktikázások, az emberi megalá-

zások kerültek elém - pláne ha ezek a magyarságot 
érintették - nemes egyszerűséggel nem voltam haj-
landó tudomást venni róluk. Pedig sajnos voltak. 
Dédnagyanyám beszámolójában szívesen meg-
hallgattam volna a háborús emlékeket, de ha ez a 
téma kislányként előttem szóba került, nagyanyám 
csírájában elfojtotta a „Mama, milyen hülyeséggel 
eteti már megint azt a gyereket?” kérdéssel. Fontos 
lett volna nekem, hogy ne az évszámok viharában 
ismerjem meg a múltat, hanem olyan ember „me-
séjéből”, aki átélője volt az eseményeknek. Felnőtt-
ként már tudom, hogy miért maradtak abba azok 
a beszélgetések. M. Mester Katalin úgy mutatja be 
olvasójának a viharos időket, ahogy én is szerettem 
volna megismerni - emberek beszámolója kapcsán, 

az érintett családok fotóalbumaiból és dokumen-
tumaiból illusztrálva - és nem a történelemkönyv 
lapjait lapozgatva. A könyv tizenhárom sajnos ma 
már nem élő hadifogoly történetét dolgozza fel, dr. 
Kahler Frigyes jogtörténész lektorálásával, Fábián 
Gyula ajánlásával. Az írónő – aki 2006-ban először 
megjelent könyvének egyik központi szereplője, 
Csöngei Dezső életútjának bemutatásával rend-
hagyó történelem órákat is tart, melyek keretében 
megismerteti a diákokkal a háború küzdelmeit, a 
Don-kanyari veszteséget, a politikai és hadifogságot, 
a GULÁG-táboraiban szenvedők életét - úgy véli, 
hogy nem elég a történelemről nagy általánosságok-
ban beszélni, fontos, hogy személyessé tegyük azt. 

Nyárs Hajnalka 

kultúra/történelmi mozaik

Tilhof Endre nyugalmazott ajkai könyvtárigazgató 
Devecseri életrajzi lexikonját böngészve találtam 
azokra a kisvárosban született személyek nevére, 
akik a közelgő 2017-es esztendőben jeles évforduló-
sok, s méltóak arra, hogy az utókor megemlékezzen 
róluk.  Süttő János (1877) molnár 140 éve született. 
Leszerelése után betársult a testvére, Lajos vezette 
malomba, amely a vízierő mellett egy motorral is 
fel volt szerelve. A közélet ismert szereplőjeként 
választmányi tagja volt a Lövölde Egyesületnek, a 
Daloskörnek, a Polgári Olvasó Egyletnek. 1929-ben 
a Járási Iparegyesület szakosztálya elnökének vá-
lasztották meg. A korabeli újság így írt róla: „Jólel-
kű, áldott szívű ember. Ajtaja mindig nyitva áll a 
hozzáfordulók előtt. „ 130 éve, 1887-ben született 
Antal József festőművész, Ferenczy Lajos rendőr 
szakaszvezető, Réder Imre csizmadiamester.  
Antal József az elemi iskolát Devecserben, a közép- 
és főiskolát Budapesten végezte. 1915-től az orosz 
hadszíntéren harcolt. Budapesten alapítója, elnöke 
majd igazgatója volt az Új Művészek Egyesületének. 
Festményeit expresszionista stílusban alkotta. 

Ferenczy Lajos az I. világháborúban az olasz fronton 
harcolt. (A Károly- csapatkereszt tulajdonosa.) 
1919. május 5-én többedmagával megtámadta 
és lefegyverezte a helyi vörös őrséget. E tettének 
megtorlásaként halálra ítélték, s május 7-én a 
templom melletti téren felakasztották. Réder 
Imre az édesapja műhelyében sajátította el a 
csizmadia mesterséget. Már fiatalon bekapcsolódott 
a helyi közéletbe. Tagja volt a Járási Ipartestület 
tanoncvizsgáztató bizottságának. - Baják István 
tanító, hadnagy és Ughi Sándor tűzoltó. főtüzér 120 
éve, 1897-ben született. Baják István még csak 18 
éves volt, amikor katonai szolgálatra jelentkezett. 
1916 -18 között frontkatona volt. (Kitüntetései: III. 
osztályú Vaskoronarend, Katonai Érdemkereszt, 
Signum Laudis kardok, II. osztályú Ezüst Vitézségi 
Érem, III. osztályú Bronz Vitézségi Érem, Károly-
csapatkereszt.) 1919. május 6-án közfelkiáltással 
bízták meg a devecseri vörös uralom ellen fellépő 
civil és fegyveres polgári csoport vezetésével. 
Másnap a várost elfoglaló vörös katonai 
különítmény Szabó Sámuel vádbeszéde alapján 

a templom előtti téren a kivezényelt lakosság 
előtt akasztással végezték ki. Ughi Sándor a  Piave 
folyó mentén harcolt. Leszerelése után került a 
fővárosba, ahol tűzoltóként dolgozott. Szintén jeles 
évfordulós, a 100 éve (1917) született Révai József 
plébános, esperes. 1941-ben Bécsben Theodor 
Innitzer bíboros hercegérsek szentelte pappá. Volt 
káplán Káptalantótiban, hitoktató Balatonfüreden, 
alkántor Veszprémben, s közben szerkesztette a 
Veszprémi Hírlapot. 1979-ben Marcaliba került, 
ahol 1983-ban  címzetes préposti címet kapott. Nem 
Devecserben születtek a következő jeles évfordulós 
személyek, de a kisvároshoz az által kötődnek, 
hogy itt találtak munkahelyre, itt gyakorolhatták 
hivatásukat, és Devecser lett az otthonuk. Ők a 
150 éve született Ács Antal bognármester, Alasz 
Miklós plébános. 120 éves lenne Kondor Istvánné 
(Kóh Irén) „ Ici néni „ a polgári iskola igazgatója. 
Sikos Péter iskolaigazgató, tanító 140 évvel ezelőtt, 
Gátvölgyi József tanár, aki fiatalon autóbalesetben 
hunyt el,  70 évvel ezelőtt született.

Czeidli József

vAczkÓ lászlÓ emlékére

Megrendülten értesültem az Ajkán élő, nyugal-
mazott tanár Vaczkó László - ahogy évtizedek óta 
szólítják őt tisztelői és jó barátai - Laci bácsi halál-
híréről. Gyermekként a kedves tanárra emlékszem. 
A devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskolában 
tanított 1960-tól 1966-ig. Felnőttként pedig a 90-es 
években kerültem vele szoros munkakapcsolatba 
és barátságba. 1991-98 között Somlóvásárhelyen, 
szülőfalujában volt polgármester. Ezekben az évek-
ben a Somló hegy Alapítvány Kuratóriumának 
titkáraként, s 1993-tól 98-ig a Somló környéki 
Faluszövetség elnökeként tevékenykedett. Ekkor 
szerkesztettük együtt (Váti Ferenc főszerkesztő) 
a néhány lapszámot megélt Somlóvidéket. Som-

lóvásárhelyhez és a hegyhez ezer szállal kötődött. 
Irodalmi munkássága örök értékű. A település és 
a bazalt piramis történetének, hagyományainak 
jeles ismerőjeként nagy tudású pedagógust tisz-
telhettünk benne és veszítettünk el. Anekdotázó 
kedvét és szellemes humorát, bölcsességét gyakran 
megtapasztalhattuk a felejthetetlen pinceszere-
ken és a devecseri kastélykönyvtár rendezvényein. 
Erre az írásra készülve került a kezembe a Nap-
ló 1996. szeptember 26-i száma, amelyben arról 
tudósítok, hogy megjelent Vaczkó László Somló 
ezer éve című könyve, mely méltó főhajtás az elő-
dök előtt, hiteles visszapillantás a múltba, ünnepi 
alkalom egy kisközösség önmegismeréséhez. De 
számomra a legkedvesebb munkája a Vonzás és 
varázslat - A Somló az irodalomban című vaskos 
kötete. Szeretettel őrzöm a tőle ajándékba kapott  
dedikált példányt.  Bibliaként forgatom és for-
rásként használom. A tudományosan megírt és 
szerkesztett könyv felsorakoztatja évszázadokon át 
a Somlóhoz kötődő irodalmárokat és élvezetes ol-
vasmányként elemzi azok műveit. A közelmúltban 
napvilágot látott Devecser 1956 - Száz éve született 
Heinczinger István (devecseri kántortanító, tanár) 
című kis kiadványban is megtalálható a tanár kol-
légáról korábban írt  megemlékezése. Természe-

