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Alapítva 1927-ben

„MERT EGY NÉP AZT MONDTA: ELÉG VOLT…” (MÁRAI S.)
ÜNNEPSÉG 1956 TISZTELETÉRE

Aranyosi Ervin: 
Lassíts és nézz körül!
A világ rohan, s rohansz vele.

Bár megpihenned kellene!
Megállni csendben, körbenézni,

s hagyni a lelked megigézni!
Csak lelassulni kellene!

Hagyni, hogy érintsen varázsa,
hogy feltüzeljen szép parázsa,
de izzani, nem lángra gyúlni,

fékezni kéne megtanulni!
Csak lelassulni kellene!

Hagyni, hogy lelked elkísérjen,
a pillanat szívedbe égjen,

hogy a csodája összeálljon,
s a perc az emlékeddé váljon!

Csak lelassulni kellene!

Ha lelked végre utolérne,
beléd költözve visszatérne,
s egy lennél újra véle már,

a kétségeknek vége vár!
Csak lelassulni kellene!

Csak önmagaddal eggyé válni,
világodat így megcsodálni,
hinni a szépben és a jóban,

dühöd merülni hagyni tóban.
Csak lelassulni kellene!

Az élet báját észrevenni,
s ki hagyja, azt szívből szeretni,

nem futni el a világ mellett,
s ehhez csak lelassulni kellett!

Csak körülnézned kellene!

Fotó: DVTV

November az őszi hónapok között talán a legszürkébb, legszomorúbb hónap. Hívják őszutónak, disznótor ha-
vának, Szent András havának, de nevezik enyészet havának is. November elején a természet még elkápráztat 
bennünket színpompás világával, aztán az őszi színes, szép levelek lehullnak, a növények végérvényesen meg-
adják magukat. (Folytatás a 11. oldalon)

(Folytatás a  11. oldalon)

CSENDESEDJ EL!
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Az EFOP-3.2.3-17-2017-00050 pályázat kere-
tein belül a Pápai Tankerületi Központ négy 
köznevelési intézményében Digitális környezet 
kialakítása valósul meg. A projektben részt vesz 
a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, a 
Tarczy Lajos Általános Iskola, a Weöres Sándor 
Általános Iskola és a Devecseri Gárdonyi Géza 
Általános Iskola. A projekt keretein belül szín-
vonalas előadások, rendezvények megtartására 
került sor az ősz folyamán. A technikai fejlődés 
következtében az internet a mindennapok része 
lett. Használatával könnyebbé, egyszerűbbé te-
hetjük életünket. A virtuális tér azonban valós 
veszélyeket is rejt. Digitálisan tárolt személyes 
és pénzügyi adataink megfelelő védelem hiá-

nyában illetéktelen személyekhez kerülhetnek. 
Az elkövetők módszerei időről időre változnak, 
de az ajánlott biztonsági intézkedések és ma-
gatartási szabályok tudatos betartásával jelen-
tősen csökkenthetők a felmerülő kockázatok. 
Mindezekről és a tudatos internethasználatról, 
adataink fokozott védelméről, és a biztonságos 
internetezés szabályairól beszélt előadásában a 
rendezvény előadója, Borsath Balázs, a devecseri 
iskola iskolarendőre. A Devecseri Gárdonyi Géza 
Általános Iskolában tartott előadást Pápán három 
iskolában is láthatták, hallhatták egy időben a 
pedagógusok. Az előadást kivetítőn nézték, s a 
végén kérdéseket tehettek fel az előadónak. Isko-
láinkban ez volt az első, modern technikai megol-
dást alkalmazó videokonferencia. Október 25-én 
tanáraink workshopon vettek részt, melynek té-
mája a webes tartalmak és az IKT eszközök hasz-
nálata volt a pedagógiai gyakorlatban. Markovits 
Kálmán és Németh Andrásné Farkas Gabriella 
előadók érdekes előadásokat tartottak az iskolai 
honlapokról és webes alkalmazásokról, melyek 
megkönnyítik és a tanulók számára színesebbé 
teszik a tanítás-tanulás folyamatát. A workshop 
segítséget nyújtott a résztvevőknek abban, hogy 
az IKT eszközök használata hogyan tud hatéko-
nyan beépülni a mindennapi oktatásba. Az őszi 

szünetben újabb digitális eszközökkel gazdago-
dott iskolánk. Két interaktív kijelző és egy újabb 
interaktív tábla került beépítésre, valamint 45 
darab tabletet, két laptopot és egy kamerát kapott 
intézményünk a digitális környezet kialakítása 
érdekében. A digitális kompetenciák fejlesztését 
támogató eszközöknek és módszereknek széles 
körben történő megismertetését és alkalmazását 
elsősorban a matematikai kompetencia és a szö-
vegértés fejlesztésének támogatására használjuk. 
Mind a gyerekek, mind a pedagógusok számára 
fontos a mindennapi élethez és az oktatásban is, 
hogy az informatikai eszközök felé bizalommal 
forduljanak, biztonságosan és tudatosan hasz-
nálják az IKT eszközöket. Ezért nagymértékben 
szükséges a pedagógusaink és a diákjaink számá-
ra is a szemléletformálás, hiszen a digitális esz-
közök jelen vannak mindennapjainkban, mind 
az iskolában, mind az otthonunkban. A digitális 
eszközöknek és a hozzá kapcsolódó módszertani 
megvalósításnak köszönhetően javul a diákok 
digitális, szövegértési és természettudományos 
kompetenciája, amely nagyban segíti későbbi 
munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeiket.

Mayer Gábor
intézményvezető

Az állami támogatású, a központi költségvetés-
ből finanszírozott Kodály-programmal az isko-
lák lehetőséget kapnak hangszerek beszerzésére, 
ezzel a zenei képzést támogatják a köznevelési 
intézményekben. A 2018-as évben a program 
keretében közel 18 millió forintot fordíthatott 
hangszervásárlásra a Pápai Tankerületi Köz-
pont. Ezt az összeget tanulólétszám arányában 
osztotta szét a pápai, devecseri és ajkai művé-
szeti iskolák között. Az őszi szünet után meg 
is érkeztek az új hangszerek hozzánk is: 1db 
Yamaha Trombita, 4 db Bach Trombita, 1 db 
Yamaha Piccolo, és 1 db Buffet Alt Szaxofon. 
A hangszereket Ihászné Szabó Katalin intéz-

ményegység-vezető vette át. Igyekszünk min-
den tanulónak iskolai hangszert biztosítani. Az 
elmúlt 20 év során ezek a hangszerek folyama-
tosan használatban voltak, elöregedtek. Nagy 
segítség az iskolának, hogy a program kereté-
ben le tudjuk cserélni ezeket a hangszereket. Az 
új hangszerek beszerzésén felül, 134.000 Ft-ot 
fordíthatunk hangszerjavításra. Azt reméljük, 
hogy az új hangszerek használatával valóban 
javul a zenei oktatás színvonala és sok tanuló 
használhatja majd eredményesen.

Ihászné Szabó Katalin
intézményegység-vezető

Egy napsütéses szombat délelőtt 10 órakor De-
vecserben megszólalt a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola csengője. 33 öregdiák állt a padok mellett, 
s a hetes jelentette: Tanító néninek tisztelettel 
jelentem, az osztály létszáma 48 fő, jelen 33 fő. 
A hiányzók közül négyen már az égi csengők 
hangját hallgatják. Tanító nénink, Barták Béláné 
(Nusi néni) örült, hogy ilyen sok régi tanítvány 
köszöntötte. Gyerekek sorakoztak emlékezeté-
ben, s felnőttek mosolyogtak vissza rá túl az élet 
dolgosabb felén, tele emlékekkel, gondolatokkal. 
Az értékteremtő évek nagy részét már magunk 
mögött hagytuk. Családot alapítottunk, gyere-
keket neveltünk, rendes emberek lettünk. Ki fa-
lat emelt, ki szenet bányászott, ki nemzedékeket 
nevelt (dajka, kémikus, mérnök, gyógyszerész, 
közgazdász, pedagógus stb. lett). Mindannyian 
megtaláltuk helyünket az életben. Most „unoká-
zunk”, kirándulunk, szőlőt művelünk, ki-ki kedve, 
lehetősége, egészsége, habitusa szerint. Valameny-

nyien örömmel néztünk egymás szemébe, emle-
gettük a gyermekkori csínyeket, soroltuk ki, mire 
emlékszik. Mindenkiben más hagyott nyomot. 
Vannak szép és kevésbé jó emlékek is, de mára 
már valamennyi megszépült. Ebéd alatt és után 
is folyt a szó, sorakoztak életünk eseményei. Késő 
délutánig beszélgettünk, ám lassan fogyatkozni 
kezdtünk. Kit a vonat, busz indulása, kit családi 

kötelezettség szólított. Valamennyien a viszontlá-
tás reményében indultunk útra a múltból vissza 
a jelenbe. Köszönet mindenkinek, aki ott volt és 
örömünkben osztozott! Az 1967/68-ban végzett 
8.c osztályból;

Cseh Ferencné  
Sikos Lászlóné

Intézményi Hírek 

50 ÉV UTÁN ÚJRA BECSENGETTEK

ÚJ HANGSZEREK A DEVECSERI ZENEISKOLÁBAN

DIGITÁLIS ISKOLA DEVECSERBEN

Az iskola tanulói az új eszközökkel
Fotó: Iskola

A Kodály-program által beszerzett új hangszerek 
Fotó: Zeneiskola
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A Kossuth-díjas Berecz András meséről szóló 
előadását nagy tetszéssel fogadta a hallgatóság. 
Az előadó mesemondásával magasra jutott; az 
ország mesemondója, álomszövője lett. Én – sok 
szülővel, nagyszülővel együtt – mesemondásom-
mal „csak” az unokáimig jutottam. De nekem is 
van saját mesém. Saját igaz mesém: Egyszer ré-
gen, réges-régen Devecsernek közepében, a volt 
Sárközy-vendéglő egyik kis szobájában volt egy 
icipici könyvtár két szekrénnyi könyvvel. Odajár-
tam könyvekért, amelyeket Szalai Lajos bácsi, a 
szíjgyártó kölcsönzött a vasárnapi nagymise után. 
Az iskolában Gerecs Elemér tanító úr látott el ben-
nünket olvasnivalóval. Nagyon szerettem volna 
legalább egy saját könyvet. Ez a „nagyravágyás” 
sodort bűnbe. Kedves barátommal kihasználtuk 

tanítónk távollétét és a szekrény aljából elemelt 
egy-egy könyvvel a hónunk alatt osontunk haza. 
Az úton az öröm és a félelem kavargott bennem. 
Van saját mesekönyvem, de mi lesz, ha kiderül a 
szerzés módja. Aztán jött a mérhetetlen csalódás. 
A kemény borítók között a lapok javarésze hi-
ányzott. Leselejtezett könyv volt, de akkor én ezt 
nem tudtam. Akárhogy is van, a könyvet vissza 
kell juttatnom. A könyvet, amelyet el sem olvas-
tam! Nagyon régi igaz mese ez. A tanulságát ma 
is őrzöm. Könyvtáraink növekedni kezdtek. A kis 
rozzant könyves szekrénytől eljutottunk Európa 
egyik legszebb könyvtárához, ahol nagyon sok 
mesekönyv (is) sorakozik a polcokon gyerek és 
felnőtt olvasókat várva, ahol a kedves könyvtá-
ros hölgyek mindig szeretettel várják és fogadják 
a látogatókat és készségesen segítenek a váloga-

tásban. Több mint 20 éve új meséket találtam 
magamnak, vagy ők találtak rám. Embermesék 
ezek múlttal, jelennel, a közeli jövő ígéretével. 
Nagyszerű emberek mesélnek életükről. Talán 
éppen a feledés felé tartó emlékezetüket élesztik 
újjá. Minden történetben a jót, rosszat, örömöt, 
bánatot, izgalmat, nyugalmat megért ember van 
a maga nagyszerűségével, esendőségével. Szeren-
csés vagyok, mert 266 remek ember tisztelt meg 
élete történetével. Sajnos közülük 91-ért már csak 
gyertyát gyújthatok. Ezek az én legkedvesebb me-
séim, amelyek addig folytatódnak, ameddig me-
sélőkedvű embereket találok. Vagy talán addig, 
amíg rólam is így kezdődik majd a mese: Egyszer 
volt, hol nem volt…

Váti Ferenc

A Gárdonyi Géza Általános Iskola 1970-ben vég-
zett tanulói tartották a 48 éves osztálytalálkozóju-

kat október 20-án. Osztályfőnökük Nagy Erzsébet 
ált. isk. földrajztanár és valamennyi tanáruk már 

nem élnek. A mostani tantestület és iskolavezetés 
nevében Czeidli József két évvel fiatalabb iskola-
társ, itteni pedagógus mondott köszöntőt, s mu-
tatta be az intézményt a szép számmal megjelent 
egykori diákoknak. Tatai Erzsébet a főszervező 
megemlékezett tanáraikról és az elhunyt osztály-
társakról. Emlékükre gyertyát gyújtottak. A volt 
osztálytermükben rögtönzött órát tartottak, ahol 
mindenki beszámolt élete alakulásáról. A közeli 
étterembe menet megismerkedtek a főtér neve-
zetes épületeivel, szobraival, emléktábláival. Fe-
hér asztalnál közös ebéden vettek részt, s közben 
felidéződtek az együtt töltött évek, a gyermeki 
csínytevések, a felejthetetlen kirándulások és tá-
borozások. Megszületett a gondolat: két év múlva 
megrendezik az 50 éves osztálytalálkozót.

