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ÚJÉVKÖSZÖNTŐ
„2019 A GYARAPODÁS ÉS FEJLŐDÉS ÉVE VOLT”

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
Devecser Város Önkormányzata hagyományos
újévi fogadására várta 2020. január 9-én a Városi
Könyvtárba partnereit, a település vállalkozóit, az
intézmények, rendvédelmi szervek, civil szervezetek vezetőit, képviselőit.
A megjelenteket Szente-Takács Anna igazgató
asszony köszöntötte, majd Ferenczi Gábor polgármester évértékelő, az új évet köszöntő beszédében

kiemelte, az elmúlt év a gyarapodás és fejlődés
éve volt. Gazdag kulturális élet, az önkormányzat
kiváló együttműködése az intézményekkel, civil
szervezetekkel, vállalkozásokkal és a különböző
szervekkel jellemezte a 2019-es esztendőt. Szólt
a város közéletét ért súlyos veszteségekről, Ormándlaky Péter karnagy és zenetanár, valamint
Szabó István vállalkozó haláláról, akik hatalmas,
betölthetetlen űrt hagytak maguk után.

KEDVES OLVASÓINK!
Hozzászoktunk, hogy minden év hoz változásokat. Nem maradt
ki ebből a Devecseri Ujság sem. Költségvetési megszorítások miatt 2020-ban (mint már észre vehették) városunk lapja kéthavonta
jelenik meg.
A főszerkesztői „székben” is változások történtek, Vincze Barbara
2019 december végével elköszönt az újságtól, helyét Szente-Takács
Anna vette át.
Szerkesztőbizottság

Devecser első embere hangsúlyozta, ahhoz, hogy
a település fejlődjön, szükséges a nyugodt közélet,
az együttműködés azon emberek és szervezetek
között, akik a város jelenét és jövőjét formálják.
Átfogó képet adott Devecser anyagi helyzetéről,
s megjegyezte, a helyi gazdasági élet folyamatos
növekedése ad alapot a város fejlődéséhez.
(Folytatás a 11. oldalon)
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
ÜNNEP KÖNYVBEMUTATÓVAL

Január 22-én, a magyar kultúra napján a Városi
Könyvtár olvasótermében gyűltek össze Devecser kultúrakedvelői. Ezen a napon tisztázta le
a kézirat tanúsága szerint a Himnusz megírását
Kölcsey Ferenc 1823-ban, mely Erkel Ferenc
zenéjével Magyarország nemzeti himnusza lett.
1989 óta ünnepeljük erre az eseményre emlékezve a magyar kultúra napját.
A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
valamennyi dolgozója nevében Szente-Takács
Anna igazgató asszony köszöntötte a megjelenteket. Rövid köszöntőjében hitvallásként
fogalmazta meg: „az intézmény dolgozóinak
szívében január 22. nemhogy pirossal, de izzó
vörös színnel van írva. Hisszük, hogy a magunk
eszközeivel, mindennapi munkánkkal hozzá
tudunk járulni nemzeti kultúránk értékeinek
megőrzéséhez, élményt tudunk nyújtani, s értéket tudunk közvetíteni a hozzánk betérőknek.”
Ferenczi Gábor polgármester ünnepi beszédében kitért arra, hogy a Himnusz születése
mellett ez a nap a magyar nyelv ünnepe is.
A nyelvé, mely a lélek lelke, önazonosságunk
eszköze. Kiemelte, a kultúra napja lehetőséget
teremt visszatekinteni az elmúlt év kulturális
eseményeire, a kulturális területen dolgozók
számára köszönetet mondani. Emellett kiemelte a Gárdonyi Géza Emléktársaság, a Devecseri Alkotókör és a Zeneiskola tevékenységét is,
mellyel hozzájárulnak a város gazdag kulturális
életéhez. Megjegyezte, köszönetet kell mondani

VÁLLALKOZÓI FÓRUM

Devecser Város Önkormányzata nevében Ferenczi Gábor polgármester fogadta a vállalkozói fórumon megjelent gazdasági szereplőket
a Művelődési Házban 2020. február 5-én. A
találkozó célja a kapcsolattartás fontosságának, az együttgondolkodás szükségességének
érzékeltetése volt.
Ferenczi Gábor részletes tájékoztatást adott a
település gazdasági helyzetéről, az önkormányzat elmúlt évi eredményeiről, s az idei évre vonatkozó célkitűzéseiről.
A fórumon a megjelent gazdasági társaságok,

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
azon oktatási-nevelési intézményben dolgozóknak is, akik igyekeznek átadni a magyar
kultúrát a gyermekeknek, s fontosnak tartják
a tehetséggondozást.
Kosztolányi Dezső szavait idézve: „Az a tény,
hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb
eseménye, melyhez nincs fogható...” hangsúlyozta a hazafias nevelés, a nemzeti öntudatra
nevelés fontosságát, melyhez partner Devecser
közössége.
Az ünnepi gondolatok után Czeidli József „Devecser díszpolgárai” című kötetével ismerked-

cégek képviselői röviden összefoglalva bemutatták tevékenységüket, ismertették fejlesztési
elképzeléseiket a vonzó gazdasági környezet
kialakítására vonatkozóan.
A fórumon többek között megoldandó problémaként merült fel a szakképezett munkaerő
hiánya, a vállalkozások leendő dolgozóinak a
megfelelő lakhatási lehetőségek biztosítása.
Említésre került Devecser térségi központi,
járási székhelyi rangjával járó szerepe, feladatai, s a környező teleülésekkel való jó viszony
fenntartásának igénye.

hettek meg a résztvevők. A település történelmében, közéletében jelentős szerepet vállaló,
díszpolgári kitüntetésben részesült személyek
élettörténetét ismertette a szerző. Életrajzi adatokkal és anekdotákkal, személyes kapcsolatból
eredő életmorzsákkal gazdagított képes vetített
előadáson hozta közel a hallgatósághoz a könyvben szereplő elődeinket.
A jó hangulatú előadást követően Czeidli József dedikálta legújabb művét, s kötetlen beszélgetés közben már a következő kötetéről is
említést tett.
Szente-Takács Anna

A találkozót megtisztelte jelenlétével dr. Kovács
Zoltán országgyűlési képviselő, aki többek között tájékoztatást adott a 8-as főút – városunkat
is érintő – fejlesztési üteméről.
Ferenczi Gábor polgármester lezárásként megfogalmazta egy vállalkozói klub létrehozásának
lehetőségét, illetve a városvezetés és a meghatározó gazdasági szereplők közti rendszeres
konzultáció fontosságát.
Szente-Takács Anna

„TŰZZEL, VASSAL”
TÉLI OVI-GALÉRIA MEGNYITÓ A VACKOR ÓVODÁBAN

Az adventi időszak az ünnepet megelőző érzelmi ráhangolódás jegyében telik óvodánkban. E
napokban különös szükséglete jelentkezik gyermeknek, felnőttnek egyaránt, a szépre, a jóra, a
lelket nemesítőre. Ezt szolgálva Téli Ovi-Galéria megnyitó ünnepségünkre gyűlt össze óvodánk apraja-nagyja 2019. december 11- én. A
gyermekekkel, szülőkkel, kedves vendégeinkkel együtt köszöntöttük galériánk kiállítóját,
Gömbi Lászlót, devecseri alkotót. Nagy öröm
és büszkeség számunkra, hogy Téli Ovi-Galé-

riánkban „Tűzzel, vassal” című kiállításának,
szebbnél szebb kovácsoltvas alkotásainak adhatunk otthont. Laci sajnos e napon nem tudott
velünk ünnepelni.
Ünnepi rendezvényünkön elsőként téli dallamok
csendültek fel xilofonon Pankovicsné Zsuzsa
óvodapedagógus előadásában, majd egy varázslatos „csöndzsák” ajándékozta meg ünnepi hangokkal a hallgatóságot. Így télköszöntő énekkel és mondóka ritmusjátékával Kókné Nemes

Ágnes és Benkőné Ildikó óvodapedagógusok
előadásában, továbbá zenés-kreatív játékkal,
a tűznyelvecskék táncával a Mackó csoportos
Korcsok Júlia, Kék Veronika, Farkas Klarissza,
Kováts Kíra és óvodapedagógusuk, Fábián Anna
hoztak nekünk melegséget.
Ezt követően kedves munkatársunk, óvodánk
titkára, Gömbiné Kati mesélt férje, szeretett
hobbijáról. Szólt arról, hogy Laci gyermekkorában kovácsműhely közelében lakott, hallotta
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kovácsoltvas alkotásokat, s további inspirációt
merít belőlük.
Ezután elénk tárult Ovi-Galériánk varázslatos
világa, Imriné Szilvi óvodapedagógus keze munkáját dicsérő ajándékkal és népi köszöntőnkkel
köszöntük meg Lacinak, hogy gondos gazdái lehetünk formagazdag kovácsoltvas alkotásainak.
Kívánjuk, hogy adjon a Jó Isten további lelkes
alkotókedvet, tenni akarást, remek egészséget, hogy még sokáig – ahogy ő fogalmaz, – ez
a hobbija őt építse, és a környezetét szépítse.

Az alkotó, Gömbi László
a kalapács zörejét, akkor még nem gondolta,
hogy majd felnőtt korában házuk kovácsoltvas kerítését már saját maga készíti el. Több

mint 10 éve különböző dísz- és használati tárgyakat, ágyat, kerti székeket, gyertyatartókat,
szerszámokat, rózsákat, férfi ékszereket alkot.

Téli Ovi-Galériánk szeretettel vár minden kedves érdeklődőt, tekintsék meg, és gyönyörködjenek!

