Alapítva 1927-ben

2019. Október | A Település Közéleti Lapja | XXVI. (XLI.) évfolyam 9. szám

„SZŐLŐ ÉRIK A LUGASBA, RAKD BELE A KOSARADBA!”

Szemezgetés
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
A hagyományokhoz híven izgalommal készülődött a Vackor Óvoda apraja-nagyja a XXI. Ovi-Szüretre. Az idei évben a lelkes és ügyes kezű szülőknek köszönhetően madárijesztők népesítették be az óvoda udvarát,
hogy távol tartsák a seregélyeket. A szőlővel teli vödörrel érkező apróságok csillogó tekintettel, a ráismerés örömével fogadták a mosolygó, kedves, pocakos, kicsi, nagy vagy éppen szigorú ábrázatú madár riogatókat.
Lennerné Pál Szilvia óvodavezető köszöntötte a vidám gyermeksereget,
akik hamar megfejtették a feltett találós kérdéseket, s madárijesztővé

változva kedvesen köszöntötték egymást. A Napsugár csoportos Tahin
Dominik, Orvos-Nagy Noel és a Csigabiga csoportos Szente Benjamin
hangos szóval adta tudtára mindenkinek a szüret kezdetét. A Csigabiga
és a Napsugár csoport játékos dalfűzére, csujjogatása, valamint Kovács
Dorina és Bogdán Szonja vidám szüreti verse után jókedvűen láttak munkának. A sok apró kéz szorgosan csipegette vödrökbe és persze a szájba
az édes szőlőszemeket.
(Folytatás a 2. oldalon)

OKTÓBERBEN
„A fény arannyal öntözi még
A szőke akác levelét,
De ez a fény, megérzem én,
Már októberi fény.”

Ady Endre:
Elillant évek
szőlőhegyén

Tort ülök az elillant évek
Szőlőhegyén s vidáman buggyan
Torkomon a szüreti ének.
Ónos, csapó esőben ázom
S vörös-kék szőlőlevelekkel
Hajló fejem megkoronázom.
Nézem a tépett venyigéket,
Hajtogatom részeg korsómat
S lassan, gőggel magasra lépek.

Juhász Gyula: Október című versének részlete hűen tükrözi a Mindszent havának is
nevezett október hónapunk szín- és érzelemvilágát. A csodálatos ősz belőlem szeretettel
dédelgetett gyermekkori emlékeket csal elő. Magam előtt látom a vidám szüretelőket,
az idősebb korosztály előkészületeit, fülemben csengnek a gyermeki kacajok, és ma is
érzem a semmivel össze nem téveszthető illatokat.
(Folytatás a 3. oldalon)

A csúcson majd talán megállok,
Földhöz vágom a boros-korsót
S vidám jóéjszakát kivánok.
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„SZŐLŐ ÉRIK A LUGASBA, RAKD BELE A KOSARADBA!”

Szüreti felvonulás
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
Tahin Józsi bácsi és Rácz Józsi bácsi, lelkes nagypapák segítségével
mindenki tekerhette a darálót, majd
figyelték a présből csordogáló illatos
mustot. A jól végzett munka után
vidám szüreti játékokban tehették
próbára ügyességüket: hordót gurítottak, puttonnyal versenyeztek,
zsákban futottak, gesztenyelesőt
játszottak, seprűvel „szőlőszemet”
terelgettek és célba dobtak. A délelőttöt a felnőttek dalcsokra és vidám táncház zárta. A konyhás nénik által készített szüreti ebéd után
jóízűen kortyolták az illatos, édes
mustot, majd kellemesen elfáradva és élményekkel telve szenderültek álomba. A szüret másnapján a

mulatságé volt a főszerep. A ragyogó napsütésben, színes szalagokkal
díszített szüreti koszorút követve,
hosszú sorban kígyózott a felvonuló
felnőtt- és gyermeksereg. A színes
pántlikákkal és madárijesztőkkel
feldíszített kis traktorról szóló zenét
a kereplők, csörgők hangja tette még
hangulatosabbá. A vidám menetet
érdeklődéssel figyelték a város lakói, járókelői, akiket kis üveg musttal ajándékoztak meg az óvodánk
dolgozói. A Városháza és a Járási
Hivatal előtt a Napsugár és Csigabiga csoportos gyerekek hangos
rikkantással, csujjogatással adtak
hangot jókedvüknek. Verssel, dallal
és ajándékba vitt musttal köszön-

tötték a hivatalok dolgozóit, akik
ajándékkal kedveskedtek a kicsiknek. Ezután Szabó Sándor és felesége, Nikolett néptáncpedagógusok
perdültek táncra, igazi művészeti
élményt nyújtva a jelenlévőknek.
Ferenczi Gábor polgármester és Bereczky Nóra hivatalvezető asszony
örömüket fejezték ki, hogy minden
évben részesei lehetnek e hagyományos rendezvénynek, mely üde
színfoltja a város életének. A szüreti
felvonulás az óvoda udvarán az Őszi
Fény Nyugdíjas Klub verses-dalos
csokrával és táncházzal zárult. Az
óvoda valamennyi dolgozója nevében köszönjük a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítséget: a

(Folytatás a címlapról)

szülőknek a sok-sok madárijesztőt,
Tahin Józsefnek és Rácz Józsefnek a
szüreti munkában való lelkes részvételt, Molnár András Kadocsának
az őszi terméseket, a Rosta Virágboltnak az őszi dekorációt, Baráth
Andrásnak és Kovács Zsoltnak a
hangosítást, a rendezvény megörökítését, a Rendőrségnek az útvonal
biztosítását, Bognár Balázsnak a kis
traktort, Karcsi bácsinak a sofőrködést.
„Legyen minden szüret
ilyen bőséges,
Legyen minden ember
egészséges!”
Imri Zoltánné
óvodapedagógus

Önfeledt tánc
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

„KALANDOZÁS A SZÍNEK VILÁGÁBAN”

ŐSZI OVI-GALÉRIA MEGNYITÓ A VACKOR ÓVODÁBAN
Az első emberes hónap 24. napján
került sor óvodánk őszi Ovi-Galéria megnyitó rendezvényére, ez
alkalommal Balogh Péter, helyi,
amatőr festő ezerszínű festményeinek adhatunk otthont. Ünnepségünk kezdetén Fábián Anna
óvodapedagógus, az őszi erdő zizegő avarának sejtelmes hangját
varázsolta elő fuvoláján. Baráth
Tímea óvodapedagógus köszöntőjében Ősz apóról és ezernyi szín
tobzódásáról mesélt. A tölgyfa alatt
illatos avar között „Makk emberke”
bújt meg, melyet kedves munkatársunk, Kuczi Zsanett és kislánya, a
Katica csoportos Tiba Emőke bájos
előadásban foglaltak versbe. Kókné
Ági és Hóborné Márti óvodapedagógusok a falevelek beszélgetését
énekelték meg szívet melengető
módon. Majd az őszi szél a magasból, kis kosárkában színpompás faleveleket fújt felénk. Felemelő, komplex művészeti élményben
volt részünk, amikor Liszt Ferenc:
Erdőzsongás című művére, zenés,

kreatív játékban elevenítették meg
e falevelek táncát a Napsugár csoportos: Bogdán Szonja, Kovács Dorina, Molnár Noémi, Nyoma Anna,
Orsós Romina és Somogyi Loretta.
A varázslatban segítségükre volt
Imriné Szilvi, a Napsugár csoport
óvodapedagógusa. Ovi-Galériánk
alkotója, Balogh Péter sajnos elfoglaltságai miatt nem tudott velünk ünnepelni, azonban nagy örömünkre szolgált, hogy édesapja,
Gábor bácsi részt vett rendezvényünkön. Baráth Tímea többek között elmondta, hogy Petit mindig
is a festészet vonzotta, a 20 évvel
ezelőtt megalakult helyi alkotókör
egyik alapítója volt. Szívesen kísérletezik az általa leginkább kedvelt
olajfestékkel. Munkáiban tájképek,
portrék, állatok és egyéb figurális
alkotások elevenednek meg. Mottója: „Minden művész saját lelkébe
mártja ecsetét, és a saját szívét viszi
a vászonra.” Ünnepségünk méltó
zárásaként, Gábor bácsi magával
ragadó módon őszi dalokkal örven-

Falevelek tánca
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
deztetett meg bennünket, melyet a
gyermekek tátott szájjal, ámulatba
ejtve hallgattak. Benkőné Ildikó
kollégánk keze munkáját dicsérő
ajándékával kedveskedtünk Gábor
bácsinak, és népi köszöntőnkkel
köszöntük meg fiának, Péternek,
hogy gondos gazdái lehetünk gyönyörű, varázslatos festményeinek.
Kívánjuk, hogy adjon a Jóisten sok

örömet, alkotó kedvet, hogy minél több ember életébe jusson a
varázslatából! Őszi Ovi-Galériánk
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt! Tekintsék meg, gyönyörködjenek és éljék át a rácsodálkozás élményét!
Lennerné Pál Szilvia
intézményvezető
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A MAGYAR NÉPMESE NAPJÁN…
Benedek Elek, a nagy mesemondó
születésnapján, minden év szeptember 30-án ünnepeljük a „Magyar népmese” napját. Az idei kiemelkedik az emlékezés sorából,
mert éppen ez évben emlékezhetünk Benedek Elek (1859. szept.
30. – 1929. aug. 17.) születésének
160. évfordulójára. De még halálának is kerek esztendeje van, mert
ez évben éppen 90 éve már, hogy
elhunyt. 70 évet élt mindössze. Az
idősebb korosztály is igen jól ismeri gyűjtött, népmesékkel igen
rokon meséit, hisz úgy 50-60 éve
nem volt gyermek, aki egyebek
mellett, nem Benedek Elek meséit kapta volna karácsonyra. Ha
már ily kerek évfordulói vannak
Elek apónak, akkor álljon itt néhány gondolat a szép életműről: a
mai Erdély területén, Kisbaconban
született katonacsaládban. Alig 8
éves, amikor a székelyudvarhelyi
református gimnáziumba íratják be
szülei. Érettségi után a budapesti
egyetem bölcsészkarán tanul magyar-német szakon, majd filozófiát
is hallgat. Aztán különböző országos és fővárosi lapoknál újságíróskodik. Még országgyűlési képviselő
is lesz a Tisza Kálmán-féle Szabadelvű Párt színeiben 1887-től. S
elmondhatjuk, Benedek Elek volt
az első író, országgyűlési képviselő,
aki a gyermekirodalom ügyét a magyar művelődéspolitika fontos kérdésének tartotta, s ezért több ízben
szót emelt a parlamentben. Már

OKTÓBERBEN

Ez a csodás hónap, káprázatos színvilágával mindig is elvarázsol. A
szívet melengető látvány mellett
azonban ilyenkor mindig egyfajta szomorkás nyugalom lesz úrrá
rajtam. A rövidebb nappalok, a hűvösebb idő korábban „küld” be a
lakásba, így a számvetés időszaka
előtt, több idő jut a szellemi feltöltődésre, emlékezésre, és nem utolsósorban az olvasásra. Valahogy a

egész fiatalon gyűjtötte a népmeséket a környékben, ahol élt. Meséi, - amiket műmesének hívunk,
hisz szerzője ismert, - szinte összemosódnak a népmesékkel. 1921ben, úgy véli már eleget dolgozott,
s elég öreg ahhoz, hogy visszatérjen szülőfalujába, így családjával
együtt visszaköltözött Kisbaconba.
Benedek Elek neve fényesen ragyog a magyar gyermekirodalom
palettáján. Ezen jeles munkásságnak állít emléket az országosan is
meghirdetett mesemondóverseny.
A nemrég még térségi feladatokat
is ellátó kastélykönyvtár, - híven
a még ma is magáénak érzett feladata szerint - idén ismét térségi
szintű népmesemondó versennyel
emlékezett meg Elek apóról. E versennyel irányította rá a figyelmet
a sok bölcsességet tartalmazó magyar népmesekincs ápolásának és
szeretetének fontosságára. A mesemondóverseny meghirdetésére a
devecseri, káptalanfai, kertai, tüskevári és a pápai Tarczy Lajos Általános Iskola diákjai jelentkeztek
első osztálytól kezdve nyolcadikig.
A zsűri tagjai M. Mester Katalin
és Németh Pálné Markos Erzsébet
egykori, nyugalmazott, de a közéletben mégis aktív pedagógusok.
Valamennyi kisdiák saját képességeit túlszárnyalva mesélt, ki a butákról, a tudatlanság kifigurázásával, ki a bölcs öregemberről, mások
furfangos szereplőkről mondták
el meséiket, sőt még megismer-