Czeidli József

A meghívó művészetkedvelőket hív a tárlatra. Meg 
is jelentek szép számmal, akiket Szente-Takács 
Anna igazgatónő köszöntött. A kiállítást Ferenczi 
Gábor polgármester nyitotta meg, amelyet meg-
tisztelő feladatnak tekint. Ez a kiállítás is bizo-
nyíték arra, hogy Devecserben pezsgő kulturális 
élet van – mondta, majd így folytatta; - A mostani 
kiállítás egy sorozat része, amely azt bizonyít-
ja, hogy a Devecseri Alkotókör tagjai rendkívül 
termékenyek. Nagyon sokszínű a kiállított anyag 
mind technikájában, mind mondanivalójában. A 
művészethez kell az ihlet és az érzelem, de szük-
séges a tehetség és a bátorság a megvalósításhoz. 
Trombitás Veronika az Alkotókör művészeti veze-
tője megköszönte a biztató szavakat és üdvözölte az 
érdeklődőket. A csoportról elmondta, hogy jövőre 
ünneplik megalakulásuk 20. évfordulóját, amelyet 
egy kiállítással szeretnének emlékezetessé tenni. 
A szakköri tevékenység nem igényel semmiféle 
előképzettséget. Itt a diáktól a nyugdíjasig min-
denki megtalálja a helyét, itt mindenki minden-
kitől tanul. A kiállítás anyagán látszik a szakmai 
tevékenység, a foglalkozásokat arra szánják, hogy 
szakmai ismereteket szerezzenek. A közösség segí-
ti, kontrollálja egymást, így eredményes a fejlődés. 
A munka kötetlen, nincs tanterv, nincs kötelező 
anyag. A foglalkozásokon nagyon jó a hangulat, 
ez jellemezte a nyári vilonyai tábort is. Erre a ki-

állításra mindenki szeretettel hozta el alkotását. 
Néhány kérdésre még választ kértem a művészeti 
vezetőtől és testvérétől, Zsófiától.
Kellett-e külön készülni erre a kiállításra?
A kiállítás anyaga az elmúlt év termése. Az alap-
ötlet az volt, hogy domináljon, amit a szakkörön 
csinálunk, nem az esetleges egyéni „nagyságok”. 
Külön nem kellett készülni, „csupán” kiválogatni 
a képeket a sok anyagból.
Hogyan válogattak?
Mindenkinek van 20-30 képe, amelyből a rende-
zéskor beadott 12-13 darabot. Azok közül válo-
gattuk közösen. Nem akartunk most senkit ki-
emelni, favorizálni. Először mindenki behozta 
az anyagát, majd szűkítette a legjobbakra, végül 
jött a közös válogatás. 
Hogyan alakult az utóbbi időben a tagság?
Fele új, fele régi. A többség állandó tag. Ők 
adták a kiállítás anyagát. Ajkáról; Albertné  
Baptsán Éva, Csarmasz Jánosné Erika, Helyes  
Zoltán, Meininger Anikó, Rumi Olivér (a legré-
gebbi tag), Szücs Wagner Magdolna Szegedről, 
Szücs Gréta (a nyári táborból), Noszlopról; Csonka 
Johanna, Devecserből; Kövér Melinda, Kristonné 
Szalay Judit, Trombitás Veronika és Zsófia. Voltak 
olyan tagjaink is, akik itt készültek fel a továbbta-
nulásra, érettségire, felvételire. Vannak országos 

kiállításokon sikeresen szereplő tagjaink, és olyan 
is, aki nemzetközi tárlatokon vesz részt rendszere-
sen. A szakköri foglalkozások igény szerint foly-
nak. Nincs kötöttség. Fő jellemző az őszinteség a 
közös bírálatoknál. Mindenki a saját örömére fest. 
A képeinek sorsáról maga dönt. Nagyon jó érzés 
számunkra, hogy a mostani kiállításon többen je-
lezték belépési szándékukat szakkörünkbe. Talán 
már őket is köszönthetjük a jövő évi 20. évfordulós 
kiállításunkon. Szeretnénk, ha mindazok, akik a 
20 év alatt szakköri tagok voltak jelen lennének 
egy-egy képpel!
A művészetszerető devecseriek és nem devecse-
riek várjuk a nagyszabású kiállítást.

Váti Ferenc   

Közélet/ Közérdekű

AZ ÉN MESÉIM

48 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ   

KALEIDOSZKÓP 3. - SZÍNEINK
A DEVECSERI ALKOTÓKÖR KIÁLLÍTÁSA

Újra együtt az osztály
Fotó: Czeidli József

Az alkotók
Fotó: Váti Ferenc
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A könyvtár olvasótermében Szente-Takács Anna 
igazgatónő fogadta az érdeklődőket, akik ifj. Vasu-
ta Gábor természetfotós előadására érkeztek. Az 
előadó missziós feladatot lát el, amikor a természet 
megismerésére és szeretetére ösztönöz fotóival – 
mondta az intézményvezető. A vetített képeken 
gyönyörű növények, bámulatos helyzetben lévő 
madarak jelennek meg előttünk szinte érinthető 
távolságban. Többek között bíbic, cigányréce, paj-
zsos cankó, tücsökmadár, nagy póling, baglyok, 
haris, sólyom. Az előadó kérdésekre adott vála-
szából megtudhattuk; - Az Országos Madártani 
Intézet elsősorban a gyöngybagolyvédelmet segí-
ti, - a Somlón fészkel a sólyom – előfordul, hogy 
„civilek” hívják fel a figyelmét egy-egy növényre, 
madárra. Végezetül ifj. Vasuta Gábor „Életöröm” 
c. könyvét dedikálta, majd készségesen adott in-
terjút olvasóink tájékoztatására.
A Naplóban mindig csodálattal nézem a mada-
rakat, növényeket bemutató csodálatos képeit és 
olvasom tekintélyes ismeretről tanúskodó írásait. 
Hogyan kezdődött, ki ösztönözte?
Már gyerekkoromban érdekelt a téli etető körüli 
madár-kavalkád és közben olvastam Schmidt 
Egon könyveit. Érden nagyapámmal sokat jártunk 
a gyümölcsösökbe. Ő mutatta meg először a bú-
bos bankát és a csodaszép növényeket. Valójában 
„megfertőzött” a növény- és állatvilág szeretetével. 
Olvastam Széchenyi Zsigmond vadászkönyveit, 
többször találkoztam Schmidt Egonnal. Ezek mind 
egy irányba tereltek.
Külön tudomány a fotózás és külön a madarak 
és növények tökéletes ismerete. Hogyan tett szert 
mindkettőre?
Valójában autodidakta módon. Rendszeresen jár-
tam a Nemzeti Múzeum előadásaira, bújtam a 
könyvtárakat, a Petőfi Könyvesbolt állandó termé-
szetkönyv vásárlója voltam, nagybátyám Termé-
szettudományi Kislexikonját szinte fejből tudtam. 
Édesanyámtól édesség helyett is könyvet kértem. 
Nagyon érdekelt a fotózás is. Először Árpád-kori, 

román kori templomokat fényképeztem, majd 
kastélykerteket. Annyira megfogott a hangulatuk, 
hogy muszáj volt lefotózni. Ugyanígy vagyok az 
öreg fákkal pl. a „Rákóczi-fáját” hosszan, ámulat-
tal néztem; nagy idők nagy tanúja. Elképzeltem 
a fiatalabb korában körülötte zajló életet. A mai 
napig is szeretek idős fák alatt elheverni, megsi-
mogatni őket. Erőt adnak.
Kérem, avassa be olvasóinkat egy-egy kép elkészí-
tésének folyamatába!
Előbb lettem madarász, mint fotós. Nem volt jó fo-
tógépem, ezért sok mindent mulasztottam. Olyan 
nagyobb tudású emberek társaságát kerestem, 
akik ismerték a madarak hangját, fészkelőhelyét, 
formájukat stb. És én, mint a szivacs magamba 
fogadtam mindent, amit láttam, hallottam. De 
van egy belső késztetés is bennem, pl. ha érzem 
a tavasz illatát, nem tudok a lakásban maradni. 
Nem szeretem a lesfotózást, a cserkelést szeretem. 
Oldalamon lóg a fotógép, kezemben a távcső és 
megpróbálok minél közelebb kerülni a madárhoz. 
Ismerem a fajt, tudom, mikor érkezik, mikor éne-
kel, hol van a revírük, milyenek a szokásaik. Eze-
ket használom fel sok türelemmel, mert ilyenkor 
megáll az idő. Először Krisztikével, a feleségemmel 
kezdtük el járni az erdőt. Amikor megérkezett a 
kislányunk, át kellett értékelni az életünket.
Magányos „képvadász” lett?
Ha jön a barátom Miskolcról, külön koordinátát 
adok neki. Én, ha fotózok egy növényt, lehasalok, 
érzem a föld vonzását, nem zavar senki és sem-
mi. Mindig egyedül születnek a legjobb fotók 
madarakról, növényekről.  A feleségem jelenléte 
természetesen nem zavar.
Felesége zalai, Ön főváros környéki, most apáca-
tornai lakosok.
1981-ben szüleim Apácatornán vettek egy romos 
házat, amelyet felújítottak. Életem első gyöngy-
baglyát itt láttam a templomtoronyban. Ideköltöz-
tünk. Nagyon jó helyen van Vas-Zala-Veszprém 

megye háromszögében a Marcal-medencének 
ez a pontja. Innen járok robogóval, gyerekkori 
biciklimmel a terepre. 
Milyen elérhető célok megvalósítására törekszik?
Szeretnék a képeimmel természet iránti „megszál-
lottságomból” minél többet átadni sok-sok em-
bernek. Fotóimat látva talán kicsit más szemmel 
nézik a természetet. Pápán kinagyították fotóim 
egy részét, amelyről előadást tartottam. Jó lenne 
máshol is megvalósítani pl. Devecserben is. Életem 
első kiállítása itt volt a csodálatos könyvtárban. 
Mit csinál, ha nem fotózik és nem cserkel?
Madarászok vagy növényezek, otthon naplót ve-
zetek. Egy héten van egy családi napunk. Termé-
szetesen ez is a természetben. Nagyon szeretjük 
a vizet, vízpartokat.
Irigylésre méltó család. Férj és feleség imádja a 
munkáját, segítik egymást, sikerük, örömük kö-
zös. 4 éves kislányuk már most felismeri képről 
a madarakat és az ovis sétán látott kócsagot. Bol-
dog emberek; tökéletes harmóniában egymással 
és a természettel.

Váti Ferenc

Közélet/ Közérdekű

„CSODÁLATOS NAPOK A SOMLÓ KÖRÜL”
IFJ. VASUTA GÁBOR TERMÉSZETFOTÓS ELŐADÁSA

„Életöröm” olvasói kézben
Fotó: Váti Ferenc

Vége lesz az ősznek
Fotó: Krepsz Adél

Széki-tónál az ősz
Fotó: Krepsz Adél

„FOTÓK A TERMÉSZETRŐL”
Krepsz Adél több éve hódol a természetfo-
tózás szenvedélyének. Képeit a Facebookon 
a „Fotók a természetről” csoportba küldi. A 
mellékelt Bakonyban készült kép 597 like-ot 
kapott. Ez volt eddig a legnépszerűbb fotója 
ebben a csoportban. De igen megkapó fotó 
készült a Széki-tónál is a lenyugvó napsuga-
rakról. Gratulálunk!

Kedves Olvasóink! Amennyiben Önöket is ér-
dekli a fotózás, vagy az ismeretségi körükben 
van olyan, aki szívesen készít képeket, várjuk 
természetfotóikat az újságban való bemutatás 
céljából. A képeket az alábbi e-mail címre 
küldhetik: devecseriujsag@gmail.com. 

Köszönjük! 

Szerkesztőség
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Bognárné Simon Katalintól az em-
léktársaság elnökétől érdeklődtünk 
arról, történt-e nagyobb esemény az 
emléktársaság életében, s milyen 
terveik vannak a jövőre vonatko-
zóan.
Kérem, ismertesse lapunk olvasóival, 
hogy miért jártak oly messze, Ká-
lon, Egerhez közel, Ferenczi Gábor 
polgármester úrral együtt a társa-
ság tagjai?
Kál polgármesterétől, Morvai János 
úrtól, a nagyközség Képviselő-tes-
tületétől kaptunk kedves hangú 
meghívást október 19-re, amikor 
Kál községet – az országban im-
már harmadikként – „Gárdonyi-te-
lepüléssé” avatják. Polgármester úr,  
Németh Ernő nyug. igazgató, s jó-
magam voltunk jelen az ünnepsé-
gen. Eljött még Kálra Szőlősgyörök 
polgármestere is, hiszen tőlük indult 
el 2009-ben e nemes kezdeménye-
zés. Büszkeségünk, hogy második-
ként a mi kisvárosunkat, Devecsert 
nevezhetjük Gárdonyi Géza-telepü-
lésnek. Kál nagyközség – az októ-
ber 23-i ünnepséghez kapcsolódva 
– avatta fel a Gárdonyi-település 
táblát, majd a jelenlévők megkoszo-
rúzták az író édesapjának, Ziegler 
Sándornak a síremlékét is. Az ava-
táson Keller Péter, Gárdonyi Géza 

leszármazottja megható, bensőséges 
hangulatú beszédet mondott, meg-
idézve dédapja emlékezetét.
Más jeles program szervezéséről is 
kapott hírt a „Devecseri Ujság”. Ké-
rem, mondja el az olvasóknak, hon-
nan jött az ötletet, gondolat éppen a 
zenei est megszervezésére?
Az idén már második alkalommal 
szeretnénk megrendezni a városi 
Adventi rendezvény-sorozat kereté-
ben a „Fel nagy örömre…” című kó-
rustalálkozót. Talán mindenki által 
ismeretes, hogy Gárdonyi Géza De-
vecserben szerezte a Fel nagy öröm-
re...  kezdetű karácsonyi éneket, s 
itt csendült fel először 1882 kará-
csonyán a római katolikus templo-
munkban. Úgy gondoltuk, hogy egy 
énekkari találkozóval méltó módon 
emlékezhetünk meg a kántor-ta-
nító, zenét is szerző Gárdonyiról. 
E szép program létrejöttét Nándi 
atya, plébánosunk is üdvözli, segíti. 
S mindezzel örömet, zenei élményt 
szerezhetünk a város lakóinak, a 
környékbeli érdeklődőknek is.
Mi alapján történtek a meghívások? 
Honnan jönnek a kórusok?
Terveink szerint három kórus vesz 
részt a találkozón. Nagy megtisz-
teltetés számunkra, hogy elfogad-

ta meghívásunkat Egerből az Egri 
Fertálymesteri Testület Férfikara. 
Vendégünk lesz még a Szent Eusz-
ták Kórus Herendről és Ajkáról a 
Pedagógus Női Kar. Az egyeztetések 
éppen most zárultak le.
Hol lenne a helyszíne a kórustalál-
kozónak?
Természetesen a külsejében és bel-
sejében megújult, kitűnő akusztiká-
jú templomban. Itt szól legszebben a 
hangszer, az emberi hang. Gárdonyi 
orgonajátékát is hallották ezek a fa-
lak, s itt a legméltóbb rá emlékezni.
Miből finanszírozzák a vendéglátást, 
a messziről jöttek szállását?
A Gárdonyi Géza Emléktársaság 
tagdíjából és a Magyar Udvari Ka-
mara Színház által – akik március 
9-én vendégszerepeltek Devecser-
ben – felajánlott jegybevételből vá-
lik lehetővé a vendéglátás, amire az 
összes pénzünk el is fogy. De a cél 
nemes…
Mikor lesz a kórustalálkozó?
A kórustalálkozót 2018. december 
8-án, szombaton 17 órakor szeret-
nénk megrendezni a templomban. 
Máris hívjuk az érdeklődőket, de 
nemcsak Devecserből, hanem a kör-
nyékről is várjuk a zenebarátokat, a 
felemelő zenei élményre vágyókat.