tesen nem hagyhatom szó nélkül a Lángba borult 
idő – Somló-vidék 1956 című könyvét sem (2006), 
amely az 56’-os forradalom- és szabadságharc 50. 
évfordulójára jelent meg. Ennek ajánlóját Kahler 
Frigyes egyetemi docens írta: „Vaczkó László Vir-
rasztó tűz című kötete után ismét az 1956-os for-
radalommal kapcsolatos munkával lép szűkebb 
pátriája, a Somló-vidék és a nagy nyilvánosság 
elé. A szerző ahhoz a generációhoz tartozik, amely 
fontos szerepet játszott az 1956-os forradalomban, 
így közvetlen és személyes ismeretein túl, hitele-
sen közvetíti azt az emocionális élményt, amelyet 
megéltünk a forradalom napjaiban. Ez tükröződik 
abban a hiteles pátoszban, amely a művet átszövi, 
s hiteles az is, hogy a szerző - aki maga is hosszú 
éveket töltött Kádár börtöneiben - a megtorlásról, 
annak áldozatairól az együttérzés hangján ír, s ke-
mény szavakkal mond ítéletet a terrorról.” Számos 
kitüntetésben részesült élete során. A közelmúltban 
kapta meg a Somlóért - Tornai Endre emlékdíjat. 
Vaczkó László, drága Laci bácsi - tevékenységed 
példaértékű, hitet adó mindazoknak, akik hasonló 
elhivatottsággal és értékrenddel élnek. Emlékedet 
hálás szívvel megőrizzük, azok, akik szerettek és 
tiszteltek téged.

Czeidli József
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A karácsonyra való lelki felkészülés négy vasárna-
pot felölelő időszaka, az advent, december 18-án 
zárult. A főtéren felállított koszorún meggyúj-
tották a negyedik gyertyát is, így a hit, a remény, 
az öröm és a szeretet gyertyájának fényében 
gyönyörködhettek a jelenlévők. Az ünnepélyes 
gyertyagyújtáson Szente-Takács Anna igazgató 
asszony köszöntötte a rendezvényen megjelen-

teket, a gyertyát Ferenczi Gábor polgármester és 
felesége Ferenczi-Dér Andrea gyújtotta. A ne-
gyedik gyertya figyelmeztet, hogy már egészen 
közel a szeretet ünnepe, az Úr eljövetele. Az az 
eljövetel, amely közel 2000 évvel ezelőtt történt 
egy Betlehem nevű városka istállójában. Ennek 
a misztériumát idézték fel a gyertyagyújtást kö-
vetően a Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI 

2.a osztályos tanulóiból álló irodalmi színpad 
tagjai, és a Vackor Óvoda óvodapedagógusai. A 
rendezvény zárásaként a Karácsony ünnepén című 
csodálatos dal csendült fel, mindenki kezében ki-
csi gyertyák lobbantak, hogy „égjen a békeláng”.

Nyárs Hajnalka

A HArmAdik gyertyA is lángrA lobbAnt

Az Adventi négy

Hit, remény, öröm, szeretet 
Fotó: Kovács Zsolt

Az irodalmi színpad 
Fotó: Kovács Zsolt

A Vackor Óvoda kórusa
Fotó: Kovács Zsolt

Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnap, 
amikor az Úr eljövetelének közelségét ünneplik, a 
harmadik gyertya is fellobbant a főtéri koszorún. 
Nagy volt az érdeklődés az ünnepség iránt, mely a 
gyertyagyújtást követően az Élő Forrás Művészeti 
Iskola diákjainak karácsonyi bemutatójával vette 
kezdetét a Művelődési Ház színháztermében. Az 
adventi időszak hangulatában fontos, hogy figyel-
jünk egymásra. Arra kell gondolnunk, hogy mit 
nyújthatnánk szeretteinknek, hogyan tudnánk 
segíteni a rászorulókon. Ennek szellemében 
Kurdi Róbert a Re-Cikli műhely vezetője arra 
gondolt, hogy talán nagy örömet okozna azzal, ha 
az örömvasárnapon egy kerékpárt adományoz-
na. Szalai Emília 4. osztályos tanuló meglepetten 
fogadta, hogy a ráesett a „Jézuska” választása. A 
kerékpárt Ferenczi Gábor polgármester és Kurdi 

Róbert közösen adtak át. A megható pillanatokat 
követően az Őszi Fény Nyugdíjas Klub tagjait 
invitálta színpadra Szente-Takács Anna, akik 
karácsonyváró műsorukban versekkel és dalok-
kal idézték meg a karácsony üzenetét. A Kóbor 
Band zenekar adventi műsorával igazi ünnepi 
hangulatot teremtett. Az ünnepváró előadások 
után a gyerekek Gárdonyi Ágnes és Szabó István 
üvegművesek, valamint a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat kézműves foglalkozásain készíthették el 
az ünnep díszeit. A megjelenteknek lehetőségük 
volt az adventi kirakodóvásár megtekintésére, ahol 
adomány jelleggel vásárolhatták meg a kiállított 
tárgyakat. Öröm volt látni, hogy az előtérben felál-
lított fenyőfa sok dísszel gazdagodott a jelenlévők 
jóvoltából. Az érdeklődők megtekinthették Ifj. 
Kozma György faművész és Németh Péter bemu-

tatóját. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat forró 
teával, forralt borral, punccsal, és süteménnyel 
kínálta a megjelenteket. 

Nyárs Hajnalka

Az Élő Forrás Művészeti Iskola diákjai
Fotó: Kovács Zsolt

A „Jézuska” ajándéka 
Fotó: Kovács Zsolt

Őszi Fény Nyugdíjas Klub
Fotó: Kovács Zsolt

A „csillAg” koncertje devecserben
A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
az adventi időszakban László Attila - a Csillag 
születik tehetségkutató verseny győztesének - 
karácsonyi koncertjével várta az érdeklődőket. 
A szerény, közvetlen, kiváló humorú fiatalember 
az ünnepi hangulat megteremtésére örökzöld 
slágerek és saját dalok előadása mellett segít-
ségül hívta az ismert karácsonyi dallamokat 
is. A rendezvényen Fenyvesi Zoltán a Veszp-
rém Megyei Közgyűlés alelnöke osztotta meg 

ünnepi gondolatait a hallgatósággal, melyben 
hangsúlyozta, hogy a szeretet ünnepére való ké-
szülődésben a legfontosabb a testben-lélekben 
való ráhangolódás.  A fellépés után Szente-
Takács Anna igazgató asszony és Ferenczi Gábor, 
Devecser város polgármestere köszönték meg 
László Attilának, hogy Devecsernek maradandó 
élményt adott át.

Nyárs Hajnalka

Advent devecserben



- 5 -Alapítva 1927-ben intézményi hírek

Advent fényei művészeti gyermekfesztivál

Minden ember világosságra vágyik, ezért a 
karácsony előtti időszakban fel kell készíteni 
szívünket az ünnepre. Advent jelképe a ko-
szorú, melyen „minél több gyertya ég, annál 
erősebben világít az ünnep fénye”. Az Advent 
Fényei Művészeti Gyermekfesztivál megren-
dezésével a Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
AMI évről évre sok kis világító gyertyát hív a 
gyermekek személyében, hogy igazán fényes 
lehessen a tehetség adventi koszorúja. Min-
den évben népes gyereksereget mozgat meg 
a kezdeményezés, melyet megtisztelt jelenlé-
tével Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunoká-

ja, és Cs. Varga István irodalomtörténész. A 
fesztivált Mayer Gábor intézményvezető 
nyitotta meg, a megjelenteket Bognárné 
Simon Katalin igazgatóhelyettes köszöntötte. 
A hivatalos megnyitót követően a tankerület 
iskoláiból érkező gyerekek a képzőművészet, 
az ének, a tánc, valamint színpadi előadás 
terén bizonyították tehetségüket. A színház-
teremben fergeteges műsorszámokat láthatott 
a közönség. A fellépő művészeti csoportok, 
az énekverseny szólistái, valamint kórusai, 
igazán meghitt, karácsonyi hangulatot terem-
tettek a jelenlévők számára. Ezzel párhuzamo-

san a rajztehetségek igyekeztek papírra vetni 
vers- vagy meseillusztrációjukat. A versenyek 
végeztével a gyerekeket szendviccsel, mézes-
kaláccsal és teával kínálták a szervezők. Az 
eredményhirdetés közös énekléssel kezdő-
dött. A  jutalmakat Keller Péter adta át. Egy-
egy ilyen rendezvény alkalmával öröm lát-
ni, hogy a térség általános iskoláiban milyen 
sokszínű tehetségek tanulnak. A fesztivált a 
Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi 
dallamai zárták.

