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GYERMEKNAP A VÁROSBAN

Egész nap színes programok várták a gyermeket és szüleiket Devecser több pontján május 28-án gyermeknap alkalmából.
(folytatás a 6. oldalon)

BOR, FŐHAJTÁS ÉS NÉPZENE...
Az idei évben, a hagyományokhoz
hűen pünkösdkor megtartották a
Bakony-Somló Népművészeti Találkozót Devecserben.

könyvtárban a Nagy-Somlói Borvidék vezette be a Devecser Város Hivatalos
Borgálájának díjait. Ferenczi Gábor
Bora különdíjat, mely szintén ezen a
polgármester beszédében örömének
adott hangot, hogy városunk adhat napon került átadásra.
otthont a Nagy-Somlói Borvidék díjA Bakony -Somló Népművészeti ta- kiosztó rendezvényének.
lálkozó délelőttjén adták át a kastélyAz önkormányzat a tavalyi évben
(folytatás a 7. oldalon)

Önkormányzati hírek
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ÚJJÁ ALAKULT A HELYI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

A helyi Értéktár Bizottság újjá alakult Szabó Adrienn történelem tanár
elnökletével június 17-én a kastélykönyvtár lovagtermében.

Gábor, Füstös Zsuzsanna, Kőszegi István,
Marton Kristóf, Martonné Májer Mária,
Mayer Gábor, Németh Ernő, Szilvás Roberta, Szövérfi Gellért.

bályzatot, és összeállították a devecseri
érték leltárát, mely jó alap lehet a további
munkához. Az Értéktár Bizottság következő ülése 2022. július 6-án 9 órakor lesz
Az alakuló ülésen módosították és el- a kastélykönyvtár lovagtermében.
Tagjai: Bognárné Simon Katalin,
Burucs Ferenc, Czeidli József, Ferenczi fogadták a szervezeti és működési szaCz J

KÖRNYEZETÜNKÉRT EMLÉKPLAKETT
- DR. STENGER-KOVÁCS CSILLÁNAK

Környezetünkért Emlékplakettet kitüntetésben részesült, a hazai felszíni vizek
ökológiai állapotminősítésében végzett
munkájáért, kiemelkedő oktatási és tehetséggondozási tevékenységéért. Az
Dr. Stenger – Kovács Csilla (Kovács olvasók még emlékezhetnek rá, hogy
Ottó és Mária lánya), a Pannon Egye- néhány éve (6-8?) lapunk írást jelentett
tem Mérnöki Karának egyetemi docense meg Csilla tanulmányáról, előadásáról,
2022. június 6-án a Környezetvédelmi
Világnap és a Pedagógusnap alkalmából
dr. Nagy István agrárminiszter kitüntetéseket adott át a Magyar Mezőgazdasági
Múzeumban.

hogy milyennek értékelte a vörösiszap
ömlés után vizsgálatai tükrében a Torna-patak „gyógyulását”.
Forrás: https://kormany.hu/.../akimuvelt-emberfok-kepzese-a...
A Devecseri Ujság szerkesztősége
nevében szívből gratulálunk!

PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTÖTTEK

Pedagógusnap alkalmából a Pápai Tankerület Központ ünnepséget rendezett
a Petőfi Gimnázium aulájában. A meghívottakat Egyházi Andrea tankerületi
igazgató köszöntötte, s mondott peda-

gógus hivatást méltató beszédet. Ezután met, Kertészné Koczor Katalin tanárnő
adta át a szolgálati érmeket, a miniszteri és Czeidli József tanár tankerületi em– és tankerületi emléklapokat. Devecser- léklapot kapott.
ből hárman részesültek elismerésben.
Cz J
Bodrogi Anikó tanítónő Szolgálati ér-

HIRDESSEN NÁLUNK!

Hirdetések, köszönetnyilvánítások,
jókívánságok díjai:

Teljes oldal (1/1): 35 000 Ft
Tizenhatod oldal (1/16): 2 600 Ft
Fél oldal (½): 18 000 Ft
4 x 4-es területű: 1 400 Ft
Negyed oldal (¼): 9 500 Ft
Apróhirdetés (20 szóig): 600 Ft
Nyolcad oldal (1/8): 5 000 Ft
A hirdetési szöveget a művelődési központban lehet leadni.

MINDEN ÓRÁBAN
ELADUNK EGY INGATLANT.*

HÍVJON MINKET

06 70 454 51 13

AZ ÖN INGATLANÁT IS ELADJUK!
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Megemlékezés
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EMLÉKEZÜNK ÉS EMLÉKEZTETÜNK A HŐSÖK NAPJÁN
A Himnusz közös eléneklésével kezdődött május 29-én a Hősök napi megemlékezés az emléktavaknál lévő Turulmadaras szobornál. Elsőként Szilvási
Roberta Erika tolmácsolta a megjelentek felé Vietórisz József: Beszél a
márvány című versét, majd városunk
polgármestere tartotta meg ünnepi
beszédét.

Ha áttekintjük Magyarország vérzivataros évszázadait, felidéződik bennünk,
hogy a történelem során hányszor volt
hazánk Európa védőbástyája? Elődeinknek hányszor kellett szinte emberfeletti
küzdelmet folytatniuk annak érdekében,
hogy mi magyarok ma itt állhassunk?
Az államalapítástól kezdve, a török időkön át, a világháborúkat végig tekint„Aki a múltját nem tiszteli, az őse- ve, mennyi küzdelem volt a magyarság
it nem becsüli, nem érdemel jövőt!” számára?
– kezdte ünnepi gondolatait Ferenczi
Ma egy háborús konfliktus van az egyik
Gábor. Ezekben a pillanatokban, De- szomszéd országban. Egy olyan országvecserben, mi vagyunk a nemzet lelki- ban, ahol szintén nemzettestvéreink élismerete. Feladatunk, egyben erkölcsi nek, és mi nyilvánvalóan aggódunk a
kötelességünk, hogy emlékezzünk és em- kárpátaljai magyarság sorsáért. A hálékeztessünk! Hagyomány Devecserben, borús konfliktus kikerülése komoly kiahogy az egész országban, hogy május hívást jelent a kormány számára, hiszen
utolsó vasárnapján fejet hajtunk azok a mindenkori kormány feladata a haza
előtt, akik életüket adták, illetve kockáz- védelme. A magyar katonák arra tettek
tatták azért, hogy hazánk megmaradjon. esküt, hogy megvédik a hont és egyMegmaradjon egy független, szabad or- ben hivatásnak is érzik ezt a feladatot.
szág. 1917-ben, az első világháború vé- A legnagyobb kihívás egy katonai szögén már felvetődött, hogy legyen egy vetség tagjaként, hogy ne tegyünk szinnap, amikor fejet hajtunk a hősök előtt. te semmit sem – hangsúlyozta Ferenczi

Gábor polgármester. Háborút elkerülni
csak úgy lehet, ha mindent elkövetünk
a békéért. Ezen a napon emlékezünk a
hősökre, és egyben emlékeztessünk arra,
hogy soha ne forduljon elő többé olyan
vérrontás, ami felesleges emberáldozatokat követel!
A beszéd után koszorút helyezett el
az emlékműnél Ferenczi Gábor az önkormányzat nevében. A megemlékezés
virágait vitéz Németh Zsolt tiszteletbeli
csendőr törzsőrmester a Magyar Csendőri Bajtársi Szövetség, Binder Károlyné nyugalmazott törzszászlós, Puskás
Tibor nyugállományú alezredes és Kőszegi István nyugalmazott törzszászlós
a Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub,
Szilvási Roberta Erika és Nagy Jánosné
az Őszi Fény Nyugdíjas Klub, Martonné
Mayer Mária, Bognárné Simon Katalin
és Móricz Lászlóné a Nők Devecserért
nevében helyezte el. A megemlékezés a
Szózat közös eléneklésével zárult.
MI

