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Alapítva 1927-ben

Hosszú sötét éjszakák, rövid ködös nappa-
lok jellemzik a decembert. Az utcán sétálva 
beszippantjuk a távoli kémények füstjét, és 
pirosló orral igyekszünk az otthon melegé-
be, ahol az adventi készülődés pillanatnyi 
rezdülései jelzik… közeledik a Napforduló! 
Mindjárt itt a Karácsony! 

November utolsó hétvégéjén meggyújtot-
tuk az első gyertyát az adventi koszorún. 
A koszorún, mely az örök körforgást, a 
folyton megújulást szimbolizálja, és azt 
a gyertyát, mely az elmúlás jelképe, hi-

szen úgy ad fényt, hogy közben magát 
áldozza/emészti fel. Ez a kettősség maga 
az áldozattörvény. Lemondok valamiről, 
vagy éppen megteszek valamit, hogy a 
másiknak jobb legyen! S látva a másik 
ember boldogságát én is kiteljesedek. Így 
emelkedünk a fény felé…
A szeretet nem csupán egy érzés, hanem 
egy döntés. Ha valakit szeretünk, akkor 
az adott helyzetben az ő javára döntünk 
a saját érdekeinkkel szemben... Ez az ön-
zetlenség felerősödik az adventben, és 
igazi várakozássá magasodik. Bonyolult 

világunk ilyenkor érzi a varázslat kézzel-
fogható erejét. S e csodában benne van a 
zúzmarás ágak összecsendülése, a mézes-
kalács tápláló illata, a forralt bor mámora, 
a szférák zenéje, az ismerős összekacsin-
tás, a tűz táncoló fénye, a kandalló mele-
ge, a szaloncukor papír finom surrogása, 
a fényes gömbök angyali ragyogása...s ki 
tudja még mennyi minden hagyta raj-
ta érintését e misztikus várakozás több 
ezer éves lenyomatán, hogy ilyenkor ka-
rácsonykor újraéljük a múlt egy darabját, 
mikor is a Föld s az Ég egy kozmikus pil-
lanatban összeért... 

Két napon át – október 15-16-án – tartott a Gárdonyi Géza Emléktársaság és a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház közös 
rendezvénye, a Gárdonyi Emlékkonferencia.

Eredetileg márciusra tervezték a már teljesen megszervezett a 
programot, de a koronavírus okozta szigorítások miatt el kel-
lett halasztani. Bár az októberi időpont is veszélyben volt, de az 
előadók, érdeklődők kitartása, „bátorsága”, s betartott óvintéz-
kedése, a maszk viselése mellett megtartották a rendezvényt. 
(Most utólag - a COVID okozta, nehezedő körülmények mi-

att,- még inkább örülnek az akkori „bátorságuknak”. Érthető 
ugye a gondolat? Most, novemberben, mikor írom e sorokat, 
már lehetetlen lenne lebonyolítani bármilyen rendezvényt is. 
Jelenleg, csak egy dologra fókuszálhatunk: 
Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra! 

KARÁCSONY MARGÓJÁRA…

IRODALOM, EMLÉKEZÉS, GÁRDONYI…

Folytatás a 8. oldalon.

„Nem fogadta semmi pompa.
Béfektették a jászolba.
De amikor megszületett,
Fény borítá bé az eget.”
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Ferenczi Gábor polgármester hivatalá-
ban fogadta a Devecseri Ujság munka-
társát, hogy a nyomtatott sajtón keresz-
tül is beszámoljon Devecser lakóinak 
az éppen aktuális önkormányzati dön-
tésekről.

- Köszönöm Polgármester Úr, hogy foga-
dott. Az októberi újság megjelenése óta mi-
lyen fontos, a lakosságot közvetlenül érintő 
kérdésekben döntött a képviselő-testület?
- Sok szeretettel köszöntöm az olvasókat. 
Rengeteg döntés született az elmúlt idő-
szakban, ebből két fontos döntést emelnék 
ki: az önkormányzati bérlakások rendelete 
(erről bővebben a 4. oldalon olvashatnak 
– szerk.), és a forgalmi-rend változása né-
hány utcában. Az utóbbit természetesen a 
Devecseri Rendőrőrs szakmai állásfoglalá-
sa alapján tesszük. Az egyirányúsítás érinti 
egyrészről az Arany János utca középső 
szakaszát, a Zrínyi utca azon szakaszát, 
mely a Hunyadi utcába csatlakozik be. 
Emellett a Gárdonyi Géza utcát, illetve a 
Somogyi Béla utcát érinti. A későbbiek-
ben ezt számos más utcában is meg kell 
lépni, mert sajnos az úttestnek a szélessége 
sok esetben a 3 métert sem éri el, holott a 
hivatalos szabályozás szerint belterületen 
5, 5 méteresnek kell lenni az úttestnek 
ahhoz, hogy kétirányú forgalmat tudjon 
lebonyolítani. Külterületen egyébként 6 
méter az előírás. Ez még a kisebb prob-
léma volna, ha lenne hova lehúzódni, de 
sajnos olyan keskeny utcákról van szó, 
ahol az árok, illetve csapadékvíz-elvezetés 
nagyon közel épült az úttesthez, és szint-
beli különbség is van. Tehát az úttest felől 
nyilvánvalóan lejt az árok felé az út, de ez 
a lejtés sok esetben olyan mértékű, hogy 
hiába javítjuk a padkát, hiába murváz-
zuk, a csapadék kimossa. Ezért ezeknél 

az utcáknál meg kell oldani azt is, hogy 
egy padkát építünk majd az aszfalt mel-
lé. Nyilván nem egyszerre mindenhol, 
hanem folyamatosan, de ahol megoldás 
a murvázás, ott visszatöltjük a padkát és 
az úttest közötti szintet, ahol pedig lehe-
tőség van rá, ott kiszélesítjük az úttestet. 
Tehát most 4 utcát érint az egyirányúsítás. 
Ennek a döntésnek elsődleges célja, hogy 
minimalizáljuk a balesetveszély kockáza-
tát, illetve megvédjük ezekben az utcák-
ban az útburkolatot.
- Az önkormányzati tulajdonú Városüze-
meltetési Kft. folyamatosan új feladatokat 
kap a meglévők mellé. Mik voltak ezek az 
elmúlt időszakban?
A képviselő – testület arról döntött, hogy 
egy jelentősebb összeget ad át az önkor-
mányzat a Városüzemeltetési Kft.-nek a 
Caterpillar munkagép javíttatására. Idő-
közben a gép ismét működőképes, és így 
a Városüzemeltetési Kft. - a szerződésének 
megfelelően  - neki állt a Meggyeserdő 
baloldali területén az eternit cső kiváltá-
sának. Mint egy 300 méteres szakaszon 
szükséges kiásni a Kft. munkatársainak a 
leendő, új vezetéknek a nyomvonalát, és 
reményeim szerint ezzel a munkával el is 
fognak készülni az idén. Tehát az eddigi 
80 éves ivóvíz vezeték helyett, most már 
a kor elvárásainak megfelelő vezeték ke-
rül kiépítésre, és bízunk benne, hogy a 
tél folyamán nem lesz probléma annak a 
17 ingatlan használónak a vízellátásával, 
akik a Magyar Állam tulajdonát képező 
honvédségi lakásokat bérlik.
Emellett döntött a képviselő-testület szá-
mos fejlesztésről is, amik közül kiemel-
ném, hogy az 1968-ban épült Devecseri 
Művelődési Ház színház termét szeret-
nénk teljeskörűen felújítani. Ezt a válla-
lást a Városüzemeltetési Kft. munkatársai 
fogják teljesíteni. A Kft. dolgozója Molnár 
Balázs, akinek kárpitos végzettsége és több 
évtizedes gyakorlata van, és akinek a mű-
helye is rendelkezésre áll. Molnár Balázs 
vállalta, hogy 2021. február 28-ig 300 szé-
ket újra fog huzatolni, amihez a speciális 
anyagot már sikerült beszerezni. Ehhez a 
munkához segítséget is kap, mert a széke-
ket fel kell szedni, és magát a fa szerkezetet 
is fel kell újítani, és vadonatúj székeket fo-
gunk ezekből a régi székekből varázsolni, 
amik amúgy rendkívül strapabíróak, tehát 
indokolatlan lenne ezeket teljes egészében 

kiváltani. Még 2016-ban szervezett az ön-
kormányzat egy szépségversenyt, aminek 
a teljes bevételét 1 200 000 Ft-ot tartalé-
koltunk arra az esetre, hogyha sikerül 
egy költséghatékony megoldást találni a 
színház terem felújítására. Azt gondolom, 
hogy ennél költséghatékonyabb megoldás 
nincs. Reményeim szerint márciusban 
át is tudjuk adni a devecserieknek egy 
rendezvény keretében – amennyiben a 
járványhelyzet engedi.
- Szeptember 18-án átadásra került a régi 
kórház épület megújulva, megszépülve. 
Milyen új funkciót kapott az épület?
- 2014-ben, amikor először választottak 
polgármesterré, az egyik vágyam az volt, 
hogy az egykori Járási Berta Kórház ingat-
lan – együttesét meg tudjuk menteni a te-
lepülés számára, és valamilyen formában 
forrást találjunk arra, hogy az épületeket 
felújítsuk, és ismét hasznossá váljon a kö-
zösség számára. Az én szüleim is ebben az 
épület együttesben születek, az én felme-
nőim is itt gyógyultak, és valószínű nincs 
olyan devecseri család, aki ne fűződne 
ezernyi szállal ehhez az épülethez.
Elég kilátástalan volt a helyzet 2014-ben, 
hiszen 68 millió forint jelzálog-hitel ter-
helte akkor az ingatlant. Tehát az OTP 
Banktól kellett először visszaszerezni 

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

A új ivóvíz vezeték nyomvonala

Devecseri Szociális Alapszolgáltatási 
Központ társalgója
Fotó: Kovács Zsolt DV TV