Nyárs Hajnalka

Devecseri kórus 
Fotó: Kovács Zsolt

Rajzverseny 
Fotó: Kovács Zsolt

A négy gyertya-jelenet
Fotó: Kovács Zsolt 

Az AlsÓ tAgozAt kArácsonyi műsorA

Karácsony közeledtével az álta-
lános iskolában lázas készülődés 
veszi kezdetét. Ilyenkor az alsó 
tagozatos gyerekek ünnepi mű-

sorral kedveskednek családtagja-
iknak, meghívott vendégeinknek. 
Így történt ez most is. A gyerekek 
és a szervezők a Városi Művelődé-
si Házba hívták az érdeklődőket. 
Az elsősök A négy gyertya című 

jelenetükkel meghitt hangulatot 
varázsoltak. Ezután Szita Eszter 
köszöntője és Mayer Gábor igaz-
gató úr ünnepi beszéde után az 
ősz folyamán rendezett Gárdo-
nyi-futás, fejszámoló verseny, 
Gárdonyi szépkiejtési és Gárdo-
nyi szépírási verseny díjazottjai 
vehették át jutalmukat. Ezt kö-
vetően az Élő Forrás Művészeti 
Iskola devecseri csoportja regölé-
sét tekinthették meg, majd a 3.a 
osztályos kisdiákok a Melyiket 
a kilenc közül? című jelenetük-
ben megmutatták, hogy a szere-
tet a legfontosabb. Ezután a 2.a 
betlehemes műsora következett, 
melyet Dávid Eszter éneke veze-
tett be, majd a 2.b osztály hópe-
hely táncát tekinthettük meg. A 

folytatásban a mazsorett csoport 
látványos előadásában gyönyör-
ködhettünk, majd a 4.a tanulói a 
hóesés pillanatait idézték fel. A 
műsort a 4.b osztály krampusz-
tánca, majd a 4. évfolyam közös 
éneklése zárta. Köszönjük ven-
dégeinknek, hogy jelenlétükkel 
megtisztelték rendezvényünket. 
Szeretnénk köszönetet mondani a 
résztvevő gyerekeknek, felkészítő 
pedagógusoknak, a rendezvény 
lebonyolításában segítő pedagó-
gusoknak. Külön köszönjük a se-
gítséget a Művelődési Ház dolgo-
zóinak és a Szülői Munkaközösség 
azon tagjainak, akik aktív részvé-
telükkel hozzájárultak a rendez-
vény sikeréhez!

Martonné Csom Adél

Mazsorett csoport
Fotó: Kovács Zsolt

idősek kArácsonyA

Együttlét, család, ajándékozás, szeretet. Általá-
ban ezek a gondolatok jutnak eszébe minden-

kinek karácsonykor, és ezeket az érzéseket is 
éljük át szeretteink, családtagjaink körében. A 
Devecseri Család-és Gyermekjóléti Központ és 
Szolgálat decemberben, „Idősek Karácsonya” 
program keretében ünnepségre hívta városunk 
70 év feletti lakóit, hogy családias légkörben, 
meghitt átéléssel készüljenek az ünnepre a 
szépkorúak körében. Ferenczi  Gábor ünnepi 
gondolatait követően köszönetét fejezte ki a 
szolgálat valamennyi dolgozójának, úgy véli a 
szociális szféra dolgozói sem erkölcsileg sem 
anyagilag nincsenek megbecsülve. A délután 
további részében az ünnepé lett a főszerep a 
zsúfolásig megtelt színházteremben. A Deve-

cseri Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi dal-
lamokkal teremtett ünnepi hangulatot. Az 
általános iskola nyolcadik osztályos tanulói 
versben és táncban idézték meg a karácsonyt, 
a mazsorett csoport Enya dalára tett mozdu-
latokkal teremtette meg a meghittséget, az 
irodalmi színpad Jézus születésének misz-
tériumát tárta a jelenlevők elé. A műsorban 
elhangzott Wass Albert Karácsonyi mese című 
írása, Szalainé Andrea előadásában. Az ünnep 
zárásaként György Anita igazgató asszony 
nyújtotta át gondolatait, majd a jelenlévők 
átélhették az ajándékozás örömét.

Nyárs Hajnalka

Ajándékozás
Fotó: Kovács Zsolt
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„A zene Az kell!”

Kissé saját fordításban, a zeneis-
kola az kell! Sőt! Egyre inkább! 
Hogy miért? Sokan, sokszor, sok 
helyen elmondták, hogy a zene 
közösséget alakít, fejleszti a fi-
gyelmet, javítja a magatartást, se-
gíti a többi tantárgy tanulását. 
Hogy ezek közhelyek? Igen, azok, 
de nagyon igazak, a valóságot 

jelzik. Ezek által gazdagodnak 
a tanulók. Többek lesznek. Ez 
nem azt jelenti, hogy mindegyik 
előadóművésszé válik. Nem is ez 
a lényeg, fontosabb, hogy a zene 
segíti a távolabbra látást, tágítja a 
művelődési kört, alakítja az egyé-
niséget. És mit kapok én, mint 
néző, hallgató? A zene élményét, 

amelyet a fellépők nagy szeretettel 
adnak át. Megajándékoznak tanu-
lásuk látható, hallható eredmé-
nyével. Mindig elismeréssel adó-
zok azoknak, akik hangszerüket 
társul fogadva színpadra állnak 
több száz zenére kíváncsi hallga-
tó elé. Legyőzik lámpalázukat és 
néhány percbe vagy másodpercbe 
sűrítve adják tehetségük legjavát. 
Még akkor is nagyszerű dolog ez, 
ha az izgalom hatására éppen az 
adott pillanatban talál meg az ujj 
egy rossz billentyűt, vagy egy vil-
lanásra elfogy a levegő. Zeneisko-
lánkban csupa ígéretes tehetség 
tanul. Ezt igazolták a legutóbbi 
koncerten fellépő ígéretek; 
Szőke Mihály, Orbán Bianka, 
Bobay Boglárka, Csóré Angéla, 
Keringer Martin, Balogh Panna, 
Kalányos Evelin, Molnár Barbara, 
Lakatos Luca, Bakos Réka, Bakos 
Noémi, Bakos Petra, Tóth Eszter, 
Pomper Letícia, Lakatos Zsófia, 

Dávid Eszter, Szabó Ágoston, Török 
Laura, Török Vivien, Szabó Márk, 
Orsós Julianna, és a már több éve 
tanuló tehetségek; Barta Gábor, 
Pomper Alexandra, Mergl Zsófia, 
Venczel Zsófia, Kovács Kornél, 
Tomor Júlia, Fenyvesi Júlia, Kelemen 
Alexandra, Varga Noémi, Promber 
Bálint, Molnár Bálint, Boldizsár 
Bíborka, Bokros Bálint, Draveczky 
Lili, Vadas Csaba, Pataki Bence. A 
szülők büszkék lehetnek gyerme-
keikre, akik a zenetanulás lehető-
ségének biztosítását szép zenével 
hálálják meg. Köszönet a lelkiis-
meretes felkészítő tanároknak, 
ők; Ihászné Szabó Katalin, aki 
betegen sem hagyta magára 
iskoláját, Horváthné Fatalin 
Zsuzsanna, Ihász Irén, Ormándlaky 
Péter, Göcsei Márk, Hekele Dániel, 
Bojnécz Gábor.