Hősök napja

Trianon
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JÓ, HA TUDJUK…

A trianoni békeszerződés aláírása után (1920. június 4.)
a Területvédő Liga és a Védő Ligák Szövetsége céljuknak
tűzték ki Magyarország területi integritásának megőrzését. Ebből a gondolatból kiindulva pályázatot hirdettek
egy maximum húsz szavas imára, fohászra, illetve egy
maximum tíz szavas jelmondat megírására. A kiírásban
feltételként szerepelt, hogy a rövid, de frappáns szövegek
híven fejezzék ki, az ország nem nyugszik bele területei
elvesztésébe, és minden lehetséges módon küzdeni fog az
elcsatolt területek visszaszerzéséért.
A pályázat eredeti szövege így hangzott:
„A Védő Ligák Szövetsége pályázatot hirdet:
1. legfeljebb husz szóból álló imára, fohászra és
2. legfeljebb tiz szóból álló jelmondatra.
Ugy az ima vagy fohász, mint a jelmondat azt a gondolatot
fejezze ki, hogy minden törekvésünk elrabolt országrészeink

visszafoglalására irányuljon és addig nem lesz pihenésünk, míg
hazánk ujból egységes nem lesz.”
A Rákosi Jenő által elnökölt bírálóbizottság Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna költőnő Magyar Hiszekegy című írását
hirdette ki győztesnek az ima, fohász kategóriában. B. Szabó
Mihály nyugalmazott főispán „Csonka Magyarország nem
ország, egész Magyarország mennyország” frázisát pedig a
jelmondat kategóriában kiáltották ki győztesnek. Az ima a
Horthy-korszak „nemzeti imádsága”, a jelmondattal együtt
pedig a magyar irredentizmust és területi revizionizmust
máig kifejező „himnusza” lett.
Magyar Hiszekegy (Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna)
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazában:
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen.”
Kigyűjtötte: MMK

TRIANONRA EMLÉKEZTEK

A trianoni békediktátum aláírásának
102. évfordulójára emlékeztek június
4-én az Emlékparkban lévő kettős keresztnél Devecserben.

zata nevében Ferenczi Gábor kötötte fel a
gyászszalagot az emlékműre, majd Puskás Tibor nyugállományú alezredes helyezte el a Meggyeserdei Honvéd Nyugdíjas Klub koszorúját. Őket a Fidesz helyi
szervezetének képviselői, majd az Őszi
Fény Nyugdíjas Klub és a Nők Devecserért képviselői követték, végül a tapolcai Batsányi Népdalkör tagjai kötötték
fel a gyászszalagot. Majd a jelenlévők
együtt mondták el a Magyar Hiszekegyet:
„Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy Isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
ÁMEN”

Keretül a Himnusz és a Szózat közös
eléneklése szolgált. Wass Albert: Üzenet
haza című versét Makai Anita szavalta, József Attila: Nem, nem, soha! című
versét Szilvás Roberta mondta el. Ünnepi beszédében Ferenczi Gábor polgármester kitért hazánk területi megcsonkítására, arra a súlyos árra, amit az
I. világháborúban való részvételünkért
kellett fizetnünk.
Ezután a Devecser Város Önkormány-

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

NEM! NEM! SOHA…
TRIANONI EMLÉKKIÁLLÍTÁS DEVECSERBEN

Tavaly ősszel rendezte meg a devecseri
Kastélykönyvtár Bors Géza Jánosházán
élő, helytörténet-kutató „Mesélő falvédők” c. kiállítását. Füstös Zsuzsanna
igazgató most másodszor fogad nívós
anyagot – Trianonra emlékezve - a jánosházi gyűjtőtől. A speciális, történelmi anyagot tartalmazó kiállítást
június 4-én, az emléknapon nyitották
meg. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében megtekinthető.

Alapítva 1927-ben

FZS

Bors Géza évtizedek óta nyitott arra,
hogy a mások számára feleslegesnek
tűnő apró használati tárgyakat, a „sok
hasznavehetetlen vacakot, megsárgult
újságot, öreg könyveket” megmentse az
enyészettől. Valószínűleg, anyaga nagy
része most is így jött össze, más része pedig egy tudatos, tervezett gyűjtés, múltmegőrzés vágyának eredménye. Megőrzött csipkés szélű, régi fényképeket,
A tavalyi falvédő kiállításra sok-sok dacsaládok levelezőlapjait, öreg poharait,
félretett falvédőit.
rabból álló, hímzett gyűjteményt hozott
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Trianon

Bors Géza. A gyűjtő, persze nem
csak a falvédők értékét érzi, hanem általában a múlt minden
értékét becsüli. Hűen mutatja ezt a trianoni kiállítás. Bors
Géza méltán lett a szomszédos
Vas megyei Jánosháza helyi értéktár bizottságának elnöke.
Más egyebek megőrzése,
gyűjtése mellett, Bors Géza
már régebben elmondta, hogy
falvédői közül a legféltettebbek
az ún. történelmi darabok, amelyek Trianonnal, a revízióval
foglalkoznak hímzett-képes és
szöveges formában. Íme, néhány kihímzett szöveg a történelmi feliratok közül:
„Turul madár szállj, sehol meg ne állj,
vidd el a mi üzenetünk, lesz még magyar
nyár!” S egy másik szövegben is a bizakodás szólal meg: „Az igazság csillaga felragyogott a magyar égen, miénk lesz még
Magyarország úgy, mint réges-régen.”

„Délvidék visszatér!”, vagy az „Erdélyi
kiáltvány!”Láthat az érdeklődő korabeli gyufásdobozt, tolltartót, Nem! Nem!
Soha! - felirattal. Megtekinthetjük egy
tárlóban a bögrék, üvegpoharak, tányérok, címeres nyomással készült befőttes
üvegekből álló gyűjteményt, melynek
minden darabja a fájdalmas Trianont
idézi. Több - 100 évvel ezelőtt keretezett,

A júniusi trianoni kiállításra korabeli
és napjainkban megjelenő könyveket
(friss kiadás pl: Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés), kiadványokat is
tett a tárlókba, mint például: Világostól
Trianonig, Igazságot Magyarországnak
(e könyvek többféle kiadásban). Korabeli
lapokat is láthatunk. Olvashatjuk a Pesti
Hírlap, a Nemzeti Ujság, az Új Barázda,
a Friss Ujság korabeli cikkeit, amik a
trianoni döntésről értesítik az ország - szinte minden házban őrzött verses falakóit, olvasóit. Eredeti szórólapokat, likép idézi meg rajzokkal illusztrálva az
plakátokat is találhatunk a kiállításon: ország szétszaggatása mellett a bizakodást: „Hiszek egy Istenben, Hiszek egy
hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában.” (Papp Váry Elemérné Sziklai
Szeréna verse)
Az alábbiakban pillantsunk bele néhány gondolat erejéig az „Erdélyi kiáltvány”-ba:
„Testvérek! Magyarok! Románok! Németek!
(…) A hadseregek bevonulnak földetekre és minden körülmények között biztosítják a békét, biztonságot, nagyobb kenyeret! Vége szakad a bizonytalanságnak,
a gazdasági dermedtségnek, a kenyérte-