Nyertes produkció a zsűri előtt
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
kedhettünk a levegővel élő lány
vicces történetével is. A zsűri több
szempont figyelembe vétele alapján az alábbi döntést hozta: 1-2.
osztályosok: 1. helyezett: Szakács
Panka (Pápa, Tarczy Lajos Általános Iskola - 2.e), 2. helyezett: Buti
Alíz (Pápa, Tarczy Lajos Általános
Iskola – 2.a), 3. helyezett: Kovács
Zsófi (Devecser, 1.a osztály). 3-4.
osztályosok: 1. helyezett: Kovács
Ábel (Kerta, 4. osztály), 2. helyezett: Csomai Fruzsina (Kerta, 3.
osztály). Mesélt még a versenyen:
Erdélyi Dzsenna és Fatér Gábor
(Devecser), Buti Nóra (Pápa, Tarczy Lajos Általános Iskola). 5-6.
osztályosok: 1. helyezett: Reményi
Réka (Pápa, Tarczy Lajos Általános
Iskola – 5.e), 2. helyezett: Gyabronka Márk (Tüskevár, 5. osztály), 3.
helyezett: Marczi Adrián (Devecser, 5.a osztály). Szerepelt még:
Hardi Hanna (Káptalanfa) és Németh Hanna (Devecser). 7-8. osz-

tályosok: 1. helyezett: Bakos Noémi (Devecser, 7.b), 2. helyezett:
Olariu Anna (Káptalanfa, 8. osztály), 3. helyezett: Zsuzsics Cintia (Devecser, 8.a osztály). Mesélt
még: Orbán Bianka, Szalai Emília
(Devecser, 7.a osztály) és Kelemen
Alexandra (8.a osztály). Az igényes
jutalomkönyvek, oklevelek átadása
előtt Németh Pálné tanárnő ös�szességében értékelte a versenyt,
javaslatokat adott a mesemondásra, felhívta a figyelmet a több versenyzőnél előforduló típushibákra
is. A könyvtár süteménnyel és finom teával kínálta meg a jelenlévőket a szünetekben, illetve az
eredményhirdetés után. Szép délelőttöt tölthettek a gyermekek és
kísérőik a könyvtárban, köszönhetően Szente-Takács Anna igazgató
és kollégái szervezőmunkájának,
szíves vendéglátásának.
M. Mester Katalin

(Folytatás a címlapról)

mai emberekből mintha hiányozna az olvasási kedv. Keveset olvas
a 21. század embere. A digitális
világ háttérbe szorítja az olvasást.
A könyvek szerepét egyre inkább
átveszi az internet által nyújtott információszerzés. Pedig milyen jóleső érzés esős napokon egy izgalmas kötettel a kézben bekuckózni a
takaró alá. Ajánlanám is mindan�nyiunknak ezt az élményszerzést,

hiszen a kinti hangulat jól illik
minden kötethez. Október alkalmat nyújt számomra arra is, hogy
a mai napig velünk élő történelmi
emlékeket gondolatban felidézzem.
Tisztelgés a vértanú tábornokok
előtt, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója tanúsítják,
hogy mindig voltak és talán lesznek
is olyan emberek, akik hazájuk, valamint a saját, kisebb közösségük

érdekeit szem előtt tartva harcolnak, munkálkodnak. Október tehát
nemcsak színeiben, emlékeiben,
élményeiben, hanem történelmi
eseményekben, azok tanulságaiban
is gazdag. Kívánom, hogy a kellemes őszi hónap legyen a nyugalom,
az élmények, az örömök időszaka
mindannyiunk számára.

Köszönetnyilvánítás

Vincze Barbara

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazon résztvevők felé, akik a 2019. szeptember 21-i Jótékonysági bálunkhoz munkájukkal, pénzbeli vagy tárgyi felajánlásukkal
hozzájárultak, a rendezvény színvonalát produkciójukkal emelték. Munkájukkal, ös�szefogásukkal számos embernek örömteli pillanatot szereztek. Köszönet mindazoknak,
akik bármely formában, önzetlenül segítették a rendezvényt.
Hálás köszönettel:
Nyoma Mónika
a Szülői Szervezet vezetője

Közélet/Intézményi Hírek
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EMBER-KÉPEK

RUMI OLIVÉR KIÁLLÍTÁSA
Szente-Takács Anna igazgatónő köszöntötte a festményeit a könyvtár
galériáján kiállító Rumi Olivért és a
nagyszámú érdeklődőt. A hangulatos kezdést Ihászné Szabó Katalin
tanárnő és tanítványai; Kelemen
Alexandra, Bakos Noémi és Varga
Noémi nagyszerű kamarazenélése
biztosította. A tárlat megnyitását
a legavatottabb személy; Trombitás Veronika tanárnő, a Devecseri Alkotókör művészeti vezetője
vállalta. A tőle megszokott szakszerű elemzéséből, derűs hangulatú szavaiból kibontakozott a festő
alkotótevékenysége: Rumi Olivér
nagyon szerényen és visszafogottan készült a megmutatkozásra.
15 évvel ezelőtt egy szakköri társ
ajánlotta a tanárnő figyelmébe az
ifjú festőt, akit ő hamarosan felkeresett. Nagyon meglepték a látottak. Kiforrott művészi látásmódú
személyiséggel találkozott a képein
keresztül. Ez bizony ritkaságnak
számított. Találkozásuk előtt is már
voltak jelentős alkotásai. Úgy robbant be a Devecseri Alkotókörbe,

hogy valamennyiüket ámulatba
ejtett. A kör vezetője azóta – 15
éve – kíséri figyelemmel pályáját.
Olivér mindig alázattal, következetes módon készül a „nagy mű”
megalkotására. De a most kiállított
képei között is ott a nagy mű – több
is! A devecseri kör mellett oszlopos
tagja a pápai és a herendi körnek
is. Szerénysége, alkotói munkája
mindig példát mutatott a szakkörösöknek. Már a kezdeteknél magas színvonalon alkotott és spirálisan emelkedett egyre magasabbra
stílusban, technikai ismeretekben
szinte észrevétlenül, ugrások nélkül. Az első időszakban fényképek
alapján indult el; egy kártyalapnyi
fotóról nagy képet festett. Válaszott
egzotikus témájú képeket is. Romantikus témáktól jutott el a valós
élet ábrázolásáig. Ismeri és festi a
falusi élet szépségeit, nehézségeit.
Meglátja a régi értékeket, de képei a jövő felé is mutatnak. Témaválasztásában egyre inkább a mai
élet problémáihoz nyúl. Az álomvilágtól eljut a saját, értékesnek

Balról jobbra: Szente-Takács Anna igazgatónő, Trombitás Veronika a Devecseri
Alkotókör művészeti vezetője és a kiállító festő, Rumi Olivér
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
tartott világához. Technikai fejlő- múltat tükrözi a maga valóságádése egyértelmű. A fényképszerű ban. Festményein kitűnően jeleníti
pontosságtól eljut a kicsit elvont, meg a mai élethelyzeteket. Rumi
absztrakt formák felé, de ugyan- Olivér eredményes, sikeres alkoakkor nem szakad el a témától, a tómunkáját igazolja, hogy képeivel
realitástól. Mindenkinek tud újat megjelent nemzetközi, országos,
mutatni. Akár kisméretű csendé- pápai, ajkai, devecseri tárlatokon,
let, akár „tömegjelenet”, mindegyik ahol jelentős helyezéseket ért el. A
igényes munka, mindegyik sajátos Devecseri Alkotókör tagjai együtt
örülnek társuk sikerének.
gondolatokat tükröz. Torockón kéVáti Ferenc
szült képein az eltűnőfélben lévő

„A ZENE KAPOCS AZ ÓVODÁTÓL AZ IDŐSEK OTTHONÁIG”

Mottó: „Olyan zeneiskolát szeretnénk Devecserben, ahol minden
zeneiskolás gyerek olyan szintű képzést kap, mint az ország bármelyik
zeneiskolájában.” (Ihászné Szabó
Katalin)
Minden szeptemberben nagy érdeklődéssel és féltő szeretettel várjuk a zeneiskola kezdetét. Hogyan
alakul a létszám, milyen személyi
és szerkezeti változások lesznek?
A tagozat vezetője Ihászné Szabó
Katalin – mint mindig – most is
szívesen ad tájékoztatót.

Évek óta küzdünk a létszámcsökkenés ellen. Úgy tűnik, sikerrel; tavaly
53 tanulónk volt, idén 62. Ez elsősorban az iskolának (főleg az alsó tagozatnak) köszönhető. 30 elsős, másodikos iratkozott hozzánk, akiknek
délután a 2 óra szolfézst szaktanár
tanítja, és 4 órára befejeződik. (A
tavalyi zenetagozat nem vált be eléggé.) A tanulók az alábbi hangszerekből választhatnak: zongora, furulya,
fuvola, klarinét, szaxofon, trombita
– további rézfúvósokkal még bővíthető. Néhány gyerek részéről ütő
szakra lenne igény. A tanári kar teljes. Szeretném, ha a fiatal devecseri
szakemberek végleg maradnának,
akiknek át lehet majd adni a sta-

fétabotot. Tanáraink: Göcsei Márk
(trombita) fúvószenekari karnagy
minősítő vizsgát tett, kamarazenekar vezetője (Ormándlaky Péter növendéke volt), Horváth Bettina okleveles klarinéttanár (tanítványom
volt), Pápán is tanít, Ormándlaky
Péter (trombita), Falakiné Piltman
Erika (zongora) Pápáról jár, Huszár
Katica (zongora) Győrben főiskolás,
Horváthné Fatalin Zsuzsanna (szolfézs), Gombásné Czika Magdolna
(szolfézs) Veszprémből jár, Ihászné
Szabó Katalin igazgatónő (klarinét,
fuvola, szaxofon, szolfézs), Hekele
Dániel pedagógiai asszisztens mindenhol, mindenben segít, munkája
nélkülözhetetlen.
Melyek a legközelebbi feladatok az
igazgatónő számára?
Szeretnék minden tanárt megtartani és egy nagyon jó tantestületet
összekovácsolni! Mindent megteszek azért, hogy akik itt dolgoznak,
jól érezzék magukat, szívesen járjanak be munkahelyükre. Folyamatos
feladat; a tanulólétszám megtartása, és ha lehet, növelése. Fenn kell
tartanunk a szakmai színvonalat,
amelyet több versenyen akarunk
bizonyítani. Szeretném, ha a tanulási nehézséggel küzdő vagy szo-

ciális hátrányt szenvedő gyerekek
is részesülhetnének a zeneoktatás
előnyeiben. Állandó célunk a tehetséggondozás és a felzárkóztatás,
hisz a zene minden gondra, bajra
jó orvosság.
Kérem, beszéljen a zenekar feladatairól, kapcsolatairól, anyagi és humán
hátteréről!

