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MOZGALMAS ÉV UTÁN ÚJ KIHÍVÁSOK
ÚJÉVKÖSZÖNTŐ DEVECSERBEN (Folytatás a 4. oldalon)
A hagyományokhoz híven országgyűlési képviselő, a szomszédos
települések képviselői, valamint
a devecseri intézmények, szerve-

zetek képviselőinek társaságában
köszöntötte az új esztendőt Devecser város vezetése a Devecseri
Városi Könyvtár lovagtermében,

ahol a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar dallamai kellemes percekkel
ajándékozták meg a jelenlevőket.
Városunk mozgalmas évet hagyott

Régi magyar áldás…
(szerzője ismeretlen)

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.
Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet,
Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjasoknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.
Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.
Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.

Ferenczi Gábor polgármester
Fotó: DVTV

JANUÁR - BOLDOGASSZONY HAVA - FERGETEG
HAVA (Folytatás a 4. oldalon)
„ Adjon az Isten minden jót
Ez új esztendőben :
Jobb időt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben,
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt,
Ez új esztendőben.”

Meghittek voltak az év végi ünnepek, mostanra viszont minden vis�szakerült a régi kerékvágásba, beköszöntöttek a hétköznapok. Most
januárban jó volna megcsodálni a
hulló hópelyheket a hangulatos meleg szobából kinézve, de ehhez hó is
kellene, nem pedig közel 18 fokos
tavaszi meleg. De, hát - ahogy mondani szokás - nem ette még meg
a kutya a telet! Jöhet még fagyos
hideg (bár van, akinek meggyőződése, hogy már nem lesz tél) és akkor majd alig várjuk, hogy jöjjön a

tavasz. Régen az emberek sokkal
közelebb álltak a természethez. Ehhez igazították életüket, elfogadták
az idő, az évszakok, a munkás és az
ünnepnapok változásait. A januári
hónaphoz számos esemény: szüle-

tés, halálozás, nemzeti ünnepek,
emléknapok, világnapok kapcsolódnak. De vajon milyen népi hiedelmek fűződnek az év első hónapjához? Január 1. Újév napja - Január
elsejéhez kapcsolódó szokások a

Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.
Őrizzen hát ez az áldás
fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
bűnök közti kísértésben.
Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg Önmagadnak,
és a Téged szeretőknek.

Visszatekintés/Ünnepi Hangulatban
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CIPŐSDOBOZ AKCIÓ
Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnap,
a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ
és Szolgálat munkatársai a művelődési házba
várták városunk 70 év feletti lakóit, hogy ünnepi műsor keretében - mosolyt csalva arcukra,
örömet lopva szívükbe - ajándékot adhassanak
át számukra. A megható pillanatok után gyertyagyújtásra gyűltek össze az emberek a város
adventi koszorújánál. Az ünnepi gondolatok
után lobbant fel az örömöt szimbolizáló harmadik gyertya lángja, melyet a koszorú készítője Baráth Jánosné és Ferenczi Gábor polgármester gyújtott meg. Így már három gyertya
lángja jelzi a világosságot, ami a pásztorokat
is megvilágította. Az ünnepi gyertyagyújtást
követően a Városi Betlehemnél összegyűlteket
Szente-Takács Anna intézményvezető köszöntötte, majd Ferenczi Gábor szólt a harmadik vasárnap üzenetéről. Angyalok serege, pásztorbotok csörgése jelezte a Devecseri Gárdonyi Géza
Általános Iskola és AMI diákjainak betlehemes
játékát, mely mindannyiunknak segített abban,
hogy megszülethessen bennünk a karácsony
öröme. Ez a karácsonyi öröm legyen Önökkel
egész évben!

Ajándékozás
Fotó: Kovács Zsolt

Vincze Barbara

Betlehemi műsor
Fotó: Kovács Zsolt

Gyertyagyújtás
Fotó: Kovács Zsolt

HETVENEN TÚL
Telt házat hozott össze az „Idősek karácsonya”.
Egyszerre szomorú és derűs eset. Szomorú, mert
bár a hetvenes lécen már átjutottunk, de ez a léc
rezeg és folyamatosan emelkedik. Pedig mi még
szeretnénk többször nekifutni, mert bízunk abban, hogy van néhány centi még, amit nem ve-

rünk le. Derűs a történet, mert hetvenen felül is
van élet, amely-reményeink szerint- hasznos is
lehet. Tudunk példát mutatni, segíteni, ha kell.
Gyermekeink, unokáink még számítanak ránk.
A nagyszülői, szülői szeretet nem pótolható. Ha
csak létünkkel is, de segítjük városunkat. Szükség van ránk. Itt élünk és ide fogunk tartozni
akkor is, ha a lécünk már nem rezeg többé. Ezt
erősítette meg köszöntőjében, dr. Kovács Zoltán
államtitkár és Ferenczi Gábor Devecser polgármestere. Kovács Norbert Cimbi és négy tanítványa szóló, illetve páros tánccal ünnepelte a
hetven éven felülieket. A kis táncosok járási Ki
mit tud? –győztesek. Verset mondott Sesztakov
Dorottya Panna (Noszlop) járási döntős, énekelt két korosztály győztes: Kalányos Evelin és
Kalányos Mária. Nagyszerű zenével, karácsonyi

dallamokkal zárta a műsort, az Ihászné Szabó
Katalin és Ormándlaky Péter vezette Ifjúsági
Fúvószenekar. A rendezvény zárásaként György
Anita a Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat vezetője megköszönte a támogatók segítségét, amelynek eredményeképpen minden 70 év
feletti lakos karácsonyi ajándékcsomagot vehetett
át. A sok jókívánság mellé, hadd tegyek én is két
versszakot egy hosszú, kedves versből! – „Uram,
ma lettem nyolcvan éves. /Túl gyorsan múltak
el az évek/ Még oly sokat szeretnék tenni./ Úgy
szeretnék nyolcvanegy lenni!/… - „Még egy év és
akkor valóban/ A népek azt mondhatnák rólam/
Ez aztán igen szép kort ért meg/ Hisz tegnapelőtt
volt száz éves!”
Váti Ferenc
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CIPŐSDOBOZ AKCIÓ
A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ
és Szolgálat és a Devecseri Városi Könyvtár és
Művelődési Ház által közösen meghirdetett első
Devecseri Cipősdoboz Akció véget ért! A Családsegítő szolgálat munkatársai kiszállították a
rászoruló gyermekekhez a közel kétszáz ajándékokkal megtöltött dobozt. Mindkét intézmény
nevében köszönöm valamennyi névtelen kisgyermeknek, felnőttnek a hozzánk eljuttatott
sok-sok szeretettel megtöltött csomagot! Köszönet illeti a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
munkatársait, hogy felhívásunkat az iskolában
„képviselték”, gyűjtötték és elhozták hozzánk
az adományokat! Köszönjük szépen Háborné
Szalai Líviának az édességeket, Targubáné
Szendrei Júliának, a Magyar Vöröskereszt Somló
Térségi Program koordinátorának a sok hozzá
eljuttatott játék továbbadományozását! Köszönjük a devecseri boltosok kedvességét, hiszen
november vége óta gyűjtötték számunkra a dobozokat! Minden kis gesztus is sokat számít! Az
első Devecseri Cipősdoboz Akció eredményeként
190 kisebb-nagyobb dobozka telt meg ruhával,
játékkal, csokoládéval, tisztálkodószerrel. Ahhoz,
hogy mindez ilyen nagy számot öltsön, kellett két
önzetlen vállalkozó hozzájárulása, akik átérezve

