
Advent – a karácsony előtti örömteli várakozás ide-
je, a kereszténység második legnagyobb ünnepének 
előestéje. Négy hét, amely a belső megbékélés, az el-
csendesedés, a magunkba fordulás, az összegzés idő-

szaka lehet. Az Advent időszaka idén is felejthetetlen 
hangulatot, színes programokat és sok meglepetést 
tartogat az ünnepre készülődőknek. 
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Alapítva 1927-ben

ADvent első lángjA városunkbAn Gryllus Vilmos: 
Karácsonyi angyalok

Karácsonynak délutánján, 
sötét még a nagyszoba.

Kukucskálni sem lehet, mert zárva van az ajtaja.
Csengőszóra kinyílik majd, 
s a sok gyertya felragyog.

Olyan jó, hogy meggyújtjátok, 
karácsonyi angyalok.

Szikrázik a csillagszóró, éneklünk, 
hogy pásztorok.

A fa alatt, mindenféle titokzatos dobozok.
Bárcsak végre megnézhetném, 

karácsonyra mit kapok.
Olyan jó, hogy elhozzátok, karácsonyi angyalok.

Lesz, majd ott egy papír angyal, 
én küldtem el hozzátok.

Azért, hogy a fenyőfánkra, ti, 
majd vissza hozzátok.

Olyan, mint ti, úgy csináltam, 
repülve jár, nem gyalog.

Olyan jó, hogy vele szálltok, karácsonyi angyalok.

Kis jászolba Jézus fekszik, 
az angyalom, rá vigyáz.

Körülötte, bárány, tehén, egy szamár is ott iáz.
Jézus mellett, apja, anyja, s róla szólnak a dalok.

Olyan jó, hogy van karácsony, 
karácsonyi angyalok.

Játszhatok ma akármeddig, 
most senki se veszekszik.

Azt mondják a hátam mögött, 
majd ha akar, lefekszik.

Együtt van, az egész család, 
s köztük én is ott vagyok.

Olyan jó, hogy karácsony van, 
karácsonyi angyalok.

(Folytatás az 5. oldalon)

Ünnep közelít…

December 1-jét írunk, már számoljuk vissza a napokat karácsonyig. Az otthonokban kezdetét veszi az ünnepi 
nyüzsgés. Mindenki gondolataiban az ajándékvásárlás, meglepetés varázslása munkálkodik. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendo" t kíván a Devecseri Ujság szerkeszto" sége
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„Fonódások” címmel nyílt meg december 4-én a 
Téli Ovi-galéria, amelyben ezúttal a Csabrende-
ken élő Csíkné Bardon Réka iparművész, a „Nép-
művészet Ifjú Mesterének” alkotásaiban gyönyör-
ködhetünk. A magyar kultúrkörben több száz 
éves hagyománnyal rendelkező csuhéfonással 
készült betlehem és a művészien megformázott 
kis angyalkái, aprócska bababútorai igazi adventi 
hangulatot idézve várják a Vackor Óvoda aulájá-
ba belépő kicsiket és nagyokat egyaránt. A meg-
nyitón Hóborné Nemes Márta óvodapedagógus 
köszöntötte az alkotót és kedves férjét, Tamást, 
tündéri kislányukat, Boglárkát, a gyermekeket, 
a szíves invitálásnak eleget tevő kedves szülőket, 
vendégeket: Ferenczi Gábor polgármester urat 
és Baráth Szilvia képviselő asszonyt. A kiemel-
kedően értékes magyar népi kultúrát, az élő népi 
mesterségeket mindennapivá, élővé tevő család 
munkásságáról Lipkáné Oszkó Ágnes beszélt. 
Kiemelte, hogy Réka saját magától, sok gyakor-
lással jött rá a fonás technikájára, kukoricacsu-
héból, fűzfavesszőből, mákgubóból, dísztökből, 
szárazvirágokból - amelyeket maga termeszt, il-
letve a természetben gyűjt - varázsol használati 

és dísztárgyakat, és elkötelezett csuhéfonóként 
szeretné a mesterségét megőrizni, gyakorolni 
és szakmai tudását az utókornak átörökíteni. 
Különösen fontos az emberek figyelmét felhívni 
ennek a különleges mesterségnek az értékére, 
hiszen napjainkban mindössze kb. 20-an foglal-
koznak vele Magyarországon. Az alkotó 2012-ben 
hozta létre a „Rendeki Fonót”, ahol – akárcsak 
nagyanyáink korában - most is jó együtt lenni, 
közösen alkotni, nótázgatni, beszélgetni, hiszen 
napjaink rohanó világában egyre fontosabbak 
lesznek számunkra azok a dolgok, amelyeknek 
igazi közösségformáló, - összetartó ereje van. 
Az óvodapedagógusok kórusának több szólam-
ban felcsendülő éneke, a „Csicsergő Fészek” ze-
nei tehetségműhely harangjátéka, a Csigabiga 
csoportos gyermekek és Attila óvó bácsi átélő 
előadásmódban elhangzott versei fokozták az 
ünnepi hangulatot. Akiket ezekért a művészeti 
élményekért köszönet illet: Orsós Liliána, Leposa 
Dominik, Borsath Benett, Lakatos Máté, Németh 
Sára, Németh Dzsamila, Kovács Zsófia, Orsós 
Patrícia, Horváth Liliána. „A hagyomány nem 
a hamu őrzése, hanem a láng átadása.”- Mórus 

Tamás napjainkban is időszerű gondolatai nyo-
mán kívánjuk, hogy ennek a lángnak a melege 
minél többek szívét járja át és tudjon tovább 
öröklődni az általunk megismert kismesterség 
csínja-bínja. Ehhez kíván sok erőt, lelkesedést, 
jó egészséget a Vackor Művészeti Modell Óvoda 
apraja és nagyja nevében: 

Bertalanné Poór Beáta 
óvodapedagógus

Intézményi Hírek 

„nem mInDen fénylIk, AmI ArAny…”
csuhéfonó kiállítás a Vackor óVodában

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és AMI immár harmadik alkalommal rendez-
te meg a Gárdonyi Tehetséggondozó Versenyt, 
melynek a könyvtár és a művelődési ház adott 
helyet. A megnyitó ünnepségen Heszné Soós 
Krisztina köszöntötte a megjelenteket. Elmond-
ta, hogy az iskola kiemelt feladatának tekinti a 
tehetséggondozást. A tehetség érték, a tehetség 
csírája a gyermekekben van, éppen ezért fon-
tos a támogató háttér biztosítása, hogy a csíra 
szárba szökkenhessen. A köszöntőt követően 
Mayer Gábor intézményvezető szólt az egybe-
gyűltekhez, a térség nyolc iskolájából résztvevő 
86 versenyzőhöz, és az őket kísérő pedagógu-
sokhoz. Elmondta, iskolájuk a névadó Gárdonyi 
Géza emlékének megannyi módon állít emléket 
- melyeket kronológiai sorrendben idézett fel - 
ez a verseny is része a tisztelet kifejezésének. 
A megnyitót követően mindenki elfoglalta az 
általa megjelölt kategória versenyének helyszí-

nét, ahol háromtagú zsűri várta a tehetségeket. 
A megmérettetések jó hangulatban zajlottak, 
néhol az örömkönnyek is kicsordultak. A zsű-
ri minden helyszínen átadta az ezüst és bronz 
fokozatot elért tanulók jutalmát, a gyémánt és 
arany minősítések díjazására a zárórendezvé-
nyen került sor. A gyerekek a vers- és prózamon-
dó kategóriában lelkesen szavalták, mondták a 
kortárs műveket, amit Bertalanné Poór Beáta 
és Fábián Anna óvodapedagógusok, valamint 
Gazsó Martina gyógypedagógus értékelt. A rajz 
kategória résztvevői versillusztrációt készítettek, 
M. Mester Katalin festő, ékszerkészítő, Göcsei 
Eszter a Képzőművészeti Egyetem hallgatója, 
és Boldizsár Zsolt festő pedig értékelte az elő-
zetesen elkészített, Márton naphoz kapcsolódó, 
illetve a helyszínen elkészült pályamunkákat. Az 
ének kategóriában indulók egy magyar népdallal 
készülhettek, az értékelési feladatokban Ihászné 
Szabó Katalin, a devecseri zeneiskola vezető-
je, Lipkáné Oszkó Ágnes óvodapedagógus, és  

Göcsei Márk trombitatanár vett részt. A legtöbb 
felkészülési időt igénybe vevő mesevetélkedőn 
három népmese előzetes feldolgozását követően 
utaztak a gyerekek Meseországba, ahol furfangos 
feladatokon keresztül bizonyították be, hogy ők 
a mesék tudorai. Az értékelést Szente-Takács 
Anna a könyvtár és művelődési ház igazgatója, 
Baumgartner Edina és Baráth Szilvia könyvtá-
rosok vállalták. A versenyek végeztével minden 
gyerek kézműves foglalkozáson vehetett részt, 
és a kimerítő próba után vidáman falatozha-
tott a büfében. A nap folyamán kiderült, hogy 
rengeteg tehetséges gyermek él a térségben, mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint a nagy számban 
odaítélt gyémánt és arany minősítés, valamint a 
dobogós helyezés, melyek díjait Nyárs Hajnalka 
intézményvezető-helyettes adott át a gyerekek-
nek. A versennyel mindenki nyert, tapasztalattal 
és élménnyel gazdagodott, senki sem tért haza 
üres kézzel.

Vincze Barbara

gárDonyI teHetséggonDozó verseny

A közelmúltban kedves levelet kaptam Buzás 
Sándornétól, melyben a nyári 50 éves érettségi 
találkozóról tájékoztat és kéri, hogy az esemény 
tudósítása megjelenhessen újságunkban. Termé-
szetesen helyt adunk ennek az örömteli hírnek, 
s köszöntjük a településünk egykori érettségit 
adó Kereskedelmi Szakközépiskola 1968-ban 
végzett tanulóit, akik megjelentek ezen a jeles 
eseményen.  Városunk oktatási életében jelentős 
szerepet játszott ez a középfokú intézmény, De-
vecsernek, Ajkának adott képzett bolti eladókat, 
kereskedőket. A levélből kiderül, hogy az osztály 

létszáma 35 fő volt, sajnos hatan már nem élnek 
közülük. A mostani találkozón húszan jelentek 
meg, sokukat párjuk is elkísérte. Megjelent osz-
tályfőnökük Péter László középiskolai tanár is, az 
intézmény legendás, jeles pedagógusa. A kisisko-
la egyik osztályterme adott helyet a találkozónak. 
Az itt eltöltött idő alatt mindenki beszámolt élete 
alakulásáról. Közös képet is készítettek és elha-
tározták, hogy évente kívánnak majd találkozót 
szervezni. A jó hangulat fokozódott a Somlón 
tartott vendéglátáson.           

