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Alapítva 1927-ben

NAGYSIKERŰ JÓTÉKONYSÁGI KONCERT (Folytatás a 9. oldalon)

NOVEMBER 22. A MAGYAR KÖZOKTATÁS NAPJA  
(Folytatás a 3. oldalon)

Kosztolányi Dezső
Akarsz-e játszani?

A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni,
akarsz-e mindig, mindig játszani,
akarsz-e együtt a sötétbe menni,
gyerekszívvel fontosnak látszani,

nagy komolyan az asztalfőre ülni,
borból-vízből mértékkel tölteni,

gyöngyöt dobálni, semminek örülni,
sóhajtva rossz ruhákat ölteni?

Akarsz-e játszani, mindent, mi élet,
havas telet és hosszú-hosszú őszt,

lehet-e némán teát inni véled,
rubinteát és sárga páragőzt?

Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni,
hallgatni hosszan, néha-néha félni,
hogy a körúton járkál a november,

ez az utcaseprő, szegény, beteg ember,
ki fütyörész az ablakunk alatt?

Akarsz-e játszani kígyót, madarat,
hosszú utazást, vonatot, hajót,

karácsonyt, álmot, mindenféle jót?
Akarsz-e játszani boldog szeretőt,

színlelni sírást, cifra temetőt?
Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált?

Virágok közt feküdni lenn a földön,
s akarsz, akarsz-e játszani halált?

Nagysikerű jótékonysági koncertet 
rendeztek a művelődési házban a 
zeneiskola javára. Az intézmény 
vezetője Ihászné Szabó Katalin 
köszöntőjében elmondta, hogy 

volt növendékük Schultz Jennyfer 
előadóművész ötlete volt a rendez-
vény meghirdetése. Az est másik 
fellépője a szintén devecseri, volt 
növendék, Lenner Barnabás klari-

nétművész volt. A tehetséges fiata-
lokat Lengyel Andrea, a budapesti 
Színház- és Filmművészeti Egye-
tem, valamint a Pécsi Tudomány-
egyetem Zeneművészeti Karának 

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) 
kezdeményezése alapján 1991-ben 
november 22-ét a Magyar Közokta-

tás Napjának nyilvánították. A PSZ a 
hazai közoktatás helyzetének, gond-
jainak bemutatására, valós társadal-

mi megítélésének elősegítésére, va-
lamint a szükséges országos és helyi 
döntések meghozatala, a közös cse-
lekvés kialakítása céljából kezdemé-
nyezte a magyar közoktatás napjának 
létrejöttét. 
A magyar közoktatásban mérföld-
kőnek tekinthetjük az 1777-ben élet-
be lépett Ratio Educationist, amely 
rendeletileg egységesen szabályozta 
a közoktatást. Porosz mintára ala-
kították át az oktatást, s kivették a 
katolikus egyház felügyelete alól. 
Leglényegesebb momentuma, hogy 
tankötelezettséget írtak elő a 6-12 
éves korosztálynak és egyben növel-
ték az iskolák, és a tanítók számát.
A Ratio Educationist sok kritika érte, 
ezért 1801-ben összeült egy bizott-
ság, melynek feladatául adták, hogy 
egy részletesebb oktatásügyi törvényt 
dolgozzanak ki.

Fotó: Czeidli József
Ihászné Szabó Katalin tagozatvezető, Lengyel Andrea zongorakísérő, Lenner Barnabás, Schultz Dzsenifer
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IDŐKÖZI VÁLASZTÁS UTÁN
FERENCZI GÁBOR FOLYTATJA
Az időközi választáson a hat polgármesterjelölt 
közül Ferenczi Gábor meggyőző fölénnyel nyert. 
A régi – új polgármester adott választ kérdéseimre.

1. Mi eredményezte választási győzelmét; az elmúlt 
3 év munkája vagy a jövő ígérete?

Három évvel ezelőtt azt ígértem, hogy félrete-
szem a politikát, elutasítok mindennemű egyéni 
és pártérdeket, és hitem, meggyőződésem szerint 
demokratikusan irányítom a devecseriek életét.

Szüleimtől, nagyszüleimtől ismertem meg a leg-
fontosabb emberi értékeket, melyek életemet 
meghatározzák. Ezek a becsület, a szorgalom és 
az alázat. Vezetői szemléletmódomra a közösség-
központú gondolkodás, a közösség feltétlen, alá-
zatos szolgálata, a kollegialitás jellemző. Minden-
napjaimat polgármesterként a hosszú távú célok 
elérése érdekében tisztességgel, szorgalommal és 
felelősségérzettel végzett munka tölti ki. 

Nem vagyok devecseri, mert nem itt lakom. Mégis, 
három évvel ezelőtt devecseriek kértek fel a pol-
gármester-jelöltségre, és 1051 devecseri polgár 
szavazott nekem bizalmat. Hatalmas megtisztel-
tetés, egyben óriási felelősség. Az elmúlt három 
évben azért dolgoztam, hogy megszolgáljam ezt 
a rendkívüli bizalmat, és rászolgáljak arra, hogy 
devecseriként tekintsenek rám. Hiszem és vallom: 
magyarnak lenni nem születés és származás, ha-
nem vállalás kérdése. Számomra visszatérni a gyö-
kereimhez küldetés. Dolgozni Devecser jövőjéért, 
egy közösségért lelkiismereti kérdés. Devecserinek 
lenni pedig vállalás. 

Három év munka és hozzáállás. Bízom benne, 
hogy az időközi választáson erről mondtak vé-
leményt a választópolgárok. Számomra rendkí-
vül fontos visszajelzés ez, hiszen a három évvel 
ezelőtti eredményhez képest 1168, azaz 117 sza-
vazattal többet kaptam, ami százalékosan is mar-
káns különbség a korábbi 54 %-hoz képest most 
a választók 69 %-a gondolta úgy, hogy az irány, 
a szemléletmód, amit képviselek, megfelel a szá-
mukra. A választási eredmény megerősített abban 
is, hogy a testület feloszlatása részemről jó döntés 
volt. Az elképzeléseim, terveim pedig alkalmasnak 
találtatnak a közös megvalósításra, a folytatásra.

2. Egy kivétellel azonos palettáról jutottak man-
dátumhoz a képviselők. Az együttgondolkodás 
több mint egyértelmű. Nem lehet ez kerékkötője a 
haladás tempójának? Nem fenyeget az elkényel-
mesedés veszélye?

Az azonos paletta egyáltalán nem volt mérvadó 
számunkra. „A többség választása” néven indult 
hat fős csapatunk, melynek összeállításánál az 
elsődleges szempont nem az azonos politikai és 
világnézeti identitás volt, hanem elsősorban az, 
hogy az új testület tagjai emberi kvalitásuk és szak-
mai hozzáértésük alapján alkalmasak legyenek 
a közösség képviseletére és a város irányítására.

Jól példázza ezt, hogy a csapatunk tagjai közül hár-
man a Jobbik színeiben mérettettük meg magun-
kat, míg a KDNP támogatását élvezte dr. Németh 
Ákos Pál, aki egyébként a párt megyei titkára, 

ketten pedig valóban függetlenként vállalták a 
jelöltséget, egyben a tűzkeresztséget. 

A közös nevező köztünk maga Devecser és a közös-
ség feltétlen szolgálata. Azt gondolom, jó csapattal 
éppen, hogy gyorsabban és hatékonyabban lehet 
dolgozni. A céltalan és értelmetlen csatározások 
helyett teljes egészében a város építésére tudunk 
koncentrálni.

3. A jó együttműködés milyen célok elérését eredmé-
nyezheti? Teljesülnek-e a kampányban elhangzott 
(leírt) polgármesteri és képviselői ígéretek?

Minden bizonnyal teljesülnek, hiszen a szavazá-
soknál reményeim szerint a továbbiakban sem 
lesz egyéni és pártindíttatás a háttérben. 

Már az alakuló ülésen megkezdtük programunk 
megvalósítását. Számos jelentős témát tárgyal-
tunk. Ahogy ígértük többek között, már az első 
ülésen döntöttünk a temető rendbetételéről, a 
kerítés felújításával harminc napos határidővel 
megbíztuk az üzemeltetőt, ahogy az új parcellák 
kialakításával is. Stratégiai jelentőségű, hogy ön-
kormányzati üzemeltetésben tartsuk és fejlesszük 
a piacot, ezért már döntöttünk a kamerarendszer 
és a villanyhálózat első ütemben történő fejleszté-
sének 30 napos határidővel történő befejezéséről. 

Üzleti és fejlesztési tervet készíttetünk a Hasz-
náltcikkpiacra, melyet már 30 nap múlva szá-
mon kérünk. 

Döntöttünk továbbá kedvezmények biztosításáról 
az árusoknak. Elengedjük a decemberi bérleti dí-
jat minden bérlőnek, valamint 10 % kedvezményt 
biztosítunk 2018. január 1-től az állandó devecseri 
lakcímmel rendelkező bérlőknek, amennyiben a 
szerződésben vállalt kötelezettségeiknek eleget 
tesznek, azaz díjhátralékukat rendezik, szemétszál-
lítási szerződéssel és porral oltóval rendelkeznek.

Kiemelten támogatjuk a helyi civil szervezete-
ket. Már döntöttünk a polgárőriroda és a Magyar 
Vöröskereszt devecseri központja kialakításának 
befejezéséről. 