LÁSZLÓ ATTILA KARÁCSONYVÁRÓ KONCERTJE
A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház ünnepváró „ajándékaként” László Attila
koncertjén a teltházas közönség karácsonyváró zenei élménnyel gazdagodott. Szabó Gyula
színművész hangfelvételről elhangzó Ady Endre:
Karácsony című verse volt a nyitánya az estnek.
A csodálatos téli díszletet Koller Gyöngyi tanítónő álmodta meg és varázsolta a színpadra.

Szente-Takács Anna igazgatónő köszöntötte
a megjelenteket, és örömének adott hangot,
hogy a fiatal, tehetséges énekes már negyedik
alkalommal lép fel Devecserben. A közönség
most is jól szórakozott, László Attila sok-sok
dallal ajándékozva meg őket. Baráth András, a
Művelődési Ház munkatársa is kitett magáért,
technikai bravúrral havat hullatott a színpadra.
A vastaps kikövetelte ráadás szám után László
Attila dedikálta CD-lemezeit.
Czeidli József

László Attila a devecseri „hóesésben”
DVTV/Kovács Zsolt

ZENEISKOLA KARÁCSONYI KONCERTJE
A Zeneiskola hagyományos karácsonyi koncertjét 2019. december 11-én tartotta meg a
Művelődési Ház színháztermében. Az általános
iskola intézményvezetője, Mayer Gábor ünnepi
gondolatait mondta el a szépszámú közönségnek. Ihászné Szabó Katalin, a Zeneiskola intézményvezetője meleg szavakkal emlékezett
meg a közelmúltban elhunyt tanár kollégájáról,
Ormándlaky Péter karnagyról.

A karácsonyi örömzenélés a kicsik kórusának
műsorával kezdődött. Ezután léptek színpadra
a hangszeres szólisták. A furulyán, szaxofonon,
klarinéton, fuvolán, trombitán és zongorán
játszott művek meghitt karácsonyi hangulatot
teremtettek. A koncert végén újabb meghívást
kapott a hálás közönség 2019. december 21re, az Ifjúsági Fúvószenekar 20. születésnapi
koncertjére.
Czeidli József

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

Lennerné Pál Szilvia
óvodavezető
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ALSÓ TAGOZATOSOK KARÁCSONYI MŰSORA
Rendkívül sokszínű, gazdag programmal kívánt a szülőknek, meghívott vendégeknek és egymásnak békés karácsonyt a Gárdonyi Géza Általános Iskola alsó tagozata. Minden osztály egy-egy saját produkcióval lépett színpadra, mellyel melegséget, vidámságot loptak a nézők szívébe. A
délután legszebb és legértékesebb sajátossága volt az őszinte gyermeki mosoly, szeretet, mely minden színpadra lépő kisgyermekből sugárzott.

Fotó: Martonné Csom Adél

IDŐSEK KARÁCSONYA

2019. december 15-én vasárnap délután fél háromkor tartották az Idősek karácsonyát kisvárosunkban. Devecser adventi koszorúján ekkor
fellobbant fel a harmadik – az öröm - gyertya
lángja. A rózsaszínű gyertyát Nyárs Hajnalka
alpolgármester asszony és Bajók Józsefné képviselő asszony gyújtotta meg, mielőtt kezdetét
vette az Idősek karácsonya rendezvény a Művelődési Ház színháztermében.
A hópehelycsodákkal feldíszített színpad elbűvölő látványt nyújtott. Bár kint +10 Celsius is
volt, de a sokféle hópihe megidézte a telet. Ezen
alkalomból a 70 év feletti szépkorúakat ajándékozta meg a karácsonyi ünnepkör keretében
az önkormányzat. A közönséget Szente-Takács
Anna igazgató asszony köszöntötte, s moderálta

a műsort elejétől végéig. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Kovács Zoltán ország�gyűlési képviselő is.
Ferenczi Gábor polgármester ünnepi beszédében kiemelte, hogy egy település közösségének
kötelessége gondoskodni azokról, akik egész
életükben példát mutattak, szerettek, munkájukkal hozzájárultak a fejlődéshez. S nem csak
a családjuk számára teremtették meg a mindennapi létet, hanem aktívan építették azt a közösséget, ahol éltek, ahol élnek. Kisvárosunkban
550 fő töltötte be a 70. életévét, fogalmazott a
polgármester.
Dávid Eszter az általános iskola 7. b osztályos
kitűnő tanulója, kiváló énekese erdélyi, Küküllő-környéki, parajdi népdalcsokorral köszöntöt-

te a jelenlévőket. Olyan, érzékletes természeti
képeket felfestő, mély érzelmeket feltáró – még
soha nem hallott dallamok szálltak ki Eszter
arany-torkából, hogy néma csend lett úrrá a teremben, csak a gyönyörű hangok szálltak, göndörödtek ki Eszter ajkából… Horváth Liliána
az iskola 1. a osztályos diákja Orgoványi Anikó
Ünnep című kedves üzenetet hordozó meséjével
mosolyogtatta meg a közönséget. Elismerésre
méltó, hogy a kicsi lány megtanulta, segítség
nélkül elmondta azt a nem rövid verses mesét.
Ihászné Szabó Katalin zeneiskolai tanárnő és a
Bakos ikrek, Noémi és Réka 7. b osztályos tanulók triója szép karácsonyi dallamot varázsolt
a terembe. Ezt követően – a komoly, mély üzenetet hordozó – Fekete István Roráté című novellája hangzott el Dávid Eszter érett, megkapó
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előadásában. E novella mondanivalója abszolút
illett az Idősek karácsonya gondolatvilágába,
s egyben bemutatta az író, az írás hatalmát,
Fekete István „szívbe mártott tollát”. Aztán a
zene vette át a hatalmat, amikor a zeneiskola
trombitatanára Göcsei Márk és Hekele Dániel
pedagógiai asszisztens trombita duója hangzott
fel, hogy kellemes dallamokkal köszöntsék a
meghívottakat. Németh Sandró, aki szintén a
devecseri zeneiskolából került ki, jelenleg a székesfehérvári Gorsium Gimnázium és Művészeti
Szakgimnázium harmadéves jazz zongorista
tanulója, karácsonyi dallamokat szólaltatott
meg. A zongorajátékot követően egy örömteli
eseményre került sor.
Dr. Belső László, aki háziorvosi tevékenységével
hosszú évtizedeken át szolgálta a települést, s
ügyeletes orvosként a Somló-környékét is, a
Képviselő-testület döntése alapján a „Devecser Város Díszpolgára” címét vehette át. Az
emléklapot és a pecsétgyűrűt Ferenczi Gábor
polgármester és Nyárs Hajnalka alpolgármester
adták át a jelenleg gyengélkedő, de még mindig
a körzetében helytálló orvosnak. A közelállók
elmondása szerint, – mert mikrofont csak később kapott a doktor úr egy „köszönöm”-re, – az
emléklapot szorongatva elmondta, egész életében szíve mélyén arra vágyott, hogy a pályája
végén egyszer valaki azt mondja: Jó voltál öreg!
(Most ezen elismeréssel „megjött” a vágyott,
igen megszolgált, megérdemelt mondat…)

Devecser legújabb díszpolgára, dr. Belső László Bajók Józsefné képviselő asszony társaságában
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
A felemelő pillanatot követően a Devecseri Ifjú- vükre válogathattak az adventi vásár ékszerei
sági Fúvószenekar kiskoncertjét ezen az esten és kézműves díszei, kedves-gonosz manói és a
Hekele Fanni instruálta. A megjelentek a mű- különböző ízesítésű szaloncukrok közül. A rensor végén ajándékot vehettek át. A férfiaknak dezvény sikerét garantálta Devecser Város Önegy palack finom bor, a hölgyeknek egy színes kormányzata, a Devecseri Gyermekjóléti és Csakorallvirág volt a jelképes köszönet eddigi dol- ládsegítő Központ, a Devecseri Városi Könyvtár
gos életükért. A kellemes programról távozókat és Művelődési Ház, az Őszi Fény Nyugdíjas
az Őszi Fény Nyugdíjas Klub forralt borral és Klub, Tornai Tamás Pincészete, Mátics Attila
süteménnyel kínálta.
és a devecseri ügyes, ötletes, kézműves alkotók.
Az érdeklődők már a műsor kezdetén is ked-

PÁSZTORJÁTÉK ADVENT 4. VASÁRNAPJÁN

Advent negyedik vasárnapján a városi betlehemi jászol elé tervezett
ünnepséget a rossz időjárás miatt a Művelődési Ház színháztermében
rendezték meg. A megjelenteket az intézmény igazgatója, Szente-Takács
Anna köszöntötte. Ünnepi gondolatait megosztotta a közönséggel Nyárs
Hajnalka alpolgármester és Nagy Nándor Richárd plébános.
Az 1. a osztály tanulói pásztorjátékot adtak elő, melyet Nyárs Hajnalka
tanítónő állított színpadra. A gyermekek az előadás részeként lobbantották fel az adventi koszorú negyedik, szeretetet jelképező gyertyáját.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat látta vendégül az ünnepség valamennyi résztvevőjét.
Czeidli József

M. Mester Katalin
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SZALAGAVATÓ A MÁLTAIBAN…
Máltai Szeretetszolgálat vezetése évről-évre
tiszteletét teszi az ünnepségen.
Idén igazán lehetett gyönyörködni a szép fiatalokban, ahogy nyakkendősen feszítettek öltönyeikben. Valóban csinosak! – mondta az
egyik idősebb nő elismeréssel. Ugyancsak elegáns volt a lányok sötétkék övvel díszített fehér
blúza. A Művelődési Házban tartott eseményen
ünnepi beszédet mondott az intézmény vezetője, Kovács Éva, aki szívhez szóló gondolatokkal,
az oktatás szép pillanatait felidézve köszöntötte a 11. osztály tanulóit és a szülőket. Majd
ünnepélyes keretek között tűzte fel az osztályfőnök-igazgató a középiskolai évek végét, a
szakmai vizsgák közeledtét jelző szalagot az
ünnepelt tanulóknak.
A szalagavatói műsort a Jubiláte Női Kar, valamint Kurdi Róbert előadása színesítette. Az
est fénypontja a szalagok feltűzése mellett, a
végzősök keringője, nyitótánca volt, mely méltán csalt könnyeket a büszke szülők szemébe.
A máskor igen élénk, zsibongó diákok most
szemmel láthatóan megszeppenten viselkedtek a drukktól, hogy a legjobban sikerüljön a
koreografált, táncos produkció.