A forgalomváltozás jól követhető a 
térképen
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a városnak a tulajdonjogot. 5 millió fo-
rintért tudtuk kiváltani ezt a hatalmas 
mértékű hitelt, és 2016-ban sikerült egy 
pályázatot benyújtanunk, ami nyert, és 
éppen a kórház egykori megnyitásának 
110. évfordulójára szeptember 18-án ke-
rült átadásra a felújított főépület. Rend-
kívüli mérföldkőnek értékelem azt, hogy 
2021. január 1-től a településnek egy 
független, egyesített szociális intézménye 
lesz. Egy olyan szociális intézménye, ami 
mind a szakmai munkát, mind pedig az 
intézmény infrastruktúráját, felszerelt-
ségét tekintve – nem túlzás azt állítani, 
hogy – a Dunántúl egyik legkorszerűbb 
szociális intézménye! A célunk az volt, 
hogy egy helyszínen, egy intézményve-
zető irányítása alá kerüljön valamennyi 
szociális funkció, amit a városnak tör-
vényi kötelezettsége ellátnia. Egy fedél 
alá hoztuk a Devecseri 
Családsegítő Központ 
és Szolgálat, a Házi Se-
gítségnyújtás, az Idősek 
Nappali Ellátása, vala-
mint január elsejétől a 
szociális étkeztetés bizto-
sítását, és január 1-től az 
új egyesített szociális in-
tézmény neve: Devecseri 
Szociális Alapszolgálta-
tási Központ. Tehát aki-
nek itt a városban bármi-
lyen szociális segítségre 
van szüksége – legyen az egy családon 
belüli probléma, legyen az egy megélhe-
tési probléma vagy egy különleges élet-
helyzet – forduljon a központ dolgozói-
hoz! Vagy legyen szó a szép korúakról, 
akiknek abban is tudunk segíteni, hogy 
a szabadidejüket hasznosan tudják eltöl-
teni. Várjuk azoknak az időskorúaknak 
a jelentkezését, akik szeretnének részt 
venni a nappali ellátásban és foglalkoz-
tatásban György Anita intézményvezető 
és munkatársai jóvoltából.
- Ez az év mindenkinek a tervét átszab-
ta, gondolom az önkormányzatét is. Mit 
emelne ki a 2020-as évből?
- A 2020-as év nagyon komoly kihívá-
sok elé állított minket. 2019 év végén 
már tudtuk, hogy az önkormányzatnak 
saját erőből kell befejeznie azokat a be-
ruházásokat, amelyeket elindított. Tavaly 
decemberben azt láttuk, hogy ehhez leg-
alább 238 millió Ft önerőt kell biztosíta-
nunk. Itt a Járási Berta kórház és Szociális 

intézmény együttes felújításáról, a Me-
gyeserdei iparterület fejlesztéséről, és a 
6 önkormányzati bérlakás építéséről van 
szó. Ez év elején még nem tudtuk, hogy 
hogyan alakul az idei év, ezért kénytele-
nek volt számos megszorítást eszközölni, 
amik érzékenyen érintették a devecseri 
civil szervezeteket, vagy éppen a Deve-
cseri Ujság működését. Utóbbi esetében 
döntöttünk úgy a korábbi intézményve-
zető asszony javaslatára, hogy kéthavi 
megjelenésre állunk át a 2020-as évben. 
Bíztunk abban, hogy a 3 beruházást az 
önkormányzat önerőből be tudja fejezni. 
Ez volt év elején a prioritás, és ehhez jött 
márciusban a járvány-helyzet, ami min-
den önkormányzatra rendkívüli terheket 
rótt. A mi önkormányzatunk is mindent 
megtett azért, hogy azoknak az emberek-
nek az ellátásáról gondoskodjon, akikről 

a családjuk nem tudott, mert például 
messze laknak. Tavasszal meg kellett ol-
danunk, hogy az egyedül élők, a karan-
ténba lévők, a betegek, a mozgásukban 
korlátozott személyek, és elsősorban a 
szépkorúak ellátásáról, a gyógyszerek 
kiváltásáról, a bevásárlásról, a hivatali 
ügyek intézéséről gondoskodjunk. So-
kan segítették az önkormányzat munká-
ját, nem csak az intézményeinkben dol-
gozó kollégáknak kell ezért köszönetet 
mondani, hanem azoknak a devecseri 
polgároknak is, akik például a maszkok 
varrásában vettek részt. Összefogott a 
település, amire már korábban is szá-
mos alkalommal volt példa Devecserben.
Az anyagi terheinkről néhány szót: A 
tavasz folyamán egy kormányzati dön-
tést követően az önkormányzatoktól a 
súlyadót elvette a kormány, és beépítet-
te a Krízis Alapba. Továbbá érzékenyen 
érinti az önkormányzatokat az is, hogy 
a reklámadótól is elestünk, és emellett 

közel 2 hónapig zárva volt a devecseri 
Meggyeserdő Használtcikkpiac, ami 15 
millió forintos bevételkiesést eredmé-
nyezett a városnak. Ehhez jöttek hozzá 
azok a plusz költségek, amik az ellátás 
biztosításából fakadtak. Amit kiemelnék, 
hogy mind a 3 önkormányzati beruhá-
zásunk még az idén be fog fejeződni, és 
mindegyiket az önkormányzat önerőből 
ki tudja fizetni. Amire sem a gazdasági 
irodavezető asszony, sem pedig én nem 
számítottam 2020 legelején, hogy tarto-
zás és minden nemű adósság nélkül fogja 
zárni az önkormányzat az idei évet, és 
némi pénzmaradványt tudunk átvinni a 
következő évre. Ez azért is fontos, mert 
az első komolyabb bevételünk március-
ban az iparűzési adó, és nem tudhatjuk, 
hogy a 2020-as évben a járványhelyzet-
nek köszönhetően a cégek, vállalkozá-

sok milyen bevételkiesést 
szenvedtek el, és ebből 
fakadóan hogyan fog ala-
kulni az önkormányzat 
2021. évi iparűzési adó-
bevétele.
- Közeledik a karácsony. 
Mit üzen a devecseriek-
nek a helyi médián ke-
resztül?
- Azt üzenem, hogy eb-
ben a rendkívül nehéz 
helyzetben családjaik, 
szeretteik körében pró-

bálják meg elfelejteni ezt a speciális hely-
zetet. Sajnos a város nem tud a rendez-
vény-tilalom miatt méltóképpen készülni 
a karácsonyra, próbáljuk ezt valamilyen 
alternatív módon pótolni, bár ezt pótol-
ni nem is igazán lehet. Azt gondolom, 
hogy annyi pozitív hozadéka lesz en-
nek a rendkívüli élethelyzetnek, hogy 
talán ebben az időszakban jobban oda 
figyelnek egymásra az emberek, és több 
időt töltenek a családjukkal. Ez a kijárási 
korlátozás igen megnehezíti a minden-
napjainkat, másrészről a családokat egy 
kicsit össze is kovácsolja. Szerintem a 
karácsony legfontosabb üzenete, hogy a 
szeretet jegyében töltsük el közösen ezt 
az ünnepet. Azt kívánom minden deve-
cserinek, hogy teljen a lehető legszebben 
és legboldogabban az ünnep, illetve az 
ünnepi várakozás időszaka!
- Köszönöm Polgármester Úr az interjút, 
és önnek is meghitt ünnepeket kívánok!

FZs

   A Berta Park az új, összevont szociális intézmény épületével
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6 önkormányzati bérlakást alakított 
ki Devecser Város Önkormányzata a 
két új ingatlanban a fenntarthatóság 
és az energiahatékonyság jegyében az 
Emlékpark közvetlen környezetében. 
A beruházás Európai Uniós forrásból, 
valamint önkormányzati önerő hozzá-
adásával valósult meg a Rimex Plussz 
Kft. generálkivitelezésében.

„Két önkormányzati társasház átadása 
előtt állunk, ahol a műszaki átadás-át-
vétel már megtörtént, de a jelenlegi hely-
zetben egy hivatalos átadó ünnepséget 
szervezni nem tudunk.”- mondta el la-
punknak Ferenczi Gábor. A város pol-
gármestere hangsúlyozta: -„Az a célunk, 
hogy még az idei évben beköltözzenek a 
lakók, és a karácsonyt már ott tölthessék. 
Ehhez szükséges volt módosítani az ön-
kormányzatnak a hatályos lakásrende-
letét. Kénytelenek voltunk a díjszabáson 

változtatni, hiszen 2017 óta nem történt 
a bérleti díjak vonatkozásában emelés, 
pedig az ingatlanpiacon tapasztaljuk, 
hogy közel kétszeres áremelkedés történt 
az elmúlt években, és nyilvánvalóan a 
költségek is megnövekedtek, ami a bérla-
kásainkat is érinti.” A lakásrendelet már 
kihirdetésre került, ami megtalálható, és 
részleteiben is olvasható a www.devecser.
hu honlapon.
A következő lépés, hogy a szociális bér-
lakás rendeletet is módosítja a képvise-
lő-testület, mely megalapozza az önkor-
mányzati pályázati kiírást az új építésű 
bérlakások tekintetében. A városvezető 
szerint az önkormányzat egy rendkívül 
szigorú bérlakás-rendeletet alkotott, hi-
szen az a céljuk, hogy egy olyan lakókö-
zösség jöjjön létre a Bocskay utcában, 
ahol nem szegi meg senki a közösségi 
együttélés szabályait, hiszen nem csak 
arra a 6 lakóra kell gondolniuk, aki be-

költözik új otthonába, hanem arra a 
közösségre is, akik a szomszédságban 
laknak. A feltételrendszer véglegesítését 
készíti most elő a hivatal, és hamarosan 
kihirdetik a bérlakások pályázatát. Aki 
szeretné megpályázni valamelyik lakást, 
az figyelje a város honlapját vagy face-
book oldalát, hogy időben értesüljön a 
feltételekről!