Czeidli József

50 éves érettségI tAlálkozó

Fotó: Buzás Sándorné
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A Somló-környéki Többcélú Kistér-
ségi Társulás Egészségfejlesztési Iro-
dája, a H-EAR Kft. Ajka, és a helyi 
Önkormányzat támogatásával 2018. 
november 12. és 14. között egész-
ségnapokat tartottak a Devecseri 
Művelődési Házban. Hétfőn, 14 óra-
kor Szente-Takács Anna igazgatónő 
köszöntötte a megjelenteket, majd 
Ferenczi Gábor polgármester meg-
nyitotta a rendezvényt. A megnyitó 
keretében Ferenczi Gábor polgár-
mester, Bognár Ferencné alpolgár-
mester és Vörös Tibor önkormány-
zati képviselő, közösen koszorút 
helyeztek el a diabétesz emlékmű 
mellé, az Életfán. Ezen a napon a 
látogatók különféle szűrővizsgálato-
kon (vércukormérésen, vérnyomás-
mérésen, érszűkület-vizsgálaton, 
hallásvizsgálaton, bőrelváltozások 
vizsgálatán, BEMER terápia bemu-
tatón, kezelésen, ételkóstolón) és 
Illés Ibolya egészségfejlesztési men-
tálhigiénikus előadásán vehettek 
részt. A rendezvényt plakátokkal 
hirdették meg a városban. A kelle-
mes, enyhe, őszi idő mellett egyesek 
szerint, többen is igénybe vehették 
volna ezt az ingyenes, remek lehe-
tőséget az egészségi állapot felmé-
résére. A szakdolgozók feljegyzése 
szerint 48 fő vett részt aktívan az 
egészségnapon. Dr. Gaál Edit sze-
rint éppen megfelelő ez a létszám, 
mert ők így mindenkivel nyugod-
tan tudtak foglalkozni. Dr. Treiber 
Amália bőrgyógyász szakorvos az 
emeleti rajzteremben kapott helyet, 
egy fehér asztalt, s két széket, egyet 
neki, s egyet az odaérkező „beteg-
nek”. Megkérdeztük a Doktornőt. 
Hogy érzi magát az egészségnapon?
Jól érzem itt magam, nem túl gyak-

ran van ilyen jellegű munkám, de 
úgy látom, hogy itt oldottabbak a 
betegek, szabadabban mernek kér-
dezni. A rendelésen sokkal feszélye-
zettebb mindenki. Úgy érzékelem, 
hogy ugyanaz a lakossági kör jele-
nik meg. Jó lenne szélesíteni a kört, 
hogy minél többen megmutassák a 
bőrelváltozásaikat orvosnak, ha ta-
pasztalnak magukon valami furcsát.
Hány év felett javasolja Doktornő, 
hogy feltétlen forduljanak az embe-
rek egy bőrgyógyászati biztonsági 
átvizsgálásra?
Nincs korhatárhoz kötve a bőrgyó-
gyászati gond. Sajnos a bőrbetegsé-
gek, bőrdaganatok egyre fiatalabb 
korban jelennek meg. Ami valaha, 
30 éve az egyetemi tanulmányaim 
során extrém ritkaságnak számított, 
az manapság már egyáltalán nem 
az, egyre gyakoribb.
Tán a szolárium használat is köz-
rejátszik a sokasodó bőrbajokban?
Meg kell jegyeznem egy fontos 
szempontot. Az ember bőrének, egy 
életdózisa van! Ezért kímélni kell. 
Szoláriumban, napozásban mindig 
legyen meg az arany középút, s a 
fokozatosság elvéről se feledkezze-
nek meg. 
Bár most jön a tél, de mégis kérde-
zem, jó-e az, ha elmegy valaki május 
végén a szoláriumba szerdán, mert 
vasárnap indul a repülő a forró ten-
gerpartra?
A szoláriumnak és napfényártalom-
nak is van szerepe a bőrproblémák-
nál. Igen egészségtelen a rövid idő 
alatti intenzív napozás. Nyaralás 
előtt, legalább 2 héttel és nem 2 nap-
pal kell megkezdeni a fokozatos na-
pozást. A bőrnek is időt kell adni, 

míg feldolgozza a kapott sugarakat. 
Az északi népeknél és Angliában, 
ahol kevesebb a napsütéses órák szá-
ma, kevesebb-e a rosszindulatú bőr- 
elváltozás?
No, ez egyáltalán nincs így. Ösz-
szehasonlító felmérést végeztek a 
napfényes Floridában élők, és a svéd 
emberek bőrelváltozásai tekinteté-
ben. Nincs lényeges különbség. Ma-
gyarázatul azt írta a szakanyag, hogy 
a svédeknél a ritka és rövid szabad-
ság alatti igen intenzív, mondhatni 
mértéktelen napozás sok kárt okoz 
a bőrnek. Míg a sok napsütéses Flo-
ridában a bőr fokozatosan kapja a 
napfényterhelést, amihez jobban 
tud alkalmazkodni. Tehát a foko-
zatosságot és mértékletességet ki 
kell hangsúlyoznom ismét.
Dr. Treiber Amália annyira elköte-
lezett a szakmájának, bár jeleztem, 
hogy csak beszélgetni szeretnék, 
mégis ragaszkodott ahhoz, hogy 
megmutassak magamon néhány 
„anyajegyet, szemölcsöt vagy bibir-
csókot, bármit…”, hogy dermatosz-
kópjával, speciális mikroszkópjával, 
nagyítójával megnézze, s megnyug-
tathasson. Köszönjük Doktornő az 
elhivatottságot!
Szintén egy emeleti teremben le-
hetett az érdeklődőknek igénybe 
venni a H-EAR Kft. szolgáltatását, a 
hallásvizsgálatot. A rendkívül ked-
ves asszisztensnő részletesen elma-
gyarázta a teljesen fájdalommentes 
vizsgálat lefolyását. Ez csak egy el-
sődleges, preventív, de biztos szű-
rés, amelyből audiagramot készít a 
szakember. Abból aztán kiolvasható 
a hallásállapot, illetve a hallásvesz-
teség mértéke. Amennyiben eltérés 
mutatkozik, akkor javasolja, hogy 

utazzon át az érintett Ajkára, ahol 
egy igen pontos mérést tud végezni 
a külső zajok teljes kizárásával egy 
speciális kabinban. A szakember 
megjegyezte, hogy a halláscsökke-
nés egyik típusa korral is járhat, de 
előfordulhat gyermekkorban is, ill. 
minden korosztályt érinthet. Érde-
mes ezt az elsődleges szűrést elvé-
geztetni, zárta mondatait. Az egész-
ségnap plakátján dr. Sayour Amer 
kardiológus jelenlétét is meghirdet-
ték, de a doktor váratlan elfoglaltsá-
ga miatt nem tudott jelen lenni. Az 
egészségnap körüli időben bejárta a 
hír az országos sajtót, hogy Sayour 
doktor a családjával egy győri étte-
remben ebédelt, ahol épp áramütés 
ért egy ott dolgozó villanyszerelőt, 
akinek a szíve leállt. Dr. Sayourt, a 
kitűnő kardiológust, mintha a sors 
rendelte volna oda étkezni, mert 
sikeresen újraélesztette. A fiatal vil-
lanyszerelőt a győri kórházba szállí-
tották megfigyelésre. Az áramütött-
nek ezután két születésnapot kell 
ünnepelnie. Az egészségnapon az 
érszűkület-vizsgálatot, vérnyomás- 
és vércukormérést dr. Gaál Edit és 
kolléganői végezték. Akik kicsit 
megéheztek az egészséges táplál-
kozás jegyében bulgurt, száraz sült 
csirkemellet bőséges vegyes salátát 
kóstolhattak szintén az egészségnap 
jóvoltából. Ha ismét lesz ilyen ren-
dezvény, javaslom, a most otthon 
maradottak is bátran jöjjenek el, 
s vegyék igénybe az egészségügyi 
szolgáltatást saját megnyugtatásuk-
ra vagy éppen a gyógyulás miatt. 

M. Mester Katalin

egészségnAp volt Ismét…

Vércukormérés az egészségnapon
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

Bőrgyógyászati vizsgálat 
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
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Ünnep közelít…   (Folytatás a címlapról)

Lassan ünnepi díszbe öltöznek a lakások, de-
korációt kapnak a tükrök, korlátok, adventi ko-
szorú kerül az asztalra. Lassan…, mert azért 
felesleges ideje korán hangulatba esni, nehogy 
a nagy hangulatkeltés elvegye a kedvünk. Bár a 
mai világban, mikor már novemberben a cso-
kimikulások pislognak ránk a boltok polcairól, 
sokan vannak úgy, hogy keresik az ünnepi han-
gulatot, mely hol van, hol nincs…, mert elveszik 
a varázs… Sokan nehezen viselik a karácsonyi 
készülődéssel járó stresszt. Hiába telnek meg 
zsúfolásig a bevásárlóközpontok, sokan nem is 
engedhetik meg maguknak a drága dolgokat, 
sőt, igazából semmilyen apró fényűzést. Aztán 
vannak, akik az életükben bekövetkezett negatív 
változások miatt képtelenek az ünnepvárásra, 
és vannak, akiknek a napi elfoglaltsága még azt 
sem teszi lehetővé, hogy e pár sort elolvassák, 
nem azt, hogy készülődjenek. Ilyen esetben pe-
dig érthető, hogy elég nehéz karácsonyi hangu-
latot érezni. Mégis…, akár széles mosollyal az 
arcunkon, akár könnyek között, fontos, hogy 

mindannyian érezzük a közeledő csoda vará- 
zsát. Hiszen lassan, ahogy alakul a csoda, amikor 
már a jellegzetes illatok is - fahéj, mézeskalács, 
narancs, szegfűszeg és a különböző illatgyertyák 
aromája - beköltöznek mindenkihez, az ember 
pillanatok alatt karácsonyi hangulatba kerül-
het… és semmi szükség arra, hogy az idegeink 
felmondják a szolgálatot az ünnepi időszak vé-
gére. Az ünnepi készülődésben a legfontosabb, 
hogy minél több idő jusson saját magunkra, és 
a családra…, mert valójában az ünnep túlmutat 
a dekoráción, drága ajándékokon, külsőségeken. 
Az ünnep bennünk van. Szükségünk van az el-
csendesedésre, az önmagunkkal töltött időre. Ez 
energiával tölt fel bennünket, ami nagyon fontos, 
mert addig másoknak sem tudunk adni, amíg mi 
magunk nem töltődtünk fel. Magunkra és sze-
retteinkre koncentráljunk! Ne hagyjuk, hogy a 
készülődés csupa idegeskedés, kapkodás, roha-
nás legyen! Nem sikerült kimosni a függönyöket, 
vagy nem sikerült minden zegzugból eltüntetni 
a porcicákat, nem engedhetem meg magamnak 

a drága ajándékok megvásárlását, nem készült 
el az ünnepi frizurám, nincs egy értelmes darab, 
amit fel tudnék venni? No, és akkor mi van? Ne 
a lakás, hanem az ember maga tisztuljon meg az 
ünnepre, az ajándék értéke pedig eltörpül a sze-
retet mellett. Az pedig, hogy ki van mellettünk 
a fa körül, sokkal fontosabb annál, minthogy 
hogyan áll a hajunk, vagy éppen mit viselünk. 
Wass Albert csodálatos gondolatával kívánok 
mindenkinek hangulatos, idegbajmentes, igazi 
ünnepi készülődést!