a rászoruló kisgyermekek nehéz helyzetét, anyagilag is támogatták kezdeményezésünket. Attila
Járóka és Dürgő Péter (Peti Bútor) jólelkűségének
köszönhetően vásárolhattunk új ruhákat, játékokat! Munkatársaimmal kesztyűt, sapkát, zoknit,
harisnyát, nadrágokat és hosszú ujjú pólókat,
tisztálkodószereket vásároltunk pénzbeli támogatásukból. Ami ezután következett, az hasonlított a képzeletbeli Mikulásgyárhoz! Mindenki
csomagokat állított össze, dobozolt, csomagolt.
Az utolsó két napban, de azt mondhatom, hogy
egész decemberben, Cipősdoboz-lázban égtünk.
A jó cél érdekében senki sem kímélte magát - jól
elfáradtunk, de megérte! A fényképek önmagukért beszélnek! Ajándékcsomagok várták a
Családsegítő tapasztalt munkatársait, hogy eljuttassák a felhívásunkban megjelölt családok
gyermekeihez őket. Nem volt számukra egyszerű feladat, de természetesen megbirkóztak vele!
Köszönjük, hogy az akció eme - nagyobb felelősséggel bíró és nehezebb - részét a tőlük megszokott rugalmassággal és közvetlenséggel, közel
két nap alatt megoldották! Bízom benne, hogy
a megajándékozottak kicsi szívét öröm töltötte
el a csomagok kibontása után! A sok szeretettel
és gondossággal csomagolt ajándékok reméljük,

fényt loptak az ünnepekbe! A gyermekek számára
okozott öröm a legnagyobb köszönet számunkra!
A két intézmény első közös akciója valamennyi
támogatójának békés, minden álmot beteljesítő
új évet kívánunk!
Szente-Takács Anna

GÁRDONYISOK KARÁCSONYA
Hamarosan megérkezik a Karácsony. Ilyenkor az
alsó tagozatos gyerekek ünnepi műsorral kedveskednek családtagjaiknak, meghívott vendégeinknek. Heszné Soós Krisztina köszöntője után
Mayer Gábor intézményvezető ünnepi beszédében beszélt a Karácsony jelentőségéről. Ezt követően a Mazsorett csoport előadása, majd az 1.a
Mikulástánca következett. Utána Németh Hanna
és Kalányos Evelin duettjében gyönyörködhettünk, őket az 1.b osztály Manótánca követte. A
4.a osztály a Didergő király című jelenetet adta
elő, majd a 2. osztályosok táncát tekinthettük
meg. A folytatásban a 3.a Betlehemes játékával
elevenítette fel Jézus születését, majd a 3.b osztályosok Mikulástáncukkal fergeteges hangulatot
varázsoltak. Őket az Élő Forrás Művészeti Iskola
devecseri csoportja követte, majd műsorunkat a

Mazsorett csoport
Fotó: Martonné Csom Adél

Kórus csodálatos éneke zárta. Köszönjük vendégeinknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket. Szeretnénk köszönetet mondani
a résztvevő gyerekeknek, felkészítő pedagógusoknak, a rendezvény lebonyolításában segítő
pedagógusoknak. Külön köszönjük a segítséget
a Művelődési Ház dolgozóinak és a Szülői Munkaközösség azon tagjainak, akik aktív részvételükkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!
A Te karácsonyod című programmal ünnepet
varázsolt a felső tagozatos tanulóknak a tornaterembe a humán munkaközösség. Gyönyörűen
feldíszített karácsonyfa, a kivetítőn karácsonyi
képek, ízléses dekoráció várta a gyermekeket a
meglepetés programon. A színvonalas műsort
karácsonyi versek, vidám köszöntő, ének és hangszeres produkciók színesítették. A legnagyobb

Az 5.a osztály műsora
Fotó: Horváth Éva

sikere a tanárok kórusának volt, akik a Karácsonyi álom c. dalt adták elő villámcsődület-szerűen, Zsuzsa néni és Csaba bácsi szólóénekével. A
tanulók vastapssal jutalmazták a produkciót. A
műsort követő vendéglátás szintén a tanári kar
felajánlásaként valósult meg, házi készítésű süteményekkel, teával kínáltuk a tanulókat. Csekély ajándékozásra is volt lehetőségünk. Öröm
volt nézni a gyerekek örömét. Köszönet minden
közreműködőnek, segítőnek, akik nélkül nem
teremthettünk volna meg az ünnep varázsát. A
karácsony pedig nem múlik el, ha az érzés - a
szeretet - köztünk marad.
Martonné Csom Adél
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MOZGALMAS ÉV UTÁN ÚJ KIHÍVÁSOK ÚJÉVKÖSZÖNTŐ
DEVECSERBEN (Folytatás a címlapról)
maga mögött, számos beruházással, fejlesztéssel,
emelte ki ünnepi évértékelőjében Ferenczi Gábor
polgármester. 2018 is komoly sikerrel kezdődött
Devecser számára, hiszen a polgármester bejelentette, a napokban kapott értesítést több beadott
pályázat döntéshozói oldalról történő pozitív
elbírálásáról. A pályázati összegek felhasználása
további értéknövelő, értékteremtő beruházásokra, fejlesztésékre ad lehetőséget. A polgármester
köszönetet mondott a térség országgyűlési képviselőjének, Dr. Kovács Zoltán államtitkárnak a
hathatós közbenjárásért a pályázatok kedvező
elbírálását illetően, valamint köszönetet mondott
minden résztvevőnek, akik kiváló szakmai hozzáértésükkel, együttműködésükkel hozzájárultak
Devecser jövőjének építéséhez.

Az évértékelőt követően városunk elhunyt díszpolgáraira, Takács Miklósra (1929-2017) és Szövérfi Jánosra (1933-2017) emlékeztek a megjelentek. A szomorú pillanatokat, ünnepélyes percek
váltották fel, mikor Benkő István a Devecseri
Városi Televízió elnöke, Devecser Város Képviselő-testületének döntése értelmében átvehette
a díszpolgári címet.
Ferenczi Gábor polgármester az újévköszöntőn jelentette be, hogy ösztöndíjat hoztak létre
Kovács Marcell számára, aki a karate sportágban
jeleskedik, öregbítve ezzel városunk hírnevét. Az
újévi alkalom lehetőséget teremtett arra, hogy a
város és az intézmények vezetői megbeszéljék,
miként állnak az új kihívások elé.
Vincze Barbara