-5lenségnek! Mindenki maradjon
a helyén! Egyetlen őslakosnak
sem lesz bántódása.(…) Bizalom és nyugalom! Félre a gyűlölködéssel! Biztosak lehettek
afelől, hogy megtaláljuk egymás szívét!” Párkányba 1938.
november 6-án, Kassára 1938.
november 11-én, Beregszászra
november 10-én vonultak be a
magyarok. Szép ünnepségekkel, magyaros ruhába öltözve,
virággal, örömmámorban fogadta őket a magyar lakosság.
A Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ a kiállítás anyagát és
történelmi hátterét feldolgozva készíttette el a 13 darab nagyméretű tablókat
erre az alkalomra.
A történelmi helyzet azóta is változatlan. Az elmúlt 100 évben mégis an�nyit módosult a trianoni állapot, hogy
az adott ország az elcsatolt területekre
előszeretettel telepítette be a nem magyar
ajkú lakosságát. A magyar ajkúak pedig
részben (pl: a vegyes házasságokkal, vagy
a jobb érvényesülési lehetőségek miatt)
háttérbe szorították anyanyelvüket, elfedték, vagy csak csendben tartották meg
magyar identitásukat. Mindez az utóbbi évtizedekben kissé javult, de jelentős
számban költöztek át magyarok az anyaországba, vagy a világ sok-sok országába
szétszóródtak. Trianon óta az elcsatolt területeken a magyar lakosság lélekszáma
az 1920-as évekhez képest csökkent. Bors
Géza gyűjteményének minden darabja
ezt a fájdalmat tükrözi és a fel nem adott
reményt jeleníti meg, amit a lakosság
hosszú-hosszú ideig, soha nem felejtve
a szívében hordozott…
MMK
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Szórakozás
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GYERMEKNAP A VÁROSBAN ( a címoldal folytatása)

Délelőtt 10 órakor a legfiatalabb polgárainkat és szüleiket várták a Berta parkba,
ahol a baba játszóteret adták át. Ferenczi
Gábor polgármester bevezetőjében elmondta, hogy a kicsit szomorkás időjárás ellenére egy új, 6 év alattiak számára
készült játszótérrel gazdagodik városunk,
ami 6. már Devecserben. A játszótér létrehozásában elsősorban a Városüzemeltetési Kft. munkatársai vállaltak szerepet,
de önkéntes munkával a védőnőink és a
Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai is mindent megtettek a sikeres
átadás érdekében.
Hagyomány városunkban már az is,
hogy az újszülöttek számára településünk babadobozzal kedveskedik. Ez alkalomból most Deák Dávid Noel, Mohari Zétény, Mohari Zsombor, Horváth
Szonja, Horváth Tiffani, Horváth Csaba,
valamint Horváth Flóra Virág szüleik vehették át az önkormányzat ajándékát. A
Hipp Kft. felajánlásának köszönhetően
az egy 1 alattiak számára bébiételeket is
kiosztott a Védőnői Szolgálat.

alkalommal, 36 facsemetét ültettek el településünk 4 pontján: a Tündérkertben,
az Akácfa utcában, a Bocskai utcában
és a Makovecz Parkban. Az Óvárosban
diófa, a Ligetvárosban gömbakác, a Tókertben illatos tündérfa, az Újvárosban
pedig kőrislevelű juhar került.

Baba doboz átadás

állíthatjuk, hogy a tűzoltó autó látványa
nem egy gyermeket igézett meg ezen a
napon, de lehetett itt még kapura rúgni.
A Makovecz parki játszótéren a családsegítősök vártak mindenkit a rendőrautó,
a mesetotó és az ugráló vár mellett. A
Bocskai utca melletti téren a katonaság
táborozott le, ahol az Ural teherkocsin
való utazás mellett akadálypálya, kézigránát dobálás és egy kis fegyverbemutató
is volt. A művelődési központban arcfestés, kézműves foglalkozások, a rendezvény téren pedig óriás dominó, fajátékok
és fotózás várta a gyermekeket. A nap
végén a menetleveleket ajándékokra lehetett beváltani.

Délután városunk benépesült a gyermekekkel.
Kisvonattal lehetett az ereA baba játszótér nyitva tartását a Városi Polgárőr Egyesület vállalta el, így detileg 3, de az esőre forduló időjárás
minden nap reggel 7 és este 8 között veszélye miatt négyre bővült helyszín
lehetőség van a látogatására. Az átadás között utazni. A menetlevelekbe lehetett
után hamar benépesült az új játéktér, pecséteket gyűjteni, az elvégzett feladade aszfaltrajzolás, arcfestés, játszóház és tok után az Akácfa és a Bocska utcában,
a Makovecz Parkban és a Művelődési
táncház is várta az érdeklődőket.
Központban.
A város önkormányzata rendszeresen
Jó volt látni, hogy a gyermeknap alkalAz Akácfa utcai játszótéren a devecseri
ültet fákat az újszülött gyermekek tiszmából
a Kastélykönyvtár és Művelődési
teletére. A gyermeknapon, 2019. óta 3. lánglovagok várták az aprókat. Biztosan
Központ mellett a szociális alapellátási intézmény munkatársai, a védőnők,
a Rendőrség, a Magyar Honvédség, az
önkéntes tűzoltóink, a Nők Devecserért
mozgalom, a Vöröskereszt helyi szervezete, valamint a helyszínek biztosításában a városi polgárőrök összefogtak,
hogy Devecser gyermekeit felhőtlen kikapcsolódás várja. A szervezők egyetlen
ellensége csak az időjárás volt.
Kora este a rendezvénytéren a cirkusz
világa várt mindenkit: a színpadon megelevenedett egy új társulat a Devecseri
gyerekek aktív részvételével.
Honvédségi bemutató a Bocskai utcában

MI
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BOR, FŐHAJTÁS ÉS NÉPZENE… ( a címoldal folytatása)

Baráth Sándor a Nagy-Somlói Borvidék
Hegyközségének elnöke elmondta, hogy
az április 22-én tartott versenyre 79 tételt neveztek, melyeket 15 fős szakmai
zsűri bírált. A nevezett borokból 6 tétel
kapott arany minősítést, 56 ezüstöt, 13
pedig bronz minősítést ért el.

lálkozó színpadi programja a devecseri
Fláre Beás együttes koncertjével vette
kezdetét a Devecseri Piac és Rendezvénytéren. A koncert különlegessége volt,
hogy a nemrégiben elindult cigány tánc
szakkör tagjai itt bemutathatták az eddig
tanultakat.

A legmagasabb pontszámot elért furmint az 5 Ház Borbirtok 2020-as bora,
mely különdíjban részesült. A legmagasabb pontszámot elért házasítás a Baráth
Borműhely juhfark-olaszrizling 2020-as
birtokbor lett, melyet szintén különdíjban részesítettek. Aranyérmet kapott
a Tornai Pincészet Aranyhegy Juhfark
2020-as bora. A legmagasabb
pontszámot elért hárslevelű
Bodó Ágoston 2020-as bora
lett, ami szintén aranyérmet
ért. A legmagasabb pontszámot elért organikus szőlőből
készített bor a Kreinbacher
Birtok 2020-as Juhfark Selection-je lett, melyet különdíjban részesítettek. Aranyérmet
ért el szintén a a Kreinbacher
Birtok Tramini 2021-es bora.
A legmagasabb pontszámot
elért juhfark a Kancellár Birtok 2019-es évjáratú aranyérmes bora lett.