„Karácsony készül, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 

Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek 

hogy emberek lehessetek!”

Vincze Barbara

Szente-Takács Anna igazgatónő az 
alkalomhoz illő meleg hangon kö-
szöntötte a rendezvényen megje-
lenteket az önkormányzat nevében, 
majd elmondta: Városvezetésünk 
ezzel az ünnepséggel kívánja kife-
jezni háláját és megbecsülését az 
idősebb korosztály iránt. Majd Sütő 
András gondolatát idézte: „Önma-
gát becsüli meg minden nemzedék 
azáltal, hogy tudomásul veszi; a vi-
lág nem vele kezdődött” – és saját 
szavaival folytatta: „Tudjuk, hogy a 
mi világunk önökkel; apáink, anyá-
ink, nagyapáink és nagyanyáink éle-
tével és munkásságával kezdődött. 

Önök építették számunkra azt a je-
lent, amelyben a mi generációnk 
egy újabb nemzedék jövőjét alapoz-
hatja meg. Mindennapi munkánk-
hoz, életünkhöz, Önökből merítünk 
erőt, hitet, bátorságot, Önök szolgál-
tatják a példát. Kívánjuk önöknek és 
magunknak, hogy még sokáig vilá-
gítsák meg számunkra az utat taná-
csokkal, aggodalommal és szeretet-
tel. S mi mit adunk? Megbecsülést, 
elismerést és sok-sok szeretetet.” 
Ferenczi Gábor polgármester meg-
ható szavakkal szólt az idős jelenlé-
vőkhöz: „Minden nemzedék tudo-
másul veszi, hogy a világ nem vele 
kezdődött. Az én nemzedékemnek 

is tudomásul kell vennie. Hiszen, 
ha Önök nem lennének, mi sem 
lennénk. Önök készítették a jelent, 
amely számunkra megmutatja a 
jövőt. Önöktől kaptuk a tudást, a 
tapasztalatot. Önöktől, akiknek a 
többsége már nagyszülő. Önöktől 
tanultuk, hogy mi a jóság, a türelem, 
az önzetlen szeretet. Ez az önzetlen 
szeretet vezényel minket minden 
évben, hogy összejöjjünk, most már 
kétszer is, hogy meglepjük önöket 
egy kellemes estével. Rendkívüli 
öröm számomra, hogy ezen a ren-
dezvényen is felidézhetem nagyszü-
leim emlékét. Önökben egy kicsit 
őket is látom.” Az est fénypontja a 

Fővárosi Operettszínház két kivá-
lóságának; Vásári Mónikának és 
Bozsó Józsefnek magával ragadó, 
nagyszerű előadása volt. Ismert da-
lokkal a hallgatóságot átalakították 
éneklő közreműködőkké. Kellemes 
délután volt. A közönség jól szó-
rakozott. Köszönet érte az önkor-
mányzatnak és a szervezőknek.

Városunk legidősebb lakóit, Baán 
Józsefnét, dr. Világosi Györgyöt, 
Tárai Dezsőnét, Buzás Kálmánnét 
és Fejér Éva Máriát otthonukban 
kereste fel és ajándékot adott át  
Ferenczi Gábor polgármester. 

sIkeres IDősek nApI renDezvény

Baán Józsefné
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

dr. Világosi György
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

Tárai Dezsőné
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

Buzás Kálmánné
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

Váti Ferenc
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Bizton tudom, nem én vagyok az egyetlen, aki-
nek az év legszebb, legvártabb ünnepe karácsony. 
Hogy mi az oka? Nem tudom. Ez egyfajta érze-
lem. És az érzelmeket nehéz megmagyarázni. 
Azok csak jönnek és áthatnak. Bennem a ka-
rácsony ma is előhívja, felerősíti a gyerekkori 
emlékeket. Egy alig ötéves gyerek eszével fel-
fogtam, hogy háború van, éreztem, hogy a fel-
nőttek állandóan félnek és féltenek bennünket, 
de azt is tudtam, hogy ünnepnek lennie kell. 
Volt is. Szenteste a kis boróka mellett édesapám 
készítette kis ajándék, a fán édesanyám főzte 
szaloncukor gondosan cakkozott papírba cso-
magolva. Az ünnepi fény a csikótűzhely nyitott 
ajtaján áradt. A meghitt melegséget mi magunk 
adtuk. Máig őrzött csodás ünnep volt. Aztán a 
háború elmúlt, a félelem is, csak a szegénység 
maradt, de a kis borókát „igazi” fenyő váltotta, 
az ágak végén gyertya égett és ámulva néztem 
a csillagszóró szerteugráló szikráit. Késő este a 
baráti családok összejöttek, hogy beszélgetéssel, 
kártyázással, némi itallal üssék el éjfélig az időt. 
Aztán közösen mentünk az éjféli misére, fel a 
kórusba és zengtük a karácsonyi énekeket. A 
„Fel nagy örömre” címűt is. Dehogy tudtam én 
akkor még, hogy ezt a csodás dalt Gárdonyi Géza 
írta. Voltak pásztorozós karácsonyaim is. Akkor 

volt még hó, szikrázó, vakító hó. A Mizda-sarkon 
vettük számba, mennyi dió, alma, szaloncukor 
gyűlt a tarisznyánkba és osztoztunk a néhány 
filléren. Úgy gondoltuk, szebbé tettük az ünne-
pet ahová betértünk. Feledni ezt sem lehet. A 
kollégiumi évek megerősítették bennem, hogy 
otthon a családban átélt karácsonyok a legszeb-
bek a világon. Később a munkám során rájöttem, 
hogy egy nagyobb családban is – amelybe tanu-
lóim és szüleik tartoztak – lehet érezni az ünnep 
sugallta szeretetet, melegséget. Aztán a gyors 
idő átalakította a családot. Az unokák születé-
sével mindenki lépett egyet előre. Gyerekekből 
szülők, szülőkből nagyszülők, nagyszülőkből 
égi vándorok lettek. Vejek, menyek érkeztek. 
Átalakult a család és vele együtt a karácsony is. 
A szentestén minden szülő maga mellé szeret-
né gyűjteni az egész családot. Ez már lehetetlen 
kívánság, hisz nem lehet a szülők közül válasz-
tani, de a távolság is akadály. Ezért a szentestét 
mindenki otthon ünnepli gyermekeivel. Csak 
mi, nagyszülők maradunk egyedül. De amíg 
még ketten állunk a karácsonyfa mellett, nincs 
nagy baj. Csak az ünnep öröméből, melegéből 
jut kevesebb. De jóleső érzéssel várjuk karácsony 
napját és másnapját, amikor a kis fa mellett átö-
lelhetjük szeretteinket. Így újra szép, meghitt és 
az év legszebb ünnepe lesz karácsony. „Ne hó-

ban, csillagokban,/ Ne ünnepi foszlós kalácson,/ 
Ne díszített fákon, hanem/ A szívekben legyen 
karácsony!” (Szilágyi Domokos)

Váti Ferenc

Az én kArácsonyAIm

Grafika: Trombitás Veronika

A belváros díszfénybe öltözött, a 
templom melletti téren felállítot-
ták mindannyiunk karácsonyfáját. 
A fényárban úszó fenyők, a városi 
betlehem, az adventi koszorú és 
a rénszarvasszán is a karácsony 
közeledtére emlékeztet mindany-
nyiunkat. Devecser Város Önkor-
mányzata és intézményei immár 
ötödik éve közös ünnepi készülő-
désre hívja és várja a város lakossá-
gát, kicsiket és nagyokat egyaránt, 
melynek minden héten első ünne-
pélyes pillanata az adventi koszorú 
gyertyájának meggyújtása. Az „Ad-

vent Devecserben” programsorozat 
első vasárnapján, Szente-Takács 
Anna igazgatónő köszöntötte a vá-
ros főterén – a csípős szél ellenére 
– szép számban megjelent hango-
lódni vágyókat, majd Házi Mira 
Betta verssel köszöntötte a megje-
lenteket. Advent a hitet, reményt, 
örömöt és szeretetet jelképezi. Az 
adventi koszorún régi hagyomá-
nyok szerint egy-egy gyertyát gyúj-
tunk azért, hogy ezeket megerősít-
sük magunkban. Az első gyertya 
a hitet jelképezi, melyet Ferenczi 
Gábor polgármester és Házi Mira 

Betta keltett életre a koszorún. A 
szemet gyönyörködtető látvány, 
mely a térre látogatókat fogadta 
összefogás eredménye. A koszorút 
Laczkó Kitti és Szőnyi Boglárka 
adminisztrátorok készítették, az 
ünnepi dekoráció ötletgazdája Bog-
nár Balázs, a Városüzemeltetési Kft. 
igazgatója, a kivitelezésben pedig a 
Városüzemeltetési Kft. munkatár-
sai segédkeztek. A gyertyagyújtást 
követően az adventi műsor a Mű-
velődési Házban folytatódott, ahol 
Ferenczi Gábor polgármester meg-

nyitotta a Devecseri ÉrtékTárlatot, 
majd az Őszi Fény Nyugdíjas Klub 
adventi műsorát láthatták a jelen-
lévők. Zárásként az ÉrtékTárlat ki-
állított tárgyait a buszpályaudvar 
várótermében álló üvegvitrinek-
ben tekinthették meg az érdeklő-
dők. A karácsony úgy válik igazán 
ünneppé, ha együtt töltjük, együtt 
várakozunk, ha találkozunk, be-
szélgetünk, barátainkkal és ismerő-
seinkkel. Kiváló alkalmat kínál erre 
az „Advent Devecserben” program-
sorozat valamennyi rendezvénye.