Az ösztöndíjban részesülő Kovács Marcell
Fotó: DVTV

Hangoló zenészek
Fotó: DVTV

Benkő István Devecser díszpolgára
Fotó: DVTV

Fotó: DVTV

JANUÁR - BOLDOGASSZONY HAVA - FERGETEG HAVA
gazdasági élet, a család, a háztartás és az egyén
szerencséjét kívánták megalapozni jóslással, varázslással, mágikus praktikákkal. A népi kalendárium szerint január 1-jén Jézus anyját Szűz Máriát
ünneplik, ezért ezt a hónapot Boldogasszony
havának hívták vagy kiskarácsonynak. Nagykarácsonyhoz (dec.25.) hasonlóan ilyenkor is
megajándékozták a gyermekeket, de az ajándék ekkor dióra, almára, vagy pogácsára korlátozódott. Ez elevenedik meg a népdalban is:
„Kiskarácsony-nagykarácsony, kisült-e már a
kalácsom?” E napon tilos a mosás, a teregetés, a

varrás, és nem ajánlatos kivinni a szemetet sem,
mert a szerencsét is kiönthetjük a házból. A hiedelem szerint tilos azon ételek (hal, szárnyas)
fogyasztása, melyek nem hoznak szerencsét az
új esztendőben. Január 6. Vízkereszt - Vízkereszt
vagy háromkirályok napja a karácsonyi ünnepkör
zárónapja, a farsangi időszak (2018. jan.6 - 2018febr. 14.) kezdete. Országszerte elterjedt szokás
volt régen a víz és a ház megszentelése. A szentelt
vízzel meglocsolták az állatokat, az istálló sarkait, az udvart, hogy megelőzzék a betegségeket.
A lakóház megszentelésével pedig a lakók elkerülhették a betegségeket, villámcsapást, rontást.
Január 18. Piroska napja - Piroska napjához nem
csak időjárási, hanem házasságszerző regulák is
kapcsolódnak. A kabai és a Szeged környéki juhászok azt tartották, hogy: „Ha Piroska napján
fagy, negyven napig el nem hagy!” Kiszomborban
az a lány, aki ezen a napon piros kendőt kötött a
nyakába, nagy valószínűséggel még abban az évben férjhez ment. Január 20. Sebestyén napja - A
hagyomány szerint ez az első tavaszébresztő nap.

(Folytatás a címlapról)

Ekkortájt kezdenek a fák mézgásodni, nedvet
engedni. Január 21. Ágnes napja - Országszerte
sokféle hiedelem, jóslás alakult ki Ágnes napjához kapcsolódóan. „Ha Ágnes hideg, engesztel
Vince, hogy teljék a pince.” A kiszombori várandós asszonyok sós vízben fürödtek, hogy a
gyermekeik egészségesek legyenek. Január 22.
Vince napja - A szőlősgazdák egyik szentjének
a napja. Az ekkor megfigyelt időjárás igen nagy
jelentőséggel bírt. „Ha megcsordul Vince, tele
lesz a pince. Ha fénylik Vince, megtelik a pince.” A drávaközi falvakban, úgynevezett „vincevesszőt” metszettek, amit meleg szobába, vízbe
állítottak. Attól függően, hogy mennyire hajtott
ki, jósolták meg a következő évi termését. Január
26. Pál napja - E napot Pálfordulásnak is nevezik.
A néphitben időjárás-, termés- és a haláljóslás
napja. Általános hiedelem szerint Pálforduláskor
a tél az ellenkezőjére fordul, vagy jégtörő, vagy
jégcsináló lesz.
Vincze Barbara
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RÖVID HÍREK

Advent második vasárnapján megtartott jótékonysági
süteményvásáron összegyűlt 40.700 Ft adományból
tartós élelmiszereket vásároltak, melyeket Ferenczi Gábor
polgármester és Baráth Szilvia képviselőasszony ünnepek
előtt juttatott el a rászorulóknak.

Nyílászárók behelyezése és a kőműves munkálatok
befejezése után, szerkezetkész lett a betonelem-gyártás
új csarnoka.

Családja körében, új otthonban tölthette a karácsonyt
Orsós Patrícia Liliom.

Egy a közelmúltban aláírt szerződés kapcsán megközelítőleg 700 millió forint értékű beruházás történhet
Devecserben, melyből a település szennyvízhálózatának
bővítésére és a tisztítótelep fejlesztésére nyílik lehetőség.

Karácsony közeledtével a felső tagozat öko munkacsoportja, kézműves foglalkozást szervezett az érdeklődő
tanulók számára, ahol tanáraik segítségével ajándékokat,
üdvözlőlapokat, karácsonyfadíszeket készíthettek szüleiknek, szeretteiknek.

Az adventi időszakban két alkalommal tettek látogatást
az Idősek Otthonába az alsó tagozatos gyerekek. Első
alkalommal az 1.a osztályos tanulók szereztek kedves
meglepetést Mikulástáncukkal. Második alkalommal a
3.a osztály adta elő Betlehemes játékát. Az idősek szép
ajándékokkal kedveskedtek a gyerekeknek.

A Bocsoda keretein belül a 4. osztályosok meglátogatták a
leendő első osztályosokat az óvodában. A 4.a osztályosok,
Móra Ferenc Didergő király című meséjét adták elő, a 4.b
kisdiákjai ajándékkal lepték meg az ovisokat.

Az Önkormányzat által benyújtott, Leromlott városi
területek rehabilitációja című pályázat elnyerte a döntéshozók támogatását, így a megítélt 199.805.022 forintból
a terveknek megfelelően 6 bérlakás, játszótér és parkolók
építésére kerül sor az Emlékparkban, a Bocskai utcában.

2018. január 1-től a devecseri kormányhivatalban is megkezdte működését a NAV ügyfélszolgálata, mely lehetővé
teszi a lakosság számára a helyben történő ügyintézést. A
Devecseri Járási Hivatal épületében, péntekenként 8-12
óra között lesz lehetősége a város lakóinak adóügyeik
intézésére.

Elhunyt Szövérfi János Devecser város díszpolgára. Özvegye, gyermekei, az elhunyt díszpolgár temetéséhez
való hozzájárulás teljes összegét felajánlották a helyi
önkormányzatnak, a rászorultak megsegítésére. Az önkormányzat tisztelettel megköszönte a nemes gesztust
a családnak.

Vidám télköszöntő találkozásra hívták a leendő elsős
tanító nénik a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket. A
jó hangulatban telt délutánon volt mese, tánc, kézműves
foglalkozás.

Megtartotta hagyományos karácsonyi koncertjét városunk zeneiskolája. A karácsonyi hangulatot az alsó- és
felső évfolyamos fellépők varázsolták a színpadra, hangszeres műsorszámaikkal.

A városi adventi koszorú negyedik gyertyáját, Főtisztelendő Nagy Nándor Richárd plébániai kormányzó, Vörös
Tibor képviselő és Bognár Ferenc gyújtotta meg.
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Közérdekű