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
2020. február 7-én a Művelődési Ház színháztermében rendezték meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakközépiskola végzős

Ennél valószínűleg csak az év végi vizsgákon
lesznek visszafogottabbak a fiatalok. Addig is
kitartást, tanulásvággyal átitatott hónapokat
kívánunk a sikeres vizsgák reményében! Bővebben majd a ballagásról szólunk.
diákjainak szalagavató ünnepségét. Megtelt a
terem a meghívottakkal, a tanulók szüleivel,
rokonságukkal, ismerősökkel, barátokkal. A

Kedves Végzősök! Addig is szorgalmas mindennapokat!
M. Mester Katalin

KI MIT TUD KISCSŐSZÖN
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület az idei
évben is meghirdette a Ki Mit Tudot.
Az előválogatót követően 2020. január 25-én
rendezték meg a döntőt Kiscsőszön az Alkotóházban. A versenyen 4 kategóriában (ének,
vers és próza, tánc, egyéb) 28 produkcióval
találkozhattak a megjelentek, melyeket 4 fős
szakmai zsűri értékelt.
Iskolánkat, a Gárdonyi Géza Általános Iskolát
Horvát Liliána, Kovács Zsófi, Kurdi Levente 1.
a, Leja Larina, Szabó Zoé 2. a, Horváth Jázmin,
Orsós Dzsesszika 3. a, Orsós Bíborka 4. a, Bakos
Noémi, Bakos Réka, Dávid Eszter 7. b, Kelemen
Alexandra, Zsuzsics Cintia 8. a osztályos tanulók
képviselték, és szép eredményekkel búcsúztak
a 2020-as versenytől.
Minden előadó élményekkel, tapasztalatokkal,
elismerő ajándékkal térhetett haza. A legjobb
produkciókat kategóriánként értékelték.
Tanulóink a következő eredményeket érték el:
Kovács Zsófi ének kategória – bronz, Kurdi Levente vers- és próza kategória – bronz, Horváth
Jázmin vers-és próza kategória – közönségdíj,
Bakos Noémi vers-és próza kategória – arany,

Devecseri gyerekek Kiscsőszön
Fotó: Martonné Csom Adél
és Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola vándordíja, Dávid Eszter ének kategória – arany,
Bakos Réka egyéb kategória – ezüst.
Felkészítő tanáraik voltak: Nyárs Hajnalka, Kovács Krisztina, Martonné Csom Adél, Lenner

Éva, Horváth András Csabáné Treiber Ildikó,
és Ihászné Szabó Katalin.
Gratulálunk valamennyi versenyzőnek és a felkészítő pedagógusoknak!
Martonné Csom Adél

Közélet
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ÚJÉVI SÉTA A VÁROSBAN…
Már több éve indíttatást érzek, hogy az újév első
napjának délelőttjén tegyek egy nosztalgia-sétát kisvárosunk (fő)utcáin, megszemlélve lakóhelyünket, szeretett életterünket a még óévből
ocsúdó újévi félálmában. A séta azért érdekes,
mert magát az épített környezet, a meglévő valóságot úgy lehet szemlélni, hogy nem zavarja
meg semmi a látványt. Nem tereli el a figyelmet
a nagy közúti forgalom, téglával, fával megrakott teherautók, kamionok, személyautók hada,
a jövő-menő lakosság mozgása, s nyugodtan
visszanézhet az ember nemcsak önmagában,
hanem az épített környezet tekintetében is.
Akár néhány évtizedet is visszarepül a lélek,
ha a látvány némiképp megváltozott. Összehasonlítódik a múlt és a jelen. S feltolulnak a
jobbító, szebbítő szándékok, hogy mi mindent
tehetnénk még a szebb, jobb környezetért, életért. Vagy éppen mi mindent ne tennénk …
Így volt ez most is gondolataimban, ha akarja
az ember, ha nem.
A tűzoltószertár mellett elhaladva, idén már
nem üdvözölt a – vörösiszap-ömlés idején is
meglévő – zsemleszínű, emberbarát, hűséges,
öreg eb, aki mindig a bástya szélén sétált mellettem, tartva simogatásra a fejét. Nem csak az
ajándékba kapott tűzoltóautó, hanem elsőként
Öveges Pisti jutott eszembe, mint sokunknak,
azóta a nehéz december elejei nap óta. (Adj
Uram gyógyulást neki!) A Széchenyi utcában
szomorú szemmel nézem a jobb időket megélt
volt ÉDÁSZ épületét, udvarát. Utam lassan az
elhagyott Esterházy gróf cselédházai elé ér. A
lepusztult házak látványa lehangoló, s az udvar is hasonló hangulatot tükröz. Nejlonokat
lebegtet a szél a megbontott tetőn, vakolat hull
a járdára, amit már a ráfutó növényzet is elfed.
Sajnos sokan behajítják a kiürült pet palackju-

kat. E háznak, ennek az udvarnak már úgyis
mindegy, gondolják. Pedig nem. Valaha, úgy
80-100 éve az életet, a rendet tükrözte a házsor,
s az udvart bezengte a sok-sok ott lakó gyermek
hangos zsivalygása. Ne dobáljuk tele szeméttel,
tartsuk meg az épület méltóságát holtában is.
Rápillantok a járda mellé kiépített kis esővízelvezető csatornára, amit teljesen belepett a
hordalék, az avar. Így nem is töltheti be funkcióját. Egy helyen mindig tiszta ez a kis betoncsatorna, a Széchenyi utcai felújított, mindig
karbantartott ház előtt. Öröm nézni a bástyára
felfuttatott, mindig gondosan nyírt borostyánt
is. S még a tömbházbeliek is kitisztítják időnként a kis vízelvezető csatornát.
A Művelődési Ház udvara bizonyára felújítás, faés bokorültetés előtt áll. Most kopáran, letarolva
búslakodik. Élt már szebb időket, s biztosan a
tavasszal be is ültetik fákkal, bokrokkal. E nagyobbfajta, évelőknek híjában vagyunk, mert
a Várkert fáit igencsak megritkította a maholnap 10 évvel ezelőtti vörösiszap-ömlés. Meg
az öregtemető fáit, bokrait is jócskán megtizedelték azóta. Pedig e két, sok fát nevelő terület
volt Devecser tüdeje, ellensúlyozva valamiképp
a kipufogógázok, s egyéb szennyezések káros
hatásait. Tavasszal is ültessünk fát! Ha minden
udvarban csak eggyel lesz több, az már sokat
jelent a tisztább levegőért való küzdelemben.
Az utcán itt-ott tűzijátékok nyomai, patronhüvelyek, égett fapálcák.
A templom, az alsó iskola környéke szép rendezett. Kellemes szemlélődni itt, a kisvárosi főtéren, ami megőrizte a mezővárosok jellegzetes
központját: templom, iskola, urasági épület,
körben házak, üzletek, s a „községháza”, nálunk
most a Járási Hivatal. A templomi betlehem figurái a Kisjézust vigyázzák kitartóan a hűvös

falak között. Valaki azóta megszánta a kisdedet,
aki az éjféli misén még betakaratlanul feküdt
bölcsőjében. Most báránybőr melegíti. Jobb így
rátekinteni gyermeknek, az anyáknak, még ha
csak „egy tárgy” is.
A templom út felöli oldalán a frissen ültetett fák
is lombot bontanak tavasszal. S milyen szép lett
a Tóth Karcsiék háza! Biztosan sokba is került
a tető, a szép ablakok, a friss festés. Így téved a
szem ezután az ablakokra. A kínai üzlet ablakainak öreg fája lepergeti már a festéket, éppúgy,
mint a Klapka utcai sok ház ablakkereteiről.
A mulandóság jut az ember eszébe. S persze,
az utóbbi évtized igen erős napsütése, a déli
és nyugati oldali ablakokat mintha kétszeres
erővel tűzné, emésztené. Sajnos a karbantartás még nagyobb munkát, figyelmet igényel.
Befejezték a Klapka utcai sarokház teljes, külső
felújítását is. Kellemes, finom, meleg színeivel,
gyönyörű lett!
A Hangya előtti konténer mellé letéve nem kis
tűzijáték maradványának hulladéka. Ugyancsak
a konténerből is a „tűzijáték” feliratú csomagolások bukkannak elő. Sokan így mulattak,
hallhattuk a durrogtatásokat. Néhol eldobott
italos dobozok, üvegek a fűben. Persze nem ott
helyük. Talán még a rendes, környezettudatos
ember is lezserebb szilveszterkor. A házak körül
béke honol. Alig van közlekedő autó, s parkoló
járművet is csak elvétve lehet látni. Békében alszik még Devecser. Szunnyadnak a kerti karácsonyi díszek is, hiszen egész éjjel világítottak.
Csak az ablakdíszek integetnek kifelé a hidegre
fordult időben.
Boldog, áldott, békés, egészségben eltöltött
újesztendőt Devecser!
M. Mester Katalin
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DEVECSERI GYEREKEK A VÍZILABDA EB-N

A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola 40
tanulója részt vett a budapesti Vízilabda EB több
női mérkőzésein. A gyermekek a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat jóvoltából jutottak el
a Duna Arénába. Az utazás és az eseményen
való részvétel felejthetetlen élményt jelentett
tanulóinknak. A szervező munkában élen járt

Topár Zsolt. A gyermekeket Kégli Lilla tanárnő
kísérte fel a vízilabda mérkőzésekre Horváth
Éva, Horváthné Piczinger Mónika és Pápai Zsuzsa pedagógiai asszisztensek segítségével. Itt a
spanyol-holland, görög-orosz és a várva várt
magyar-szerb rangadón szurkolhattak a résztvevők. Mi is hozzájárultunk az elsöprő sikerhez

KERÉKPÁROS PIHENŐHELY AZ
EMLÉKPARKBAN

Egy tavaly elnyert 100%-os támogatottságú Leader-pályázatból kerékpáros pihenőhellyel bővült az Emlékpark a hátsó tónál. A pályázat kapcsán egy kerékpártároló, fedett beülő és a tájékoztató táblák
kerültek elhelyezésre.

