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35 ÉVES A DEVECSERI
KASTÉLYKÖNYVTÁR

A Devecseri Kastélykönyvtár 35 éves évfordulójára, 2021. szeptember 14-re szólt a
meghívó. Devecser kulturális életében fontos
állomás volt, amikor a korábban elzárt és
titokzatos kastély látogathatóvá vált a nagyközönség számára. Találkozott a történelmi
múlt és a korokon és térbeli távolságokon
átívelő tudás, a könyvtár.
FZS
(Folytatás a 6.oldalon)

A 11. ÉVFORDULÓN
MEGGYÚLTAK AZ
EMLÉKEZÉS FÉNYEI...

A megemlékezés a Rotary Házban a gyermekrajz kiállítás megnyitójával kezdődött, melyet Trombitás Veronika, ny. rajztanár, az alkotók egykori tanára nyitott meg.
(Folytatás a 3.oldalon)

‚

56 EMLÉKEZETE

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójára emlékeztek Devecserben.
(Folytatás a 3.oldalon)

A 8. osztályosok ünnepi műsora

Koszorúzás a Deák téren
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ÚJ ORVOS LÁTJA EL 2021. OKTÓBER 1-TŐL A IV. SZÁMÚ
HÁZIORVOSI KÖRZET BETEGEIT
Sok szeretettel üdvözöljük dr. Serhal a továbbiakban is 4 asszisztenst foglalToufic doktor urat városunkban.
koztat önkormányzatunk.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. október 01-től dr. Serhal Toufic látja el
Devecserben helyettesítéssel a IV. számú
háziorvosi körzetet heti 10 óra rendelési
időben a Devecser, Ifjúság utca 4. szám
alatti orvosi rendelőnkben.
Devecser vonatkozásában az ellátás
módosítása azt jelenti, hogy október
01-től
• a jelenlegi rendelési idő heti 6,5 óra
helyett 10 órára nő.
• az eddigi 4 kiváló orvos helyett 1 állandó orvos látja el Devecserben a IV-es körzet betegeit az Ifjúság utcai rendelőnkben
• városunkban helyben elérhető lesz
gyermekorvos

Devecser IV. számú háziorvosi körzet
rendelési ideje és elérhetőségei
Rendelés helye: Devecser, Ifjúság u. 4.
Tel: 88/830-021 és 20/253-4097
Rendel: dr. Serhal Toufic
Rendelési idő:
• hétfő: 12.30-14.30 óráig
• kedd: 15.30-17.30 óráig
• szerda páratlan héten: 12.30-14.30
óráig
• szerda páros héten: 13.30-14.30 óráig
• csütörtök: 12.30-14.30 óráig
• péntek: 12.30-14.30 óráig
A Devecseri Védőnői Szolgálatnál tanácsadást tart a IV-es körzethez kapcsolódóan dr. Serhal Toufic gyermekorvos
minden páros héten szerdán 12.3013.30 óráig

Az Ifjúság utcai rendelőnkben a két
ellátott körzet - az I-es és a IV-es - illetve
a hozzájuk tartozó kolontári és pusztaA körzethez tartozó Pusztamiske temiskei helyben történő rendelés kiszol- lepülésen helyben rendel dr. Huszágh
gálása érdekében 2021. december 31-ig Lívia.

A rendelés helye: Pusztamiske, Dózsa Gy.
u. 23. hétfő: 12.30-14.00 óráig.
A IV-es számú körzet betegeit ideiglenesen szeptember végéig Devecserben
ellátó kiváló szakmai stábként működő orvosoknak hálás szívvel köszönjük
gyors közreműködésüket, áldozatos, lelkiismeretes munkájukat.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy
egyeztetve orvosainkkal és a szakmai
felügyeleti szervvel a képviselő-testület
döntése értelmében hivatalunk megkezdi a háziorvosi körzetek területi újraszervezését, a jelenlegi 4 körzet helyett
a már korábban felmerült elképzelések
szerint 3 körzet kialakítását a védőnőink
szakmai javaslata alapján szintén módosításra kerülő védőnői körzetek tervezett
területeivel összhangban.
Terveink szerint 2022. január 01-től 3
orvossal és 3 körzettel működtetjük majd
a háziorvosi ellátást városunkban, két
önkormányzati és egy magánrendelőben.
Devecser, 2021. szeptember 28.
Ferenczi Gábor sk.
polgármester
Vörösné Soós Ágnes sk.
jegyző
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MEgemlékezésel

VÖRÖSISZAP - KATASZTRÓFA EMLÉKEZETE
11 éve (2010. október 4.) szörnyű természeti - katasztrófa érte Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. A vörös-iszap
áradat emberi életeket is követelt, óriási
volt az anyagi kár. Még mindig élénken

élnek bennünk az akkori órák, napok,
hetek, hónapok borzalmai, a mentés, a
felénk érkező megannyi segítség szép
példája. Napjainkban már csupán rémálom, de a károsultak örök sebként viselik.
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Elfeledni, meg nem történtnek tekinteni
nem lehet! Devecser krónikájának 2010.
október 4 - e fekete nap, s egyben egy
új korszak kezdete is…
CzJ

A TRAGÉDIA 11. ÉVFORDULÓJÁN… (a címoldal folytatása)

Trombitás Veronika elmondta, hogy az
átélt traumát a művészetek segítségével könnyebb feldolgozni. Akkor ezek a
gyerekek a rajzaikon keresztül fejezték
ki fájdalmukat, személyes tragédiájukat. Mára már ezek a gyerekek felnőttek.
Rajzaik bejárták a fővárost, és 11 év után
visszakerültek a Nemzeti Múzeumból a
Rotary Házba, hogy a vörös-iszap katasztrófa utáni összefogás emlékkiállítás
részeként éljenek tovább.
A megnyitót követően a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar az alkalomhoz illő
térzenét játszott a Rotary Ház . Majd a
kopjafánál folytatódott a megemlékezés
Ferenczi Gábor polgármester megemlékező beszédével és a koszorúk és a mécsesek elhelyezésével. A katasztrófa után

épült Makovecz lakóparkban a Makovecz
- kápolnánál Ferenczi Gábor röviden
szólt az ott lakókhoz, majd Nagy Nándor
Richárd katolikus plébános vezetésével
a közös imádsággal zárult a gyásznap.
Talán senki nem vonja ma már kétségbe annak igazát, amikor a hit és a kitartás

példájaként állították a Devecserieket egy
Nemzet elé. A több, mint egy évtizedben
külső segítséggel és belső összefogással
Devecser megújult, felvirágzott. Így vált
igazán méltóvá a mérhetetlen támogatásra, amit kapott.
FZs

‚

56 EMLÉKEZETE (a címoldal folytatása)

Délelőtt az általános iskola közössége
Az ünnepi műsort követően indult
emlékezett, kora délután pedig a városi a menet az ‚56-os emlékhelyekhez. A
megemlékezést tartották a művelődési Deák téren a Tirnován Ari Vid készíközpont színháztermében.
Az ünnepségen felcsendülő Himnuszt
és a Szózatot az Ifjúsági Fúvószenekar
játszotta. Az ünnepi beszédet Mayer Gábor, intézményvezető, önkormányzati
képviselőt mondta. Az általános iskola
8. osztályos tanulói színvonalas színpadi műsorral idézték fel 1956 eseményeit.
Felkészítő tanárok: Kégli Lilla, Koczor
Katalin és Szabó Adrienn

GYÁSZNAP

A gyásznapon, október 06-án az aradi
vértanúkról emlékeztek meg a róm. kat.
temetőben.
A városlakók mellett a Máltai Szakiskola tanulói és a Gárdonyi Géza Álta-

Koszorúzás a kisiskolánál

tette szobornál, a Polgármesteri Hivatal
falán elhelyezett emléktáblánál, a „kis
iskolánál” lévő márványtáblánál és a
várkastélynál tartottak koszorúzást. Az
emlékezés koszorúit az önkormányzat
nevében Ferenczi Gábor polgármester
és Nyárs Hajnalka alpolgármester, a járási hivatal nevében Dr. Kovács Zoltán
országgyűlési képviselő és Bereczky Nóra
járási hivatalvezető helyezte el, továbbá koszorú elhelyezésével tisztelegtek a
Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub
tagjai, valamint a helyi Fidesz képviselői.
CzJ

lános Iskola 8. osztályosai vettek részt.
Beszédet mondott Ferenczi Gábor polgármester és Czeidli József történelem
tanár. Nagy József, Kerkápoli Tivadar
és Erhart János 48 -as honvédek sírjánál

koszorút helyezett el az önkormányzat és
a Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub.
A megemlékezés a Kossuth nóta közös
eléneklésével zárult.
CzJ
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CSAKNEM 1200 DIÁK NYÁRI FOGLALKOZTATÁSÁT SEGÍTETTE ELŐ
A KORMÁNYHIVATAL VESZPRÉM MEGYÉBEN