Alapítva 1927-ben

LÉGÚTI MEGBETEGEDÉSEK – MIT TEHETÜNK?
A számtalan betegségek közül a hidegebb őszi és
téli hónapokban leggyakrabban a légúti megbetegedések fordulnak elő, melynek kórokozói vírusok
és baktériumok egyaránt lehetnek. Az alapján,
hogy a légzőrendszert hol érintik, beszélhetünk
a felső légutak (orrüreg, arcüreg-homloküreg,
garat, gége) és az alsó légutak (légcső, hörgők,
tüdő) megbetegedéséről. Leggyakoribb tünetek
a hirtelen jelentkező elesettség érzés, valamint
az orrnyálkahártya duzzanata, amely miatt úgy
érezzük eldugult az orrunk. Az orrváladékunk
lehet vízszerű, színtelen, felülfertőződés esetén
sűrű, zöldes színű. Fájhat a fejünk, fülünk, lázasak
lehetünk. A garatban lefele csorgó váladék miatt
köhögünk, mely hányingert, hányást is kiválthat.
Fájhat a torkunk, nehezebben nyelünk, berekedhetünk. Étvágytalansággal is járhat a betegség.
Gyakran érzünk ilyet egy sima meghűléskor is.
Influenza vírus okozta megbetegedés esetén a
tünetek szintén hirtelen jelentkeznek és a felsoroltak mellett izomfájdalommal és magas lázzal,
levertséggel járnak. Hogy mit tehetünk megelőzésképpen? Mivel a betegségek egyrészt cseppfertőzéssel terjednek, fontos, hogy köhögéskor,
tüsszentéskor az orrunk és a szánk elé tartsunk
papírzsebkendőt! Hihetetlenül hangzik, de a kitüsszentett nyálcseppek kb. 3 méteres körzetben
terjednek, s fertőzhetnek meg másokat. A zsebkendőt használat után dobjuk a szemetesbe. Ha
éppen nincs kéznél zsebkendő, akkor inkább a
könyökhajlatba és ne a tenyerünkbe tüsszentsünk,
köhögjünk. A kezünk által a kórokozók rákerülhetnek a tárgyakra pl.: kilincs, bevásárlókosár füle,
stb. és onnan másokat fertőzünk tovább. Mossunk gyakran kezet meleg vízzel és szappannal,
alaposan. Ne siessük el, kézmosásunk legalább
20 másodpercig tartson. A személyes higiénia
mellett fontos, hogy a lakásunkat is fertőtlenítsük.
Szellőztessünk többször, rövidebb ideig. Kerüljük
a zsúfolt helyeket, s ilyenkor ne hívjunk vendéget.
Ha a családban pici baba van, a felnőttek, nagyobb gyermekek használjanak orr-száj maszkot.

A gyermekeket játékosan tanítsuk meg a helyes
orrfújásra. A szoba levegőjét párásítsuk, akár úgy
hogy vizes törölközőt terítünk oda vagy edényben
vizet párologtatunk. Megfelelő étkezéssel szintén
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy megelőzzük a betegségek kialakulását. Fogyasszunk vitaminokban
gazdag zöldséget, gyümölcsöt, figyeljünk oda a
folyadék pótlására. Öltözködésünkben mindig az
időjárásnak megfelelő, réteges öltözetet válasszuk.
Fontos, hogy a hűvös idő ellenére is rendszeresen
mozogjunk a szabad levegőn. Napi néhány perces
séta, sportosabbaknak a futás, nem csak a közérzetnek tesz jót, hanem véd a megfázástól is. Mi
a teendő, ha mégis megbetegednénk? Fogyas�szunk sok folyadékot, ez lehet víz, tea, gyümölcslé. Köhögés esetén a váladékot oldja, láz esetén a
kiszáradás megelőzésére szükséges a megfelelő
mennyiségű folyadék. Ha lázas a gyermekünk,
akkor ne takarjuk be vastag paplannal, inkább
vékony takaróval, hogy teste elegendő hőt tudjon
leadni. Gyermekek esetében 38 °C felett ajánlott

lázcsillapítót adni, ha a gyermek közérzete rossz,
fájdalomra panaszkodik, nagyon nyűgös, rosszul
van. A felnőtt a közérzete, állapota szerint dönt,
hogy mikor csillapítja a testhőmérsékletét betegség
esetén. A gyógyulás elősegíthető vitaminkészítmények, főként C-vitamin szedésével. Amen�nyiben nem vagyunk allergiásak az illóolajokra
(eukaliptusz, mentol, hibiszkusz, kámfor), úgy
ezek inhalálása, belélegzése is hasznunkra válhat.
Célszerű lehet az inhalátorral történő inhalálás,
amely szobahőmérsékletű párásítást biztosít. Az
infralámpa használata segíthet felszakítani az
orr- és orr melléküregekben lerakódott váladékot. Mindezek mellett, ha mégis tanácstalanok
lennénk, kérjük ki háziorvosunk véleményét. Az
influenza megbetegedés kialakulása ellen védőoltással is élhetünk, mely esetben szintén kérjük ki
háziorvosunk véleményét.
Védőnői Szolgálat

2018 IDŐJÁRÁSA A DÁVID-NAPTÁR SZERINT
Dávid Mihály, a nyíregyházi vízépítő mérnök több
mint negyven éve készíti napra lebontott meteorológiai prognózisát, amit összeállítója után

Dávid-naptárnak hívnak. Ez sokak szerint a hivatalos előrejelzéseknél pontosabban jósolja meg,
milyen idő várható egész évben. Változékony télre,

sok hóra és március közepéig állandó éjszakai fagyokra kell számítani, nyáron viszont elviselhető
lesz a meleg, és a jó idő szeptember végéig kitart
- jósolja 2018-ra Dávid Mihály mérnök. Márciusig
a hónapok első fele hideg lesz, a második pedig
enyhébb. Egészen március 15-ig tartós hidegre,
éjszakai fagyokra kell számítani. A leghidegebb
nap február 10-e körül várható – kezdte 2018-ra
vonatkozó részletes előrejelzését. Csapadékosnak
csak a május és a június közepe tűnik – ez utóbbi időszak viszont akár július elejéig is eltarthat.
A legmelegebb napok július 15. és augusztus 20.
körül várhatók, de egészen szeptember végéig
kellemes, 24-25 fok körüli nappali hőmérsékletek
lesznek. Utána jön egy erős lehűlés, viszont október végén, november elején a prognózisa szerint
újra visszamelegszik majd az idő. A mérnök azt
mondja, 2019-től jön majd egy olyan időszak,
amikor lényegesen több csapadék fog hullani.
M. Mester Katalin

Alapítva 1927-ben

A Magyar Kultúra Napját ünnepelték a könyvtárban. (Január)

2017 Képekben

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

Devecser Város Önkormányzata, a Bakonyerdő Zrt., valamint a Veszprémi
Főegyházmegyei Karitász összefogásával egy lélegeztető gép került átadásra.
(Január)
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A Baba-klub egész évben érdekes programokkal
várta az érdeklődőket.. (Január)

Az önkormányzat stratégiai partnerségi együttműködési megállapodást
kötött a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével.(Január)

A Győri Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a Veszprémi Törvényszék ítéletét
a vörösiszap-perben.. (Február)

Átadták az Arany János utcai „régi kultúrház” épületét. (Február)

A „nagyiskola” átadásának 50 éves évfordulóját ünnepelték.. (Február)

5 éves születésnapját ünnepelte a Vackor Óvoda. (Február)

Nőnap alkalmából köszöntötték a hölgyeket.
(Március)

A Székely Szabadság Napja alkalmából az óvodások és az iskolások részére mesepódiumot szerveztek a művelődési házban. (Március)

2017. március 1. napjával újra indult a Start-munkaprogram Devecserben. (Március)

Folytatódtak a járdafelújítások a térköves brigád
közreműködésével.(Március)

Elkészült a város mindkét hűtőkamrája. (Március)

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc
évfordulóján ünnepi műsorral emlékezett Devecser.(Március)
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2017 Képekben

A II. Devecser Szlalom került megrendezésre. (Április)