Felgyorsítjuk a beruházásokat, ennek érdekében 
már kezdeményeztük dr. Németh Ákos alpolgár-
mester úr javaslata alapján különadó kivetését 
azokra az iparterületekre, amelyeken nem folyik 
gazdasági tevékenység. 

Fejlesztjük az oktatási-nevelési intézményeinket. 
Már döntöttünk eszközfejlesztésekről az óvodai és 
iskolai konyhánk részére.

Azt is ígértük, hogy tisztázzuk a város lezáratlan 
gazdasági ügyeit, érvényesítjük Devecser érdeke-
it, ezért megbíztuk a gazdasági bizottság elnökét, 
hogy járjon el városunk nevében.

Összehangoltuk a munkaerőt és az eszközállo-
mányt a Start-munkaprogram és a városüze-
meltetés hatékonysága érdekében. Döntöttünk a 
Start-munkaprogram székhelyének módosításá-
ról, a betonelem-gyártás téliesítéséről, síkosság-
mentesítési terv készíttetéséről.

Fokozottan odafigyelünk a szépkorúakra. A Csa-

ládsegítő Központunkkal közösen idén újra meg-
szervezzük az Idősek Karácsonyát.

A legfontosabb azonban az elmúlt három év tük-
rében az, hogy most már jó úton haladunk a tiszta 
közélet irányába, ami Devecser fejlődésének záloga

4. Várhatóak-e jelentősebb változtatások? Ha igen, 
mi teszi vagy tette azokat szükségessé? (pl. egy 
bizottság)

A jelentősebb változások hátterében elsősorban a 
költséghatékonyság áll. Tekintettel arra, hogy az 
szinte az összes előterjesztést tárgyalja a vonatkozó 
törvény által kötelezően létrehozandó gazdasági 
és ügyrendi bizottság, nincs létjogosultsága egyéb 
bizottságok létrehozásnak, hiszen a bürokráci-
át erősítené. Az új képviselő-testület működése 
összességében kevesebbe kerül két, társadalmi 
megbízatású alpolgármesterrel, egy bizottsági 
elnökkel és három külső bizottsági taggal, mint 
korábban. A jövő évi költségvetés megalapozásá-
nál is elsődleges szempont lesz a bevételek maxi-
malizálása, kiadások minimalizálása mellett úgy, 
hogy a továbbiakban is elzárva tartjuk a felesleges 
pénzcsapokat.

5. Mit vár, mit kér a lakosságtól?

Elsősorban türelmet, hiszen számos távlati cél 
megvalósítása lépésről lépésre haladva sok időt 
vesz igénybe. Gondolok itt elsősorban arra, hogy 
egy néhány éve készült felmérés alapján Deve-
cser csapadékvíz-elvezetőrendszere és járdáinak 
állapota rengeteg kívánnivalót hagy maga után. 
Közel húsz utcában nincs megoldva megfelelően 
a vízelvezetés. Az utcák többségében javításra 
szorulnak a járdák. Sajnos vannak olyan utcák 
is, ahol a járda és/vagy a csapadékvíz-elvezetés 
teljesen hiányzik. A pályázatok megvalósítása 
2018 év végére várható. 

Bízom abban, hogy a továbbiakban is számítha-
tok a lakosság támogatására együttműködésére, 
arra a rengeteg önkéntes munkára, ami nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy szerény anyagi lehető-
ségeinkből a legtöbbet tudjuk kihozni a város 
fejlődése, építése érdekében.

A választók jelentős többsége bizalmat szavazott 
Ferenczi Gábornak és remélik, hogy a polgármes-
ter jól sáfárkodik a kapott lehetőségekkel.

Váti Ferenc
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Először 1954. november 27-én adományoztak 
kitüntetéseket a sokszoros véradóknak. Ebből 
az alkalomból a Magyar Vöröskereszt éppen 
30 éve, 1987-ben javasolta, hogy 1988-tól kez-
dődően november 27-ét nevezzék a véradók 
napjának. A mindenkori térítésmentes véradás, 
szlogenje pedig „Minden típusra szükség van”. 
Ezzel a szervezők arra kívánják felhívni a világ 
figyelmét, hogy minden vércsoportra szükség 

van, hiszen a három különböző típusú donáció 
(vörösvérsejt, plazma, vérlemezke) minden vér-
re, vérkészítményre szorulón tud segíteni. E nap 
fontosságát csak az tudja igazán értékelni, akinek 
már szüksége volt – baleset vagy nagyobb műtét 
miatt – más vérére. Aztán soha nem tudni, hogy 
ez ügyben is mit hoz a holnap. Minden tisztelet 
a véradóknak!

Márton nap (november 11.) a néphagyomány 
szerint az éves gazdasági munkák lezárásának 
ideje, egyben a téli pihenés időszaka a természet 
számára. Ekkor vágták le abban az évben először 
a hízott libákat és az újbort is ekkor kóstolták meg 
először. A mai Szombathely környékén született 
szerény IV. századi püspökről sokféle megemlé-
kezést tartottak és tartanak manapság is szerte 
Európában. A gyerekek lampionos felvonulá-
sokkal, a felnőttek inkább a Márton-napi libával 
emlékeznek rá máig, és más népszokások is él-
nek még, amelyek e naphoz kötődnek. Márton, 
egy római tribunus i. sz. 316-ban született fia 
apja kívánságára a légió katonája lett. A legen-
da szerint 18 éves volt, amikor lováról leszállva 
odaadta palástját egy didergő koldusnak. Nem 
sokkal ezután Amiens-ben megkeresztelkedett, 
otthagyta a sereget, és misszionárius lett. 371-ben 
a Loire menti Tours püspökévé választották. A 
legenda szerint Márton (alázatból) a ludak óljá-
ba bújt, hogy kitérjen püspökké választása elől, 
de a ludak gágogásukkal elárulták a szentet, így 
„kénytelen volt” a püspökséget elvállalni. Úgy 
tudni, meggyőző, hiteles, jótékony püspök volt. 
Időszámításunk után 397-ben hunyt el. 

Halála után váratlanul igen népszerűvé vált: ő az 
első keresztény szent, aki nem mártírként emel-
kedett az oltárokra, Franciaországban pedig az 
5-6. század fordulóján egyenesen nemzeti szent-
ként tisztelték. Számos babona kötődik Márton 
napjához. Úgy tartják, ha hó esik ezen a napon, 
hosszú télre készülhetünk. A néphit szerint a 
Márton napi eső nem jelent jót, mert utána rend-

szerint fagy, majd szárazság következik. Ezen a 
napon libát kell enni, ugyanis “aki Márton napon 
libát nem eszik, egész éven át éhezik.”  

“A napok egyre rövidülnek, és a külső sötétség 
egyre inkább hatalmába keríti a napokat. Ebben 
az időszakban a fényt, amelyet eddig a naptól kap-
tunk most saját magunkban kell megtalálnunk, 
és minden lény felé sugároznunk. A természet 
erői visszahúzódnak a föld mélyére, hogy aztán 
majd tavasszal, új erővel elinduljanak a Nap felé. 
Ennek ellensúlyozására a gyermekek esténként 

lámpással a kezükben járják az utcákat énekelve, 
és kisebb ajándékot osztogatva. Ez az időszak 
előkészülete az adventi várakozásnak. Az ada-
kozás, a szívből fakadó adás megélésének az 
ideje. A lámpások az égitesteket jelenítik meg. 
Ezek az égi erőket szimbolizálják, amelyek az 
emberi lélek segítségével akarnak hatni itt a földi 
világban. A Mártoni önzetlen adakozás megélése 
segíti, hogy minél tisztábban éljük meg karácsony 
misztériumát.” 

M. Mester Katalin

NOVEMBER 27-E A VÉRADÓK NAPJA

MÁRTON NAPJA

NOVEMBER 22. A MAGYAR KÖZOKTATÁS NAPJA  (Folytatás a címpról)

 Az új törvény megalkotása öt évet vett igénybe. 
1806. november 4-én tették közzé az átdolgozott, 
új törvényt. A jogszabály - a protestáns tanügyi 
önállóság miatt - csak a katolikus iskolák szá-
mára bírt kötelező érvénnyel. A tankötelezettség 
érvényben maradt a 6-12 évesek számára, ám 
részben megváltoztak az oktatott tárgyak. A né-
met helyett a magyar nyelv lett a kötelező (a latin 
mellett a gimnáziumokban) és a történelem tan-
tárgy is fontosabb szerepet kapott, mint azelőtt. 
Az új tanügyi törvény talán legfontosabb eleme, 
hogy lefektették a polgári iskolák alapjait, továbbá 
nemzetiségi és vallási türelmet hirdettek az okta-
tásban, ami demokratikus döntésnek bizonyult.

Azóta sokat és sokszor változott az oktatáspoli-
tikai szemlélet. Voltak sikeres és kevésbé sikeres 
oktatási reformok. Megállapíthatjuk, hogy minden 
változás alapja a közösségben való gondolkodás 
a saját jövőnkről. Közösségként gondoskodni a 
jövő generációjáról és saját jövőnkről azt is je-
lenti, hogy emelni kell az oktatás színvonalát, 
aktuálissá tenni a tudást, a sokszínűség mellett, s 
növelni a közoktatás eredményességét. Mindehhez 
kellenek a jó tanárok, az oktatást, a gyermeküket 
támogató, felelős szülők és a tudásra szomjas, 
tanulni vágyó, befogadó gyermekek… Csak így 
lesz eredmény, siker!
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RÖVID HÍREK

Első alkalommal szervezett kulturális rendezvényt a 
Fanni Ház, melyet a Somlón, a Kreinbacher Birtokon 
2017. október 29-én tartottak. A jótékonysági céllal 
szerveződött délután középpontjában a koraszülött 
gyermekek, idegrendszeri sérült csecsemők, kisgyermekek 
fejlesztése, támogatása állt. A műsorban bemutatkozott 
a Fanni Házat támogató alapítvány, fellépett Popper 
Péter zongorista, énekes, dalszerző, és sor került Horváth 
Vivien kortárs festő felajánlásával egy jótékonysági 
árverésre is.