Lesz-e díja a templomi koncert meg-
hallgatásának?
Természetesen a koncert ingyenes, 
mindenkit nagy szeretettel várunk. 
Aki azonban úgy gondolja, hogy 
szívesen támogatná felajánlásával 
az emléktársaság rendezvényét, to-
vábbi munkáját, annak módja lesz 
erre, mert szándékunk szerint egy 
dobozt helyezünk ki erre a célra. 
Mindenképpen azt szeretnénk, ha 
ennek a zenei találkozónak a meg-
szervezése hagyománnyá válna az 
adventi időszakban, a karácsonyi 
lelki készülődésben.

M. Mester Katalin

Közérdekű

HÍREK A GÁRDONYI GÉZA EMLÉKTÁRSASÁG ÉLETÉBŐL...”

MEGHÍVÓ
A Devecseri Gárdonyi Géza Emléktársaság és a Római Katolikus 

Plébánia nevében szeretettel meghívjuk Önt, kedves 
családját és barátait

2018. december 8-án 17 órakor a devecseri Páduai Szent Antal 
Templomban megrendezésre kerülő 

II. „Fel nagy örömre” Adventi Kórustalálkozóra!
Fellépő kórusok:

Egri Fertálymesteri Testület Férfikara (Karnagy: Dudás Anna) 

Szent Euszták Kórus Herend (Karnagy: Peidl Éva)

Pedagógus Női Kar Ajka (Karnagyok: Petheő Balázsné, Cserháti 
Csilla)

A találkozó zárásaként a hangversenyen résztvevő kórusok  
közösen adják elő 

Gárdonyi Géza: Fel nagy örömre… kezdetű karácsonyi énekét.

A hangversenyre a belépés díjtalan. 

A Gárdonyi Géza Emléktársaság további munkájához  
adományaikat köszönettel fogadjuk.

 

MEGHÍVÓ 

A devecseri Zeneiskola szeretettel meghívja Önt és kedves 
családját 

KARÁCSONYI 
HANGVERSENYÉRE, 

melyet 2018. december 19-én 17 órakor tart a devecseri 
Művelődési Házban. 

 

 
 

Minden kedves vendégünknek békés, boldog karácsonyi 
ünnepeket kívánunk! 
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Sajtótájékoztató keretén belül is-
mertette Ferenczi Gábor polgármes-
ter és Maros László a RIMEX Plussz 
Kft. ügyvezető igazgatója az egykori 
kórház területén megkezdődött be-
ruházás részleteit. Városunk lakos-
sága a ’90-es évek óta várta, hogy 
az egykor kórházként funkcionáló 
épület megújuljon, újrahasznosítás-
ra kerüljön. A csatlakozó közművek 
(szennyvízelvezetés, villanyhálózat) 
kiépítésével a napokban megkez-
dődtek a munkálatok az ingatlan 
területén – tájékoztatta lapunkat 
Ferenczi Gábor polgármester. Az 
épületegyüttes 2015-ben került újra 
az önkormányzat tulajdonába, mi-
után 5 millió forintért visszavásá-
rolták az OTP Banktól. 2017-ben 
Devecser Város Önkormányzata 
120 638 817 Ft pályázati támoga-
tást nyert el a Devecseri Család- és 
Gyermekjóléti Központ és Szolgá-
lat, illetve az önkormányzat által 
ellátott szociális étkeztetés infra-
strukturális fejlesztésére. A fejlesz-
téssel tervezetten egy új szociális 
és egészségügyi centrum jön lét-
re. A projekt megvalósulása esetén 
2 db megújuló szociális alapszol-
gáltatás teljesül. A TOP-4.2.1-15-

VE1-2016-00015 azonosító számú 
projekt keretében megújul az egy-
kori Járási Berta Kórház főépülete. 
A tervek szerint az energiatakarékos 
és akadálymentesített főépületben 
kerülnek elhelyezésre városunk szo-
ciális intézményei. A projekt várha-
tó befejezése 2019. december 29. A 
pályázat által elnyert támogatás ösz-
szege azonban nem fedezi a beruhá-
zás tényleges költségeit, - időközben 
az építőiparban tapasztalt áremelke-
dés miatt -, így a fennmaradó részt 
várhatóan hitel felvételével pótolja 
az önkormányzat – mondta a pol-
gármester. A beruházás eszköz- és 
gépjárműbeszerzést is tartalmaz, 
mely által új, szolgáltatások nyúj-
tásához szükséges eszközök, vala-
mint a külterületen élők elérésének 
segítése érdekében egy terepjáró 
kerül megvásárlásra. A minőségi és 
fenntartható eredmények elérésére 
plusz 2 fő alkalmazására is sor ke-
rül, hogy a megnövekedett igények 
kielégítése hatékonyabban megva-
lósulhasson. A megvalósuló projekt 
eredményeként az infrastrukturális 
fejlesztések mellett olyan minőségi 
fejlesztés (humánerőforrás-fejlesz-
tés) is létrejön, amely elősegíti a 

területi különbségek kiegyenlítő-
dését, és megvalósítja az egyenlő 
esélyű hozzáférés elvét – tette hozzá 
Ferenczi Gábor. A projekt kivite-
lezését a RIMEX Plussz Kivitele-
ző és Szolgáltató Kft. végzi bruttó 
159 740 247 Ft értékben, melyből 
a támogatás összege bruttó 89 945 
215 Ft, a fennmaradó 69 795 032 Ft 
összeget az önkormányzat önerőből 
biztosítja. Maros László a RIMEX 
Plussz Kft. ügyvezetője ismertette 
a beruházás műszaki tartalmát. A 
projekt keretében hőszigetelt nyílás-
zárók kerülnek beépítésre, megja-
vítják a tetőszerkezetet, valamint az 
ingatlan egy teljeskörű, külső-belső 
tatarozáson is átesik. A szociális in-
tézmények működési feltételeihez 

és igényeihez igazodva kerülnek 
kialakításra a különböző helyisé-
gek. Megtörténik a teljes energetikai 
korszerűsítés és akadálymentesí-
tés. A megújuló energiaforrás és az 
egyéb energiahatékonysági intézke-
dések alkalmazása a későbbiekben 
a költséghatékony fenntartást fog-
ják biztosítani. A bejárat melletti 
épületrész elbontásra kerül, így az 
épület bejárata is új arculatot nyer. 
A kivitelezés befejezési határideje: 
2019. augusztus 31. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap és 
Magyarország költségvetése társfi-
nanszírozásával valósul meg.

Vincze Barbara

BERUHÁZÁS A BERTA KÓRHÁZ TERÜLETÉN 

KÉRDEZIK, JAVASOLJÁK, VÁLASZT VÁRNAK

Fotó: DVTV 

Mikor állítják fel vagy tüntetik el végre a Bem u. 3. 
előtt a járda szélén heverő kábeleket tartó oszlopot? 
Több hónapja fekszik az oszlop, hol a járdán, hol 
az úttesten, hol a gyalogos, hol az autós forgalmat 
veszélyezteti. Nem tudni, hogy a látható kábelek 
milyen célt szolgáltak vagy szolgálnak. Lehetnek 
veszélyesek is. Mindemellett az elhanyagoltság lát-
szatát kelti. Kérjük az illetékeseket (Kik ők?), hogy 
rendezzék a nemtörődömség okozta rendetlenséget!
Néhány centivel odább, az ereszből kifolyó esővíz 
nem tud kifolyni a rövid „átereszen”, mert a szegély-
kő megakadályozza. Mikor vágnak kifolyó nyílást 
a szegélykőben? E nélkül vízben tocsog a járda, ha 
hideg van jegessé válik a járda egy része. Fennáll az 
elcsúszásveszély! Néhány perces munkával helyre 
lehetne hozni a hibát. Ígéret már volt rá!

Az Emlékpark tavainak köze-
pén, hosszú rúdon tábla fel-
irattal. Mi van a táblán? Ki 
tudja a partról elolvasni? Én 
távcsővel megtettem. Az írás: 
„A tavon fürödni, kutyákat 
fürdetni és horgászni tilos!” 
Mókás dolog, mert, ha csak 
úgy el akarom olvasni, be kell 
gyalogolnom vagy úsznom a 
tó közepéig. De hát ez már 
fürdés – az pedig tilos! Talán 
a partra kellene leállítani a 
táblákat!

A Deák téri ’56-os em-
lékműnél a koszorúzás 
megtörtént. Az oszlopon 
a felirat olvashatatlan! 
Mikor javítják ki a szé-
gyenletes hibát? Talán 
csak jó festék kellene 
hozzá és egy ügyes kezű 
gyerek vagy felnőtt. 

Ezek az észrevételek javítási szándékkal 
íródnak. Kérjük olvasóinkat, ha hason-
ló eseteket látnak, jelezzék szerkesztő-
ségünknek akár szóban, akár írásban.

Váti Ferenc
Képek: Váti Ferenc

A Fekete Farkas sarkán áll egy közlekedési 
tükör. Miért? Mert egyik úton közlekedő 
autósokat sem segíti. Több helyen is jó célt 
szolgálna, pl. a Hősök terén. Át kellene 
helyezni!
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Ezt a riportot az iszapkatasztrófa évfordulójára 
terveztük, ám az élet egy hónappal tovább lapo-
zott, de aktualitásából így sem vesztett. 
Az újat nehezen szokja az ember. Ha azt kény-
szer szülte, még nehezebben. Az újba; a Mako-
vecz-lakóparkba 6-7 éve érkeztek az iszap üldözte 
lakók, 5 éve a gyógyításukat vállaló, és természe-
tesen minden hozzáforduló gyógyítására kész 
dr. Dombi István és családja. Mi történt az 5 év 
alatt? Felkerestem a doktor urat és az életben és 
a munkában nélkülözhetetlen társát, a feleségét; 
Borbála asszonyt.
Milyen sikerrel járt az orvos család és a „Makovecz” 
család egymásra találása?
Nehézkesen alakult ki a kapcsolat. Amikor Szabó 
doktor körzete orvos nélkül maradt, az emberek-
nek hamar tovább kellett adni a kártyájukat, hisz 
orvos nélkül nem maradhattak. Mi akkor még 
nem voltunk itt. Amikor elnyertük az állást, vi-
szonylag kevés beteg jelentkezett hozzánk. Azóta, 
ha lassan is, de növekszik a létszám. Tudomásul 
kell vennünk, hogy az emberek nehezen váltanak 
orvost. Ez a telep nagyon szép, nyugodt, mint egy 
skanzen; takaros házakkal, de a régit nem lehet 
pótolni. Még most is az jelenti az értéket. Érez-
hetően az idősebbek nehezen szokják az újat. 
Amikor a Vöröskereszt itt volt, jobban sikerült a 
kapcsolattartás. Kevés a mozgás a telepen. Csak 
akkor élénkül föl az élet, ha tanítás után a gyerekek 
elfoglalják a játszóteret. Természetesen rendelési 
időn kívül is találkozunk az emberekkel, de sok-
kal kevesebbet, mint azt előzőleg képzeltük. Van 
jó pár ismerős, akikkel elbeszélgetünk az utcán is. 