A magyar kormány idén is meghirdette a nyári diákmunka programot,
amelynek köszönhetően mintegy 1 200
diák nyári foglalkoztatását tette lehetővé a Veszprém Megyei Kormányhivatal. A program kezdő keretösszege
idén országosan 3 milliárd forint volt,
amelyet az Innovációs és Technológiai
Minisztérium a nagy érdeklődésre való
tekintettel 3,65 milliárd forintra emelt.
A projekt lehetőséget biztosított a
diákoknak arra, hogy önkormányzati
diákmunkát végezzenek vagy a turizmus-vendéglátás és a mezőgazdaság

területén elhelyezkedjenek, elősegítve
ezzel a felmerülő ágazati munkaerőhiány kezelését.
Mindkét esetben július elsejétől vállalhattak munkát a fiatalok, legfeljebb két
hónap időtartamra. Az önkormányzatok esetében maximum 6 órában, míg a
mezőgazdaság, valamint a turizmus és
vendéglátás területén akár napi 8 órában
is dolgozhattak.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal
mintegy 159,3 millió forinttal támogatta
a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos
fiatalok nyári munkavállalását. A támo-

ÜLÉSEZETT A MEGYEI KÖZGYŰLÉS

Szeptember 23-án ülésezett a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, ahol módosították a 2021-es évre
szóló költségvetéséről, illetve az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeleteket.
Elfogadták a Veszprém megye 20212027 tervezési időszakra készült Integrált Területi Programját is. A Devecseri
járás területe a 90/2014. (XI. 26.) Korm.
rendelet szerint a komplex programmal
fejlesztendő járások közé tartozik. Azon
járások, melyek a fejlettségi mutatók va-

lamelyikében nem éri el a Kormányrendeletben meghatározott minimális értéket, azokat kedvezményezett járásokként
határozták meg. A megyében a Sümegi
és a Pápai járás kedvezményezett járásként került rögzítésre.
A megyei közgyűlés képviselői egyebek mellett beszámolót fogadtak el a
„Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány” elmúlt évi tevékenységéről,
valamint a Megyei Környezetvédelmi
Program 2020.évi alakulásáról is.
MI

gatás segítségével a programban csaknem 310 megyei foglalkoztató vett részt,
amelyek nagy része az önkormányzat és
a turizmus-vendéglátás területén tevékenykedik.
A nyári diákmunka program célja,
hogy a tanulmányok elvégzése után a
megszerzett munkatapasztalatnak köszönhetően a fiatalok könnyebben helyezkedjenek el a munka világában, és
egyszerűbb legyen számukra a pályakezdés.
Veszprém Megyei Kormányhivatal

MEGÚJULT
INFORMÁCIÓS
TÁBLÁK

A Városüzemeltetési Kft. munkatársai
visszahelyezték a tavasszal felújított díszes fakeretekbe az információs táblákat a várkertben. A tablókon a ligetben
honos egy – egy fa fajta leírása, és a
róla szóló vers, idézet olvasható, melyet
M. Mester Katalin lapunk munkatársa
válogatott össze. Az őszi várkertet körbejárva az ide látogató megcsodálhatja
az ezer színben pompázó hulló falevelek szépséges látványát és hasznos
ismereteket szerezhet.

2023-BAN VÁRHATÓ AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY

A 8-as főút eddig megvalósult fejlesztései, valamint a jövőbeli tervek is szóba
kerültek azon a fórumon, amit októberben tartottak meg a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a
megyei önkormányzat szervezésében.
A fórumon kiderült, hogy a 2015. évben készült tervek tervkorszerűségi felülvizsgálata, és a kiviteli tervek elkészítése történik jelenleg a 8-as számú
főút Devecser-Herend közti 27,5 km-es
szakaszán, illetve a Devecser nyugati elkerülő út, valamint Ajka, Bakonygyepes
településrészét elkerülő út tervezésével.
A fórumon kijelentették, hogy a szakasz megépítéséhez szükséges tervező
kiválasztására vonatkozó közbeszerzés

folyamatban van, aminek szerződéskötése 2021. IV. negyedévében várható. A
jogerős építési engedély 2023. III. negyedévére tervezik.
MI

Fotó: Kovács Zsolt (DVTV)
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1% A TŰZOLTÓKNAK

Devecser Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete a 2020. évre vonatkozó egy százalékos felajánlás útján 50.668 forintos támogatást kapott. Az összeget az egyesület a működési költségeire fordítja.
MI

PÁLYÁZATOK CIVIL SZERVEZETEKNEK
Október elején véglegesítésre és kiírásra kerültek a Nemzeti Együttműködési
Alap (NEA) 2022-es pályázatai. A pályázatok célja változatlanul a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek
társadalmi szerepvállalásának segítése,
a civil szervezetek működési és szakmai
költségeihez való hozzájárulás.
A pályázatírásban, mint forrásteremtési lehetőségre gondoló egyesületeknek
a Veszprém Megyei Civil Hálózatáért

Közhasznú Egyesület segítségével Devecserben is tartottak október 6-án képzést,
a művelődési házban. Az előadások kitértek a pályázati rendszerben történt
fontos változásokra, mit lehet írni, illetve
mire kell figyelni a pályázatírás során.
Az egyesületek számára kiírt pályázati
keret az egyszerűsített támogatás esetében például szervezetenként 350 ezer
forintra emelkedett.
2022-ben a pályázható összeg közel

CSAPATSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVET
VÁSÁROLTAK

10,9 milliárd forintra emelkedik. Soha
ilyen nagy támogatási keret kiírására
nem került sor a NEA pályázatok esetében, mint 2022-ben, ez minden korábbinál több nyertes szervezetet jelenthet
majd.
A Veszprém Megyei Civil Ház 2021. november 15-én 15 órától tartja következő
képzését az adománygyűjtés lehetőségeit
számba véve.
MI

MEGGYESERDEI KUTYÁK
A PÁLYÁN

Önkéntes tűzoltóink a Magyar Falu Program Civil Alap
keretében több, mint 3,5 millió forintot nyertek, amiből
gépkocsit vásároltak. A devecseri lánglovagok a járművet gyakorlatok, továbbképzések alkalmával, nagyobb
távolságra eső káresetek és nem utolsó sorban a külhoni magyar tűzoltó kollégákkal való kapcsolattartásban
veszik nagy hasznát.
MI

Befogadott kutyákkal vonultak ki a pályára október 3-án, az Állatok Világnapja alkalmából az NB II-es Haladás – Budaörs mérkőzésen a játékosok. A pályára felvonuló 11 kutya mindegyike a
Meggyeserdei Menedék Alapítvány által érkeztek Szombathelyre.
MI

Fotó: Kovács Zsolt (DVTV)

Fotó: Haladas.hu

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.

Kultúra
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35 ÉVES A KASTÉLYKÖNYVTÁR

1986. szeptember 12 - én költözött a
városi könyvtár új helyére a várkastély főépületébe, a történelmi ódon
falak közé.
A volt és a jelenlegi munkatársak közül
sokan megjelentek, együtt emlékeztek.
Az ünnepség keretéül a zeneiskola tanárainak zenélése szolgált. A köszöntő beszédek sorát Füstös Zsuzsanna igazgató
nyitotta meg, aki az elmúlt közel egy év
eseményeiről és sikeres pályázatairól számolt be a jelenlévőknek. Ferenczi Gábor
polgármester beszédében kitért a könyv
- és könyvtár történetiségére. Kovács
Emil 49 éven át vezette az országos hírű
devecseri könyvtárat elévülhetetlen érdemeket szerezve. Visszaemlékezésében
felidézte a kastélykönyvtár „megharcolt”

(a címoldal folytatása)
születését, a dolgos sikeres évtizedeket. kinthették az augusztusban megnyitott
Méltatta a jó kollektívát. Holczinger Lász- helytörténeti tárlatot.
ló egykori polgármester, napjainkban önA jelenlévők erre az alkalomra készítkormányzati képviselő alapos, tényszerű tetett mézeskalács könyvet és nyakpántot
adatokkal ismertette a kastélykönyvtár kaptak emlékül.
létrejöttét.
Az ünnepi hét keretében nyitotta meg
Ezen alkalommal nyílt meg a borször- kiállítását az intézmény művészeti csocsöki születésű Nagy Emerencia festőmű- portja, a Képzőművész Alkotókör. Az
vész állandó kiállítása a róla elnevezett alkotókat és a jelenlévőket Füstös ZsuEmerencia Teremben. Avatóbeszédet a zsanna köszöntötte, majd Grászli Bernarokon, Karsainé Nagy Lia tanár mondott, dett, a Veszprémi Művészetek Házának
s örömének adott hangot, hogy ha élne, művészettörténésze méltatta a kiállítást.
ebben az esztendőben lenne 100 eszten- Trombitás Veronika, az alkotókör vedős nagynénje, aki ma is szeretettel él a zetője mesélt a Devecser és környékén
Devecseriek és az Ajkaiak szívében. Az tartott nyári alkotótábor élményeiről,
ünnepség fehér asztal mellett folytatódott melynek eredménye a kiállított tárlaton
tovább, majd felvágták a születésnapi óri- is visszaköszönt.
ási könyves tortát. Az érdeklődök megteCzJ