A közelmúltban portöltő berendezéssel valamint feszítővágóval gyarapodott a Devecseri ÖTE eszköztára John 
McGough jóvoltából.

A devecseri általános iskola az idei évben is megrendezte 
a Gárdonyi Tehetséggondozó Versenyt, melyre Ajkáról, 
Csögléről, Nagyalásonyból és Tüskevárról is érkeztek 
versenyzők. A rendezvényt a Kastélykönyvtárban Mayer 
Gábor intézményvezető nyitotta meg. A verseny négy 
helyszínen zajlott, ahol a gyerekek vers- és prózamon-
dás, mesevetélkedő, ének, valamint rajz kategóriában 
csillogtatták meg tudásukat.

Devecseri Portéka a Veszprémi Bakonyexpón.

Elkezdődtek a munkálatok a Belvárosi Piac- és Ren-
dezvénytér területén. 
Az utóbbi időszakban több rendezvénynek is helyet 
adott a terület, így aktuálissá vált egy állandóan 
rendelkezésre álló szabadtéri színpad létrehozása, 
valamint a város kemencéjének megközelítését szolgáló 
járdaszakasz kialakítása.

A novemberi Baba-klub jó hangulatát ismételten Németh 
Noémi Ringató foglalkozása biztosította.

HIRDESSEN NÁLUNK!
Hirdetések, köszönetnyilvánítások, 

 jókívánságok díjai:

Teljes oldal (1/1): 35 000 Ft
Fél oldal (½): 18 000 Ft
Negyed oldal (¼): 9500 Ft
Nyolcad oldal (1/8): 5000 Ft
Tizenhatod oldal (1/16): 2600 Ft
4 x 4-es területű: 1400 Ft
Apróhirdetés (20 szóig): 600 Ft

A hirdetési szöveget a könyvtár  
információs  

pultjánál lehet leadni.
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1956 EMLÉKEZETE

VASI TÁJAKON

NÉVADÓJUKRA EMLÉKEZTEK

A kisváros általános iskolájának és a szak-
iskolájának a tanulói közösen emlékez-
tek 1956. október 23-ra és az azt követő 
eseményekre. Az ünnepély kezdetekor 
Mayer Gábor igazgató méltatta az intéz-
mény egykori tanárának, Péter László-
nak a pedagógus pályáját. A napjainkban 
is  nagy megbecsülésnek örvendő tanár 
vasdiplomát vehetett át, melyet a jogutód 
győri Széchenyi István Egyetem állított 
ki. Az ünnepi beszéd után következett a 
8.b osztály tanulóinak irodalmi műso-
ra, Naplótöredék 56’-ból címmel, melyet 
Firczi Irma tanárnő szerkesztett és állí-
tott színpadra. Az emlékezés keretéül a 
Himnusz és a Szózat elhangzása szolgált. 

Czeidli József

Mayer Gábor intézményvezető, Péter 
László nyug. tanár
Fotó: Czeidli József

8.b osztály ünnepi műsora
Fotó: Kovács Zsolt

A kisváros általános iskolájának felső tagozatos 
tanulói közül mintegy 30-an vettek részt azon a 
tanulmányi kiránduláson, amelyet Vas megyébe 
szervezett a humán munkaközösség. A kísérő 
pedagógusok: Firczi Irma, dr. Lennerné Magvas 
Andrea, Kertészné Koczor Katalin jól előkészí-
tették és lebonyolították az egésznaposra tevezett 
utazást. A sárvári kastélyban megismerhették a 
gyerekek a  Nádasdyak történetét, a huszárok ruha- 
és kardviseletét. Szombathelyen már napsütéses 
meleg időben vehettek részt városnézésen. Elláto-
gattak a székesegyházba, a Savaria Múzeumba. Itt 

a kőtárban ókori síremlékeket láthattak, valamint 
az emeleti kiállító teremben Savaria korabeli élete 
elevenedett meg a hűen visszaadó, egymás mellé 
állított nagyméretű képek segítségével. Ugyancsak 
élményt adott a diákoknak a múltbéli szombat-
helyi fényképeket remekül bemutató kiállítás. 
Délután már az önfeledt játéké volt a főszerep a 
csónakázó tó szomszédságában lévő kalandvá-
rosban.  - Hazafelé a nevelők a gyerekekkel együtt 
már az újabb, a tavaszi kirándulást tervezgették.  

Czeidli József 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon a he-
lyi általános iskola tanulói névadójuk halálának 
95. évfordulójára emlékeztek. Hagyományosan 
a kisiskola melletti Gárdonyi szobornál tartották 
meg az ünnepséget. Az irodalmi összeállítást 
követően Mayer Gábor igazgató beszédében 
felelevenítette Gárdonyi (Ziegler) Géza népta-
nító devecseri tartózkodását (1882-83), vala-
mint számba vette a Gárdonyi emlékhelyeket, 

kiemelte a legutóbb avatott ”Devecser Gárdonyi 
település” táblát. A koszorúzást követően a 8. 
osztály tanulói feltűzték az elsősök kabátjaira 
az iskolajelvényt, ezzel ők is a közösség tagjaivá 
lettek. Az alsó tagozatosok projekt napot, míg a 
felsősök Gárdonyi akadályversenyt rendeztek. 
Ez utóbbiban többek között a r. katolikus (régi) 
temető felkeresése, Gergely Katalin (Pék Katica), 
az író első szerelmének sírjának meglátogatása 

szerepelt. Mécseseket gyújtottak az iskola egy-
kori tanítóinak, tanárainak sírjánál. Örömteli 
élményt nyújtott a templom történetével való 
ismerkedés és Gárdonyi Géza Devecserben írt 
és komponált, a Fel nagy örömre kezdetű kará-
csonyi ének megszólaltatása orgona kísérettel. A 
Gárdonyi napot a Diákönkormányzatot  vezető 
pedagógusok szervezték. 

Czeidli József 

Fotó: Iskola Fotó: Kovács Zsolt
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Szeretnék ezennel elbúcsúzni Önöktől, elköszönök 
a Devecseri Ujságtól. Az ok nagyon egyszerű, tör-
vény szerint, települési önkormányzati képviselő 
nem lehet médiatartalom-szolgáltató tagja. Fájó 
pillanat ez, hiszen a főszerkesztői feladat, nagy 
örömöt jelentett számomra. Úgy gondolom, hogy 
a kitűzött célok érdekében a legnagyobb intenzi-
tással álltam az újság szolgálatában. Köszönöm 
az olvasóknak a kitartó olvasást, a lelkesedést, 
a jelenlétet, és az esetleges hibák elnézését. Úgy 
vélem, egy nagyon jó dolognak lehettem részese, 
kiváló emberek társaságában. Köszönöm minden-

kinek az együttműködést! Köszönöm a kedves 
kollégáknak, szerkesztőktől tulajdonosig, szállít-
mányozókig, terjesztőkig, a székesfehérvári Al-
phaPress nyomdáig, a nyomdában a kéréseimet 
készségesen váró nyomdászokig a közös munkát.
Sok sikert, kitartást kívánok a Devecseri Ujság-
nak és a szerkesztőbizottságnak, Önöknek kedves 
Olvasók pedig kívánok további kellemes perceket 
az újság oldalain!
Üdvözlettel:

Nyárs Hajnalka

Közérdekű

KEDVES OLVASÓK!
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EMBERMESÉK

„Ha nem fog a fogó, bolond a mester”
Aki járt a városi rendezvényeken, minden bi-
zonnyal látta Németh Péter kovácsmester sza-
badtéri bemutatóját, és megcsodálta az ott 
készített kis remekműveket. Nekem gyermek-
koromból idéz. Látni és hallani vélem az üllőn 
ütemesen megpattanó kalapácsok csengő-bon-
gó hangját, amelyet Zimits Sanyi bácsi és Bedi 
Gyula bácsi, a két kitűnő kovács csalogatott elő. 
Zene volt ez, feledtetni tudta a pata nem éppen 
kellemes szagát. Németh Péter nem patkol. Ő 
alkot szépet, maradandót.
Kései gyerek
Zsuzsikát várt a Németh család és erre a 44 éves 
anya 1952-ben Péter-Pál napján megszülte Pé-
tert. Természetesen örültek a fiúnak, de azért kis 
ideig szalagot kötöttek a hajába. Két és fél évesen 
„óvodaérett” lett. (Drága édesanyám volt a da-
dája.) Az iskola 1. és 2.-os fiúosztályban Németh 

Teréz és Fazekas Júlia tanította. 3.-8. vegyes osz-
tályban szívesen emlékszik Heinczinger Istvánra 
és a rajzszakkört vezető Kovács Józsefre. Szabad 
időben fociztak utcán, szabadon, csalánréten, 
magasat ugrottak, télen szánkóztak, a sekély 
„halastó” sokszor beszakadt alatta.
Fából vaskarika
Péter asztalos szeretett volna lenni nagysze-
rű szakemberek mellett, mint Csipszer Péter, 
Szücs János, Kurdi Péter, Szabó András. Akkor 
helyben sajnos nem vettek fel asztalos inast, 
géplakatos tanoncot viszont igen a vajüzembe. 
Jó mesterek mellett tanulta a szakmát üvegezés-
től a hegesztésig. Ajkán a szakiskolában súlyt 
emelt. Ifjúsági ezüstig jutott. (110 kg lökés, 75 
kg szakítás, 90 kg nyomás.) Rendszeresen járt 
versenyekre. 1969-ben szabadult géplakatos-
ként. Azonnal dolgozni kezdett. Tejipari gépek 
javításával járták az országot. Itt került először 
komoly kapcsolatba a vassal. Közben rendsze-
resen részt vett a honvédségi előkészítőkön. Itt 
tanulta meg a morzeírást. 1972-ben az ajkai 
erőmű kazánházában lett tmk lakatos.

