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KIGYÚLTAK A KARÁCSONYI FÉNYEK
Advent első vasárnapjára kigyúltak a karácsonyi fények Devecserben. Többek között díszkivilágítást kapott a művelődési
központ bejárata, a rendezvénytér udvara,
a várkastély barokk kapuja és frontépülete, a templom környéke és a belváros
főutcája. Áll már a mindenki karácsonyfája, s meggyújtották a főtéri adventi koszorú első gyertyáját. Csodálatos látvány
fogadja a helyieket és az átutazókat az est
beköszöntével, sötétedéskor.
CzJ

Fotók: Kovács Zsolt/DVTV

„ITT VAN A MIKULÁS, ITT VAN MÁR...”
December 4-én Mikulásváró programokkal várták az érdeklődőket a rendezvénytérre a szervezők.
Kora délután a Biztos kezdet gyerekház munkatársai tartottak
kézműves foglalkozást, ahol az ügyes kezű gyerekek ablakdíszt
készíthettek. Közben egyre jobban benépesedett a rendez-

vénytér, ahol süti-, és kézműves vásár, meleg tea és forralt bor
várta a látogatókat. Sütipulttal készült az Őszi Fény Nyugdíjas
Klub, a Devecseri Roma Önkormányzat, a Devecseri Szociális
Alapellátási Központ, és a Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ.
Folytatás a 7. oldalon

Fotók: Kovács Zsolt/DVTV

Megyei hírek
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CSOMAY KÁLMÁN NÍVÓDÍJAT KAPOTT
A DEVECSERI MAKOVECZ LAKÓPARK

A Veszprém Megyei Mérnöki
Kamara évzáró rendezvényén
a szakmai elismerések átadása mellett építészeti alkotásokat is díjaztak. Tavaly nem
kerültek átadásra díjak, így a
2020-as év díjazottja - a pandémia miatt utólagosan - a
Makovecz Imre lakópark lett.
Devecserben 2011. augusztusára készült el a lakóparkban az iszapkárosultak részére a mintegy 90 lakóház a
Turi Attila, Zsigmond László
és Jánosi János vezette tervezőcsapat munkája nyomán.
A Kós Károly Egyesülés építészei - a tervezőasztal mellett és a helyszínen egyaránt

- emberfeletti teljesítményt
nyújtva egységes arculatú, de
az egyedi igényeket is figyelembe vevő új otthonok sorát
hozták létre. A lakótelephez
orvosi rendelő, Máltai kert,
sportpálya, játszótér és babaliget is kapcsolódik.
A Csomay Kálmán Építőipari Nívódíjat Veszprém
megye meghatározó és egyedülálló épített alkotásainak
díjazására hozták létre. A Díj
Csomay Kálmán Nívódíj
az alkotásra felhelyezett feliratos emléktáblából, illetve a tuA díjat Ferenczi Gábor pol- A Devecseri Ujság szerkesztőlajdonosnak, üzemeltetőnek gármester vette át 2021.de- sége is gratulál a településnek
átadott díszes oklevélből áll, cember 06-án a Pannon Egye- ehhez a rangos díjhoz.
amely tartalmazza az építtető temen tartott rendezvényen.
FZs
és az alkotók nevét is.

FOLYTATÓDIK AZ AGRÁRTÁMOGATÁSI KÉRELMEK
ELŐLEGEINEK KIFIZETÉSE

A Magyar Államkincstár a kérelmek előlegfizetését az elmúlt hónapban megkezdte, amelynek köszönhetően eddig
több mint 6 milliárd forint támogatáshoz

jutott csaknem 3 300 Veszprém megyei területalapú támogatás, valamint zöldítés
gazda – tájékoztatta a Veszprém Me- jogcímén fizették ki.
gyei Kormányhivatal az érdekelteket. A
kiutalások legnagyobb részét egységes
MI