(27-0), mindent megtettünk erőteljes szurkolásunkkal ennek érdekében. Egybehangzó volt a
vélemény: jó volt felutazni Budapestre, jó volt
látni és személyesen találkozni a versenyzőkkel.
Czeidli József

100. SZÜLETÉSNAPJÁN
KÖSZÖNTÖTTÉK
Városunkban néhány hónapon belük a második 100. születésnapját ünneplő polgárát kereste fel otthonában az önkormányzat nevében Ferenczi
Gábor polgármester. Az ünnepeltnek virágot, ajándékcsomagot, valamint
Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával ellátott emléklapot adott át jó
egészséget kívánva. Özv. Buzás Kálmánnét családja körében szeretet és
féltő gondoskodás veszi körül. Napjai újságolvasással, tévézéssel telnek.
Czeidli József

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

Alapítva 1927-ben
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EMBERMESÉK
JÓ EGÉSZSÉGBEN, TETTRE KÉSZEN 70-EN TÚL IS

Esküvő 1971-ben

László szakaszvezető

Alsósok (Álló sorban Laci 2., elöl Tőkés Józsefné Ági néni)
Erdélyi László több, mint 3 éve él a háztájiban. Az iskolában Burián
egyedül. Egyedül, de nem magá- Gyuláné néptáncra tanította. Egy
nyosan. Sok jó barátja gyakran fel- hónapot tölthetett a csillebérci útkeresi, vagy ő megy hozzájuk. De törőtáborban. Felsősként Barták
otthon is talál mindig tennivalót. Béla tanár bácsi csapatában fociLátszik is a lakásán. Rend, tiszta- zott. Délutánonként a Hársfa sor
ság, virág. Minden úgy, ahogy a csapatában rúgta a labdát a Kiskuti
feleségével tervezték, míg élt. A kertek, a Csallán rét és más utcák
környezet emlékeket őriz. Itt idéz- „válogatottja” ellen. Legtöbbször
zük meg Laci gyerekkorát, életének mezítláb, klottgatyeszben. A kukoalakulását.
ricatáblák közti pályához kapufákat „gyártottak” le. Soha nem veFelhőtlen gyerekkor
A négy testvér közül Laci második- szekedtek, nem verekedtek. Télen
nak érkezett a családba 1947-ben. (mert akkor még mindig volt hó!)
Édesapja tejátvevő volt, majd a tsz- síeltek, szánkóztak. Karácsonyra
ben brigádvezető, édesanyja nevel- betlehemet építettek Szeberédi Jóte a gyerekeket, később a napközi zsef kántor vezetésével.
konyháján dolgozott. Ahogy lóval, Tanulás, futball, katonaság, munka
tehénnel bővült a gazdaság, úgy Laci 1961-ben Budapesten szerkenőtt a gyerekek elfoglaltsága. Laci zetlakatos szakmát kezdett tanulni.
lovat vezetett az ekézésnél, kapált Újpesten a DUCLO bányagépgyár

Kíra és Balázs Laci papával
tanműhelyében volt gyakorlaton.
A gyár ificsapatában focizott. A
labdarúgást később Devecserben is
folytatta a jó nevű csapatban (Szabó A., Somlai L., Soós testvérek,
Sulyok F., Bukovics S., Laczkó I.,
Kancsal K. edző, Buzás L., Szövérfi
S.). A fővárosi iskolát jó eredmén�nyel végezte el, amely után itthon a
vajüzemben lett karbantartó. Járták a megye tejüzemeit. Élvezte az
utazásokat. 1965-ben katonának
vonult Újdörögdre. Esküt Marcaliban tett, majd 3 hónapos tiszti
iskola után őrvezetői ranggal Jászberénybe küldték, ahol mint szakaszparancsnok, alaki kiképző lett.
1967-ben szakaszvezetőként szerelt
le, és visszatért előző munkahelyére. Megunta a sok vidéki kijárást,
ezért 1971-ben a GYVG-hez ment
hegesztőnek. 1972-ben „átigazolt”
a TÖVÁL-hoz, Virágzó TSZ, DGA.
Laci a 15-20 fős brigád vezetője
volt. Bányászati, cukorgépgyári,
mezőgazdasági gépalkatrészeket
gyártottak. Innen ment nyugdíjba
2007-ben. Azóta is aktív; barátaival kerítést, teraszt, kaput, kazánt
készítenek.
Örömök és bánat a családban
Laci és Éva a helyi kereskedelmi
iskola egyik zenés rendezvényén
ismerkedtek meg egymással. Először tánc, majd szerelem és 1971-

2014 húsvét. Elöl: Péter, ölében Kíra, mellette Balázs, Otthon Andreával és Péterrel
Laci papa. Hátul: Éva mama és Andrea.

Laci Péterrel Brüsszelben az „Atomium” előtt
ben házasság. Egy évig a szülőknél
laktak, közben építkezni kezdtek.
1973-ban született Andrea, aki az
általános iskola 1. osztályától a
matematika-fizika-számítástechnika tanári diplomáig kitűnő tanuló volt. Ma egy székesfehérvári
szakgimnázium igazgatóhelyettese.
Balázs fiúk 15 éves. Laciék 1973ban a karácsonyt már az új házukban ünnepelték. 1977-ben négy
tagúra bővült a család; megszületett Péter, aki most egy budapesti
nemzetközi cég Belgiumba delegált
műszaki menedzsere. Megbízatása 4 évre szól. Kislányuk, Kira 10
éves. 2016-ban mély gyászba borult a család, 45 évi együttélés után
meghalt Éva, a feleség, az édesanya, a szeretett nagymama. Hiányát nehéz elfogadni. Laci, hogy
könnyebb legyen a gyászt feldolgozni gyakran látogat testvéreihez;
Marikához és Karcsihoz és barátaihoz, amit ők viszonoznak. Andrea
minden reggel telefonon hívja, Péter hetente skype-on jelentkezik.
Enyhülést egy-egy közös családi
együttlét hoz. Most karácsonykor
mindannyian a szülői házban ünnepeltek és emlékeztek. Meghitt
szép karácsonyuk volt.
Váti Ferenc

Öregfiúk (Laci balról a 2. az első sorban)

Közélet
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ELHUNYT SZABÓ ISTVÁN, A GALLUSCÉGCSOPORT ALAPÍTÓJA ÉS ÜGYVEZETŐJE

Fájdalmas hír érkezett az adventi várakozás
közepette, rövid, súlyos betegség után elhunyt
Szabó István, a Gallus-cégcsoport alapítója és
ügyvezetője, a magyar agráripar meghatározó
személyisége, Devecser köztiszteletben álló
gazdasági szakembere, a Zeneiskola és az Ifjúsági Zenekar legnagyobb támogatója, s minden
nemes cél mecénása.
Szabó István 1991 óta irányította a Gallus Kft.-t,
melyet az elmúlt közel 30 évben egy több mint
1. 100 főt foglalkoztató, teljes integrációban működő cégcsoporttá, a térség egyik legnagyobb

munkaadójává fejlesztett.
Örömmel töltötte el, hogy tudását és munkáját
fokozatosan és folyamatosan adhatta át a következő generációknak. Büszke volt cégcsoportja
folyamatos fejlődését lehetővé tevő kiváló szakembereire, a közösen elért eredményekre és az
általa megálmodott, sikeresen működő magyar
családi vállalkozásra.
Gazdag életműve, alázata és a tisztességes munka értékébe vetett töretlen hite példaként áll
gyermekei, munkatársai és tisztelői előtt.
Szerk.

ELHUNYT ÖVEGES ISTVÁN

2020. január 21-én, életének 62. évében elhunyt
Öveges István nyugállományú tűzoltó százados,
szolgálatparancsnok-helyettes.
Öveges István 1988-2007. között teljesített
hivatásos szolgálatot a Veszprémi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság jogelődjénél szolgálatparancsnok-helyettesként. 2007-ben az év
hivatásos önkormányzati tűzoltója díjat vehette
át munkája elismeréseként. Szakmai tapasztalatát a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
parancsnokaként is kamatoztatta.
Czeidli József búcsúja egy baráttól
Lesújtó a fájdalmas hír. Elhunyt Öveges István.
A tragikus baleseted után nagyon reménykedtünk a felépülésedben. Régi, iskolás kori barátság fűz hozzád. Éppen ezért nagyon érzékenyen
érintett a halálod. Már most nagyon hiányzol!
Mindig vidám voltál, amikor találkoztunk.
Ilyenkor nagyokat beszélgettünk, s szívesen

emlegettük fel a fiatal kori éveink közös élményeit. Műveltséged, tájékozottságod, sziporkázó
jó humorod erősítette bennem az irántad való,
máig kitartó barátságom. Önzetlen, segítőkész
tulajdonságoddal sokak szeretetét, megbecsülését, tiszteletét vívtad ki magadnak.
2010-ben a katasztrófa utáni napokban az elsők között voltál, aki a város és a bajba jutottak
segítségére siettél.
Nehéz, tűzoltói munkádat is becsülettel végezted, szeretettel meséltél róla. Utoljára novemberben futottunk össze az utcán, az egyik
lányod esküvőjéről, az angliai utazásotok felől
érdeklődtem. Tiszteletet parancsoló volt a családod iránti mérhetetlen szereteted, feleséged,
s lányaid iránti rajongásod. Nekem és sokaknak
–, ahogy szólítottunk – Pityuka maradsz örök
emlékül! Köszönöm szépen, hogy mindig kitartó volt kettőnk kölcsönös barátsága!