Alapítva 1927-ben

Fóliasátorral bővült városunk kertészete. (Április)

Madárgyűrűzési bemutatót tartottak a Meggyeserdőn. (Május)

Ki Mit Tud? A járás általános iskolásai számra szervezte a Devecseri Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat. (Május)

Megemlékezést tartottak a vörös terror áldozatairól. (Május)

Közel 1 milliárd forint pályázati támogatást kapott városunk. (Május)

A Pápai Agrárexpón valamint aVeszprémi Bakonyexpón is bemutatkozott
városunk hivatalos termékcsaládja, a Devecseri Portéka. (Május)

Modellóvoda címet kapott a Vackor Óvoda. (Május)

Megyei Elsősegélynyújtó Versenynek adott helyet a helyi általános iskola.
(Május)

Alapítva 1927-ben

2017-ben is megrendezték a Bakony-Somló Népművészeti Találkozót. (Június)

2017 Képekben
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Megújult a Miskei utca és a Sümegi út kereszteződése. (Június)

A hősökről és Trianonról emlékeztek Devecserben.
(Június)

A Devecseri Városnapok program idén is sok látogatót vonzott. (Június)

2017-ben is volt Gólya Road Show. (Június)

Devecser Város Képviselő-testülete feloszlatta
magát. (Június)

Egész évben folyamatosan bővült az állattartó
telep állománya. (Július)

Lakossági fórum volt a művelődési házban a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos kártérítési
perek, ítéletek, állami szerepvállalás témakörében.
(Július)

A Magyar Vöröskereszt családi napot szervezett
a lakóparkban. (Július)

Devecser ukrajnai, nagypaládi testvérvárosának
meghívására látogatott el hozzájuk a Ferenczi
Gábor polgármester vezette küldöttség. (Július)

Fejlesztésre és bővítésre került a városi valamint
a Meggyeserdei kamerarendszer. (Július)

Térségi Nyugdíjas Klubok találkoztak a Makovecz
lakóparkban. (Augusztus)

A Bakonyerdő Zrt. és a Kelet – Magyarországi
Ebtenyésztők Egyesülete Juhász- és Pásztorkutya
CAC kiállítást hirdetett. (Augusztus)

A hagyományos Szent István napi ünnepség.
(Augusztus)
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Megnyitotta kapuit a MeggyesErdei iskola.
(Szeptember)

2017 Képekben

A Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesült adományautót kapott Svájcból. (Szeptember)

Alapítva 1927-ben

2017-ben is csatlakozott városunk a TESzedd!
Önkéntesen a Tiszta Magyarországért elnevezésű köztisztasági programhoz.(Szeptember)

Ünnepségsorozatot rendeztek városunk várossá nyilvánításának 20. évfor- II. Nyárbúcsúztató KemenceParty és Rockfesztivál. (Szeptember)
dulója alkalmából. (Szeptember)

A Devecseri ÖTE Padéra látogatott.
(Szeptember)

Nagy Nándor plébániai kormányzó megkezdte
szolgálatát Devecserben. (Szeptember)

Vöröiszap-katasztrófa megemlékezés. (Október)

. Időközi választás - Az új képviselő-testület:
Polgármester: Ferenczi Gábor, Alpolgármesterek: Bognár Ferencné, Dr. Németh Ákos Pál
Képviselők: Baráth Szilvia, Bognár Ferencné,
Dr. Németh Ákos Pál, Nyárs Hajnalka, Rosta
Zoltán, Vörös Tibor. (Október)

Méltó megemlékezést tartottak az 56’-os
forradalom-és szabadságharc 61. évfordulóján.
(Október)

Az év folyamán folyamatos történtek városunkban beruházások, fejlesztések. (Október)

Névadójukra emlékeztek a Gárdonyisok.
(Október)

Az óvoda hagyományos szüreti felvonulása
2017-ben sem maradt el. (Október)

Az iskola második alkalommal rendezte meg a
Gárdonyi Tehetséggondozó Versenyt. (Október)

2017 Képekben

Alapítva 1927-ben
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Irodát kapott a Polgárőr Egyesület és a Magyar Vöröskereszt. (November)

A 2017-es Egészségnapok keretében számos program várta városunk
lakóit. (November)

A Szociális Munka Napja alkalmából a gyermekvédelmi valamint a szociális ágazatban dolgozó munkatársakat köszöntötték. (November)

John McGough a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tiszteletbeli tagja
lett. (November)

Szabadtéri színpad munkálatai kezdődtek a Belvárosi Piac-és Rendezvénytéren. (November)

2017-ben a Devecseri ÖTE az adományba kapott eszközök révén a legfelszereltebb lett az önkéntesek között. (November)

Értéktárak mutatkoztak be Devecserben. (December)

A helyi általános iskola 2017-ben is megrendezte az Advent Fényei Művészeti Gyermekfesztivált. (December)

Horváth Andor fellépése az Idősek Napja rendezvényen. (December)

László Attila koncertje Devecserben.
(December)

Az Advent Devecserben 2017 programsorozatban
minden érdeklődő megtalálta a számára élményt
nyújtó rendezvényt, melyekről decemberi és januári számunkban részletesen is beszámoltunk.
(December)
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Sorsok

Alapítva 1927-ben

EMBERMESÉK

A Főcze család 1910 körül

Visszaemlékezés egy hosszú életútról
(részletek)
A Főcze-Tárai házat mindig érdeklődés övezte.
Hajdanán a legénykék lesték, mikor lép ki az
ajtón a szép, szőke Emike, akit távolról követtek. Jóval később kora ősszel az ablakot figyeltük, hogy mikor jelenik meg az eladásra kínált
gyönyörű szőlő. Aztán lakatlanná vált az épület.
Most a múltra emlékezik a ház egykori asszonya:
Tárai Dezsőné Főcze Jolán.

Öröm és bánat a családban

„Édesapámék négyen voltak testvérek, két fiú és
két lány. Nagyapám szíjgyártó volt. Édesapám
pékmesterséget tanult. Az első világháborúban
a két fiú a több mint 36 hónap alatt Piavetól
Lengyelországig harcolt. Kisebb sérülésekből
kigyógyulva mindketten hazatértek. Édesapám
36 éves korában a jó nevű iparos családból származó, Szalay Máriát vette feleségül. 1922-ben
születtem. Mindig a papa kedvence voltam. Utánam még két kisfiú született. Mindketten korán
meghaltak. 10 éves voltam, amikor megszületett Miklós öcsém, aki 57 éves korában történt
haláláig végig gyerek maradt. Az életem szerető
családban telt. Egyre többet segítettem a pékségben. Édesapám 58 éves korában meghalt. A
pékségben édesanyámmal sokáig ketten végeztünk minden munkát.”