Ezt igazán nem lehet barátságnak nevezni. Túl sok 
időnk nincs a barátkozásra. El vagyunk foglalva a 
családdal és a munkával. Időnként meglátogatnak 
régi barátaink, akik érdeklődnek munkakörülmé-
nyeinkről, az új lakópark életéről, az iszap okozta 
károkról, betegségekről. Több iszapmarta beteget 
kezelünk még most is. De a sebeknél mélyebbek 
a lelki sérülések. Testet és lelket egyszerre kell 
kezelnünk. Az utóbbit a nehezebb. Ha időnk en-
gedi, végighallgatjuk panaszaikat. Megértjük és 
átérezzük fájdalmaikat.
Hogyan alakult a család élete?
Én kórházban dolgoztam szakorvosként külön-
böző osztályokon Veszprémben, Győrben, Ta-
polcán. Röntgen szakorvosként sok mindenhez 
kellett értenem. Feleségem is kórházi szakápoló 
volt. Miután megszűnt Tapolcán a szakrendelés, 
mint ideggyógyász és, mint radiológus szakor-
vosnak is új helyet kellett találnom. Nem akartam 
idős, beteges szüleimtől messze kerülni, ezért a 
kaposvári állást – bár kedvemre lett volna – nem 
vállaltam. Hívtak Ajkára, de korábban már dol-
goztam ott, nem akartam oda újra visszatérni. 
Egy ideig próbáltam a gyógyszerügynökséget, 
de az nem volt kielégítő számomra. Ekkor fele-
ségemmel úgy döntöttünk, megpróbáljuk a házi 
orvoslást. Ez mindkettőnknek új kihívást jelentett. 
Hiába volt a szakmát igazoló nagyon sok írásunk, 
tanfolyamokat kellett kezdenünk és vizsgákra ké-
szülnünk. Teljesen más a kórházi orvoslás, mint 
a házi orvoslás. Nehéz az összehasonlítás. – Bor-
bála veszi át a szót: Itt 4-5 év alatt megismertük 
az embereket. Ugyanazok járnak rendelésre, már 
ismerjük a mentalitásukat, betegségüket. Tudjuk, 
kihez hogyan kell szólnunk. Tudjuk, kitől milyen 
magatartást várhatunk. Mert a magyar ember 
egyik része akkor megy orvoshoz, amikor már 
nagyon beteg, a másik fele apró kis semmiséggel 
is. Ezért könnyebb is, nehezebb is a házi orvoslás 
a kórházinál. A kórházban szinte mindig más és 
más emberrel találkozunk. „Nehéz” emberek in-
kább a kórházban fordulnak meg. Itt szerencsére 
igazi „nehéz” emberek nincsenek. Családunkban 
csak annyi változás történt, hogy lányaink „ki-
repültek”. Lilla egészségügyi szakközépiskolába, 
Dóra egészségügyi főiskolára jár. (Hová is járná-

nak máshová?! - a szerk.) Ők választották. Nem 
tudtuk lebeszélni őket. Amikor felvételt nyertek, 
nem tudtam, sírjak-e vagy nevessek.
Doktor úr! Az induláskor kitűzött célok hogyan 
valósultak meg?
Mindenekelőtt betegbarát rendelőt igyekeztünk 
kialakítani, ahol a betegek és mi is jól érezzük 
magunkat. (Ez sikerült. - a szerk.) Kéthetente van 
vérvétel.  Feleségem plusz 1-2 órában veszi le a 
vért, előtte este megírja a csöveket, ez is plusz 
1-2 óra. Az eredmény ide érkezik a számítógépre. 
Nem kell Ajkára utazni. Ketten látjuk el a körzetet. 
Feleségem a jobbkezem; asszisztens, írnok, admi-
nisztrátor, számítógép-kezelő és minden egyéb.
Hogyan látják Devecserben a jövőjüket?
Öt évvel ezelőtt úgy érkeztünk ide, hogy kipróbál-
juk magunkat. Úgy látjuk, hogy működik. Jobban 
szeretjük a házi orvoslást, mint a kórházit. Időn-
ként felröppen a hír, hogy elmegyünk. Egy-egy 
beteg rémülten kérdezi, hogy igaz-e. Mi bízunk 
abban, hogy meglesz a kellő betegszám és mara-
dunk Devecserben.
Minden bizonnyal a döntésnek a jelenlegi és a le-
endő páciensek örülnek a legjobban, mert kedves, 
kellemes humorú, barátságos emberpár vigyáz az 
egészségükre.
Medicus nihil aliud est quam animi consolatio 
(Petronius) = Az orvos a beteg lelki vigasza is. 
(Egy megértő jóságos orvos szava többet gyógyít, 
mint sok orvosság.)

Váti Ferenc

Interjú/ Közérdekű

TESTET ÉS LELKET GYÓGYÍTANAK

ÚJ BELÉPTETÉSI REND A HASZNÁLTCIKKPIACON

A doktor úr és felesége; Borbála
Fotó: Váti Ferenc

A család: Dóra, Dombi doktor, Borbála a felesége, Lilla
Fotó: Váti Ferenc

Felhívjuk tisztelt bérlőink, a napijegyes árusok, 
valamint meglévő és leendő vásárlóink figyel-
mét, hogy a Meggyeserdei Használtcikkpiacon 
várhatóan 2018. december 1-től új beléptetési 
rend lép életbe.
Behajtás
Megszűnik a jelenlegi behajtási lehetőség a 
főportánál található kapunál. 
A piac területére a hátsó kapun keresztül tör-
ténik a behajtás mind a vevők, mind pedig az 
árusok részéről. A főportánál csak kihajtásra 
lesz lehetőség.
Terveink szerint elkészül és 2018. december 
1-től már működni fog a sorompós rendszer, 
amelynek lényege, hogy a sorompók lehatárol-
ják az eladóteret, ahová gépjárművel csak árusok 
hajthatnak be. A hangárbérlők és a napijegyes 
árusok gépjárművükkel pedig csak úgy tudnak 
behajtani a piac árusítóterületére, ha rendelkez-
nek mágneskulccsal, mely nyitja a sorompót.  

Vevők
A vevők a járművüket a parkolójegy megváltása 
után a vevőparkolókban tudják elhelyezni, vagy 
rögtön a bejárat melletti vevőparkolóban, vagy a 
terület hátsó részén található vevőparkolóban. A 
vevők gépjárművükkel a sorompókkal határolt 
árusító területre nem hajthatnak be. Az áru-
átadás céljára mind a bejáratnál, mind pedig a 
hátsó parkolónál áruátadó pontokat alakítunk ki, 
aminek a lényege, hogy csak gyalogosan járható 
át, kifejezetten az áru átadását szolgálja.
Napijegyes árusok
A napijegyes árusok a hátsó kapunál tudnak 
majd jegyet váltani a pénztárban. A jegy megvál-
tása és az 1000 Ft kaució megfizetése ellenében 
kapnak egy aznapra szóló mágneskulcsot, mely 
egyszeri belépést tesz lehetővé a sorompónál, a 
kijáratnál viszont kihajtásra nem használható. A 
kauciót a napijegyesek a kijáratnál tudják vissza-
kapni a szolgálatot teljesítő portásnál.

Hangárbérlők
A hangárbérlőknek a szerződésben foglaltaknak 
megfelelően a tárgyhónapot megelőző hónap 
15. napjáig kell megfizetniük a bérleti díjat, je-
len esetben a decemberi bérleti díjat november 
15-ig. Amennyiben a bérleményre november 
30-i állás szerint tartozás áll fenn, a bérlő részé-
re mágneskulcsot biztosítani nem tudunk. Így 
csak azok tudnak behajtani a piac területére, 
akik eleget tettek pénzügyi kötelezettségeik-
nek, azaz semmilyen tartozásuk nem áll fenn 
az üzemeltető felé. 
Devecser, 2018. november 7.
Megértésüket és együttműködésüket megkö-
szönve, üdvözlettel:

Ferenczi Gábor sk.
polgármester

Bognár Balázs sk.
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. igazgatója
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Rovatunk következő részében Lenner Barnabás 
klarinétművészt mutatjuk be.

Milyen emlékek kötnek Devecserhez?
Tősgyökeres devecseri családból származom, 
dédszüleim, nagyszüleim, szüleim is a városban 
éltek, élnek. Itt nőttem fel, ide jártam óvodába, 
általános iskolába.

Hol élsz most és mivel foglalkozol?
Gyakorlatilag kettős életet élek. Időm túlnyomó 
részét Budapesten töltöm, de Devecsertől sem 
szakadtam el. A munkahelyem Szombathelyen 
van, a Savaria Szimfonikus Zenekar első kla-
rinétosa vagyok. Emellett szabadúszó zenész-
ként -, ha a zenekari munkámmal össze tudom 
egyeztetni - eleget teszek más koncertmeghí-
vásoknak is.
Ki fedezte fel a tehetségedet? Hány éves voltál 
ekkor?
Az általános iskolában második osztályos vol-
tam, amikor Ihászné Szabó Kati néni furulya 
szakkört indított, melyre a barátaim jelentkez-
tek. Ennek hatására, gondoltam én is kipróbá-
lom. Ez volt az első alkalom, hogy hangszert 
fogtam a kezembe. A családunkban nem volt 
zenész, de én valahogy mégis ösztönösen rá-
éreztem a furulya helyes megszólaltatására. A 
második lépcső már a zeneiskola volt.

Miért épp a klarinétot választottad?
Szüleimmel közösen gondolkodtunk, hogy a 
furulya után valami komolyabb fúvós hang-
szerre kellene váltani, végül a klarinét mellett 
döntöttünk.

A klarinéton kívül, melyik hangszer áll még kö-
zel hozzád?
Ami közel áll még hozzám az a zongora. Zeneis-
kolától egészen a Zeneakadémiáig kötelező volt 
zongorán tanulnom, így ez a másik hangszer, 
amin tudok - persze nem profi szinten – játsza-
ni. A klarinétra íródott művek között rengeteg 
a zongorakíséretes darab.

Milyen helyet foglal el az életedben a zene?
A szakmai részét tekintve, ezt tanultam, erről 
van diplomám. Szerencsére ezen a pályán el is 
tudtam helyezkedni. Emellett saját szórakozta-
tásomra is szoktam zenélni egyedül vagy más 
partnerekkel. Sajnos, erre kevesebb időm jut, 
mert jelenleg sok próbám, koncertem van a 
zenekarral és szólóban is. 

A zenekarban első klarinétos vagy. Mit jelent 
ez pontosan?
A szimfonikus zenekart három hangszercsoport 
alkotja; vonósok, fúvósok és ütősök. A fúvósok 
között kisebb létszámú csoportok működnek, 
amelyeknél a zeneművek fő témáját, adott szólóit 
az első fúvósok játsszák. Zenekaron belül elis-
merést jelent, ha valaki az első szólamot játssza. 

Első klarinétosként a zenekaron belül, milyen 
feljebb lépési lehetőséged van?
A következő lépcsőfok a klarinétszólam-vezető. 

Ő felel a szólamon belül elvégzett munkáért, szó-
lambeosztásért, a zenészek műsorbeosztásáért 
stb. Bízom benne, hogy egyszer lehetek klari-
nétszólam-vezető. Érdekességképpen megem-
líteném, hogy az első hegedűszólam, valamint 
az egész zenekar irányítója, - természetesen a 
karmester után - a koncertmester. Ez a titulus a 
játék közbeni irányításról szól, legyen az próba 
vagy koncert.  
A klarinétművészetnek, mi lehet a csúcspontja?
Zenekaron kívül a szólista karrier, ami a művész-
élet úgymond legfelső állomása. Ahhoz, hogy 
egy zenészt nemzetközileg is megismerjenek, 
sok versenyen kell, hogy részt vegyen, helyezé-
seket elérjen. Ha már ismert lesz a neve, és még 
egy menedzser is felfigyel rá, akkor beindulhat a 
szólista karrier. Ezt követik a meghívások külön-
böző koncertekre, amelyek már utat nyithatnak 
a nemzetközi karriernek is. Ezekhez azonban na-
gyon sok szerencse és kapcsolatrendszer is kell.

Melyik a kedvenc zeneműved? Miért?
Általában két zenét különböztetek meg egymás-
tól mind a klasszikus, mind a könnyűzenében, 
jó és rossz zenét. Kedvencet nehezen tudnék 
mondani, de talán, ami a legközelebb áll hoz-
zám, Bartók Béla Kontrasztok triója hegedűre, 
klarinétra és zongorára. Nagyon embert pró-
báló feladat, kiskoromban sok mendemondát 
hallottam a nehézségéről, de akkor megfogad-
tam, hogy egyszer megbirkózom vele. Ez volt a 
diplomaműsorom egyik műve, majd 2016-ban 
a kamarapartnereimmel megnyertük vele az 
Országos Kamarazenei Versenyt Debrecenben. 
Jelenleg ez az a mű, amivel eddig a legtöbbször 
színpadra álltam.

Az eddigi pályafutásod során, milyen elismeré-
sekben részesültél?
Szerencsére sok díjban, elismerésben részesül-
tem, de a legbüszkébb a 2015-ben rendezett 
Madridi Nemzetközi Klarinétversenyen elért 
harmadik helyezésemre vagyok, valamint az 
előbb említett debreceni versenyre. De büszke-
séggel tölt el, hogy idén Szombathelyen megsza-
vaztak az év zenekari művészének. 

Kit, kiket tartasz példaképednek?
Példaképeimnek a szüleimet tartom, valamint 
azokat a szakmabeli embereket, akik tehetség-
gel, kitartó munkával, mindenféle protekció és 
segítség nélkül jutottak fel a csúcsra.

Melyik volt életed legemlékezetesebb pillanata?
Legemlékezetesebb pillanat talán a diplomakon-
certem volt, ahol több mint háromszáz ember 
előtt játszhattam. Ez egy mérföldkő volt az éle-
temben. De emlékezetes számomra, hogy együtt 
dolgozhattam Kocsis Zoltánnal és Kobayashi 
Ken-Ichiroval.

Mi az, ami örömet jelent neked az életben?
Szeretem, ha a szakmámban sikereket érek el, ha 
a dolgaim gördülékenyen mennek és a kitűzött 
céljaimat megvalósítom. A legnagyobb örömet 

azonban a barátnőmmel, a családommal, a ba-
rátaimmal eltöltött idő jelenti. 

Mivel töltöd a szabadidődet?

Mivel sokat utazom, így a szabadidőmet is be 
kell osztanom. Legtöbbet ilyenkor a párommal 
vagyok. Kisgyerekkorom óta horgászom, ha 
az időm engedi, a vízparton vagyok. Szeretek 
focizni és a barátaimmal szórakozni.

Van olyan álmod, amit szeretnél megvalósítani?
Nagy álmaim nincsenek, szeretek a realitás ta-
laján maradni. De, ha már álmokról beszélünk, 
szívesen játszanék a New York-i Carnegie Hall 
nagytermében.

Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
Minél előbb szeretnék bekerülni egy budapesti 
szimfonikus zenekarba, és előbb-utóbb szeret-
nék majd családot.

Visszajönnél Devecserbe, hogy megmutatkozz?
Igen, szívesen jövök vissza, már több alkalmam 
is volt rá. Ha nem is rendszeresen, de többször 
játszottam a zeneiskola volt növendékek hang-
versenyén. Tavaly ősszel, Schultz Dzsenifer-
rel és Lengyel Andreával adtunk jótékonysági 
koncertet a zeneiskola részére. Ha időm engedi, 
és meghívást kapok, mindig szívesen játszom 
hazai pályán.