INDUL A TOP PLUSZ VESZPRÉM MEGYÉBEN IS

1800 milliárd forintnyi pályázati forrást
biztosít a kormány a Terület-, és Településfejlesztési Operatív Program Plusz
keretében, amely egyedülálló lehetőséget
jelent a hazai települések számára- fogalmazott a TOP Plusz Veszprém Megyei
Információs napján a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára.
Oláh Gábor azt is közölte: a felhívá-

sok már elérhetőek, a következő hetekben 1000 milliárd forint keretösszegben
nyílnak meg pályázatok, melyeket 2022.
január 15-ig adhatnak be az önkormányzatok. Oláh Gábor szerint az eddigieknél
is könnyebb és gyorsabb lesz a folyamat,
hiszen egyrészt a települések a felhívások
legnagyobb részét már ismerik, másrészt
a benyújtást követő 30+30 napon be-

ÜLÉSEZETT A MEGYEGYŰLÉS

Havonta esedékes ülését tartotta a Veszp- Integrált Területi Programját, így leherém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tővé vált, hogy a 2021. október 28-án
megjelent első felhívások már Veszprém
november 25-én.
megye esetében is lehívható forrásokkal
Az ülésen a többi között szó volt a szerepelhetnek. E források tekintetében
megyebeli 4 és 5 számjegyű utak fej- Fekete János megyei igazgató, a Magyar
lesztéséről. A Közgyűlés a szeptemberi Közút Nonprofit Zrt. részéről tette meg
munkaülésén fogadta el Veszprém me- a javaslatát a fejlesztési lehetőségekkel
gye 2021-27 tervezésiidőszakra készült kapcsolatban. Így került be a program-

lül már döntés is születhet a benyújtott
projektekről.
A TOP Plusz pályázatai teljes egészében előfinanszírozottak, vagyis a sikeres
projektek megvalósítása önrészt nem igényel a kedvezményezettektől - hangzott
el az információs napon.
MI

ba a Devecser – Tapolca összekötő út
Pusztamiske és Nyirád közti szakaszának
felújítása is 6,3 kilométer hosszúságban.
A közgyűlés tagjai döntöttek testvérmegyei partnerség létrehozásáról is
Veszprém megye és a Kis-lengyelországi vajdaság között.
MI
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Önkormányzati hírek

EMLÉKEZÉS A GYÁSZNAPON
November 4-én, a Gyásznapon koszorúzással emlékezett az önkormányzat a
róm. kat. temetőben.
Az 1956-os forradalom-, és szabadságharc idején megalakult nagyközségi és
járási Forradalmi Nemzeti Tanács tagjainak sírját keresték fel. A forradalom
leverésének 65. évfordulóján Ferenczi
Gábor polgármester és Füstös Zsuzsanna a Devecseri Kastélykönyvtár és Mű-
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velődési Központ igazgatója koszorúzott
Heinczinger István, Markos Károly és
Szatori János sírjánál.
CzJ
A grafikán Heinczinger István kántor tanító, ált. iskolai tanár, a Járási Forradalmi
Nemzeti Tanács elnöke látható

SZOCIÁLIS MUNKÁSOK NAPJA

Az önkormányzat képviselő - testülete köszöntötte a Szociális Munkások Napján a város szociális munkásait.

vonuló munkatársak szakmai életútját, eredményes munkáját. Levetítették a városi televízió munkatársa, Kovács Zsolt
által készített kisfilmet a szociális munkásokról. A város első
György Anita intézményvezető köszöntője után Ferenczi embere virág átadásával köszönte meg valamennyi kolléga
Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet. Bajók József- munkáját. Az ünnepség fehér asztalnál folytatódott.
né önkormányzati képviselő méltatta a jubiláló és nyugdíjba
CzJ

TÜNDÉRKERT

Megkezdődött a Tündérkert kialakítása a Rotary - ház mögötti parkban, a három tó környéki sétányon. A Városüzemeltetési Kft. munkatársai őshonos fafajtákat ültettek. A
sétáló utat az ötletgazdáról, a közelmúltban elhunyt Tolnai
Pál orvosról nevezték el.
CzJ