Vincze Barbara

ADvent első lángjA városunkbAn   (Folytatás a címlapról)

A város adventi koszorújának első gyertyáját Ferenczi Gábor polgármester és 
Házi Mira Betta gyújtotta meg
Fotó: DVTV

A díszfénybe öltözött belváros
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
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Szeretnék köszönetet mondani azoknak a személyeknek, akik nélkül nem jöhetett volna létre városunk ünnepi díszbe „öltöztetése”. Az ad-
venti koszorút Laczkó Kitti és Szőnyi Boglárka készítette, akik az előkészületi feladatokban is kivették a részüket. Köszönöm a munkájukat!
Köszönöm munkatársaim közreműködését az előkészületekben, illetve a díszítésben, név szerint: Erdélyi Károly, Fábián Tamás, Gruber 
Sándor, Hegedűs Árpád, Keringer István, Lejer Sándor, Orsós Zsolt, Bogdán István, Farkas Elemér, Farkas Szabolcs, Orsós Ferenc, Óhe-
gyi Tamás, Takács István, Varga Ferenc. A városi betlehem díszítését köszönöm Farkasné Gizinek, Martonné Májer Máriának, Pengő La-
josnak, valamint Babos Anitának, Pintérné Katának, Lenner Andrásnak. Külön szeretném megköszönni a fenyőfa felajánlásokat Buzás 
Jenőnek, Illés Dezsőnének és Németh Pálnénak. Sajnos nem értünk oda mindenkihez, a lehetőségeink korlátozottak voltak. A Devecseri 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. nevében köszönöm a fenyőfa szállítását a minden évben önkéntesen segédkező Brunner és Társa Kft.-nek. 
Köszönöm mindazon személyeknek a segítségét, akik bármilyen formában hozzájárultak a városüzemeltetés mindennapi munkájának 
segítéséhez. Köszönöm a naprakész híreket a Devecseri Ujság munkatársainak, a Devecseri TV munkáját, külön köszönet Kovács Zsoltnak. 
A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkatársai és jómagam nevében kívánok békés, meghitt ünnepeket és boldog új évet!

Bognár Balázs
ügyvezető igazgató

köszönetnyIlvánítás

December 8-án, advent második 
vasárnapjának előestéjén, az „Ad-
vent Devecserben” programsorozat 
keretein belül került megrendezés-
re a II. „Fel nagy örömre” adventi 
kórustalálkozó a Páduai Szent An-
tal templomban, a Gárdonyi Géza 
Emléktársaság szervezésében. A ta-
lálkozón fellépett az Egri Fertály-
mesteri Testület Férfikara, a Szent 
Euszták Kórus Herendről, valamint 
a Pedagógus Női Kar Ajkáról. A kó-
rusok általában 5-6 művet hoztak az 
alkalomra, melyek között szerepel-
tek külföldi és magyar zeneszerzők 
művei és persze karácsonyi dalla-
mok is. Az adventi hangverseny a 
három kórus közös énekével zárult, 
Gárdonyi Géza 1882-ben, 19 éves 
korában megírt „Fel nagy örömre” 
című művét adták elő. Advent kez-
detét a karácsonyt megelőző negye-

dik vasárnaptól számítjuk, ez idő 
alatt Jézus születésére készülünk fel. 
A szó jelentése eljövetel. Az adventi 
koszorú az örökkévalóság jelképe, 
a négy gyertya a négy vasárnapot 
jelképezi. Minden héten egy-egy 
új gyertyát gyújtunk meg, ezek se-
gítenek mindannyiunknak lelkileg 
felkészülni az év legbensőségesebb 
ünnepére, a Karácsonyra. Decem-
ber 9-én, vasárnap a városi adven-
ti koszorú második gyertyájának 
meggyújtása alkalmából Szente-Ta-
kács Anna igazgatónő köszöntötte 
az ünnepi díszbe öltözött téren meg-
jelent lakosságot, akik ismételten 
szép számmal jöttek megtekinte-
ni, és másokkal közösen átélni a 
várakozás örömteli pillanatait. Az 
ünnepségen Bakos Petra és Bakos 
Noémi szavalata vitt melegséget a 

szívekbe. A reményt szimbolizáló 
második gyertyát Nyárs Hajnalka 
képviselő asszony, Bakos Petra és 
Bakos Noémi gyújtották meg. Azt 
mondják, ez a gyertya a hittel kéz 
a kézben jár, ezért is követi ilyen 
hamar az adventben. A korábban 
fellobogott hit gyertyája, amely az 
első fénysugarakat gyújtotta, most 
a remény lángjának megmutatko-
zásával társra talált a várakozás-
ban. A gyertyagyújtást követően a 
Városi Művelődési Házban került 
sor a karácsonyi süteményverseny 
eredményhirdetésére. A verseny-
re 6 résztvevő nevezett, mindany-
nyian emléklapot kaptak. A há-
romtagú zsűri, Bognár Ferencné 
alpolgármester, Nyárs Hajnalka 
és Baráth Szilvia képviselő asszo-
nyok döntése alapján az I. helyezett: 
Kurdi Lászlóné – Mézes krémese,  

II. helyezett: Stall Istvánné – Zsuzsi  
mama süteménye, III. helyezett: 
Horváth Gáborné – Meggyeserdő 
szelet süteménye lett. A zsűri kü-
löndíját, a csodálatos karácsonyi 
muffinok alkotója, Koller Lászlóné 
kapta. Az ajándéktárgyakat Deve-
cser Város Önkormányzata biztosí-
totta. Az eredményhirdetést köve-
tően a Magyar Vöröskereszt forralt 
borral és kaláccsal látta vendégül 
a megjelenteket. Természetesen, 
a szervezők a legkisebbekről sem 
feledkeztek meg, hiszen a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából 
délutántól látogathatták a kézműves 
kuckót, ahol különféle technikák-
kal készíthették el karácsonyt idéző 
munkadarabjaikat.

Vincze Barbara

ADvent másoDIk lángjA városunkbAn

A remény lángjának meggyújtása
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

A süteményverseny résztvevői
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
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Teljes oldal (1/1):   35 000 Ft
Fél oldal (½):   18 000 Ft

Negyed oldal (¼):   9 500 Ft
Nyolcad oldal (1/8):   5 000 Ft

Tizenhatod oldal (1/16):   2 600 Ft
4 x 4-es területű:   1 400 Ft

Apróhirdetés (20 szóig):   600 Ft

HIrDessen 
nálunk!

Hirdetések, köszönetnyilvánítások, 
jókívánságok díjai:

A hirdetési szöveget a könyvtár 
információs pultjánál lehet leadni.

AZ ÖN INGATLANÁT IS ELADJUK!

MINDEN ÓRÁBAN 
ELADUNK EGY INGATLANT.*

HÍVJON MINKET
06 70 454 51 13

Keresd fel a Család- és KarrierPONT-ot, ha szeretnéd összeegyeztetni a csa-
ládot és a munkahelyet, ha állást keresel és rugalmasan szeretnél dolgozni, 
ha szívesen át- vagy továbbképeznéd magad, ha rugalmas foglalkoztatási 
formában szeretnél munkát találni, ha úgy érzed, összecsaptak a fejed felett 

a hullámok és beszélni szeretnél valakivel!
A nálunk dolgozó szakemberek maguk is segítenek a problémák megoldá-
sában vagy kapcsolati rendszerünkön keresztül eligazítást adnak, hogy hová 

érdemes fordulni az adott, konkrét üggyel. 
Hamarosan indulnak képzéseink, melyeken Te is részt vehetsz!

Tervezzük további hiányszakmák képzését!
Információért fordulj hozzánk bizalommal!  

PÉNZüGyI-SZÁMVITELI OKJ KÉPZÉS
DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS FEJLESZTÉSE (GOOGLE ALKALMAZÁSOK)

VALAMINT A MUNKÁBA VALÓ VISSZATÉRÉST SEGÍTŐ,
A MUNKA-MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT CÉLZÓ KÉPZÉSEK

SEGÍTÜNK!
Visszamennél dolgozni, 
de kicsi(k) a gyerek(ek)?

Nehéz visszatalálni 
a munka világába?

Vagy épp benne vagy,
de elakadtál a karrierépítésben?

Távmunkát, vagy részmunkaidős 
állást keresel?

Továbbképeznéd magad, vagy 
új szakmát tanulnál?

Kiegyensúlyozott családi életre 
vágysz?

Úgy érzed, segítség kell?
Nézz bE hozzáNK, ha SzErETNél:
•	 Segítséget kapni családi és a munkahelyi szerepeid 

összeegyeztetésében
•	 Munkaerőpiaci szolgáltatásokban részt venni
•	 Munkát találni atipikus és tipikus foglalkoztatási 

formákban
•	 Segítséget kapni vállalkozás indításában
•	 Ingyenes szakmai képzéseken részt venni

INGyENES SzolGálTaTáSoK:
•	 Munkaerő-piaci, álláskeresési tanácsadás
•	 Párkapcsolati mediáció
•	 Munkajogi tanácsadás
•	 Pszichológiai tanácsadás
•	 Ingyenes képzések

Család- és Karrier PONT
8220 Balatonalmádi, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 60.
+36 70 395 8220

info@nbae.hu
www.nbae.hu

ügyfélfogadási idő:
H-Szo 8-14 óráig

Cs 9-18

Család- és KarrierPONT
Balatonalmádi

Bajcsy-Zs. u. 60.
+36-70-395-8220

info@nbae.hu
www.nbae.hu

Infópont:
Bakonybél

Önkormányzat, Pápai u. 7.
Felföldi Andrea

+36-30-692-0544
8427bakonybel@gmail.com

Infópont:
Somlóvásárhely
Szabadság tér 4.

Dr. Gaál Edit
+36-30-349-0050
gaal.edit@nbae.hu

EFoP-1.2.9-17-2017-00118
„Nők harmóniában a családban és a munkahelyen”



Július Augusztus

Április MÁJus

JAnuÁr FebruÁr

Október nOveMber

20   19 Sikerekben gazdag, 
boldog új esztendőt kíván 

Devecser Város Önkormányzata!



Augusztus szepteMber

MÁJus Június

FebruÁr MÁrcius

nOveMber DeceMber

Fotó: Horváth Tamás Fotó: Csetényi Krisztina

Fotó: Tomborné Ági

Fotó: Horváth Szabina

Fotó: Tomborné Ági

Fotó: Vági Katalin

Fotó: Tomborné Ági

Fotó: Horváth István

Fotó: Kapcsos Krisztina
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Idegrendszert érlelő
alapozó torna ajka belvárosában 2019 januárjától

az 5-16 éves korosztály számára

Kiknek ajánlott? Olvasás-írás-számolászavaros, figyelemzavaros, be-
szédfejlődési elmaradást mutató, autizmussal élő, túlmozgásos gyerme-
kek mellett fejletlenebb idegrendszerű, nehezebben koncentráló, moz-
gásügyetlen, gyenge rajzkészségű, éretlen óvodásoknak, kisiskolásoknak. 

hogyan? A mozgásfejlesztés kis létszámú csoportokban, heti 2 alka-
lommal valósul meg. A férőhelyek korlátozottak, a foglalkozásokra való 
bekerülés a jelentkezés sorrendjében történik. 
További részletek, kapcsolatfelvétel: 

Mohos Mónika
alapozó terápiás fejlesztő-logopédus-pszichopedagógus-tanító

30/9003494
72mmoni@gmail.com, Facebook üzenet

TáJéKozTaTáS
A Meggyeserdei Használtcikkpiac 2019. január 5-től

 a következő nyitvatartási renddel várja kedves vásárlóit.
Szombatonként:   4:00-14:00

Vasárnaponként:    7:00-13:00

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
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rövID Hírek

A Szociális munka napja alkalmából 
köszöntötték a gyermekvédelmi, va-
lamint a szociális ágazatban dolgozó 
munkatársakat. Ferenczi Gábor pol-
gármester külön köszönetét fejezte ki 
Simonné Boros Adrienn védőnőnek, 
Kurdi Róbert tanyagondnoknak és 
Hegedűs Árpádnénak, aki tavaly a 20 
éves szolgálati érdemérmet is átvehette. 
Gratulálunk!