Bízzunk benne, hogy a közeljövőben lesz erre 
alkalom! Köszönöm az interjút!

Vincze Barbara

„MI LETT VELED EMBERKE?”
A KLARINÉTOS VILÁG UTAZÓJA - LENNER BARNABÁS KLARINÉTMŰVÉSZ

Lenner Barnabás
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dr. Stenger-Kovács Csilla vehette át a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Veszprémi 
Akadémiai Bizottsága „Az Év Kutatója 
2018” díját a veszprémi Pannon Egyete-
men a Magyar Tudomány Ünnepe alkal-
mából. Gratulálunk!

A Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub 
gyertyagyújtással emlékezett a turulma-
daras emlékműnél, november 11-én 11 óra 
11 perckor az első világháború végének 
századik évfordulóján. A megemlékezésen 
Puskás Tibor nyugállományú alezredes 
mondott beszédet. 

Berecz András Kossuth-díjas ének- és me-
semondó tartott előadást felnőtteknek, 
A mese gyógyító ereje – Mese a meséről 
címmel. 

Kál nagyközség az országban harmadikként - Szőlősgyörök és Devecser 
után - hivatalosan is Gárdonyi Géza-településsé vált. Devecser Város 
Önkormányzata képviseletében Ferenczi Gábor polgármester, a Deve-
cseri Gárdonyi Géza Emléktársaság elnöke, Bognárné Simon Katalin és 
az egyesület titkára, Németh Ernő tettek eleget a meghívásnak és vettek 
részt a nemzeti ünnep alkalmából szervezett Gárdonyi-településsé avató 
ünnepségen. A Devecseri Gárdonyi Géza Emléktársaság jelenleg az ország 
egyetlen, Gárdonyi örökségével és kultuszával foglalkozó civilszervezete.

Elkezdődött az „új temető” ravatalozójának felújítási munkálata. 

A régi kultúrház épületében tartott jótékonysági használtruha-vá-
sáron, 47.300 Ft gyűlt össze, mely bevételt a tehetséges devecseri 
gyermekek javára fordítják.

November 4. 2013 óta nemzeti gyásznap Magyarországon. Ezen a napon az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján az áldozatokra emlékezve országszerte 
megemlékezéseket tartanak. A devecseri önkormányzat a római katolikus temetőben az ’56-os honvéd síroknál 
tartott megemlékezést a nemzeti gyásznap alkalmából, majd a jelenlévők koszorút helyeztek el Heinczinger 
István, Markos Károly, Szatori János devecseri ’56-osok sírjánál. 

Helyreállt a vízellátás a meggyeserdei 
volt laktanyák területén, miután egy fé-
lig kidőlt villanyoszlop áramkimaradást 
és ezáltal a vízszivattyú leállását okozta. 

A régi kórház egy kb. 20 m²-es helyiségében 
építőanyag és bútorok égtek. A lángokat 1 
„D” sugárral az ajkai egységekkel együtt 
a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
oltotta el.

Devecserbe látogatott ifj. Anton Windisch, 
aki édesapja Anton Windisch magánkez-
deményezésének örökébe lépve, rendszeres 
támogatója városunknak. A mostani lá-
togatása alkalmával gyermekruhákat és 
édességeket hozott. A gyermekruhákkal a 
jótékonysági ruhavásárt támogatták, az 
édességeket személyesen vitték el a Vackor 
Óvoda kis ovisainak.
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Pista bácsi két botra támaszodva fogad. Marika 
néni a minap jött ki a kórházból, súlyos asztmával 
kezelték. Mindketten az iszap áldozatai. A szobá-
ban egymásra rakott stószokban a kötszerek, nagy 
táskában a gyógyszerek. 8 év múlt el, de a sebeket 
ma is kötözni kell. Kemény élet edzette mindket-
tőjüket, azért bírják most a megpróbáltatásokat.
A férj; Kiss István
1935-ben Zalaapátiban született. Őt még öt testvér 
követte. Mint legidősebb gyereket hamar mun-
kára fogták földműves szülei. Szántott, vetett, 
gondozta az állatokat. Őrzés közben a sok ha-
sonló sorsú társával fogócskázott, bújócskázott, 
falevélből cigarettát sodort és járt a helyi iskolába. 
A háborúban aknavetővel lőtték szét a házukat. 
Őt nagyapjával együtt az udvarra röpítette ki a 
légnyomás. 15 évesen már a Sármelléken épü-
lő repülőtér kifutópályáját betonozta. Másfél év 
múlva Tatabányára ment az épülő új városrészen 
kertészeti munkát végzett. Parkosítás közben is-
merte meg későbbi feleségét;
Mező Máriát
Aki a nyolc testvér egyikeként Hódmezővásárhe-
lyen sírta magát életre 1935-ben. Gyakran volt sí-
rásra ok később is. Édesapja meghalt a háborúban. 
Édesanyja az alumíniumgyárban dolgozott. Nehéz 
volt a népes családot egyedül eltartani. A nagyob-
bak szolgának mentek. A vásáron kiválasztották 
a legalkalmasabbat, megalkudtak a fizetségről, 
és már vitték is egy évre szolgálni őket a tanyára. 
Iskola helyett is állatokat őriztek és végezték az 
egyéb rájuk bízott feladatokat. Nagyon kellett vi-
gyázni, nehogy a jószág elcsatangoljon. Ezért aztán 
játékra nem futotta az időből. Annak is örültek, 
ha sikerült egy kis csokor virágot szedni. Egy-egy 
nagygazdánál 4-5 szolgáló is volt. Kamrában, is-
tállóban aludtak. Marika soha nem panaszkodott. 

A gazdáék sajátjukként szerették. Több éven ke-
resztül visszahívták. Iskolába a háború után járt. 
15 évesen traktoros iskolát végzett és Batidán a 
gépállomáson traktorozni kezdett. „Körmössel” 
szántott, cséplőgépet húzatott. Bekerült a filmhír-
adóba, amelyben a lányokat hívták traktorosnak. 
Öt évig ült a traktor nyergében, amely veszettül 
rázott és a gyomornak is ártott. 1953-ban ezért is 
ment Tatabányára az építkezésre. A téren sétálva 
megtetszett az új gyönyörű park és benne a par-
kosító, az ifjú Kiss István.
Közösen tovább
1954-ben kötöttek házasságot Zalaapátiban. 1955-
ben megszületett Mária és az ifjú apa katonának 
vonult, valójában Komlón a 3-as aknába bányász-
nak, mert családos volt. 1956-ban egyetemisták 
jelentek meg a bányánál. Hívták a bányászokat 
Budapestre. Így került István a fővárosba. A család 
otthon kétségbeesve várta. Semmit nem tudtak 
róla. Végre kalandos út után hazaért. 1957-től 
nyugdíjba vonulásáig, 1989-ig Csingerben dolgo-
zott bányászként a föld alatt. Munkáját számos ki-
tüntetéssel ismerték el. Felesége 24 évet dolgozott 
a VIDEOTON-ban; varrt, mosott, szódát készített 
– nem bírt a szalag mellett egy helyben ülni. Most 
sem, pedig az asztmája gyakran kínozza. 1990-
ben ment nyugdíjba. Közben 1982-ben Ajkáról 
Devecserbe költöztek. 1956-ban Ica, 1958-ban 
Anna, 1959-ben István született, majd érkezett 
hét unoka és három dédunoka.
Az iszap mindent vitt
A két Marika; anya és lánya Ajkára indult. A vágó-
hídnál látták, hogy hömpölyög az iszap. Mi lesz a 
papával, aki egyedül van otthon? – „Amikor ész-
revettem, hogy zúdul felénk a vörös folyó, próbál-
tam az ajtónál, ablaknál tömíteni, mindhiába. Az 
ablakpárkánynál följebb volt az iszap. Én rövid idő 
alatt már majdnem térdig álltam benne. Hallottam 
a hatalmas robajt, ahogy kiszakította a vaskaput, 
felborította a teraszon a szekrényt. Elvitte a disz-
nóólat, 100 tyúkot, kacsákat, gyöngytyúkokat, az 

új kazánházat, gépeket, tűzifát. Engem a tűzoltók 
mentettek ki. Pista fiam több sérülttel együtt vitt 
az ajkai kórházba. Naponta tette meg velem az 
utat, mert kötözni kellett, a kórházban nem volt 
hely” – emlékezik vissza Pista bácsi. Az ingóságok-
ra megítélt pénznek több mint a felét különböző 
címeken vissza kellett fizetni. A betegségre – még 
ma is kötözni kell a lábát – egy fillért sem kaptak. 
Illetékes helyről a válasz: „Eleget kapott Devecser, 
miért nem adnak pénzt?” Bírósági aktákkal meg-
telt egy dosszié. Csupa elutasító válasz. Hiába a 
látható sebek, a sok orvosi igazolás. A költségeket 
már nem számolják. Ha új eljárást akarnak, nagy 
összeget kell befizetni és saját pénzen igazságügyi 
orvosszakértőt fogadni. Miből? Belefáradtak a 8 
éves szélmalomharcba. Feladták. Nincs senki, 
aki segíteni tudna, aki kijárná az igazságot, amíg 
még nem késő?!

Váti Ferenc

Sorsok

EMBERMESÉK
A SEBEK SOHA NEM GYÓGYULNAK BE

A házaspár ma A család Anna, apa, Ilona, anya, Mária, István A házaspár 2006-ban

Pista bácsi a pincénél 1975-ben

A fiatalasszony; Marika

A teljes család 1994-ben István katonakorában 1955-ben
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Az eseményre Ormándlaky Péter által veze-
tett Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar hangjaira 
gyülekeztek az ünneplők. (Örömünkre, a He-
kele testvérek és Göcsei Márk is ráértek ezen 
a napon az egészen fiatalokkal együtt játsza-
ni.) Nemzeti Himnuszunkat a fúvósok kísérete 
mellett énekelték a megjelentek. A közönséget 
Szente-Takács Anna igazgatónő köszöntötte, 
elsőként Bereczky Nórát a Járási Hivatal veze-
tőjét, Ferenczi Gábort Devecser polgármeste-
rét, az önkormányzat két alpolgármesterét és a 
megjelent képviselő-testületi tagokat, valamint 
intézményeink vezetőit, a megjelent ünneplőket. 
Az igazgatónő tolmácsolta a lakosság felé dr. 
Kovács Zoltán térségi országgyűlési képviselő 
ünnepi üdvözletét is. A rendezvény szónoka Fe-
renczi Gábor polgármester úr, beszédének sorát, 
Sajó Sándor költő érzékletes gondolatával kezd-
te, melyben az ’56-os események magyarságra 
gyakorolt érzelmi, értelmi hatását fejtette ki. 
Kedves Magyar Testvérem!
„Magyarnak lenni: tudod, mit jelent?
Küzdelmet, fájót, véges-végtelent.”
A megemlékező beszéd visszapillantást adott a 
62 évvel ezelőtti politikai állapotokra, melyben 
a magyar nép csak eszköz volt a világpolitikai 
játszmában. Az ünnepi szónok beszédében a 
szabadságharc lelkületére helyezte a hangsúlyt, 
az önszerveződésre, hisz egyet akart mindenki: 
megszabadulni a Rákosi rezsimtől, az orosz dik-
tátumtól. Nemzeti szuverenitásra vágyott a nép 
minden területen. Majd a polgármester több 
területen kérdéseket fogalmazott meg. Pl: Gya-
rapszik-e létszámában, erejében az ország? Sza-
bad, független országunk lehet-e? Lesz-e erőnk 
újra kezünkbe venni sorsunk irányítását…
Majd a fent idézett vers utolsó részletével fejezte 
be gondolatait:

„De túl minden bún, minden szenvedésen,
Önérzetünket nem feledve mégsem,

Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!
Magyarnak lenni: nagy s szent akarat,

Mely itt reszket a Kárpátok alatt:
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva;

Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,

Vérünkbe oltva ősök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön-örökre!…”

Ezt követően „Emlékeim ’56-ról” címmel Sza-
bó Adrienn tanárnő által betanított, rendezett 
irodalmi műsor következett a helyi általános 
iskola 6.a, 8.a-b diákjai előadásában. A színpadi 
állandó díszlet igen ötletes volt, hisz a triko-
lor színeit, a piros–fehér–zöldet, a szabadság 
szimbólumával, sok-sok galamb sziluettjével 
jelenítették meg. A műsor kronológiában feli-
dézte 1956 hősi napjainak történéseit, a dicső 
napokat, a harcokat, s majdan az elbukást is. A 
tanulók jól kiválasztott irodalmi szövege mel-
lett a korabeli háttérfotók és rádióbejátszások 
is korhűen idézték a múltat. Első képek egyike 
a plakát: „ÁVH a munkásosztály ökle!” Majd 
fotók a beszolgáltatásról, a vetőmag elvételéről, 
a fiatal tömegek lelkesedéséről, a diadalmas 
arcú, örömteli vonulásról, a pesti utcák harca-
iról, aztán a szétlőtt házakról, az utcán heverő 
civil halottakról… Majd aztán csak a szovjet 
tankokról. Nagy Imre hangja szól a rádióból, 
zeng az Egmont nyitány. De Európa, a világ, mé-
lyen hallgatott. Fényképek az országot elhagyó 
emberekről, fiatalokról, akik viszik magukkal a 
kicsi gyermekeiket is a hóban, a „zöldhatáron” 
át… A sok gyermek összehangolt, irodalmi 
színpadszerűen megszerkesztett műsorára - a 
korabeli sapkába és ballonkabátba öltözött - 
Dávid Eszter által előadott Márai S: Mennyből 
az angyal c. verse tette fel a koronát. Ez a fiatal, 
12 éves lány, szinte felnőttként érezte át a vers 
mély mondanivalóját... Rezgett az ember lelke 
a vers hallatán! (Mi lesz belőled Te kislány? 
Segítse a Gondviselés is az utat, melyen jársz!) 
Minden diák dicséretet érdemel a szereplésért. 
Mindenki tudta a helyét, a szerepét, nem volt 
egy pillanatnyi tanácstalanság sem a színpa-
don. Ez utóbbi, s a műsor kitűnő szerkesztése 
pedig Szabó Adrienn tanárnő áldozatos mun-
káját dicséri, aki csak jól betanított műsorral 
vitte a gyerekeket színpadra. Köszönet érte! 
Végezetül „Emeld fel fejedet büszke nép…, 
emelkedj magasra kis haza…” dallama zengte 
be a termet. A rézfúvósok a Szózat hangjaival 
zárták le az ünnepi műsort. A városi megem-
lékezés nem ért véget a színházteremben, ha-
nem koszorúzásokkal zárult. A rendőrség és 

polgárőrség által biztosított menet az ’56-os 
emlékhelyekhez, a Deák téri, Tirnován Ari Vid 
alkotta bronz szoborhoz, majd a Polgármesteri 
Hivatal falán lévő emléktáblához, ezt követően 
a Gárdonyi Géza Általános Iskola falán elhelye-
zett Heinczinger Istvánra emlékező táblához 
vezetett. A megemlékezésen az önkormányzat, 
a helyi pártszervezetek és egyesületek, nyugdíjas 
klubok, lakóközösségek képviselői helyezték el 
tiszteletül a koszorúikat. Az ünnepi program a 
várkastély udvarában lévő emléktábla megko-
szorúzásával ért véget, melyet a rendszerválto-
zás után elsőként avattak fel, emlékezve a helyi 
1956-os eseményekre. 