Halló, itt Németh őrvezető, tizedes, 
szakaszvezető!
Péter 1973-ban híradósokhoz vonult Dörögdre. 
Még „kopaszként” 1. osztályú rádiótávírász lett 
80-120-as tempóval. Az öreg katonák nem néz-
ték jó szemmel, de bántani nem merték, mert a 
rendszeres súlyemelésektől és – hála a gyako-
ri konyhaszolgálatnak 74 kg-osra „erősödött”.
Háromtusában hadosztály bajnokságot nyert. 
8 hónap után rádióállomás parancsnok lett a 
felderítő főnök rádiósaként. 1975-ben, mint 
tartalékos szakaszvezető szerelt le.
Vissza a vashoz és a családhoz
Régi munkahelye várta vissza. Kis csapat veze-
tését bízták rá. 1979-ben hegesztő vizsgát tett. 
1975-ben feleségül vette Licsár Jolánt, a szom-
széd lányt.”Nem kellett messze kóstolni”- tréfál-

kozik Péter. Gyerekeik: Szabolcs 1977-ben, Robi 
1979-ben, Zoli 1983-ban született. 1977-ben 
építkezni kezdtek, 2 év múlva költöztek az új 
házba. 1980-ban kiadták a tsz-hez nyári „kam-
pánymunkára”. Utána a TÖVÁL-nál lett gépla-
katos brigádvezető. Hat év után már a vízügynél 
tett mederőr vizsgát. Közben otthon másodál-
lásban a vasas szakmáját folytatta. 1987-ben 
mestervizsgát tett. 26 év „vizes” munka után 
ment nyugdíjba.
„Mester vagyok, nem művész”
1996-tól egyre jobban a kovácsmunkák felé for-
dult. Szakkönyveket olvasott, fejlesztő kurzuso-
kon vett részt. Jól rajzol, kézügyessége remek. 
Elképzeléseit igyekszik vasba ültetni. 1 fúrógép-
pel és egy satuval kezdte. Gépeket, szerszámokat 
vásárolt. Hatalmas műhelyében ma sok száz 
szerszám, több üllő, hegesztőgép, trafó, 25 t-s 
présgép, köszörű, stb. van. Elképesztő felsze-
reltség. Minden, ami a kovács művészethez kell. 
(Péter tiltakozik a művész megnevezés ellen.) 
Három fiával tagja a Magyarországi Kovácsmí-
ves Céhnek. Sikerrel vesznek részt kovácstalál-
kozókon. Szabolcs most az USA-ban műveli a 
szakmát. Felesége és két gyermeke; Botond és 
Flóra is vele vannak. Robi és Zoli itthon dolgoz-
nak a szakmában. Péter 12 éve tagja a Magyar 
Rádióamatőr Szövetségnek. Szabad idejében 
kapcsolatot tart a világ 25 állomásával. Rádiós 
sikereit számos oklevél igazolja.
Péter tele van tervekkel. Hiszi, hogy ami neki 
nem sikerül, azt a fiai megvalósítják.

Váti Ferenc

Péter, édesanyja, nagybátyja, Joli a feleség (elöl) 
Szabolcs, Zoli Péter a műhelyben 

Bemutatón 2015-ben

Esküvő

A szakaszvezető
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DGA Gépgyártó és Automatizálási Kft.
Devecser, 2017. november10. 

Ma délelőtt ünnepélyes keretek között nagy ér-
tékű új berendezést adtak át a devecseri DGA 
Gépgyártó és Automatizálási Kft-nél. Az ese-
ményen részt vett Dr. Kovács Zoltán ország-
gyűlési képviselő, területi közigazgatásért fele-
lős államtitkár, Tornai Tamás, a Somló Holding 
Kft. tulajdonosa és Ruzsonik Károly, a DGA Kft. 
ügyvezető igazgatója. A beruházás, amelynek 
értéke 240 millió forint, egy nagyobb, uniós tá-
mogatással megvalósuló, több mint 850 milliós 
fejlesztés első része.
Az átadón elhangzott, hogy egy ilyen mértékű 

kötelezettségvállalás mind az állam, mind a tulaj-
donosok részéről egyértelmű elköteleződést jelez: 
a cég hosszú távra tervez, és számít dolgozóira. 
Külön kiemelték, hogy – bár még nincs döntés 
az állami támogatásról – a tulajdonos e nélkül 
is a fejlesztés mellett döntött. A térség számára 
különösen fontos, hogy olyan stabil vállalatok-
ra alapozva tudjon fejlődni, amelyek túl tudták 
élni a gazdasági válság és a vörösiszap kataszt-
rófa együttes hatását, és világos elképzeléseik, 
terveik vannak a jövőre. 
A Somló Holding cégcsoporthoz tartozó DGA 
Kft. acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek 
és egyedi gépek gépgyártásával foglalkozó, 100 
%-ban magyar tulajdonú cég. A gépgyártáson és 
automatizáláson kívül a mérnöki tervezéssel és 
acélkereskedelemmel is foglalkozik, két telephe-
lyen, Devecserben és Nemesgulácson, több mint 
10 000 négyzetméter gyártófelületen. A 205 főt 
foglalkoztató cég termékportóliójában megtalál-
hatóak a nehézgép- és földmunkagép részegysé-
gek, mezőgazdasági gépek és alkatrészek, kikötői 
portál futóművek, daru alkatrészek, üzemanyag 
és hidraulika tartályok, hegesztő robotok acél-
szerkezetei, valamint vasúti járműalkatrészek. 
Ezek 98%-át exportpiacokon, Németországban, 
Ausztriában és Franciaországban értékesíti.
A most átadott lézervágógép a legkorszerűbb 
technológiájú lézerforrással rendelkezik, lénye-
gesen hatékonyabb üzemeltetést biztosít az ed-

digieknél, és nagyobb táblák megmunkálására 
is alkalmas. Emellett növeli a cég mára szűkös-
sé vált kapacitásait és a folyamatbiztonságot, 
valamint megteremti a lehetőségét a már most 
jelentkező nagyobb vevői igények kielégítésének, 
a vállalat további növekedésének.
A fejlesztési program megvalósításával a válla-
lat célja, hogy felzárkózzon a világ legfejlettebb 
szervezettségű és termelési hatékonyságú, német 
gépgyártó cégek teljesítményéhez. A 850 millió 
forintos program, amelynek 55%-a saját erő, 
humánerőforrás-fejlesztést, humán és üzemi 
infrastruktúrafejlesztést, tervezési, irányítás-
technológia fejlesztést, valamint technológia- és 
kapacitásfejlesztést foglal magába.

Egy mérföldkő a város életében 
- mondta Ferenczi Gábor polgár-
mester az ünnepélyes átadón. Fel-
idézte, hogy 2015-ben vásárolta 
meg az ingatlant az önkormányzat 
rendkívül jutányos áron, 3 millió 
forintért. Az épület felújítása több-
nyire önkéntes munkával valósult 
meg. A teljes villanyhálózat kicse-
rélése mellett a fűtésrendszer és a 
vízhálózat is kialakításra került. 
A belső munkálatokhoz tartozott 
még a mellékhelyiségek felújítása, 
nyílászárók rendbetétele és a fes-
tés is. A jövőt tekintve elmondta, 
hogy az udvar és a melléképüle-
tek rendbetételével illetve a külső 
vakolatok felújításával folytatód-
nak a munkálatok a 2018-as év 
folyamán. Az ingatlant két szer-
vezet veheti birtokba. Egyrészről a 
Magyar Vöröskereszt, másrészről 
pedig a Devecseri Polgárőr Egye-
sület. Az épület másik részében 
szolgálati lakás kerül kialakítás-
ra. A polgármester beszédében 
megköszönte minden résztvevő-
nek, önkéntesnek a felújításhoz 
nyújtott segítséget. Baráth Gábor, 

a Magyar Vöröskereszt Veszprém 
Megyei igazgatója elmondta, hogy 
a jelképe és üzenete ennek az in-
gatlan átadásnak az Ő részükről az, 
hogy a jövőt szintén Devecserben 
képzelik el. Az épület átadásával 
biztos helyszínt kapott a Magyar 
Vöröskereszt, ahol megvalósíthatja 
programjait. Dézsi János, a Veszp-
rém Megyei Polgárőr Szövetség 
elnöke köszönetét fejezte ki, hogy 
a kollégái ilyen kulturált helyen 
végezhetik majd a munkájukat.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ÚJ HELYEN A POLGÁRŐRÖK ÉS A 
VÖRÖSKERESZT

Fotó Kovács Zsolt

 

 

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK 
 

 

EGYSZERŰEN VÉGEZHETŐ MUNKÁT KERESEL? 
MAGAS KERESETI LEHETŐSÉGGEL? 