Fájó szívvel búcsúzom Tőled!
Nyugodjál békében!

ELHUNYT GÁRDONYINÉ AVAR PIROSKA (1929 – 2020)

2020. február 7-én kísérték utolsó útjára városunk szülöttjét, a nyugalmazott tanárnőt,
Avar Piroskát. Piroska nagyapja, id. Avar Gyula (1869-1928) igazgató-tanító a Nagy Háború
után, 1919-ben került Devecserbe. S nem csak
ő, hanem fia, ifj. Avar Gyula (1899-1981) iparostanonciskola-igazgató, Piroska édesapja is
itt élt, s dolgozott az oktatásügyben, fiatalok
sorát nevelte egész élete során. Lelkes közéleti
emberként is tevékenykedett. A család római
katolikus vallású volt, Piroska lányuk is Istenhitben élte a mindennapokat. Mi lehetett volna a többgenerációs pedagóguscsalád egyetlen
lánya, mint szintén tanár.
Az 1929-ben született lányuk magyar-történelem szakos diplomát szerzett, s egész pályáját a
helyi általános iskolában töltötte, itt tanította
szigorú rendben a magyar helyesírásra, szép
beszédre a devecseri és környékbeli gyerekeket.
Megyei szakfelügyelői megbízatást is kapott. A
rendszerváltozás után soha nem mulasztotta el
a vasárnapi szentmisét.
Szakmai munkája során ismerkedett meg
Gárdonyi Lajossal, kitűnő pályatársával, akivel 1983-ban házasságot kötött. A tanárnő to-

vábbra is a szülői házban élte már megözvegyülve mindennapjait, amikor a vörösiszap
nagy magasságban elöntötte a Kinizsi utcát is,
ahol a házuk, szép nagy kertjük állt. Piroska
testi sérüléseket nem szerzett, egészségét közvetlenül nem érte kár, csak azért, mert „éppen”
a Kastélykönyvtárban volt a tragédia idejében,
a déli órákban. A könyvekhez, az irodalomhoz
való szüntelen vonzódása mentette meg a vörösiszap okozta égési sérülésektől, a hosszadalmas kórházi kezeléstől, s ki tudja még mitől.
Hiszen a lakásba egy méter magasan tört be
a lúgos, maró lé. A házban sok, felmenői által
összegyűjtött, megőrzött szellemi érték, írásos
dokumentum semmisült meg mindörökre. Avar
Piroska tanárnő egy veszprémi idősotthonban
vásárolt egy lakrészt, ahol megpróbált derűvel,
elfogadással élni.
Nyaranta és halottak napja idején még hazalátogatott a temetőbe, szülei, nagyszülei sírjára
virágot hozott. Legutóbb így összegezett kissé
bánatosan: „Az utcán már meg sem ismernek,
én is alig találkozom ismerőssel…”. Avar Piroska
tanárnő mindig becsületesen oktatta tanítványait, javította a sok-sok fogalmazást, melyet

diákjai vetettek papírra. A lemaradókat a nyári
szünetben – nem kötelezettségből –, hanem
önszántából hívta lakására rendszeres korrepetálásra. Így a pótvizsgán minden megfeleltek,
mondta egyszer büszkén.
Becsületes, szorgalmas, értékes életet élt.
Legyen neki könnyű a föld!
M. Mester Katalin

Alapítva 1927-ben
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SZOMORÚ VÁRKERTI SÉTA…
(AVAGY REKVIEM A FENYŐKÉRT…)
A Várkert mai, egy évtizeddel ezelőtti formájának kialakításában
a Tatán élő Esterházy Ferencnek
(1859 – 1909) nagy szerepe volt,
annak ellenére, hogy huzamosabb
ideig nem laktak Devecserben, csak
időnként látogatnak el az itteni birtokra. A korabeli feljegyzések szerint 1900-ban látta először ezt a kastélyt. Esterházy feltölteti a várárok
még meglévő szakaszát, s a kastély
északi oldalán lévő parkot – a jelenlegit - egészen a Torna-patakig
befásítja, folytatva ezzel a már évtizedekkel ezelőtt megkezdett parképítést. Ekkor telepítik a legértékesebb, mára idős fákat, melyek
pusztulását az elmúlt néhány év óta
kénytelenek vagyunk tehetetlenül
szemlélni. De térjünk még vissza a
történelembe! A következő örökös
Esterházy Tamás (1901 – 1964, an.:
Lobkowitz Berta). A háború után,
1945-ben a 6.127 kat. holdból álló
Esterházy uradalmat, a kastélyt is
államosítják. Természetesen a 4.653
kat. hold erdő, az 1923-ban létrehozott fatelep és fafeldolgozó üzem
is köztulajdonba kerül. A park is.
A községé, ma az önkormányzaté
lesz. A munka folytatódik, az alkal-

mazottak egy része is megmarad,
hiszen ők tudják, mit kell tenni a
fatelepen.
De mi történt időközben a gondosan, nemes, válogatott fákból telepített kastélyparkkal? A frissen
befásított területet hozzákerítették
a kastélyhoz, feltételezhetően azért
is, hogy az esetleges barbár kezek
elől megmentsék a fiatal telepítést.
Aztán nőttek, növekedtek, lombosodtak a gyönyörű fák. Tanúi voltak
a XX. század eleji Nagy Háborúnak,
megmenekültek a II. világháború
bombázásaitól. S a fák csak nőttek-nőttek, lombosodtak. Árnyékot
adtak a hőséges nyárban gyereknek,
öregnek, megpihenni vágyó átutazónak. Aztán jött 2010. október 4.!!!
Köszönet érte mindenkinek, ha bármit is tettek a fák megmentéséért, a
környezet megtisztításáért! De nem
kell hozzá különösen jó szem, a mai
napig meglátszik a – még élő – fák
törzsén, hol állt az iszapszint. Magasan. Már tudjuk, kibírhatatlanul
sok lúgos iszap ömlött ide.
2014-ig tartott a park rehabilitációja, amely során közel 150 ezer
gyökeres növényt ültettek el, ebből

132.000 db tő évelő, 5.700 db cserje,
és az addig megsemmisült fák helyébe 176 fát pótoltak. Hírül adják
ezen adatokat a parkban felállított
ismertetőtáblák szövegei. 2020 év
elején úgy látszik, hogy az óriási
számban telepített cserjéknek (szinte) nyoma sincs. Az újratelepített
fáknak, alig ha tizede maradt meg.
S ami igen sajnálatos, hogy az öreg
egyedek szép sorjában, csendes fájdalommal, állva meghalnak. A meglévők lombozata is gyérebb, mint
régen volt, ágak halnak el. Birtokba
veszi a fákat a fagyöngy, befutja a
borostyán. Ezek nem jó jelek.
S ha jön egy erőteljesebb szél, az

ÚJÉVKÖSZÖNTŐ
„2019 A GYARAPODÁS ÉS FEJLŐDÉS ÉVE VOLT”
Köszönetét fejezte ki azon vállalkozóknak, akik
mindehhez hozzájárultak, hiszen az ő sikerük
áttételesen a város, az önkormányzat sikere is.
Sorra vette az előző esztendő beruházásait, fejlesztéseit: a ravatalozó felújítását az Újtemetőben,
a Petőfi téri kisiskola udvarának megújítását, a
Vackor Óvodában szellőző rendszer kiépítését és
a belterületi utak helyrehozatalát. Nem maradhatott ki a felsorolásból a 3 legfontosabb, kiemelt
beruházás, az egykori Járási Bertha Kórház épületegyüttesének felújítása, a meggyeserdei ipar-

terület kialakítása és a bérlakások építése sem.
Ez utóbbiak jelentik a 2020-as év legnagyobb
kihívását, hiszen a projektek befejezéséhez 127
millió forintot kell saját erőből biztosítania az
önkormányzatnak.
Eltökéltségének adott hangot, hogy ahogyan a
múlt évben, úgy idén is biztosítja Devecser Város Önkormányzata az intézmények zavartalan,
folyamatos működése mellett a rendezvényeket, a
civil szervezetek és a sportegyesület támogatását.
Reményét fejezte ki, hogy minden intézménnyel,

meg kidönti a már megritkultan
álló, meggyengült gyökerű, betegeskedő egyedeket. Talán vastagabb talajréteget kellett volna visszapótolni!
Az iszap lekotrásával a felszín alatti
gyökérzetet is letarolták. Ezért is
kellett volna talán vastagabb rétegű,
egészséges talajpótlás. Bizonyítja
ezt a Várkert északi részén, az erős
széltől február 4-én kidöntött hat,
100-120 év körüli fenyő is. Aztán
minél ritkábban állnak a fák, annál
védtelenebbek (mint a szélső ház).
A sűrű facsoportosok, az erdők védettebbek. Ott egymást védik a fák,
szelídítik a szelet. Talán még öt év
(de tíz semmiképp), s egy sem marad a féltett, védett, ősi fák közül,
mondtam 2019 tavaszán. Meg is
ijedtem, visszaolvasva e megjegyzéstől. A mostani, széltől való fakidőlésre pedig nem is számítottam.
De ne legyen igaz a keserű jóslat!
Devecser tüdeje teljesen odavész?!
Kedves Lakosság! Most tavasszal,
minden családi ház kertjébe, s a
házak elé, közterekre, ahova csak
lehet, ültessünk fát! Akár többet is.
Bízunk az önkormányzat közterületre való fásítási tervében, erőteljesebb fák telepítésében. Tekintsük
szívügyünknek! Nem dönthetünk
másként.
M. Mester Katalin

(Folytatás a címlapról.)

gazdasági szereplővel, szervezettel folytatódni fog
a kiváló együttműködés; s a felmerülő nehézségekkel együtt fognak szembenézni.
Az évértékelő után Hekele Fanni vezetésével a
Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar rövid zenés műsorával köszöntötte az egybegyűlteket.
Ferenczi Gábor pohárköszöntőjében sikeres,
egészségben és szeretetben teljes új évet kívánt
minden jelenlévőnek és minden devecserinek.
Szente-Takács Anna
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AZ ÉN SZOLGÁLTATÓIM
„AZ IDŐSEKNEK, HOGY EMLÉKEZZENEK, A FIATALOKNAK,
HOGY MEGISMERJÉK ELŐDEIK KORÁT.”