December 6-án a „Bocsoda” program 
keretében nyílt napot tartottak az ál-
talános iskola alsó tagozatán a leendő 
elsősöknek, Vas-Kovács Sándorné és 
Nyárs Hajnalka majdani elsős tanító 
nénik. A kis ovisok ügyesen végezték 
a játékos feladatokat. A jó hangulatú 
délután végén megérkezett a Mikulás, 
aki apró ajándékokkal kedveskedett a 
gyerekeknek.

Megérkezett a Mikulás a Vackor Óvodába. Az óvó nénik mikulásváró műsorát kö-
vetően, a Télapó a hagyományokhoz híven idén is minden csoportba ellátogatott.

A Magyar Vöröskereszt Mikulása idén 
is ellátogatott városunkba a gyerekek 
nagy örömére. Az ünnep hangulatáról 
az Adrenalin zenekar gondoskodott.

Újabb adományok érkeztek városunk 
támogatója, Anton Windisch jóvol-
tából.

A tósoki Szent István Király Római Ka-
tolikus Általános Iskolában „Üdv Rád 
és házad népére” címmel megrendezett 
városi történelmi vetélkedőn Bukovics 
Áron, Páhi Benjamin, Vas-Kovács Sán-
dor (6.a osztályos tanulók) képviselték 
iskolánkat. A barokk építészettörténe-
tet, templomépítészetet, zenetörténetet 
felölelő színvonalas versenyen a ne-
gyedik helyezést érték el. Gratulálunk!

A hagyományos noszlopi Mikulás 
Kupa labdarúgó torna megrendezé-
sének történetében iskolánk csapata 
először szerezte meg a első helyezést. 
Gratulálunk!

A Devecseri Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház kreatív kézműves 
foglalkozásra invitálta a lakosságot 
a művelődési házba, ahol mindenki 
maga készíthette el adventi koszorú-
ját. A foglalkozás a Makovecz Klub 
közreműködésével, és Rosta Zoltán vál-
lalkozó támogatásával valósult meg.

Az Országos Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság pályázatán elnyert összegből 
felújításra került a Tűzoltószertár te-
tőszerkezete.

XXIV. alkalommal került megrende-
zésre Noszlopon a Somló Környéki 
Mesemondó Találkozó. Iskolánkat Er-
délyi Dzsenna és Horváth Jázmin 2.a, 
Németh Hanna és Marczi Adrián 4.a, 
valamint Dávid Eszter 6.b osztályos 
tanulók képviselték. Felkészítőik Mar-
tonné Csom Adél, Nyárs Hajnalka és 
Horváth Csabáné Treiber Ildikó voltak. 
Az idei megmérettetésen is sikeresen 
szerepeltek. Gratulálunk!

XVII. alkalommal rendezték meg az András-napi Bormester Találkozót a Tornai 
Pincészetben, ahol előadásokat hallgathattak meg a résztvevők. A rendezvényen 
átadásra kerültek a Somlóért – Tornai Endre emlékdíjak. Az idei évben dr. 
Janky Ferenc ny. egyetemi docens és dr. Májer János, a Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézet igazgatója kapta meg az elismerést.

Ajkán került megrendezésre a Vörös-
marty szavalóverseny. A 4.a osztályos 
Marczi Adrián különdíjat, Németh 
Hanna emléklapot kapott. Dávid Esz-
ter 6.b osztályos tanuló pedig I. helye-
zést ért el. A gyerekeket Nyárs Hajnalka 
és Horváth András Csabáné Treiber 
Ildikó készítette fel. Gratulálunk!

A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete nyertes pályázata révén 
kezdte meg működését a Krízisambulancia, a Damjanich utca 7. szám alatt. 
A 63 millió forintos pályázati támogatásból szociális szakember, pszichológus, 
jogász segítsége érhető el ingyenesen. A krízisambulancián személyes konzul-
tációk és szolgáltatások előre egyeztetett időpontban vehetők igénybe, melyet a 
+ 36-70-933-8060-as telefonszámon, vagy a veszpremmegye@voroskereszt.hu 
e-mail címen lehet megtenni.
Fotó: Borsos Renáta
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A 99 éves dr. Világosi Györgyöt köszöntöttük az 
idősek napján. Az emlékezést sok-sok fénykép se-
gítette. Gyuri bácsi mindegyikhez fűzött magya-
rázatot. Egyiknél fennakadt a szó. Alig hallható 
sóhajjal suttogta: „Irénke! Pilisi Irénke!” Távolba 
révedő szeméből két könnycsepp tolakodott elő. 
És megelevenedik a mesébe illő múlt fia; Gábor 
segítségével. „Kicsiny bukdácsoló pont vagyok,/ 
küzdelem a hótenger hullámain,/ imbolygó pont, 
létéért küzdő,/ hogy karotok drága kikötőjébe 
elérkezzék.” (Vihar Béla)
Világosi György 1942 novemberében került ki a 
frontra. 1943-ban az urivi áttörésnél légvédelmi 
tüzér volt. A visszavonuláskor derékig érő hó-
ban, -40 fokban éhezve, teljesen kilátástalanul 
vergődtek, vánszorogtak hazafelé. Számos eset-
ben csak a gondviselésnek köszönhette, hogy 
hazatérhetett. Sokszor érezte, szinte az őrület 
határán, hogy feladja, nem megy tovább. Bajtár-
sai elhullottak mellőle; akna vagy golyó találta 
el őket, vagy nem bírták tovább és ülve fagytak 
meg. Egyedül bolyongott tovább a végtelen orosz 
hómezőn. Később találkozott visszavonuló kato-
nákkal, majd 3 hét gyaloglás után egy vonattal, 
amely szinte a semmiből jött elő. Ezzel jutott haza 
1943 májusában kitartásának, vasakaratának és 
szívós szervezetének köszönhetően. Szülei, roko-
nai tudták, hogy él, hisz a frontról rendszeresen 
küldte haza a tábori lapokat, amelyekben a har-
cok közepette, a halál árnyékában is családjáért 
aggódott és tartotta bennük a reményt. Sorait 
áthatja családja iránti tisztelet, szeretet, ragasz-
kodás. Amikor családja megkapta fiúk zsoldját 
az apa megrázó kijelentést tett: „Ez a fiam bőre 
ára.” Világosi György hazatérve folytatta egye-
temi tanulmányait. Talán hihetetlen, a fronton 
a harcok lélegzetvételnyi szünetében tanulta a 
Magyar Közjogot.

Időtlen és határtalan érzelem
Mint joghallgató előadásokat tartott különböző 
településeken. Így jutott el Vörösmartra, ahol 
megismerkedett Pilisi Irénkével. A két fiatal kö-
zött hamarosan szerelem szövődött. Eljegyezték 
egymást. 1944 augusztusában a vőlegényt ismét 
katonának vitték. Egy év múlva végleg leszerelt. 
Amikor tehette, utazott Vörösmartra. 1944 és 48 
között sokszor találkoztak. Bíztak szerelmük be-
teljesülésében. A levelek egymást érték. Az utolsó 
1948 nyarán érkezett. A négyéves hihetetlen erős 
érzelmi, szerelmi szálak elszakadtak? A háború 
személyes bosszút állt. Vörösmartot Szerbiához 
csatolták, Irénke édesapját elhurcolták. Férfi kel-
lett a családba. Irénke Gyurkára várt, nem akart 
máshoz férjhez menni, de anyja „rábeszélésére” 
belátta, hogy nem teheti azt, amit a szíve diktál. 
Világosi Györgynek három év kellett, hogy túl 
legyen a traumán. Csak 1951-ben nősült meg.
„Lettem színarany éjed/ lettem fekete napod/ 
évek kagylóhéjába/ merülő pillanatod/ szemem-
ben nyílsz azóta/ szobámba hoz a reggel/ távoli 
esték partján/ lecsuksz a két szemeddel.” 
(Szabó Éva)

Az utóbbi néhány évben Gyuri bácsi egyre gyak-
rabban emlegeti Pilisi Irénkét. Gábor fiát kérte 
meg, hogy próbálja megkeresni, megtudni, mi 
történt a hosszú évek alatt. Közben 2018-ban 
levél érkezett Suboticáról, amelyet Irénke lánya; 
Jutka írt. Ebből megtudták, hogy Irénke hosszú 
éveken át kereste ifjúkori szerelmét. Néhány 
éve – a boldog egymásra találás lehetősége előtt 
– meghalt. Hagyatékából Gyurka 70 hozzá írt, 
gondosan őrzött levele került elő. 70 levél 4 év 
alatt. 70 bizakodással, reménnyel, szerelemmel 
teleírt oldalak. Gyuri bácsi könnyeivel küszködve 
percek alatt élte át élete egyik legcsodálatosabb 
időszakát most 99 évesen. Fia; Gábor és Irénke 
lánya; Jutka interneten tartják a kapcsolatot. Már 
sok mindent tudnak egymás családjáról és szü-
leik plátói szerelméről. Bizakodnak a mielőbbi 
találkozásban.

Váti Ferenc

embermesék
a poklok poklától a mennyország kapujáig
epizódok egy sokat megélt ember életéből

Irénke és György 1944 júliusában

Vörösmarton György, Irénke és édesapja

Világosi György a háború előttIrénke és Gyurka közös képeslapja 1944. július György nővérével
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Az erdei zöld fenyők december 24-én estére kará-
csonyfává változnak. Sok helyen az országban, s 
nekünk is gyerekeknek valaha, a fenyőfát egysze-
rűen, fajtamegjelölésként is csak karácsonyfának 
hívták a szüleink. Ennek igen egyszerű oka le-
hetett, hiszen a kereszténység egyik legnagyobb, 
leglátványosabb ünnepe a karácsony, s Európát, 
a mi hazánkat keresztények lakták és lakják. Per-
sze volt idő, a II. világháborút követő kemény 
évtizedek, amikor „fenyőünnepnek” nevezték, 
s a megjelenő sajtó szerint nem az angyalok 
hozhatták, hanem a Télapó, s még csak nem is 
a Mikulás. Ugyanis a Mikulás Szent Miklós püs-
pök megszemélyesítője. A Mikulás Szent Miklós 
napján (dec. 6.) jött el a gyerekekhez, ajándékozta 
meg őket édességekkel, dióval, naranccsal. Szent 
Miklós püspök, egyszerű nevén a Mikulás bácsi, 
a szentet szimbolizálja a piros vagy lila palásttal, 
püspöksüveggel. A karácsonyi ünnepi meghitt-
ség szimbóluma a tündöklő karácsonyfa csillogó, 
villogó, szaloncukrokkal, díszekkel, elektromos 
kivilágítással. E napon ünnepeljük a második 
isteni személy a Fiú, Jézus Krisztus, a kis Jézus 
születését (Atya, Fiú és a Szentlélek = Szenthá-
romság). Az ünnep Rómában keletkezett 325-
335 között. Helyének megválasztásában több 
időpont merült fel, míg végül a „legyőzhetetlen 
Nap” pogány ünnepét ellensúlyozva, a választás 
december 25-ére esett. Erre utal az ismert, régi 
népének részlet is:

Szép jel és szép csillag,
Szép napunk támadt,
Szép napunk támadt!