FZs

A Kormányablakokban működő NAV- 
ablakokban 2020. november 12-től a sze-
mélyes ügyintézéshez előzetes időpont-
foglalásra van szükség. Ez összhangban 
van a Kormányablakok ügyfélfogadási 
rendjével, ami a Magyarország Kormá-
nya által kihirdetett veszélyhelyzethez 

kapcsolódó kormányzati intézkedések 
betartását szolgálja. 
A Kormányablakokban NAV ügyinté-
zésekhez időpontot a https://www.nav.
gov.hu/nav/szolgaltatasok/ugyfelszolga-
lati_idopont_foglalasa menüpont alatt 
foglalhat.

A veszélyhelyzet ideje alatt a gyors és 
rugalmas ügyintézéshez célszerű a NAV 
elektronikus szolgáltatásait használni. Az 
e-ügyintézésről a NAV honlapján a 32. 
számú, a telefonos ügyintézésről pedig 
a 33. számú információs füzetben olvas-
ható további információ.

A projekt keretében kialakításra került 2 x 3 lakásos társasház bérlakás céljából Devecser, 
Bocskai utca 333/1 és a 333/2 hrsz.-ú ingatlanokon. A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával 
valósult meg, a vissza nem térítendő támogatás mértéke 199.805.022forint volt.

A kialakított társasházak bérlakásainak nagysága 55 – 65 m2 
közöttiek. A fűtési rendszer úgy lett kialakítva, hogy az egyes 
lakások fogyasztása külön-külön mérhető legyen.
A telkeken zöldfelület került kialakításra, valamint a telkek kerí-
téssel és személy, illetve gépkocsi behajtásra alkalmas kapukkal 
lettek ellátva. A telkek területén parkolóval oldottuk meg a tér-
színi parkolást.
A telkeken az alábbi közmű-fejlesztések valósultak meg:
• az érintett szakaszon ivóvíz- és szennyvíz vezeték kiépítése

• az érintett szakaszon csapadékvíz hálózathoz történő csatlakozás
• az érintett telkek villamos-hálózati kapcsolatának kialakítása, az 
elektromos hálózathoz csatlakoztatva napelemek elhelyezésével
• az érintett területen a gáz- hálózati kapcsolat kialakítása
• a távközlési hálózati kapcsolat kialakítása
Az új építésű ingatlanokkal szemben, a 367, 368 és 369 hrsz.-ú 
ingatlanokon közösségi játszótér fejlesztése valósult meg parko-
sítással, zöldterületek rendezésével.

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSOK DEVECSERBEN

IDŐPONTOT KELL FOGLALNI AZ ÜGYINTÉZÉSHEZ
2020. NOVEMBER 11.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„LEROMLOTT VÁROSI TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA DEVECSERBEN”
TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003    ·    2020. NOVEMBER 19.

Fotó: Kovács Zsolt DV TV
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- Novemberben megkezdődött az isko-
lákban, óvodákban, bölcsődékben és 
egészségügyi intézményekben dolgozók 
koronavírus-tesztelése. A szociális intéz-
ményekben szintén tesztelik a dolgozókat. 
A járványügyi védekezés azonban már 
hónapok óta tart a Covid-19 második 
hullámában. Mi a kormányhivatalok fel-
adata ebben?
- A tavaszi Covid19 járványban csak-
úgy, mint most a második hullámban, a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal, illet-
ve a Védelmi Bizottság Titkársága koor-
dinációs feladatot lát el, egyebek mellett 
kollégáink gondoskodnak a védőfelsze-
relések, fertőtlenítő szerek eljuttatásá-
ban az egészségügyi, szociális és oktatási 
intézmények részére. Jelenleg konkrét 
feladatunk az egészségügyi, szociális, 
oktatási és köznevelési intézményekben 
dolgozók tesztelésének megszervezése, 
amely rendkívül komoly koordinációs 
feladatot jelent a kormányhivatalban és 
a járási hivatalban dolgozó munkatársak 
számára. Ezt a munkát a megyei Védelmi 
Bizottság honvédelmi titkára és a megyei 
tisztifőorvos vezetése mellett a járási hi-
vatalvezetők helyi irányításával tudtuk 
megszervezni.
- Az oktatási, egészségügyi és szociális 
intézményekben indult tesztelésben konk-
rétan milyen munkát végez a kormány-
hivatal?
- Először is külön kell kezelnünk az egész-
ségügyi és szociális intézményeket abból 
a szempontból, hogy ők képesek intéz-
ményen belül, saját kollégákkal ellátni a 
tesztelési feladatot, tehát itt a kormány-
hivatal feladata a tesztek és védőfelsze-
relések eljuttatása részükre, az eredmé-
nyek rögzítése és továbbítása a Nemzeti 

Népegészségügyi Központhoz. Az okta-
tási-köznevelési intézmények esetében a 
tesztelést is a kormányhivatal szervezi és 
koordinálja. A tesztelés a munkavégzés 
helyszínén, antigén gyorstesztekkel tör-
ténik. A mintákat a bölcsődékben a kor-
mányhivatal népegészségügyi munkatár-
sai, az óvodákban és iskolákban pedig 
harmad- negyedéves orvostanhallgatók 
veszik le és értékelik ki. Szeretném kü-
lön is kiemelni ezeknek a hallgatóknak a 
feladatvállalását. Nagyszerű dolog, hogy 
egy pandémiában Magyarország számít-
hat azokra a fiatalokra, akik hivatásuk-
nak a gyógyítást választották. Munkájuk 
az egészségügyi dolgozók tehermente-
sítése szempontjából rendkívül fontos. 
- Hogyan szervezték meg az egyetemisták 
munkába állítását?
- A védekezésbe bevont orvostanhallga-
tók, illetve egészségtudományi hallga-
tók és felsőoktatási intézményeik között 
a kormány rendelete szerint hallgatói 
munkaszerződés jön létre, amely alapján 
munkanapokon 5 ezer, hétvégéken – ha 
netán szükséges a hétvégi munkavégzés 
elrendelése – 7ezer 500 forint összegű 
adómentes díjazásban részesülnek, emel-
lett gyakorlati kreditként is elszámolhat-
ják a munkaóráikat. A kormányhivatal 
étkezést és szükség esetén szállást biztosít 
a részükre, a MÁV és Volán járatait pedig 
díjmentesen használhatják. A hallgatókat 
a minták levételére és kiértékelésére az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
készíti fel. Veszprém megyében egyéb-
ként főként Veszprém megyei diákok 
végzik majd a tesztelést.
- Hogyan zajlik a tesztelés Veszprém me-
gyében?
- Az oktatási-egészségügyi intézmények 
tesztelése ezen a héten indult. 16 csapa-
tot állítottunk fel, amelyek két orvostan-
hallgatóból, valamint a kormányhivatal 
két munkatársából: egy teamvezető-ad-
minisztrátorból és egy sofőrből állnak. 
Ezek a csapatok a kormányhivatal által 
biztosított járművel, az előre egyezte-
tett időpontokban érkeznek a megadott 
helyszínekre, hogy elvégezzék a dolgozók 
tesztelését. A mintavétel az oktatási-köz-
nevelési intézményekben munkaidőben, 

hétköznapokon zajlik majd. A mintát adó 
személyes adatait, illetve a teszteléshez 
való hozzájárulását egy adatlapon rög-
zítjük, amelyet a kormányhivatal kezel. 
A tesztelésben való részvétel önkéntes. 
Az esetleges pozitív eredményről a dol-
gozó köteles értesíteni a háziorvosát és 
karanténba kell vonulnia. 
- Milyen más feladatokat lát el a kormány-
hivatal a pandémia kapcsán?
- A kormányhivatal Népegészségügyi 
főosztályára és járási népegészségügyi 
osztályaira számos más feladat is há-
rul, amelyeket a mindennapos járvá-
nyügyi-közegészségügyi feladatellátás 
mellett végeznek kollégáink ebben a 
rendkívüli időszakban. Munkatársaink 
végzik egyebek mellett a pozitív esetek-
ben a határozathozatalt, a kontakt-ku-
tatást, az adatok rögzítését, ők készítik 
a napi és heti megyei jelentést a Nem-
zeti Népegészségügyi Központ részére. 
Rendszeresen ülésezik a megyei Ope-
ratív Törzs, amely minden, a pandémia 
kapcsán felmerült feladatot irányít és 
koordinál.
Szeretném megköszönni saját munka-
társaimnak is a rendkívüli helytállást, 
amit tanúsítanak. Fizikai és lelki szem-
pontból is nehéz időszak ez mindany-
nyiuk számára, de a tavaszi első hullám 
után idén ősszel is a lehető legnagyobb 
hatékonyság biztosításával szervezték 
meg és végzik a munkát. 

MEGKEZDŐDÖTT AZ OKTATÁSI ÉS KÖZNEVELÉSI 
INTÉZMÉNYEKBEN IS AZ ORSZÁGOS TESZTELÉS
INTERJÚ TAKÁCS SZABOLCS KORMÁNYMEGBÍZOTTAL

Tesztelés az orvostanhallgatók be- 
vonásával - Pápakovácsi

Antigén gyorsteszt
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Az ’56-os forradalom és szabadságharc 
leverésének évfordulóján nem nyilvá-
nos rendezvény keretében 2020. no-
vember 4-én helyezte el az emlékezés 
koszorúit Devecser Város Önkormány-
zata a római katolikus temetőben.