Váti Ferenc

Fenyvesi Júlia, Bakos Noémi, Kelemen Alexandra játéka
Fotó: Kovács Zsolt

gárdonyi dédunokájA ismét A vendégÜnk volt…

Még tavaly december 16-án a 
könyvtárban rendezték meg azt 
a találkozót, melyen Gárdo-
nyi Géza dédunokájával, Keller 
Péterrel és beszélgetőtársával dr. 
Cs. Varga István egyetemi tanár-
ral találkozhattunk ismét. A ta-
lálkozás apropóját az adta, hogy 
a lelkes dédunokát, aki fő ápoló-
ja dédapja szellemi hagyatéká-
nak, meghívta a város, az iskola, 
és a könyvtár. Az esten elsőként 
Szente-Takács Anna igazgatónő 
köszöntötte a vendégeket, majd 
városunk polgármestere Ferenczi 
Gábor is elmondta kedves, üdvöz-
lő szavait. Az est kellemes hangu-
latát fokozta a háromtagú Hársfa 
Dalkör szereplése. Gitár, fafúvós 
hangszer és ének tette meghitté az 
adventi programot. A szépénekű 

Györgyné Kollár Gabriella hitok-
tató az egy éve alakult együttes 
vezetője. Ezután következtek Cs. 
Varga tanár úr gondolatai, átfo-
gó képet adva Gárdonyi korának 
irodalmáról. Gárdonyi költészetét 
(jórészt írónak ismerjük) egyete-
mesnek, nemzetinek, magyarnak, 
humánumot sugárzónak nevezte. 
Kiemelte az író Szűz Mária-tisz-
teletét, majd emlékeztetett arra, 
hogy Gárdonyi a betegágyán rá-
mutatott az Újszövetségre, me-
lyet gyakran olvasott, s azt kér-
te: „Ezt tegyétek a koporsómba, 
ez legyen a szívemen...”. Ezután 
megszólította Keller Péter dédu-
nokát - Gárdonyi, József fiának 
leszármazottját, - hogy beszéljen 
az est címének megfelelve, dédapja 
adventvárásáról. Keller Péter sze-

rint két szava van Gárdonyinak az 
adventre, a rezgés és az extázis. A 
vers a rezgés, ami tömören fogal-
mazza meg a belső élményeket. 
Erre a művészetekben legjobban 
a dal és a vers képes. Gárdonyi 
mindkét területen kiválót alko-
tott, mert nemcsak hogy „jó tolla 
volt”, hanem hangszereken is ját-
szott (hegedű, zongora, orgona, 
gitár), ami versfaragásban igen-
csak segítségére volt. Megtudhat-
tuk, hogy Gárdonyinak legalább 
60 versét zenésítették meg, vagy 
éppen ő maga írta a dallamot is. 
Gárdonyi úgy vélte, hogy a ke-
resztény ember élete olyan, mint a 
hegymászás. Így fogalmazott: „A 
hegymászás testi bolondságnak 
látszik, pedig az életünk is hegy-
mászás.” Mert valamennyiünknek 
fel kell jutnia „a hegyre”. Persze 
szimbolikusan, de valóban sok 
akadállyal kell megküzdeni éle-
tünk során. Az író a könyvtárat „a 
lelkek gyógyszertárának” tartotta. 
Bizonyára gondolt ekkor a saját 
munkásságára is, hiszen műveivel 
az emberi humánumot, az olvasók 
lelki felemelkedését, a lélek ne-
mesítését kívánta szolgálni. Hitt a 
könyvek tanító, nevelő erejében, s 
munkásságát ez a tudat hatotta át. 
(Sajnálatos, hogy amit Gárdonyi 
és kora az irodalom küldetésének 
tartott és hittel vallott, napjainkra 
a kortárs irodalom szinte tagadja. 

Úgy vélekedik inkább, hogy az ol-
vasó döntse el, hogy a művek sze-
replői jók vagy rosszak, követhe-
tők vagy éppen elvetendők. Pedig 
egyszerű pszichológiai tétel, ha 
a gyermekeknek, az olvasóknak, 
nincs vagy kevés az útmutatás, 
nincs biztos „iránytű”, akkor ne-
hezen, sok keservvel vagy soha-
sem találják, találjuk meg a helyes 
utat, elveszhetnek, elveszhetünk a 
számtalan „mellékutcában, útvesz-
tőben” - a szerző megjegyzése). 
Tordai Ányos ferences szerzetes, 
irodalomtörténész egyik írásá-
ban az író halála után így fogal-
mazott: ’…mi, egriek Gárdonyit, 
a Bebek-bástyánál magasabbra 
vinni nem tudtuk, de az Isten még 
emelni fogja’. Zárásként, Gy-né 
Gabriella karácsonyi jókívánsá-
gain túl, egy lecsendesítő, elgon-
dolkodtató adventi énekkel ör-
vendeztette meg a hallgatóságot. 
Végezetül boldog derűt csalt a két 
megajándékozott és a résztvevők 
arcára a polgármester által átadott 
nagy tálcányi ajándék, a kitűnő 
„Devecseri Portékák”, vagyis a 
kertészet elegánsan konzervált 
savanyúságai, befőttei. Reméljük, 
hogy a karácsonyi asztalnál, mi-
kor fogyasztották, eszükbe jutott 
ismét a Gárdonyit igen nagy becs-
ben tartó városkánk, Devecser…

M. Mester Katalin

Györgyné Kollár Gabriella, Keller Péter, Cs. Varga István
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Elkészült a Város Kemencéje, megújult a művelődé-
si ház mellett kialakított piac- és rendezvénytér, az 
általános iskola alsó tagozata informatika teremmel 
bővült, illetve megújult a villanyhálózata is, decem-
berben visszavették a meggyeserdei „lomis” piac 
üzemeltetését. A városvezető hosszasan sorolta az 
elért eredményeket, a megrendezésre került kultu-

rális eseményeket, a testvér-települési kapcsolatok 
ápolására tett lépéseket. Említette, hogy a tavalyi 
évet több mint 20 millió forint pénzmaradvánnyal 
zárta az önkormányzat. Tervek közt említette a né-
pességfogyás megállítását, a foglalkoztatás további 
növelését, a városi kamerarendszer bővítését, a pi-
actér további fejlesztését, valamint a Start-mun-
kaprogram keretében megtermelt zöldségekből, a 
savanyító üzemben előállított áruk értékesítését célzó 
helyi bolt létrehozását. Ferenczi Gábor köszönetét 
fejezte ki mindazoknak, akik az elmúlt évben bár-
mely módon hozzájárultak városunk fejlődéséhez. 
Külön köszönetét fejezte ki dr. Kovács Zoltán területi 
közigazgatásért felelős államtitkárnak a megvalósult 
fejlesztésekben nyújtott segítségéért, Tornai Tamás a 
Somló Holding Kft. ügyvezető igazgatójának, Bog-
nár Ferencné képviselő asszonynak a támogatásért, 
a rendőrségnek Devecser közbiztonsága érdekében 

végzett eredményes munkáért. A polgármester bízik 
abban, hogy a benyújtott pályázatok további ered-
ményekhez vezetnek majd, valamint az elindult be-
ruházások tovább fejlődnek. A köszöntőt követően a 
jelenlévők pezsgővel koccintottak az eredményekben 
gazdag, sikeres új év reményében.

Nyárs Hajnalka

újévköszöntő devecserben (Folytatás az 1. oldalról)

Ifjúsági Fúvószenekar
Fotó: Kovács Zsolt

Koccintás a sikeres új esztendő reményében
Fotó: Kovács Zsolt

Elég lesz-e a beígért béremelés az em-
bereknek ahhoz, hogy jobban, bol-
dogabban éljenek? Békésebb, konst-
ruktívabb lesz-e a közélet országosan 
és helyi szinten is ezután? Vagy egyre 
mélyebbre ássák az árkot, amiből már 
nem is látják egymást, de sárt dobál-
ni, s csúnyákat kiabálni még jobban 
lehet? Jó lenne, ha az emberek nem 
látnának ellenséget a másikban azért, 
mert esetleg másként gondol valamit! 
A választásokhoz közeledve egyre bé-

kétlenebb lesz-e a közhangulat, vagy 
lehiggadnak-e az emberek? Jobban 
össze kellene fogniuk az embereknek! 
Nagyobb tisztelettel kellene szemlélni 
egymást! Szerelmet szeretnék! Csak 
ezt szeretném! Magamnak, meg má-
soknak is szerelmet, mert ettől szebb 
az élet! Legyenek elégedettek az em-
berek azzal az élettel, ami megada-
tott nekik! A legfőbb kívánságom csak 
az, hogy egészségünk legyen, meg az 
idős embereknek, s a szüleimnek is! 

Semmi egyéb kívánságom nincs, csak 
egészség, szeretet, békesség legyen, s 
lenne meg e három a családokban, 
meg az egész világon! Jó esőket, vi-
zet a kutakba, folyókba, nyáron sok 
napsütést, simogató szellőt hozzá. 
Télre hóbundát a vetésekre, aztán 
melengető, rügyfakasztó tavaszt. 
Összefoglalva, a fentiekben benne 
szerepel minden, ami elégedettséget, 
boldogságot adna, adhatna mindnyá-
junknak. Szebbé tenné az életünket. 

Kívánságaink egy részét magunk is 
valóra válthatjuk, de sajnos egyes te-
rületekre nincs befolyásunk. Csak bíz-
hatunk a szerencsés jövőben. S miért 
ne élhetnénk optimizmussal, hiszen 
örök (közhely, elcsépelt, de való) igaz-
ság, hogy a remény hal meg utoljára… 
Boldog új esztendőt mindenkinek!!!