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL? 
 

Ha a válaszod IGEN, csatlakozz a csapatunkhoz! 
 

GYERE EL FOLYAMATOSAN KÖZLEKEDŐ INGYENES 
BUSZAINKKAL EGY GYÁRLÁTOGATÁSRA! 

 
MI KÖRBEVEZETÜNK, MEGMUTATJUK, HOGY MILYEN FELADATAID 
LENNÉNEK, ÉS HA SZIMPATIKUS AZ ÁLLÁSLEHETŐSÉG, AKÁR MÁR 

MÁSNAP MUNKÁBA ÁLLHATSZ. 
 

 

KIEMELT PÓTLÉKRENDSZER, ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁS, 
PRÉMIUM, CAFETERIA, 13. HAVI JUTTATÁS, 
GYERMEKEK ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSA 

 

  

Jelentkezz még ma! 
 

Időpont egyeztetésre hívj minket, 
vagy küldj egy SMS-t, és visszahívunk: 

88/400-453; 20/929-2430 
 

vagy küld el önéletrajzodat e-mailben: 
manatwork@manatwork.hu 

 

M-K. R. Sz.: 3440/2001 A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015. 
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ISMÉT SZÍNHÁZBAN VOLTUNK…

A Magyar Kanizsai Udvari Kama-
raszínházat a júniusi előadás után, 
október 12-én ismét láthatta a kö-
zönség a Művelődési Ház színpadán 
a „Halottak napjától virágvasárna-
pig” című darabban. A nyár eleji 
előadás után, melyen maroknyi kö-
zönség (kb: 25-30 fő) volt csak je-
len, e sorok írója megfogadta, hogy 
közönséget verbuvál helyből, de ha 
nem lesz ez elég, akkor a környező 
településeket is megkeresi. Végül 
is Devecser járási székhely, s olyan 
színházteremmel bír, amelyhez ha-
sonló nincs a Somló aljában, az öreg 
hegy környékén. (No, igaz, az ajkai 
nagyobb és tán szebb is, de az már 
egy másik járás…)

Úgy történt, ahogy áll fentebb! S 
legalább négyszer, ötször többen 
voltunk, mint az előző előadáson, 
ezen a langymeleg, szép, őszi estén. 
Tüskevárról két kisbusznyi közön-
ség érkezett Kocsiné Tóth Erzsébet 
vezetésével. S ugyancsak jöttek Ma-
gyarné Erzsikével Noszlopról, meg 
Orosziból is. No meg, többek mellett 
a Lyra Népdalkör Somlóvásárhely-
ről, de még Halimbáról is érkeztek 
kilencen. Most tényleg azt „érez-
hette” a Művelődési Ház belső tere, 
bársony székei, hogy járási székhelyi 
feladatban szolgálnak. Nem is be-
szélve a színészek lelkének felhan-

golódásáról, amikor végignéztek a 
nézőtéren. Az előadás, mint a már-
ciusi, most is ingyenes volt a nézők-
nek. Persze semmi sincs ingyen a 
(színházi) világban. Tudniuk kell az 
olvasóknak, hogy az előadások díját 
több helyi vállalkozó adta össze, az 
adózási lehetőségek megfelelő ki-
használásával, a színházkultúrára 
támogatására. Megjegyzendő, hogy 
a színházat utaztatni kell, a színé-
szeket is meg kell fizetni, a többi 
tárgyi és személyi feltételről ne is 
szóljunk. S a devecserieknek, s az 
érdeklődő környékbelieknek, va-
lóban, csak el kell jönni és élvezni 
az előadást. De ezek nem könnyed 
darabok, itt nem kabarét tapsolha-
tunk, hanem a legnemesebb témák 
kerülnek terítékre.

A színház hitvallása a következő: 
„Alapítási céljának megfelelően a 
Magyar Kanizsai Udvari Kamara-
színház olyan programszínházi mű-
hely, amely jelenünket eredményező 
múltunkat viszi színre. Megkeres – 
elsősorban történészek segítségével 
- olyan eseményeket a közeli vagy 
távolabbi magyar múltból, ame-
lyek alkalmasak arra, hogy belő-
lük színdarabok szülessenek, ezeket 
feldolgozza, dramatizálja és színre 
viszi, majd bemutatja mindenhol, 
ahol magyarok élnek – Királyhel-

mectől, Karancsig, Törökbecsétől 
Perkátáig, Zentától, Budapestig, 
Sepsiszentgyörgytől Körmendig.” 
No, meg Devecserben! Ezen az estén 
négy kitűnő színész (egy színésznő 
Szemerédi Bernadett, és a férfiak, 
Széplaky Géza, Kálló Béla, Lénárt 
László) játszott, némelyek több sze-
repben is, remekül. A történész, a 
szerző általában a nemzeti, családi, 
érzelmi kötődésekre fűzi föl a törté-
nelmi, politikai szálat, s az okozott – 
nemritkán kemény - konfliktusokra 
így világítanak rá lélekbe marcango-
lóan. Aki eddig még nem gondolko-
zott el a szétszakított nemzet sorsán, 
vagy bagatellnek ítélte meg a kiala-
kult helyzetet, bepillantást kapha-
tott a sok fájdalomba, hiányérzetbe. 
Ugyancsak láthatóvá vált az emberi 
„alkalmazkodás” különbözősége a 
kiszolgáltatott helyzetekre való re-
akciójukban. Láthattuk a megalku-
vások legmagasabb fokát, tetteik 
aljasságát éppúgy, mint a kevésbé 
megalkuvók lelkiismeret-furdalását. 
Bepillantást kaptunk a hatalom által 
gyakorolt manipulációkba, a gerinc 
megtörésére irányuló sokféle hatal-
mi praktikába. S még ott van a nő, az 
asszony, aki szintén kiszolgáltatott, 
s kénytelen valamiképp, - sokszor 
nem is önszántából – lavírozni az 

útvesztőkben, meglátásaival segí-
teni élete párját a megmaradásért. 
Megtapasztaltuk, szinte nincs opti-
mális megoldás, csak a lehetőségek 
közötti választás, olyan döntés, ami 
a legkevesebb fájdalmat okozza a 
történelmi ámokfutások elszenve-
dőinek. 

Az érett és fogékony közönség kitű-
nően érezte az élethelyzetek visszás-
ságát, mert még a lélegzetét is visz-
szafojtotta. Időnként hallani lehetett 
a döbbenet „hangját”, az elnémult-
ságot. Látványosan, - a színészeket 
meglepő - kitartó vastapssal köszön-
te meg a nézősereg a felemelő előa-
dást. Előre nem is tudván a darab 
erejét, de Orosziból még rózsacsok-
rot is hoztak a színészeknek. Emel-
kedett lélekkel, könnyekkel átmosva 
térhettek haza a színházlátogatók a 
kellemes, őszi estén. Bravó, Udvari 
Kamaraszínház!!

UI: Nagy reménnyel vagyunk a vál-
lalkozók felé, hogy 2018-ban ismét 
láthatjuk a Magyar Kanizsai Udvari 
Kamaraszínház színészeit a deve-
cseri Művelődési Ház öreg deszká-
in… Köszönet érte előre is!

M. Mester Katalin

NAGYSIKERŰ JÓTÉKONYSÁGI KONCERT (Folytatás a címlapról)

tanára kísérte zongorán. A másfél órás kon-
cert zenei összeállítása felejthetetlen élmény-
nyel ajándékozta meg a nagyszámú közönséget. 
Schultz Jennyfer Donizetti: Don Pasquale opera 
női főszereplőjének, Norina áriáját énekelte az 
első felvonásból. Strauss: Denevéréből egy igazán 
népszerű és ismert dallal, a Kacagó dallal vará-
zsolta el a hallgatóságot. Hasonló tetszést váltott 
ki Kálmán Imre: Marica grófnőjének belépője, 

valamint Herbert: Prima Donna Song operett-
jének főszereplő áriája. Lenner Barnabást már 
visszatérő fellépőként köszönthették a devecse-
riek. 2014 óta a Savaria Szimfonikus Zenekarnál 
első klarinétos, mellette  kisegítőként zenél a Ma-
gyar Rádió Szimfonikus Zenekarában. Az esten 
ismét megcsillogtatta zenei tehetségét, tudását. 
Előadásában, virtuóz játékában elhangzott Verdi: 
Traviáta és Carmen fantáziája. Továbbá Kovács 

Béla: Velencei karneválja és a kiváló zenepeda-
gógusként is ismert szerző saját szerzeménye, 
az After you Mr. Gerschwin. Különleges zenei 
csemege volt a hármójuk közös műsorszáma, 
Shubert: Pásztor a sziklán szoprán hangra, kla-
rinétra és zongorára írt műve. A hálás közönség 
vastapssal köszönte meg a szép jövő előtt álló és 
önzetlenül fellépők estjét.