A zenekar és a zeneiskola nagyon
szorosan összekapcsolódik. Feltétlenül szólnom kell Ormándlaky Péter
tanár úrról, aki megalakította és 20
éve életben tartja a zenekart, akivel
kart karba öltve igyekeztünk kinevelni az utánpótlást. A karnagy úr
már félig nyugdíjban van, de még
tanít. A karmesteri pálcát – közös
megegyezéssel – át fogja adni Hekele Fanni tubatanárnak. Az ifjú tanárnő rátermett, kedves egyéniség,
szeretik a gyerekek. Előteremti a
kottákat, összeállítja a programot és
levezényli. Reményeim szerint elvégez majd Győrben egy karnagy-képzőt. Az ajkai zenekarral nagyon jó a
kapcsolatunk. Mi is játszunk náluk,
ők is nálunk. Együtt táboroztunk
az ajkai Molnár Gábor Alapítván�nyal. Meghívtak, és természetesen
mentünk, az Esélyegyenlőség Napra. Fújtunk Ajkán a szülői szervezet

bálján is. Most a Zene Világnapján
itthon játszottunk az iskolásoknak.
Rossz emlékem: 2010. október 1-jén
nagy közönség előtt játszott a zenekar a szökőkútnál nagyon nagy
sikerrel, 3 nap múlva jött az iszapkatasztrófa, amely elhomályosította
az előző napok sikerét. Azóta nem
mentünk a szabadba a Zene Világnapján. De szívesen játszunk az óvodától az idősek otthonáig mindenhol, amelyhez segítőink támogatása
sokat jelent. A legfőbb támogatónk
a devecseri önkormányzat, az Agrokémiai Kft.-től egyenpólót kaptunk, a Bakonyerdő Zrt. a kőszegi
útiköltségünket térítette, iskolánk
alapítványa fizette Balatonszepezdre
az oda-visszaszállításunkat. Az ajkaiakkal közös koncert bevételét a
„Bányász” nekünk ajánlotta fel. A
jótékonysági bálon a helyi lakosok,
vállalkozók adományoztak. Segítőinknek hála, munkánkat zökkenőmentesen, nyugodt körülmények
között végezhetjük.
20 ÉVES A DEVECSERI IFJÚSÁGI
FÚVÓSZENEKAR!
December 21-én nagyszabású koncerttel ünneplik a születésnapot.
Váti Ferenc

Intézményi Hírek

Alapítva 1927-ben
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A ZENEISKOLA TANÁRAI ÉS NÉHÁNY NÖVENDÉKE 2019-2020

Ihászné Szabó Katalin és Orsós Dzsesszika
Fotó: Váti Ferenc

Ormándlaky Péter és Hölczer Roland
Fotó: Váti Ferenc

Nagy Tímea és Horváth Bettina
Fotó: Váti Ferenc

Falakiné Piltman Erika és Leja Larina
Fotó: Váti Ferenc

Gombásné Czika Magdolna szolfézs órát tart az első évfolyamon
Fotó: Vincze Barbara

Huszár Katica és Váti Kristóf
Fotó: Váti Ferenc

Göcsei Márk, Keringer Martin és Hekele Dániel pedagógiai
asszisztens
Fotó: Váti Ferenc

Szolfézs óra a felső tagozaton. Tanít: Horváthné Fatalin Zsuzsanna
Fotó: Hekele Dániel

Interjú
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CSELEKEDETEINK ÁLTAL HITELESNEK MARADNI

MOLNÁR ANDRÁS KADOCSA, A START-MUNKAPROGRAM VEZETŐJE
2015-ben vette át a Start-munkaprogram vezetését Molnár András
Kadocsa, akkor több mint százan
dolgoztak a városban közfoglalkoztatottként. Mára jóval lecsökkent ez
a létszám, hiszen a program céljának megfelelően, többen az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedtek
el. Ha kevés emberrel is, de folyamatosan megy a munka.
Milyen hatása van a Start-munkaprogramnak a városra, illetve a
résztvevőkre?
Mindenképpen pozitív, hiszen a
program által is szépül Devecser,
megújulnak egyes járdaszakaszok,
közterek, továbbá az elmúlt évek
során mintegy 150 tonna hulladék
összegyűjtésével és elszállításával is
hozzájárultunk a város külterületeinek megtisztításához. Egészséges,
vegyszermentes zöldséggel látjuk
el az iskola és óvoda konyháját. A
programban résztvevők az elvégzett
munka által hasznosnak érezhetik
magukat és nőhet az önbecsülésük.
Melyik programelemét tartja a legerősebbnek?
Egyértelműen a mezőgazdasági
programelemet, hiszen sokrétű a
feladatunk, nagyon változatos a
napi munka és nem utolsósorban
itt érjük el a legtöbb bevételünket
éves szinten.
Mi a program távlati célja?
A program távlati célja kettős: egyrészt az itt dolgozók ösztönzése,
felkészítése arra, hogy megállják a
helyüket későbbiekben a munkaerőpiacon, másrészt az eddig beszerzett eszközök, beruházások az
önkormányzat tulajdonában maradnak, így ezeket hasznosítani
tudja akár egy szociális szövetkezet vagy városgazdálkodás keretein belül is.
Voltak-e olyan személyek, akik sikertörténetként könyvelhetők el a
Start-munkaprogram történetében?
Egészen biztosan, hiszen 2015-ben,
amikor átvettem a program irányítását még 105 fővel működtünk,
mára mindössze 37 fő dolgozik a
programban. Azok, akik az elmúlt
időszakban „itt hagytak” minket,
80 %-a elhelyezkedett a munkaerő-

piacon, tehát azt lehet mondani,
hogy bizonyos szempontból sokan
célba értek.
A program megvalósulásakor, mely
intézményekkel kerülnek kapcsolatba? Hogyan értékeli a közös munkát?
A hatóságok részéről a Foglalkoztatási Osztállyal, mivel a dolgozók
kiközvetítése általuk történik, továbbá a program teljes pénzügyi
támogatásának felhasználásáról is
az irányukba kell elszámolnunk.
Ezen kívül két helyi intézménynek:
az iskola és az óvoda konyhájának
szállítunk igény és az aktuális készletünk szerint zöldséget és feldolgozott termékeket. Idén október 10-ig
összesen 395.100 Ft értékben, 1.197
kg zöldséget adtunk át a fent nevezett intézményeknek. Közös munkánk harmonikusnak mondható.
Három szóval jellemezze a
Start-munkaprogram eddigi megvalósulását!
Sokoldalú, értékteremtő, gyarapító.
Milyen mindennapi nehézségek
adódnak a munkája során?
Először is nem vagyok egy panaszkodó típusú ember, ezért nem nehézségnek nevezném, hanem megoldandó feladatnak, amely esetleg
több pszichikai és fizikai erőfeszítést igényel. Mivel a közfoglalkoztatásban a dolgozók bére alacsony,
ezért pusztán a bérezés nem motiválja őket, így akinek nem megfelelő ez a típusú munkahely keres
jobban fizetőt a munkaerőpiacon,
ez csakis rajta múlik. Ugyanakkor
tudomásul kell venni, hogy mindig
maradnak olyan emberek, akik önhibájukból, vagy azon kívül soha
nem fognak boldogulni a „nagybetűs életben”, ez a tény kihívást jelent
számomra nap mint nap. Fontosnak
tartanám, hogy a dolgozók bérezése
teljesítmény alapú legyen, ezáltal
kialakulna egy egészséges verseny
is közöttük, ami pozitívan befolyásolná az elvégzett napi munkát.

Molnár András Kadocsa
kahelyi konfliktusokat jól kezelem.
Egyfajta mediátor szerepet is betöltök a dolgozók körében. Továbbá
örülök, hogy megvalósítottunk egy
kis zöldségfeldolgozó üzemet, és az
elveimhez híven kertészetünkben
ökológiai gazdálkodást végzünk.
Boldog házasságban élek immár
16 éve és ez meghatározza a mindennapjaimat.
Milyen jövőbeni tervek fogalmazódtak meg Önben a programmal
kapcsolatban?
Nem tudhatom, hogy meddig támogatja az állam a közfoglalkoztatást, mindenesetre a következő évre
tervezzük a gyógynövény-termesztés elindítását is. Ezen kívül bővítjük a feldolgozott zöldségek, gyümölcsök palettáját, minden évben
előrukkolunk valami újdonsággal,
ami egyedi, kuriózum, némi túlzással kijelentve, ami csak nálunk
található meg.

Mire a legbüszkébb?

Munkája során mit tart a legfontosabbnak?

Munkámmal kapcsolatban arra,
hogy szerintem jó a konfliktuskezelő képességem és az előző kérdéshez
kapcsolódva a gyakran adódó mun-

Legfontosabbnak tartom az állandó kommunikációt a dolgozókkal,
illetve minden szereplővel, aki valamilyen módon köthető a köz-

foglalkoztatáshoz, a jó kapcsolatok
kialakítását és ápolását. Ezen kívül fontosnak tartom, hogy amit
mondunk, akképp cselekedjünk,
hitelesnek maradni a legegyszerűbb ember szemében is! Továbbá,
mivel korábban említettem, hogy a
programelemeink közül a legerősebb és legnagyobb szeletet a mezőgazdaság teszi ki, közel 73 hektár területen gazdálkodunk, ezért
arra törekszem, hogy a dolgozókkal
megértessem, az utolsó kis hangyának is megvan a helye a létezésben,
ezért tiszteljük a minket körülvevő
élő környezetet annyira, hogy indokolatlanul, csupán kedvtelésből
semmit ne pusztítsunk el.
Melyik idézet foglalja össze leginkább a mindennapokat?
Sok idézet áll közel hozzám, de ami
meghatározó a mindennapokban
az a Jézusi tanítás, aminek röviden
a lényege: „tégy azt mindenkivel,
amit szeretnél, hogy veled is megtegyenek, és ne tégy olyat senkivel,
amit nem szeretnél, hogy veled is
megtegyenek.”
Köszönöm az interjút!
Vincze Barbara

Alapítva 1927-ben
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BUDAPESTEN A „DEVECSERI PORTÉKA”
Ismét sikeresen szerepelt Budapesten a Közfoglalkoztatási Kiállításon
a devecseri „Start.” A kóstolással
egybekötött bemutató nagy népszerűségnek örvendett. A 130 pavilon között a devecserit jelentős
számú érdeklődő tekintette meg,
kóstolta és vásárolta a termékeit
– tudtuk meg Molnár András Kadocsától a program vezetőjétől. A
sikerhez vezető útról tőle kértem
tájékoztatást.
A „Start” 3 eleméből a kiállítás sikerének okán most csupán a mezőgazdaságról; a kertészetről és a
növények feldolgozásáról érdeklődöm. Hány munkással, hányféle
terméket állítanak elő – ültetéstől
az árusításig?
Általában tízen dolgoznak a kertészetben. A szám folyamatosan módosul: van régi dolgozónk, akinek
letelik az ideje vagy elmegy az elsődleges munkaerőpiacra, helyére
újak jönnek. Munkavezető sajnos
nincs. Én igyekszem minél több
időt köztük tölteni és irányítani a
munkát. Szerencsére vannak több
éve itt dolgozó rutinos emberek.
A mezőgazdaság a legkiszámíthatatlanabb szakma. Az időjárás a
legfőbb meghatározó, de a kerté-

szetben nem panaszkodhatunk.
Itt 4 éve ökológiai termesztést folytatunk; vegyszert, műtrágyát nem
használunk, helyette talajjavító
szereket vetünk be. Beállt nálunk
az ökológiai egyensúly; a rovarkártevőknek megjelentek az ellenségei, az úgynevezett predátor rovarok, amelyek felfalják a kártevőket. A krumplibogarak ellen
baktériumkristályokkal küzdünk,
ez különböző rágókártevők ellen is
bevethető. Dolgozóink rutinosan
végzik a feladatukat, bár mint köztudott a közhasznúaknak alacsony
a fizetésük, ez pedig az elsődleges
munkaerőpiacra csábítja őket. Mi
csak dicsérettel és némi természetbeni juttatással tudunk segíteni. 25
féle terméket állítunk elő, ebből 15
félét mutattunk be a budapesti kiállításon (feketeribizli szörp, cékla
és sütőtök savanyúság, almás sütőtök és eperlekvár, paradicsom- és
céklalé, spárga, zöldhagyma és laskagomba por, sütőtök chips, aszalt
alma, szárított hagyma, kápia paprika, fehér tojásgyümölcs).