Egyes írások szerint a reformáció nagy alak-
ja, Luther Márton állított először fát a házába 
gyermekeinek. Régen azt gondolták, aki a ter-
mő ág, vagy fenyő alá húzódik, azt a fa elrejti, 
megvédi, még a rontás sem jut el hozzá. Luther 
lehet, ismerte ezt a rontásűző hiedelmet, talán 
ezért állított fát, de az még inkább elképzelhe-
tő, hogy a Kisjézus, a Megváltó tiszteletére tette 

ezt. Más kutatás szerint a magyarországi kis-
dedóvó megalapítója, Brunszvik Teréz díszített 
először 1824-ben karácsonyfát a gyerekeknek. 
A 19. század első felében faluhelyen csak egy-
egy gallyat vittek a házba és az istállóba, s jobb 
esetben kisebb almákat kötöttek fel rá díszí-
tésül. Még a század második felében is csak a 
gazdagoknak volt karácsonyfájuk. Általánossá 
a 20. században vált csak a karácsonyfa állítás 
szokása. Díszítése az idők során egyre változik, 
de több szimbólum szerepe azonban változat-
lanul megőrződött. Régen nem hiányozhatott 
róla az alma sem, a bűnbeesés jelképe, hiszen 
Éva nyújtotta oda a Paradicsomban Ádámnak a 
tiltott fáról szakított (jelképes) almát. A papír-
lánc, füzér, készüljön az, bármiből is, szintén a 
bűnbeesés történetéből a kígyót jelképezi, míg 
az égő gyertya, a fény, a megszületett Kisjézus-
ra emlékezteti a hívő népet. Napjainkban egyre 
változik a karácsonyfa feldíszítésének divatja is. 
Már sok család nem is köt fel rá szaloncukrot, 
hanem csak színes üveggömbökkel, más ka-
rácsonyi díszekkel ékesíti. Gyakori, hogy csak 
egyféle színű a díszítés. Csak ezüst vagy arany, 
vagy éppen minden piros rajta. No, persze, azért 
a szaloncukor ott van alatta a dobozokban. Ez a 
speciális édesség, olyan masnis csomagolásban 
elmaradhatatlan kelléke és íze a karácsonynak.
Karácsonyi népi színjáték a betlehemezés. Az első 
betlehemet Assisi Szent Ferenc (1182-1226), a 
Ferences szerzetesrend alapítója, az állatok, ke-
reskedők és a természet védőszentje 1223-ban 
az itáliai Greccióban rendeztette be. A ferences 
templomok, tisztelvén védőszentjük „szabadal-
mát” ma is nagy figyelemmel készítik el a bet-
lehemet. A sümegi Ferences templom betlehe-
mét is sokan megnézik, főként a kisgyermekes 
családoknak nagy élmény ott szemlélődni, a 
gyerekeknek elmagyarázni, mi is a karácsony, 
miért istállóban áll a Kisjézus „bölcsője”. Persze, 
csak az a szülő tudja hitelesen elmondani, aki 
tisztában van az ünnep tartalmával és a szim-
bólumokkal. Olvassanak utána! A ferencesek 

után a világban is elterjedt a betlehem állítás 
szokása. Valaha, úgy négy-öt évtizede, e sorok 
írójának gyermekkorában még minden telepü-
lésen készítettek kisebb, hordozható betlehe-
met, ami „be volt rendezve” Szent Józseffel, Szűz 
Máriával és a gyermek Jézussal, akiket az istálló 
állatai vettek körül. Négy-öt nagyobbacska fiú, 
akik közül ketten fehér ministráns ruhát viselve, 
mint az „angyalok”, vitték a betlehemet. A töb-
biek pásztornak öltözve, subában, kucsmában 
kampós bottal, s hogy jól csörömpöljön láncos 
bottal kísérték a betlehemet, bebocsátást kérve 
a házakba. Itt aztán rövid rigmusokba szedett 
verssel, párbeszéddel eljátszották a Kisjézus, a 
Megváltó megérkezését. Énekkel, általában a 
„Mennyből az angyallal…” tértek be a házakba, 
s énekkel is, pl. „Pásztorok keljünk fel…” hang-
jaival vonultak ki a házból a kis ajándékok, dió 
gyümölcs, kolbász és szalonna vagy némi pénz 
elfogadása után. A betlehemezőket az éjféli mise 
előtt, sötétedés után, karácsony előestéjén lehe-
tett várni. Gyermekként e sorok írójának nagy 
élményt jelentett, felmagasztosította az ünnepet. 
Beragyogták a hangok a házat. Átlényegítették 
még a levegőt is. Legalábbis úgy lehetett érezni 
napokon át. Az öröm, a várakozás, a készülő éte-
lek finom illata lengte be a házat, annak lakóit. 
Napjainkban, e szokás már a múlté, de úgy másfél 
évtizede karácsony környékén a közterek díszlete 
lett a berendezett, néhol szinte ember nagysá-
gú alakokkal készült betlehem, éppúgy, mint a 
hatalmas adventi koszorú. A szokások, az idők 
folyamán változnak, átalakulnak. Hogy a díszlet 
mellé mennyi mély tartalom járul, az a családo-
kon, az egyéneken múlik. Ne rekedjünk meg a 
külsőségeknél! Templomunkban a hónap elején 
megtartott II. Adventi Kórustalálkozó is előve-
zette az ünnepre való lelki felkészülést. Emiatt, 
nálunk Devecserben pedig idén, még meghitteb-
ben - felzeng Gárdonyi Géza kántor-tanító által 
szerzett karácsonyi dallam és szöveg: „Fel nagy 
örömre, ma született, aki után a Föld epedett…” 

M. Mester Katalin

megváltó szÜletett…
Ünnepek Ünnepe, a szent karácsony

A helyi általános iskola és óvoda szakszervezeti 
nyugdíjas tagjait hagyományos adventi ünnep-
ségre hívta az iskola ebédlőjébe a pedagógus 
szakszervezet és az általános iskola vezetése. A 
megjelent volt munkatársakat a szintén nyugdí-
jas szakszervezeti vezető, Bajók Józsefné tanárnő 
köszöntötte Ciceró szavaival. Az ünnepi műsort 
az iskola pedagógiai asszisztense, Horváth Éva és 
három iker leánygyermeke, Noémi, Petra, Réka 
adta. A fuvolaszóló mellett tréfás tanár-diák tör-
téneteket olvastak fel, az édesanyjuk pedig nép-
szerű slágereket énekelt. Bodrogi Anikó tanítónő 
és Marton Zoltánné óvodapedagógus ajándék 
átadásával kedveskedett. Az iskola konyhájának 
dolgozói fehér asztalos terítékkel várták vendége-
iket. A családias hangulatú rendezvényen közös 
felvétel is készült, s búcsúzóul kellemes, békés 
ünnepeket kívántak egymásnak a résztvevők.  

Czeidli József

nyugDíjAsAIkAt köszöntötték 

Közös csoportkép
Fotó: Czeidli József  
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Hozzávalók: 25 dkg méz, 25 dkg 
liszt, 10 dkg vaj, 8 dkg porcukor, 1 
egész tojás és 2 db tojás sárgája, 1 
csapott kávéskanál szódabikarbóna, 
1-1 teáskanál őrölt fahéj és szegfű-
szeg, s még 1 db tojás sárgája a ki-
szaggatott formák megkenéséhez.
Elkészítés: Egy tálban kevergetés 
közben a mézet és a porcukrot fel-
melegítjük enyhe gőz fölött, s hozzá-
adjuk a vajat is.  Majd a gőzről levéve 
belegyúrjuk a lisztet, amibe már 
előzetesen belekevertük a szódabi-
karbónát és a fűszereket is. (Tudni-
való, hogy bármely sütésnél, mind a 
sütőport és a szódabikarbónát vagy 
szalakálit is a liszttel kell előzetesen 
jól, egyenletesen összekeverni, s ez-
után jöhet a gyúrás.) Összegyúrjuk, 
s addig dolgozunk, míg sima, fényes 
külsejű, szép könnyű, jól nyújtható 
tésztát kapunk. Aki többször süt, 
az látja az elmúlt sütési tapaszta-
latai alapján, hogy mikor kap „jó 
tésztát”. Időnként ugyanis, az alap-
anyagok sajátosságai miatt (sosem 
egyforma a liszt, a méz fajtája sze-
rinti hígassága is okozhat meglepe-
tést… stb.) korrigálni kell a tésztát 
egy kis recepten felüli liszttel vagy, 
ha keménynek érezzük, akkor egy 
kis tejföllel puhíthatjuk meg. Re-
méljük, hogy most mindenkinél a 

megfelelő tészta készül. A fentieket 
azért jegyezzük meg, hogy nem kell 
zavarba jönni a lelkes, kísérletező, s 
majdan gyakorlott háziasszonynak, 
hanem éreznie kell, hogy meg tudja 
oldani az adódott problémát. E süte-
ménynél jó, ha előző este legyúrjuk 
a tésztát. Ha ez nem sikerül, hanem 
napközben sütünk, akkor néhány 
órán át pihentessük a legyúrt cipót. 
A tésztát alálisztezés után kb. fél 
centi vastagra, de ne vastagabbra, 
nyújtsuk ki, s a karácsonyi több-
féle szaggatóval (szívecske, fenyő-
fa, hold, harangocska, betlehemi 
csillag, Kisjézus a pólyában, virág-
motívumok…), szoros helykihasz-
nálással szúrjuk ki a formákat. A 
maradékot összegyúrjuk, sodorjuk, 
s lyukasztjuk ismét. Semmi ne vesz-
szen kárba! Ha csak virágmotívu-
maink vannak, ne keseredjünk el, 
mert azokat is többféleképp lehet 
majd díszíteni a tojáshabbal. A ki-
szúrt formákat megkenjük tojássár-
gájával, de ez el is maradhat, s forró 
sütőben sütjük. A méztől finom bar-
na színt kap, s igen kellemes illatok 
lebegik be a konyhát. A tésztákat 
kis lapáttal vegyük ki, sima alapra 
tegyük, nagy gyúrótáblára, papírral 
beterített tálcára, mert kihűlés után 
merevedik csak meg. 