A Fláre Beás együttest követően a Batsányi Táncegyüttes lépett színpadra, akik
Tapolca egyik legjelentősebb amatőr művészeti csoportja. 2021-ben ünnepelték
fennállásuk 50. évfordulóját. A felnőttek
táncos produkcióját követően a gyerekek is megmutathatták tudásukat. Tiba-Kuczi Zsanett vezetésével óvodások

A borverseny legmagasabb pontszámát
elért bora a Clements Pincészet 2017es késői szüretelésű olaszrizlingje, mely
egyben Devecser Város Hivatalos Bora
lett.
Az eredményhirdetés után Bors Géza
Trianon magángyűjteményéből tekinthették meg a Trianon kiállítást a látogatók a Kastélykönyvtár galériájában.
(Részleses cikk az 5.oldalon)
A Bakony-Somló Népművészeti Ta-

Az esemény megnyitóján a Devecseri
Gárdonyi Kórus dallamai csendültek fel,
ezzel is emelve az ünnepi hangulatot. Az
intézmény vezetője Füstös Zsuzsanna beszédében örömét fejezte ki a szakkör létrejöttével kapcsolatban, és megköszönte
a Nemzeti Művelődési Intézet
(NMI) szakmai támogatását,
majd a szakkör vezetője, Baráth Szilvia elmondta, hogy az
alkotáson szépségén túl igazi,
jó hangulatú csapattá értek
össze a tagok. Végezetül pedig
Tiba-Kuczi Zsanett mesélt a
nemezelés alapjairól és megnyitotta a kiállítást.

A magyar népzene régies
dallamvilágát és hangszereit mutatta be Sándor Tímea
és Császár Dominik. Tímea
néptánc bemutatóját tekinthette meg a
Somogyjádról, Dominik pedig Dobáról
közönség. A Batsányi Népdalkört 1972érkezett Devecserbe.
ben alakult. Füstös Zsuzsanna 2015-től
A Bakony-Somló Művészeti Találkozó
vezeti a népdalkört. Elsősorban a dunántúli népdalokat ismertetik meg a kö- a Kákics zenekar koncertjével és táncházönséggel, de szívesen énekelnek más zával ért véget. A zenekart székesfehérmagyarlakta tájegységről is népdalokat. vári fiatalok alapították. A kezdetben
2019-ben a Vass Lajos Népzenei Szövet- önmaguk szórakoztatására muzsikáló
ség szakmai versenyén ezüst minősítést fiúkat gyarapodó, lelkes közönség vette
kapott a csoport. Most csallóközi és or- körül. A dalokat általában a gyűjtési területükön ismert hangszerekkel kísérik,
mánsági népdalokat énekeltek.
amelyek között előszeretettel használnak
A délután folyamán a trianoni békedikháttérbe szorult régi magyar paraszti
tátum aláírásának (1920. június 4.) 102.
hangszereket is.
évfordulójára emlékeztek Devecserben
Aki kilátogatott a Bakony – Somló
az Emlékparkban álló kettős keresztnél.
Népművészeti Találkozó helyszíneire,
(Részleses cikk a 4.oldalon)
egy tartalmas napot tölthetett el DeveA megemlékezés után a Devecseri Művelődési Központban megnyílt a nemez- cserben. A kiállítások július folyamán
elő szakkor kiállítása, ahol bemutathat- még látogathatók.
ták eddigi munkáikat a szakkör tagjai.

Zámbó Dóra

Oktatás
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GÁRDONYI GÁLA

Június 13-án tartotta a devecseri Gárdonyi Géza Általános
Iskola a névadójáról elnevezett gála műsorát. A diákok
és felkészítőik közösen megalkotott produkcióikat adták
elő a művelődési központban tartott rendezvényen,
mely idén a „Megőrültünk!”
alcímet kapta. Felcsendült „a
pancsoló kislány” és hasonló
közismert sláger, melyre öt-

letes koreográfiákat mutattak
be a gyerekek kreatív öltözékekben és kiegészítőkkel.
A gála keretében búcsúzott
az alsó tagozatos évektől a 4.a
és a 4.b osztály, illetve a gála
elején az összes hittanos kisgyerek együtt állt a színpadon
néhány közös éneket előadva.
A zsúfolásig megtelt terem- a produkciók után. Gratulá- felkészítő pedagógusoknak!
ben nem maradt el a vastaps lunk minden osztálynak és a
FZs

TANÉVRÁRÓ DOPLOMA
ÁTADÁSSAL

Ünnepélyes tanévzárót és a nyolcadikosok ballagását tartották
a Gárdonyi Géza Általános Iskolában. Mayer Gábor intézményvezető búcsúztatta a végzős diákokat, melynek osztályfőnökei
Kégli Lilla és Kertészné Koczor Katalin voltak. Továbbá értékelte az idei tanévet, ismertette az elért eredményeket, jutalomkönyveket adott át a kitűnő tanulóknak. Ezen alkalommal
részesült arany diplomában Stenger Istvánné tanítónő és Péter
László középiskolai tanár.
Péter László

FOTÓ: DVTV/Kovács Zsolt / Stenger Istvánné

Ballagó nyolcadikosok
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Egészségügy

VAS ÉS VESZPRÉM MEGYE ÜNNEPE

fa elhárításában. E segítség elmaradása
esetében, amit például a Vöröskereszt is
nyújtott, városunk még nehezebb helyzetbe került volna. A szervezet az első
pillanattól kezdve jelen volt településünkön, sérülteken segítettek, karitatív
tevékenységet végeztek. 2016-ban part1859-ben zajlott le a solferinói csata. nerségi megállapodást kötött az önkorAz akkori korszak legvéresebb harcának mányzat a Vöröskereszttel – jelezte bemondott csata során több mint 40 ezer szédében Ferenczi Gábor. A szervezet
sebesült vagy halott katonát hagytak a krízisambulanciát is nyitott a városunkcsatamezőn. Henry Dunant elborzadt a ban. Devecser számíthat a Vöröskereszt
látottakon, és üzleti útját megszakítva a segítségére.
Stukics Erzsébet, a Magyar Vöröskehelyi asszonyok segítségével próbált meg
segíteni a sebesülteken. Dunant javasolta reszt Vas megyei szervezetének alelnöke
a látottak alapján, hogy minden ország- szerint mindig és mindenhol szükség
ban létre kellene hozni egy segélyszerve- van azokra, akik képesek egyéni érdezetet, amely olyan önkéntesekből áll, akik keik elé helyezni a közösség érdekeit.
háború idején a sebesülteket ápolják, illetve nemzetközi egyezményt kellene
kötni a harcmezőn maradt
sebesültek, valamint ápolóik védelméről oly módon,
hogy részükre semleges
státuszt biztosítanak.
Dávid Eszter, a Vöröskereszt ifjúsági
önkéntesének előadásában a Himnusz
eléneklésével kezdődött el a Nemzetközi Vöröskereszt és a Nemzetközi Vörös Félhold napja alkalmából rendezett
ünnepség a devecseri kastélykönyvtár
lovagtermében május 27-én.
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a rászorulókat.
A beszédeket a Devecseri Zeneiskola tanárainak, Ihászné Szabó Katalin,
Göncz Márk és Hekele Dániel mini koncertje, majd az Adrenalin retró és buli
zenekar (Kurdi Róbert és Bella András)
akusztikus előadása követte.
A világnap alkalmából tizenöten kaptak elismerést. Vöröskeresztes munkáért
kitüntetés bronz fokozatát vehette át Szabó Tímea, aki a vörösiszap katasztrófa
óta részt vesz a Magyar Vöröskereszt
tevékenységében. Többek közt elsősegélynyújtó tanfolyamok aktív résztvevője volt, segítette ifjúsági kapcsolatok
kialakítását.
Vöröskeresztes Szolgálatért Érdemérmet kapott az eseményen
Targubáné Szendrei Júlia,
aki a 2010 évi vörösiszap
katasztrófa védekezésében
és utómunkáiban az elsőtől az utolsó napig kivette
a részét, és évek óta végez
utógondozást a Devecseri
károsultak között. Jelenleg
Ajka-Tapolca területi vezetőjeként, valamint a Devecseri krízisambulancián is
dolgozik.