M. Mester Katalin

Közélet/ Közérdekű

Fotó: DVTV

„MERT EGY NÉP AZT MONDTA: ELÉG VOLT…” (MÁRAI S.)
ÜNNEPSÉG 1956 TISZTELETÉRE  (Folytatás a címlapról)

Márai S: Mennyből az angyal…
(részlet)

Angyal, vidd meg a hírt az égből, 
Mindig új élet lesz a vérből. 

Találkoztak ők már néhányszor 
– A költő, a szamár, s a pásztor – 

Az alomban, a jászol mellett, 
Ha az Élet elevent ellett, 

A Csodát most is ők vigyázzák, 
Leheletükkel állnak strázsát, 

Mert Csillag ég, hasad a hajnal, 
Mondd meg nekik, – 
mennyből az angyal.

New York, 1956.

CSENDESEDJ EL! (Folytatás a címlapról)

 Lassan minden az enyészeté lesz. Csendbe bur-
kolózik a világ. Kezdődhet a számvetés. Hogy 
sikerült a szüret? Milyen terméssel zártuk az 
évet? Tesszük fel magunknak sorban a kérdése-
ket. Az ember ilyenkor nem kizárólag gazdasági 
számvetést készít, hanem saját belső világát is 
elemezni kezdi, leltároz, hogy az év zárásával új 
lapot nyithasson majd élete könyvében. Kissé 
visszahúzódunk, már nem csalogat bennünket 
a meleg napfény. Mondhatni szomorkássá válik 

a lelkünk. November a maga sajátos hangulatá-
val az elmúlást idézi. Ilyenkor kesereg lelkünk 
az elvesztett hozzátartozóinkra gondolva, akikért 
minden évben mécsest gyújtunk. Talán előtörnek 
belőlünk a múlt fájó emlékei. Érdekes… szomo-
rú, lassú, mégis szeretem. Szeretem, mert kicsit 
egyedül lehetek. Szeretem, mert csend van… 
és ez bizony kell. Kell és fontos is. Ahhoz, hogy 
végiggondoljuk életünk mozzanatait, hogy erőt 
meríthessünk, feltöltődhessünk, hogy ebben a 

felgyorsult világban kis pihenő után tovább tud-
junk menni, csendre van szükség. Fontos, hogy 
engedjük magunkban megszületni az újat, hogy 
felkészíthessük lelkünket az ünnepre. Kívánom, 
hogy az elcsendesedés időszaka mindenkinek 
hozzon kellemes perceket, találja meg minden-
ki a lelki békéjét!

Vincze Barbara
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Az advent, adventus (Adventi Domini) latin erede-
tű szó – jelentése eljövetel, megérkezés Úrjövet – a 
karácsonyi ünnepkör fontos része. Az ünnep ere-
dete a IV–V. századig nyúlik vissza, a karácsonyra 
való felkészülés időszaka. A reményteli várakozás, 
a lelki készülődés ideje. Az adventi időszak négy 
hétig tart, a december 25-e előtti negyedik va-
sárnappal kezdődik. Eredetileg 40 napig tartott 
- emlékezve, hogy Jézus negyven napig böjtölt a 
pusztában, - ám a Gergely pápa-féle naptárreform 
4 hétre rövidítette. A keleti keresztények ma is ja-
nuár 6-án ünneplik karácsonyt, megtartva a régi 
időszámítást. Advent első vasárnapja, Szent And-
rás napjához legközelebb eső vasárnap. Adventot 
a karácsony koronázza meg, a kis Jézus megszüle-
tésével. Jézus eljövetele azt az ígéretet jelenti, hogy 
az idők végezetén, (a végső elszámoláskor) Isten 
ítéletet tart majd élők és holtak felett. Az adventi 
várakozásban – az egyház felfogása szerint - az 
önvizsgálat, a bűnbánat, az elmélyülés, a meditatív 
szemlélődés kell, hogy áthassa a lelkeket, hisz ez 
időszak a megtisztulást szolgálja. (Éppúgy, mint 
a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt.) Színe is 
a lila, mint a nagyböjtben: a templomi oltárterítő 
lila, a szertartáson a pap lila miseruhát vagy stólát 
visel és az adventi koszorún elsőként meggyújtott 
gyertya színe is lila. Régen a keresztények advent 
idején szigorú böjtöt tartottak általában szerdán és 
pénteken. Hajnalonként pedig rorátéra, szentmi-
sére jártak. Ezeket a hagyományosan napfelkelte 
előtt tartott miséket aranymisének nevezték. Az 
advent első napjától vízkeresztig (jan. 6.) terjedő 

időszakban tiltották a zajos népünnepélyeket, 
lakodalmakat. Kivételt képezett a családi, jó han-
gulatú disznóölések sora. Ami sajnos már más 
egyéb szép népszokással is a múlté. A mai ember 
sokszor csak az értelmetlennek látszó lemondást, 
az időt faló várakozást látja, ami lehangoló. Való-
ban adventban korán esteledik, hosszú a sötétség, 
éppen emiatt elmélyülésre alkalmas időszak. Az 
emberek azért manapság is ragaszkodnak a négy 
gyertyás adventi koszorúhoz. Általában vásárol-
ják, de sokan szívesen elkészítik. Még a nem hívők 
lakásában is megtalálható, mert szép, jól mutat. 
De a lélekről se feledkezzünk meg! Fontos lenne, 
hogy advent idején lélekben, családi, rokoni, ba-
ráti szeretetben is gyarapodni. A kételyek között 
élő, állandóan vívódó ember hajlamos arra, hogy 
minden hanyatlásnak indul, ha jön a tél, a hosz-
szú sötétség. Hinnünk kell, hogy a fény mindig 
erősebb a sötétségnél. A hit optimizmusa nagy 
erő, különösen válságos időkben. Ne hagyjuk, 
hogy a ború eluralkodjon felettünk, ezt sugallja 
nekünk az advent. Ekkor kell gyűjteni a szellemi 
és testi erőt. S várjuk reménykedve a karácsonyt! 
Az adventi koszorú készítése a XIX. században 
jött divatba, de a hagyomány gyökerei a pogány 
korba nyúlnak vissza, amikor örökzöld ágakkal, 
fagyönggyel, magyallal ünnepelték a téli napéje-
gyenlőség idejét. A koszorú uralkodó színei a zöld 
(örökzöld), a piros és az arany, melyek a karácsonyi 
ünnepkör domináns színei is egyben. Az adventi 
koszorú általában fenyőágból készített kör alakú 
koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. Ma 

azonban rendkívül sokféle változatban készül, 
azonos színű gyertyákkal is. De a gyertyák színe 
katolikus körökben, egy rózsaszín és három lila. A 
gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg, minden 
alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák szá-
mának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, 
amelyet Isten, a kis Jézus megszületésével ad ka-
rácsonykor a híveknek. Minden gyertya szimbo-
lizál egy léleképítő fogalmat: hit, remény, szeretet, 
öröm. Advent harmadik vasárnapja kiemelkedik, 
hiszen ekkor gyújtják meg a rózsaszínű, harmadik 
gyertyát. Színe az örömöt szimbolizálja (Gaudete 
– Örvendjetek!) Advent második fele kezdődik 
már az Ezüstvasárnappal. Advent negyedik va-
sárnapja az Aranyvasárnap. Színe továbbra is a 
bűnbánatra utaló lila. Az adventi koszorún – a 
lépcsőzetesen elfogyatkozott - négy gyertya egy-
szerre ég már. Ma már sok, kézzel fogható ajándék 
nélkül „nem karácsony a karácsony”! - vélik az 
emberek. Hozzuk előre a vásárlást, s ne is essünk 
túlzásokba, javasolják a józan ész megtartása mel-
lett a szakemberek is. Adventi feladat lehetne az 
egészséges mértékek mentén való haladás, meg-
maradás, a lelki épülés keresése, megtalálása is. 
A napjainkban oly divatos és sokféle, általában a 
bejárati ajtóra erősített, gyertya nélküli koszorú 
a szíves vendégvárást reprezentálja. A tartalmas, 
lélekerősítő adventi időszak legyen mindnyájunk 
megerősödésére, épülésére. S egy szempillantás, 
aztán itt a karácsony…

M. Mester Katalin

ADVENT A VÁRAKOZÁS IDŐSZAKA…
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A közelgő új esztendő már itt kopogtat. Ezért most 
is Tilhof Endre ny. ajkai könyvtárigazgató Devecseri 
életrajzi lexikonját lapoztam fel, s kerestem a 2019-
es évhez kapcsolódó Devecserben született, vagy 
itt elhunyt, a városhoz kötődő neves személyek év-
fordulós adatait. Örömömre sok olyan régmúltban 
éltre bukkantam, akiket jeles évfordulósként meg-
illet az emlékezés, életútjának, Devecserért végzett 
munkájának felidézése. Természetesen az újság ezen 
hasábja nem ad arra lehetőséget, hogy mindenkit 
szerepeltessek a felsorolásban, ezért a teljességre nem 
is törekedhettem. Ifj. Avar Gyula iskolaigazgató 120 
éve született.  (Damása, 1899. január 23. - Devecser, 
1981. május 1.) Édesapja szintén iskolaigazgató volt 
Devecserben. Az ifjú tanító 1925-27-ben Győrben, 
fa- és építőipari általános- és szakrajztanfolyamon, 
mértan és rajz szakon általános iparostanuló - iskolai 
szaktanítói végzettséget szerzett. 1935-39 között az 
iparostanonc iskolát vezette. 1939-ben nevezték ki 
a r. katolikus elemi iskola igazgatójává. Pedagógusi 
tevékenysége mellett cselekvő részese volt a polgári 
közéletnek. (Könyvtárosa a Kaszinónak, alelnöke 
a r. katolikus tanítóegyesületnek, községi képvise-
lő...) Gyermeke, Piroska (1929) szintén pedagógus 
lett, s Devecserben tanított, a megyében szakfel-
ügyelőként ismert. Dr. Czukrász Aladár orvos 130 
éve született (Vámosmikola, 1889. augusztus 18. 
- Veszprém, 1956. január 6.) 1946-ban elbocsájtot-
ták a veszprémi kórházból, ahol sebész főorvos és 
igazgató volt. (Talán politikai okok miatt.) Ezután 
kapott segédorvosi állást a devecseri kórházban. 
(Sírja a veszprémi alsóvárosi temetőben találha-
tó.) 190 éve született Erhart János szabómester, az 
1848/49-es forradalom és szabadságharcban honvéd 
tizedes. (Devecser, 1829. - Devecser, 1905. január 
25.) Hírét és nevét maradandó síremlék őrzi a régi 
temetőnkben. A fehér márvány sírkövet felesége és 
gyermekei emeltették. Alkotója Kelemen K. (Pápa). 
150 éve született és 65 éve halt meg Dr. Linksz Izsák 
rabbi. (Ó-Beszterce,1869. - Auschwitz, 1944.) 1905-
ben került Devecserbe. Ekkor épült a Torna-patak 
mellett a rituális fürdő (mikve), amely vallási és 
egészségügyi célokat egyaránt szolgált. 1925-ben 
költözött családjával Kőszegre, ahol élt és dolgozott 
a holokausztig. Fia, Linksz Arthur szemészprofesz-
szor New Yorkban. (Galgóc, 1900. június 23. - New 
York, 1988. március 19.) Harc a harmadik halállal 
(1976) című könyvében a devecseri ifjú korát is leírja, 
s megismerhetjük a század eleji kisvárost is a hite-
les visszaemlékezéséből. 120 éve született Pölöskey 