Emerencia terem

Kiállítás megnyitó

Mézeskalács könyv és nyakpánt

RÉGI KONYHÁK EMLÉKEI

A kastélykönyvtár galériájában
október 21-én állította ki Bors Géza
jánosházi helytörténész konyhai falvédőinek egy részét, közel 50 darabot
gazdag gyűjteményéből.
A kiállítás megnyitó rendhagyó módon egy kultúrtörténeti előadással kezdődött a lovagteremben. Bajók Józsefné
ny. tanár, önkormányzati képviselő érdekes összefoglalót állított össze a konyhai
falvédők történetéről. Az elhangzottak
utána az érdeklődők megtekinthették a
tematizált kiállítást. Láthattak az idilli
házaséletről szóló falvédőket, vagy dalszövegeket, vallási témájú hímzéseket, de
az újabb kori nyomott falvédőkre is akadt
példa, csak úgy, mint a Trianon témáját
feldolgozó alkotásokra. A kiállított fal-

Fotó: Szilvás Roberta
A falvédő kiállítás november végéig
védő gyűjteményen nyomon követhető
a hímzőszál fejlődésével összefüggésben látogatható a kastélykönyvtár nyitvatara színhasználat és a falvédők szegélyezé- tási idejében.
FZs
sének módozatai is.
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„FÚJ A SZÉL, ZÚG A SZÉL, ÚTRA KEL EGY FALEVÉL…”
ŐSZI OVI - GALÉRIA MEGNYITÓ A VACKOR ÓVODÁBAN
A pajkos őszi szélben kergetőző falevelek
ünnep hírét hozták a Vackor Óvodába.
Az új évszak beköszöntével Őszi Ovi-galériánk is új ruhát öltött. Az ünnepélyes megnyitón az óvodapedagógusok
– Pankovics Andrásné Zsuzsa, Benkő
Istvánné Ildikó, Vajai - Nemes Ágnes és
Hóborné Nemes Márta - xilofon kísérettel felcsendülő dallamai köszöntötték a
gyermekeket, szülőket, vendégeket. Az
elmúlt évek korlátozásai után felemelő
érzés volt újra együtt ünnepelni.
Ezúttal kedves, régi ismerősünk, Csermák - Kovács Tímea, nyirádi óvodapedagógus, aki óvodánk egykori óvodapedagógusa volt, örvendeztetett meg
bennünket „Pasztell mesevilág” című
festmény kiállításával. Baráth Tímea
óvodapedagógus mesélt az alkotóról,
akiről megtudtuk, hogy kezdetben saját készítésű képeslapokkal lepte meg
ismerőseit, később pedig babaszobába
illő képeket festett. Az ecsetkezelés fortélyait autodidakta módon az internet
segítségével tanulja és fejleszti. Színes
formákat, figurákat nemcsak papírra,
hanem textilre is fest. Festményeinek
témáiban visszatükröződik személyisége, hivatása, képein gyermekekhez közel

Mini galéria az óvodában
álló állatok - mókus, süni, pillangó, róka,
madár - jelennek meg a színek harmonikus és játékos ötvözetében.
Nagy örömünkre maga az alkotó is
megosztotta velünk gondolatait. Elárulta, hogy Reich Károly rajzai állnak közel
a szívéhez. Beavatott bennünket gazdag színvilágába, a színek szeretetébe.
A gyermekek tágra nyílt szemekkel figyelték a kosárból előkerülő festett ru-

Fotó: Kovács Zsolt (DVTV)

hadarabokat.
Az ünnepi pillanatokat az évszak jellemzőit megjelenítő komplex művészeti élmények színesítették. Vivaldi: Ősz
zenéjére a magasból alászálló, táncoló,
színes falevelek igazi „AH” élményként
hatottak. A Nyuszi csoportos Vass Bálint és Orsós Áron a szélben kergetőző
falevelekről meséltek nagy átéléssel. A
Csipcsirip és Nyuszi csoportos gyermekek: Kovács Dorottya, Kováts Kata, Tiba
Zsófia, Balogh Hanna, Torma Regina,
Kovács Noémi, Budai Loretta és Horváth
Aurél , Tiba - Kuczi Zsanett kisgyermeknevelő vezetésével őszi népi játékfüzérrel kedveskedtek nekünk. Pergő- forgó
táncukkal vidám hangulatot varázsoltak.
A Csigabiga csoportos felnőttek kreatív
ajándékával és köszöntő dalunkkal hálálkodtunk Timi néninek, hogy otthont
adhatunk meseszép alkotásainak. Nagy
örömünkre ajándék festménnyel lepett
meg bennünket kedves kiállítónk.
Őszi Ovi-galériánkat minden érdeklődő figyelmébe ajánljuk, gyönyörködjenek és éljék át óvodánkban a mesevilág
varázsát.
Imri Zoltánné Szilvi,
óvodapedagógus
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KIHIRDETTÉK AZ ORSZÁGHÁZ BORA CÍM IDEI NYERTESEIT

Magyarország 19 borvidékéről összesen 218 tételt küldött
be 93 pincészet, ezek közül
választotta ki a szakmai zsűri
kilenc meghirdetett kategóriában Az Országház Bora cím
idei nyerteseit.
A nemzeti hagyomány szerint a Kárpát-medencei magyar történelemnek már a
legelső aktusa, a vérszerződés
is a borhoz kötődik - emlékeztetett a díjak átadása előtt
mondott köszöntőjében az
Országgyűlés elnöke. Kövér

László hangsúlyozta, a magyarság és a bor kapcsolata
messze túlmutat egy mezőgazdasági kultúra művelésén.
„A bor, a szőlőművelés mindig velünk volt történelmünk
fényes és vérzivataros századai során, ahogyan az elmúlt
bő két esztendőben is” - fogalmazott.
Az olyan őshonos szőlőfajták, mint a hárslevelű, a juhTornai Top Selection / Fotó: Domján Attila
fark, az ezerjó és a kéknyelű
számára létrehozott egyéb fe- a Tornai Pincészet 2019-es hegy Juhfarkját tüntették ki.
hérbor kategória első díjával Somlói Top Selection AranyMI

REKORDOT DÖNTÖTT A SOMLÓI JUHFARK ÜNNEP

Október közepén tartották meg a somlói borászok a Juhfark nagyszabású bemutatóját a Tornai Pincészetben. A már
6. alkalommal megrendezett reprezentatív sétálókóstolón látogatói rekord született: minden eddiginél többen voltak
kíváncsiak a résztvevő 17 pince 28 Juhfark borára és a kiegészítő programokra.
község elnöke tartott rövid dezés örömét kínálta: 6 különelőadást a mértékletes bor- böző stílusú borhoz kereste a
fogyasztás kedvező élettani legjobban illő, sokszor nem
hatásairól és a somlói eredet- is ismert típusú sajtot, és így
védelem jelentőségéről. Ki- mutatta be, hogyan alakul ki
magasló érdeklődés mellett harmónia és kölcsönös értékzajlott a sétálókostoló, ahol növelő hatás sajt és bor között.
17 pince képviselője nem csak
Egy ikonikus fajta, és így egy
bemutatta borait – összesen borvidék sikere nem csak a jó
28 tételt – hanem be is avatta borokon múlik, hanem köaz érdeklődőket a borok készí- zösség és márkaépítés is kell
tésének részleteibe.
hozzá. A somlói borászok régTornai Tamás régi évjáratú óta dolgoznak ezen, idén már
Jufhark borok összehasonlí- közös standdal jelentkeztek a
Kiállító, borászatok / Fotó: Domján Attila tó kóstolójával bizonyította, Budapesti Borfesztiválon, és
A Juhfark különleges, ősi van a borvidék identitásának hogy a hegy különleges talaj több évre szóló támogatást is
magyar szőlőfajta, kizárólag meghatározásában is.
összetételének köszönhetően elnyertek az AgrárminisztéMagyarországon fordul elő, és
A kóstoló évről évre egyre a magas minőségű somlói bo- rium marketingpályázatán.
rok nem öregszenek, sőt egyre Fontos eleme a közös munkádöntő részben a Somlón termtöbb látogatót vonz, és mára
gazdagabbá válnak. Ez fehér- nak, hogy a Juhfark ünnepen
esztik. Visszafogottsága miatt
az országos jelentőségű renborok esetében világszinten is bemutatott borokat előkóskitűnően képes megjeleníteni
dezvények között is mérték- ritka, és különösen értékessé tolón választották ki. Ez nem
a különlegesen ásványos és
karakteres terroirt, amely az adóvá vált – stabil szakmai teszi őket. A résztvevők véle- csak a minőségre garancia,
egész világon elismertté te- és közönség siker. Most a Tor- ménye alapján a 2008-as Tor- de a borkészítési filozófiák és
szi a somlói borokat. Emellett nai pincészet hatalmas ren- nai Grófi Juhfark kiemelkedő módszerek összecsiszolására
is kitűnő alkalom, ami szintén
sokoldalú is: minden borstí- dezvényterme már a nyitás- példája ennek.
lusban értékes bor készíthető ra megtelt az érdeklődőkkel.
Mészáros Gabriella nem- feltétele a közönség- és piaci
Tornai
Tamás,
a
házigazda
belőle. A Somlón ezt a fajtát
zetközi borakadémikus work- sikernek, és a Somló ebben is
termesztik legnagyobb terü- megnyitója után Baráth Sán- shopja nem csak borokról jó úton jár.
Erdős Gábor
leten, és kiemelkedő szerepe dor a Nagy-Somlói Hegy- szólt, hanem a kulináris felfe-
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A BUDAPEST BORFESZTIVÁLON A SOMLÓ VOLT A VENDÉG
Ünnepi programokkal, Somló díszvendégségével és több mint 70 pincészet
részvételével rendezték meg a 30. Budapest Borfesztivált szeptember 23.
és 26. között a Budavári Palotában.
Nem volt egyszerű időszak a magyar
borágazat számára az elmúlt 1,5 év. Így
még jobban felértékelődnek a találkozási pontok a termelők és a fogyasztók
között. - mondta el a Budapest Borfesztivál szerdai sajtótájékoztatóján a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős

államtitkár. Feldman Zsolt emlékeztetett:
a magyar bortermelés más ágazatoknál
jobban megszenvedte a pandémiás időszakot, ezért a kisebb borászatokat a járványhelyzetben az agrárminisztérium 2,1
milliárd forinttal támogatta, és további
1,5 milliárd forint kifizetése várható. Idén
mennyiségileg átlagos szüretre számítanak 4,3 - 4,5 millió mázsás szőlőterméssel, amelyből mintegy 3 millió hektoliter
bor készülhet. Ez azért is fontos, mert
Európa szerte gyenge az idei szőlőter-

125 ÉVE JELENT MEG ELSŐ ALKALOMMAL
125 évvel ezelőtt, 1896. szeptember 20án jelent meg első alkalommal Devecserben a „Somlyóvidéki Hírlap”, mint
társadalmi, közgazdasági független hetilap.
A lap felelős szerkesztője Huss Gyula
volt, aki 1891ben már jelentetett meg
újságot a mezővárosban, Gépcsarnok
néven. 1891-ben a lap félévig szolgálta
elsősorban a mezőgazdasági témájú cikkekkel a közéletet, ami kéthetente jelent
meg. Működése során Huss Gyula nem
barátokat, hanem elsősorban ellenségeket szerzett magának, ami egyik példája
a Polgári Lövöldéből történő kizárása
volt. Ekkor jelent meg a Gépcsarnokban
a „Gyászmagyarkák albuma” című írása,
amiben az őt támadó és tagságát megszüntető tagokról, mint például Beck
Jánosról „szellőztetett meg” negatív információkat.
Az első újság településünkön a Devecser-vidéki Gazdakör Értesítője volt,
ami három alkalommal indult újra az
évtizedek során. Első alkalommal 1883
decemberében, Szalatkay István szerkesztésében, aki a belviszályok miatt
1884 júniusában átadja a feladatát Noszlopy Gyulának.
A gazdák újságja 1889-ben jelenik
meg második alkalommal, amikor is
közel 3 éven át tájékoztatta Devecsert

és vidékét a Gazdakör munkájáról. A lap
pénzügyi okok miatt szűnt meg, mint a
Huss Gyula Gépcsarnoka is. 1891-ben a
két újság egymással is harcolt, aminek a
kiváltó oka a keményítőgyár körüli vita
volt. A vállalat végül nem épült meg, a
megvalósítás elmaradásáról nincs információnk. Az Értesítő és a Gépcsarnok
1891-ben vitájukkal az első devecseri
„médiaháborút” folytatta le. Az Értesítő harmadik újraindítására 1908-ban
került sor.
Huss Gyula a Somlyóvidéki Hírlappal egy időben a Kiss-Cell és Vidékét
és a Veszprémi Naplót is szerkesztette.
A kiadás nehézségei az I. világháború
miatt ugyan már jelentkeztek, de a hetilapok egészen haláláig, 1917. december 28-ig jelentek meg. Egy rövid ideig
Huss Gyula Világosság néven is adott
ki lapot. Ennek jelenleg egy példánya
sincsen meg.
A Somlyóvidéki Hírlap 1916-ban
mentesült az előzetes cenzúra alól is.
Az újságot 21 éven keresztül Devecserben a Klapka (Kalapos) utca 16. szám
alatt lévő Vörösmarty Könyvnyomda
és Hírlapkiadó adta ki. Huss Gyula fia,
Ferenc 1927-ben indította útjára a Devecseri Újságot.
MI

més, lehet tehát helye a magyar bornak a
nemzetközi piacon - hangsúlyozta.
A borfesztiválon a Nagy-Somlói Borvidéket az 5 Ház Borbirtok, a Barcza Pincészet, a Kancellár Birtok, a Kolonics
Pincészet, a Tornai Pincészet, a Csetvei
Pince, a Csordás-Fodor Borház, a Dénes
Hegybirtok, a Fekete Pince, a Kőfejtő
Pince, a Somlói Apátsági Pince, a Somlói
Vándor Pince és a Somlói Borok Boltja
képviselte.
MI

BORS GÉZA KINCSEI

Bors Géza gyűjtő különleges meglepetést hozott magával a falvédő kiállítás
megnyitójára. Szalay Ottó postamester
(Nagylózs, 1853 – Devecser, 1948) az
ezeréves országos kiállításon részt vett
(1896) két méhkaptár bemutatásával.
A záróünnepségen millenniumi emlékéremben részesült, melyet Ferenc József
császár, magyar király adományozott
neki. Az érem Bors Géza féltett kincseinek egyike, melyet megmutatott az érdeklődőknek.
CzJ
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VOLT EGYSZER EGY GYŰJTÉS…

A „Somló-vidék” főszerkesztőjeként
gyakran jártam a járás településein. Kivétel nélkül mindben megfordultam.
Szerettem beszélgetni az ott élő emberekkel szokásaikról, munkájukról. Így
ismerkedtem meg az országos és országhatáron túl is ismert tüskevári fazekasokkal; Tóth Gergellyel és feleségével, Tóth
Péterrel. Megnézhettem a falu helytörténeti kiállítását. Kertán Süle Sándor iskolaigazgató az iskola
tetőterében rendezte be a helytörténeti
kiállítást. A legcsodásabb helytörténeti múzeumot az alig
300 lelket számláló
kisfaluban Egeralján
hozta létre Szalóky
Károly. Irigyeltem
ezeket a településeket.
Aztán 1996-ban
Devecserben is elindult valami. Felhívást tettünk közzé egy helytörténeti
múzeum megalakításáról a 700 éves
Devecser tiszteletére és kértük a helyiek
segítségét. Egy év múlva megismételtük
a felhívást. Az eredmény 1997 decemberéig 530 db tárgy (dokumentumok,
iratok, fotók, mezőgazdasági eszközök,
mesteremberek szerszámai, bútordarabok, ruhák, stb.). Törő László megyei
muzeológus, aki segítette és irányította a gyűjtő munkát boldogan jelentette
ki; „Jövőre nyitunk!” Természetes, hogy
örült, hisz ő, Czeidli József és én közösen

gyűjtöttük össze az anyagot. Gyerekkorom utcájában, az Arany János utcában
kezdtük. Rég volt, de néhány emlékezetes percet még őrzők. Oláh Antaléknál
először az udvart, a nagy pajtát, a padlást
„bogarásztuk” át. Amit használhatónak
találtunk, Anti bácsi rábólintott – vihetik. Margit néni a szobaszekrényből
elővette – használatlan – lenvászon kelengyéjét, és az ölembe tette. Őszintén
meghatódtunk. Varga Ferencné Marika

ő volt a klarinétos. Felidézte a szerepléseket, adomázott a fellépésekről, megemlékezett a zenésztársakról. Közben az
összeszedett mezőgazdasági eszközöket
pakoltuk a platóra.
Köszönetet kell mondanunk mindazoknak, akik életük egy-egy részéből
adtak a köz javára. Ide kívánkozik mindazok neve, akik a legelsők között adományoztak (a fentieken kívül): Borbély
Valéria, Szűcs János,
Kupi Istvánné, Molnár Ferenc, Oszkó
József, Németh Jánosné, Batyky Béla,
Bukovics Géza, Molnár Istvánné, Nagy
Ádám Ferenc, özv.
Varga Józsefné,
Vassné Sóstai Vilma és később még
sokan mások.
Örülök, hogy a
gyűjtéstől számított
25. évben (lehetne
akár ezüst évforduló!) megnyitották
a helytörténeti kiFotó: Kovács Zsolt DVTV állítást, amely már
most kicsi, mert ös�néni férje régi kőműves szerszámaiból
és a saját kézimunkáiból ajándékozott szegyűjtött, bemutatásra váró anyag van
bőkezűen. Mádli Sándorné Irénke ima- még. Úgy vélem, a mostani hely bővítkönyveket és kisebb szobrokat hozott hető lenne. Kellene találni valamilyen
kizárólagosan a leendő múzeum szá- megoldást, hogy a Meggyesen tárolt (rémára. Gáspár Gyuri bácsinál először be- gebben összegyűjtött) tárgyak közönség
szélgetni „kellett” a múltról, a balesetben elé kerüljenek, ne vesszenek kárba, mert
elhunyt fiáról. Tőle sem jöttünk el üres az állapotuk egyre romlik. Annyi minden
kézzel. Somogyi Ferenccel – miközben megvalósult már! Talán nem kell még
keresgéltünk – felelevenítettük a múltat, 25 évet várni!
mesélt a híres fúvószenekarról, amelyben
VF