A több névcserét és több profitváltást megélt,
jelenlegi nevén Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nél vezetőváltás történt. Ez
kínálta a témát, hogy az egykor szolgáltatást
nyújtó cég „elődeit” felidézzem.
A vándorlegények nem csak a mesékben léteztek. Hús-vér emberek voltak, akiknek a megjelenése egy-egy településen mindig fontos eseménynek számított. Mi, gyerekek különösen
örültünk, amikor a faluba megérkezett a köszörűs. Csodáltuk ahogy a település közepére
tolta talicskáját, tett-vett a „járművén” és percek
alatt köszörűvé „varázsolta”. Lábbal meghajtotta
a nagy kereket, kést szorított a forgó kőre, amely
fülsiketítő visítással adta tudtára a háziasszonynak, hogy megérkezett. Jöttek is az asszonyok
életlen késekkel, kicsorbult ollókkal. A „mester” gondosan szemügyre vette az eszközöket,
hüvelykujjával felmérte az életlenség fokát, és
munkához látott. Ámulva néztük a kipattogó
kis csillagszóró-szikrákat. A munka végén a
köszörűs még nagyobb ámulatba ejtett bennün-

ket, amikor munkaeszközét „visszavarázsolta”
talicskává és elindult a szomszéd település felé.
Soha nem zavarta, hogy a gyereksereg a falu
határáig kísérte.
Nem volt kisebb sikere a drótostótnak sem,
amikor némi „tájnyelvi” akcentussal végig kiabált az utcákon: „Van-e válámi drótozni, fótozni
való?” Az utca széltől védett zugában letelepedett, maga köré rakta szerszámait, előkészítette
a ragaszót, a drótot, a különböző vastagságú
fém (bádog) lapokat, és még egyszer elzengte
kérdését. Többször nem kellett, mert mi már
addigra hazavittük a hírt, és futottunk vissza.
Utánunk érkeztek az anyukák (apukák soha!),
és hozták foltoztatni a lyukas lábasokat, fazekakat, összedrótoztatni a megrepedt vagy eltört
köcsögöket, csuprokat. Kezdődhetett a szabás,
vágás, ragasztás, szegecselés. Az asszonyok kis
idő múlva jöhettek vissza a megfoltozott, ös�szedrótozott edényekért.
Érdekes színfolt volt az is, amikor az utcában
megjelent egy teknővájó cigány ember, hátára

felkötött teknővel, melencével, néhány hatalmas fakanállal. Mindig elkelt a portékája, főleg
disznóvágások idején. Aztán lassan elmaradtak
a „vándor szolgáltatók”. Helyüket, feladatukat
helyhez kötött szolgáltatók vették át; boltok,
szervizek, iparosok. Pékek, szabók, cipészek,
órások, kovácsok kínálták szolgáltatásaikat. A
’60-as évek közepén 39 magánkisiparos dolgozott Devecserben. (És most?!) A „kátéesz” (csak
így hívtuk) is szolgáltatott; épített, tatarozott,
villany–víz-fűtésvezetéket javított. Mindezt
helyben! Elég volt egy telefon, és rövid időn
belül megjelent a szakember. De a „kátéeszből”
„káháté” lett megváltozott feladattal, lényegesen
kevesebb lakossági szolgáltatással. De ez a kevés
is elfogyott a Városüzemeltetési Nonprofit Kftnél, mert más jellegű feladatot kapott.
Az egykori köszörűs, drótostót, teknővájó szolgáltatására már rég nincs szükség, ám sok más
javítanivaló ma is van a háztartásokban. De
napjainkban kit hívhatunk?
Váti Ferenc

FÚVÓSZENEKARUNK NEMZETKÖZI FESZTIVÁLON

Fúvósaink itthon
Fotó: Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar
Január közepén hatalmas útra vállalkozott a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar Ihászné Szabó Katalin, a Zeneiskola igazgatója vezetésével. Thaiföldre
utaztak, hogy egy nemzetközi folklórfesztiválon hazánkat képviseljék!
Az itthon maradottak nevében írhatom, a közösségi médiát figyelve,
folyamatosan követtük utazásukat, átéltük élményeiket, s titkon talán
irigyeltük is őket az életre szóló élmény lehetőségéért! Udvariasan elhallgatjuk, hogy kicsi izgalom, félelem is volt minden támogatójukban,
nem is beszélve a családtagokban, nehogy baj érje őket!
És boldogan jelenthetjük: 23 ország között előadói kategóriában ezüst
minősítést szereztek a fesztiválon! Hatalmas nemzetközi eredmény,
mely igazolja, érdemes volt rengeteg munkát fektetni a próbákba, a
korábbi fellépésekbe!
Fúvósaink Thaiföldön
Fotó: Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar

Következő számunkban utazásukról bővebb beszámolót olvashatnak!
Szente-Takács Anna
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NÉVADÁS

Mik az újdonságok a keresztnevek sorában?
2017-ben és 2018-ban viszonylag sok új nevet fogadott el az MTA (Magyar Tudományos
Akadémia), ami minden bizonnyal a magas
számú kérvényeknek köszönhető. Mostantól
a kisfiúk már olyan különleges neveket is kaphatnak, mint amilyen a Platón, Vulkán, Erdő,
Árvin, Ariel, Fortunátó, Csobánc, Evron, vagy
éppen Kornéliusz. Több hagyományosnak ható
név – régen becézett változatnak neveztük, –
felkerült a listára, így a Palkó és a Miska is.
Az idegen nevek szerelmesei pedig alighanem
nehezen állnak ellen a Szergej, Björn, Vladek,
Szorin, Vetúriusz, Bránkó, vagy éppen Donoven neveknek.
A lányokat illetően is érkeztek újdonságok.
Már 2017-től anyakönyvezhető az Elizabell,
Kisanna, Andreina, Őzike, Tűzvirág, Medina
és a Nea is. Akiknek ezek a keresztnevek nem
elég különlegesek, válogathatnak a Halina, Lira,
Minetta, Nissza, Triszta, Zonera, Szibell, Aviána
és Immakuláta között is.
A 2019-es év név-újdonságai
Az idei évben is kerültek már új nevek a listára, és ezek sem maradnak el különlegességüket
tekintve a korábbiaktól. Az új lánynevek között
olyan izgalmasan, idegenül hangzó keresztnevek szerepelnek, mint a Sekina, Hébé, Alamea,
Azra, Cirel, Devana, Melba, Nazira, Makaréna,
Felda és Balzsa. A magyarosabban hangzók a
Mogyoró, az Egres és a Margitvirág.
A fiú nevek sem maradnak le a lányokétól a sorban. Itt az Őze keresztnév kivételével csupa idegen hangzatú név került elfogadásra: Kresimir,
Parker, Virgíniusz és a Hananjá is felkerült a listára az Alekszej, Aszmet, Bájron, Havel, Kemal,
Mahmud, Nimer, Nóha, Nurszultán, Rasszel,
Szepes és Vitány mellett. E sorok írója nehezen
érti, miért kell nekünk magyaroknak, oroszos,
franciás, arab, török hangzású neveket választani. A magyarázat talán a TV-s sorozatokon
túl, az esetleges vegyes-házasságok lehetnek.
De akadnak szép számmal elutasított nevek is.
Talán a kedves olvasó is néhányat igen meghökkentőnek talál. Aligha van egyedül ezzel, mert e
sorok írója is csak levegő után kapkod, olvasva
a „különlegességeket”. De sok szülő szeretne
az egyedibbnél is egyedibb nevet választani
csemetéjének, nem tudva még azt, hogy mit
okoz ezzel a gyereknek hosszabb távon. S nem
tudva még azt sem, hogy a gyermekszületés, a
gyermeknevelés gondossága, fókusza valahol,
egészen máshol és másban rejlik, mint az extra nevekben. No, de nézzük, az elmúlt évben
az Akadémia mely kérelmezett neveket nem
támogatta.
Elutasításra került a: Barrera, Bernadeth, Betyár, Blanche, Dodo, Gézengúz, Kopasz, Marci,
Matyi, Mazsola, Michel, Misi, Moha, Nándi,
Napfi, Pisti, Pistike, Rumi, Szöcske, Tio, Toto,
Vackor, Vadas, Vicián, William, Yara, Zidane
keresztnevek.