Jelen vagyunk az önkormányzat
honlapján, hirdetünk a képújságban, és most már az új közösségi oldalunkon, Devecser Startmunkaprogram néven. Tapasztaljuk, hogy egyre jobban megismerik
termékeinket és vásárolják. Nagy
a kereslet a vegyszermentes minőségi áruk iránt. Mi szárítással, cukorral, ecettel, hőkezeléssel tartósítunk. Portékáinkkal rendszeresen
megjelenünk Pápán, Veszprémben
kiállításokon, a kicsőszi Pajtafesztiválon. Budapesten a 2 nap alatt
sokan kóstolták és vásárolták bemutatott késztermékeinket, amelyeket Érlaki Renáta, a szociális
étkeztetés koordinátora, Szilasi
Fanni és jómagam kínáltunk. A
legfelkapottabb (csak nálunk bemutatott) a szárított spárga és a
sütőtök savanyúság volt. Itt 40.000
Ft-ot realizáltunk. Éves bevételünk
80%-át; 2-3 millió Ft-ot a mezőgazdaság adja, amelyet vissza kell
fordítani a „Start”-ra. Budapesten
a helyet, a szállást, az étkezést és
az útiköltséget a BM biztosította.
Terményeink nagy részét itthon
az óvoda és az iskola kapja térítésmentesen.

Hogyan propagálják termékeiket?
Mekkora az érdeklődés? Hogyan
forgalmazzák? Melyek a „menő”
portékák?

Terveznek-e létszám, ill. termékbővítést?
A savanyító 2 főt bír el. Sajnos az
egyik itt hagyott bennünket. Pályázattal igényt jelentettem be
gyógynövény-termesztésre (citromfű, borsmenta, izsóp, zsálya,
körömvirág, máriatövis, szurokfű). Hosszú távon öt fő el tudná
látni a kertészeti feladatokat, hisz
megfelelő gépekkel rendelkezünk.
A termésátlagot eddig is hoztuk, de
a nagyüzemi termeléssel nem tudunk versenyezni. De a közmunkában elsősorban nem profittermelés
a cél, hanem azoknak az embereknek a foglalkoztatása, akik egészségügyi, szakmai, egyéb okok miatt
nem tudnak az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni.
A savanyítóban Benke Annekathrin a paradicsomlevet meri
üvegekbe. Szeret itt dolgozni. Az
otthonról hozott ötleteit itt hasznosítja. Közben benéz a szárítóba,
ahol olajnak szánt tökmag szárad.
Hamarosan érkezik a cékla, a paprika (3 fóliasátorból), amely nem
enged pihenőt. De közeleg a tél,
amikor a „Start” munkásai, a megszokottól eltérő feladatokat kapnak.
Váti Ferenc

AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 3 564 fő
Megjelent
47,73%
( 1 701 fő )
Nem szavazott
52,27%
( 1 863 fő )

Urnában lévő, lebélyegzett
szavazólapok száma:
Érvénytelen, lebélyegzett
szavazólapok száma:

1 701
39

Érvényes szavazólapok száma: 1 662

Sorszám

A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Kapott
érvényes
szavazat

%

1

Tanka Renáta

Független jelölt

93

5,60%

2

Ferenczi Gábor

Független jelölt

715

43,02%

3

Dr. Németh
Ákos Pál

FIDESZ-Magyar Polgári SzövetségKereszténydemokrata
Néppárt

649

39,05%

4

Horváth Gábor

Fiatal Romák Országos Szövetsége

36

2,17%

5

Kovács László

Független jelölt

169

10,17%

Sorszám

A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Kapott
érvényes
szavazat

%

1

Nyárs Hajnalka

Polgármester

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 3 564 fő
Megjelent
47,73%
( 1 701 fő )
Nem szavazott
52,27%
( 1 863 fő )

Urnában lévő, lebélyegzett
szavazólapok száma:
Érvénytelen, lebélyegzett
szavazólapok száma:

1 700
39

Érvényes szavazólapok száma: 1 661

Független jelölt

623

37,51%

551

33,17%

8

Mayer Gábor

FIDESZ-Magyar Polgári SzövetségKereszténydemokrata Néppárt

12

Rosta Zoltán

Független jelölt

544

32,75%

24

Bajók Józsefné

Független jelölt

538

32,39%

4

Ihászné Szabó
Katalin

Független jelölt

503

30,28%

15

Holczinger
László

Független jelölt

458

27,57%

Képviselő

Forrás: valasztas.hu
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EMLÉKEZÉS A VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA 9. ÉVFORDULÓJÁN

„A mai nap az emlékezésé, emlékezés arra a 9
évvel ezelőtti borzalomra, „…amikor az ördög
úgy döntött, hogy az ő vörös nyelvével végignyalja Devecsert…” – kezdte bevezetőjét Szente-Takács Anna igazgató, moderátor, október
4-én a vörösiszap-katasztrófa 9. évfordulóján
rendezett városi megemlékezésen a Makovecz
lakóparkban. 2010. október 4-én történt Magyarország legnagyobb ipari és ökológiai katasztrófája, melynek következtében, 1 millió
köbméter vörösiszap és víz tört utat magának
Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részei felé. A katasztrófa következtében 10 ember életét vesztette, több százan
megsérültek, emberek százai maradtak fedél
nélkül, mivel a vörös színű lúgos áradat lakha-

tatlanná tette otthonaikat. Azóta október 4-én
minden évben összegyűlünk, hogy közösen
imádkozzunk, méltó módon hajtsunk fejet a
katasztrófa áldozatai előtt. Az esti órákban a
lakóparkba érkezőket, a Hekele Fanni vezette Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar térzenéje
fogadta. A moderátori köszöntőt követően, az
Újjászületés kápolnájánál Nagy Nándor Richárd
katolikus plébániai kormányzó és Kovács Viktor evangélikus lelkész celebrálta ökumenikus
imaalkalmon imádkoztak az emlékezők. A megemlékezés folytatásában fáklyásmenet indult
az Emlékparkba, az Emlékezés Kopjafájához.
Ferenczi Gábor polgármester beszédében felidézte a tragédia napját és az azt követő összefogást. Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő
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emlékező gondolatai azt az érzést fogalmazták
meg, hogy a 9 évvel ezelőtt történt események,
úgy vésődtek bele az emberek életébe, mint kőtáblába az írás, továbbá kiemelte a kormányzat
helytállását. Az emlékező beszédeket követően
a pártok, civil szervezetek, intézmények képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit, majd
a jelenlévők mécsesek gyújtásával tisztelegtek
az áldozatok emléke előtt.
Vincze Barbara

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

AZ ÉN ISZAPSÚJTOTTA ÁLDOZATAIM

„AZ IDŐSEKNEK, HOGY EMLÉKEZZENEK, A FIATALOKNAK, HOGY MEGISMERJÉK
ELŐDEIK KORÁT”
„Álmomban egyszer összejöttek az öt évvel ezelőtt itt lakók, és csak sírtak, sírtak, köröttük
a néma semmi. Bárcsak ne kellene emlékezni!” – írtam 2016-ban az iszapkatasztrófára
emlékezve, mert az emlékezés fájt és fáj ma is.
Az egykori képek – ha borzalmasak is – vis�sza-visszatérnek. A halottak emléke és az élő
testi és lelki sérültek iránti tisztelet, együttérzés nem enged felejteni. A kolontári halottak
személyes, jó ismerőseim voltak. Pados Zsolt,
aki elsőnek indult menteni, tanítványom volt.
Magával sodorta a hömpölygő iszap. A baráti
Fürst házaspárt betegágyukon fojtotta meg a
szennyes ár. Szanyi Jánost és feleségét valószínű,
gyönyörű kertjükben érte a halál. Ugyanakkor
Fuchs mamát is magával ragadta a vörös szörny.
Unokái kedves tanítványaim voltak. Egykori előkészítősömnek; Erzsikének a karjából szakította
ki kisbabáját a megállíthatatlan szennyes rém.
Azóta sem hagy nyugodni a fel-felötlő gondolat;
vajon mennyit szenvedhettek, mit érezhettek
a biztos halállal szembenéző áldozatok, mert
„Szörnyűbb a haláltól való félelem, mint maga
a halál.” (Seneca római filozófus) Mekkora fáj-

dalommal élték túl szeretteik elvesztését a család tagjai, a rokonok, a barátok, az ismerősök?
9 év hosszú idő; egy gyerek kijárja az általános
iskolát, egy felnőtt sima arca pókhálóssá válik,
dús haja meggyérül, egy facsemete bőséges
termést hoz. 9 év hosszú idő, de a felejtésre kevés. Az emlékek megfakulhatnak, de az iszap
olyan mélyre ásta magát az emberek agyába,
hogy életfogytig ott marad. Hogyan felejthetné el a halálfélelmet, aki szembenézett a feléje
rohanó árral, aki kapura, kerítésre kapaszkodva, padlásra, tetőre menekülve reménykedett,
hogy valahonnan segítség érkezik? Mit érzett
az, akinek a testének egy részét körbefolyta a
vörös szörny? A fizikai fájdalmak mellett men�nyire fájt a lelkük a kórházi ágyakon fekvőknek?
Milyen lelkiállapotban várták a napok múlását,
akik szükséglakásokba kényszerültek? Hogyan
tudtak életben maradni, akiknek a rajtuk lévő
ruhán kívül semmijük sem maradt? Milyen
szívbemarkoló borzalomként őrződött meg az
emlékek között a kép, amint a gépek szétdöntötték a szeretett szülői házat, vagy a nemrég épült
újat? Lakóik életéből mennyit temettek maguk

alá a lebontott falak? Mindig kegyelettel gondolok az iszap halottjaira, és tisztelettel tekintek
a túlélőkre, akik bizonyítják, hogy milyen erős
az ember, súlyos csapás és fájdalom után talpra
áll, de az élet már nem ugyanúgy megy tovább.
Váti Ferenc
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ROTARY-HÁZ, AMELY ŐRZI A VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA EMLÉKÉT
Október 4-én kilenc éve, hogy súlyos természeti
csapás érte a Torna-patak menti Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. A „vörös szörny”, a lúgos áradat mérhetetlen károkat okozott, mindent
vitt, ami útjába került és emberéleteket is követelt. Devecserben, az Emlékparkban, a három tó
mellett magányosan áll az egykori posta épülete,
ma Rotary-házként ismert. Benne kapott helyet
az az állandó kiállítás, amely a kisváros „fekete
hétfőjének”, és az azt követő napok történéseinek emlékét őrzi. Boldizsár Zsolt az intézmény

munkatársa fogadja és kalauzolja végig a kiállítótermeken a látogatókat. Több ezren jártak már
itt, erről tanúskodnak a vendégkönyv együttérző
bejegyzései. A tárlatvezetés annak a videófilmnek
a lejátszásával kezdődik, melyet Benkő István, a
Devecseri Városi Televízió operatőre rögzített a
hömpölygő árról. Magát nem féltve, nem kímélve,
veszélyes körülmények között örökítette meg a
félelmetes látványt. A vitrinekbe zárt vörös színű,
megviselt tárgyak sokasága, a tragédia fényképei
megdöbbenést keltőek. Felbecsülhetetlen értékű-

ek azok a fotók, melyeket Lenner László helyi
gyógyszerész fotografált azokról a köz- és lakóházakról, melyeket lebontásra ítéltek. A jövőt pedig
az a fényképsorozat mutatja, amely a Makovecz
lakópark építésének mozzanatait archiválják. Így,
az évforduló táján csak remélni tudjuk, hogy a
fájó, sajgó sebek lassan-lassan begyógyulni látszanak, a lelkek megbékélnek, s újra mosoly ül
mindazok arcára, akiket meggyötört, megviselt
ez a felelőtlenségből eredő katasztrófa.
Czeidli József