FONTOS TELEFONSZÁMOK:
Rendőrség: +36 88/502-770 vagy 107
Polgárőr Egyesület: +36 70/584-5660
Tanyagondnok: +36 70/287-4533
Idősek Klubja: +36 88/224-081

Devecseri Könyvtár: +36 20/285-7714
Önk. Tűzoltó Egyesület: +36 30/902-0101
Mezőőrök: +36 20/346-6988, +36 20/346-7476
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Közélet

KÉRDEZHETEK?

Az ember úton-útfélen olyan dolgokba
botlik, amelyek kérdésfeltevésre ösztönöznek, amelyek legtöbbször válasz
nélkül maradnak.
Lehet, hogy néhányan megköveznek,
mert ebben a rovatban gyakran adok
hangot nemtetszésemnek, ha olyant látok, hallok, ami – véleményem szerint –
nem jó, nem szép, embertelen, ártalmas,
ami rontja településünk külső megítéléstét. De azt nem hiszem, hogy ezeket
a visszás dolgokat csak én veszem észre,
tudom, hogy másoknak sem tetszenek,
ők is „morgolódnak”, csak nekik nincs
lehetőségük közzé tenni. Pedig jó lenne,
ha hangot adnának nemtetszésüknek,
akár lapunkon keresztül, hisz közös célunk a településünk széppé, kellemessé,
élhetővé tétele.
Városhatáron innen
• Ami késik, nem múlik?
Elkészült a Berta park és a régi temető közti átjáró. A jogos igényt újságunk
már korábban jelezte. Köszönet a megvalósításért.

Elkészült az átjáró / Fotó: Váti Ferenc
Nagy öröm, hogy megkezdték a női
énekkar szervezését (talán lesz majd vegyes is!). Nagy hagyományt élesztenek
újjá, hisz hajdanában neves dalárdát vezetett Heinczinger István tanár, karnagy.
• A jó idő és Júlia unokám rávett, hogy
sétáljunk el a várkerti játszótérre. Rég
jártam ott. Semmi sem változott. A játékok, padok rendben. De a padok előtt,
mellett, mögött csikk-csikk hátán! A szülő pöfékel, míg gyermeke élvezi a csúsz-

Kupakgyűjtő szív / Fotó: Váti Ferenc
dát, hintát, homokot? Ezt még értem, de
azt már egyáltalán nem, hogy a cigarettavéget maga elé dobja, és rátapos. Tőle
karnyújtásnyira van a kuka és a rászerelt
hamutartó. Még felállni sem kell, hogy
abba nyomja cigarettája maradványát.
De gyanítom, hogy nem is szülő a tettes!
Reménykedve sétáltunk el az új („fitneszes”) játszótérre. Csalódtunk. Ha lehet,
itt még több cigarettavég hevert a padok
előtt. Mellettünk az üres szemétgyűjtő.
Azt hiszem, szülő ilyent nem tesz, hisz
a gyerekek testközelben játszanak a piszoktól. Ha emlékezetem nem csal, akkor létezik egy közterület rendjéről szóló
rendelet, csak be kellene tartani. Estefelé
a temetőbe igyekeztem. A kukákat már
kirakták. A Kossuth (Fő) utcán a járda
végig papírdarabokkal volt teli, minden
lépésre 1-1 csikk, de még a temetői kútnál is volt néhány. Ezért a sok mocsokért
nem hibáztatható egyetlen hivatal vagy
hivatalos közeg. A szemetelésért, környezetszennyezésért kizárólag a felelőtlen
egyének a felelősek, akik semmibe veszik városunk tisztaságát, rendjét. Csak
reménykedni lehet, hogy - ha már nincs
közterület-felügyelő – a Városüzemeltetési Kft. a 12 millió Ft pályázati pénzből vásárolt gépekkel tud segíteni a már
többször jelzett gondokon.
• Lehet-e intézkedésekkel fenntartani
a város rendjét?
- Bizonyára már sokan unják, hogy
gyakran teszem szóvá utcáink, köztere-
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ink rendjét, vagy annak hiányát. Sajnos
néhány helyen még most is ágaskodik a
magasra növő gaz a házfalak tövében, és
nő a gyom a járdán. Nem lehetne a tulajdonosokat felszólítani az előttük lévő
járda rendbetételére? Tudatosítani kellene, (ha már maguk nem veszik észre)
hogy rontják a (bel) városképet.
Okos ötlet nemes célért. Az önkormányzat az Amatőr Rally Sport Egyesület
támogatásával kupakgyűjtő szívet állított
fel az óvoda közelében. A bedobott kupakok értékesítése után befolyt összeggel a
devecseri beteg gyerekek gyógyításának
költségeihez járulnak hozzá.
Városhatáron túl
• Ki hogyan szereti a sportot?
Ha izgalmas, ha unalmas, ha már az
első percekben látható a végeredmény,
vagy ha az utolsó percek hozzák az izgalmat, ha hajtanak a versenyzők, vagy
pénzük biztos tudatában alibi játékot
folytatnak? Úgy érzem sok sportoló szó
szerint betartja Coubertin báró, az újkori olimpiák felélesztőjének szavait: „… a
részvétel a fontos” (nem csak az olimpián). Az atlétikában dicséretesnek számít
egy 10., 15., 28. hely is. Egy labdarúgó
válogatott esetében egy viszonylag nagyarányú vereség után is az aranylábú fiúk
és az aranytorkú szurkolók együtt ünnepelnek. (Mit? A vereséget?) A nagyok
példája ragadós, másképp az alsóbb osztályokban hogyan születhetnének ilyen
eredmények: 7:0, 10:0, 11:0, 12:2, 15:0,
18:1, 23:1. Ekkora különbséggel hogyan
lehet öröm a játék. Báró Coubertin sem
így gondolhatta…
• „Iskolakezdés? Mi segítünk!” Ezt a
hirdetést egy zálogház adta fel! Hát már
itt tartunk?!
• A devecseri Fláre Beás Együttes
nagyszerű romanapot rendezett Tésen.
Táncot, nyelvet, dalokat tanítottak, cigánylecsót főztek, hangszeres bemutatót
tartottak. A napot koncerttel koronázták
meg. Tudom, itthon is volt hasonló rendezvényük, de kellene még! Ne legyen
igaz a mondás: „Senki sem lehet próféta
a saját hazájában.”
VF

Művészet
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A 22 ÉVES SZAKKÖRT 22 ÉVE VEZETI TROMBITÁS VERONIKA

Megalakuláskor „csak” szakkörnek
neveztük. A több mint két évtizedes
folyamatos működés után ma már alkotókör a hivatalos titulusa. A szeptember 16-i kiállítás után beszélgettünk az alkotókör létrehozójával és
vezetőjével, Trombitás Veronikával,
aki a kezdetektől a mai napig vezeti
a csoportot.
- Rég volt a csoportnak kiállítása. Milyen változások történtek azóta? Hogyan
tartották a kapcsolatot a zárlat idején?
- 2020 februárjában az Ajkai Nagy László
Művelődési Központban volt az utolsó
kiállításunk. Ezt az anyagot szerettük
volna márciusban Devecserben is bemutatni, de a pandémiai bezárások miatt ez elmaradt. Közben a telephelyünket áthelyezték a Rotary-házba, amelyet
igyekeztünk praktikusan berendezni és
belakni. Az újranyitás óta itt szervezzük
foglalkozásainkat.
- Mikortól van rendszeres foglalkozás?
- Az újranyitásunk idén májusban megtörtént. A szakkörösök többsége nagy
örömmel vesz részt az újra indult foglalkozásokon. Jelenleg 13-15 fő a rendszeresen járó szakköri tagságunk.
- Hogyan állt össze a kiállítás anyaga?
- Mivel az idén nem sikerült a bentlakásos nyári tábor, úgy döntöttünk, hogy
július utolsó hetében bejárós tábort szervezünk Devecserben. Ehhez a Művelődési Ház anyagi segítsége, valamint Járóka
Attila vállalkozó nagyvonalú támogatása