„Hazánk sorsát szovjet katonai invázió 
pecsételte meg 1956. november 4-én, 4 
nappal azután, hogy a Nagy Imre vezet-
te magyar kormány kinyilvánította Ma-
gyarország semlegességét, és felmondta 
a Varsói Szerződést.”-mondta megemlé-
kező beszédében Bajók Józsefné, önkor-
mányzati képviselő, majd Vörösné Soós 
Ágnes jegyzővel elhelyezték a koszorú-
kat Heinczinger István, Markos Károly 

és Szatori János sírjánál. Képviselő asz-
szony röviden ismertette az áldozatok 
életútját, és egy-egy verssel tisztelget 
emlékük előtt.
A temető után az ’56 emlékműnél hajtot-
tak fejet, majd az önkormányzat épületé-
nek falán elhelyezett emléktábla megko-
szorúzásánál ezen gondolatokkal  zárta a 
megemlékezést Bajók Józsefné képviselő: 
”...Még egy évtizeddel a forradalom le-
verése után is voltak azonban ellenállók, 
akik sohasem tudtak belenyugodni az 
56-os novemberi események véres kime-
netelébe. A Dunántúlon 2 ilyen csoport is 
létezett. Az egyik csoportot Vaczkó László 
magyar-történelem-orosz szakos tanár és 

barátai (Ajkacsinger, Devecser), a másikat 
Hamusics János bányász és barátai (Pad-
ragkút) alkották. Mindkét csoportra 1966 
tavaszán csapott le a politikai rendőrség. 
Mindannyiukat börtönbüntetésre ítélték.”
2013 óta nemzeti gyásznap november 
4-e Magyarországon. Ezen a napon az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
leverésének, a szovjet csapatok bevo-
nulásának évfordulóján az áldozatokra 
emlékeznek országszerte. 

FZs

AZ ’56-OS MEGTORLÁS ÁLDOZATAI

Szatori János sírjánál                 Fotó: FZs

Heinczinger István sírja             Fotó: FZs

Az 1956-os emléktábla megkoszorúzása 
Fotó: FZs

A járványra való tekintettel az 
előző évektől eltérő módon em-
lékeztek meg ’56-ról Devecser-
ben. A kisváros önkormányza-
ta nem rendezett  hagyományos 
ünnepséget. Nyárs Hajnalka al-
polgármester és Ihászné Szabó 
Katalin önkormányzati képviselő, 
valamint a Meggyeserdő Honvéd 
Nyugdíjas Klub nevében Puskás 
Tibor és Kőszegi István koszorú-
zott az ’56-os szobornál és em-
léktábláknál. 

 CJ

1956 -RA 
EMLÉKEZTEK 
KOSZORÚZÁSSAL 
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Bognár Sándor 14 éve tagja az önkéntes 
alapon működő Devecseri Városi Pol-
gárőr Egyesületnek, és 12 évig volt az 
elnöke. Most tovább adja a stafétabotot...
 
Mindig szeretett közösségben mozogni, 
tevékenykedni az emberekért. Több mint 
12 éve annak, hogy az egyesület éléről lekö-
szönt Szűcs Ferenc, az akkori elnök. Azon 
az egyesületi ülésen pedig, 2008. augusz-
tus 15-én, hogy működőképes maradjon 
a szervezet, Gerecs István rendőr őrnagy, 
azonnal javaslatot tett az új elnökre, az ak-
kor 33 éves Bognár Sándor személyében. A 
már két éve aktív tag, Sándor kicsit meg-
lepődött, de a jelenlévők biztató tekintete 
láttán, segítő szavaikat hallva, elfogadta a 
megbízatást.
„…Biztonságot keltett bennem, hogy ott, 
azonnal a járási koordinátor, Kristóf János, 
és egy helyi aktív polgárőrségi tag, Somogyi-
né Gizella is biztatott. Ígéretet tettek nekem, 
hogy támogatni fogják a mindennapi mun-
kámat, melyre főként az első időkben volt 
nagy szükségem. Sok év után elmondhatom, 
és egyben köszönetemet is kifejezem mindkét 
személy felé, mert az akkori szavaikat be is 
váltották. Támogató segítséggel vettek körül 
a közfeladatok érdekében.”- mondja Sándor. 
A polgárőrség kiemelt feladata a közbiz-
tonság, a közrend biztosítása, megtartása. 
Baleseteknél a helyszín biztosítása, a rend-
őrség minél előbbi értesítése, az informá-
ciók átadása. Rendezvények alkalmával is 
közbiztonsági feladata van a polgárőrség-
nek.- összegzi Sándor a feladatokat. 
- Mi volt a polgárőrségi életben a legemlé-
kezetesebb az elmúlt időben?
Egyértelmű és könnyű a válaszadás, mert a 
2010. október 4-iki vörösiszap-ömlés min-
dent felülírt, s felülír, azóta is. Akkor már 
majd két éve voltam elnök, láttam már a 
feladataimat, de ez a szörnyűség mind-
nyájunkat elborzasztott, s azt sem tudtuk 
első pillanatokban, hogy mitévők legyünk. 
Talpon voltam akkor egyfolytában több 
mint 48 órát, csak 6-án hajnalban tudtam 
hazatérni. Azonnal elaludtam a fáradtság-
tól, de öt óra alvás után ismét szolgálatba 
álltam… Nehéz, izgalmakkal teli időszak 
következett azután is. 
- Milyen feladatokat kellett ellátni az egyesü-
let tagjainak abban a kritikus időszakban?
Rengeteg órát dolgoztuk, fáradoztunk. Sok 

éjszakát töltöttünk szolgálattal. Jómagam 
64 napot dolgoztam egyfolytában akkor 
az első pillanattól kezdve. Többek között 
feladatunk volt a forgalomirányítás, már a 
baj bekövetkezte után az első órától. Aztán 
folyamatos munkát adott a segítők, a segítő 
egyesületek, csoportok koordinálása mind 
a munkában, az étkeztetésben, s az elhe-
lyezésben. Mindez sok egyeztetést kívánt 
az egyesülettől, s tőlem személy szerint is.
- Mi az oka, hogy lemond az elnökségről, 
hiszen már igen harcedzett, nem kell már 
olyan és annyi segítség, mint kellett a leg-
elején?
Egyszerű az indokom. Egyetlen gyermeke 
vagyok az idősödő szüleimnek. Most ne-
kik van segítségre szükségük. Édesapám 
sem tud már annyit dolgozni a ház körül, 
mint régebben, így nekem kell átvennem 
pl. a kerti munkákat, a gyümölcsfák gon-
dozását is.
- Megválik az egyesülettől végleg?
Arról szó sincs, nem intettem végső búcsút. 
Szeretek az egyesületben lenni, a tagsághoz 
tartozni. Fontos továbbra is nekem Deve-
cser közrendje, közbiztonsága. 
- Mivel szokták elismerni a polgárőrség 
munkáját?
A szervezetünk önkéntes alapon műkö-
dő, nonprofit, civil szervezet. Társadalmi 
megbízatású elnökkel. Senki, semmifé-
le fizetséget nem kap a munkájáért sem 
országosan, sem itt helyben. Így én sem, 
mint elnök nem kaptam, kapok fizetést. 
Ez önkéntes munka. Ezt mindenki tudja, 
s ennek ismeretében lép be közénk.
- Hány taggal működnek Devecserben?
A tagság létszáma változó. Húsz fő felett 
vagyunk jó néhány éve. De igazán aktívan 
kevesebben működnek. 6-7 fő igen aktív 
tagra mindig lehetett számítanom.
- Milyen kritériummal lehet belépni a pol-
gárőrségbe?
18 évet betöltött, büntetlen előéletű sze-

mélyeket szívesen fogadunk, hívunk ma-
gunk közé, mert sohasem lehetünk elegen.  
Olyan embereket várunk, akiknek fon-
tos Devecser közbiztonsága, közrendje, s 
ezért szívesen, önként, önzetlenül dolgozni 
szeretnének. A részleteket a többi, aktív 
egyesületi tagtól aztán folyamatosan meg-
ismerik a belépők, mert mindig adódnak 
új szituációk.
- Milyen elismeréseket kapott az elmúlt két 
évtized önkéntes munkájáért?
Elismerés, kitüntetés van szép számmal a 
birtokomban. De mindegyik „csak” (!)  er-
kölcsi elismerés. Egyikkel sem járt pénzjuta-
lom. Ezt ki kell hangsúlyoznom, s ismételni, 
hogy az egyesület nonprofit, civil szervezet. 
Az elismeréseim sorát a vörösiszap-ömlés-
ben végzett munkámért kaptam. Szemé-
lyemben az egyesületünket is elismerték.  
Az iszapömlés 1. évfordulóján „Miniszteri 
Elismerő Oklevelet” vehettem át személye-
sen Pintér Sándor belügyminiszter úrtól. 
A legnagyobb elismerésem, úgy vélem, az 
„Év Polgárőre” cím elnyerése 2011. évben. 
Aztán az évek során megkaptam a „Pol-
gárőr Érdemkereszt” ezüst (2012.) és arany 
(2015.) fokozatát. 2014-ben a „Szent László 
a Polgárőrök Védőszentje” emlékplakettet 
kaptam a Veszprém Megyei Polgárőr Szö-
vetség elnökétől. Szintén megyei elisme-
rés a megyei Rendőr-főkapitányságtól a 
„Sárkányölő Szent György” emlékplakett. 
Nagyon büszke vagyok az elismeréseimre, 
amiért úgy érzem, hogy én magam, és a 
csapat is keményen megdolgoztunk. Kö-
szönöm nekik is!
- Ki lesz az utódja az egyesület élén?
Az utódomnak, Szövérfi Zoltánnak szíve-
sen fogok segíteni mindig, ha igényt tart 
erre. S egyben sok sikert és kevés nehéz 
helyzetet kívánok neki és mindnyájunk-
nak, a devecseri polgárőr egyesületnek is 
az elkövetkezendő időkre. 