Cukormáz: 2 nagy tojásnak a fe-
hérjéét 14 dkg porcukorral hidegen 
habosra keverjük egy fakanállal na-
gyobb bögrében. Ez elég időigényes 
munka, bevonhatjuk a férfi család-
tagokat is erre a feladatra, mert elég 
sokáig kell keverni, amíg fényes, 
szép, kemény egyenletes állagú 
habot nem kapunk. Ezzel a habbal 
aztán zsírpapírból vékony tölcsér-
ré csavart adagolóval díszíthetjük 
különféleképpen a formákat. Fel-
használhatunk kis celofánzacskót is 
(pl.: amiben a képeslapokat árulják), 
aminek „éppenhogycsak” kivágjuk 
a csücskét, hogy a hab, szinte cérna-
vékonyan jöjjön ki. Ezzel a habbal, 
még órák múlva is jól dolgozhatunk. 
Gőz fölött hamarabb kapunk „meg-
felelő” habot, de az hamar beszárad, 

igen-igen gyorsan kellene vele ap-
rólékosan díszíteni. Aki évente csak 
egyszer készít mézeskalácsot, annak 
több időre van szüksége a szép dí-
szítéshez. A díszítés néhány óra alatt 
páramentes helyen megszárad. A 
sütemény több héten át eltartható, 
fogyasztható. Ha fára szeretnénk 
akasztani a díszeket, akkor sütés 
előtt fogvájóval szúrjunk rá kicsi 
lyukat, ahol a cérnát átfűzzük majd. 
Biztos a siker, ha végigcsinálja valaki 
ezt a kellemes karácsonyi sütést. A 
díszítést az egyszerűtől egészen a 
művészi szintig lehet vinni, de díszí-
tés nélkül is finom ez a karácsonyi 
mézes sütemény. A két ünnep közt 
is meg lehet próbálni! Garantáltan 
szép családi program.

M. Mester Katalin

kArácsonyI mézes

Kis fantáziával könnyedén elkészít-
hető a szilveszteri, tipikus ital, ame-
lyet nagy mennyiségben is könnye-
dén tálalhatunk szilveszterkor, akár 
egy hatalmas üvegtálban is. Elkészí-
tése mindösszesen valamilyen sze-
szesitalt igényel, bort, pezsgőt, vagy 
akár a kettőt együtt, no meg egy kis 
finom rumot, és gyümölcsöt. A bó-
léval nem csupán a saját kedvünket, 
hanem a szilveszteri, családi, baráti 
hangulatot is feldobhatjuk. Lehet 
nyers, friss gyümölcsből is készíteni, 
akkor jó, ha legalább a fogyasztás 
előtt 24 órával összeállítjuk, hogy 
az ízek átjárják a gyümölcskoc-
kákat. Nyers gyümölcsből a nyári 
idényben készítjük általában a bólét. 
A legjobb szívvel ajánlom, hogy a 
szilveszteri bólét kompótból készít-
sük inkább. Jómagam az alábbiak 
szerint állítom össze. Saját eltevésű 
befőtteket használok. Szóval benyú-
lok a spájzba, s egy üveg meggyet, 
egy üveg cseresznyét veszek elő, a 
nagy bólés tálba beleöntöm. Veszek 
még elő egy körtebefőttet is, de itt 
a nagyobb cikkekre vágott gyümöl-
csöt előbb összekockázom akkorá-

ra, hogy ne legyen nagyobb, mint 
a cseresznye, illetve meggyszemek. 
Az összevágott gyümölcsöt a levével 
együtt öntöm a tálba. S egy, a bolt-
ban vásárolt ananászkonzervet is 
beleteszek. Általában nem kell cuk-
rot hozzátenni, mert a befőtt cukros 
egyébként is. A befőttekhez mindig 
teszek dunsztolás előtt szegfűsze-
get és fahéjat is. Mindegyik fűszert 
egészben, s nem őrölten használom. 
Természetesen, ha intenzívebb íze-
ket szeretnénk érezni, akkor még 
tehetünk hozzá mindkét fűszerből 
egy kicsit és 2-3 kis zacskó vaníliás 
cukrot is. E három üveg és az ana- 
nászkompóthoz legalább 3-4 dl, 
maximum fél liter jó minőségű fe-
hér- vagy vörösbort öntök. Nagyon 
jó a vörösbor is, hiszen a meggy és 
a cseresznye miatt, úgyis színes az 
alaplé. S még hozzáöntök legalább 
1,5 deciliter jó minőségű rumot is. 
(El Nino fehér rum pl.) No, ez a rum 
adja a legfinomabb ízét, s illatát a 
bólénak. (Ebből lesz kb. 3,5 liter, 
a borral, rummal együtt.) Néhány 
citromkarikát is szelhetünk bele, 
s finoman, hogy a gyümölcsök ne 

törjenek meg összekeverjük. Fedő-
vel lássuk el a tálat, hogy az alkohol 
ki ne illanjon. Ha délelőtt elkészít-
jük, estére már igen finom, s elég-
gé összeért bólét fogyaszthatunk. 
Akár már december 30-án is elké-
szíthetjük, ha még érettebb bólét 
kívánunk. Alkoholt tehetünk bele 
többet is, ízlés szerint a bort és a 
rumot. De nem szükséges 5-7 %-nál 
erősebb alkoholfokra felönteni. Úgy 
kellemes, ha nem túl erős. Termé-
szetesen lehet más gyümölcsöket 
is használni, almát, barackokat, de 
az ananász igen feldobja az ízét. A 
„karibi bólé”-ba mangót, narancsot, 

mandarint tesznek. Tehát nem lehet 
elrontani a gyümölcsökkel! De min-
denütt a honos gyümölcsöket veszik 
alapul. Ha elmúlik a szilveszter éj, s 
marad a bóléból, még 3-4 nap után 
is finom délutáni nyalogatni való. A 
szobahőmérsékletnél kicsit hide-
gebb állapotban, 12-15 °C fokon a 
legfinomabb, mint a bor. Nagyobb 
pohárban, üvegtálakban kínáljuk. 
Vannak emberek, akik a teljes ösz-
szeérés állapotában kedvelik legjob-
ban. Gyerekeknek semmiképpen ne 
adjunk belőle! Bólés boldog új évet!

M. Mester Katalin

ÚjévI bólé…
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könyvAjánló
felnőtteknek:
Marie Connolly: 

Kötött sálak, kendők, nyakmelegítők

Sokan próbálkoztak már egy-egy sállal, 
amelynek elkészítése gyors sikerélményt 
ígért. A kezdők e könyvből megismer-
kedhetnek a kötés alapjaival, a gyönyörű 
fonalakkal, és pompás, meleg téli sálat, 
vagy finom esti vállkendőt készíthetnek. 
A haladók nemcsak a csavart-, csipke- és 
norvégminták közül válogathatnak ked-
vükre, de számtalan egyéb ötletet is merít-
hetnek a legújabb trendek szerint készült 
modellekből. A könyvben 22 eltérő stílusú 
kötésmintát találunk, amelyek közül min-
den alkalomra kiválaszthatjuk a megfele-
lőt. A sálak és kendők díszítéséhez remek 
ötleteket kaphatunk, amikkel egyedivé 
varázsolhatjuk az elkészült ruhadarabot. 
Részletes útmutatók, ábrák segítik a mo-
dellek elkészítését, így kezdők is bátran 
nekiláthatnak akár bonyolultabb modellek 

elkészítésének is.

gyerekeknek:
Bartos Erika: 

Te is voltál kicsi, dédmama?

Hogyan lesz a kisbabából óvodás, majd 
iskolás gyerek, kamasz, felnőtt, szülő, 
nagyszülő és dédszülő? Hogyan követi 
a gyerekkort a felnőttkor, majd az idős-
kor? Hogyan érlelik lelkünket a jó és rossz 

emlékek?

Devecseri Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház

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

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

A tavaszi idényből kettő fordu-
lót már idén lebonyolítottak a 
megyei focibajnokságban. A 
16. fordulóban Úrkúton ven-
dégszerepelt a Szpari. Az első 
félidőben inkább mezőnyjá-
ték folyt a pályán. Lehetőségek 
adódtak mindkét oldalon, de 
nagy helyzet egyik kapu előtt 
sem alakult ki. A vezetést így is 
megszerezték a hazaiak, egy jó 
beadást követően fejjel vették 
be Csepregi András kapuját. A 
második játékrészben nagyobb 
sebességre kapcsoltak a vendé-
gek az egyenlítés érdekében. A 
saját térfelére kényszerült úr-
kútiak azonban növelni tudták 
előnyüket. 2:0-nál egy nyilván-
való kezezést követően elmaradt 
a 11-es, amivel visszajöhetett 
volna a meccsbe csapatunk, ehe-
lyett az ellentámadásból újabb 
hazai gól született. 3:0 után - 
amikor már gyakorlatilag eldőlt 
a mérkőzés - kapott egy büntetőt 
a Szpari, amit Király L. Zoltán 
értékesített, kialakítva a 3:1-es 
végeredményt. A vereség el-
lenére nem játszott alárendelt 
szerepet a devecseri csapat. A 
második félidőben sokkal töb-
bet birtokolták a labdát, amit 
ráadásul az ellenfél térfelén haj-
tottak végre. Érthetetlen, hogy 
egy Úrkútnak miért van szük-
sége állandó játékvezetői segít-
ségre. A vendégek szemszögéből 
nézve kritikán aluli bíráskodás 
volt, számos jelentéktelennek 
tűnő ítélettel, amelyek a mérkő-
zés végére idegileg is felőrölnek 
bármely csapatot. A 17. fordu-
lóban Várpalotát látta vendégül 
csapatunk Ajkán a Városi Sport-
centrumban. Hazai szempont-
ból nagyon rosszul kezdődött 
a találkozó, a szünetig kétgólos 
hátrányt szedett össze a Szpari, 
de ez akár nagyobb arányú is le-
hetett volna. A második félidőre 
mintha nem is ugyanaz a két 
csapat futott volna ki az öltözők-
ből. A palotaiak gyakorlatilag a 
felezővonalat sem nagyon tud-
ták átlépni. A labda nyomasztó 
fölényben a hazaiaknál volt, akik 
Paksai Márk és Illés Norbert ta-
lálataival le is tudták dolgozni 
hátrányukat, de a győztes talá-
latot sajnos nem sikerült meg-
szerezni, pedig lehetőségük volt 
rá több esetben is.
U19-es csapatunk a jó szereplést 
követően kicsit leeresztett ősz 