Közélet

Tán sokan nem értjük, miért kell egy-egy szép
utónév becézett változatát adni – majdan a személyi kártyára is felkerülve – a születendő fiúvagy lánygyermeknek. Ha ugyanis a gyönyörű
hangzású, magyaros, egész Európában ismert,
esetleg történelmi múltú, s még „védőszenttel
is ellátott” Istvánra, Mátyásra, Mártonra, Mihályra, Nándorra kereszteltetjük, akkor jogosan
becézhetjük a gyermeket Marcinak, Matyinak,
Misinek, Nándinak, s szólíthatjuk éppen játékosan a Mihályt franciásan Michelnek is. Az
is talány, hogy miért szeretnék a szülők a mosolyt fakasztó Betyárnak, Mazsolának, Gézengúznak, Kopasznak, Szöcskének, Vackornak…
hívni, hívatni kicsi és majdan felnövő, bácsivá
érő, sőt majdan aggastyánná váló gyermeküket. Még szerencse, hogy az Akadémia józan
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döntést hozott!
Nincs jobb alkalom, mint a mostani, hogy a
Kedves Olvasók figyelmébe ajánljam ősi, szép,
valaha igen kedvelt utóneveinket! Ágnes, Ágota, Ilona, Erzsébet, Mária, Terézia, Magdolna,
Margit, Éva, Gizella, Katalin, Zsuzsanna, Bernadett, Cecília, Piroska. A fiúk esetében: László, István, Péter, János, József, Mihály, György,
András, Attila, Gábor, Ferenc, Imre, Zoltán,
Tibor, Tamás… S becézni ezerféleképpen lehet
mindegyiket! Mert ugye tudják, hogy ezek, s
a hasonló utónevek nem tucatnevek ma már,
hanem éppen a különlegesek, a ritkák, hisz alig
kap napjainkban újszülött hasonlót.
M. Mester Katalin
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VANNAK TERVEIK…

Még tavalyról tartozom ezzel a cikkel, a beszámolóval a kedves olvasóknak, - Magvas Bandi
által szervezett, aktívan mozgatott – senior
pingpong élet kapcsán. A lassan már három
(3!) éve feltámasztott, zsidó iskolában folyó
pingpong életről mikor beszámoltunk, jeleztük,
hogy a csapat egyik tagja Kun Tiborné Éva (72
éves) indul egy nemzetközi, Budapesten megrendezett senior versenyen. Sokat edzett már a
nevezés előtt is Éva, aki fiatalabb korában versenyző, majd edző is volt férjével együtt évtizedekig Ajkán. II. helyezett lett a 32 főből, akik
az előző selejtező után „vigaszágon” indultak.
Vagyis, mondhatnánk azt is, hogy egy hajszál
választotta el a valódi versenyzéstől. Szép eredmény! Őszintén gratulálunk! S aki nem tartja
annak, csinálja utána, méressem meg magát
bármi másban, amiben úgy gondolja, ő profi
volt valaha.
Folytatom kérdésekkel a csapat mozgatójánál,
Magvas Andrásnál a tudakozódást:
- Mi történt az utolsó beszámoló óta?
Jöttek a pingpong kedvelők rendszeresen és lelkesen edzeni, mozogni, s csak-csak híre ment a
csapatnak a környékben. Ennek köszönhetően
kaptunk meghívást Sümegre októberben egy
amatőr pingpong versenyre.
- Ki szervezi a környék sportéletét?
A Csabrendeken élő Dr. Gyarmati Csaba gyógyszerész indította el az amatőr versenyt. Köszönet
illeti őt ezért, mert nagyon tetszett nekünk ez a
program, igen jól sikerült a verseny.
- Kik mérték össze erejüket, tudásukat?
A következő csapatok voltak jelen a versenyen:
Csabrendek, természetesen Devecser, s még jöttek versenyzők Somlóvásárhelyről, indult Bazsi,
Gógánfa csapata, s Hévíz V-VI. és Tapolca versenyzői is megtisztelték az amatőr versenyt. Ez
a verseny két fordulós és visszavágós, ami azt
jelenti, mindenki mindenkivel játszik. El kell
mondani, hogy kevés település van, ahol lehet
edzeni, van megfelelő terem és jó pingpong
asztal. Mi itt, Devecserben, szerencsés helyzetben vagyunk, hisz a Máltai Szakiskola odaadja
nekünk a helyet, a „zsidó iskolai” tornatermet.
Szerencsére az épület önkormányzati tulajdonú, így ingyen, bérleti díj nélkül megkapjuk.
Nagyon vigyázunk a tisztaságra, rendre, nem
is volt eddig baj, hiszen mindenki, aki idejár
edzeni, komoly, kulturált ember, aki a máséra még jobban vigyáz, mint talán a sajátjára.
(Devecseri csapat: Magvas András, Ács Ottó,
Zsidó József, Imre Csaba és Ács Adrienn, aki
talán éppen elkerülte a negyven évét, fodrász,
Ajkáról jár át ütögetni. Szereti ezt a sportot,
edző szeretne lenni. Egy Padragon tartott versenyen találkoztunk, s eljött közénk játszani.)
- Hogyan lehet a sok helyen, a környékben lakó
játékosokat koordinálni?
Valóban, a csapatokat nem egyszerű összeszedni, mert sokan dolgoznak még, több műszakban
is, elfoglaltak, s a munkahelyükhöz kell első-

sorban igazodni. Telefonon, internetkapcsolattal egyeztetünk elsősorban. Segítségemre van
a fiatal Nagy Emil, aki igen jól pingpongozik,
hiszen NB II-es játékos.
- Mik a terveik a jövőt tekintve?
Legutóbbi hír, hogy beneveztünk a veszprémi
Megyei II. Amatőr bajnokságra. Már az ősszel
volt előzetes játék, az első és második forduló
Veszprémben és Várpalotán, folytatjuk a játékot, s azokkal is megmérkőzünk, akikkel eddig
még nem. Tavasszal folytatódik a megméretés
12 csoport részvételével. Most erre edzünk, töretlenül találkozunk, játszunk lelkesen. Végül
is sikeres az eddigi szereplésünk.
- Kapnak segítséget az utaztatásra?
Mint mondtam már, az önkormányzat nem kér
bérleti díjat a tornaterem használatáért. Ez is
nagy segítség! S hogy ne nekünk, versenyzőknek kelljen összedobni a benzinköltséget, Tatai
Attila devecseri vállalkozó és családja támogatott bennünket a nevezési díjak és az útiköltség
kifizetésében, de nem a cége pénzéből, hanem
csupán a sport iránti szeretetéből, önzetlenségből. E beszélgetés kapcsán is csak megköszönni
tudjuk neki. De a továbbiakban számítunk az
önkormányzat támogatására.
- Tudom, nem mindegy, hogy milyen ütője van a
versenyzőnek, annak ellenére, hogy láttam már
strandokon (hej, de régen) strandpapuccsal is
adogatni, vagy nyeles vágódeszkát ütőnek befogni, ha éppen nincs más…
Hoó, az ütő minősége igen fontos, ha nívós, versenyjátékban veszünk részt. Persze, azt is szem
előtt kell tartani, hogy a versenyzőnek legyen
megszokott, a kezéhez igazodó, „bejáratott” ütője. (Bandi feláll az asztal mellől, s kis türelmet
kér, mutat néhány specialitást. Ilike, a felesége
mosolyog, s mondja, az ütőit fogja megmutatni. S valóban, védőtokban elhelyezett ütőkkel,
labdákkal tér vissza.) A régi ütőimet el szoktam
ajándékozni, de azért van pár ütőm. Az elsőt
gyerekkoromban Barták Béla tanár bácsitól
kaptam. Ő volt a pingpong sportkör felelőse, s
elég ügyesnek, szorgalmasnak tartott. Igaz, egy
időben mindenem volt a pingpong. Gyerekként

otthon is sokat játszottam úgy, hogy a fal pattintotta vissza a labdát. Talán nem is véletlen,
hogy visszatértem ide.
- Mit kell tudni erről a szép fekete-piros ütőről?
Ennek az ütőnek balsafa az alapja. A mi éghajlatunkon nincs ilyen fa, de kitűnő sajátossága,
hogy nagyon könnyű. Az ütő (gumi) borítása
a másik lényeges szempont. Nemrég cseréltettem a borítást, ami úgy tízezer Ft feletti összeg,
de segíti a játékost a megfelelő ütő a sikerben.
Gondozni, tisztán is kell tartani a borítást, amit
speciális tisztítóval tartok karban. Jó, ha a labda
is jó minőségű. Speciális sportboltokban vásárolom az edzésen is használt labdákat, amik
azért fogyóeszközök. Darabja 4-500 Ft a jobb
labdáknak. (Ahogy Bandi nyugodt mozdulattal
visszazárná az ütőt a tokjába, megpillantom,
hogy még egy erősebb kartont is beleszabott a
tokba, a borítás oldalára.)
- A gyártók még kartonnal is védik az ütőt?
Nem, nem, azt én szabtam az ütő elé, hogy védettebb legyen. Féltem. Bármi történhet vele,
ha leesik vagy rádob valaki véletlen valamit…
(Ilike szeretettel mosolyog. Jómagam meg sejtettem a választ. De mégis…)
- A tavaszi fordulón túl, mi a további terve a
társaságnak?
Többfelé is gondolkodom, amiben a többiek is
partnerek. Egyik nagy vágyunk, hogy jöjjenek
a fiatalok, s ők is ütögessenek velünk, próbálják
ki ezt a szép sportot. Rendszeresen és kitartóan.
Ennek a játéknak, s tán mindennek a legfontosabb eleme a sok-sok gyakorlás, a folyamatos,
kitartó munka. Másik tervünk, hogy egy baráti
csapat meghívásával, játékdélutánt rendezünk
az elhunyt csapattagokra való megemlékezésként, gondolva mindazokra, akik valaha Devecserben játszottak. Előző beszélgetésünkkor
felvázoltam a nagy hírű, ma már csak nagy
múltúnak nevezhető devecseri pingpong életet. Erre szeretnénk emlékezni, emlékeztetni.
S várunk mindenkit, akinek valami köze volt
ahhoz a jeles időkhöz!
M. Mester Katalin

Alapítva 1927-ben
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AZ ÉN „OKOS” ÚJÉVI KÍVÁNSÁGAIM
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KÖNYVAJÁNLÓ
Felnőtteknek:

Tóth Gábor Ákos:
Forrásvidék. Olajláz az Őrségben.