MMK

BOGNÁR SÁNDOR LEKÖSZÖNT A POLGÁRŐRSÉG ELNÖKSÉGÉRŐL
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Október 15-én, csütörtök kora délután 
kezdődött a Gárdonyi Emléktársaság 
programja a könyvtárban, ahol Szen-
te-Takács Anna, a könyvtár igazgatónő-
je kalauzolásával ismerkedhettek meg az 
érdeklődők az Esterházy kastély, a könyv-
tárépület történelmével, múltjával. Nem 
csak az olvasók által látogatható fogadó- és 
olvasótereket tekinthették meg a vendé-
gek, hanem a pincét, ami egyben könyv-
raktár, no meg a rejtett csigalépcsőt is. A 
könyvtárépület történetében nemcsak 
Devecser város részbeni történelme, ha-
nem a magyar történelem is megeleve-
nedett. Az igazgatónő beszélt a könyvtár 
szolgáltatásairól, szélesedő funkciójáról. 
Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája 
– aki, igaz szívvel ápolja dédapja szellemi 
hagyatékát – már délelőtt megérkezett. Je-
len voltak néhányan a Veszprém Megyei 

Honismereti Egyesülettől is. Sajnos a zord 
idő módosította a programot: a heves eső 
miatt elmaradt a helytörténeti séta. Ba-
lázs Géza nyelvész professzor előadásá-
nak címe: Miért szükséges a klasszikusok 
olvasása? – Gondolatok Gárdonyi Géza 
életműve kapcsán. A professzor kendő-
zetlen, kissé keserű véleményével, két-
ségeivel, előrevetített pesszimizmusával 
(realitásával?) többen egyetértettek, de 
mindannyian, mélyen elgondolkoztak. Az 
előadást Németh Ernő ny. iskolaigazgató 
és Keller Péter dédunoka szavai követték, 
bemutatva a társaság létrejöttét, s méltat-
va egyben az író ránk hagyott szellemi 
örökségét. Majd az emléktársaság elnöke, 
Bognárné Simon Katalin beszélt a társaság 
céljáról, s köszöntötte mindazokat, akik 
szeretnének tenni Gárdonyi műveinek 
népszerűsítéséért a társaság keretein be-
lül is. Ferenczi Gábor polgármester úr is 
jelen volt a rendezvényen, s méltatta Gár-
donyi Géza írói nagyságát, valamint örö-
mét fejezte ki a jelenlévőknek, hogy a fiatal 
tanító, itt, nálunk Devecserben eltöltött 
másfél évet, melyre írásaiban is sok utalást 
találunk. Ezt követte a Páduai Szent Antal 
róm. kat. templom és a bejárat melletti 
domborművek megtekintése, ahol Nagy 
Nándor Richárd, településünk plébáno-
sa fogadta a társaságot, majd ismertette 
a templom történetét. A templom nagy 
szerepet játszott a hangszerekhez értő, 
kitűnően orgonáló fiatal segédtanító és 
diákjai életében. 

Másnap, október 16-án, pénteken a kö-
vetkező előadásokkal folytatódott a kon-
ferencia:
- Bognárné Simon Katalin: A Gárdonyi 
Géza Emléktársaság megalakulása, célja, 
eddigi tevékenysége
- Dr. Tölgyesi József: Gárdonyi (Ziegler) 
Géza pedagógiai munkássága a Devecseri 
Római Katolikus Tanítókörben
- M. Mester Katalin: Gárdonyi Géza az 
egyházzenész – no meg, Dankó Pista (a 
két ember barátsága…)
- Czeidli József: Gárdonyi emlékhelyek 
Devecserben, a megemlékezések köre
- Dr. Horváth József: Gárdonyi Géza, a 
győri újságíró
- Márkusné Vörös Hajnalka: Emlékmentés 
másként – családi fotók, emlékek, értékek
- Keller Péter: „Ami nem kapcsol össze a 
végtelennel, nem érték”
- Dr. Cs. Varga István: Magyar Örökség dí-
jas Gárdonyi alkotóművészete (Előadását 
írásban küldte el a tanár úr, mert koránál 
fogva félt kitenni magát a koronavírus 
veszélyeinek.)
Elmondható, hogy kivétel nélkül élvezetes 
előadást hallhattak a jelenlévők Gárdo-
nyiról, életéről, munkásságáról, a múlt-
kutatásról. A legtöbb előadás, melynek 
tematikája megkívánta, vetítettképes előa-
dás volt, így az érdeklődés fenntartását 
még a kivetített képek is fokozták. A tá-
gabb környék több iskoláját, érintett pol-
gármesterét (Sárvár, Szőlősgyörök, Mór, 
Sorkifalud, Gárdony, Sopron, Dabronyi 

IRODALOM, EMLÉKEZÉS, GÁRDONYI… (A címoldal folytatása)

Gárdonyi Géza festett arcképe

Puskás Tibor nyugállományú alezre-
des, a „Meggyeserdő” Honvéd Nyug-
díjasklub elnöke szívesen és örömmel 
beszélt az egyesület életéről és mun-
kájáról.
- Az egykori Devecserben állomásozó 
alakulatok nyugállományú katonáiból 
és polgári dolgozóiból alakultunk meg 
2006-ban azzal a céllal, hogy szervez-
zük tagjaink szabadidős tevékenységét, 
biztosítsuk érdekvédelmi képviseletét, 
őrizzük történelmi hagyományainkat.
Ez idáig a Városi Könyvtár és Művelődési 
Házban tartottuk gyűléseinket. Október 
végétől saját klubszobánk van. A laktanya 
egyik épületét újítottuk fel erre a célra, 
valamint itt helyeztük el katonai gyűjte-

ményünket. Már ebben a környezetben 
köszönthettük Balogh Gábor nyugalma-
zott századost 90. születésnapján.
Jó a kapcsolatunk a helyi önkormányzat-
tal, anyagilag és erkölcsileg támogatnak 
bennünket. Gyümölcsöző a viszonyunk 
az oktatási és kulturális intézményekkel, 
civil szervezetekkel.
Gondozzuk a 48’-as honvéd sírokat a régi 
(római katolikus) temetőben, a világhá-
borús emlékmű közvetlen környezetét. 
Részt veszünk a városi nemzeti ünnepé-
lyeken, koszorúzunk.
Klubszobánk avatásakor helyeztük át 
azt az emléktáblát, amely az alakulatok 
fennállásának éveit idézi meg.
Szeretünk együtt utazni, kirándulni, pik-

nikezni. Sajnos az idei évben a vírus jár-
vány miatt sok programunk elmaradt. 
Abban bízunk, hogy jövőre ismét visz-
szaáll a régi rend, bátran tervezhetünk 
és dolgozhatunk!

CJ

TÖRTÉNELMI HAGYOMÁNYOKAT ŐRZIK!

Fotó:Binder Károly
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polgármester) is értesítette az emléktár-
saság a rendezvényről. Az intézményve-
zetők szívesen fogadták az invitálást, de 
jelezték, hogy felsőbb utasítási-javaslat, 
hogy ne vegyenek részt az iskolán kívüli 
rendezvényeken. Egyedül a győri Gár-
donyi Géza Általános Iskola igazgatója 
Gecsei Kolos érkezett meg, s bemutatta 
az 1921-ben alapított iskolát. Többek közt 
elmondta, Gárdonyi nevét 1924-ben vet-
te fel az intézmény, nagy valószínűséggel 
az országban elsőként. (… ami hihető is, 
hiszen 1922-ben hunyt el az író)
A nehéz körülmények között megren-
dezett konferenciát a Nemzeti Kulturális 
Alap (NKA) támogatta. Dr. Balázs Géza 
nyelvész is biztatta társaságot a pályá-
zat beadására. Köszönet a lelkesítésért! A 
NKA pályázatot a - pénzügyi feltételek mi-
att, - a művelődési ház és könyvtár adta be 
a Gárdonyi Géza Emléktársasággal együtt-

működve. Szente-Takács Anna igazgatónő 
munkáját, a tartalmi részek elkészítésével, 
az előadók koordinálásával nagyban se-
gítette M. Mester Katalin elnökségi tag. 
A technikai kivitelezésben, tervezésben 
Bognárné Simon Katalin elnök vett részt. 
Az előadók elhelyezésében, fogadásában, 
étkeztetésük biztosításában Németh Ernő 
elnökségi tag vállalt szerepet. A két napos 
rendezvény lebonyolítását, a technikai fel-
tételek, a szíves vendéglátás biztosítását 
a könyvtár dolgozóinak köszönhették a 
résztvevők. (Az igazgatónő, Szente- Takács 
Anna elköszönt a jelenlévőktől, mert no-
vember 1-jétől már nem lesz az intézmény 
dolgozója. Sok sikert, örömet kívánunk 
neki választott, új munkahelyén.)
A Gárdonyi Géza Emléktársaság tagjai, az 
előadók, a vendégek, a könyvtárosok – a 
COVID -19 okozta korlátozott lehetősége-
ikhez mérten – elégedetten zárták a kon-

ferenciát. A rendkívüli egészségügyi hely-
zet elmúltával az emléktársaság folytatni 
szeretné az író szellemi örökségének minél 
szélesebb körű ápolását, műveinek nép-
szerűsítését. Keller Péter, a dédunoka is 
elégedettséggel nyugtázta a rendezvényt, 
s további aktivitásáról, segítségéről szólva 
vett búcsút… a következő emléktársasági 
találkozásig.