M. Mester Katalin

újévi gondolAtok… (Folytatás az 1. oldalról)

közérdekű/közélet
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Megalakult a Tandem Szociális Szövetkezet. (Január)

„Igazságot az áldozatoknak”- Megemlékezés volt a 
Makovecz Emlékparkban. (Február)

Elkészültek a tikhegyi útjelző táblák. (Március)

Savanyító üzem létesült a Deák tér 2. szám alatt. 
(Január)

Emléknapot szerveztek a Székely Szabadság Napja 
alkalmából. (Március)

Bejelentették, hogy a Colas Hungária Zrt. útépítő 
vállalat valamennyi, az országos közúthálózat részét 
képező devecseri belterületi útszakaszt felújítja 2.3 km 
hosszan. (Március)

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri 
Szakiskolája szalagavató bált szervezett. (Január)

Nőnap alkalmából köszöntötték a hölgyeket. (Március)

Városunk részt vett a „Te Szedd!” országos 
szemétgyűjtési akcióban. (Április)

Elkezdődött az útfelújítás. (Április) Sajtótájékoztató zajlott a Torna patak gátjának 
megerősítésével kapcsolatban. (Április)

Az önkormányzat jótékonysági bált szervezett a 
Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar támogatására. 
(Február)

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 
évfordulóján ünnepi műsorral emlékezett városunk. 
(Március)

Ünnepélyes keretek között átadták az I-II. 
világháborús emlékművet. (Április)

Megrendezésre került a Bakony-Somló Népművészeti 
találkozó, és az első kirakodóvásár. (Május)

2016 képekben
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5,5km hosszúságban két útnak a felújításába kezdtek 
Sümeg és Kolontár irányában. Folyamatosan zajlanak 
a járdafelújítások.(Július)

Erzsébet táborban vettek részt az iskola diákjai. 
(Július)

Elkészült a Béke utcai önkormányzati ingatlan 
tereprendezése. (Július)

Nagypalád-Fertősalmás küldöttsége érkezett 
városunkba. (Június)

Gólya Road Show keretében gyűrűzték meg a 
városban fészkelő gólyákat. (Június)

Trianon Emléknap - Átadásra került a hármashalom 
és a kettőskereszt. (Június)

A Városnapok színes programkavalkádja várta az 
érdeklődőket. (Június)

Madárgyűrűzési bemutató volt a Start-
munkaprogram állattartó telepén. (Június)

„Biztonságban a nyáron” - a rendőrség munkatársai 
tartottak előadást az iskolásoknak. (Június)

Gyermeknap alkalmából rendezvénnyel készültek 
városunk legkisebbjeinek. (Május)

Az általános iskola csapata a megyei elsősegélynyújtó 
versenyen bejutott az országos döntőbe. (Május)

A katasztrófavédelem „Nyitott szertárkapuk” országos 
rendezvényéhez városunk is csatlakozott. (Május)

2016 képekben

Bemutatkozott városunk saját termékcsaládja, a 
Devecseri Portéka. (Május)

Az iskolások anyák napja alkalmából műsorral 
köszöntötték az édesanyákat. (Május)

Megrendezésre került a hagyományos Városi Majális. 
(Május)
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Kemenceparty-Rockfesztivál keretében átadásra került 
a Város Kemencéje. (Szeptember)

Komplex útfelújítási program keretében mintegy 
650 millió forintos hazai forrásból felújításra került 
körülbelül 5,5 km hosszan valamennyi, az országos 
közúthálózat részét képező devecseri belterületi 
útszakasz. (Szeptember)

Elkészült az óvoda előtti gyalogátkelőhelynél és a 
Makovecz-lakópark mellett a napelemes megvilágítás.
(Szeptember)

2016 képekben

Az általános iskola Petőfi téri épületében 7 millió 
forint ráfordítással a teljes villanyhálózat felújításra 
került. (Augusztus)

Juhász- és Pásztorkutya CAC Kiállítást szervezett a 
Bakonyerdő Zrt. . (Augusztus)

Elkészült a járda a Petőfi téren, a Bohém Cukrászda 
mellett. (Augusztus)

Nyárbúcsúztató délutánt tartott a családsegítő. 
(Augusztus)

Megrendezésre került az első Miss Somló elnevezésű 
szépségverseny döntője. (Augusztus)

Lakóparki főzőversenyt rendeztek a Makovecz 
lakóparkban. (Augusztus)

A Torna patak megemelt és megerősített gátja jelesre 
vizsgázott. (Augusztus)

Zeneiskolások táboroztak Balatonszepezden. 
(Augusztus)

Bővítette kínálatát a Devecseri Portéka. (Szeptember)

30 éves fennállását ünnepelte a Városi Könyvtár.
(Szeptember)

Elkészült a Város Kemencéje. (Szeptember)

Megnyitotta kapuit a Fanni Ház. (Szeptember)
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„Biztonságos internet” – a rendőrség munkatársai 
előadást tartottak az iskolában. (Szeptember)

Elszámolás - Miss Somló Szépségverseny bevételét a 
Városi művelődési ház színházterem széksorainak 
cseréjére fordítják. (Október)

Kihelyezésre kerültek az új billenős köztéri 
szeméttárolók. (Október)

A Vackor Óvoda 2016-ban is megrendezte 
hagyományos szüreti felvonulását. (Október)

Informatika teremmel bővült az általános iskola alsó 
tagozata. (Október)

Október 23-ai városi megemlékezéssel és emléktábla 
avatással tisztelgett városunk. (Október)

Elkészült a város bélyegsorozata. (Október)

A zene világnapját ünnepelték az iskolában. (Október)

Vörösiszap-szomorú 6. évforduló (Október)

Tehetséggondozó verseny és ünnepség keretében 
névadójára emlékezett az általános iskola. (Október)

Devecser város standja részt vett a Budapesti 
Településexpon. (November)

2016 képekben

Megkezdődött a tanév az általános iskolában.
(Szeptember)

Megnyílt a foltvarrók munkáit bemutató Őszi 
Ovigaléria. (Szeptember)

A Népmese Napját ünnepelték a művelődési házban. 
(Szeptember)

A devecseri Start-munkaprogramban megszületett az 
első magyar tarka borjú. (November)
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Felújításra került az Arany János utcai kőkereszt. 
(November)

Fejlesztették a kamerarendszert.(November)Képviseleti irodát nyitott városunkban a Generali 
Biztosító.(November)

Elkezdődött a 4 hétvégén át tartó Advent Devecserben 
programsorozat.(November)

Folytatódtak a járdafelújítások. (December)

2016. december 16-tól Devecser Város 
Önkormányzata üzemelteti a lomis piacot.(December)

Decemberi történésekről részletek a mostani számban.
(December)

A Re-Cikli társadalmi célú vállalkozás jóvoltából egy 
ételkiszállító triciklivel gazdagodott az önkormányzat.
(November)

Elkészült az első hűtőkamra. (November)

Elkészült a térkőburkolat a Művelődési Ház előtt. 
(November)

Egészségnapot szervezett a város. (November)

Városunk vendége volt Gróf Nádasdy Borbála. 
(November)

Czeidli József könyvbemutatója a könyvtárban. 
(November)

A Baba-klub minden hónapban fontos témákban 
szervezett előadásokat az érdeklődők számára.
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mutAsd mAgAd!