István vendéglős. (Lovászpatona, 1899. - Devecser, 
1958.) 1926-ban vette át a 200 éves Esterházy nagy-
vendéglőt. Átalakította és modernizálta az épületet, 
s kerthelyiséget létesített. Devecser és környékének 
kitüntetett találkozóhelye lett. A közismert és ked-
velt vendéglős részt vett a közéletben is. (Tagja volt a 
Katolikus Legényegyletnek, a Polgári Olvasókörnek, 
elöljárója az Ipartestületi Széknek.) 80 éve halt meg 
gr. Esterházy Ferenc zeneszerző. (Devecser, 1896. 
január 28. - Stockholm, 1939. március 12.) Bécsben 
végezte zenei tanulmányait. A New York-i College 
of Musicon szerezte doktorátusát. Tatán telepedett 
le, s itt tartózkodásakor több szabadtéri zenei előa-
dást rendezett. A szerelmes levél című vígjátékát a 
budapesti Operaház is bemutatta. 1935-ben Ausztria 
zene- és színészetügyi kormánybiztosa lett. 130 éve 
született Vági Lajos bankigazgató. (Devecser, 1889. 
- Budapest, 1940. október 3.) 1908-ban lett a deve-
cseri Hitelpénztárnál gyakornok és ez évtől titkára 
a Devecseri Kereskedők és Iparosok Körének. 1923-
tól volt az általa alapított Devecseri Mezőgazdasági, 
Kereskedelmi és Iparbank Rt. ügyvezető igazgatója. 
Közben tevékenyen vett részt a helyi közéletben. (Tag-
ja a községi képviselő-testületnek, háznagya, választ-
mányi tagja a Kaszinónak, a Katolikus Daloskörnek 
és a Polgári Lövészegyletnek.) 1934-ben költözött 
el Devecserből. 130 éve született Telkes (Tánczer)  
Lajos telekkönyvvezető. (Felsőbánya, 1889. július 3. 
- Devecser, 1964. január 31.) 1919-ben nevezték ki a 
devecseri telekkönyvi hivatal vezetőjévé. Tevékeny 
részese volt Devecser közéletének. (Elnöke a Tenisz 
Egyesületnek, pénztárosa a Polgári Iskolai Társulat-
nak, ügyvezető alelnöke a Magyar Turista Egyesület 
Somló Osztályának, könyvtárosa a Kaszinónak.)  
Dr. Németh József 1938-ban megjelent Somló című 
könyvében megtalálható Telkes Lajosnak a hegyről 
írt verse. 100 éve, az 1919-es vörös terror idején estek 
áldozatul: Baják István, Bőnyi Gyula, Ferenczi Lajos, 
Krassovszky Gyula, Somogyi János. Emléküket tábla 
őrzi. 190 éve született Kerkápoly Tivadar honvéd szá-
zados. (Kővágóörs, 1829. július 26. - Devecser, 1911. 
december 13.) Nemzetőrként vett részt a Jellasics 
csapatai elleni harcokban. 1848. október elsejétől a 
honvédsereg tagja volt főhadnagyként. 1849-ben már 
századosi rangban harcolt a 47. honvédzászlóaljban. 
Részt vett a budai vár visszavívásában is. A világo-
si fegyverletétel után közlegényként besorozták az 
osztrák hadseregbe. Őrmesterként szabadult onnan 
tíz év eltelte után. Ezután jegyző volt Nemesvámo-
son, Felsőörsön pedig postamester.  1910-ben köl-

tözött Devecserbe leányához Szelestey Gyulánéhoz,  
Kerkápoly Malvinához. Rövid betegség után 1911-
ben halt meg. Sírja a r. katolikus temetőben található.

Czeidli József

Száz éve, 1918. november 11-én, 11 órakor, az első 
világháború lezárásaképpen a compiégne-i erdő-
ben, a híressé vált vasúti kocsiban, megállapodtak 
a világháború befejezéséről és aláírták a fegyverszü-
netet. Ferdinand Foch francia marsall itt diktálta le 
a szövetségesek feltételeit a Matthias Erzberger né-
met centrumpárti képviselő vezette fegyverszüneti 
delegációnak. (Később a szerződés aláírása miatt 
meggyilkolták.) A Kultura Magazin  2013. november 
11. számában megjelent e témájú cikkben olvasható 
a diktátum szövege: „A feltételek többek között tar-
talmazták, hogy a németek 14 napon belül kiürítik 
a megszállt területeket (beleértve Elzász-Lotaringi-
át, Belgiumot, Luxemburgot és a Rajna bal partját), 
Keleten pedig visszavonulnak az 1914. évi vonalak 
mögé. A németek haladéktalanul szabadon bocsátják 
a hadifoglyokat. A német hadsereg 5 ezer ágyút, 25 

ezer géppisztolyt és 1700 repülőgépet, illetve 5 ezer 
mozdonyt, 150 ezer vasúti kocsit és 5 ezer teherautót 
átad a szövetségeseknek. A német flottát lefegyver-
zik, de a kikötők blokádját nem oldják fel.” Az első 
világháború (1914-18) a központi hatalmak vere-
ségével ért véget, mely közel 10 millió ember életét 
követelte. (Németország és a szövetségesek hivata-
losan még hosszú ideig hadban álltak egymással. A 
végleges békeszerződést 1918. június 28-án a párizsi 
békekonferencia keretében Versailles-ban írták alá. 
Érdekes megemlíteni, hogy 22 év elmúltával Adolf 
Hitler felkutatta és a compiégne-i erdőbe vitette a 
vasúti kocsit, ahol tollba mondta 1940. június 22-
én a franciáknak az akkori fegyverszünet feltételeit. 

Czeidli József  
Forrás: Internet

Történelmi Mozaik

NEVES ÉVFORDULÓSAINK      

SZÁZ ÉVE ÉRT VÉGET AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ     

Gyógyszertár és az Esterházy nagyvendéglő
Fotó: Archív (képeslap)

gr. Esterházy Ferenc zeneszerző portréja
Fotó: Archív

A szövetséges delegátusok: jobbról a második Foch 
marsall, Hope és Wemyss brit admirálisoktól köz-
refogva. A kép közvetlenül azután készült, hogy a 
németek aláírták az egyezményt
Fotó: Archív, Internet



- 14 - Alapítva 1927-ben

Él a fenti közmondásnak egy másik változata 
is: minden nap egy alma, az orvost távol tartja. 
Mindkét bölcsesség lényege: fogyasszunk gyü-
mölcsöt, mert hasznára válik szervezetünknek. 
Már javában itt az ősz, tán a betakarítások végére 
is értek, akiknek volt mit szedni a kertjükben. 
Mások pedig vásárlással tárolnak be kicsit a tél-
re, vagy szakaszosan töltik meg az éléskamrát, 
pincét, a mélyhűtőt a család igénye szerint. A téli 
almafajtákat szeptemberben és októberben szü-
retelik, hosszú távú tárolásra alkalmasak. Bizo-
nyos téli fajták jó feltételekkel májusig is megma-
radnak. Az alma utóérő gyümölcs. A megfelelő 
időben szedett téli alma jól tárolható és hetek, 
hónapok alatt a pincében, kamrában érik be és 
válik igazán ízletes, élvezhető gyümölccsé. Meg-
változik a gyümölcs külső, belső színe, puhább 
és édesebb lesz a húsa. Néhány fajta különösen 
jól tűri a hosszabb tárolást. Innen kapta nevét 
például a már alig elérhető húsvéti rozmaring 
is. Az érett korában sárgává váló golden alma is 
közismerten jól tárolható házi körülmények kö-
zött is. A legnépszerűbb és leggyakoribb almafaj-
ták: elstar, fertődi téli, jonatán, golden delicious, 
idared, jonagold, mutsu, red delicious, rubinola, 
starking, summerred. Több közülük keresztezés 
eredményeként „született meg”, mint a (jona-
tán+golden) jonagold. Biztosan mindenki ismer 
a felsoroltak közül néhányat. A goldent aranyló 
színéről sárga almának is hívja a népnyelv, a 
starking pedig jól felismerhető a szív alakjáról, 
a csúcsos, hegyes végéről. A valaha hazánkban 
igen népszerű, sok (szabolcsi) almáskertben ter-
mő jonatán szinte eltűnőben van. Kár. Pogácsa 
almával meg már alig találkozunk. Pedig alakja 
miatt ezt a fajtát legkönnyebb, leggazdaságosabb 
reszelni az almás pitébe. Az alma szervezetre 
gyakorolt pozitív hatását ősidők óta ismerjük. 
De tudják-e, hogy a vékonyra lehámozott, meg-
szárított almahéjból milyen finom tea készíthető 
mikor hull a hó. A pektintartalom e teában a leg-
nagyobb. Ne dobjuk el tehát a szép, egészséges 
héjat. Szárítsuk meg, s főzzünk teát belőle! Itt 
biztosak lehetünk az alapanyag minőségében. A 
téli alma fogyasztási, érettség állapotát viszony-
lag könnyű megállapítani. A legkézenfekvőbb 
módszer a gyümölcs ízlelése. Harapjunk bele, 
s ha finomnak érezzük, kellemes fogyasztani, 
akkor érettnek nyilváníthatjuk. Jóval nehezebb 
meghatározni az optimális szedési időt. Már csak 
azért is, mert a fán sem egyszerre érnek meg az 
almák. A napsütötte, külső részen hamarabb, 
az északi oldalon, a fa belső felén később. Több 
hét is lehet a különbség egy ugyanazon fa gyü-
mölcseinek érési idejében. Vonatkozik ez más, 
akár a körte, barack, szilva stb. gyümölcsre is. A 
túl korán szedett alma minősége az utóérésben 
is gyengébb lesz és elmarad az érés vége felé 
tapasztalható súlygyarapodás. A késve betaka-
rított alma veszít tárolhatóságából és negatívan 
hathat a fa következő évi termésmennyiségére. 
A gyümölcshullásra hajlamos, régebbi fajtáknál 
éppen a hullás jelzi a szedés megkezdésének 
(legkésőbbi) időpontját. Nagyanyáink, anyáink 
praktikái közé tartozott, hogy egy-egy szép gyü-

mölcsöt a kocsányára kötött vékony madzaggal, 
cukorspárgával felfüggesztették a kamrában, így 
őrizve meg a téli ünnepek idejére a legszebbe-
ket. Szőlőt is fűztek így fel, „fejjel lefelé” lógat-
va, hogy a fürtben a bogyók minél szellősebben 
terüljenek szét. 
Az utóbbi néhány évben a magyar zöldségesek 
kínálatában is megjelent a (kopasz) barackba ol-
tott, kicsit a ringlóra is emlékeztető datolyaszilva.  
De kapott más neveket is: hurma, sharon-gyü-
mölcs, persimmon, lótuszszilva, virginiai szil-
va, licsi paradicsom, kákó. Nálunk a khakiként 
ismert gyümölcs a hamarosan megérkező téli 
időszakban üde színfoltja lehet a konyhánknak, 
és lágy ízével az egész családot leveheti a lábáról. 
A háziasszonyokon, a gasztronómiát is kedvelő 
férfiakon múlik majd, hogy mennyire szerettetik 
meg ezt a nemes gyümölcsöt a gyerekekkel is. 
Nézzük, mit ír róla a szakirodalom: A datolyaszil-
va ázsiai gyökerei mellett egyik fajtája Európában 
őshonos. A görögök által „Zeusz tüzeként” neve-
zett gyümölcs mindig is kedvelt volt. Az istenek 
gyümölcsének másik neve, mint fent jeleztük, a 
„khaki”. Valószínűleg a kínai gyógyászatban is 
használt kifejezésből a „ka” (lélek) és „ki” (ener-
gia) szavakból született a gyümölcs neve. A név, 
jelentése miatt Ázsiában vallási kapcsolat fűzi 
az embereket e gyümölcshöz. A halottak lelkei 
számára ezt a gyümölcsöt ajánlották fel az oltá-
rokon. A spirituális tartalom mellett Japánban 
és Kínában a gyümölcsöt gyógyászati célokra is 
felhasználták. A japán datolyaszilvák őse pedig 
közel 1000 évvel korábban Kínából jutott a szi-
getországba. A gyümölcs ősz végére, tél elejére 
érik be, mire már a levél is lehull a fáról: kis lám-
pásokként világítanak a gyümölcsfán, amikor 
már szinte levél sincs rajta. Nálunk egzotikusnak 
számít még a datolyaszilva, pedig déli fekvésű, 
védett helyen itt is megterem! Már devecseri gyü-
mölcsöskertben is sikerrel nevelik, fogyasztják 
finom termését. Krepsz Béláék kertjében láthat-

tam, több éve termő, viruló fát, tele egészséges, 
gyönyörű gyümölcsökkel. Védettebb kertekben, 
a Somló déli oldalán jó lenne, ha mások is meg-
próbálkoznának vele. A datolyaszilva a narancs-
sárga minden árnyalatában játszik, őszibarack, 
vagy nagyobb sárgabarack nagyságú, mag nélküli 
gömbölyded gyümölcs. Ízében kissé hordozza is a 
sárgabarack és a ringlószilva jellegzetes aromáját. 
A datolyaszilva élettani hatása nem elhanyagolha-
tó, ezért vált fontos gyümölccsé a Távol-Keleten, 
s nálunk is tért hódít. A datolyaszilvát általában 
nyersen fogyasztják, erős, viaszos jellegű héját le 
kell hámozni. Használták az agyi elváltozások 
(agyvérzés, agyhártyagyulladás, daganat) ke-
zelésére, a hajnövekedés serkentésére, a szájon 
kialakult sebek, a légutak gyógyítására, a torok-
fájás, a torokgyulladás, illetve a hörghurut tüne-
teinek enyhítésére. Köptetőként is alkalmazzák. 
Az emésztőrendszerben kialakuló problémák 
kezelésében és a vérszegénység orvoslásában 
is jól hasznosítható ez a gyümölcs. Manapság 
főleg a rákgyógyítás terén bizonyul hatékony 
ellenszernek. A datolyaszilvában található nát-
rium, vas, kalcium, folsav és B-vitaminok, E, P, 
C-vitamin is. A vásárlásnál figyeljünk arra, hogy 
sérülésmentes példányokat vegyünk. Mivel a 
datolyaszilva utóérő gyümölcs, így nyugodtan 
vehetünk éretlenebbnek tűnő szemeket is. A 
datolyaszilva akkor a legfinomabb, amikor már 
megpuhult, keményebb állapotában nem is ér-
demes megkóstolni, mert csak az érés folyamán 
tűnnek el belőle a csersavak. Az érett példányok 
viszonylag rövidebb ideig eltarthatóak, pár napot 
bírnak csak ki a hűtőszekrényben. Nem túl olcsó, 
de azért már elérhető. Szemenként árulják, mint 
a fügét. A tej alapú turmixokon kívül, a manap-
ság igen divatos, egészséges smoothie-khoz is 
jó alapanyag a khaki. Ázsiában, Amerikában 
nagy hagyománya van a szárított datolyaszilva 
fogyasztásának, bort és likőrt is készítenek belőle. 