MMK

Akikre büszkék vagyunk

Nem hiszem, hogy van olyan település 
kis hazánkban, ahol karácsonykor az 
éjféli misén ne csendülne fel Gárdonyi 
Géza Devecserben szerzett csodálatos 
éneke a „Fel nagy örömre!”. Kisgyer-
mekkoromban szüleim kezébe kapasz-
kodva énekeltük mi is lelkesen.
Később iskolába menet gyakran felnéz-
tem a falba süllyesztett domborműre. 
Elképzeltem, hogy milyen jóságos ember 
lehet, aki szeretettel nyújtja kezét a meg-
szeppent kisdiáknak. Miután elolvastam 
az Egri csillagokat és azt is megtudtam, 
hogy a könyv írója ebben az iskolában 
tanított, ahol én a padot koptatom, büsz-
kébben léptem be az ajtón, hisz ugyanitt 
járt a nagy író. Gyerekfejjel úgy gon-
doltam, hogy aki ebbe az iskolába jár, 
kicsivel több másoknál. Felnőve persze 
rájöttem, hogy ez csak képzelgés volt, de 
Gárdonyi Géza iránti hűségem, szerete-
tem megmaradt. 
Sok év után újra felkerestem szülőházát, 

ahol hosszan nézelődtem, olvastam a do-
kumentumokat, majd leültem a ház előtt 
üldögélő nagy író mellé egy kis „beszél-
getésre.” Elmondtam, hogy Devecserben 
nagy Gárdonyi-kultusz van. Bizonyság rá 
a templom falán lévő dombormű és az 
iskola melletti szobra, iskolát, utcát ne-
veztek el róla, társaság ápolja emlékét. 
2005-ben a könyvtárban ünnepeltük a 
„Nagy Könyv” verseny 1. helyezettjét az 
„Egri csillagok”-at. Csodálatos regény. 
Nekem mégis a legkedvesebb „Az én fa-
lum.” Pályám során én is „találkoztam” 
a kötetbeli Kevi Pállal, Fodor Andrással, 
Tabi Jóskával, Vas Rozival, Veronnal, Ci-
gány Lacival, Miskával és a többiekkel. 
Az 59 nótaszövege közt is vannak ked-
venceim: Írom a levelem Balogh Mári-
ának, Sűrű, sötét erdő, Nem nézett rám 
ez a kislány, Azt gondoltam, Valakinek 
muzsikálnak... Nem kis büszkeséggel 
dicsekedtem, hogy van egy 2 koronás 
Göre Gábor könyvem a Singer és Wolf-
ner bóttyábúl. Kedvelem a könyvbíróját 
Katufrék és Durbints sógort meg a Kát-
sa cigányt. ö. m. a f. (ögye meg a fene!). 
Mintha mosolyogna Gárdonyi Géza…, 
és hallani vélem szavait… 
Devecser jelentette a nagy szerelmet 
Gergely Katica iránt, a Fel nagy örömre 
karácsonyi dalt, és a később megjelenő 
Az én falum kezdetét. Több írást küldött 
a dunántúli újságoknak. Göre Gábort 

sokan támadták, pedig az ő kenyerén 
írta meg az Egri csillagokat. „..Ebédre 
meghívatom magam Göre Gáborhoz, 
vacsorára meg Nagyapóékhoz vagy Min-
dentudó Gergelyhez.” Az Egri csillagokat 
a legjobb, a Láthatatlan embert a leg-
kedvesebb, az Isten rabjait a legszebb 
regényének tartotta. Azt is megtudom 
még, hogy szívesen játszott hegedűn. 
Dalszövegeinek Dankó Pista és Ányos 
Laci, a kor híres nótaszerzői írtak dal-
lamot. (Amelyeket ma is énekelnek.)
Nehezen veszek búcsút. Hazafelé Gárdo-
nyi Géza andalgóját dúdolom:

„Azt gondoltam, virág van az ablakban
Pedig hát egy leány ül az ablakban.
Virág volna, kalapomhoz szeretném

De, ha leány a szívemre ölelném.”
Váti Ferenc

AZ ÉN GÁRDONYIM KARÁCSONYKOR

Az író a szülőháza előtt

„Beszélgetés”

Bognárné Simon Katalin, a Gárdonyi 
Géza Emléktársaság elnök Fotó: MMK
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Devecser Város Önkormányzata és a 
Devecseri Városi Könyvtár és Műve-
lődési Ház az ismert rendezvény-tilal-
mi kormányrendelet miatt rendhagyó 
módon ünnepli 2020-ban az adventet. 
Szabadtéri eseményeken maximum 10 fő 
vehet részt, ezért a gyertyagyújtás csak a 
DVTV képernyőjén keresztül nyilvános, 
így közvetve önök is részesei lehetnek az 
eseménynek, illetve egyénileg elsétálhat-
nak a koszorúhoz és a Betlehemhez. Idén 
a koszorút a Rosta és társa Virágbolt ké-
szítette el, és ajánlotta fel a városnak és 
minden lakójának. Köszönet érte.
Első alkalommal Nyárs Hajnalka, alpol-
gármester osztotta meg ünnepi gondo-
latait, majd Nagy Nándor Richárd, plé-
bános beszélt az idei különös adventről, 
és annak lelki vonatkozásairól. A gyer-
tyagyújtás alatt a tapolcai Batsányi Nép-
dalkör 2 tagja énekelt adventi népda-
lokat.
A bronz és ezüst vasárnapon a Devecseri 
Ifjúsági Fúvószenekar közreműködik a 
gyertyagyújtáson, akik adventi és kará-
csonyi dallamokat játszanak. Második 
alkalommal Ihászné Szabó Katalin ön-
kormányzati képviselő mondott adventi 
köszöntőt, harmadik alkalommal pedig 
Bajók Józsefné képviseli az önkormány-
zatot.
Aranyvasárnap Ferenczi Gábor polgár-
mester fogja meggyújtani a város adven-
ti koszorújának 4. gyertyáját, amikor a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói 
Nyárs Hajnalka igazgató-helyettes felké-
szítésével előadják adventi műsorukat, 
aminek képernyőn keresztül minden 

devecseri család a részese lehet.A vá-
rosvezetés nevében köszönöm, hogy vi-
gyáznak magukra és egymásra. Meghitt 
adventi készülődést és boldog karácsonyi 
ünnepeket kívánok mindannyiuknak!

FZs

Devecser Város Önkormányzata 2016 
óta minden évben megszervezi a 70 év 
felettiek karácsonyi köszöntését, ami 
az előző években egy kulturális mű-
sorral egybekötött ajándékátadás volt.
2020-ban sok, az előző években sikeres 
programot kellett kihúzni a rendezvény-
naptárból, vagy erőteljesen átalakítani. 
Nincs ez másként az Idősek karácsonyá-
val sem. A rendezvény-tilalom miatt a 
műsor, és az ismerősökkel való találkozás 
elmarad, ugyanakkor éppen e rendkí-
vüli élethelyzet miatt különösen fontos 

megbecsülésünket és odafigyelésünket 
kifejezni a szeretet ünnepéhez közeled-
ve. Devecserben több, mint 500 fő része-
sül ebben a figyelmességben, akik mun-
kájukkal, életútjukkal mindannyiunk 
számára példaképül szolgálnak. Megér-
demlik, hogy környezetük, tágabb érte-
lemben a település kifejezze háláját felé-
jük. Idén – az előző évekhez hasonlóan 
– az ajándékcsomagok összeállításában 
az Önkormányzat, a Devecseri Család-, 
és Gyermekjóléti Központ, a Házi Segít-
ségnyújtó Szolgálat, a Devecseri Városi 

Könyvtár és Művelődési Ház és a helyi 
vállalkozók közösen vesznek részt. (A 
kezdeményezést támogató cégek nevét 
e lapszám karácsonyfáján, a 11. oldalon 
olvashatják – szerk.) Ebben az évben az 
ajándékokat december 18-án szállítjuk 
házhoz, amiről az érintettek előzetesen 
tájékoztatást kaptak.
Kívánunk minden szép korúnak jó egész-
ségét, sok örömet az unokák, dédunokák 
körében, és áldott karácsonyi ünnepeket! 

FZs

MIKOR KIGYÚLNAK A FÉNYEK...

KÖSZÖNET A SZÉP KORÚAKNAK

(Balról) Ihászné Szabó Katalin, Nyárs Haj- 
nalka, Nagy Nándor Richárd, Batsányi 
Népdalkör

Ihászné Szabó Katalin és a Devecseri If-
júsági Fúvószenekar

Ima Covid vírus idején 
2020. Karácsonyára

Ó édes Szűz Mária, Jézus anyja, 
Hazánk patrónája, segíts meg bennünket!
Ezen ijesztő járvány idején tekints le ránk, 

magyarokra, 
Európára, az egész világra.

Ne nézd most az emberi önzést, 
gyarlóságot, 

A felülkerekedni vágyás vétkét
 a természet erői felett.

Ne nézd most az elvakult ember 
mohó vágyait, 

Hanem adj vigaszt e nehéz időben! 
Kérünk, adj vigaszt a jókért, 
A jó szándékú emberekért, 

az igaz útra vágyókért.

Itt áll előtted félelemtől meggyötörten 
az emberiség,

Aki oly nagyra vágyott, 
S most védtelenebb, 

mint a porszem a szélben.
Drága Szűzanyánk! 

Segítsd meg a magyarokat,
Európát, az egész világot!

Adj szerénységet, vigaszt az embereknek.
Kérünk Mária, tedd bölcsebbé a világot! 

A vezetőket, és az egyes embereket is 
világosítsd meg, 

Hogy megtalálják a mértékletes élet 
üdvözítő útját! 

Édes Szűzanyánk! 
Kérd Szent Fiad közbenjárását az 

Atyánál: 
Legyen könyörületes velünk,

Földi halandókkal, szeretett utódainkkal. 
Drága Szűzanyánk! 

Segítsd meg a magyarokat, Európát, az 
egész világot! 

Ámen

Szerző: ismeretlen
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Támogatók

Rosta és Társa Bt.
Tornai Pincészet
Bakonyerdő  Zrt.

Pizza Neked
Zsoto-2009 Kft.

Intervill Kft.
Leier Hungária Kft.

Zöldség-Gyümölcs-Élelmiszer bolt 
Víta Kft.

Csokonai ABC
Adamantán Kft.

Devecser Város Önkormányzata, 
intézményei és szervezetei és a Devecser

 és környéke cégei, vállalkozói áldott, meghitt 
karácsonyi ünnepeket kívánnak 

Devecser minden lakójának!
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Van-e értelme, kézzel fogható eredménye újságunkban 
feltett kérdéseimnek? Sok évvel ezelőtt, hosszú éveken át, 
„Morgolódásaim” címmel újságunknak volt egy rovata. A 
visszajelzések szerint olvasóink kedvelték. Olyan dolgok-
ról írtam benne, amelyek bosszantottak, értelmetlenek 
voltak akár helyi, akár országos vonatkozásban pártoktól 
teljesen függetlenül. 
Mindig volt miért „morognom”. Legtöbbször minden ered-
mény nélkül. És most újra „morgolódós” lettem, de sokkal 
szelídebben, amelyet már a címe is jelez; „Kérdezhetek?” 
Természetesen nincs jogom számon kérni semmit, de ész-
re venni lehet. (Másoknak is!) A jobbító szándék vezet, ha a 
városunk épülése, szépülése érdekében, a könnyen javítható, 
igazítható dolgokat megírom. Örömmel tapasztaltam, hogy 
az utóbbi időben a Devecserért tenni akarók (elsősorban a 
vezetők) tettekkel válaszoltak kérdéseimre. Tessék megnézni!
-az ’56-os emlékművön olvashatóak a betűk, 
-a tavak partja kezd tisztulni, a víz közepéről a partra kerültek 
a figyelmeztető táblák, 
-a kerékpárpihenőt kitakarították 
- felállították a telefonkábelt tartó oszlopot (bár ismét kidön-
tötték)

- újabb zászlók kerültek ki a középületekre,
- a hibásan írt hirdetés lekerült a tábláról,
- a „Fekete Farkas” faltövéből kivágták a gazt.
- Tudom, hogy a legkevésbé az én érdemem, de jár a toronyó-
ra! Ismét pontos időt mutat. Soha nem halasztom el, hogy 
fölnézzek rá.
Köszönöm mindazoknak, akik hagyták, hogy kérdezzek, és 
tettekkel adták meg a választ.