Közbeszólt a háború

„ A II. világháború a mi kis pékségünket is elérte. Magyar, német, orosz katonáknak sütöttünk
kenyeret. A Sándormajorból német hadifoglyok
naponta jöttek a kenyéradagjukért. Előfordult,
hogy magyarok, németek, oroszok együtt énekeltünk. Megkönnyeztem, hogy így is lehetne.
Ebben az időben a devecseri Községházán dolgoztam, ahol cipőtalp, cukor, liszt stb. jegyeket
osztottunk. Később az adórészlegen is dolgoztam. Későbbi férjemet, Tárai Dezsőt a devecseri Járásbírósághoz helyezték. Hozzánk került

A Tárai család 1985 körül

Fiatal házasként
albérlőnek. Két év után lassan barátság, szerelem, majd eljegyzés lett közöttünk. A szüleit a
világháború kitörése után Kolozsvárra helyezték.
A vőlegényem a szülei után ment és Zilahon kapott állást. Katonai szolgálatra Sopronba kellett
bevonulnia. Őrnagy főnöke Berlinbe rendelte. A
parancsnokság keresése közben amerikai fogságba került, akik tovább adták a franciáknak.
Három évig hiába kereste édesapja. 1945. október 6-án este kopogott be a kapunkon.”

Családalapítás a háború után-újra
itthon

„1946. január 1-jén megesküdtünk. Férjemet
Enyingre, majd Dégre helyezték. 1946-ban
megszületett leányom, 1949-ben pedig fiam. A
háztartás vezetése mellett megtanultam varrni, baromfit keltetni, disznót tartottunk, kertet műveltünk. 1952-ben férjemet a Devecseri
Járási Hivatalhoz helyezték. Boldogok voltunk,
hogy újból hazatérhettünk. 1953-ban felkértek
az akkor alakult Kisipari Építőipari Szövetkezethez irodai munka végzésére. Ennek később
a könyvelője is lettem. A gyermekeim a középiskolát Budapesten végezték el. Emília lányunk
a Veszprémi Vegyipari Egyetemen, István fiúnk
a budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskolán szerzett diplomát. Mindkét gyermekemnél egy fiú és
egy lány született. Büszkén mondhatom el, hogy
négy lány dédunokám is van. 65 évesen kisebb
agyvérzést kaptam, közben a férjem is beteg lett.
Három éven keresztül ápoltam. 2002-ben halt
meg. Kilenc évig magányosan éltem. Segítségül
egy kedves szociális munkás került mellém.”

A család
tik. Családi döntéssel Veszprémbe költöztem.
Kéthavonta, hol a fiaméknál, hol a lányoméknál
laktam. Leányom súlyos beteg lett, fiamék nagy
lakásukat kisebbre cserélték. 2014-ben gyermekeimmel megbeszélve Balatonfűzfőre, a Támasz
Idősek Otthonába kerültem. 2015-ben lányom
végleg eltávozott közülünk. Az otthonban egy
kellemes egyszemélyes lakrészben töltöm napjaimat. A vezetőségtől a nővérekig mindenkitől minden segítséget megkapok. Az időt fiam
gyakori látogatásai, hosszú beszélgetéseink teszik kellemesebbé. Testben, a valóságban itt vagyok, de a szívem és a lelkem a szülői házban,
Devecserben van. Hazatérni majd csak a hamvaimnak lesz lehetséges, hogy a családi sírban
szeretteimmel tizedikként együtt legyek. Az
apai ágról kezdődött Főcze családi név, és az én
távozásommal, a közvetlen rokonság egy időben
megszűnik létezni.”
A Klapka utcai ház ajtaján már soha többé nem
lép ki a szép, szőke kislány, élettelen ablakaiban
már nem kínálnak szőlőt, de akik arra járnak és
ismerték, nem felejtik a Tárai-Főcze családot.
Váti Ferenc

Üres lett a szeretett devecseri otthon

„2010. október 4-én telefonáltak, hogy a vörösiszap kiömlése miatt valószínű, Devecsert kiürí-

A 95. szülinap
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A KULTÚRA NAPJA - JANUÁR 22.
„Ne legyen kultúra magyarság és magyarság
kultúra nélkül.” (Kodály Zoltán) „Egy nép a kultúrája és hite nélkül megszűnik létezni.” (Laurell
Kaye Hamilton) „Kultúrát nem lehet örökölni.
Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha
minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi
magának.” (Bartók Béla) „Kultúra annyi, mint
tanulás; megszerezni, színvonalon tartani nehéz,
elveszíteni könnyű.” (Kodály Zoltán) „A műveltség nem ünneplőruha, amelyet hordani kell. A
műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés
szerszáma, a vállalkozás fegyverzete.” (Németh
László) A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc
(1790 - 1838) ezen a napon Csekén fejezte be a
Himnusz megírását. A költemény megszületése
előtt is volt a magyarságnak összetartó, kollektív
imádsága, a nép ajkán őrzött énekkel. Bocskai
István hajdúi harcba indulva a CX. zsoltárt énekelték. A katolikus magyarság néphimnusza a
Boldogasszony Anyánk ének volt. Az evangélikusoké pedig az Erős vár a mi Istenünk Kezdetű
Luther Márton ének volt.
Czeidli József

75 ÉVE TÖRTÉNT A DONI VESZTESÉG
Jaj de jó, hogy a szörnyű világégés, a II. világháború után születtem, gondoltam gimnazistaként.
Már soha nem fog ilyen történni! Az emberek
bölcsebbek lettek, látták milyen óriási áldozatot követelt a nagypolitika. Talán már ekkor
megfogalmazódott sejtjeimben, hogy nekem
is tennem kell valamit - azokkal a szerény eszközökkel, melyekkel én bánni tudok -, hogy az
embertelenségeket elkerüljük. Hogy okuljunk a
múltból. Hogy a katonákat ne robotnak, leüthető sakkbábúnak tekintse a történelem, hanem
emberként bánjon velük. Emiatt kerestem meg
az elmúlt évtizedekben a volt katonákat, hadifoglyokat, hogy sorsukat lejegyezzem okulásul.
Hátha, vallomásaikat elolvasva, jobb lesz a világ,
átgondoltabban döntenek a statusban lévők.
A nagypolitika játszmái a II. világháborúban is
kisemberek tömegeit küldte halálba. A 2. magyar
hadsereg 150 ezer katonát veszített el két hét
alatt. Mennyi anyai, apai könny, tengernyi fájdalom kíséri ezt a tragédiát! Jaj, mennyi háborús
özvegy, árvaságra jutott gyermek sorsa keseredik
meg egy életre! A Don-kanyarból, oroszföldről
hazatérő kevesek közül öreg barátaim lehettek
Devecserből néhai Stahl István, Réfi Oszkó Lajos, Fábián József és az utcánkbeli, szintén már
rég elhunyt Röst Pista bácsi, s többek a (Somló)
környékről, pl. Csöngei Dezső. Mintha a múlt
évben történt volna velük a katonáskodás, úgy
meséltek nekem a harcokról, a hadifogságról. Ők
szerencsére megérték, amire vágytak a fronton.
Öreg testüket a hon földje boríthatja, ha meg is
járták akkor a háború poklát.
A még ma is jó egészségnek örvendő dr. Világosi
György ügyvéd (szül: 1919. aug. 14.) a követ-