végére. A két előrehozott fordu-
lóban egyaránt 3:2-es vereséget 
szenvedett Sándor László csa-
pata. Először Úrkúton Keringer 
Máté és Orsós György találata-
ira három válasz érkezett hazai 
oldalon. A következő forduló-
ban a felnőttekhez hasonlóan 
Ajkán fogadták a fiatalok Vár-
palotát. Két hazai találatra – Or-
sós Richárd és Farkas Armand 
a gólszerzők – itt is három ven-
déggól érkezett.
Elkezdődött a téli szünet a lab-
darúgásban. Felnőtt csapatunk 
jelenleg 14. a 16 csapatos me-
zőnyben. Az eddig megszerzett 
14 pont kettővel kevesebb, mint 
a tavalyi év hasonló szakaszá-
ban. Négy győzelem és három 
döntetlen mellett tízszer nem si-
került a pontszerzés csapatunk-
nak. Sajnos az, hogy szorosabb 
mérkőzéseken maradt alul vá-
rosunk csapata, csak sovány vi-
gasz, hisz pont azokért sem járt. 
Nagyarányú vereséget a bajnok- 
esélyes és tavasszal még NB III-
as Veszprém, illetve az újonc 
Herend – jelenleg kieső 15. he-
lyen áll (!) - mért együttesünk-
re, viszont ugyanilyen „zakóval” 
távozott a szintén újonc Tapolca, 
valamint a szezon közepén bra-
vúrt bravúrra halmozó Gyulafi-
rátót is. Meglepetés eredményt 
nem sikerült ősszel felmutatni, 
és az idegenben lejátszott hét 
meccsen begyűjtött egy pont 
sem érdemel dicséretet. Csapa-
tunknál az eredmények ellenére 
pozitív változást hozott a nyári 
játékos „jövés-menés”, ami egye-
lőre eredményekben még nem 
mutatkozott meg. Ahogy a sze-
zon előtt megírtuk távozott hat 
játékos, viszont eggyel több ér-
kezett a pótlásukra. A játékosok 
hozzáállása, mentalitása, a ma-
gas létszámú edzéslátogatottság 
remélhetőleg a tavaszi szezon-
ban már a pontok gyarapodá-
sában is megmutatkozik majd, 
hisz a csapat tesz azért és tett 
ősszel is, hogy ez így legyen. A 
csapat házi gólkirálya Szakonyi 

Stefán jelenleg 5. a „mesterlö-
vészek” között. A felkészülést a 
március 17-i bajnoki rajtra ja-
nuár 22-én kezdi majd a Szpari, 
heti négy foglalkozással. Nagy 
változás nem várható a keret-
ben, eddig biztosnak tűnik, hogy 
Keringer Máté az U19-es csapat 
egyik alapembere a felnőtt ke-
rettel kezdi meg a felkészülést.
U19-es csapatunk a szezon első 
felében teljesített jobban. Az első 
nyolc fordulóban szereztek je-
lenlegi 16 pontjukból 13-at. Az 
utolsó hét mérkőzésre mindösz-
sze egy győzelem maradt. A játé-
koskeret csaknem fele „elsőéves” 
a korosztályban, de a többiek 
is fiatalok, tehát van még idő 
a fejlődésre és ezért a célért jó 
úton haladnak a fiatalok Sándor 
László vezetésével.  Az U16-os és 
az U14-es csapatunk jobban tel-
jesített, mint az előző év hason-
ló szakaszában. Tahin József és 
Illés Norbert játékosai remélhe-
tőleg tartják majd továbbra is a 
helyes irányt a játékossá válás fo-
lyamatában. Az U13-as és U11-
es csapataink idén is a kiemelt 
csoportban szerepelhetnek a 
Bozsik egyesületi programban. 
Neves ellenfelek ellen remek 
mérkőzéseket játszanak a gye-
rekek, nem mellékesen sok siker 
is szerepel eredményeik között. 
Nekik nincs szünet a télen sem, 
mivel a Bozsik versenynaptár-
ban három téli torna is szerepel, 
amit Ajkán a Városi Sportcent-
rumban bonyolítanak le. U9-es 
és U7-es játékosainknak erre az 
évre véget ért a Bozsik-szezon, 
de az ünnepek alatti háromhe-
tes pihenőtől eltekintve heti két 
edzéssel pallérozódnak – remél-
hetőleg - a jövő futballistái. A 
legutóbbi számunkban már be-
számoltunk róla, hogy női csa-
patunknak korán véget ért az 
őszi szezon, de ők sem álltak 
le teljesen, heti egyszer a felké-
szülés kezdetéig edzést vezényel 
nekik Scheily József vezetőedző.

Cserna Róbert

előreHozott forDulókkAl zárult Az 
ősz A megyeI bAjnokságbAn
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VÍZSZINTES:  1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: É, L, E, 
N, E, N) 11./ Dal 12./ Hazánk egyik folyója 13./ Kályha közepe! 14./ Van 
ilyen torna is! 15./ Lángol 16./ Mozi oroszul 17./ Képlete: H2O 19./ Állóvíz 
20./ Matematikában használt valós szám (3,14) 21./ Kiejtett betű 22./ „A” 
konyhafőnök 23./ Téli csapadék 24./ ütés közepe! 25./ Mátka, menyecske 
27./ Igevég 29./ A költészet egyik műneme 30./ ... László (költő, Iszkáz 
szülötte) 32./ Fohász 33./ Asszonynévképző 34./ Trapp vége! 36./ Hébér 
38./ Igekötő 40./ Ady ... (Magyar költő) 43./ Vegyjele: Sn 44./ Van ilyen 
bunda is! 46./ Történelmi időszakok

FüGGŐLEGES: 2./ Van ilyen eső is! 3./ Állati eredetű ragasztó 4./ Személyes 
névmás 5./ Talajt lazít 6./ Hajszol, üldöz 7./ Öltönykabát 8./ Ilona becézve 
9./ Csodálatos ... (Bartók Béla balettzenéje) 10./ Hollandia autójele 14./ A 
megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk: N, y, R, D, I, D, T) 18./ 
Regény szerzője 20./ ...fürdő (Várpalota melletti település) 23./ Falatozik 
26./ Verscsengő 28./ Tisztségviselő pap, a káptalan tagja 31./ Masina 35./ 
Balszerencse 36./ Kistermetű papagáj 37./ ... a csodák csodája (Ameri-
kai meseregény) 39./ Farmernadrág márka 41./ A görög törzsek egyike 
42./ Földművelő eszköz 45./ Park rész! 47./ Kotta rész! 48./ Szikladarab

Czeidli József 
(A festmény Gárdonyi Gézát ábrázolja. Alkotója: 

Kovács József, Marcaliban élő művésztanár)

kikapcsolódás
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rejtvény
gárDonyI gézA: fel nAgy örömre!  humoros bölcsességek:

- Isten jól sikerült alkotása vagyok, elvégre rögtön bőrkötésben adott ki…
- Az embernek három korszaka van: az ifjúság, a felnőttkor és a „remekül
nézel ki”.
- A második házasság az optimizmus győzelme a tapasztalat felett.
- Magyarországon azért ilyen lassú a vasúti közlekedés, mert meg kell őriz-
nünk a nagy ország látszatát.
- A gazdaság a szakadék szélén áll, de jövőre egy nagy lépést teszünk előre… 

(válogatás Sándor György humorából)

Döntőbíró
Két részeg a kocsma előtt arról vitatkozik, hány Holdat látnak az égen. Az 
egyik szerint kettőt, a másik pedig háromra tippel. A harmadik társukat kérik 
fel döntőbírónak, ő mit lát.
- Attól függ haverkáim, hogy melyik sort kérdezitek? Az alsót vagy a felsőt?

oktatásügyünk...
A matektanár karácsonyi ajándékot akar vásárolni a családjának és sétálgat az 
áruházban. Itt fut össze egy régi tanítványával.
- Hát te fiam mit csinálsz errefelé? – szólítja meg érdeklődve.
- Tudja tanár úr, enyém ez az áruház, meg a szemben lévő is.
- Ne viccelj, hiszen megbuktattalak matekból!
- Óh, egyszerű ez tanár úr. Veszek valamit 500 Ft-ért, aztán eladom 1500 Ft-
ért. No, tetszik látni, ez a 27 % az én hasznom.

A skót férfi megkérdezi a feleségét, hogy mit szeretne karácsonyra. Az asz-
szonyka zavarba jön a váratlan kérdésről, elpirul, meghatódik, s azt mondja:
- Jaj, édesem, hát nem is tudom, mit kérjek, mi lenne nekem fontos…
- Rendben, akkor kapsz egy év gondolkodási időt…

Gyűjtötte: M. Mester Katalin

2018 novemberében született:
Németh Christopher és Burka Ramóna kislánya: Natasa zoé (11.05.); 
Sándor Mátyás és Nimsz Anasztázia kislánya: Norina Flóra (11.22.)
Sok szeretettel köszöntjük városunk legifjabb lakóit! Jó egészséget kívánunk 
mindannyiuknak!

(A személyiségi jogok védelme miatt, rovatunkban csak azon újszülöttek 
neve szerepel, akiknek szülei ehhez írásban hozzájárultak. Megértésüket 
köszönjük! – a szerk.)

gólyAHír

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

A novemberi lapszámunkban feltett kérdésekre, Ferenczi Gábor polgár-
mestertől kaptunk válaszokat.
1. A Bem utca 3. előtti, a járda szélén heverő kábeleket tartó oszlopot 
november 8-i - ezúttal írásbeli kérésünkre - az Invitech Megoldások Zrt. 
november 9-én helyreállította.
2. Amint az időjárás, illetve az emberi erő kapacitásunk engedi, meg-
oldjuk az esővíz elvezetést a Bem utcában Kozáni Balázs munkaveze-
tőnk segítségével.
3. A Fekete Farkas sarkán álló közlekedési tükörrel kapcsolatban a 
Képviselő-testület januárban dönt a volántársaság és a közútkezelő ál-
láspontja és a rendőrségi szakvélemények kikérése után. Amennyiben 
az érintett szervezetek szerint nincs szükség a Kossuth utca és a Petőfi 
tér sarkán található tükörre, úgy azt a magam részéről a Damjanich 
utca, Rákóczi utca és a Bem utca kereszteződésébe javaslom áthelyezni, 
lakossági kérésnek eleget téve és a közlekedésbiztonsági szakemberek 
véleményére alapozva.
4. Az emlékpark tavaihoz önkormányzati hivatalunkban új tájékoztató 
táblák készültek, ezeket átadtuk a Városüzemeltetési Kft.-nek kihelyezésre.
5. Baráth László kőfaragó és sírkőkészítő mester vállalja a Deák téri 
’56-os emlékmű feliratának felújítását, amint az időjárás megengedi.

kérDezték 
– válAszt kApnAk