Óvári Márton, Devecser Város 
Képviselő-testületének tagja, 
házas, két gyermek édesapja

1. Ha módjában állna, mit változ-
tatna a városban?
(A novemberi számban bemutatott 
Séfer Hajnalka kérdése)
Sajnos sok mindent, de elsősorban 
az emberi gyarlóságból fakadó hi-
bákat tenném helyre. Nagyon fon-
tosnak tartom, hogy mielőtt véle-
ményt formál valaki illetve annak 
hangot ad, legalább járjon a dolgok 
végére. Ezt nekem is magamnak 
kellett felismernem, mert sokszor 
ültettek fel hamis információkkal 
melyeket butaságból és jóindulatból 
elhittem. Ha a kérdés materiális, 
akkor a nyolcas úti kereszteződés 
lenne az mivel nagyon sok baleset 
és bosszúság forrása.
2. Ha leülhetne egy padra, és 1 órán 
keresztül azzal beszélgethetne, aki-
vel csak akar, ki lenne az?
A nagybátyám, Óvári Gyula - 
édesapám és Márta néném bátyja 
- 1956-ban ment el Devecserből, 
azóta Sydneyben él. Nagyon ke-
vés alkalmam volt vele találkozni 
életem során és biztos sok min-

denre kíváncsi lennék az életével 
kapcsolatban.
3. Tudatos vagy inkább ösztönös em-
bernek érzi magát?
Sajnos néha ösztönösen cselek-
szem, pedig nagyon jól tudom, 
hogy tudatosan kellene. Összessé-
gében mindenképp tudatosan élem 
az életem, de mivel az élet is egy 
nagy tanulás ezért folyamatosan 
képeznem kell minden területemen 
magam a tudatosságra. Ez nem azt 
jelenti, hogy az ösztöneimen kel-
lene uralkodnom. De vigyáznom 
kell, hogy ne hozzanak ki a sod-
romból, mert adott esetben akkor 
néha megmondom, „ami a szíve-
men, a számon”.
4. Hogyan néz ki egy tökéletes napja?
       Kipihenten felkelek, megregge-
lizek a családommal, nyugodt kö-
rülmények közt elvégzem az aznapi 
feladataimat, időben haza érek és 
sétálunk vagy kirándulunk a fele-
ségemmel és a gyerekekkel.
5. Ha más hivatást választhatott 
volna, mi lett volna?

Szerencsére jól választottam, sze-
retem a mezőgazdaságot, inkább 
talán e szakmán belül érezném 
jobban magam a termelési olda-
lon, de tudom, hogy a termelés-
ben csak saját tulajdonban tudnék 
nagy sikereket elérni nem pedig 
alkalmazásban.
6. Ha bárkit a világon meghívhat-
na vacsorára, ki lenne az? Miért 
pont Ő?
Természetesen a feleségem. Saj-
nos keveset tudjuk ezt mostanában 
megtenni, de ha sikerül a munkám 
és a gyerek mellett elcsípni egy sza-
bad estét, biztos, hogy ez a program 
nem marad el.
7. Melyik az a téma, amelyikről nem 
beszél szívesen?
Családtagjaim elvesztése.
8. Mi volt élete legmegrázóbb élmé-
nye?
Sajnos ez a kérdés az előző szerves 
része, nem tudok és nem is akarok 
különbséget tenni, melyikük fájt 
jobban, sajnos ez minden élethely-
zetben nehéz.

9. Ha nem itt, akkor hol lennél most 
a legszívesebben?
A családommal szeretek lenni, bár-
hol bármikor. Viszont ha választ-
hatnék, velük legszívesebben biz-
tos a Föld egy egzotikus pontját, 
mondjuk Új-Zéland-ot céloznám 
meg.  Természetesen ez csak egy 
nyaralás erejéig érvényes, mert sze-
retünk itt élni.

+1: Mit tenne Devecserért, ha lenne 
rá lehetősége? 

Nyárs Hajnalka

A Devecseri Rendőrőrs munkatár-
sa, Kovács Róbert r. főtörzsőrmes-
ter lett Veszprém megyében az „Év 
Iskolarendőre”. Az elismerést Buda-
pesten, az Országos Rendőr-főka-
pitányságon vette át Halmosi Zsolt 
rendőr vezérőrnagytól, az országos 
rendőrfőkapitány rendészeti he-
lyettesétől. A díjat minden évben 
olyan rendőrök kapják, akik az el-
múlt évben végzett munkájuk által 
nagyban hozzájárultak „Az iskola 
rendőre” program - mely jelenleg 
az ország több ezer iskolájában 
működik - szakmai színvonalá-
nak emeléséhez, eredményeihez. 
Az iskolarendőr munkája sokirá-
nyú és felelősségteljes tevékeny-
ség, amely túlmutat a baleset- és 
bűnmegelőzés területén. Kovács 

Róbert - vagy ahogyan a gyerekek 
szólítják: Robi bácsi - az Ajkai Ren-
dőrkapitányság Devecseri Rendőr-
őrsén közrendvédelmi feladatokat 
lát el körzeti megbízottként. Kife-
jezetten iskolarendőrként Csöglén 
és Adorjánházán tevékenykedik, 
de a rendőrség baleset-megelőzési 
programjának köszönhetően a já-
rás több oktatási, nevelési intézmé-
nyében megfordul. Nagyon fontos-
nak tartja ezt a feladatot, úgy véli, a 
baleset- valamint a bűnmegelőzés 
során kiemelt feladata van a helyes 
állampolgári magatartás kialakítá-
sának már gyermekkorban. Iskola-
rendőri tevékenysége kapcsán 
munkáját segítette Molnárné 
Bodor Ida r. őrnagy, iskolai bűn-
megelőzési tanácsadó és Pleiveisz 

Anikó rendőr őrmester, megbízott 
megelőzési előadó. A kiváló humo-
rú, közvetlen, segítőkész főtörzsőr-
mester könnyen megtalálja a han-
got minden korosztállyal. Jóleső 
érzés számára, hogy az emberek 
megismerik, hogy számítanak rá. 
Sok visszajelzést kap, amiért na-
gyon hálás, csakúgy, mint a mostani 
szakmai elismerésért, ami nagyon 
meglepte. „Ahhoz képest, hogy reg-
gel oktatásra indultam, erre nem 
is számítottam”- mondta a körze-
ti megbízott, aki szabadidejének 
nagy részét családjával tölti, szeret 
kirándulni, a Somlón tevékenyked-
ni. Jövőbeni tervei között szerepel 
még többet jelen lenni az oktatási 
intézményekben. Szeretné a felnö-
vekvő generációval megismertetni 

a rendőri hivatást, hogy eloszlassa a 
rendőrökkel kapcsolatban felállított 
téves teóriákat, félelmeket.
Gratulálunk Kovács Róbertnek és 
további sikeres munkát kívánunk!

Nyárs Hajnalka

devecserben Az „év iskolArendőre” díj

Fotó: Ajkai Rendőrkapitányság

közélet/közérdekű

interjú vAsáros erikávAl - „Áldjon meg az ég Erika néni!”

A gyerekek még a kiállított tárgyakat 
csodálták, mi pedig Kovács Zsolttal és 
kamerájával kihasználtuk a lehetősé-
get és néhány rövid kérdésre kértünk 
választ. Erika, mint mindig, most is 

készséges, és miközben kikeveri a fes-
téket, kedves egyszerűséggel válaszol.
-Régen találkoztunk. Akkor gyönyö-
rű tájakat, állatokat, vadász képe-
ket festett. Most más arcát mutatja. 
Mióta lett a porcelán alapanyag? 
Miért?
1981-ben Herenden porcelánfestő 
szakon végeztem. A munkát is itt 
kezdtem. 10 évig ugyanazt a dekort 
festettem. Nagyon unalmassá vált, 
ezért jöttem az ajkai üveggyárba 
1991-ben. Itt alkotott Európa talán 
legjobb természet és vadász festője. 
Tőle tanultam meg olajjal festeni. Ké-
sőbb vállalkozóként egyedi darabokat 
kezdtem készíteni; csempét, kerámi-

át, feliratokat, logókat festek. Nagyon 
sok a megrendelésem. Természetesen 
a vászonhoz nem lettem hűtlen.
-Mi a különbség a vászonra és a por-
celánra festés között?
Elsősorban a festékek között van kü-
lönbség, de a porcelánfestéshez fi-
nomabb ecsetkezelés szükséges, és 
ez nehezebbé is teszi. A folyamat is 
bonyolultabb; alapozás egy színnel, 
satírozás, árnyékolás. És itt az égetés 
is része a műveletnek.
-A kis ovisok kitűnő érdeklődők vol-
tak. Nem gondolt arra, hogy szé-
lesebb közönségnek is bemutassa 
művészetét?
Már van egy nagyobb kiállításra való 

anyagom. Jó lenne akár vegyesen is a 
képeimet és a porcelánjaimat kiállí-
tani. Talán tavasszal megvalósítható 
lesz. -Ha a család is segít, minden 
bizonnyal. A gyerekeim már felnőt-
tek, így több időm jut a festésre. Ez 
az életem. Nagylányom Adél is festett 
már olajképet. Talán ő viszi tovább az 
elképzeléseimet. Ha lesz kiállításom, 
szeretném az ő képeit is megmutatni. 
Gyerekeimnek köszönhető, hogy az 
alkotáshoz szükséges nyugodt kör-
nyezet vesz körül.
Én sem kívánhatok mást, mint amit 
a kis óvodások búcsúzóul énekeltek: 
„Áldjon meg az ég, Erika néni!”