VF

KÉRDEZHETEK?
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Füstös Zsuzsanna vagyok, a Devecse-
ri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
2020. november 1-től kinevezett igaz-
gatója, és a Devecseri Ujság főszerkesz-
tője. Röviden szeretnék bemutatkozni 
Devecser polgárainak.

Tapolcán születtem és ott is élek párom-
mal és két gyermekemmel. Az érettségi 
után Budapesten tanultam a Teleschola 
Televíziós Iskolában, ahol szerkesztő-ri-
porter szakon végeztem.
Tanulmányaimat Piliscsabán a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen folytattam 
szociológia – esztétika szakon. Egyete-
mi tanulmányaim mellett elvégeztem 
Budapesten a Hagyományok Házában 
az „ősi kismesterségek” – játszóházve-
zetői tanfolyamot és Keszthelyen egy 3 
éves képzést, ahol asztrozófus oklevelet 
szereztem.
A zene gyerek korom óta meghatározó 
az életemben. Nagymamám alapítótagja 
volt a tapolcai Batsányi Népdalkörnek, 
ahova 6 évesen már magával vitt a pró-
bákra és a fellépésekre, és nevelt a népdal 
és a zene szeretetére. Sok idő elteltével 
úgy alakult, hogy most én vezetem a 
Batsányi Népdalkört, akikkel 2019-ben 
EZÜST minősítést kaptunk a Vass Lajos 
Népzenei Szövetség országos versenyén. 
A Taliándörögdi Népdalkörhöz szintén 
gyerek korom óta kötődöm dr. Oláhné 

Szabó Mária tanárnőmön keresztül. A 
népdalkör tagjai 2017 -ben ugyanazzal 
a szeretettel fogadtak, mint annak ide-
jén iskolás koromban, és a közös „mun-
ka” gyümölcseként 2019 -ben a szakmai 
versenyen ARANY minősítést kaptunk.
Tapolcán a Bárdos Lajos Általános Iskola 
ének-zene tagozatos osztályába jártam, 
ahol a komolyzenét és a kóruséneklést 
is megszerettem a népi kultúránk mel-
lett. A többszólamú éneklés felemelő 
élményei elkísérnek egész életemen át. 
Jelenleg a Tapolcai Női Kamarakórus 
tagja vagyok immáron 22 éve. Egy rock 
zenekart is alapítottunk Határkő néven, 
mellyel sok gyönyörű helyre eljutottunk 
és rengeteg emberrel ismerkedtünk meg. 
Devecserben is koncerteztünk, és 2013-
ban CD-nk is készült.
Hálás vagyok a Teremtőnek, hogy úgy 
igazgatta eddigi életemet, hogy mindig 
azzal foglalkozhattam, amit szeretek, és 
ami érdekel. Így van ez most is. Igyek-
szem rászolgálni arra a szeretetre és bi-
zalomra, amely ittlétem óta körülvesz és 
támogat. Rengeteg lehetőséget rejt ma-
gában Devecser a Kastélykönyvtárral, a 
Somlóval, a folyamatosan szépülő Japán 
kerttel, a Makovecz kápolnával, és még 
sok egyéb kincsével, és természetesen az 
itt élő emberekkel!
A kialakult virológiai helyzet nem kedvez 
a közművelődésnek és a közösségi prog-
ramoknak sem, de kollégáimmal azon 

dolgozunk a bezárt ajtók mögött, hogy 
amikor visszaáll az életünk a normális 
kerékvágásba, akkorra széles programkí-
nálattal készen álljon a Kastélykönyvtár, 
a Művelődési Ház, a Rotary Ház és az 
addigra kialakított Múzeum és Kultúr-
kávézó a devecseriek fogadására. Ezen 
célok megvalósításához a Nemzeti Mű-
velődési Intézettel való együttműködés-
nek köszönhetően 2020. december 1-től 
1 évre egy új munkatárssal gyarapodtunk 
Szilvás Roberta személyében.
A téli időszakban megújul az intézmé-
nyi honlapunk, ahol az eseménynaptár 
„lapozgatásával” értesülhetnek rendez-
vényeinkről, illetve visszatekintve az 
időben archívumként is szolgál majd. 
Szeretném felhívni a figyelmüket a 2021-
es év első színházi előadására, amire a 
jegyek már most decemberben kapha-
tók (kedvezményes áron), hogy akár egy 
szép ajándékként a fa alá kerülhessenek. 
Különböző szabadidős foglalkozásokat, 
klubokat is szeretnénk elindítani a tava-
szi újra-nyitással, de addig is olvassanak 
sokat, és használják a „könyvtár házhoz 
megy” szolgáltatásunkat!
E furcsa év befejezéséhez közeledve kí-
vánok Devecser minden lakójának meg-
hitt adventi készülődést, és örömteli ka-
rácsonyi ünnepeket a Devecseri Városi 
Könyvtár és Művelődési Ház munkatár-
sai nevében!

FZs

BEMUTATKOZÁSOM 
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A katasztrófavédelem tájékoztatójából megtudhatják, 
hogy mire kell leginkább odafigyelni az adventi időszak-
ban, hogy valóban örömteli legyen az ünnep.
2020. november 29-én, vasárnap gyújtottuk meg az adventi 
koszorú első gyertyáját, ezzel elkezdődött az ünnepi készü-
lődés, a várakozás időszaka. Ha azonban nem biztonságos 
koszorút veszünk vagy készítünk, esetleg nem megfelelő 
helyre tesszük az adventi díszt, könnyen bekövetkezhet a 
baj, amikor már csak a tűzoltók segíthetnek.
Az adventi koszorúval kapcsolatban a legfontosabb, hogy a 
gyertyák alatt legyen egy nem éghető alátét. Tavaly 49 lakástűz 
keletkezett adventi koszorúk miatt. Nem elég, ha biztonsá-
gos egy koszorú, az elhelyezésére is figyelni kell. A koszorú 
környékén ne legyen semmilyen éghető anyag, hiszen a tűz 
könnyen átterjed a koszorúról az asztalon lévő tárgyakra, 
függönyre, ablakkeretre. A legbiztosabb megoldás, ha csak 
akkor ég a koszorún a gyertya, amikor a szobában tartóz-
kodunk. Sose hagyjuk az égő gyertyákat felügyelet nélkül.

A lakásban lévő, egyre több műanyagot tartalmazó tárgy és 
bútor miatt gyorsabban terjed a tűz, mint ötven évvel ezelőtt, 
és több mérgező füst is keletkezik. Minél hamarabb észre-
vesszük, hogy kigyulladt valami a lakásban, annál nagyobb 
eséllyel tudjuk saját kezűleg eloltani, több időnk van kime-
nekülni és a tűzoltókat hívni, akik egy kisebb kiterjedésű 
tűz esetén több értéket tudnak megmenteni. Vigyázzanak 
magukra, családjukra és értékeikre!

Bejelentés érkezett a rendőrségre 2020. október 25-én ar-
ról, hogy egy ajkai üzemanyagtöltő-állomásról ismeretlen 
tettesek több ezer liter gázolajat loptak közel egymillió 
forint értékben.
Az adatgyűjtés eredményeként a rendőrök azonosították a 
feltételezett elkövetőket, majd a 22 éves devecseri, a 23 éves 
kolontári, a 24 éves ajkai és a 25 éves tüskevári férfit 2020. 
október 30-án, délelőtt otthonaikban elfogták, majd előállí-
tották. A nyomozók ezután mind a négy személyt kihallgat-
ták gyanúsítottként, melynek során elismerték tettüket, és 
elmondták, hogy a lopott üzemanyag egy részét saját autóikba 
töltötték, nagyobb részét pedig továbbértékesítették. Ellenük 
lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik 
büntetőeljárás az Ajkai Rendőrkapitányságon.

RENDŐRKÉZEN A
GÁZOLAJTOLVAJOK

ADVENT IDEJÉN NAGYOBB A 
LAKÁSTÜZEK VESZÉLYE

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

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.