Ma már szinte mindenből van „okos”:
telefon, TV, óra, könyv, ház, talán ember
is, bár ezt egyre kevesebben emlegetik.
Pedig a legtöbb okos ember új év elején
ígéretet (fogadalmat) tesz, kívánságokkal megtoldva, melyek megvalósulását
az illetékesektől várja. Miért ne lehetne
nekem is néhány „okos” kívánságom?
Hátha valamelyik teljesül a köz javára!
Szeretnék szélesebb járdákat, hogy ne
kelljen a falhoz szorulni, vagy az úttestre
lépni, ha egy 3-4 fős csapat jön szembe.
A járda mellé egy hangfogó fal is kellene,
hogy ne lehessen átordítani egyik oldalról a másikra. Mindjárt csendesebb lenne
a településünk. Kívánok önjáró padokat
a közterekre, hogy amikor elhúzkodják a
helyükről őket, este vissza tudjanak térni
oda, ahová kihelyezték őket, ahol valójában szükség van rájuk, ahol a lakosok
szívesen megpihennek. Szeretném, ha
nemzetközi pályázat kiírására kerülne
sor egy olyan órásmester megtalálására, aki toronyórát is tud javítani, most
a miénk 55 percet siet már több, mint
egy éve. (Sem a nyári, sem a téli átállítás
nem hatott rá.) Kívánom, hogy a féldecis
üvegek önmegsemmisítők vagy visszaválthatóak legyenek, vagy tapadjanak
azok kezéhez, akik a régi temető bejáratánál átszórják a kapun. Szeretném, ha
tavainkat látogató hódok nem térnének
vissza, mert a gyenge kis kerítésdrótnak
fittyet hánytak és ledöntötték a közeli fákat. Talán, ha lenne valamilyen mozgás a
tavon vagy a környéken, az távol tartaná
az éjszakai rágcsálókat.
Bízom abban, hogy hamarosan megjelenik az eltéphetetlen, színét örökké
megőrző anyagból készült zászló. Így

eleget lehet tenni az előírásnak, mely
szerint (meghatározott helyeken) télen, nyáron, éjjel, nappal ki kell tűrni
a lobogókat. Így talán nem kellene szégyellnünk az egyik nemzeti jelképünket,
amikor széthasogatja a szél vagy annyira
kifakul, hogy a három szín eggyé válik.
Nagyon kívánok megértő, barátságos,
jó szomszédokat, akik, ha gondjuk van,
közlik a szomszéddal és közös döntést
hoznak, mert az embertelen, betegesen
önző szomszéd megdobálja a kutyádat,
megmérgezi a macskádat, átszórja a szemetet, és megbeszélés nélkül kivágja a
30 éves nyírfádat, mert az ág az ő szent
és sérthetetlen tetőjére lóg. Az ág! De
nem az egész fa! Kívánom, hogy a nagy
közös kasszából mi is a megfelelő részt
kapjuk, mert itt is ugyanolyan emberek
élnek, mint bármelyik más településen.
A milliárdos stadionokból jusson csak
annyi, hogy „mindig-játszhatóvá” tehessük a pályánkat és „akadálymentessé” az
öltözőt. A kicsiknek kívánok hallgatható
meséket, mert a rádió „Esti mese” c. adása előtt bemondják, hogy 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Vajon kiknek ajánlják,
ha a legfogékonyabbaknak nem?
Őszintén kívánok a képviselőknek szelektív hallást, hogy ne hallják meg az
ellendrukkerek károgását, de tisztán
hallják és értsék a településnek hasznos észrevételeket, bármilyen irányból
jönnek azok. Végezetül kívánom, a szomorú arcokat tegye mosolygossá a szeretet. A komor felhőket kergessék el a
derűs barátok, családtagok, jót akarók,
de magad is igyekezz!
Váti Ferenc

A regény helyszíne egy aprócska magyar falu, Kúthely - valahol
az Őrségben, melynek lakói különböző okokból kimaradtak a
meggazdagodásifolyamatból, ami a környéken leginkább a lovasturizmusra és a gyógyfürdőkre épül. A történet viszont jó pár
évtizeddel korábban és több ezer kilométerrel távolabb kezdődik.
A hatvanas években számos magyar olajmérnök dolgozott Kubában, egyikük oda is nősült. Egy fia született, Leonardo, aki a hivatásában is követte. Amikor az apa meghal, fia a hagyatékban talál
egy tanulmányt arról, hogy az Őrségben komoly kőolajlelőhelyek
lehetnek. Amikor felvásárol egy elhanyagolt, szikes területet, a faluban mindenki bolondnak nézi. Amikor fúrásokat végez, még
inkább. Azért kicsit hisznek is az új lehetőségben, így aztán nem
igazán tudják, miként viszonyuljanak az idegenhez.
Modern kori „esőcsináló” történet, ami többek között görbe tükröt
tart elénk, magyarok elé is.

Gyerekeknek:

Birley, Shane:
Légy te is menő blogger és vlogger 10 lépésben!

Érdekes mondanivalód van, amit másokkal is megosztanál? Blogolnál vagy vlogolnál, de azt sem tudod, hogy kezdj hozzá? Ez
a könyv segít elindulni. Miután kitaláltad, hogy miről szeretnél
beszélni, tudj meg mindent a webes biztonságról, fürkészd ki a
blogok és vlogok kulisszatitkait! Csak 10 fejezet választ el attól,
hogy te is szuperprofi légy! A könyv tanácsait követve belőled is
menő blogger vagy vlogger lehet!

Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház
Nyitvatartás:
H-K: 12-17 Sz: Szünnap
Cs-P: 9-17
Szo: 8-12 (tanítási időben)

Kikapcsolódás/Közérdekű
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GÓLYAHÍR

2019 decemberében született babák:
Réfi Melinda és Szabó Ádám kisfia: Zalán (12.05.); Tóth-Fullér Evelin és
Tóth Balázs kislánya: Nadin (12.13.); Kovács Fruzsina és Kovács Gergő kisfia:
Hunor Gergő (12.18.); Orsós Adrienn Katalin és Pápai István kislánya:
Izabella Adrienn (12.22.), Veszprémi Mária és Magda László kisfia: Ármin
(12.26.); Kardos Adrienn és Mala József kisfia: Martin (12.27.).
2020 januárjában született babák:
Szabados Titanilla és Berta Attila kisfia: Noel (01.07.); Bíró Barbara és Orsós
Ferenc kislánya: Klarissza Zara (01.08.); Ignácz Nóra Johanna kislánya
Orsós Ketrin Johanna (01.10.).
Sok szeretettel köszöntjük városunk legifjabb lakóit! Jó egészséget kívánunk
mindannyiuknak!

REJTVÉNY
VÁGI ISTVÁN ANTAL: ÖRÜLJ NEKEM
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9

15

14

23

8

30

31
32

33

34
36

35
38
44

39

40
45

41
46

45

37

43
47
48

AZ ÖN
INGATLANÁT
IS ELADJUK!

VÍZSZINTES: 1./A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: K, M, O, A M, A, T)
11./ Tejtermék 12./ Kicsinyítő képző 13./ Európát Ázsiától elválasztó hegység 14./
… Vera (magyar film) 15./ Silány termék 16./ Rés szélei! 17./ József Attila monogramja 18./ Récefélék rendjébe tartozik 19./ Svédország, Thaiföld, Németország,
Olaszország autójele 21./ Kettőzve gyermekjáték 22./ Fásszárú növény 23./ Szabó
István korai filmje 25./ …-ingatlan vagyon 26./ … Masa mosodája 28./ Táblajáték
29./ 13 tábornok vesztőhelye 30./ Régi állókép 31./ Négyes magatartású 32./ Vegyjele: Cl 35./ Rakéta eleje! 36./ Stan és … (némafilm) 38./ Devecseri Televízió 41./
Az egyik földrész 44./ Rád ül 47./ A DNS régiója 48./ … regénye (Gárdonyi mű)
FÜGGŐLEGES: 2./ Működő olasz vulkán 3./ … a Volga (orosz népdal) 4./ Női
név 5./ Mór része! 6./ Eszes 7./ …-borsa 8./ Portugáliai születésű labdarúgó 9./
Líra páratlanjai! 10./ Angol hosszmérték 14./ A megfejtendő rejtvény második
része (Zárt betűk: K, A, A, T, D) 15./ Bot vég nélkül! 20./ Iskola 21./ Török rang
24./ Szőnyeget ver 27./ Közép-európai folyó 33./ Beteget gyógyít 34./ Zala megyei település 36./ Mágnás Miska egyik grófja 37./ Zola regény 39./ Ókori római
település hazánkban 40./ Van ilyen termés 42./ Magyar Tudományos Akadémia
43./ Kert közepe! 45./ Mór eleje! 46./ Igás állat
A helyes választ beküldők közül hárman egy-egy Vági kötetet nyernek!
A megfejtéseket kérjük beküldeni a Városi Könyvtár (8460 Devecser, Petőfi tér
5.) címére!
Készítette: Czeidli József

HIRDESSEN NÁLUNK!

Hirdetések, köszönetnyilvánítások, jókívánságok díjai:
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
A hirdetési szöveget a könyvtár információs pultjánál lehet leadni.

minden hétvégén, szombaton 4:00-14:00
óráig, vasárnap 7:00-13:00 óráig nyitva
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