ÚJABB OSZTRÁK
ADOMÁNY ÉRKEZETT

Fotó: Kovács Zsolt (DVTV) / Osztrák adomány érkezett

Fotó: Kovács Zsolt (DVTV) / Tündérkert kialakítása

Újabb osztrák adomány érkezett Devecserbe. Az adományt
Ferenczi Gábor polgármester és a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ fogadta. Egy korábbi adománnyal érkezett
az a televízió, melyet az intézmény társalgójában helyeztek el.
CzJ

Közélet

-4-

2020. ÉV RENDŐRE DÍJ

Devecser Város Önkormányzata kitüntetéseket
adományozott a rendőrség, valamint az őket segítő rendvédelmi szervek
azon tagjainak, akik munkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a tavalyi év során. 1992-től Szent
György napján, április 24én ünnepeljük a magyar rendőrség napját, ekkor választotta
a sárkányt legyőző, és
a hitéért kiálló szentet védőszentjéül a
szervezet. E napon a
rendőrök mellett az
önkéntes tűzoltók, a
polgárőrök és a mezőőrök előtt is tisztelgünk.
Mivel a járványügyi
korlátozó intézkedések
nem tették lehetővé az
ünnep napján az elismerések átadását, így az idei
évben rendhagyó módon, későbbi időpontban november
18-án került sor az elismerések átadására a kastélykönyvtár lovagtermében.
Ferenczi Gábor polgármes-

ter mondott ünnepi beszédet,
melyben kiemelte a rendvédelmi szervek munkájának
fontosságát, egymásra utaltságát. Hangsúlyozta, városunkban kiemelkedően jó a
közbiztonság, köszönhetően
a Devecseri Rendőrőrs és a
társszervek hatékony, eredményes munkájának. Szobo-

szlai Tibor r. ezredes, az Ajkai
Rendőrkapitányság vezetője
ünnepi gondolataiban köszönetét fejezte ki Devecser Város vezetésének, hogy ilyen
formában, ünnepi keretek
között ismerik el a rendőrök
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munkáját. Bakos András a
Devecseri Rendőrőrs őrsparancsnoka számok tükrében
is szemléltette a város közbiztonsági mutatóit. A bűncselekmények száma jelentősen
csökkent, hiszen volt olyan
év, hogy 277 bűncselekmény
történt a városban, mely szám
a 2019 és 2020-as évben is 81-

beszédeket követően került
sor a kitüntetések átadására.
Devecser Város 2020. év Rendőre Díjat, Csordás Attila r.
főtörzsőrmester, a Devecseri
Rendőrőrs munkatársa vehette át. Devecser Város Önkormányzata a 2020. év Önkéntes Tűzoltója Díját, Somogyi
Dávidnak adományozta, míg
a 2020. Év Polgárőre Díját, Szövérfi Zoltánné
kapta. Mezőőri munkájuk elismeréseként
ajándékcsomagot vehetett át Eszenyi István
és Dombi István. Eredményes munkájuk elismeréseként, Ferenczi
Gábor polgármester
ajándékcsomagot adott
át az önkormányzat és a
Városüzemeltetési Kft.
nevében, Kovács Róbert főtörzsőrmester és
Év Rendőre Díj Gőcze Tamás főtörzsőrmester részére, akiknek
köszönhetően
fény derült egy
re csökkent. Az őrsparancsnok továbbá köszönetét fe- a Kft-t érintő bűncselekmény
jezte ki a városvezetés azon elkövetőjének kilétére. Az elirányú törekvései iránt, mely a ismerések átadását követően
közbiztonság javítását szolgál- az eseményt pezsgős koccinják, ilyen például a kamerás tás és állófogadás zárta.
Kovács Zsolt
térfigyelő rendszer. Az ünnepi