VÉRISZAP

(RÉSZLET M. MESTER KATALIN: LEPOROLT IGAZ GYÖNGYÖK C. KÖNYVÉBŐL)
Elfutott az idő, elfutott szinte az egész délelőtt, pedig a postára tervezett ma menni, bosszankodott
magán az asszony. Tegnap már összekészítette a
feladni valókat, s az öthetes lottó is aktuális, vette
számba, miközben a diót szemezgette, hogy se
héj, de még a gerezdeket elválasztó hártyából
se kerüljön egy félkörömnyi se a darálóba. Míg
válogatta a szemeket feltűnt neki a szűnni nem
akaró szirénák hangja. Mintha helikopterek zaja
is vegyült volna a különböző hangmagasságban
és dallammal szóló sivítás közé. Mindig összerándult a gyomra ilyenkor, s akaratlanul is számba
vette a szeretteit ilyenkor, merre is járnak, annak
ellenére, hogy fiai külföldön dolgoztak. Borzasztó baleset, vagy még rosszabb, tán tömegbaleset, vasúti katasztrófa történhetett, hogy már
ilyen hosszan szólnak a szirénák. Közel a 8-as
út, a vasút, onnan jönnek a hangok. Miközben
előhozta a spejzből a diódarálót, egy fohászt is
küldött az ég felé. Add Uram, hogy felépüljenek,
akiket most baleset ért. Add Uram a bajban a
legjobbakat nekik, s azoknak, akiket most fájdalmasan érint szeretteik balesete. Az asszony
ilyesmiket szokott gondolni mindig a sziréna
hangjára. Soha nem bírta megszokni, hallgatni
érzéketlenül. Szentül hitte, hogy a lélekből sugárzó szándék, akarat hullámai nem oltódnak ki
nyomtalanul. Úgy vélte, persze ez hatékonyabb
lenne közvetlen közelről, de ha már ily erős a
sziréna, akkor biztos körülvették őket a segítők.
Mit tehet ő most? Csak annyit, mint máskor, hogy
az égiekhez fohászkodik: Add Uram a bajban
a legnagyobb segítséget nekik! Miközben már
sercegett a dióbél a daráló fogai alatt, az ablak
felé pillant a heves, hangos beszélgetés odavonja
figyelmét. A szomszédasszonyok egy karéjban
állva lázasan tanácskoznak az autóút közepén.
No, ilyet még nem látott! Ez valami rendkívüli
esemény miatt lehet csak. S azon nyomban egy
újabb, közelítő zaj, de nem helikopter, hanem motoros gép hangja rezegtette meg az ablaküveget,
mert oly közel repült el a ház felett. Enyhe volt
még az idő október 4-én, a szomszédasszonyok
is csak úgy kardigánban futottak ki tanácskozni
kis időre. Erre már az asszony is abbahagyta a
diódarálást, s csak úgy, kiskabát nélkül lépett ki
a házból, s kérdezte, mi történhetett.
- Valami vörös sár öntötte el a várkertet, meg
a Húsüzem mögötti völgyet. Ajkáról, a Timföldgyártól jött ez a csúnyaság, úgy tudják –
mondta Boriska a negyedik szomszédasszony.

- Talán azt nézegetik a repülőkről – toldotta
meg Pannika.
Kicsit tanakodtak még közösen, aztán az asszony
visszament a házba, mert fázott, s zavarta az a
beazonosíthatatlanul furcsa szag. Ez nem az ismert esti fűtésszag, hanem valami más. Meg nem
is igen tudott mit kezdeni a kapott információval,
s a szomszédasszonyok se tudták megtoldani a
repülők hangjának magyarázatával. Miközben
a diódarálót tisztogatta, akkor bukott fel benne
a nosztalgikus élmény, hogy az imént az utcán
éppoly szagot érzett, mint amikor a nagymama
a mosófazékban kifőzte a disznóöléskor használt
konyharuhákat, meg a hússózás után a nagyabroszt, amivel le volt terítve a hússal teli sózóteknő.
Nem tudta eldönteni, hogy a megdidergés csalta-e elő a disznóölés gondolatát, s a nagyszülei
iránti szeretete hívta-e elő azt a szagélményt,
vagy inkább a jellegzetes szag idézte-e meg a
régmúltat. Újra kiment a szabadba, hogy beleszippantson a levegőbe, valóság-e, vagy csak
a lélek játéka az érzés. Becsukta a szemét, s valóban, újra a nagymama mosófazeka gőzének
illatát érezte. Mosoly és boldogság árasztotta el,
becsukta a szemét, látta a nagy bádogfazekat,
meg a nagymamát, aki még három kisebb hasáb fát is tett a tűzre. S közben rászólt az unokájára, ne emelgesse a fedőt, a rossz szag csak
maradjon a fazékban, hadd főjenek békében az
elzsírosodott ruhaneműk. Ne szagolgassa, nem
jó az. Menjen be a szobába inkább. Mindjárt
megy ő is, s felvarrja a nagypapa két inggombját, amit valahogy munka közben leszakított a
hasán. Míg visszaálmodta gyerekkora konyháját, a nagymama szorgalmát, újabb vijjogások,
mentők, tűzoltóautók hangjai hallatszottak, s ez
visszazökkentette a mába. Valami nagyon nagy
baj lehet mégis! Istenem, segítsd meg őket, sóhajtott megint az asszony, miközben elfogyasztotta
szerény ebédjét. Második napja eszi a borsófőzeléket. Ma egy tükörtojás volt a feltét, de ennyi
elég is neki, mert nincs is étvágya, valamiképp
nyomasztja ez a sok hang, a közeli helikopterzaj,
a motoros gép zöreje, ami a háborús filmek repülőtámadásait juttatta eszébe. Ha már délelőtt
nem ért oda a postára, elszöszmötölt a dióval,
akkor most átöltözik, elmegy, s a faluban majd
megtudja, mi is történt valójában. Az asszony
nem volt kíváncsiskodó, nem lesegette a szomszédságot sem, elfoglalta magát, de most ez a sok
félelmetes hang, zaj mégis megzavarta, szöget

ütött a fejébe. Miközben öltözködik, a Kossuth
Rádió megszakította szokásos adását, s valami
olyasmit mondott, hogy a kiömlött zagy, kerítéseket, ólakat, sodort el Kolontáron és Devecseren.
Így mondta: Devecseren. Pedig ők, meg itt a környéken, Devecserben nyelvtani formában toldalékolják a település nevét. Alig eszmélt a váratlan
hír tartalmára, meg sem bírta jegyezni, fel sem
tudta fogni igazán, mert oly meglepetésszerűen
ömlöttek a szavak, hogy a szíve egyre hevesebben
dobogott, a lélegzete elállt szinte. Próbálta teljesen visszaidézni a szöveget, de nem tudta. Kiömlött? Átszakadt! Elsodorta az állatokat, ólakat.
Miféle állatokat? Nem emlékszik, hogy errefelé
legeltettek. Birkákra sem emlékszik a környéken.
Miféle állatokat, ólakat? Hihetetlennek tűnt az
egész. Emberről nem beszéltek. Istenem! Ha
emberről nem beszéltek, akkor nincs is olyan
nagy baj ugye? Jaj, de jó! Akkor nincs is nagy
baj. Nem tömegbaleset a 8-as úton. Nem vasúti
szerencsétlenség. De akkor miért van ez a szakadatlan sziréna, meg helikopterbúgás? A baj tán
ezután várható? Valami mély oka lehet ennek a
nagy sürgölődésnek…(…) Neki a gyász a dolga
most. Neki itt a mélységes gyász jutott, mert itt
minden véres. Vériszapos. Már azt a mozdulatot
is igen szégyellte, amivel a zsebébe tette a gépet
otthon. Ő itt nem tudósító, nem fotóriporter. Ő
itt, mind a többi devecseri és kolontári: áldozat.
Szinte érzi, hogy az ő véréből is láthatatlanul, de
átcsordogál valamennyi - a Szent Imre utcát, az
északi részt és a várkertet teljesen elöntő, - az
iskola sarkánál megszelídülő vörösiszapba. A
vériszapba! Érzi, hogy meggyengült a teste. A
száját, nyelvét is csípi valami. Ez a nagymama
mosófazekából kiáramló gőzhöz hasonló szag.
Egyértelmű, hogy hasonló, vagy éppen rosszabb.
Az nem csípte a száját, nyelvét. A nagymama
azt mondta mindig, „nem jó az”. Nem jó azt
beszagolni, menjen a fazék közeléből, menjen
a szobába. De itt nincs más, itt most nincs más
levegő. Itt most ez van! Itt nem lehet kimenni a
„konyhából”, s átmenni a másik szobába. Itt egy
légtér van csak. Az asszony nem sírt, egy csepp
könnyet sem tudott ejteni. Megdermedt, szinte
beléfagyott a vér, a könny. A Nap fénye rácsordult
még egy méla percig a vértől áztatott házfalakra,
mielőtt lebukott a láthatáron.
M. Mester Katalin

Sorsok
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EMBERMESÉK

EGYKOR SZOMSZÉDOK VOLTAK, MA PEDIG (54 ÉVE) HÁZASOK

Rita, Gabriella (csíkosban), Zoltán
A családi élet örömei, gondjai

Esküvő (1965)
1965. Jelentős életre szóló esemény Kulcsár Rozália és Somogyi Gábor életében. A két egykori
szomszéd gyerek örök hűséget esküdött egymásnak. Az esküvőt „szűk” családi körben tartották,
így is több mint harmincan voltak. A komoly
döntés előzményeiről:
„Bármennyi is volt a munka, a fiatalok azért
egymásra találtak. Mindenki ráakadt a párjára.”
(Kulcsár Józsefné Roza néni)

Zoli 3 hónapos
Rózsi és Gabi ugyan egymás mellett laktak, de
nem figyeltek fel egymásra. Talán éppen azért,
mert naponta többször is találkoztak az utcán.
Aztán a 6 évvel idősebb fiú egyre többször felejtette tekintetét a szomszéd lányon, aki ebből
keveset vett észre, hisz túl fiatal volt még. De
elérkezett az idő, amikor minden lány és legény
bálozni kezdett. Az akkori divat szerint leány
csak kísérővel (gardedám) mehetett. Az ő feladata volt felügyelni és kordában tartani a rábízott esetlegesen csintalankodó lányzót. (A fiúkra
ilyen szabály nem vonatkozott!) Roza nénit a sok
gyerek lefoglalta, ezért a fiútestvért, Pistát bízta
meg az „őrzéssel.” Csakhogy a bátyus jó barátja
volt Gabinak, ezért hármasban mentek szórakozni. A két fiatal jobban megismerte, megszerette
egymást. A szomszédok; a két vagyontalan fiatal
2 év udvarlás után, 1965-ben összeházasodott.

A közös életet a Bocskai utcai albérletben kezdték. Rózsi egyik reggel az ágyról lelépve bokáig
toccsant a vízbe, mert éjjel a Torna-patak megáradt és „belátogatott” a házba. A patak rossz
tréfája költözésre késztette Somogyiékat. Rövid
idő alatt kétszer cseréltek lakást. Közben 1966ban megszületett Zoltán. Egy év múlva a keresztmamától kapott telken építkezni kezdtek kevés
pénzzel, testvéri, rokoni, baráti munkáskezekkel.
1968-ban sűrűsödni kezdtek az események és a
gondok. Gábort ismét katonának vitték 3 hónapra. Megszületett Gabriella csípőficammal, akit
édesanyja eleinte kéthetenként hordott kezelésre, Szombathelyre. Délután indultak vonattal, az
éjszakát a szombathelyi váróteremben töltötték,
hogy reggel időben a kórházban lehessenek. Így
vészelték át a kemény telet unokahúga Baráth
Erzsi segítségével. Minden fáradtságot, megpróbáltatást elfelejtettek, hisz Gabriella tökéletesen meggyógyult, Gábor leszerelt és a ház is
felépült. Rózsi 1971-ben a helyi Ktsz-ben kezdett
dolgozni, ’72-ben női konfekciót varrt betanított munkásként délután, délelőtt Pápára járt
szakmunkásképzőbe, ahol varrónőnek tanult.
2 év múlva Hajdúszoboszlón szalagvezetői tanfolyamot végzett. Nagyon szeretett varrni. 1973ban megszületett Rita. Rövid szünet után Rózsi
folytatta a munkát nagyszerű körülmények között. A Ktsz megszűnése után a „Tornai cégnél”
varrt tovább. 2002-ben ment nyugdíjba. Gábor,
a férj öntő szakmunkás volt helyben, majd az
ajkai timföldgyárból ment előnyugdíjba. Kétszer
kapott tüdőembóliát 1993-ban. Azóta nem tud