Fotó: Váti Ferenc
járult hozzá. 8 fővel vettünk rajt részt. munkát. Vannak új jelentkezőink is, és
Eredményességét a mostani kiállításunk továbbra is várjuk a képzőművészet iránt
is igazolja, hiszen a bemutatott képek egy érdeklődők jelentkezését. Szeretnénk a
része a nyári táborunk ideje alatt készült. jó hangulatú, már-már családias légkörben szakmai, művészi tevékenységünket,
- Mik a közelebbi, távolabbi tervek?
- Az augusztusi szünet után szeptember egymást erősítve tovább fejleszteni.
első hetében újra elkezdtük a szakköri
VF

A PRIMA DÍJAS SOMODI GÉZA

Kedves régi jó barátom , a várpalotai
születésű Somodi Géza, győri újságíró
látogatott el hozzám. 15 év 45 Prima díjas ember című könyvet hozta magával,
kaptam tőle ajándékba, amelynek egyik
szerkesztője és írója.
Ő maga is kitüntetett (2005), a vele
készült interjúval szereplője a kötetnek. Az írás címe: Néha visszanézek,
hogyan kerültem én ide? „Nagy hasznát vettem a műszaki végzettségemnek

a sok bölcsész között a megyei lapnál, a
Kisalföld szerkesztőségében, ahol közel
28 éven át dolgoztam, s voltam főszerkesztő – helyettes is” - meséli örömmel.
Az olvasó azt is megtudhatja a könyvbeli
kérdésre válaszolva, hogy mikor került
Győrbe, mik a további tervei, céljai, s
min dolgozik napjainkban. Sűrűn jár
haza, rendszeresen látogatja szeretett
idős édesanyját és Jenő testvér bátyját.
CzJ

A könyv címlapja

Kultúra
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VARGA FERENC NYOMÁBAN
Régi, kedves ismerősöm Vass Imréné,
Vilma néni hívta fel a figyelmemet Varga
Ferenc kőműves mesterre. A magányosan álló Rotary ház (egykoron posta és
rendőrség épülete) építője volt. Emellett
a Népház (kultúrház) és a vajüzem építését is ő végezte.
Tilhof Endre nyugalmazott ajkai
könyvtárigazgató Devecseri életrajzi lexikonjában bukkantam nevére és életútjára. Devecserben született 1878. december 1-jén, és itt halt meg 1954. április
14-én. Kőműves mesterséget tanult, Bu-

dapesten mestervizsgát tett 1909-ben.
Végig harcolta az I. világháborút (19141918). A frontról írt levelét megjelentették a Somlyóvidéki Hírlapban 1914 októberében. Nevéhez kötődik fiával együtt a
községháza megépítése is. Jelentős közéleti tevékenységet folytatott. Tagja volt a
Katolikus Iskolaszéknek, az Ipartestületnek, az Iparos Olvasókörnek, a Katolikus
Legényegyletnek, a Dalkörnek. Emléke
napjainkban is él, építményei erősen dacolnak a múló idővel.
CzJ

Fotó: Czeidli József - A Rotary ház

VERS AJÁNLÓ

A Gárdonyi Géza Emléktársaság örömmel ismerteti meg ismét
a tisztelt Olvasókat, a költő Gárdonyi Géza őszről szóló, elmúlást idéző versével. Az elmúlás minden korban minden embert
elgondolkodtatott, nem csak az emberi elmúlás, hanem a természet, az évszakok körforgása tekintetében is. Nem szorul magyarázatra, hogy az évszakok mit idéznek: a tavasz újjászületést,
a nyár a kiteljesedést, az ősz a betakarítást, a felkészülést a télre,
a nyugalomra, a megpihenésre…
NOVEMBER
A kertemben járok, és szomoru vagyok,
szomoru, mint a fák, s a hervadt virágok.
Az egész föld olyan árva, oly elhagyott,
mintha megunta vón Isten e világot.
Megunta, itt hagyta. Elköltözött innen.
Feljebb egy más égben lakik már az Isten.
Időpont:
2021. december 13. hétfő 19 óra
Helyszín: Devecseri Kastélykönyvtár és
Művelődési Központ megújult színházterme
Devecser, Jókai Mór u. 3.

Jegyár: 1500 Ft
Az előadást a Veszprém Megyei
Közgyűlés támogatja.
Jegyrendelés: 0620/ 256 01 70
rendezveny@vmdevecser.hu

Megérzi az ember, mikor nem is látja,
hogy valaki jött, és immár mögötte van,
pedig nincsen nesze, sem árnyékmozgása,
s megfordulunk rája.
Igy éreztem Istent mindig, hogy velünk van.(…)
Elvitték a fáknak zöldelő lombjait,
eltiporták kertem kedves virágait:
szagos szegfűimet a porba metélték,
kerítésemről a hajnalkát letépték,
összerongyolták a lugasom palástját,
koldussá csufiták a jó kis ákácfát,
s elrabolták kertem szép drágaságait,
el napraforgóim arany-tányérait.
Fecskémet elűzték. Rigómat se látom.
Vajjon hol jár ez a sárga kis barátom?
Amennyiben lehet, töltődjünk majd a közelgő télen, hogy a
majdan megérkező tavaszon újult erővel tehessük a dolgunkat
a kertünkben, házunk táján és a szellemiek minden területén is.
MMK

Kultúra
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NOVEMBERI JELES ÉVFORDULÓK

100 éve mondta ki (1921. november 6.)
a magyar Nemzetgyűlés negyedszer a
Habsburg - ház trónfosztását.
210 éve (1811. november 11.) született
Perczel Mór Tolna megyei földbirtokos,
honvédtábornok az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban, az ozorai csata
(1848. október 7.) győztes hadvezére.
185 éve (1836. november 12.) alakult
meg Pesten Toldy Ferenc javaslatára Kisfaludy Sándor műveinek kiadása és emlékezetének gondolata, valamint a hazai
szépirodalom fejlődésének támogatására
a Kisfalufy Társaság.
80 éve (1841. november 19.) született
Schulek Frigyes építész, a Halászbástya
tervezője.
CzJ

Schulek Frigyes

AZ ÉDESKÖMÉNY…

Noha a só, a bors és a pirospaprika alapvető fűszerek, azért soha nem árt bővíteni a fűszer repertoárt. Vegyük például az
édesköményt. Ez az aromás növény már
régóta gyakori alapanyag a mediterrán
konyhákban. Nemcsak az íze, hanem a
gyógyító hatásai miatt is kedvelt, ráadásul tökéletes kiegészítője lehet egy diétának, mivel alacsony a kalóriatartalma,
és csökkenti az étvágyat. Az édeskömény
hosszú szárait, leveleit, magjait és gumóját már évszázadok óta használják a
gyógyászatban. A mediterrán térségben
őshonos növénnyel azonban nemcsak a
görögök gyógyítottak, hanem az egyiptomiak, de a kínaiak, rómaiak is.

Halászbástya

Perczel Mór

Kisfaludy Sándor

Az édeskömény hozzájárul csontjaink
egészségéhez, hiszen vasat, foszfort, kalciumot, magnéziumot, mangánt, cinket
és K-vitamint is tartalmaz. Ez utóbbi
vitamin segíti a kalcium felszívódását,
hiánya növeli a csonttörés kockázatát.
A növény magjában található illóolajnak puffadásgátló, görcsoldó, emésztést
segítő hatása van, és megszünteti a gyomorfájdalmakat.
A növényben található A- és C-vitamin
erős antioxidánsok, védik a szervezetet a
szabad gyököktől, amelyek károsítják a
sejteket. Az ősi Kínában a teáját kígyómarás, rovarcsípés, ételmérgezés és to-

rokfájás esetén használták. Hippokratész
csodaszerének is nevezték.
Az édesköménynek minden része ehető, az íze és az illata az ánizsra emlékeztet, a húsa ropogós. Gumójából előételt,
főzeléket, mártást és salátát is készíthetünk. Olaszországban például szívesen
fogyasztják párolva, vagy olajban kisütve köretként. Zöldséglevesnek is kiváló
alapanyag, krémlevest is főzhetünk belőle. A nagyáruházak polcain gyakran kínálják. Ne menjünk el mellette, tegyünk
a kosarunkba! Érdemes kipróbálni.
MMK
Forrás: Shutterstock

Múltidéző
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AZ ÉN KÉT VILÁGNAPOM

„Az időseknek, hogy emlékezzenek, a fiataloknak, hogy megismerjék elődeik korát.”
November 20. A gyermekek jogainak
világnapja
Tűrhető emlékeim vannak a nagyon távoli gyerekkoromról. (a múlt hétről már
kevésbé) Akkor még alig esett szó a jog
és kötelesség kapcsolatáról. Ösztönösen
éreztük, hogy mit szabad megtennünk
(jogunk volt rá), és sejtettük, mit kell
mindezért viszonozni (kötelesség). Mai
nyelvre lefordítva jogom volt az órákon
résztvenni, beléphettem a színjátszó csoportba, énekelhettem az énekkarban,
belerúghattam az iskola – gyaníthatóan – egytelen labdájába, beállhattam a
focicsapatba, és játszhattam a környező
iskolák válogatottjai ellen, stb., stb.
Mindezek viszonzásaképpen szerettem iskolába járni, soha nem késtem el.
Tiszteltem és szerettem tanáraimat, talán
azért is készültem fel otthon az órákra.
(Napközi akkor még nem volt.) Persze,
nekem is voltak félrecsúszott napjaim.
(Ma így kellene mondani, nem teljesítettem a kötelességemet.) A színjátszó
csoportban a Ludas Matyit tanultuk be.
A próbák javarészét Dienes Katiéknál
tartottuk, mert nekik volt zongorájuk, az
iskolának nem! A két előadáson zsúfolásig megtelt a régi kultúrház nézőkkel.