DÍSZPOLGÁRRA EMLÉKEZTEK

Faültetéssel emlékeztek Tornai Endre Devecser díszpolgára születésének 100. évfordulóján.
A várkertben a nagyiskola
mögötti sétaút a kisváros jeles
személyeiről elnevezve a Devecseri díszpolgárok sétánya
nevet kapta. Első fáját 2019
nyarán a 100 éves Világosi
György tiszteletére ültették
az ünnepelt jelenlétében. A
mostaninál Ferenczi Gábor
polgármester idézte fel a kivá-

ló szakember gazdag életútját,
a Devecserért végzett munkáját. A faültetésnél jelen volt a
család is. Fia, Tamás a neves
borász, a sikeres vállalkozó
Tornai Endre díjat alapított,
melyet évente a hagyományos
András napi bormustrán adnak át azon kitüntetetteknek,
akik sokat tettek a somlói borászatért és a hegy népszerűsítéséért.
CzJ

Faültetés Tornai Endre tiszteletére
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Kultúra
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„NEM ÉLHETETT FÚVÓS ZENE NÉLKÜL.”
Visszaemlékezés a két éve elhunyt tanárra, karnagyra, zenekar-alapítóra.
Állok a ravatalnál. A fejfán a felirat:
Ormándlaky Péter. Élt 68 évet. Ennyi
az élet? Élt 68 évet? Tudom, mindenki
itt végzi akár jó volt, akár rossz, hamis
vagy igaz, ismert vagy ismeretlen, szeretett vagy gyűlölt. A vége: élt …évet,
amelyhez az emlékezet hozzátesz még
néhány esztendőt.
Én az élőt látom, és felsejlik egy régi
temetés 2007-ből. Holcsek Lajsonét, a
kedves kolléganőt temettük. A Nap még
egyszer körülölelte a koporsót. Az újra
felerősödő szél messze vitte a trombitán
megszólaló Il silenzio (A csend) szomorú
hangjait. Az utolsó istenhozzádot a trombitán Ormándlaky Péter küldte. Búcsúzott a halottól. Most őt búcsúztatjuk. De
én makacsul az élőt idézem meg. 2002ben embermesét írtam róla. Izgatottan
készültem a találkozóra. Hiába volt több,
mint 10 évvel fiatalabb nálam, a zeneta-

nári és karmesteri cím és mint zenekar
alapító tekintélyt parancsolt. Péter barátsággal fogadott. Szívesen beszélt zeneszerető szüleiről, nyolc testvéréről, akik
vele együtt valamennyien jártak zeneiskolába. A kulturális szemléken együtt
énekeltek. Péter imádta a zenét, önszorgalomból napi 4 órát gyakorolt. A maga
választotta úton jutott el a Zeneművészeti
Főiskolára. Hajnalban újságot hordott
ki, hogy a tanulását fizetni tudja. Kitűnő
tanár lett. Alig lépett be egy iskolához,
fúvószenekart szervezett, „mert nem
lehetek meg zenekar nélkül” – mondta.
Mint egy mesebeli vándor, kis batyuval
érkezett Devecserbe 1998-ban. Szinte
mindenét a családjánál hagyta, mert „a
gyerekeknek jobban kell.” A devecseri
évekről 2009-ben folytattuk a beszélgetést. 1999. június 1-jén 20 furulyással,
18 rézfúvóssal és 2 ütőssel megalakítotamelyeknek eredménye: a zenekar az év
ták az ifjúsági fúvós zenekart. Hogy hakarácsonyán már közönségnek játszott.
mar eredményre jussanak, a karmester
„Szerencsés vagyok, mert a zene a szakúr átírta a kottákat a kezdők szintjére,
mám, a munkám, a hivatásom, a hobbim,
egyszóval a mindenem. Nagyon jól érzem
magam Devecserben. Megbecsülnek, és
ami a legfőbb: hagynak dolgozni, mert
tudják, hogy nem élhetek fúvós zene nélkül. – mondta akkor a tanár úr.
Most 12 év után újra megszólalt a
temetőben az Il silenzio fájdalmasan,
szívszorítóan. Hekele Dániel búcsúzott
tanárától. Mint ahogy a feketébe öltözött zenekar a jubileumi koncerten emlékezett karnagyára. Hallgatom remek
játékukat, amelyet nagyszerűen vezet
Hekele Fanni, az új karmester, de nekem
hiányzik a színpadról a korábbi karnagy,
akit a 20 év alatt megkedveltünk. A zenekarhoz tartozott, mint templomhoz a torony, temetőhöz a sír, sírhoz a fejfa, rajta
a felirat: Ormándlaky Péter Élt 68 évet.
Fotó: Váti András
VF

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 művelődési központban lehet leadni.