Czeidli József
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A kisváros önkormányzata méltó módon emlé-
kezett az 56’-os forradalom-és szabadságharc 61. 
évfordulóján. A művelődési ház színháztermébe 
érkezőket a helyi Ifjúsági Fúvószenekar fogadta. 
Az intézmény vezetője, Szente-Takács Anna kö-
szöntötte az ünnepség résztvevőit, külön tiszte-
lettel: dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért 
felelős államtitkárt, a térség országgyűlési képvi-
selőjét, Bereczky Nórát, a Devecseri Járási Hivatal 
vezetőjét, Ferenczi Gábort, Devecser újra meg-
választott polgármesterét, a képviselő-testület 
tagjait, valamint a térség korábbi országgyűlési 
képviselőjét, Ékes Józsefet. A Himnusz elhangzá-
sa után Ferenczi Gábor mondott ünnepi beszédet, 

melyben felidézte az 1956. október 23-a, és az azt 
követő napok eseményeit. Szólt az 56’-os példa-
képéről, Pongrátz Gergely Corvin közi felkelők 
vezetőjének hősiességéről, bátor helytállásáról. 
Ezután következett az általános iskola 8.b osztá-
lyos tanulóinak színvonalas műsora, Naplótöre-
dék 56’-ból címmel. Szerkesztette és színpadra 
állította Firczi Irma tanárnő. Az újonnan meg-

választott képviselő, dr. Németh Ákos Pál ügyvéd 
az emlékezés végén beszédében megköszönte 
Járóka Attila pápai kőfaragómester nemes fel-
ajánlását, annak a táblának az elkészítését, amely 
az 56’-os Devecseri Járási Forradalmi Nemzeti 

Tanács és a Devecser Nagyközségi Forradalmi 
Nemzeti Tanács tagjainak nevét örökíti meg. A 
Szózat elhangzása után a menet a Deák-téri Tir-
nován Ari Vid alkotta 56’-os szoborhoz indult. A 
zuhogó esőben itt, és az újonnan felavatott em-
léktáblánál koszorúkat, mécseseket helyeztek el. 

Mivel a borongós, barátságtalan időjárás átírta a 
megemlékezés tervezett menetét, a r. katolikus 
temetőben nyugvó 56’-osok sírjánál, a kisisko-
la falán lévő, tavaly állított emléktáblánál, és a 
kastély falán található márványtáblánál történő 
koszorúzásra későbbi időpontban került sor. 

Czeidli József

VÁROSI ’56

Fotó: Kovács Zsolt

Fotó: Kovács Zsolt

Fotó: Kovács Zsolt

Czeidli István ötödik verseskötetének bemuta-
tására vártuk 2017. október 27-én, pénteken az 
érdeklődőket. Az ősz a komorabb arcát mutatta, 
fergeteges szél kísérte dermesztő hideg telepe-
dett a városra, de az igazi Czeidli István rajon-
gók nem maradtak otthon! Dr. Czeidli István 
életének fontos állomása volt Várpalota, innen 
érkeztek a kötet bemutatására a közreműködők, 
Madaras Annamária, Czeidli Pista bácsi egykori 
munkatársa, Éltető Erzsébet, a várpalotai Krúdy 
Gyula Városi Könyvtár munkatársa, Pócsik  
József a Bárdos Iskola igazgatója és Budai László, 
a várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtár igaz-
gatója. A hol nevetősre, hol sírósra sikerült be-
szélgetés során felidéztük Pista bácsi életének ál-
lomásait, középiskolai éveit, első versfaragását, a 
várpalotai hivatali - 1990-től jegyzői - emlékeit. 
Madaras Annamária laudációjában méltatta 
Czeidli István emberi tulajdonságait, türelmét, 
munkabírását, tekintélyt teremtő precizitását 
és szaktudását, valamint emberségét. Pócsik 
József Pista bácsi verseit elemezte, s olvasta fel 

Éltető Erzsébet és Budai László, valamint Ma-
daras Annamária mellett. A Megbékélve című 
kötetet bemutató „verseste” észrevétlenül eltelt, 
mindannyian boldogan hallgattuk volna még 
Czeidli István verseit.

Várjuk a hatodik kötetet Pista bácsi! „S míg 
újra találkozunk, hordozza tenyerén az Isten!”

Szente-Takács Anna
intézményvezető

Vasdiplomát kapott Takács Miklósné tanítónő. 
Nusi néni 1930. augusztus 29-én Dabronyban 
született. A pápai állami tanítóképzőben az 
1951/52. tanévben képesítővizsgát tett, a ta-
nítóképző képesítési kötelezettségeit eredmé-
nyesen teljesítette.  Fiatal pályakezdőként Bara-
nya megyébe, Kétújfaluba helyezték. Itt egytől 
négyig összevont osztályban tanított három 
éven át. Somlóvásárhelyre már házasként ér-
kezett. Férje Takács Miklós földrajz-testnevelés 
szakos tanár, később Devecser Járás tanulmányi 

szakfelügyelőjeként kerültek Devecserbe. Az 
itteni iskolában dolgozott az alsó tagozaton. 
Legszívesebben a matematikát tanította. Nyug-
díjba vonulásáig, 1985-ig több száz gyermeket 
tanított nagy szeretettel s ma is tisztelet övezi. 
Nagy szomorúság érte a közelmúltban, elhunyt 
párja. Családja, unokái és dédunokái jelentik 
napjainkban számára az örömet. Boldogan fo-
gadta a vasdiplomát, amelyet a jogutód  győri 
Széchenyi István Egyetem állított ki részére. 

Czeidli József

KÖNYVBEMUTATÓ

VASDIPLOMÁS TAKÁCS MIKLÓSNÉ

Takács Miklósné, Nusi néni
Fotó: Czeidli József

Fotó: Városi Könyvtár
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Könyvtárunkba látogatott Holden 
Rose, azaz Kovács Attila író, aki 
élvezetes előadást tartott alsó ta-
gozatos kisdiákoknak az olvasás-
ról. Arról, hogy az olvasás révén 
hogyan fejlődik a képzeletük, s mi 
mindenhez jutnak még hozzá az 
olvasás által. 

A gyermekeknek szóló detektívtör-
téneteinek főszereplőivel is megis-
merkedhettünk egy rendkívül él-
vezetes előadáson keresztül, majd 
részletet olvasott fel Kovács Attila 
egy-egy regényéből. A kiraga-
dott részekhez kapcsolódó kérdé-
sek megválaszolásával a gyerekek 

könyvjelzőkhöz juthattak, majd a 
legtöbb könyvjelzővel rendelkező 
nebuló egy könyv tulajdonosává 
is vált! De senki sem távozott üres 
kézzel, matrica, vagy könyvjelző 
mindenkinek jutott!

Bízunk benne, néhány kisgyermek 
figyelmét sikerült felkeltenünk az 
olvasás iránt.

Köszönjük Holden Rose/Kovács 
Attila!

Köszönjük az iskolavezetés segítő 
együttműködését!

Városi Könyvtár

Október fotója

HOLDEN ROSE RAGADD MEG A PILLANATOT!

Gratulálunk a fotó készítő-
jének! 

A továbbiakban is várjuk a 
2017-es év további hónap-
jaira vonatkozó képeiket! A 
pályázók által küldött e-ma-
ilben kérjük, tüntessék fel 
a pályázó nevét és elérhe-
tőségét! A pályázatra érke-
zett képekkel kapcsolatban 
a fényképet készítő hozzájá-
rulását adja, hogy képeit a szerző nevének feltüntetésével, a Devecseri 
Ujság naptárfotóiban, valamint egyéb nyomtatott és digitális megje-
lenéseiben felhasználhassa. Kérjük továbbá, hogy a pályázók minden 
kép fájlnevében tüntessék fel, hogy melyik hónaphoz tartozik az adott 
kép! Novemberben, valamint egy évnél nem régebbi havas fotóikat, 
november 3-ig várjuk a devecseriujsag@gmail.com címre.Devecseri 
Ujság Szerkesztősége

Kedves Olvasók!
Fotópályázatunk a Termé-
szeti szépségeink hónapok 
tükrében - Naptárfotó pá-
lyázat október hónapra vo-
natkozó része lezárult. A 
Facebook szavazatok alap-
ján eldőlt, hogy mely fotó 
érdemelte ki a Hónap fotó-
ja címet, melyik kerülhet 
rá 2018-as naptárunkra. A 
nyertes fotó:

Fotó: Horváth Szabina
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DÍJKEDVEZMÉNYEK A DEVECSERI MEGGYESERDEI HASZNÁLT-
CIKK-PIACON

ÉRTESÍTÉS A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ 
IGÉNYRŐL

Értesítem a Lakosságot, hogy az 
„AVAR AJKA” Nonprofit Kft. tá-
jékoztatása szerint 14 db szelek-

tív edény került kiszállításra októ-
ber hónapban. A mai napig újabb 
6 háztartás jelezte csatlakozási 

szándékát a házhoz menő szelek-
tív gyűjtéshez.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy az AVAR AJKA Nonprofit 
Kft.-nél a továbbiakban is folya-
matosan lehetősége van azon de-
vecseri ingatlan tulajdonosoknak, 
ill. ingatlanhasználóknak szelektív 
hulladékgyűjtő edényre jelentkez-
ni, akik a szolgáltatóval szerződé-
ses viszonyban állnak, ill. nincsen 
díjhátralékuk. Devecser Város 
Önkormányzata vállalja, hogy a 
megigényelt edényeket díjmente-
sen Devecserbe szállítja és eljut-
tatja az igénylők részére az általuk 
megadott címre telefonos egyez-

tetés alapján.
Kérjük, jelezzék az AVAR AJKA 
nonprofit Kft. (8460 Ajka, Szent 
I. u. 1/a.) nyitvatartási időben sze-
mélyesen
hétfő:  08:00-14:00
kedd:  08:00-14:00
szerda:  07:00-19:00
csütörtök:  08:00-14:00
péntek:  08:00-12:00
vagy az ügyfélszolgálat központi 
telefonszámán: 06-88/748-038 ez 
irányú igényüket.
„Együtt többet tehetünk környeze-
tünk megóvásáért!”