Az énekkart a felejthetetlen Heinczinger
István osztályfőnököm vezette. Vele jutottunk el először a Balatonra.
Eddig minden a helyén, ám a focinál megbicsaklott a jog és a kötelesség
egyensúlya. Egy Ajka elleni nagypályás
meccsen (akkor még nem volt kispálya)
engem állított a testnevelő tanárunk a kapuba. Én voltam a csapat legalacsonyabb
tagja. A felső kapufát talán még létráról
sem értem fel. 7 gólt kaptam a „vinklibe”. Kötelező, vagy sem, soha többé nem
álltam a kapuba. Okulva az esetből tanítóként is próbáltam rendet tenni a jog és
a kötelesség között. Pl. óra alatt, ha egy
tanulónak úgy hozta a szükség, jelentkezés és engedély nélkül mehetett ki, de
tudta, hogy dolga végeztével a kötelessége azonnal visszaszólítja az osztályba.
Ha csendes órán befejezte a feladatát,
kivehetett egy könyvet a szekrényből és
olvashatott. Ezek a mozgások megszokottá váltak. Soha nem zavartak senkit.
Nem tudom, hogy most hogy áll a
gyerekjog és kötelesség kapcsolata. (A
néhány említett példa csak nagyon kis
töredék.) Csak remélni tudom, hogy a
jog és a kötelesség nem távolodtak el
túlságosan egymástól.

November 21. A televíziózás nemzetközi napja
Már Frédi és Béni, a két kőkorszaki szaki is „TV”-t nézett. Aztán a kő TV-ből
csupa „lámpás” (csöves) szerkezet lett,
majd kiégtek, eltűntek a lámpák, maradt
a lapos „csoda”. A 60-as évek elején a kultúrház külön szobát rendezett be az 1 db
TV-nek, ahova – akár régen a moziba –
rendszeresen jártak a nézők, és ingyért
nézhették az akkor még egyetlen állomás
adását. Mindig pontosan érkeztek, mert
a műsorok mindig pontosan kezdődtek,
sőt a szünetek is. A reklámok nem szakították meg a filmeket! Boldog idők!
A kisebb településeken létrejött az „Egy
falu-egy TV!” mozgalom. (saját elnevezés-elnézést!) Egy családnak volt készüléke, amely a rokonokat, szomszédokat,
barátokat mozgósította. Ment is, aki befért a szobába (én is). És ma? Minden
családban van TV, néhol több is, sok
100 csatornával, hatalmas választékkal.
A kínálat: krimi, akció, sci-fi, horror, katasztrófa, valóságshow és sorozat sorozat
hátán. Elvétve egy-egy „nyugisabb” film
vagy vígjáték. No, és reklám, reklám,
reklám, előttük - teljesen érthetetlenül
– karikázott korlátozások.
VF

Archív fotó
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OPTIKA

• Computeres
szemvizsgálat
• Szemüveg készítés
• Szemüveg javítás
• Kontaktlencse
illesztés
Devecser, Kossuth u. 11 • Nyitva: H., Sz., P. 9-15-ig. • Időpont egyeztetés: +36-30/239-2103
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FARNADI GYULÁRA EMLÉKEZTEK DEVECSERBEN
Farnadi Gyulára, egykori
önkormányzati képviselőre, a megyegyűlés tagjára és
a Fidesz devecseri elnökére
emlékeztek a kistérség települései és a város lakói szeptember 11-én, a sportpálya
melletti területen. A 14 éve
elhunyt politikus indította
el azt a főzőversenyt, ami
mára az emlékét fenntartva,
találkozóvá vált.
A rendezvényen a Farnadi
család is képviseltette magát,
akik többféle étellel kínálták
az asztalukhoz érkezőket. A
devecseri Fidesz csoport mellett más városi szervezetek is
részt vettek a nap sikeresé té-

telében, így többek között a
kistérségi társulás tagjai, több
település, illetve a Széki-Tavi
Horgász Egyesület, valamint
Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnökének vezetésével
is indult csapat a gasztronómiai eseményen. Legalább
15 helyen sült-főt a hagyományoknak megfelelő vagy éppen valamiért különleges étel.
Körbe ment az otthon készített sütemény, pogácsa igazi
piknik hangulatot teremtve,
ami alapot adott a közösség
teremtésre, barátságok megkötésére.
A rendezvényre érkezőket
elsőként Polgárdy Imre kö-

Fotók: Marácz István

MINDEN ÓRÁBAN ELADUNK
EGY INGATLANT.*
HÍVJON MINKET 06 70 454 51 13
AZ ÖN INGATLANÁT IS ELADJUK!

szöntötte, aki elmondta, hogy
ennyien még sosem voltak
ezen az eseményen, ami már
a 12. alkalommal került megrendezésre. “Emlékezzünk
Gyulára! Ez egy nagyon jó
közösségszervező, közösség
alkotó rendezvény volt korábban is.” - mondta beszédében.
A rendezvény aktív szervezője
volt Hart Sándor is, aki a közelmúltban hunyt el, és Polgárdy Imre kérte a jelenlévőket, hogy rá is emlékezzenek
ezen a napon.
Dr. Kovács Zoltán ország�gyűlési képviselő kiemelte,
hogy volt olyan időszak, amikor Farnadi Gyula egyedül je-

lentette azt, hogy Fidesz. Ezért
sokat köszönhetnek neki. A
legnehezebb időszakban vágott bele a politikai életbe, s a
párt követőkre, támogatókra
talált a térségben, majd hozzátette “A megyei közgyűlésben tagtársunk volt, és mindig is jó érzéke volt a politika
világához. Sokszor jó megérzései voltak, és ma is hiányzik
nekem, a csendes, halkszavú,
figyelmeztető és figyelemfelhívó mondanivalója”
A Fidesz szombat délelőtt
megkoszorúzta Farnadi Gyula, valamint Hart Sándor sírját
is a devecseri új temetőben.
MI
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Életmód

EGÉSZSÉGESEN ÖTVEN ÉV FELETT IS

Közgazdászként végzett, de a sport
felé fordult tanulmányai során. Szalai
Hajnalkával beszélgettem, aki jelenleg
a Testnevelési Egyetemen rekreációs
szakon diplomamunkáját írja a mesterképzés keretében. Budapestről jön
tornát tartani Devecserbe az ötven év
feletti hölgyek számára.

és ezáltal az egészséges élet. Kidolgoztam erre egy olyan sportprogramot, amit
most három hónapig a devecseri nőkkel
együtt végzünk, hetente két alkalommal.
A foglalkozás elején méréseket végeztünk, és bízok benne, hogy az értékek a
program végére javulni fognak. Ezeket a
méréseket a témavezetőmmel együtt végeztük el az első torna alkalmával, majd
A pénzügy, a számok világa után a sport a program zárásaként ismét elvégezzük
és szabadidő világába csöppeni elég nagy azokat. Minden résztvevőnek összehaváltás. Nem volt szokatlan ez a változás sonlítjuk az induló és a záró értékeit,
így egyénenként is ki tudjuk értékelni a
az életében?
mozgás program hatását.
Valóban merőben más területre léptem,
Biztató, hogy egy hónap elteltével már
de a kettő egy kicsit ki is egészíti
egymást. Hiszen minél szélesebb
valakinek a tudása, a látóköre, annál jobban tudja a munkáját végezni. A sport, az egészséges életmód
mindig is az életem fontos része
volt. Korábban is napi szinten mozogtam.
Miért nem a sportot választotta elsőként?
Ez jó kérdés. Tizenévesen még azt
éreztem, hogy a közgazdaságtan
az én utam.
Milyen témában írja a diplomamunkáját a Testnevelési Egyetemen? Ha jól tudom, egyedülálló
az országban a témakör.
Egy olyan témát, egy olyan problémát dolgozok most ki, ami minden
ötven év feletti nőt érint, mégis
úgy érzem, hogy kevés szó esik
róla, illetve nem kezelik megfelelően. Ez pedig a menopauza hatása
a nők életében. Sajnos a változó
kor után a nőknél nagyon komoly
egészségügyi problémák merülhetnek fel több területen is, mint például a csontritkulás, az izomvesztés, a
szív és érrendszeri betegségek, de több
nőt mentálisan is negatívan érinti ez az
időszak. A diplomadolgozatomat abból
írom, hogy van egy tevékenység, amivel
lehet ezeken a tüneteken segíteni, enyhíteni. Ez pedig nem más, mint a sport,
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Miért pont Devecser lett a program helyszíne?
A tornákat valóban csak Devecserben
tartjuk. A környéken nőttem fel, ezért
nagyon kötődöm a Somló vonzáskörzetéhez. A testvérem Devecserben egy
élelmiszer boltot üzemeltet. Szerettem
volna, hogy részese legyen ennek a kutatásnak, így kézenfekvő volt a választás.
Úgy éreztem, hogy a programot “haza
hozom”.
Van ilyen kutatás az országban, amit most
Ön végez?
Nem tudok róla, és nagyon kevés diplomamunka készült erre vonatkozóan. Ugyanebben a témában nem is
találtunk kutatást, menopauzával
kapcsolatban is csak pár dolgozat
készült az elmúlt húsz évben.
A téma ezért is egyedülálló, mint
ahogy már említettem, mert nem
foglalkoznak ezzel a nőket érintő
változással pedig szerintem, nagyon is kellene. A program keretében az egészségmegőrzésre helyezzük a hangsúlyt. Szeretném, ha
a “korral” együtt jelentkező egészségügyi tünetek enyhülnének, vagy
jóval később jelentkeznének. Azt
gondolom a sport egy jó választás
erre a problémára, hiszen nemcsak
az egészségünkre hat pozitívan,
hanem a lelki állapotunkra is. A
sport a legjobb „gyógyszer”.