Váti Ferenc

Vasáros Erika 
Fotó: Kovács Zsolt
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Diáksport
Diákjaink sportéletével kapcsolatos eseményekről 
Czémán Imre a Devecseri Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola és AMI igazgatóhelyettese számolt 
be lapunknak. 
Milyen sporteseményeken vettek részt iskolánk 
diákjai a közelmúltban?
Hagyományosan megrendezésre kerülő noszlopi 
Mikulás Kupán versengtek a fiúk. A tavaly decem-
beri tornán a házigazdákon kívül még Tüskevár 
és Somlóvásárhely csapata is részt vett, ahol saj-
nos csak a negyedik helyezést sikerült elérnünk.
Hogy halad a Coerver képzés az iskolánkban?
Sajnos most már csak a felsőben csináljuk, mi-
vel az alsós órarendbe nem tudtuk beilleszteni. 
A fiúknak hétfőn, szerdán, és pénteken nulladik 
órában, a lányoknak pedig szerdán délután tart-
juk az edzéseket.
Milyen az edzéslátogatottság?
A fiúknál és a lányoknál is egyaránt 12-15 fő kö-
zötti a létszám, de többen is vannak, akik jönné-
nek szívesen, csak nem tudnak felkelni a nulladik 
óra miatt. Ettől az évtől minden osztálynak két 
sportfoglalkozás az előírt, és a Devecseri Sport 
Egyesület is igazolt le tagokat. A célunk többek 
között ez is volt, hogy egyesülethez kerüljenek a 
diákjaink, ők már ott edzhetnek. Sajnos az 5-6. 
osztályos fiúk óraendjét sem sikerült úgy össze-
egyeztetni, hogy be tudtam volna illeszteni vala-
hova a képzést, viszont a pályázati fenntartásban 
5 évig benne kell lennie, úgyhogy mindenfélekép-
pen nyitva áll a lehetőség az érdeklődők számára.
Futballistáink téli programjai
A szezonzáró utáni elfoglaltságaikról, a felkészü-
lési szezon előtti téli programjaikról, igazolásokról 
és a pozitív dolgaikról beszélgettünk a mennyei 
megyei élvonalában labdát rúgó Devecser SE 
futballcsapatának edzőjével, Cserna Róberttel.
Hogy telik a szünidő?
Nem sokat pihentünk. A csapat túlnyomó több-
sége az ajkai városi terembajnokságban játszik, 

talán egy pár gyerek az, aki túl sok mindent nem 
csinált a téli pihenőidőben. Ezen kívül minden 
csütörtökön összejövünk Ajkán, a Fekete-
Vörösmarty Általános Iskola tornatermében heti 
egyszeri edzés gyanánt.
Mikor kezdődik a felkészülési szezon és milyen 
terveitek vannak?
Január 17-től kezdődik, onnantól már csak sza-
badban edzünk. Ez úgy fog kinézni, hogy heti 
négy alkalommal lesz programunk: kedden és 
pénteken a devecseri műfüves pályán edzünk, 
szerdánként vagy edzőmeccset játszunk, vagy 
sima edzés lesz az ajkai műfüves pályán, illetve 
a szombat délelőttökre van egy felkészülési mér-
kőzés tervezve.
Igazolások terén van valami újságod számunkra?
Az MLSZ új szabályozásának köszönhetően nagy-
jából „senki sehova”, legalábbis ezeken az alsóbb 
szinteken. Nem csak a nevelési díjról van itt szó, 
mivel mostantól bárkiért pénzt kérhet az egyesü-
lete. Pénz pedig nincs erre. Ettől függetlenül tudok 
róla, hogy már megkerestek három játékosunkat 
is, de az anyagiak megbeszéléséig nem is kellett 
eljutnia a kluboknak, mivel a játékosok kijelen-
tették, hogy nem mennek el, jól érezik magukat 
itt. Hála Istennek, úgy gondolom, hogy ez azért 
egy pozitív dolog.
Milyen felkészülési mérkőzéseken láthatunk tite-
ket a jövőben?
A mérkőzéseink, és azok dátumai a következők:
Január 28. Devecser SE- Magyarpolány, hely-
szín: Ajka
Február 1. szervezés alatt, helyszín: Ajka
Február 4. Celldömölk-Devecser SE, helyszín: 
Celldömölk
Február 8. Ajka U19- Devecser SE, helyszín: Ajka
Február 12. Csopak- Devecser SE, helyszín: Tihany 
Február 15. Devecser SE- Veszprém NBIII, 
helyszín: Ajka 
Február 18. Videoton U19- Devecser SE, helyszín: 
Székesfehérvár

A mostanság edzőként tevékenykedő régi játékos-
társainkat, kapcsolatainkat kihasználva próbáljuk 
összeállítani úgy a felkészülési mérkőzéseket, hogy 
minél kisebb költségben legyenek az egyesületnek. 
A téli meccsek többségén azért is játszunk idegen-
ben, mert a saját pályánkat pihentjük, illetve így 
nem kell fizetnünk a pályabérlésért. Természete-
sen nyáron visszahívjuk ezeket a csapatokat. Bár 
még szervezés alatt áll a dolog, de szeretnének egy 
nyolccsapatos meghívásos felkészülési teremtor-
nát csinálni a megye I. osztályban szereplő klubok 
részvételével a Veszprémi Utánpótlás Centrum 
30x40 méteres fedett műfüves pályáján. A felhí-
vást csak olyan feltételekkel fogadom el, ha már 
tisztázódnak a részletek.
Korai még erről beszélni, de mikor kezdődik a ta-
vaszi szezon, és hol léptek pályára először?
Február 25-én 13:30-kor Pétfürdőn kezdjük meg 
a bajnokságot műfüvön. A második forduló De-
vecser-Ajka Kristály lesz, viszont Ajkára írattuk 
műfűre a meccset, mert azért március elején még 
nem biztos, hogy tudjuk használni a mienket. Sze-
retnénk elkerülni, hogy megint milliókat kelljen 
rákölteni egy mérkőzés miatt a pálya felújítására. 
Bízunk szurkolóink megértésében is, természe-
tesen a többi meccsünket már igyekszünk hazai 
pályán lejátszani.

Köszönöm az interjút! Sérülésmentes felkészülést 
kívánunk!

Ifj. Kozma György

devecser sportjA

A téli hónapokban van szezonjuk, 
étrendünket egészségessé tehetjük 
fogyasztásukkal. A bab, lencse, borsó, 
szója, csicseri és a sárgaborsó, mind 
könnyen beszerezhető, nem is túl 
drága és számos betegség megelő-

zésében, gyógyításában segíthetnek. 
Remek forrásai a fehérjéknek, ros-
toknak, magas a vitamin és ásványi 
anyag tartalmuk. Önálló fogásként 
is fogyasztható. Még a húst is kivált-
hatják fehérjetartalmuknál fogva, 
de mégis szívesebben fogyasztjuk, 
néhány húskockával, pörköltszafttal 
vagy fasírozott pogácsával. A vegetá-
riánusoknak ideális húsfeltét nélkül. 
Zsírtartalmuk alacsony, így még mér-
tékkel fogyasztva a diétába, fogyókú-
rába is beilleszthető. Cukorbetegek is 
ehetik, hiszen e hüvelyesek glikémiás 
indexe alacsony, csak fokozatosan 
emeli meg a vér glükózszintjét. Rost-
tartalmuk kimagasló, ezért a bélda-
ganatok kialakulását is csökkentik. 
Magas a B5, E-vitamin és a biotin 
tartalmuk, gazdagok kalciumban, 

káliumban, folsavban, magnézium-
ban, és vasban. Főzhetünk belőlük 
levest, főzeléket, készíthetjük köret-
ként, egytálételnek, pürének. Kinek, 
kinek más-más hüvelyes a népsze-
rűbb, de télen tán a lencse és a bab a 
legkelendőbb az asztalon. Január első 
napján talán már mindenki evett len-
csét, ezzel is keresve a szerencsét. A 
baboknak, de még a lencséknek is a 
méretén túl is sokféle fajtája létezik. 
Az előbbit legegyszerűbben úgy kü-
lönböztethetjük meg, hogy fehérbab 
vagy tarkabab. A mi családunk tarka-
bab párti volt régen. Szüleim, főként 
apám, azt mondta, hogy a disznó-
csülkös-körmös tarkabab levesnél 
nincs jobb a téli napokon. Ha még 
hozzátesszük, hogy a cupákban lévő 
kollagén az „izületek kenőcse”, akkor 

nem járt messze az igazságtól, ami az 
étel hasznosságát illeti. Főzés előtt, 
már előző este áztassuk be a babot, 
így az jól megduzzad, csökken a ben-
ne lévő emészthetetlen szénhidrátok 
mennyisége, így a felfúvódás mértéke 
is. Vannak, akik még célratörőbbek, s 
az első forrás után a főzővizet leöntik 
róla, szintén a felpuffadás elkerülése 
végett. A bab fűszerei, a fokhagyma, 
babérlevél, bors, borsikafű, rozma-
ring, kakukkfű. Persze nem mind 
egyszerre, hanem válasszunk ki há-
rom domináns fűszert, - a fokhagy-
mát nem kihagyva - amire az éte-
lünket „hangoljuk”. A sokféle fűszer 
nemcsak, hogy kioltja, módosítja egy-
más ízét, hanem kellemetlen, kevésbé 
élvezhető ízkavalkádot is okozhat.