Unokák: Anett, Nikolett, Ákos, Ádám, Márk, Patrik,
Brigitta

Gabriella (elsőáldozó), Zoli és a szülők

Rita ballagásán
dolgozni. Az iszapkatasztrófa őket is közelről
érintette. Rita lányuk a horgászboltban, férje
Varga Ferenc a Lackó kuckóban dolgozott, ők
voltak a tulajdonosok. Ritát az érkező ár elől a
kerítésre húzták fel a már ott lévők. Később a
padlásról mentették ki markolóval. (Férje a tragédia előtt néhány perccel ment be a településre.)
A kuckóból és az állatkereskedésből semmi sem
maradt. Rózsi is részt vett a mentésben résztvevők ellátásában. A múlt nehéz megpróbáltatásait
segít elfelejteni a 7 unoka: Zoltánéknál: Ádám
és Patrik, Gabrielláéknál: Nikolett, Brigitta és
Anett, Ritáéknál: Márk és Ákos, és a 3 dédunoka:
Brigittáéknál: Béla, Anettéknál: Zoé és Fruzsina.
Legutóbb Rózsi mama névnapján – mint minden
név- és születésnapon - hiánytalanul együtt volt
az egész család.
Összetartó, nagy család, amely biztonságot, szeretetet ad minden tagjának.
Váti Ferenc

Dédunokák: Fruzsina, Béla, Zoé

Közélet

Alapítva 1927-ben
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„TÜKRÖZŐDŐ VALÓSÁG”
Október 11-én a fiatal, helyi, amatőr festő,
Czuczainé Szücs Andrea „Tükröződő valóság”
című festménykiállításának adott otthont a
Rotary-ház. A kiállítás megnyitójának kezdeti
perceiben, Ihászné Szabó Katalin klarinétművész vezette kamaracsoport által előadott dallamokkal hangolódhatott a közönség. A kiállítást
Nyárs Hajnalka nyitotta meg, s köszöntötte a
megjelent művészetkedvelő közönséget. Beszédében kiemelte, hogy a művészet valamennyi
ága komoly gondolatok, üzenetek átadására és
közvetítésére képes. Megtudhattuk az alkotóról,
hogy autodidakta módon, különböző internetes
tananyagok, videók böngészésével fejlesztette
technikáját. Művészete nem kimondottan egy
témakörben mutatkozik meg, mindent fest,
ami a szívének kedves. Adakozó vágya is kifogyhatatlan, jótékonysági rendezvényeket támogat alkotásaival. A megnyitót megtisztelte
jelenlétével a Ver-Deco Művészeti Kör Alkotó
Egyesület alapító elnöke, Veress Gabriella, valamint Bruder Karesz, az egyesület alelnöke. A
kiállítást követően az ifjú festőnőt kérdeztem.
Mikor került kapcsolatba a képzőművészettel?
Kisiskolás voltam, 4. osztályos, amikor szüleim felfedezték, hogy lehet tehetségem a képzőművészethez. Felső tagozaton figyeltem fel
rá igazán, hogy szeretem csinálni és érdekel a
képzőművészet. Tanárnőm, Trombitás Veronika művészeti szakkörére jártam, és az iskola
keretein belül megrendezett rajzpályázaton
nyertem el életem első oklevelét, amit a devecseri templomban vehettem át 8. osztályos
tanulóként. Legelső falfestményemet 14 éves
koromban készítettem a családi otthonunkban, anyukámnak egy boszorkányt festettem
a konyhafalára.
A művészeti ágak közül, miért a festészetet választotta?
Több művészeti ágban is kipróbáltam magam.
Jártam fél évet a veszprémi Alig Színpad társulathoz, és volt lehetőségem castingra menni
egy tévésorozatba, viszont akkor ott elfogott
egy olyan érzés, hogy ez nem az az út, amin
haladnom kell, annak ellenére, hogy lehetőségem lett volna statisztaként szerepelni. Nem
éreztem azt a kis pluszt, amit rajzolás közben,
így ezt véglegesen elvetettem, mára már csak
egy kellemes élmény maradt.
Kitől örökölte a tehetségét?
Nem egyedüli vagyok a családban, aki tehetséges, unokanővérem is a képzőművészeti pályán
mozog és anyai nagymamám is jó kézügyességgel rendelkezett, ő horgolt.
Mi inspirálja a festészetben?
Nem szokásom, illetve nagyon ritkán adok fel
valamit. A festészet pont az az egyik művészeti
ág, ahol a kitartás létfontosságú. A Ver-Deco
Művészeti Kör Alkotó Egyesület minden tanácsa inspirációt ad a további alkotásra, ugyanúgy, mint Boldizsár Zsolt festőművész szavai.

A kiállítás megnyitóján. Balról jobbra: Veress Gabriella, a Ver-Deco Művészeti Kör Alkotó Egyesület elnöke,
Nyárs Hajnalka, Czuczainé Szücs Andrea kiállító és Bruder Karesz alelnök
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
Egy mondatban, hogyan foglalná össze a mű- segítséget kaptam tőlük, hogy a kiállításomra
tudjak készülni.
vészetét?
,,Mert mindaz, ami a fejedben, kezedben, szívedben egyesül, ... nos azt hívják művészetnek.”
Melyek azok az alkotásai, amelyekre igazán
büszke?
Minden olyan művem, amit pályázatra készítettem. A Ver-Deco Művészeti Kör Alkotó Egyesület által, a II. Rákóczi Ferenc-emlékév tiszteletére kiírt pályázatra készített, A regéci vár című
festményemre, ami továbbjutott Gödöllőre, a
díjkiosztó gálára, vagy a népszerű sörgyár által
meghirdetett plakátversenyre készített festményemre. De említhetném az elefántos képemet,
amelyet egy világversenyen mérettettem meg,
illetve az egyik internetes oldalon kiírt Férfi
és Nő pályázatra benyújtott alkotásomat. A
Jancsó Art Gallery által meghirdetett Mennyi
a 30?, azaz a rendszerváltással kapcsolatos pályaművemre, aminek a Rendszerváltás csimotái
címet adtam. De büszke vagyok arra a Hondás
festményemre is, amit a Szép szavak birodalma kiválasztott, ami 5 verset ihletett, ezáltal „A
hónap ihletője” címmel gazdagodtam. De ezeken kívül még a legelső vászonképemre, amit
ajándékba készítettem, illetve a rózsás képem
is a büszkeségeim között van.
Kinek a művészete van hatással Önre?
Victor Vasarely magyar-francia festő, szobrász,
az op-art jelentős képviselője, aki 1997-ben
hunyt el. Nagyon szeretem az absztrakt műveit
és belekóstoltam már az absztrakt művészetbe
is. A jövőben tervezem, hogy festeni fogok hasonló témájú alkotást, amelyet ő is képviselt.
3 gyermekes családanya révén, mikor jut ideje
az alkotásra?
Nem egyszerű, bele kellett rázódnom, hogy
mindkét részről helyt tudjak állni. Legtöbbször
este és éjszaka festek, de mivel a két nagyobbik
gyermekem iskolás, így a kisfiam déli alvásánál
is van lehetőségem ecsetet és vásznat ragadni.
Van mikor hétvégente a 3 gyermekemmel együtt
leülünk és közösen festünk. Illetve kiemelném
a családot is, mert az utóbbi időben rengeteg

Gyermekeiben lakozik-e Öntől örökölt tehetség?
Egyelőre a nagyobbik lányom, akiben egyértelműen megnyilvánul, hogy van tehetsége a
képzőművészethez. Az iskola keretein belül
számos képzőművészeti pályázaton indult már,
ahol 1., 2., vagy éppen 3. helyezést ért el. Ő
többet mondogatja nekem, hogy szeretne úgy
festeni, mint én. Látom rajta azt a lelkesedést
és érdeklődést, ami bennem is van. A türelme
is megmutatkozik, van, hogy együtt festünk.
A kisebbik lányom (középső gyermekünk) is
szokott festeni, de ő inkább a zeneművészeti
ág felé hajlik.
Történt-e valami olyan az életében, amit kudarcként élt meg?
Igen, egy nagyon sokáig végigkísért. Pályaválasztásnál ugyan a kereskedelem mellett döntöttem, de a középiskolai évek során, éltem az
akkori lehetőséggel és felvételiztem Herendre
a porcelángyárba porcelánfestőnek. 2 ponton
múlt, hogy nem jutottam be, amit akkor kudarcként éltem meg. Ezután hosszú időre letettem az ecsetet, de ma már úgy vélem, hogy
amit akkor kudarcként, mára lehetőségként
élem meg egy-egy pályázatnál, bármi legyen
is a végeredmény.
Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
Mindenképpen szeretném folytatni, amit elkezdtem. Egy gyermekkori álmom ebből megvalósult, - sőt még több is -, hogy első önálló
kiállításomat szülővárosomban nyithattam meg.
Míg a kisfiam nem lépi át az óvoda kapuját,
addig szeretnék élni a lehetőségekkel, egy-egy
pályázatra festeni. Jelenleg olyan helyet keresek, ahol műhelyt tudnék kialakítani, ahol tudok alkotni, illetve szeretnék egy komolyabb
tanfolyamot is elvégezni. Tervben van, hogy
máshol is legyen kiállításom. És nem adom fel
azt az álmomat, hogy bejussak Herendre a porcelángyárba és porcelánfestőként dolgozhassak.
Vincze Barbara
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A helyi általános iskolában a
Zene Világnapján a zeneiskola
kamarazenekara kis koncertet
adott az intézmény udvarán.
Yehudi Menuhin kezdeményezésére 1975-ben az UNESCO
október 1-jét a Zene Világnapjává nyilvánította. A felcsendülő vidám dallamok az ezerarcú
muzsika megismerésére és megbecsülésére hívta fel a gyerekek
figyelmét.

Harmadik alkalommal vett részt városunk saját
termékcsaládjával, a Devecseri Portékával az V.
Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon és Vásáron.
Molnár András Kadocsa a devecseri Start-munkaprogram vezetője, dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkártól vett át
oklevelet a kiállításon való részvételért.

Autó és motor matuzsálemek népesítették be a Somlót. A Jákó Klub Régi Idők Járművei Baráti Társaság
tagjai és partnerei veterán járműtalálkozó keretében
érkeztek a hegyre, a Tornai Pincészethez.

A Devecseri Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében
megrendezésre kerülő
Önkéntes Tűzoltó Szakmai Versenyen III. helyezést ért el. Gratulálunk!

Ütemterv szerint halad a Hajtó-Mű
Kft. beruházása. Első ütemben a
mintegy 3500 m²-es gyártócsarnok
és a hozzá kapcsolódó mintegy 600
m²-es kétszintes irodaépület épül
meg. A szerkezetkész állapot elérése
határnapja: december 20. Jelenleg a
tartóoszlopok felállítása zajlik. A Hajtó-Mű Kft. új, devecseri gyártóüzeme
várhatóan tavasszal kezdheti meg a
termelést.

Elkészültek a spaletták a Belvárosi Piac- és Rendezvénytéren az egykori malomépület ablaknyílásaira,
illetve a kemence melletti épületrészre a kétszárnyú
zárható ajtó. A spalettákat Magyar Károly asztalos
gyártotta le, a beépítésben Kozáni Balázs nyújtott
segítséget.

„A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület
szépítési versenyen, Devecser 97 %-os eredményt
ért el. A kiváló minősítést igazoló oklevelet Ferenczi
Gábor polgármester vehette át Polgárdy Imrétől, a
Veszprém Megyei Közgyűlés elnökétől és a Veszprém
Megyei Közgyűlés Területfejlesztési, Területrendezési
és Gazdasági Bizottság elnökétől, dr. Áldozó Tamástól. Köszönet illet minden közreműködőt, aki a város
tisztán tartásáért, szépítéséért dolgozik, köztük a
Városüzemeltetési Kft. és a Start-munkaprogram
dolgozóit!

Alapítva 1927-ben

A devecseri Vackor óvodások örömmel
vették birtokba az EFOP-3.1.3.-16-201600001 azonosítószámú „Esélyteremtő
Óvoda” kiemelt pályázat keretén belül
beszerzett futóbicikliket, rollereket és egyéb
mozgásfejlesztő eszközöket.