Több mint 10 éve már,
hogy együttműködik Bereczky Nóra, a Devecseri
Járási Hivatal vezetője a
Vöröskereszt szervezetével,
ami jelenleg is nagyon akA koronavírus járvány
tív és egyben példaértékű.
idején
végzett önkéntes
Vöröskeresztes Szolgálatért Érdemérmet kapott Targubáné Szendrei Júlia
A hivatalvezető asszony bemunkáért emléklapban részédében hangsúlyozta, hogy a Magyar
szesült
Szente-Takács
Anna és Szente RóKépesek életüket egy jó ügynek alávetni
Vöröskereszt olyan kiemelkedő karitatív
magukat, embertársaik megsegítésére, bert is. A karantén alatt bekapcsolódtak
tevékenységet végez, hogy tagjai büszkék
a szenvedések enyhítésének szentelni. mind az ebédosztásba, mind a maszkok
lehetnek a munkájukra: olyan személyek
A Vöröskereszt példát mutat önzetlen- kiszállításába, és a víz és élelmiszeradoalkotják, akikre fel kell, hogy nézzünk.
ségből és emberségből egy olyan korban, mány osztásokba is.
A mai világban egyre nagyobb szükség
amikor ez nem divat.
A devecseri kötődésű díjazottaknak
van az ilyen szervezetekre, hangsúlyozta
külön
is gratulálunk és további kitartást
Legyen szó pandémiáról, katasztrófáBereczky Nóra, majd köszönetet mondott az önkénteseknek, a Vöröskereszt ról, humanitárius segítségről Veszprém és erőt kívánunk a további tevékenysémunkatársainak, és bíztatás mellett erőt megye dolgozói példásan végezték dol- gükhöz!
gukat – kezdte beszédét Vörös Lászlóné,
és energiát kívánt részükre.
Az ünnepség zárásakéntVörösmarty
a megyei szervezet vezetőségi tagja. A Mihály: Az emberek című versét DáDevecser 2010. október 4-e tudja,
koronavírus járvány idején folyamato- vid Eszter tolmácsolta a hallgatóságnak,
hogy mit jelent egy közösség segítsége
san segítették az egészségügyi intézmé- majd Baráth Gábor, a Vöröskereszt Vas
– mondta ünnepi beszédében Ferenczi
nyek és a mentőszolgálat munkáját. A és Veszprém megyei igazgatója mondott
Gábor, városunk polgármestere. En�veszélyhelyzet kihirdetése után élelmi- köszönetet a résztvevőknek.
nyi év elteltével is köszönet illeti azokat,
szer és tisztasági csomagokkal segítették
akik részt vettek a vörösiszap katasztróMI
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Megemlékezés
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„ÉLETÜKET KIOLTOTTA A GYŰLÖLET, EMLÉKÜKET
MEGŐRZI A SZERETET!”

Gyászmegemlékezést tartottak a Devecserből és környékéről elhurcolt zsidóság
elpusztításának 78. évfordulóján a zsidó temetőben.
Május utolsó vasárnapján,
a szépen gondozott és ápolt
sírkertben, az értelmetlen
pusztítás áldozatainak emlékfalánál Totha Péter Joel
rabbi mondott beszédet, felidézve a sorsdöntő napok
történéseit.

„A holocaust emléke megemészthetetlen, mégis kísérletet kell tennünk arra,
hogy mégis megemészthetővé tegyük. Egyetlen ok miatt:
azért, hogy mi élni tudjunk.
Ez az, ami nehéz. Hiszen ha
egyszer megtörténhetett az,
ami az emberi tisztelet totális
felfüggesztéséhez vezetett, ha
egyszer megtörténhetett az
európai kultúránk alapjainak,
és a bibliai erkölcsiség legalap-

vetőbb parancsolatainak megszegése, melyet a halálgyárak
füstje jelzett, akkor miért ne
történhetne meg még egyszer? Nem tehetünk mást,
mint hogy emlékezzünk! Az
emlékezés nem könnyű. Főleg
akkor, ha értelmetlen halált
gyászol! Az emlékezés a túlélők élni akarását is szolgálja.
A teljes megszégyenülésről, a
teljes megaláztatásról beszélni
önmagában is nagyon nehéz,
de kibeszéletlenül hagyni, kibeszéletlenül élni vele: lehetetlen. A felejtés szindrómája, a szörnyűségek elfelejtése
és elhallgatása folyamatosan
bezár bennünket a betegítő
titkok közé, és áthatolhatatlan
falat húz közénk. Megrendítő
ez a nap, amikor felidézzük a
gyilkos fajelmélet, a gerjesztett gyűlölet okozta népirtást.”- mondta megemlékező
beszédében Totha Péter Joel
rabbi.

Magyarországon 1441 város és falu van, amelyikben
több mint 7 évtizede nincs
már zsidó közösség. Nincsenek ott az egykor imádkozni
járó hittestvéreink, akik évszázadok óta jobban-rosszban
együtt éltek a magyarsággal itt
a Kárpát-medencében. Nincsenek többé, mert a nácik
fajelmélete és a belőlük kiváltott gyűlölet megtaposta
a történelmi együttélés több
évszázados értékeit és eredményeit. Városunkban az izrealita hitközségnek volt saját
zsinagógája, iskolája, nő egylete és segélyegylete is.

Devecserben és a járásához
tartozó 31 községben lakó zsidókkal szemben hatóságilag
léptek fel. A propaganda an�nyira hatásos volt, hogy a devecseriek a zsidó rendeleteket
maradéktalanul teljesítették,
buzgó végrehajtóinak bizo-

nyultak. 1944. április 6-án
kapcsolták ki a telefonokat, elvették a kerékpárokat, a rádiókat, a fényképezőgépeket, az
írógépeket a zsidó származású
polgártársainktól. Be kellett
szolgáltatni a zsidó üzletek
működési engedélyét és cégtábláit. Bellák Endre főszolgabíró saját hatáskőrben május 13-án kijárási korlátozást
vezetett be a zsidók számára,
akik este 8 és reggel 8 között
nem mehettek ki az utcára.
1944. május 24-e után elkezdődött a gettósítás, ami során
május 31-ig Devecserben 195,
a járásban mintegy 500 zsidót
szállítottak be a pápai gettóba,
ahonnan hamarosan, az első
transzporttal Auschwitz-Birkenauba kerültek. A hozzátartozók még évekig várták,
hogy hazatérnek szeretteik,
de mindhiába.
MI

Megemlékezés a devecseri zsidó temetőben. Fotó: Marácz István
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Múltidéző