Van-e lehetőség arra, hogy valaki
még bekapcsolódjon a programba?
A programba már nem lehet bekapcsolódni, mivel az első alkalommal elvégeztük a különféle
méréseket. De, ha valaki szeretne
Szalai Hajnalka sportolni, nyugodtan jöhet minden
hétfőn és pénteken este fél nyolctól
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Detöbben is beszámoltak pozitív változás- vecseri Szakképző Iskola tornatermébe.
ról. Az elmondható, hogy a résztvevők Van, amikor személyesen is tudunk tanagyon lelkesek, jó kedvvel jönnek ide. lálkozni, de a nagy távolság miatt online
Minden torna alkalmával próbálok jó is tartok foglalkozást.
tanácsokat is adni az egészséges élettel Köszönöm a beszélgetést!
kapcsolatosan, illetve van, aki személyeMI
sen fordul hozzám tanácsért.
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VÉGET ÉRT A 2021ES BÁCS-TROPHY
BAJNOKSÁG

Két devecseri indulóval ért végett októberben az idei Bács-Trophy Bajnokság.
Az 5 versenyből a szabályok szerint a 3
legtöbb pontot elért helyezést számolták a végső elszámolás során. Az „open”
kategóriában negyedik helyezést ért el
Lackó Krisztián és navigátora Laczkó
Judit. A „profik” között Felvidéki István és társa Varga Zoltán a második
helyezést szerezte meg.

SZÉKI-TAVI
HORGÁSZVERSENY

Gyermek és ifjúsági korosztály számára
tartottak horgászversenyt a Széki-tavi
Horgászegyesület szervezésében szeptember 25-én délelőtt. A résztvevők
már reggel 7 órakor a tóhoz érkeztek,
akiknek 8 órakor már el is kezdődött
a verseny és egészen délig tartott. A
versenyre szép számmal jelentkeztek
a korosztályok képviselői, akiknek a
jó idő is kedvezett.

DEVECSERI
VILÁGBAJNOK

Szeptember 19-én vette kezdetét
Miskolcon az Erőemelő Amatőr Világszövetség (WUAP) Erőemelő Világbajnoksága, ahol ötszázan vettek
részt.
A versenyre az eredeti tervek szerint
már tavaly sor került volna, de a pandémia miatt nem lehetett megtartani.
A világbajnokságon három versenyszámban küzdöttek meg a sportolók:
erőemelés, fekve-nyomás és felhúzás.
Ezeken belül – külön férfi és női – ifjúsági, junior, felnőtt, open és masters
kategóriákban dolgoztak az izomzatok.
A versenyen részt vett a God Gym
Ajka Team versenyzője, Szalay Beáta is,
aki világbajnok lett a nők között. A devecseri hölgynek ezúttal is gratulálunk!
A sport híreket összeállította:
Marácz István

Sport

GÓLOK ÉS PONTOK

Folytatódtak októberben is a labdarúgó
bajnokságok. A férfi megyei I. osztályban szereplő Devecseriek 4 mérkőzésből
kettőt nyertek meg, és 6 pontot szereztek.
Hazai pályán Tapolca ellen már az első
félidőben 3 gólos hátrányba kerültek fiaink, 5 gólos vereség lett a vége a játéknak. Herend ellen 4 gólos győzelemmel
szépítettek a következő mérkőzésen, és
Fűzfő ellen is sikerül 1 góllal ugyan, de
megszerezni a győzelemmel járó 3 pontot. Sümeg ellen viszont 5:3-ra kapott ki
a csapat. Sajnos a hazaiak már az első
félidőben 4 góllal vezettek. Ha csak a
második félidőt néznénk, akkor járt volna a 3 pont.
Az U19-es csapatunk a megszerezhető
12 pontból 4-et szerzett az elmúlt hónapban. Tapolca ellen 8 gólt, Sümeg ellen 2-t
kaptak, amire mindkettő meccsen csak
egy találat volt a Devecseriek részéről.

MOSOLYPERCEK
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Herend ellen győzelemmel, Fűzfő ellen
döntetlennel zárták a mérkőzést.
Női labdarúgóinknak sem volt szerencsés az elmúlt időszak. Kettő döntetlen
mellett kettő vereség jutott a devecseri
hölgyeknek. Sajnos a csapatban sok a
sérült.
Az U16-os fiúk jelenleg a tabella harmadik helyén állnak a bajnokság nyugati csoportjában. A tabellát vezető Ajka
Kristály és a második Veszprém ellen
nagy arányú vereségbe szaladtak bele a
tizenhat évesek, de Herenddel szemben
sikerült győzniük.
Az U14-sek az FC Ajka ellen 4:0-ra, Sümeggel szemben 6:4-re kaptak ki. Szeptember végén a nemesvámosi Bajnok
DSE-t 3:1-re verték meg a Devecseriek. A
tabellán az ötödik helyen vannak a fiúk.
Az U13-sok eddig csak győzelemmel
szerepelnek a csoportjukban.

J. S. Bach rajongott az orgonákért. Amikor eljátszotta legújabb műveit a hangszeren,
hallgatósága mindig álmélkodva figyelte a mester virtuóz technikáját.
Egyszer megkérdezték Bachtól, hogy-hogy ilyen csodálatosan játszik ezen a rendkívül bonyolult hangszeren.
– Miért lenne bonyolult ez a hangszer? – kérdezett vissza Bach – Itt csak azt kell
tudni, hogy az ember mikor, melyik billentyűt nyomja le, különben szól ez magától.
Összeállította: MMK

Kikapcsolódás

- 20 -

GÓLYAHÍR

Szeretettel köszöntjük Devecser legifjabb lakóit:
Penk Léna 2021.09.09.
édesanyja: Penk-Rajmon Erika . édesapja: Penk Gábor
Kiss Hanna 2021.09.10.
édesanyja: Kissné Pál Dominika . édesapja: Kiss Zoltán
Kurdi Zselyke 2021.09.07.
édesanyja: Madár Klaudia . édesapja: Kurdi Tamás
Orsós Zente Alex 2021.10.01.
édesanyja: Orsós Hermina Ramóna,
Stampf Léna 2021.09.20.
édesanyja: Stampf-Benke Andrea . édesapja: Stampf Bálint
Kovács Dotti 2021.09.22.
édesanyja: Kovács-Izsó Evelin . édesapja: Kovács Krisztián
Gál Kiara Erzsébet 2021.10.07.
édesanyja: Gál Vivien . édesapja neve: Bakos József
Gáti Leon 2021.10.09.
édesanyja: Gátiné Schédl Melinda . édesapja: Gáti Szilárd
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JÁTSSZON VELÜNK!

A kvíz kérdésekre adott helyes válaszok első betűit sorrendben
összeolvasva kapja megfejtésül november 11-hez fűződő szentnek a nevét.
A három kép közül válassza ki, hogy melyiken látható!
K V ÍZ K ÉR D É S E K:
1./ A gyertyák csonkig égnek szerzője (..... Sándor)
2./ Nagy László költő testvére (... István)
3./ Minden út .... - ba vezet.
4./ A vizek városa (....)
5./ Petőfi portré festője (..... Petrich Soma)
6./ XIV. Lajos a ... király
A helyes megfejtést beküldők között 2 főre szóló színházjegyet sorsolunk ki
a december 13-ai My fair lady című előadásra.
(Készítette: Czeidli József)
A

B

C

Sok örömet és jó egészséget kívánunk a családoknak!
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