kezőképpen emlékszik a Donnál történtekre az
életéről szóló „Kinyílik a rózsa, kihajt a levél” c.
könyvben: „1943 januárjában rendkívüli hideg
tört ránk magyar katonákra, olyan hideg, amelyet még soha nem éreztünk. Kostenki faluban
volt a mi gépágyús egységünk. Lent a völgyet
a nagykanizsai tüzérek biztosították, akiket a
január 12-i urivi áttöréshez vezényeltek. A magyar hadseregre olyan erőteljes ütést mértek
Urivnál az orosz csapatok, hogy nem tudták
tartani a vonalat és özönlöttek vissza a katonatársaink. Az elcsigázott emberek pokrócaikat
magukra terítve, fegyvertelenül, agyonfagyva,
étlen-szomjan bandukoltak hátrafelé. Az egyszerű posztóruházattal ellátott magyar katona
nem bírta az orosz telet.(…) Mi magyar katonák
végső erőnket is kiadni látszottunk. Még 1943.
január 17-én is egész éjjel lőttük az orosz vonalat, de gyengíteni nem tudtuk őket, mert azok
aknavető tűzzel küldtek határozott viszontválaszt. (…) Lassan felfogtuk, hogy itt nemcsak az
ellenség tűzfegyverei, hanem a 40 fokos hideg is
hatalmas ellenség, hatalmasabb a fegyvereknél,
mert mindig mindenütt jelen van. A hideg, a fagy
kíméletlen gyilkosa lett a pusztában vándorló
magyar katonáknak. A dermesztő hidegben még
a nővéreim által készített füles sapkának vettem
igen jól hasznát. A kaotikus állapotban már
érzékelni lehetett, hogy a frontvonalak tartása
irreális, ezért saját hatáskörömben döntöttem.
(…) Az életünket kell menteni, ha lehet még,
már csak ez motoszkált az agyamban. (…) Az
úton vánszorogtak hosszú menetben a katonák
és az arcukon már nem tükröződött semmiféle
érzelem, agyongyötört, fátyolos tekintettel néztek a semmibe. Az ellátás nullára redukálódott

már, alig volt élelem és a hideg szél tépte könnyű
ruházatunkat. Védelmet nyújtó hely se távol se
messze nem volt a környéken. Semmi esély nem
látszott arra, hogy tartani lehetne a frontot, nemhogy számottevő támadást tudtuk volna intézni
az oroszok ellen.” S a könyvben folytatódik még
a visszaemlékezés drámai részletekkel.
Az eredmény, százötvenezer életerős, fiatal, gyönyörű magyar katona értelmetlen (fagy) halála
az orosz pusztákon. A fájdalom még most is
egekig kiált a lélekben. A korabeli „Devecseri
Ujság” is számot ad valamelyest a háború folyásáról, a történtekről. Efféle címekkel jelennek
meg cikkek: Országos gyűjtés a honvédcsaládokért (1943. jan. 1.) Valószínűleg miután a
doni eseményeknek híre jött, az alábbi címmel
jelent meg írás a jan. 16-i számban: Tartsunk
néma farsangot! Meg is indokolják a cikkben,
hogy miért: „Szomorú lehet egy hadbavonult
hozzátartozójának bál alkalmából elmenni egy
tánchelyiség kivilágított ablaka alatt, ahonnan
vígság és zene hangjai belemarkolnak a kesergő
szívébe” Mulatságot nem tartottak, de pengőket
gyűjtöttek hazafias célra. S közben folyamatosan
jöttek az értesítések a frontról, az elhunytakról…
A devecseri ótemetőben egy nevekkel televésett
kopjafa emlékeztet a szomorú időkre. Meg a
családi emlékezet ott, ahol még az unokáknak
elbeszélték a família háborús veszteségét, hogy
kinek az apja, nagyapja, dédapja, testvére, rokona maradt ismeretlen orosz fronton… Most
emlékezünk rájuk. Nyugodjanak békében ott,
messze idegen földben.
M. Mester Katalin

Házunk Tája
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A KOCSONYA ÁLDÁSOS HATÁSA

A porckopás csodaszere: a zselatin

Általában úgy ötven éves kor felett – vagy már
sokkal korábban – az ízületi megbetegedések
gyakori népbetegségnek számítanak. A jelentkező
fájdalmakat a porcok károsodása idézi elő, ugyanis
az izmok nem képesek megfelelő módon tartani,
mozgatni a csontozatot, testünk vázrendszerét. Ha
nem vesszük figyelembe a jeleket, és nem kezdjük el a megfelelő kezelést, az ízületi problémák
egyre súlyosabb gondokat okozhatnak. A zselatin
megoldást jelenthet. Más néven a glutinenyv,
csontenyv egy kemény, rideg, többé-kevésbé áttetsző anyag, amelyet állati porcokból, csontokból,
bőrből stb. vízzel való főzéssel állítanak elő. Az
állati kötőszövetekben lévő kollagén hidrolízisének terméke, kémiailag így fogalmazható meg.
Az ízületi bántalmak egyidősek az emberiséggel,
emiatt már nagyon korán születtek olyan alternatívák és gyógymódok, amelyek enyhülést hoztak

a bajokra. Már egészen korán felfedezték, hogy a
zselatin, vagy bármilyen zselatintartalmú készítmény javulást hozhat az ízületi gondokat előidéző
panaszokra. A zselatin nem csak külsőleg, belsőleg
is képes csodát tenni. Szépíti a bőrt, a körmöket
is. A kocsonyát, vagy más zselatintartalmú ételt
Hildegard Bingen, már a XII. században úgy írta le
a borjúbőrből és porcokból készült főzőlét (tehát
a kocsonyát), mint egy olyan gyógyszert, ami segít az ízületi betegségek kezelésében. A kocsonya
rengeteg kalciumot és kollagént tartalmaz. Mivel
az ízületi fájdalmat porckopás okozza, illetve, hogy
a csontban nincs megfelelő mennyiségű kalcium
és ezt a csont az ízületből vonja ki, logikus, hogy
ezt kell pótolni. Így bármilyen boltban vásárolható
étkezési zselatinból el lehet készíteni egy adagot
és hagyni langyosra kihűlni, és még folyós állapotban az érintett testrészre kenni és rajta hagyni, beborogatni úgy 45 percet (az idő fontos, ezt
be kell tartani). Idő kell ahhoz, hogy a szükséges
kalcium és egyéb vitaminok felszívódhassanak a
bőrön át. Ez egy külsődleges kezelés, de többszöri
ismétléssel, rendszerességgel hatékony lehet. Aki
nem szereti a húst, az zöldségeket, főtt tojást is
önthet le kocsonyalével. Finom, szép hidegtál
készíthető belőle. Fontos, hogy a zsírt mind egy
cseppig távolítsuk el a kocsonyalé tetejéről. Nem
túl gusztusos a zsíros tetejű kocsonya vagy zselatinos hidegtál. A legegészségesebb, ha magunk
főzünk zselatin tartalmú ételeket. Télen kitűnő
alkalom erre a kocsonyafőzés. Érdemes legalább

nyolc hetes kúrát tartani úgy, hogy minden nap
fogyasztunk főétkezésben zselatin tartalmú ételt.
Úgy vélem, ha nyolc hétig folyamatosan kellene kocsonyát enni, akkor még az is megutálná,
akinek a „kocsonya” étel említésére összeszalad
a nyál a szájában. De lehet ezt a kúrát tarkítani
azzal, hogy a kocsonyamentes napokon csirkelábból főtt csontlevest fogyasztunk vagy más sertés
vagy marhacsontból készült bezöldségelt csontlét,
levest. Vagy éppen lencselevest főzünk bőrkével.
Nagyon finom! Régi receptek az írják, hogy a
gyógyászati célra készített csontlevest ajánlatos
tizenkét (12) órán át is főzni igen lassú tűzön. A
lényeg az, hogy a csontból kifőjenek a szervezet
számára hasznos anyagok. Aztán 3-4 napig is
megvan a levesünk, amit csak be kell főzni naponta egy kis finom tésztával. Ezt nem nagy teher
megtenni az egészség érdekében főként télen,
amikor csak kellemes lehet egy „húslevesillatú”
lakásban eltölteni az időt.
M. Mester Katalin

HIRDESSEN NÁLUNK!
Hirdetések, köszönetnyilvánítások,
jókívánságok díjai:
Teljes oldal (1/1):
Fél oldal (½):
Negyed oldal (¼):
Nyolcad oldal (1/8):
Tizenhatod oldal (1/16):
4 x 4-es területű:
Apróhirdetés (20 szóig):

35 000 Ft
18 000 Ft
9500 Ft
5000 Ft
2600 Ft
1400 Ft
600 Ft

A hirdetési szöveget a könyvtár
információs
pultjánál lehet leadni.