A CSALÁDFAKUTATÁS GYÖNYÖRŰSÉGE
FÓKUSZBAN AZ OSZKÓK…
A családfakutatás szenvedély, aki egyszer belekezd, az a későbbiek során alig
tud szabadulni tőle. Így járt Németh
László is - már majdnem 20 éve - akinek felmenői devecseri származásúak.
(Németh L. sz:1947. Lakik: 9025 Győr,
Radnóti M. u. 41/c. Tel:06 30 489 8923)

ahova vetette a sors a felmenőket.
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1819-1873) Az ő felesége Czapa Julianna
Az Oszkó család első, név szerint is- (1828-1877). Házasságkötésük 1840. 01.
mert tagja János, aki a pápai seregbíró- 14-én volt.
Az Oszkók a házasságokkal számos
ság előtt 1655. jún. 7-én lefolytatott per
egyik tanúja volt akkor 40 éves. Az Oszkó devecseri nagycsaládhoz kapcsolódnévvel aztán, egy 9 évvel későbbi sereg- tak. Az Oszkó fiatalok (férfiak, nők),
bírósági per kapcsán találkozhatunk - leggyakrabban a Szabó, Molnár, Tóth,
A nyugalmazott külkereskedő, műsza- mondta el Németh László családfa-ku- Vesztróczy, Kocsis-Tóth, Orbán, Árkus,
ki fordító az OSZKÓ
Bakos, Burucs, Ge– család történetét
recs és Buzás csalákutatta többek ködokból választottak
zött 1615-től 1945maguknak házasig. Egy hatalmas
társat, de házasodkötetet állított ös�tak Kurdi, Baráth,
sze, 12 generációig
Vörös és Czapa csatudott visszakeresládokból is. Terméni (3db van összesen
szetesen, ezen csaebből saját tulajdoládfakutatás szálai
nában, mert specinem állnak, álltak
ális „mű”). A kutameg Devecser hatót „proband”-nak
tárainál, hanem benevezik, aki visszahálózzák a környező
kutat a szülők, nagyfalvakat, sőt, az orszülők, dédszülők,
szágot. Budapestre
ükszülők, szépszüis sokan kerültek, de
lők, szép-nagyszümás földrészekre is
lők…, egyre növekköltöztek a leszárCsaládfa
vő felmenőszámmal
mazottak közül.
és még több leszárNémeth László családfakutató, azt kérmazotti lélekszámmal élő családtörté- tató. Az Oszkók jórészt végvári katonák,
netben.
te
e sorok írójától, hogy közvetítéssel isvitézek voltak. A család tagjai kezdetben
Nézzük a felmenők számát! Ha például fontos szerepet töltöttek be Devecser mertesse össze Oszkó nevű családokkal,
az ükszülőkig 16 felmenővel számolunk, irányításában. A család ismert generá- akik maguk is szeretnének többet tudni
a szép-nagyszülőkig 64 fővel. A 12. ge- ciójából Mihály ispán, a 4. generációból felmenőikről, akik nyitottak, és kíváncsinerációig visszamenőleg, ha megtaláljuk Benedek, városi elöljáró (esküdt), Már- ak a családfájukra, s annak mai helyzetét
a szükséges anyakönyveket (szép-szép- ton pedig városbíró volt. Mivel oly né- szívesen feltérképeznék Németh László
dédszülőkig) 2.048 fővel számolhatunk. pes família lett az Oszkókból, valamivel proband, és önmaguk számára. KeresNémeth László igyekezett visszavezetni meg kellett különböztetni a családokat sék meg őt bátran telefonon, levélben
családját amennyire lehetett. De szeret- az anyakönyvekben. A pontos bejegy- mindazok, akiket megérint családjuk, az
né ismerni a családfát, a leszármazottak zés, és majdani visszakeresés érdekében Oszkó-származás múltja! Ennek örülne
sorát 1940-től is napainkig. No, ezért nagybetűkkel jelölték meg, jelölte meg a legjobban a kutató. Sok, szép találkozás
fordulunk Devecser és a környék érin- pap a családokat („A”, „B”), ill. 1817-től, elképzelhető kellő érdeklődés esetén.
tett lakosaihoz.
Oszkó József (1798-1820), Réfi Katalin- E cikkel, az információk (a népes Oszkó családok) személyes feldolgozásával
Az Oszkó-család és a kapcsolódó - nal (1799-1825) kötött házassága (1817.
indul tovább a pontosítás, kutatás. Csak
Veiczi, Németh, Bakos - család törté- januárjában) után RÉFI - OSZKÓ nevet
bízni lehet abban, hogy sok-sok új, friss
netét elsősorban a devecseri plébánián viselt a család ezen ága és az innen szülevél (adat) kerül fel majd a már elég
kutatta 1732-től 1922-ig a keresztelési, letett leszármazottak. Ez a családnév a
nagy, szerteágazó családfára a megkereházassági, halálozási anyakönyvekben mai napig él. Nekik, Oszkó J-nek és Réfi
és a veszprémi Érsekségi és Főkáptalani K-nak, egyetlen gyermeke született, aki sések által Devecser múltjából, jelenéből.
Levéltárban, illetve minden településen, az ágat továbbvitte (Réfi-Oszkó János
MMK

Rövid Hírek
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SÉTA AZ EGÉSZSÉGÉRT

A Nők Devecserért Társaság
a hősök napi koszorúzás után
sétára invitálta a város lakóit,
ezzel is felhívja a figyelmet
a településen élő nők egészségére.

Szövetsége felhívásához.

A társaság tagjai városunk
polgáraival kiegészülve a Turul madaras emlékműtől indultak el, majd a Béke utca,
Petőfi tér, Kossuth utca, SzaA rendezvénnyel csatlakoz- badság tér és Jókai Mór utca
tak az Összefogás a mellrák útvonalon keresztül érkezett
ellen szervezet és a Cukor- vissza a kiindulási pontra.
MI
betegek Egyesülete Országos

GYEREKNAP

A Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ május
25. délutánján gyereknapi
programmal kedveskedett
a Gárdonyi Géza Általános
Iskola 1. osztályos tanulóinak. Lang Rudolf színművész,
mint Rudi bohóc sok-sok vidám perccel és játékos előa-

RUHABÖRZE

A Devecseri Szociális Alapszolgáltatási válogatására. A börze minden hónapban
Központ és a Devecseri Védőnői Szol- megrendezésre kerül, melyre sok szeregálat munkatársai ingyenes ruhabörzét tettel várjuk az érdeklődőket.
szervezetek május 26-án. Számos érdeklődő jelenlétében lehetőség nyílt a ruhák
Bujdos Zsuzsanna

dással örvendeztette meg a
lelkes gyereksereget.
Köszönjük szépen Rudi
bohócnak, hogy színvonalas
műsorával támogatta a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ gyermeknapi
rendezvényét.
Bujdos Zsuzsanna