Ferenczi Gábor
polgármester

Felhívjuk Tisztelt Partnereink figyelmét, hogy De-
vecser Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete az október 25-i alakuló ülésén díjkedvezmé-
nyek biztosításáról döntött a Használtcikk-piacon 
árusító bérlők számára.

A 2017. decemberi bérleti díjakat valamennyi bér-
lő számára elengedjük, amennyiben a bérlő teljes 
mértékben eleget tesz a bérleti szerződésben vállalt 

kötelezettségeinek, azaz díjhátralékát legkésőbb 
november 30-ig az üzemeltető irányába rendezi, 
a bérleményhez kapcsolódóan szemétszállítási 
szerződést köt, és porral oltót szerez be.

A devecseri állandó lakcímmel rendelkező bérlők 
számára további díjkedvezményeket biztosítunk 
2018. január 1-től, melynek mértéke a bérleti díj 
10%-a. Ennek feltétele természetesen az, hogy a 

bérlő 2017. december 15-ig valamennyi a bérleti 
szerződésben vállalt kötelezettségének eleget te-
gyen, azaz díjhátralékát legkésőbb november 30-ig 
az üzemeltető irányába rendezi, a bérleményhez 
kapcsolódóan szemétszállítási szerződést köt, és 
porral oltót szerez be.

Ferenczi Gábor
polgármester
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ÓVODAI, ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTSÉG…

ISMÉT EGÉSZSÉGNAP VOLT

A közoktatási rendszert, s annak segítő szer-
vezeteit kiemelten támogatja a kormány. En-
nek köszönhető, hogy a térség gyermekjóléti 
rendszere, nem egyszeri, hanem hosszabb távú 
támogatást kapott. 

Így kerülhetett sor arra, hogy a könyvtárban 
tartották meg az óvodai és iskolai szociális se-
gítő tevékenység Devecser járási projekt-meg-
nyitóját. Az ünnepségre ellátogatott dr. Kovács 
Zoltán államtitkár is, hiszen szívügye az előre-
lépés, s támogatásának eredménye is egyben az 
elnyert pályázat, a szakmai terület gondozása. 
A Devecseri Család-és Gyermekjóléti Központ 
az EFOP keretében megvalósítandó program-
jához 35 millió Ft támogatást kapott. A 2017. 
október 1. és 2019. március 31. között megva-
lósuló programba, 5 iskola, és 3 óvoda összesen 
752 gyermekét vonja be a lebonyolító központ. 
Nevezetesen: Devecserből az óvoda, általános 
iskola és a Máltai szakközépiskola, Noszlopról 
az óvoda és az iskola, Nagyalásonyból szintén 
az óvoda és az iskola, Kertáról pedig az iskola 
részvételével valósul meg a teljes projekt. 

György Anita intézményvezető elmondta, hogy 
a szervezet 7 fő munkatársa végzi el a feladato-
kat és még 1 fő határozott idejű szakalkalmazott 
segít, aki szintén a pályázat keretén belül került 
alkalmazásra. A pályázattal a szervezet mun-

katársai többletfeladatot vállaltak magukra, de 
örömmel teszik, mert elhivatottak a választott 
szakterületük iránt. Valamint látják, hogy ége-
tő szükség van a környék hátrányos helyzetű 
családjainak támogatására. 2018. szeptember 
1-jétől pedig kötelező feladatként kell majd el-

látni az óvodai, iskolai szociális tevékenységet 
éppen olyan jelleggel, mint amit most pályázat 
útján nyert el a járás. Szociális területen ez is 
előrelépés, fogalmazta meg még összegzésül az 
intézményvezető asszony. 

M. Mester Katalin

2017. november 6-9. között Egészségnapo-
kat tartottak a Devecseri Művelődési Házban. 
Hétfőn, 14 órakor Szente -Takács Anna in-
tézményvezető köszöntötte a megjelenteket, 
majd Ferenczi Gábor polgármester megnyitot-
ta a rendezvényt. A megnyitó keretében Nyárs 
Hajnalkával közösen koszorút helyeztek el a 
diabétesz emlékművön, az Életfán. Ezen a na-
pon a látogatók különféle szűrővizsgálatokon 
(vércukormérés, vérnyomásmérés, érszűkü-
let-vizsgálat, hallásvizsgálat, szemvizsgálat) 
vehettek részt egészen 18 óráig.

November 7-én kedden, „Gondolkozásod, táp-
lálkozásod és mozgásod legyen gyógyítód!” 

címmel Wildner Judit kertészmérnök tartott 
előadást, ahol hasznos információk hangzottak 
el egészségük megőrzése és a helyes táplálkozás 
összefüggéseiről. Az előadást megelőzően lehe-
tőség volt a reformkonyha szellemében készült 
különböző növényi pástétomok kóstolására is. 
A Magyar Vöröskereszt is részt vett, nemcsak 
a szervezésben, hanem a programokban is, 
hiszen az egészséges életmódról, a drog ká-
ros hatásairól, a drog-prevencióról tartottak 
előadást. A legkisebbek sem maradtak ki a 
programsorozatból, ők 9-én délelőtt vehettek 
részt a Buborék interaktív gyermekkoncerten. 
Hogy mit jelent ez? Valami olyasmit, hogy a 
dalok szövege az egészséges életmódról szólt, 

s a refréneket a gyerekek is együtt skandálták 
az előadóval. A program egésze alatt pedig 
mozgásos koreográfiával kísérték a dalokat, 
vagy éppen saját temperamentumuk, hangu-
latuk szerint táncoltak. Jó muri volt! Hogy az 
egészség megőrzésében a léleknek, a gondol-
kodásnak is nagy szerepe van, mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy a Művelődési Ház 
aulájának falát a rendezők kitapétázták bölcs, 
egészségcentrikus gondolatokkal. Álljon itt egy, 
a sok közül: Kikkel kell jóban lennünk életünk 
során? Dr. Megelégedéssel, Dr. Higgadtsággal 
és Dr. Vidámsággal!

M. Mester Katalin

Fotó: Kovács Zsolt Fotó: Kovács Zsolt
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A CSICSÓKA
Régen a szegény emberek krumplijaként ne-
vezték a csicsókát, de nem a burgonyával áll 
rokonságban gumós növényként sem, hanem 
a napraforgóval inkább, hisz az őszirózsafélék 
családjába tartozik. E gumós növény Észak Ame-
rikából származik és csak az 1700-as évek elején 
vált ismertté Európában. Gumójáról szaporítha-
tó. Ha kint hagyjuk a kisebb gumók egy részét, 
tavasszal kihajtanak. Nem ismeri mindenki, 
kevesen fogyasztják, pedig fontos diabetikus 
alapanyag. Hasonlít az íze a krumplihoz, de 
édesebb. Értéke, hogy a rosttartalma kb. hatszo-
rosa a krumpliénak, ezért gátolja a hizlaló szén-

hidrátok felszívódását. Fogyókúrázók szívesen 
fogyasztják. Kedvező hatását fokozza, hogy sok 
benne a kálcium, kálium, magnézium, foszfor, 
cink, B1, B2, C-vitamin. Gazdag a létfontosságú 
aminosavakban is. Fogyaszthatjuk nyersen, sa-
látának, főzve, turmixolva szósznak. Köretként 
tepsiben is megsüthetjük vagy krumplipürésze-
rűen tálaljuk. Ivóléként naranccsal, citrommal 
ízesíthetjük. Mindenképpen próbáljuk ki! Ha 
elsőre nem ízlik, kóstolgassuk hosszan, többször, 
s meg lehet kedvelni hasznos tulajdonságai mi-
att. Táplálkozzunk okosan!

M. Mester Katalin

Hozzávalók: 50 dkg nagyon alaposan kefével 
megdörzsölt, megmosott nyers csicsóka, 1 cit-
rom, 3 ek. olaj, 1 ek. méz, bors, só, petrezselyem.
A csicsókát nagyon vékony karikákra szeljük, 
rácsavarjuk a citrom levét, beletesszük a mé-
zet, olajat, sót, borsot, a nagyon apróra vágott 
petrezselymet.
Óvatosan összekeverjük. 1 órányit hűtőben ér-
leljük.

Hozzávalók: 1 kg frissen szedett csicsóka, 1 dl 
olíva olaj, só, bors, ízlés szerint, 3 gerezd zú-
zott fokhagyma, 10 dkg reszelt parmezán sajt, 
2 dl tejszín.

A csicsókákat kefével tisztára sikáljuk, hosszanti 
irányban felszeleteljük. Sütőedénybe tesszük. 
Öntünk rá annyi olíva olajat, hogy elkeverve 
mindenhol érje az olaj, de ne ússzon benne. 
Fűszerezzük, só, zöldbors őrölve, zúzott fok-
hagyma, reszelt parmezán, tejszín. Kézzel ösz-
szekeverjük, mindenhol érje a fűszer és a tejszín.