M. Mester Katalin

Házunk Tája

MINDEN NAP EGY ALMA, EGÉSZSÉG OLTALMA..., 
ÉS A DATOLYASZILVÁRÓL…

Devecserben is terem a datolyaszilva
Fotó: Krepsz Adél
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KÖNYVAJÁNLÓ
Felnőtteknek:

Szilvási Lajos: Csillaghullás

Szilvási Lajos regényeit sokan szeretik, de 
eddig kevesen olvashatták el ezt a könyvét. 
Bár a XX. század egyik legolvasottabb ma-
gyar írójáról van szó, az első regényeihez 
nagyon nehéz hozzájutni. Ilyen ritka könyv 
az eredetileg 1960-ban megjelent Csillag-
hullás is, melyet 1956 és 59 között írt az 
akkor már többkönyves szerző. A regény 
cselekménye a második világháború négy 
évét követi végig emberközelből, különböző 
társadalmi státuszú és élethelyzetű szerep-
lők szemszögéből, bepillantást adva magán-
életükbe, szerelmeikbe, kiútkeresésükbe. A 
Csillaghullást legfeljebb könyvaukciókon 
lehetett megszerezni, ahol viszont több 
tízezer forintért keltek el még az erősen 
kopottas példányok is. Ezért sok - köny-
vespolcokon féltve őrzött - Szilvási-soro-
zatból eddig kényszerűen hiányzott ez a 
regény. A gyűjtők és a rajongók kérésére 
2017-ben kiadták a szerző első könyvét, a 
Középiskolásokat, most pedig a könyves-
boltokba került a Csillaghullás is, bízva 
benne, hogy örömmel fogadják a Szilvás 

Lajos regényeit kedvelők.

Gyerekeknek:
Tersánszky Józsi Jenő: Misi mókus

Az iskolai fegyelembe nem akar bele-
szokni az örökmozgó kis mókuskölyök. 
Inkább világgá megy, hogy megkeresse 
az örökké termő fát. Sok viszontagságon 
megy keresztül és érdekes kalandok sorát 
éli meg, végül a szíve mégis hazahúzza. 
Ebből az elragadóan bájos és mulatságos 
történetből az író csillogó humora árad 
a kis olvasók felé. Kass János tréfás, vi-
dám rajzai teszik még emlékezetesebbé 

a meseregényt.

Devecseri Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház

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

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

Azt már az idény elején tudni lehetett, hogy felnőtt 
labdarúgóinknak az őszi szezon második fele lesz 
a nehezebb. Ez sajnos be is igazolódott. Az utolsó 
4 fordulóban mindössze egy pontot szerzett a csa-
pat. De haladjunk sorban a mérkőzésekkel. A 10. 
fordulóban Magyarpolányt látta vendégül a csapat 
és fordulatos mérkőzésen 4:3-ra sikerült legyőzni a 
vendégeket. A gólokat Szakonyi Stefán (2), Horváth 
Gábor és Burucs Károly szerezte. Az első játékrész-
ben egy védelmi megingást kihasználva a polányi 
csapat szerzett vezetést, amit még a szünet előtt 
sikerült ledolgozni. A második félidőt aktívabban 
kezdte a hazai együttes. Egy negyedórás „gólpará-
déból” ők jöttek ki jobban, és máris 4:2 állt az ered-
ményjelzőn. A végén még szépítettek a vendégek, de 
sikerült itthon tartani a három pontot. A következő 
körben Balatonalmádi vendége volt a csapat. Az 
eredmények és a szerzett pontok alapján a hazaiak 
jóval esélyesebbek voltak. A vendégek védekezése 
azonban 90 percen keresztül jól működött, az almádi 
gárda gyakorlatilag helyzetet sem tudott kialakítani, 
ellenben a vendégek több veszélyes kontrát is vezet-
tek a találkozón. Összességében a döntetlen reális 
eredmény. A 12. fordulóban szomszédvári rangadót 
rendeztek. Az Ajka Kristály volt a Szpari vendége. A 
hazaiak ismét bravúrra készültek a nyáron alaposan 
átalakult és megerősödött vendégekkel szemben. Ez 
az álom egészen elképesztő módon már a 16. perc-
ben szertefoszlott. Egy szerencsésen megpattanó 
fejest és két nagyon eltalált lövést követően 0:3 volt 
az állás. A 24. percben a hazai „gólzsák” Szakonyi 
Stefán révén ugyan gyorsan sikerült szépíteni, de 
többet nem tudott hozzátenni a csapat, gyakorlatilag 
helyzetet sem tudtak kialakítani, így megérdemelten 
vitték el a vendégek a három pontot. A következő 
körben dupla forduló keretében hétközi mérkőzé-
sen, a tavaly még NB III-as Veszprém látta vendégül 
csapatunkat. Sajnos a hazaiak gyorsan „lerendezték” 
a mérkőzést, a félidőben már 5:0-ra vezettek. Aztán 
a második félidőben valami megváltozott. Elkezdett 
focizni a Szpari – sajnos már mindegy volt – és a 
szezon leglátványosabb félidejét produkálták, pedig 
az ellenfél ugyanolyan nyomást próbált gyakorolni 
csapatunkra, mint az első félidőben. A dupla forduló 
második mérkőzésén, hétvégén, a szintén megerő-
södött, de borzasztó gyengén teljesítő Balatonfűzfő 
látogatott városunkba. Az osztályhoz képest nagy 
iramú mérkőzést játszott a két csapat egymással, 
végül a fordulatokban gazdag találkozón igazsá-
gos 3:3-as döntetlen született. A Devecser SE gól-
jait Szakonyi Stefán (2) és Kiss László szerezte. Az 
őszi utolsó fordulóban a tavalyi dobogós és idén is 
arra pályázó Tihany vendége volt a Szpari. Jól kez-
dett a csapat a támadólag fellépő és a labdát többet 
birtokló hazaiak ellen. A devecseri csapat akarata 

érvényesült, szervezetten védekezett, labdaszerzés 
után többször eljutottak az ellenfél kapujáig, aminek 
eredményeképp az első 20 perc végén a vezetést is 
megszerezték. A hazaiak egy védelmi hibát kihasz-
nálva és egy megpattanó keresztbe lőtt labdából saját 
javukra fordították az eredményt. A második félidő 
abszolút a Devecser játékáról szólt. Az ellenfelet 
saját térfelükre kényszerítették, több lehetőséget is 
elpuskáztak. Nem sikerült az egyenlítés a végére tel-
jesen kinyíló vendég csapatnak, sőt a végén a tihanyi 
gárda még be is biztosította győzelmét. A mérkőzés 
beszámolójához hozzátartozik, hogy a játékvezetés 
kritikán aluli volt. A mérkőzés „vezéráldozata” Sza-
konyi Stefán, akit kiállított a játékvezető és három 
mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

U19-es csapatunk sem remekelt az elmúlt öt for-
dulóban. Egy győzelem mellett négy vereséget sze-
dett össze Sándor László alakulata. A mérkőzések 
időrendben: Devecser-Magyarpolány 3:5. Hazai 
gólszerzők; Orsós Richárd, Keringer Máté és egy 
öngól született. Balatonalmádi–Devecser 4:2. A 
vendégek két gólját Keringer Máté szerezte. Ezen 
időszak egyetlen győzelme a következő körben az 
Ajka Kristály ellen született. Keringer Máté és Orsós 
Roland góljaira mindössze egy vendéggól érkezett, 
így a mérkőzés végeredménye 2:1 lett a Szpari javá-
ra. A 14. fordulóban Balatonfűzfő vitte el a három 
pontot Devecserből, a hazaiak szemszögéből 2:4-es 
összesítéssel. A devecseri gólokat Juhász Gergő és 
Keringer Máté szerezte. Az őszi záró fordulóban, 
Tihanyban 4:0-s vereséget szenvedett csapatunk.

U16-os csapatunknak már véget ért az őszi pont-
vadászat. Tahin József tanítványai már az őszi sze-
zonban több pontot szereztek, mint az előző év 
teljes bajnokságát tekintve. A csapat eddig nem 
közölt eredményei: Devecser–Úrkút 4:7. A hazai 
gólszerzők: Orsós György (2), Marton Renátó és 
Fülöp Máté. Veszprémi Foci Centrum–Devecser 
15:0. Devecser–Magyarpolány 1:8, gólszerzőnk Ju-
hász Gergő. Az őszi záró körben Tapolca–Devecser 
13:3, csapatunk gólszerzői: Orsós György (2) és 
Juhász Gergő.

U14-es csapatunknak is véget ért az őszi menetelés. 
Ebben a korosztályban is több pontot szereztünk fél 
év alatt, mint tavaly az egész bajnokságban. Illés 
Norbert tanítványainak a mérkőzései a követke-
zőképp alakultak: FC Ajka (pontot sem vesztettek 
ősszel)–Devecser 5:3. A vendégcsapat gólszerzői: 
Bogdán Renátó (2) és Boros Krisztofer. Devecser–
Tapolca 7:1, gólszerzők: Forgács Dominik (5), Orsós 
Benjamin és Bogdán Renátó. Ajka Kristály-Devecser 
1:7. Gólszerzőink: Forgács Dominik (2), Bogdán 
Renátó (2), Orsós Benjamin, Tátrai Levente, Far-
kas Máté. Devecser–Ugod 12:2, a gólokat Orsós 
Benjamin (3), Bogdán Renátó (3), Farkas Máté, 
Forgács Alex, Horváth Bálint, Forgács Dominik, 
Tátrai Levente szerezte és még egy öngól született.

Női csapatunknak az őszi szezonból csak egy mér-
kőzése volt hátra az idei „csonka” bajnokságban. 
Scheily József ”lányai” Balatonfűzfőt látták vendé-
gül. A Balaton-partiak éltek is vendégszeretetünkkel 
és 5:2 arányban megnyerték a találkozót. Mindkét 
gólunkat Horváth Virág szerezte.

Cserna Róbert

TOVÁBBRA IS POTYOGTAK A GÓLOK FOCIBAN
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: K, A, É, A, 
I, T, R) 11./ Fohász 12./ Lítium vegyjele 13./ Olyan hely a sivatagban, ahol 
víz és növényzet van. 14./ Egyiptom fővárosa 16./ Igekötő 18./ Határozott 
névelő 19./ Latinul: ego 20./ Sikér 22./ Kossuth Nagydíjas filmrendező (.... 
Sándor) 23./ Elképzelés 25./ Z-t követi az ábécében 26./ Moszat 28./ Tarló 
rész! 29./ Bakfart Bálint hangszere 32./ Tárgykör, tematika 33./ Ferenc Jó-
zsef feleségének beceneve 34./ Góré közepe! 35./ Zambia és Málta autójele 
36./ Tíz szélei! 38./ Szolmizációs hang 40./ Nem fölé 43./ Van ilyen fűtés is! 
45./ Alumínium vegyjele 47./ Fércel 49./ Van ilyen hírlap! 51./ Hókunyhó   
FÜGGŐLEGES: 2./ Nagy jégfelület repedésének hangja 3./ Imre becézve 
4./ Szekíroz 5./ Hollandia autójele 6./ Ellenez 7./ Szlengben a mozi 8./ 
Lak 9./ Haza közepe! 10./ ...  Appia (A  Római Birodalom legfontosabb 
útja) 14./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk: Ü, A, L, E, 
Á) 15./ Kutrica 17./ Egymást követő magánhangzók 21./ Imre herceg ne-
velője (... püspök) 23./ Támaszték 24./ Rág szélei! 27./ Főtitkára - 2017. 
január elsejétől: António Guterres 30./ Ausztria és Olaszország autójele 
31./ .... Lajos (Devecseri kántortanító, Gárdonyi Géza néptanító főnöke) 
37./ Batyk is ebben a megyében van 39./ Magasztal 41./ Van ilyen helyzet 
a fociban! 42./ Állami Számvevőszék (Rövidítve!) 43./ Száz négyzetgyöke 
44./ Budapesti színház. Igazgatója Eszenyi Enikő 46./ Márton szárnyasa 
48./ Tál szélei! 50./ Kettőzve: az Öreg-tó városa 52./ G-t követi az ábécében

Czeidli József
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REJTVÉNY
NAGY LÁSZLÓ: KRIZANTÉMHumoros bölcsesség:

Az igazi nő sohasem vitatkozik, hanem elmagyarázza, hogy miért neki van 
igaza.
Baleset után a rendőr mondja a vétkes sofőrnek:
- Asszonyom, ha nem működik az index-lámpája, akkor a kezével kell jeleznie 
a váltás irányát.
- Hiszen jeleztem én, hogy lekanyarodom…
- Miért nem vette figyelembe, hogy a hölgy kanyarodik? – kérdezi a rendőr a 
másik sofőrt. 
-Azt hittem, hogy csak a körömlakkját szárítgatja, hisz a nejem is mindig így 
csinálja…

Egy acélipari miniszteri tanácsos kopog a mennyország kapuján. Szent Péter 
kiszól: Itt ilyen alakokra nincs szükség, menj a pokolba! Pár hét múlva telefo-
nál az ördög Péternek: 
- Kérlek, vegyétek vissza hozzátok ezt a tanácsost, mi nem tudunk vele mit 
kezdeni. Már négy kohót leállított és ezer embert elbocsátott…  
(Forrás: Szabad Föld 1988.)
Az ügyvéd dönt
- Hát magával meg mi történt? – érdeklődik a mankóval közlekedő szomszéd-
jától Szabó úr.
- Közlekedési baleset ért. – feleli.
- És mankó nélkül egyáltalán nem tud járni?
- Már magam sem tudom! Az orvos szerint tudok, az ügyvédem szerint nem.

Gyűjtötte: M. Mester Katalin

2018 októberében született:
Bognár Sándor és Szilvás Noémi kislánya: Kata (10.01.); Varga Barnabás 
és Horváth Martina Vanda kisfia: Olivér (10.03.); Bognár Ferenc és Gyenge 
Szabina kisfia: Bálint (10.07.)
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

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.

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