M. Mester Katalin

A HÜvelyesek…

sport/életmód
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Hagyománynak számít, hogy éven-
te megválasztják az év állatait és 
növényeit. Az internetes szavazá-
sok alapján döntenek a szavazást 
kezdeményező egyesületek. A kez-
deményezés célja, hogy felhívják a 
figyelmet a különböző növények, 
állatok jelentőségére és védelmére, 
illetve népszerűsítsenek kevésbé 
ismert fajokat is.

Egyik legszínesebb és leggyakoribb 
pintyfélénk. Szinte kizárólag csa-
patosan látni. Sík- és dombvidéki 
fészkelő, de láthatjuk kertekben, 
parkokban, a zárt erdőket viszont 
elkerüli. A fák lombkoronájának 
szélére építi fészkét. Évente két-há-
rom fészekaljat nevel. 4-5 tojást rak, 
melyeket a tojó egymaga költi ki, 
míg a hím a táplálékszerzésben 
segíti.

Síkságokon és a hegyvidékeken is 
él, hazája szinte egész Európa. Ter-
mése a télre készülő vadak egyik 
fontos tápláléka ősszel. Készíthető 
belőle mártás, mely kitűnő kísérője 
a húsételeknek, savanyú íze miatt a 
zsírosabb és vadhúsok ízesítője, de 
kompót, gyümölcskocsonya, bor és 
gyümölcsecet is. 

Népszerű halunk, hatalmas száját 

és hosszú bajszát a gyerekek is meg-
ismerik. Hosszú életű hal, amely 
egész életében növekszik. Lassú fo-
lyókban és az állóvizekben él, ahol 
számára elérhető táplálék után ku-
tat. A faj mesterséges szaporítási 
módszere igazi hungarikum, amit 
napjainkra más országok is átvet-
tek. Szálkamentes, ízletes húsa a 
harcsát egyik legkedveltebb étke-
zési halunkká teszi.

A nagy szarvasbogár az európai 
kontinens legtermetesebb bogara. 
Erdőlakó faj, elsősorban tölgyesek-
ben él. A hímek jóval nagyobbak a 
nőstényeknél. Leginkább az élő-
helyeinek fogyatkozása veszélyez-
teti. Főként alkonyatkor repülnek 
a kifejlett példányok, ha a hőmér-
séklet 11 fok feletti. A nőstények 
életükben csak egyszer repülnek, 
párzás után. Érdekes, hogy a hí-
mek majdnem függőleges testtar-
tásban repülnek, mivel nagyméretű 
„agancsukat” másképp nem tudják 
ilyenkor egyensúlyozni.

Különféle lombfák, főleg tölgyfák 
tövén, tuskóján, vagy amellett cso-
portosan növő, merev húsú, kö-
zepes vagy nagytermetű, feltűnő 
gomba. Sötétben kissé foszforesz-
kál, innen kapta a nevét. Sajátságos 
avarszaga van. Mérgező, hányta-
tó hatású, de mérgezése többnyire 
nem súlyos. Gyakran összetévesztik 
a sárga rókagombával, és így nálunk 
igen gyakran okoz mérgezést.
A mindenki számára ismert növény 
a tavasz egyik hírnöke. Hagymás, 
évelő növény, kora tavasszal hajt, 
de előfordul, hogy már a tél végén 
is örülhetünk neki. Háromezer év-

vel ezelőtt Homérosz eposzában 
az Odüsszeiában, Hermész varázs-
füvet adott Odüsszeusznak, és ez 
hatástalanította a mérget, melyet 
Kirké istennő a hős borába kevert. 
A növény, amely immunissá tette 
Odüsszeuszt a méreg okozta am-
néziával szemben nem volt más, 
mint a hóvirág.

Lápokat és mocsarakat kedvelő faj, 
de nedves ártéri erdőkben, eseten-
ként halastavakon is találkozhatunk 
vele. Az utóbbi évek aszályos tava-
szai miatt az egyedszámuk csök-
kent. A faj egyik tulajdonsága, hogy 
az egyébként barna színű békák 
hímjei a tavaszi nászidőszakban 
néhány napon keresztül kék szín-
ben pompáznak.

A mogyorós pele a hazai pelefélék 
közül a legkisebb. Főleg a dús alj-
növényzetű, lombhullató erdőkben 
él. Rövid csicsergő hangon kommu-
nikálnak egymással, ha felébresz-
tik őket, ziláló hangot hallatnak, 
és álmukban horkolnak is. Dúsan 
szőrözött farka különbözteti meg a 
hasonló nagyságú egerektől, melyet 
veszély esetén saját életnek védel-
mében képes elhagyni, tehát ön-
magát csonkítja meg.

tudtA?

2017 madara a tengelic

2017 fája a vadalma

2017 hala a harcsa

2017 rovara a nagy szarvasbogár

2017 gombája a világító tölcsér-
gomba

2017 vadvirága a hóvirág

2016 kétéltűje a mocsári béka

2016 kétéltűje a mocsári béka

könyvAjánlÓ
Felnőtteknek:

Wass Albert: 
A funtineli boszorkány I-III.

Erdély, havasok alja, vadászatok, 
pásztorok és prepegyitok világa bon-
takozik ki Wass Albert leghíresebb 
regénytrilógiájában. Főhőse, Nuca a 
zord világ ellentéteként maga a lelki 
szépség: a természet hűséges leánya. 
Látóasszonyi képessége személyes 
akaratán túli végzetszerűsége mint-
egy isteni törvény megtestesítőjévé 
teszi. A gyönyörű hajadon fokozato-
san ébredt rá az erejére. Arra, hogy 
egyszerre látta a múltat és a jövőt, 
ha az emberek szeme közé nézett. 
Megmondta előre a zivatart, a szá-
razságot, a szelet….

tiniknek:
Thury Zsuzsa: 

A tűzpiros üveggömb

Kabai Erzsébet amióta az eszét tud-
ja, árva, nincsenek rokonai, nincs 
otthona. Mégis újra és újra elfogja 
a gyötrő érzés, hogy volt időszak, 
amikor ő boldog volt és szerették. 
Hol? Mikor? Arra nem emlékszik…

Devecseri Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház

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

Cs-P: 9-17 
Szo: 8-12 (tanítási időben)Nyárs Hajnalka
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Gyerek1: Képzelje el, tegnap az öcsi orrával nem tudom mit, de valamit csinált 
anyu egy csővel. Náthás és volt az orrában valami.
Tanító: Anya kiporszívózta?
Gyerek1: Igen, igen, azt csinálta.
Gyerek2: Szerintem azzal azért vigyázzatok, ki ne szívjátok az agyát!
Gyerek: Hajni néni! Nem fogod elhinni, hogy mit találtam a földön!
Tanító: Na, mit?
Gyerek: Egy kereket! Biztos valakinek elgurult!

Nyárs Hajnalka

mosolypercek

gyerekszáj
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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 ember szeretne sokáig élni, de megöregedni senki sem akar…
A férj érve
Azt hiszed, - szól az asszonyka méltatlankodva, - hogy életem végéig ezt az 
egy bundát fogom viselni…
Miért ne? – kérdi a férj. Hiszen a róka is ezt az egyet hordta egész életében.
Mondd Dénes bácsi, a barna, a vörös vagy a szőke nők a hűségesebbek? –kérdezi 
az unokaöccse a nagybácsit.
Az ősz hajúak Matyikám, az ősz hajúak. –feleli lemondóan Dénes bácsi.
Nők nélkül életünk eleje és vége elhagyatott lenne, a közepe pedig örömtelen, - 
mormolja maga elé István, miután harmadszorra is kimondta a boldogító igent.
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