Sütési idő kb. 30 perc.

Halak vagy natúr húsok mellé kitűnő köret.

Hozzávalók: 1 kis fej vöröshagyma, felvágva, 
1 ek főzőolaj, 35 dkg csicsóka, megmosva, 2 
sárgarépa, megtisztítva, kockára vágva, 2 pa-
radicsom, feldarabolva, 6 dl zöldségleves, só és 
frissen őrölt feketebors

Futtassuk meg a hagymát az olajon. Közben há-
mozzuk meg a csicsókát és mossuk meg újból, 
daraboljuk fel és tegyük az edénybe. Gyorsan dol-

gozzunk vele, mert nagyon hamar megfeketedik.

Adjuk hozzá a többi belevalót is. Lefedve for-
raljuk fel, majd 30 percig kis lángon főzzük. 
Nyomjuk át szitán, vagy turmix- ill. robotgéppel 
pürésítsük. Ezt a levest ajánlják még fokhagy-
más croutonnal is.

Forrás: http://napidoktor.hu/

Bemutatunk három receptet, amelyeknek a csi-
csóka a főszereplője. Nyersen, sütve, levesnek. 
Bárhogy fogyaszthatjuk ezt a burgonyához ha-
sonló, de a napraforgók családjába tartozó nö-
vényt.

CSICSÓKA – A SZEGÉNYEK KRUMPLIJA

CSICSÓKASALÁTA 
NYERSEN

SÜLT CSICSÓKA FINOMAN

CSICSÓKALEVES (HOLLAND RECEPT)
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KÖNYVAJÁNLÓ
Felnőtteknek:
Vass Virág: Vulévu

Török Szonja sikeres és bájos harmin-
cas nő, akinek tévés karrierje is felfelé 

ível. Főnöke, a minden hájjal meg-
kent médiaguru „edzőtáborba” küldi, 

hogy legyőzze lámpalázát, és végre 
képernyőre kerüljön. Eközben egy 

titokzatos udvarló vázát és virágszir-
mokat küld a lánynak, azzal a kéréssel, 
hogy akkor randevúzzanak, ha a váza 
már megtelt szirommal. A romantikus 
széptevő azonban hol felbukkan, hol 

eltűnik, mintha csak szédítené a lányt, 
akit egy váratlan lehetőség ment meg 
a kétségbeeséstől…Vass Virág, akit az 

olvasók a Nők Lapja újságírójaként, 
majd az Elle alapító-főszerkesztőjeként 
is megismerhettek, most új szerepben 
lép elénk. Őszinte és hiteles regényt írt 
a női barátságról, kis és nagy szerelem-
ről, sorsfordító utazásról, a média- és 
divatvilágról és nem utolsó sorban az 

önismeretről.

Gyerekeknek:
Nógrádi Gergely: Balhés Beni naplója

Mondjátok csak, barátocskáim, van-e 
izgalmasabb annál, mint ha belekuk-

kanthatunk egy kilencéves kölyök 
titkos naplójába? Különösen, ha az a 

kilencéves kölyök a világ legbalhésabb 
gyereke? Jól kapaszkodjatok meg, ha 

olvasni kezditek, mert rázós kalandok-
ban lesz részetek! A Harry Pottert tuti-
ra félreteszitek, míg meg nem tudjátok, 

mi mindent művel a világ leghuncu-
tabb bajkeverője.

Devecseri Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház

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

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

DEVECSER SPORTJA
Nem jönnek a pontok
Mondhatnánk, hogy csak a rúgott 
gólok hiányának köszönhető, hogy 
öt helyezéssel hátrébb vagyunk, 
mint egy hónappal ezelőtt. Az 
MTD Hungária Megyei I.o. férfi 
felnőtt labdarúgó bajnokságban a 

11. helyen lenni, még az erősebb 
játékosállományú csapatok között 
is azt jelenti, hogy nem jönnek a 
pontok. Mondhatnánk azt is, hogy 
a felhők fölött mindig kék az ég, 
de ezt a teljesítményt magyarázni 
sem érdemes. 

2017. október 14. Fűzfői AK - De-
vecser SE 2:0 (2:0), Gólszerzők: 
Humli Péter (14’), Kardos Richárd 
(27’), Jók: Humli, Kardos.

2017. október 21. Devecser SE - 
Ajka Kristály SE 1:2 (1:0), Gólszer-
zők: Illés Norbert (17’), illetve Mó-
ger Balázs (57’), Szedlacsek Balázs 
(72’), Jók: Illés, illetve Móger.

2017. október 28. Várpalotai BSK 
- Devecser SE 6:1 (2:0), Gólszer-
zők: Bogdán István (4’, 76’), Szabó 
Gergely (14’), Kalapács Roland 
(50’), Kustán Tamás (72’ 11-es-
ből), Zsupek Dániel (90’), illet-
ve Szakonyi Stefán (60’), Jók: Az 
egész Várpalota, illetve Szakonyi

2017. november 04. Devecser 
SE-Csetény SE 1:3 (1:3), Gólszer-
zők: Szakonyi Stefán (45’), illetve 
Bíró Attila (18’), Nagy Richárd 
(25’, 30’), Jók: Szakonyi, illetve 
Nagy.

Ifj. Kozma György
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MOSOLYPERCEK

GYEREKSZÁJ
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része  ( Zárt betűk: E, I, V, 
A, A, V, O, K ) 10./ Egyszerű gép 11./ Űrmérték 12./ Fizetés 13./ Ausztria 
és Norvégia autójele 14./ Egy állam területén belüli másik állam területe 
16./ A Katalin angol becézéséből származó név 17./ Asztácium vegyjele 
18./ .... és vér ( Amerikai film, 1970 ) 22./ Mezőgazdasági eszköz 23./ ..... 
ikrek 25./ Farmernadrág márka 26./ Paripán 27./ Yard páratlanjai! 29./ Pest 
megyei település 30./ Időszámításunk előtt ( Rövidítve! ) 31./ Védelmez 
32./ ..... tál ( Üvegedény ) 35./ Szikla darab! 36./ Sajátkezűleg ( Rövidítve! 
) 37./ A máj termeli 38./ Nyakmelegítő 40./ Németországi város 42./ Ma-
tematikában és fizikában használt valós szám ( 3,14 ) 44./ Szolmizációs 
hang 45./ Puccini opera 
FÜGGŐLEGES: 2./ Nukleinsav szakaszok a sejtmag kromoszómáiban 3./ 
Japán cég, amely villámzárakat ( cipzárt ) gyárt 4./ ...risz ( A görög - és 
római mitológiában a báj, a kellem istennője ) 5./ Alapul szolgáló elgon-
dolás 6./ .. - Irtis ( Őshaza ) 7./ Nyílás a jégen 8./ Hármas 9./ A vizek vá-
rosa 14./ A megfejtendő rejtvény második része ( Zárt betűk: R, É, Á, R, 
B, V ) 15./ Költészet 19./ ... Ferdinánd ( Olasz zeneszerző - 1771 - 1839 ) 
20./ Főszerepe a zsírok lebontásában van 21./ E nyelveket beszélő népek 
összefoglaló elnevezése 24./ Hellász egyik alapító törzse 28./ Szárított le-
veleiből készülő főzet 29./ Távcső típus 30./ ... Wessex ( Angolszászi király 
- 688 - 726 ) 33./ Tákol 34./ Kötőszó 35./ Vérrokonságon alapuló kiterjedt 
nemzetség 36 Másodperc ( Rövidítve! ) 39./Általános forgalmiadó (Rö-
vidítve! ) 40./ Baszk terrorszervezet 41./ Védőosztag Németországban a 
II. világháború idején ( Röviden! ) 43./ Tetejére

Készítette: Czeidli József

Kikapcsolódás/Közérdekű
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REJTVÉNY
SZENT ANDRÁS

Egy férfi panaszkodik a barátjának.
- A lányaim állandóan a zenecsatornát nézik és emiatt elhanyagolják a 
tanulást. A feleségem folyton a családi sorozatokat bámulja, ezért nem igazán 
törődik a főzéssel, takarítással. Esküszöm, ha vége lesz a futball-szezonnak, 
azonnal kidobom a televíziót.
Nagyon szeret
A kisgyerek széles mosollyal, lelkendezve meséli kis barátjának:
- Tudod, a mamám engem nagyon-nagyon.nagyon szeret.
- Ezt miből gondolod?
- Abból, hogy a papáimat állandóan cserélgeti, de engem viszont mindig 
megtart…
Humoros bölcsesség
Ha valakinek teljesen tiszta a lelkiismerete, az annak a jele, hogy rossz az 
emlékezete.

Gyűjtötte: M. Mester Katalin

Gyerekek mondták
Hogyan értik meg egymást a madarak és az állatok, hiszen nem tudnak 
beszélni?
A madarak és az állatok egymáshoz nagyon közel mennek és suttogva 
beszélnek és nekünk csak annyit mondanak, hogy “miau”.
Mi a mosoly ?
A mosoly az, amikor az emberek csukott szájjal nevetnek, hogy ne zavarják a 
többi lakót.
Mi a szomorúság ?
A szomorúság az, amikor az egyik ember meglátogatja a másikat és sokat 
iszik.

minden hétvégén szombat és vasárnap 
 hajnal 3:00 órától 17:00 óráig nyitva