Rendőrség:  +36 88/502-770  vagy 107
Polgárőr Egyesület:  +36 70/584-5660

Tanyagondnok:  +36 70/287-4533
Idősek Klubja:  +36 88/224-081

Devecseri Könyvtár: +36 20/285-7714
Önk. Tűzoltó Egyesület: +36 30/902-0101

Mezőőrök:  +36 20/346-6988, 
+36 20/346-7476

FONTOS 
TELEFONSZÁMOK:
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Már tavaly megkezdték a Sümeg – járási Nyílt Asztali-
tenisz Csapatbajnokságot a környékbeli amatőr asztali-
teniszezők: Hévíz I.- II, Tapolca, Gógánfa, Csabrendek, 
Bazsi, Somlóvásárhely, Devecser amatőr asztalitenisze-
zői részvételével. A vetélkedés során teljes körben össze-
mérték a tudásukat, mert több fordulóban és helyszínen, 
minden csapat visszavágót is játszott. Az eredmény már 
régen megszületett, de COVID-19 vírus erőteljes meg-
jelenése miatt, s az Asztalitenisz Szövetség védekezési 
javaslatára, a közösségi játékot, az eredményhirdetést 
is halasztani kellett, vagyis mindeddig elmaradt. Végül 
nemrégiben, október közepén baráti edzőmérkőzésekre, 
és eredményhirdetésre jöttek össze az érintett csapatok 
Devecserben, a Máltai Szakközépiskola tornatermében. 
A mérkőzések eredményeit összevetve az első helyet 
Devecser asztalitenisz csapata érdemelte ki. A csapat 
tagjai: Ács Ottó, Magvas András, Sári Adrienn, Zsidó 
József voltak.
A lelkes asztaliteniszezők önfinanszírozók, ők fizetik 
utazásaikat, saját autójukat veszik igénybe, s termé-
szetesen saját, jó minőségű ütőjükkel játszanak. Az 
önfinanszírozást egészen pontosan, jelen esetben még 
úgy kell érteni, hogy a szervezésben részt vállaló dr. 
Gyarmati Csaba (aki civilben gyógyszerész Csabren-
deken) a csapatbajnokság díjátadási ceremóniájához 
szükséges érmeket, kupákat saját maga finanszírozta. 
A szervezésben, s minden, asztaliteniszt érintő ügyben 
még mindig számíthatnak a szintén Csabrendeken élő 
Nagy Emilre is, akiről elmondható, hogy a ping-pong 
elhivatott támogatója, és művelője. Magvas András, aki 
a devecseri csapat, és a folyamatos sport tevékenység 
lelke, hálás szívvel köszönte meg Dr. Gyarmati Csaba 
nagyvonalúságát, s minden versenyzőnek az asztali-
tenisz szeretetét. Továbbá sajnálatát fejezte ki a helyi 
versenyző, hogy a COVID-19 újbóli fellángolása miatt 
a Megyei II. Bajnokságot sem lehetett befejezni. Jelen-
leg az edzéseket is szüneteltetni kell. Magvas András 
elmondta még, hogy az egészségügyi helyzet rende-
ződése után ott folytatják, ahol most abbahagyták… 
A „Devecseri Ujság” szerkesztősége is gratulál az I. 
helyezettnek, s a többi résztvevő csapat lelkes, sportos 
tagjának is.

MMK

Tisztelt Vállalkozók, Cégek, Magánszemélyek! 
Tisztelt adományozó!  
Devecser Város Polgárőr Egyesülete  egy kéréssel fordul önök-
höz. Az idei szűkös költségvetés miatt szeretnénk kérni önzetlen 
segítségüket, pénzbeli adományukat. Az így összegyűlt felaján-
lásokat az egyesület működésére (autó fenntartása, téli ruházat, 
felszerelés) szeretnénk felhasználni, hogy továbbra is az Önök 
biztonságáért tudjunk tevékenykedni. Felajánlásaikat az alábbi 
számlaszámra várjuk:
Devecseri Városi Polgárőr Egyesület: 
11748090-20002482 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 
0670/655-1033  
Tisztelettel és köszönettel: Szövérfi  Zoltán elnök

November 25. - Katalin nap. Számos becézése ismert: Kató, Kata, Kati, 
Katica... Településünk neves Katicája a rémei temetőben nyugszik. Ő  Gár-
donyi (Ziegler) Géza néptanító, író devecseri szerelme, a pékmester leá-
nya - Gergely Katica (Dusbaba Béláné). Gárdonyi dédunokájától, Keller 
Pétertől kaptam fényképet a bájos hölgyről. Gárdonyi A Zivatar pékéknél 
c. novellájában emlékezik meg róla, amit Devecserben írt. 

CJ

Gárdonyi Géza    Zivatar pékéknél c. könyv borítója

ASZTALITENISZ HÍREK POLGÁRŐR FELHÍVÁS

KATALIN NÉVNAP     

Gergely Katica 

A közelmúltban ünnepelte 90. születésnapját kisvárosunk lakója 
Koczor Rezsőné (született: Nemes Vilma). Az ünnepséget szűk 
körben tartották meg a járvány miatt. Két tanár lánya tortával 
köszöntötte fel. Orbán Viktor miniszterelnök díszoklevele postán 
érkezett meg. Vilma néni mindennapjai békésen telnek, szívesen 
nézegeti a családi fényképeket, és örömmel mesél fiatal koráról. 
Jó egészséget és erőt kívánunk! 

CJ

SZÜLETÉSNAP 

A 90 éves Vilma néni a tortával                        Fotó: Koczor Ágota
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Devecseri Ujság – A település közéleti lapja, Kiadja: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház, Székhely: 8460, Devecser, Petőfi tér 5., Telephely: 8460 Devecser, 
Jókai utca 3., Főszerkesztő: Füstös Zsuzsanna, Szerkesztőség tagjai: Czeidli József, M. Mester Katalin, Váti Ferenc, Hirdetésfeladás: Tel: +36 20/285-7714, devecseriujsag@
gmail.com, Nyomdai munka: AlphaPress Nyomda és Kreatív Grafikai Stúdió, Székesfehérvár, Homoksor 7., www.alphapress.hu, Megjelenik: 2000 példányban Devecser 
településen. ISSN 2062-6878 , Az újságban megjelenő hirdetések valóságtartalmáért felelősséget nem vállalunk.

Szeretettel köszöntjük városunk legifjabb lakóit:
Szabó Marcell Ferdinánd
Orsós Szilárd Brájen                                                   
Molnár Mira
Király Lilien Zoé
Szíjártó Kata
Ignácz Róbert
Horváth Zselyke Melissza
Szabó Éva Delani
Tátrai Flóra Kiara 
Lakatos Márió
Sok örömet és jó egészséget kívánunk a családoknak!

sz: 2020. 09. 24., anya: Orsós Alexandra, apa: Szabó Martin
sz: 2020. 09. 25. anya: Orsós Eugénia apa: Orsós Ferenc                                                   
sz: 2020. 09. 27., anya: Názer Kitti, apa: Molnár Péter 
sz: 2020. 10. 06, anya: Farkas Laura Mónika, apa: Király Zoltán
sz: 2020. 10. 20. anya: Szabó Alexandra, apa: Szíjártó Róbert
sz: 2020. 10. 22., anya: Orsós Éva, apa: Ignácz Róbert
sz: 2020. 10. 27., anya: Horváth Martina Rozália, apa: Orsós Roland
sz: 2020. 11. 13. anya: Orsós Ramóna Cintia, apa: Szabó Sándor
sz: 2020. 11. 15. anya: Schmalbach Noémi, apa: Tátrai Csaba
sz: 2020. 11. 23. anya: Völgyi Natália

GÓLYAHÍR

JÁTSSZON VELÜNK!
A karácsonyi rejtvényben Gárdonyi (Ziegler) Géza 
Devecserben írt és komponált karácsonyi énekének 
címét kapja megfejtésként. A kvíz kérdésekre adott 
helyes válaszok meghatározott számú betűit sorrendben 
összeolvasva ismerheti meg a  végső megoldást. Továbbá 
a három kép közül (A,B,C)  válassza ki azt, amelyik 
kedvelt hangszere volt, és kitűnően játszott rajta! 
K V Í Z  K É R D É S E K: 1./ Párizs jelképe: - - - - - - 
torony (4. betű)  
2./ Az Országház  építésze:  - - - - - - - Imre  (3. betű)  
3./ Trójai pap: - - - - - - -  (1. betű) 
4./ Ágh István testvére: - - - - László  (1. betű) 
5./ Peru fővárosa: - - - - (4. betű) 
6./ A szőlőnek is ez a termése: - - - - -  (3. betű) 
7./ A Magyar Állami Operaház építésze: - - - Miklós  
(1. bezű) 
8./ Beethoven IX. szimfóniája: - - - - - - -  (3. betű) 
9./ Népdal - és nóta énekes: - - - - - Ferenc  (3. betű) 
10./ Zóna: - - - - - -  (1. btű) 
11./ Megvalósítandó elképzelés: - - - -  (3. betű) 
12./ Moliere mű: A képzelt - - - - -  (2. betű)      

Beküldési határidő:  2021. január 25.   A helyes megfejtés 
beküldői között egy Családi Pizzát sorsolunk ki a Pizza 
Neked Devecser felajánlásával (Beküldhető e-mail-ban: 
devecseriujsag@gmail.com

A rejtvényt készítette: Czeidli József          

Kikapcsolódás/Örömhír

A CB

Lassan véget ér az idei esztendő, köszönthetjük az Újévet.  
Kopogtat 2021! Tilhof Endre: Devecseri életrajzi lexikonját 
fellapozva bukkantam jeles évfordulósainkra:
10 éve (2011.) halt meg: Timár László tanár, Devecser díszpolgára
20 éve (2001.) halt meg: Nagy Béla közjegyző
40 éve (1981.) halt meg: Burka Géza cigány zenész - cimbalmos
50 éve(1971.) halt meg: ifj. Avar Gyula igazgató – tanító
Kondor Istvánné Kóh Irén (Ici néni)
80 éve (1941.) született: Kiss Gyuláné Rosta Éva óvónő
Simonffy András író - életének utolsó éveiben Devecser volt a 
lakhelye
90 éve (1931.) született: Bognár Ernő fényképész és 25 éve halt meg 
170 éve (1851.) született: Derdák Lőrinc plébános és 100 éve halt 
meg
100 éve (1921.) született: Kiss András plébános, esperes
Nagy Emerencia festőművész
Németh M. János plébános, esperes, Devecser díszpolgára
Szatori János tanár, Devecser díszpolgára
110 éve (1911.) született: Magvas Lőrinc bankigazgató
110 éve (1911.) halt meg Kerkápoly Tivadar 48’ -as honvéd százados
125 éve (1896.) született: Esterházy Ferenc zeneszerző 
EMLÉKÜKET HÁLÁS SZÍVVEL ŐRZI DEVECSER lakossága.  

Szöveg, fotó: CJ 

JELES ÉVFORDULÓSAINK    

ifj. Avar Gyula, igazgató – tanító Németh M. János plébános, 
esperes