Október 7-én az aradi
vértanúkra emlékeztek. Ferenczi Gábor polgármester
ünnepi köszöntőjét követően, Czeidli József általános
iskolai történelemtanár
idézte fel az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc főbb eseményeit, és az
azt követő megtorlást. Az
ótemetőben nyugvó három
honvédtiszt, Erhart János,
Nagy József, Kerkápoly
Tivadar síremlékénél fekete
gyászszalagos koszorúkat
helyeztek el, majd a résztvevők közösen elénekelték
a Kossuth-nótát.

Alapítva 1927-ben

Házunk Tája
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GYÓGYNÖVÉNYEKRŐL A KÖNYVTÁRBAN…
Az Országos Könyvtári Napok programsorozatának keretén belül hallhattuk október 3-án,
csütörtökön este az ajkai Berta Mária „Gyógynövények használata a mindennapjainkban” című
előadását. Nem túl nagy számban, de őszinte
érdeklődők gyűltek össze a szakemberrel való
találkozásra. Bertuska, ahogy sok ismerőse hívja, igen ismert nemcsak az ajkaiak, hanem az
egész környék lakossága körében. Berta Máriát
Szente-Takács Anna igazgatónő „az ajkai füvesasszonynak” is nevezte kissé humorosan, de
mély tartalommal a szavak mögött. Az előadó
önmaga szakmai bemutatásaként elmondta,
régebben gyógyszertárban dolgozott Budapesten, de onnan hazatérve immár 30 éve vezeti a
gyógynövény szaküzletet. Jelenleg Ajka sétálóutcájának derekán található a bolt, ott, ahol egy
vajákos asszony, afféle jó boszorkány ül a bejárat
előtt megpihenve a székén, az üzlet nyitásától
egészen záróráig. Berta Mária elsőként szólt a
szinte mindenki által ismert speciális zöldtea,
a mate tea kitűnő tulajdonságairól: vértisztító,
zsírégető, frissítő, a beteg sejteket is pusztítja. A szakember javasolja, hogy ne forrázzuk,
hanem csak 70-80 °C fokos vízben áztassuk a
tealeveleket, úgy 5-10 percig, majd kortyonként
fogyasszuk. Nevét a tea egy ivóedényről (mate)
kapta a kecsua indiánoktól. A teafogyasztáshoz
kapcsolódóan javasolja még a szakember, hogy
akik még cukorral isszák a teákat, próbálják
meg csak a tea saját aromájának ízét élvezni,
cukor nélkül elkortyolgatni. Ha kicsit keserű,
azt is meg lehet szokni, s némi önszuggeszcióval, tudva hogy használ, jóízűen elfogyasz-

KÖVÉR PORCSIN
A legtöbben csak úgy ismerik, s
jómagam is egy idegesítő gyomnak tartottam a kertben, amit még
gyökerestől kitépni sem könnyű,
mert úgy elterül, elfekszik a talajon, mintha örökké ott szeretne
maradni. Az utóbbi időben a mérsékelt égövön igen elterjedt. Van
30 cm magas és heverő változata.
Jómagam az utóbbi évtizedekben
a heverő változattal találkoztam a
kertben. Mert 30-40 éve még nem
volt gyakori, szinte nem is emlékszem erre a növényre. Úgy, jó 20

tani. Berta Mária felsorakoztatott az asztalon
az élethez nélkülözhetetlen vitaminok sorából
néhányat, tán a legfontosabbakat. Beszélt a D,
a C-vitamin szerepéről, adagolási lehetőségeiről. Majd ismertette még a nem oly közismert
chia mag jótékony hatásait, javasolva minden
embernek napi egy evőkanálnyit vízben áztatva elfogyasztani. Kiemelte a szív- és érbetegek
gyógyításában való kitűnő szerepét e magnak,
ami egyébként a mákra igen hasonlít, persze
csak első ránézésre. Aztán ismét a hazánkban,
környezetünkben is fellelhető gyógyteákat, s a
velük gyógyítandó betegségeket vette számba az
előadó. Így hallhatott a közönség a reflux betegséget szelídítő teáról, az elmét frissen tartó ginkgo bilobáról, az orvosi zsályáról, a cickafarkfűről, az orbáncfűről, az echinaceáról, az orvosi veronikáról, mint koleszterincsökkentőről.
Hallhattunk a homoktövis kitűnő hatásairól is.
A koleszterinszint kezelésénél tovább időzött
az előadó, javasolva a gyógyteák kíméletesebb
hatását a szervezetre, mint a nem kevés mellékhatással is járó pirulák bűvöletét. Nyilvánvalóvá vált, hogy minden szervünk (szív, máj,
epe, hasnyálmirigy, bélrendszer, pajzsmirigy…
stb.) jó, kielégítő működése adja csak meg az
erőt, a lendületet, a kedvet az élet mindennapjaiban. A fogyókúra, a fájdalomcsökkentés, a
megfelelő vérnyomás megtartása sem maradt ki
a gyógytea javaslatok köréből. Az előadást kérdések, hozzászólások sora, kötetlen beszélgetés
követte, míg a megjelentek elfogyaszthattak egy
pohár zöld mate teát, s elszopogathatták, ös�szerághatták, vagy éppen a szép csomagolásban

éve terjedt el jobban. De nem csak
nálunk él meg, itt Devecserben.
Még valaha zalai rokonaim hívták fel rá a figyelmemet. Ott előbb
terjedt el, s pár év múlva már a mi
kertjeinkben is tért nyert magának.
Valójában a porcsin, „nemcsak”
gyom, hanem gyógynövény is, nem
kevés élvezeti értékkel. Egynyári, de kihullott saját magjáról évről évre megjelenik, húsos, kúszó
szárral. Pozsgás, fényes levelei sötétzöld színűek, tojásdad alakúak.
Virágainak 5-6 szirma van. Most

Berta Mária
Fotó: DVTV/Kovács Zsolt
hazavitték a kapott D-vitamint. Az előadásban
hallott ismeretek után sokan gondolták bizonyára, hogy táplálékkiegészítőként fogyasztaniuk
kell némely vitamint a megfelelő étkezés mellett
is. Az is egyértelművé vált, hogy víz mellett ne adj Isten, - valami üdítőféle helyett, inkább
kúraszerűen napi néhány pohár gyógyteát kell
beiktatnunk az észlelt negatív élettani működés
javítására, a labilis szerv támogatására. Felvetődött még a kannabisz, mint fájdalomcsillapító
megítélése is a gyógyításban. Aki jelen volt,
nem bánta meg, hogy ideszánta az estéjét. Az
előadás meghallgatása után mindenképp egészségtudatosabbak, körültekintőbbek lettünk,
mind a táplálkozás és a betegségek gyógyítása
tekintetében, mint mikor elfoglaltuk helyünket
az olvasóteremben. Köszönjük Berta Máriának
a sok hasznos tanácsot!

így ősz idején is találhatunk a megművelt kertünkben is szép, friss
példányokat. Kellemesen savanykás íze miatt nyersen is és főzve is
fogyasztják. Megpróbáltam, nem
rossz. Még azért ismerkedünk vele.
A porcsin omega-3 zsírsavakban a
leggazdagabb növény. Tartalmaz
C, E-vitamint, többféle zsírsavat,
flavonoidokat, s nem írom, hogy
még miféle remek anyagokat, melyek építik, javítják a szervezetünk
jó, kiegyensúlyozott működését.
Nevezetesen, jó hatással van a szívés érrendszerre, érelmeszesedésre,
jó hatást gyakorol a koleszterin- és
vércukorszintre, immunrendszer
erősítő. Reumatikus megbetegedéseknél is segít belsőleg és külsőleg
pakolásként is. Bőrgyulladás, ekcéma, égési sebek, fogínygyulladás
esetén a gyógyításában is használhatjuk e növény levét, zúzalékát. De
húgyúti betegségek, gyulladások,
gyógyszere is. Fejfájás, megfázás,
influenza esetén is fogyaszthatjuk.
Ízét a sóskához is lehet hasonlítani.
Felhasználhatjuk salátának, salátaadaléknak, mint például a snidlin-

M. Mester Katalin

get. Levelei és szárai nagyon finom,
sós, fűszeres ízűek. A leveleket vajban megpárolva sült húsokhoz és
grillezett ételekhez tálalhatjuk. A
növény fiatal levelei a paradicsomsaláta finom ízesítője lehet a hagyma mellett. Ugyancsak alkalmas
sószegény diétás ételek ízesítésére.
A vajjal, mangalicazsírral megkent
kenyér tetejét is megszórhatjuk aprított porcsinnal. Télire, megsózva,
üvegekbe rakva, ecettel vagy borral felöntve tartósíthatjuk, mint a
tárkonyt. Szárítva elveszti értékes
ízanyagait, de fagyasztani lehet.
Meleg ételekbe, ha lehet, akkor
tegyük csak bele, ha fogyasztani
akarjuk, így kevésbé veszti el zamatanyagait és magas C-vitamin
tartalmát. Még virágzás előtt, nyáron gyűjtsük be a kövér porcsint.
Mindezt a sok jót tudva róla, már
nem is haragszik rá úgy az ember.
Értékeljük, és örüljünk, ha megtalálható a kertünkben.
M. Mester Katalin
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ŐSSZEL SEM PIHENNEK AZ ÍJÁSZOK

A csúcson (Pét)
Fotó: Gyura Ágnes
A nyárnak ugyan vége, az íjászok
még mindig nem pihennek. Ha
nem is olyan gyakran, de versenyek így is vannak szép számmal.
Szeptember első napján Lovászpatona adott otthont egy versenynek. A gyönyörű kastélyparkban
ötletes célokat tettek ki a szervezők. A végén, míg az nevezők az
eredményre vártak, megrendezték
a „TIK lövő” versenyt is. Ez egy
tyúk alakú cél, amit egy focikapu
elé tettek. A kapu mögül, felette
átlőve kellett eltalálni. Nem volt
könnyű, hiszen felfelé kellett lőni.

Akinek a legközelebb volt a ves�szője, az pénzjutalomban részesült. Eredmények: Ulrich Ambrus
senior vadászreflex második hely,
Darida Kata felnőtt longbow első
hely. A következő kihívással Tamásiban néztek szembe az íjászaink.
Ez egy 3D-s vadászverseny volt.
Itt a távok is elég messze voltak,
de ez nem vette kedvét a nevezőknek. Eredmények: Guzslován Edina
felnőtt longbow első hely, Darida
Kata felnőtt longbow második hely,
Galambos Gábor felnőtt longbow
második hely. Október 6-án Pét-

Ennek a hajtóműnek annyi (Győr)
Fotó: Gyura Ágnes
re utaztak az íjászok. A Nyugdíjas
Pihenő nevű erdei pályán, esővel
is megküzdve versenyeztek. Eredmények: Guzslován Edina felnőtt
longbow első hely, Darida Kata felnőtt longbow második hely, Ulrich Ambrus senior vadászreflex
első hely, Telekné Bakai Katalin
felnőtt tradicionális harmadik hely
és Telek Attila senior tradicionális második hely. 13-án Győrben,
a Likócsi Laktanyában rendeztek
katonai jellegű íjászatot. A célok
teljesen egyedi, kimondottan erre
a versenyre készültek. Csupa olyan,

ami valamilyen módon kapcsolódik a katonasághoz. Többek között
kanálgép, bomba, lánctalp, helikopter és sok más. Eredmények:
Guzslován Edina felnőtt longbow
második hely, Darida Kata felnőtt
longbow harmadik hely, Ulrich
Ambrus senior vadászreflex első
hely. A versenysorozatnak még
mindig nincs vége. Az elkövetkezendő hónapokban lesz még pár
alkalom, hogy az íjak ne lógjanak
tétlenül a falon.
Darida Kata
Somló Íjászai Egyesület

Alapítva 1927-ben
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LASSAN MAGÁRA TALÁLT A SZPARI
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KÖNYVAJÁNLÓ
Felnőtteknek:

Christophe André – François Lelord:
Önbecsülés. Önszeretet,
önkép, önbizalom

A felnőtt csapat számára a szeptember nehéz ellenfelekkel kezdődött, előbb a bajnokság negyedik helyezettjét, a Tihany FC-t láttuk vendégül,
majd rögtön a bajnokaspiráns és jelenleg a tabella
második helyén álló Ajka Kristály SE volt a vendégünk. Bár a tihanyi csapat 3:1-re megnyerte a
mérkőzést, a mieinket mindenképpen dicséret
illeti. A szünetre 1:1-es döntetlennel vonult a 22
játékos az öltözőkbe egy lendületes, mozgalmas
első 45 perc után. Bár labdarúgóink becsülettel
küzdötték végig a mérkőzést, a második félidőben már felülkerekedtek a vendégek, bizonyítva,
hogy nem véletlenül állnak a negyedik helyen a
bajnokságban. Összességében egy izgalmas, fordulatos mérkőzésen az utolsó percig becsülettel
küzdve maradt alul a hazai csapat (góllövő: Budavári Csaba). A hetedik fordulót megint itthon
játszotta a Szpari, de most az előző héthez képest
is nehezebb ellenfelet fogadott otthonában. Az
Ajka Kristály SE jelenleg a tabella második helyezettje és a bajnokság megnyerését, ill. az NB
III-ba való feljutást tűzte ki célul a csapat. Sajnos
nem is sikerült a bajnokaspiráns játékára megtalálni az ellenszert, az ajkaiak minden tekintetben a mieink fölé nőttek, így 0:5-ös végeredménnyel vonultak le fiaink a mérkőzés végén. A
nyolcadik fordulóban a Gyulafirátót SE otthonába látogattunk. A végig kiegyensúlyozottan
és határozottan jól játszó Szpari a nagyon rossz
minőségű pályán is tudott bizonyítani, Bakos
Arnold már a 11. percben egy szép akció végén
megszerezte a vezetést. A mieink folyamatos
támadásai ellenére sem változott az eredmény
az első játékrészben. A vendégek a szünet után
is folytatták az első félidőben mutatott játékukat, és a következő devecseri gól sem váratott
sokáig magára. Sipos Felícián a 64. percben állította be a végeredményt (0:2) és ezzel az idei
szezonban megszerezte negyedik gólját. A csapat
joggal térhetett haza a megszerzett három ponttal a zsebében. Kiegyensúlyozott és végre folyamatos szép játékot láthattunk tőlük. Következő
mérkőzését a devecseri csapat itthon játszotta a
Sümeg VSE ellen. Kétségtelen, hogy a vendégek
az utóbbi időben gyengébben szerepelnek a bajnokságban, de ez nem indokolta, hogy az első
félidőben sorra puskáztuk el a helyzeteket. Vagy
figyelmetlenség, vagy türelmetlenség, sokszor
kapkodás béklyózta le a mieink góllövő lábát.
Nem csoda, hogy az első félidőben két gyors
egymást követő és gólra váltott helyzet ellenére
is csak 2:0-s eredménnyel zártuk a félidőt. Előbb
a 39. percben Imre Péter talált a vendégek kapujába, majd egy perccel később Illés Mihály volt
eredményes. A folytatásban bár összeszedettebben játszottak a mieink, az 59. percben mégis
a vendégek szépítettek (2:1). Bár labdarúgóink

pár perc után magukra találtak, csak az utolsó
percben tudtuk előnyünket bebiztosítani Budavári Csaba szemfüles góljának köszönhetően.
Ezzel a győzelemmel végre három hellyel feljebb
lépett a Szpari, és egy-egy mérkőzésen mutatott
játéka óvatos derűlátásra adhat okot.
Az U14-es csapat eredményei:
2. forduló: Devecser SE–Szentantalfa NVSE 14:1,
(gólok: Kalányos István 3, Orsós Benjamin Dominik 3, Forgács Dominik 3, Tátrai Levente 2,
Ládi Bence 2, Farkas Máté Levente 1). 3. forduló: Magyarpolány SE–Devecser SE 1:13, (gólok:
Orsós Benjamin Dominik 5, Tátrai Levente 2,
Kalányos István 2, Bogdán Rajmond 1, Forgács
Dominik 1, Boros Krisztofer 1, Orsós Kevin Ferenc 1). A tavalyi ezüstérmes U14-es csapatunk
újból magára talált és gólban gazdag mérkőzésekkel bizonyítja, hogy idén is joggal pályázik
akár a dobogó legfelső fokára.
Az U16-os eredmények:
2. forduló: Úrkút SK–Devecser SE 0:8, (gólok:
Bogdán Renátó Achilles 1, Forgács Alex 2, Tátrai
Levente 1, Fülöp Máté 1, Horváth Attila Marcell
1, Farkas Máté Levente 1, Boros Bence 1). 3.
forduló: Devecser SE–Pápai ELC 3:12, (gólok:
Kalányos István 1, Bogdán Renátó Achilles 1,
harmadik öngól volt). 4. forduló: Ajka Kristály
SE–Devecser SE 3:18, (gólok: Bogdán Renátó
Achilles 7, Forgács Alex 4, Boros Bence 3, Orsós
Benjamin Dominik 2, Kalányos István 1, Farkas
Máté Levente 1). Ezzel a győzelemmel, remek
gólkülönbséggel újra dobogós helyen a fiatalok!

Csak az örülhet az életnek és nyílhat meg a
világ előtt, aki nem merül el az önsajnálatban. Csak az érezheti jól magát másokkal,
aki jól érzi magát önmagával. Ehhez pedig megfelelő önbecsülésre van szükség,
melynek megszerzésében szeretne segíteni a könyv minden olvasónak. Becsüli ön
saját magát? Hogy viseli a kritikát? Stabil
vagy labilis az önbecsülése? Folyton tetszeni
akar? Hány olyan ruha lóg a szekrényében,
amelyet egyszer sem vett fel? Mi mindenre
képes? Meg akar változni? A francia szerzőpáros nagy sikerű könyve sokakat érintő,
húsba vágó kérdés alapos, sok szemszögű,
példákkal bőven illusztrált, jó hangulatú
elemzése. Teszteket és megoldásokat kínál,
kérdez és válaszol, tanácsokat ad és óva int
bizonyos baklövések elkövetésétől. Ha megfontoljuk a javaslataikat, harmonikusabban
élhetünk önmagunkkal és másokkal.

Gyerekeknek:

Bartos Erika:
Bogyó és Babóca rolleren

Az U19-es csapat a következő eredményekkel
zárta a fordulókat.
6. forduló: Devecser SE–Tihany FC 0:6. A jelenlegi ezüstérmes esélyt sem adott. 7. forduló:
Devecser SE–Ajka Kristály SE 3:4, (gólok: Boros
Bence 1, Polgár Milán 2). Az első gólt a vendégek
szerezték, majd a mieink egyenlítettek. Ez így
ment 3:3-ig, de a negyedik ajkai találatra már
elmaradt a hazai válasz. A csapatot a mérkőzésen végig balszerencse kísérte, de tudjuk, a labda
kerek. 8. forduló: Gyulafirátót SE–Devecser SE
8:0. Ezen a fordulón sérülések sora tépázta meg
a csapatot, így sem cserejátékos, sem 100%-os
csapat nem állt rendelkezésére az edzőnek. 9.
forduló: Devecser SE-Sümeg VSE 3:3, (gólok:
Orsós Gergő 1, Horváth Attila Marcell 1, Orsós
György Renátó 1). Bár mi vezettünk a mérkőzés
elején, végül egyenlítő góllal tudták itthon tartani a fiúk az egy pontot. Küzdelmes, fordulatos
mérkőzés volt.
Horváth Géza

Bartos Erika új kötetében a két barát ismét
izgalmas és tanulságos kalandokba keveredik! Csupa gurulás ez a két mese! Az első
történetben Egon rollert épít, a másodikban pedig Babóca szilvás gombócot főz.
Baltazár és Vendel versenyezni kezd: vajon
ki tud több gombócot enni?
Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház
Nyitvatartás:
H-K: 12-17 Sz: Szünnap
Cs-P: 9-17
Szo: 8-12 (tanítási időben)

Kikapcsolódás
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REJTVÉNY

MOSOLYPERCEK

Vidéki ebéd
A turista házaspár betér egy vidéki kisvendéglőbe, s nézik az étlapot.
- Mit gondolsz, milyen lehet itt a csiga? - kérdezi a feleség.
Erre a szomszéd asztalnál megszólal valaki.
- Pincérnek van öltözve asszonyom.
Két zeneszerető ember beszélget
- Szörnyű lehet egy énekesnek, amikor rájön, hogy elveszítette a hangját!
- Az biztos, de szerintem az még szörnyűbb, ha nem jön rá…
Esküvő után
Az ifjú házasok megérkeznek a szállodába.
- Egész hétre szeretném kivenni a szobát – mondja az ifjú férj.
- Magának szerencséje van hölgyem, az úr máskor mindig csak egy éjszakára szokott megszállni…
Definíció
- Mi a sláger?
- Az a zeneszám, ami a füleden megy be és a könyöködön jön ki…

GÓLYAHÍR

Gyűjtötte: M. Mester Katalin

2019 augusztusában született:
Orsik László és Horváth Rozália Rózsa kisfia: László Bence (08.29.)
2019 szeptemberében született:
Erdélyi Péter és Szórádi Klaudia kislánya: Nikolett Petra (09.03.); Orsós
Zoltán és Orsós Mária kislánya: Melodi Zoé (09.11.); Szente Tibor és Kiss
Viktória kislánya: Mira (09.11.); Jankó Máté és Berki Szilvia Alexandra
kislánya: Izabella (09.13.); Milovánovics Milán és Doma Médea kislánya:
Maja és kisfia: Mirkó (09.23.); Stampf Bálint és Benke Andrea kisfia: Attila
Bálint (09.24.)
Sok szeretettel köszöntjük városunk legifjabb lakóit! Jó egészséget kívánunk
mindannyiuknak!
(A személyiségi jogok védelme miatt, rovatunkban csak azon újszülöttek
neve szerepel, akiknek szülei ehhez írásban hozzájárultak. Megértésüket
köszönjük! – a szerk.)

MINDEN ÓRÁBAN
ELADUNK EGY INGATLANT.*

HÍVJON MINKET

06 70 454 51 13

NEMES NAGY ÁGNES:
HULL A BODZA
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S
VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: Ő, F, R,
L, O) 11./ Időszámítás előtt (Rövidítve!) 12./ ... kürtje (Jászberény) 13./
Ül ellentéte 14./ Abe ... (A homok asszonya írója) 16./ Titkon figyel 17./
Működő vulkán Olaszországban 18./ Girland közepe! 19./ Az emberiség
közös sírja 20./ Kaba közepe! 21./ Illat 23./ Répa páratlanjai! 25./ Igekötő 26./ 13 tábornok vesztőhelye 28./ Oxigén és nátrium vegyjele 30./
Elkészült a leckével 31./ ... Zoltán (Néhai színművész) 33./ Állókép 34./
Gén szélei! 35./ Kettőzve: hosszú afrikai fadob 36./ Van ilyen lyuk is 38./
... -Irtis (Magyarok őshazája) 40./ Érkezik 41./ Apa becézve 44./ Iskolai
beírás 46./ Nem igaz 47./ Japán harcművészet
FÜGGŐLEGES: 2./ Balatont tápláló csatorna 3./ Csíkos hátú állat 4./
Igekötő 5./ Talál 6./ Korog a gyomra 7./ Benedek Elek írói műfaja 8./ Váll
közepe! 9./ Testrész 10./ Singcsont 14./ A megfejtendő rejtvény második
része (Zárt betűk: I, Y, T, O,J) 15./ Csehov három nővérének egyike 17./
Télire eltesz 22./ Muzsika 24./ Zsákmány 27./ Isaac ... (Orosz származású
író és biokémikus) 29./ Vegyjele: Ar 32./ Kanna közepe! 35./ Placc 37./
A magyar zászló egyik színe 39./ Televíziós sorozat 1969-72 között 41./
Menyasszony 42./ Várkerti ülőhely 43./ Van ilyen irat is 45./ Időmérő eszköz
47./ Körülbelül 48./ Fájdalom kifejezése 49./ Élet Biztosítás (Rövidítve!)
Czeidli József

AZ ÖN
INGATLANÁT
IS ELADJUK!

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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