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

Felnőtteknek:

Gyerekeknek:

Szabó Magda:
Örömhozó, bánatrontó

Miklya Luzsányi Mónika:
Cília árnyai

Az Örömhozó, bánatrontó, címéhez
híven, ellenállhatatlan mosolyt csal
olvasója arcára. Ebben a páratlan kis
gyűjteményben új oldaláról ismerhetjük meg Szabó Magdát, Évuka macska
gazdáját és magyar hangját. A minden
élőlényhez együttérzéssel forduló szerző ezúttal sziporkázó humorú, játékos
magánemberként mutatkozik be.
„Macskaleveleit” ugyanis nem kiadásra szánta: haláláig barátai és egykori
szomszédai, a Schrott házaspár tulajdonában voltak.

Cília helyes lány, és töriből is zseniális. Csak egy kicsit habókos.
Vagyis nagyon. Mert mi mással
lehetne magyarázni, hogy állítása
szerint néha egy fejetlen szellemmel társalog? Ám akármilyen fura
is Cília, most szükség van rá meg az
eszére, különben bezárják az iskolát
– a hajdani Akarattyánkastélyt –,
és wellness-szállodává alakítják. A
hatalmaskodó polgármesterrel nemcsak Cília száll szembe, hanem a suli
markos vízilabdacsapata is, köztük
Káró, a kiváló gólvágó, aki egyáltalán nem tartja bolondnak Cíliát, sőt
rajong érte. A szórakoztató kísértethistóriában nyüzsögnek a szellemek,
évődnek a szerelmesek, és még a
Nárcisszusz lovagrend titkára is fény
derül.

Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház
Nyitva tartás:
H-K: 12-17 Sz: Szünnap
Cs-P: 9-17
Szo: 8-12 (tanítási időben)
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MOSOLYPERCEK
Idős kori romantikázás
Az idős házaspár lefekvéshez készülődik. Az asszony panaszkodva mondja:
- Korábban mindig fogtad a kezem…
A férj kinyúl és megfogja a felesége kezét.
- Aztán mindig megcsókoltál. A férfi meg is csókolja.
- Aztán beleharaptál a nyakamba… A férj erre felkel és elsiet.
- Hová mész éppen most? – kérdi az asszony.
- A fürdőszobába a fogamért…
Óvatosság
Egy nő egyedül utazik el nyári vakációra Görögországba. Kocsit bérel, s azzal járja be a nevezetességek helyszíneit. Az egyik romtemplomnál megkér
egy turistát, hogy fényképezze le a görög környezetben, s hozzáfűzi:
- Kérem, úgy szíveskedjen csinálni a képet, hogy az autó ne látszódjon!
- Miért, igen elegáns autó..
- Még a férjem azt hinné, hogy én romboltam le itt mindent…
Két nő beszélget.
-Képzeld, holnaptól megint 4 Ft-tal drágább lesz a benzin.
-Ez engem egyáltalán nem érint, mert én mindig 5000-ért tankolok, feleli
a szőke.
Gyűjtötte: M. Mester Katalin

REJTVÉNY

ARANY JÁNOS: ALKALMI VERS
1
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21
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24
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28

29
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32
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42
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18

26
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: A, J, T, I, N)
11./ Papi gabonaadó 12./ John ..... (Yoko Ono az özvegye) 13./ Battenbergi
Viktória Eugénia spanyol királyné ragadványneve 15./ Olcsó szálláshely
út mentén 17./ Madrid része! 18./ Arborétumáról híres bakonyi város 19./
USA 36. tagállama 20./ Uljanovszki Autógyár (Rövidítve!) 21./ Palló 23./
Személyes névmás 25./ .... Gyula (A Devecseri Újság alapítója) 26./ Szép
.... (Költő, regényíró: 1884-1953) 28./ Álmaimból ne .. tréfát! (Táncdal,
1968) 29./ Téli sporteszköz 30./ Mértékegységek Nemzetközi Rendszere
33./ Űrmérték (40 pint, 58 liter) 35./ Három hangszerre írt zenemű 37./
.., kisleány! (Illés együttes slágere) 38./ Kalcium vegyjele 40./ A hegy csúcsa 42./ Tár 45./ Súlyt megállapít 47./ Redő 49./ Arany János ....... könyve
a magyar irodalom egyik legkitüntetettebb szellemi - és tárgyi emléke
FÜGGŐLEGES: 2./ Fővárosa: Koppenhága 3./ Okozatot megelőző 4./
Tagadószó 5./ Cselgáncs pontozási egysége 6./ .... -suta 7./ A női név jelentése: mindenség 8./ Neon vegyjele 9./ Spanyolország európai részének
legdélibb tájegysége 10./ Latinul a polgári és erkölcstan rendes professzora
13./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk J, Z, E, D, N) 14./
..... és levendula (Joseph Kesselring krimikomédiája) 16./ Spanyolország,
Vatikán autójele 22./ Elme, értelem 24./ Házas 25./ Üdítően hideg 27./ Sír
régiesen 31./ Történelmünk nagy tragédiájának helyszíne (1526) 32./
..... -darab 34./ Kiütés a boxban 36./ Szilárd, rugalmas szövet a gerinces
élőlények testében 39./ Amerícium vegyjele 40./ Időmérő eszköz 41./
Eltérő 43./ Győr közepe! 44./ Személyes névmás 46./ Egyszerű gép 48./
Nitrogén, Oxigén vegyjele
Készítette: Czeidli József
FELHÍVÁS
Devecser Város Önkormányzata bérbe adja a tulajdonát képező, a
Meggyeserdő Használtcikk-piaccal szemközti területén, már jelenleg
is raktározásra bérelt épületek szomszédságában található két - 65 és
66-os jelzőszámú - hangárját. Az épületekben nincs közmű, kifejezetten
raktározási célra alkalmasak, kb. 200 m2 alapterületűek. A terület kamerákkal védett. A bérleti díj havi 30.000 forint. 1 havi kaució szükséges.
Érdeklődni személyesen Devecser Város Önkormányzatánál ügyfélfogadási időben:
Hétfő 8:00 – 15:30
Szerda 8:00 – 15:30 Péntek 8:00 – 12:00
Telefonon 88/512-630

E-mailben: hivatal@devecser.hu
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