Közélet

Alapítva 1927-ben

TŰZ A HATÁRBAN…

Köszönjük az ajkai hivatásos és a devecseri önkéntes tűzoltók áldozatos munkáját a mai bálatűznél. Varga Tamás
tűzoltóparancsnok tájékoztatása szerint
sajnos rakodógépet nem sikerült bevonni, így tovább tart a káresemény kezelése.
Ugyanezen az osztrák tulajdonban lévő
területen mintegy másfél éve szintén
bálák égtek. Akkor a Városüzemeltetési
Kft. gépe részt tudott venni az oltásban.
Sajnos éppen pénteken került szervizbe
a Kft. gépe, így most nem tudtak segíteni, ahogy - vasárnap lévén, kapacitás
híján illetve műszaki okok miatt - mások
sem tudták vállalni a segítségnyújtást
– írta Ferenczy Gábor polgármester a
tájékoztatójában a Facebookon még a
bálák izzása idején.
Óhatatlanul felmerül az olvasóban,
mindenkiben, van-e olyan „véletlen”,
hogy mindig, szinte évente ugyanott
gyulladnak fel a bálák? Az idén, az elmúlt hetekben, a tűz előtti napokban
elég sok eső esett, azt nem lehet állítani,

hogy zörgősen száraz a határ. Inkább vizes minden. A bálák sem lehettek csont
szárazak. Ez a tény is idegenkezűséget
sejtet a bálatűz kialakulásában. Aztán
nem csak egyik oldalon égett az ös�szerendezett sok bála, hanem menthetetlenül, egy időben az összes ég, izzik,
megsemmisül. Bálatüzet oltani, az értékes takarmányt, alomnak valót (széna,
szalma) megmenteni szinte lehetetlen,
olvasta valahol e sorok írója. Nehéz ebből az esetből kizárni az emberi kéz, a
rosszindulat, a butaság, a meggondolatlanság, a tudatos károkozás…, s még ki
tudja miféle – de igen elitélendő – negatív töltésű emberi faktort.
Aztán szól tovább a híradás a tűz képei
alatt: Felügyelet mellett elégetik a bálákat
Devecser határában. Az ajkai hivatásos és
a devecseri önkéntes tűzoltók felügyelete
mellett elégetik azokat a bálákat, amelyek
még a reggeli órákban gyulladtak meg a
Veszprém megyei Devecser határában, a
temető közelében. A kazalba rakott mint-
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egy ötszáz bála mellett gumiabroncsok
is égtek. A nap folyamán munkagéppel
védősávot húztak a tűz köré, hogy megakadályozzák a lángok továbbterjedését.
– olvasható a katasztrofavedelem.hu tájékoztatójából.
Folytatódik a hírfolyam: 2022. június
14. déli 12 órára sikerült eloltani az ajkai egységekkel a vasárnap kigyulladt
bálatüzet. Köszönjük a Pannonvest Kftnek, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a rakodógépet! Ezúton is szeretném
megköszönni Molnár Tamás úrnak, a
miskei kavicsbánya vezetőjének, hogy
ma reggeli segítségkérésemnek készségesen és azonnal eleget téve rakodógépet
biztosított a Devecser és Pusztamiske
közötti bálatűz oltásának befejezéséhez
az ajkai hivatásos és a devecseri önkéntes tűzoltóknak – írja a Ferenczi Gábor
polgármester.
MMK

SOMLÓ FESZTIVÁL
- ÉJSZAKAI PINCETÚRA

Idén meg tudták rendezni a hagyományos éjszakai pincetúrát
a Somlón. A Tornai Pincészet is felkészült a vendégvárásra.
Népszerű volt a múzeum – és pincelátogatás Tornai Tamás
tulajdonos vezetésével. A remek borok kóstolása mellé finom
borkorcsolya is dukált. Június 19 – én éjszaka forró hangulatú
zenés mulatság szórakoztatta a fergeteges fiatalságot.
CzJ

Fotó: Tornai Pincészet

Sport
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VÉGET ÉRTEK A BAJNOKSÁGOK

Befejeződött az idei labdarúgószezon
mind a férfiaknál, mind a nőknél. Csapataink az utolsó pillanatban is okoztak
kellemes meglepetéseket.

A fiúk elsőként a Zirc ellen
gyűjthettek pontokat. A vezetést a 9. percben a vendégek
szerezték meg szabadrúgásból, Kustán Tamás góljával.
Cserna Róbert játékos-edző
15 perc múlva már melegíteni küldte 2 játékosát, Kulman
Balázst és Burucs Károlyt,
akik a 39. percben pályára
is léptek, nem várva meg a
félidő végét sem. A cseréknek is köszönhetően az első játékrész
hosszabbításában Király Lajos kiegyenlített, majd a második 45 percben sikerült
megfordítani a mérkőzést. A 68. percben
Korpos Attila, majd a 74. percben Burucs
Károly, majd a 81. percben ismét Korpos
Attila lett eredményes. Utóbbi 2 esetben,
hasonló szituáció volt: a zirciek lest reklamáltak, de Burucs a hazai térfélről indult
el, így esély nem volt szabálytalanságra.
Az utánpótlásnak sajnos nem sikerült
nyernie.

3:2-re. A II. félidőben már nem sikerült Magyarpolány – Devecser 5:3 (3:2)
a fordítás, mert az 54. és az 64. percben utánpótlás: 		
0:1 (0:0)
újabb 2 gólt kapott a devecseri védelem. Fűzfő – Devecser
7:7 (5:3)

A végeredmény a 76. percben, Szabó Dávid találatával alakult ki. Magyarpolány
5:3-ra nyert csapatunk ellen.
Az ifjúsági csapatunk egy góllal, Tóth
Balázs találatával nyert a polányiak ellen.
A férfiakra még egy elhalasztott, félbeszakadt mérkőzés várt május végén
Fűzfőn. A hónap utolsó napján a devecseriek gólzáporos meccsel zárták a
szezont. A végeredmény 7:7 lett. A félidőben a vendéglátók vezettek, sőt az
állás 7 gólos előnyt is mutatott. Végül
sikerült a Szparinak kiegyenlítenie. A devecseri gólszerzők: Keller Tamás (9’, 24’),
Sáringer Dávid (45’, 65’, 67’) és Venczel
Patrik (57’,79’).

Rosszul indult a férfiaknak Magyarpolány ellen a mérkőzés. A vendéglátók már
a 3. percben megszerezték a vezetést, és
az I. félidő harmadáig már három gólnál
tartottak. A Szpari a 29. percben Temesi
Bence révén szépített, majd három perc Megyei I. osztály:
múlva a polányi Szabó Bence öngóljával Devecser – Zirc 		
„felhozta” az eredményt, a félidő végére utánpótlás: 		

(ÖREG) FIÚK A PÁLYÁN

Az idei bajnoki szezonban a devecseri öregfiúk is pályára léptek. Igaz, nem bajnoki rendszerben, Veszprém megyén kívül
Zala és Vas csapatai ellen is játszottak. Júniusban Vassurányban 7:1-re győztek idegenben. Hazai pályán pedig Sármellék
csapata volt az ellenfél. Az idősebb korosztály pontos passzokkal, szép játékkal örvendeztette meg a kis szurkoló táborát. A
Sármellék ellen 2:2-es, igazságos döntetlent játszottak.
Öregfiúk mérkőzések:
Vassurány – Devecser 		

1:7

Devecser – Sármellék 		

2:2

4:1 (1:1)
2:5 (1:2)

Női csapatunk a bajnokság
vége felé a listavezető otthonában próbált pontot szerezni. A játék során ez most nem
sikerült. Hazai pályánkra a
következő fordulóban a Gyulafirátót érkezett. A devecserieknek sajnos nem sikerült
nyerniük, de Madarasi Katalin kettő góljával igyekeztek
széppé tenni a mérkőzést. A
női bajnokságban is Fűzfő volt az utolsó
ellenfél. A szezon végére megfogyatkoztak a lányok, mivel hárman is gyermeket várnak. Van, aki elköltözött és volt,
aki sérülés miatt nem tudott játszani. A
hölgyek így is döntetlent játszottak az
utolsó mérkőzésükön.
Megyei női bajnokság:
PELC-Nyárád – Devecser 3:0 (2:0)
Devecser – Gyulafirátót 2:3 (1:2)
Devecser – Fűzfő

0:0 (0:0)

A nagycsapat 11. helyen végezett a
2021/22-es szezonban. Az U19-esek a
tabella 9. helyén zárták a bajnokságot.
Az U16-os utánpótlás a 4., U14-ben az
5. helyen végzett a devecseri csapat.
MI

Rejtvény

Alapítva 1927-ben

A BOR FILOZÓFIÁJA

A bor filozófiája című könyv szerzőjének a nevét kapja
meg megfejtésül, ha a kvíz kérdésekre adott helyes válaszok kezdőbetűit összeolvassa. A három kép közül pedig
válassza ki, hogy melyiken látható!
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B

K V Í Z K É R D É S E K:
1./ - - - - - (Keszthely melletti fürdőváros)
2./ - - - - - - - - - (Fővárosa: Buenos Aires)
3./ - - - - (A hagyma fővárosa)
4./ - - - - Antal (Jánkmajtis szülötte író)
5./ - - - ( A mérték alapját jelentő dongás faedényt is megnevezi)
6./ - - - - - - - - - - /A Bodrog menti Athén)
7./ - - - Mátyás (Halála után Magyarország nagy ékessége
címet kapta)
8./ - - - - (Kocsis Ágnes filmje – 2020)
9./ - - - - - - - - (Gróf Széchenyi István mű)
10./ - - - - - - - - - - - (Fővárosa: Kabul)

C

A

Készítette: CzJ

AZ ÁLDÁSOS CSONTLEVES…
A csontlevest már ősidők óta ismeri, fogyasztja és használja az emberiség, akár
mint leves, alaplé, vagy kocsonya formájában. Régente 6-12 órán át is főzték, hogy
kinyerjék a csontokból az enyvet, a kollagént. A csontok és a rajta megtapadt húsok
lassú főzésének eredménye zöldségekkel
dúsítva egy igen ízletes, tápanyag dús leves.
Csak ajánlani lehet a csontleves rendszeres
fogyasztását. Mindig legyen minden vasárnap az asztalon a cérnametéltes csontleves!
A csontleves készülhet sertésből, marhából, csirkéből. Meg abból a sok humornak
is kitett, hatósági áras farhátból is! Rendkívül finom lesz az biztos! Kollagén-tartalmát fokozhatjuk, ha néhány csirkelábat is
belefőzünk a levesbe, Kisebb megfázások,
vagy éppen egy átmulatott éjszaka után
jelentkező macskajaj kezelésére is kiválóan alkalmas a bögréből elkortyolgatott
csontleves. Az ORIGO szerint a következő
egészségügyi előnyökkel jár ennek a kitűnő
levesnek a fogyasztása:
1.Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz
A kalciumot, magnéziumot, káliumot
és foszfort leszámítva a csontok vitaminokban és más egyéb ásványi anyagokban

gazdagok, a benne található velő pedig
K2-vitamint, omega-3 és omega-6 zsírsavakat, cinket, vasat, bórt, magánt és szelént
tartalmaz. Ezek mind elengedhetetlenek
az egészséges csontozat megőrzéséhez.
2.Védi az ízületeket
A csontleves főzése közben lebomlik a
kötőszövetben lévő kollagén, amely bőrünk, hajunk, izmaink és porcaink erősítésére szolgál. Olyan anyagok vannak a
levesben (glükozamin, kondroitint), amelyek az ízületi fájdalmak és a porckopás
megelőzésében nyújtanak segítséget.
3.Felpezsdíti a kollagén termelést
A kollagén támogatja a bőr teltségének,
rugalmasságának és simaságának megőrzését. Sajnos e strukturális fehérjének a
természetes termelése már a 20. életévtől
kezdve lelassul, emiatt pedig megjelennek
a ráncok. A csontleves segít feltölteni a
szervezet kollagén szintjét.
4.Igazi diétás fogás
Egy nagy tányér csontleves elfogyasztása olyan teltségérzetet okoz, hogy utána
gyakran azt érezzük, hogy már semmit
nem tudunk enni. Ennek ellenére pedig,
kalóriatartalma igen alacsony. Rendszeres

fogyasztása támogatja az izomzatot, szabályozza az étvágyat, így az elhízás kockázata is csökken.
5.Támogatja az emésztőrendszer működését
A leves zselatin-tartalma támogatja az
emésztőrendszer munkáját, védi a belek
nyálkahártyáját. Könnyen emészthető,
ezért a benne található tápanyagok gyorsan felszívódnak.
6.Memóriajavító és nyugtató hatású
Bármennyire is hihetetlen, de a csontlevesben megtalálható egy olyan aminosav
(glicin) is, ami élénkíti a memóriát, javítja
az alvás minőségét, ennek köszönhetően
pedig a fáradtságérzet is csökken.
7. Természetes gyulladáscsökkentő
A glicin azon túl, hogy javítja az agyműködést és segíti a pihentető alvást, intenzív
gyulladáscsökkentő. Az arginin aminosav
a krónikus gyulladások legyőzésre készíti
fel szervezetet, enyhíti az asztma tüneteit,
és mérsékli a gyulladásos légúti megbetegedéseket is.
Kigyűjtötte, lerövidítette, kipótolta:
MMK
(Forrás: Origo)

Kikapcsolódás
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GÓLYAHÍR

MOSOLYPERCEK

Szeretettel köszöntjük Devecser legifjabb lakóit:

Humoros bölcsességek
- A lusta ember nem sokra
viszi, de legalább kipiheni
magát…
- A konklúzió akkor keletkezik,
amikor már lusták vagyunk
tovább gondolkodni.
- Észrevetted, hogy mindig
azok mondják, hogy nyugodjál
le, akik miatt ideges vagy?
- Mennyi pénzből jössz ki egy
hónapban? Nem tudom, mert
még annyim nem volt.
- Regisztrálni akartam az IKEA
oldalára, erre kiírta, hogy
csináljak egy fiókot…

Lakatos Nikolasz Noel
2022. 06. 05.
Édesanya:
Lakatos Izabella Márta

Ács Annaróza
2022.06.16.
Édesanya: Ácsné Bári Ramóna
Édesapa: Ács Márton

Tóth Ádám Márkó
2022. 06. 06.
Édesanya: Tóthné Torma Judit
Édesapa: Tóth Ádám

Franyó Benett 		
2022.06.20.
Édesanya:
Döme Alexandra
Édesapa: Franyó Patrik

Kovács- Krányecz Johanna
2022.06.11.
Édesanya:
Kovács - Krányecz Anita
Édesapa: Kovács Balázs

Baranyai Elena Auróra 		
2022.06.21. 		
Édesanyja:
Baranyai Rózsa Eszter 		
Édesapja: Berkes Márk

Erős Dávid Elián 		
2022.06.13.
Édesanya: Orsós Anasztázia
Édesapa: Erős Dávid

Kovács Bejke 			
2022.06.23. 		
Édesanyja: Kovács Fruzsina
Édesapja: Kovács Gergő

Sok örömet és jó egészséget kívánunk a családoknak!

Cserélni kell
- Apád tönkre tette a
távirányítót, és nem tudom

Alapítva 1927-ben

megjavítani.
- Dobd ki! Majd kapsz másikat.
- Nem is tudom, 30 éve
együtt vagyunk, már úgy
megszoktam, hogy itt van…
Egészség
Két öregúr beszélget. Azt
mondja az egyik.
- Öregem, én úgy irigylem
a nőket. Mi a kor előre
haladtával egyre betegesebbek
vagyunk, ők meg egyre
egészségesebbek.
- Hát ezt meg miből gondolod?
- Vegyük például a feleségemet.
Régebben szinte minden áldott
este borzalmasan fájt a feje,
mostanában meg kutya baja…
Gyűjtötte: MMK
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