Advent
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A KARÁCSONYFA TÖRTÉNETE

Mint mindennek, a karácsonyfa állításnak is története van.

Az örökzöld növények tisztelete már az ókori népek hitvilágában is megjelent. A
karácsonyfa állítás hagyománya a XVI. században terjedt el a Német - római Birodalomban. Luther Márton volt az első, aki égő gyertyákkal díszített fel karácsonyfát.
Hazánkban először Brunszvik Teréz grófnő öltöztetett fel fenyőfát
1824-ben. Elterjedésében jelentős szerepe volt a Podmaniszky és a Bezerédy családoknak. Az aradi Alföld című újság 1862-ben arról számolt be, hogy egy nőnevelő
intézet növendékei Deák Ferencnek karácsonyfát állítottak, melynek ágain egy - egy
általuk készített kézimunka függött. A magyar szépirodalomban a karácsonyfa 1866ban, Jókai Mór A koldusgyermek című karácsonyi témájú elbeszélésében jelent meg.
CzJ

Devecser karácsonyfája

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS DEVECSERBEN

Advent – a karácsony előtti
örömteli várakozás ideje, a
kereszténység második legnagyobb ünnepének előszobája. Négy hét, amely a belső
megbékélés, az elcsendesedés, a magunkba tekintés,
az összegzés időszaka. Advent a hit, remény, öröm és
szeretet jelképe. Az adventi
koszorún régi hagyományok
szerint egy-egy gyertyát
gyújtunk azért, hogy ezeket
megerősítsük magunkban.
A „Devecseri Advent” programsorozat első vasárnapján
Bajók Józsefné önkormányzati képviselő keltette életre
az első gyertyát és mondta el

ünnepi gondolatait. Majd a
nemrégiben újjáalakult Őszi
Fény Nyugdíjas Klub adta elő
adventi műsorát Szilvás Roberta vezetésével.
December 5-én fellobbant a
városi adventi koszorún a második gyertya lángja. Ahogyan
az első gyertya, úgy a második
színe is a lila, advent liturgikus színe. A második gyertya a reményt szimbolizálja,
melyet Ihászné Szabó Katalin önkormányzati képviselő
gyújtott meg, és mondta el az
adventhez kötődö gondolatait. Az adventi koszorú második gyertyája azt is jelzi, hogy
kézen fogva, egymást bátorít-

va, biztosan célba érünk. Az
ünnepi pillanatokat a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskolájának tanulói varázsolták meghittebbé.
Felkészítőjük Antal Ilona hitoktató.

Máltai Szakiskola adventi műsora

Advent első gyertyája
Idén a város adventi koszorúját a Városüzemeltetési Kft.
készítette el, a betlehemet pedig a Vackor Óvoda dolgozói,
Imri Zoltánné Szilvia, Benkő
Istvánné Ildikó, Martonné
Májer Mária, Göncz Attiláné
Zsuzsa, Tahinné Földi Zsuzsa
és Csenkiné Varga Zita újították meg.
A karácsony úgy válik igazán ünneppé, ha együtt töltjük, együtt várakozunk, ha
találkozunk, beszélgetünk
családtagjainkkal, barátainkkal és ismerőseinkkel. Kiváló
alkalmat kínál erre a „Devecseri Advent” programsorozat valamennyi rendezvénye.
Hangolódjunk együtt 2021
Karácsonyára!
FZs
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FEKETE ISTVÁN SOKSZOR JÁRT DEVECSERBEN…
RORÁTE
Fekete István (1900 – 1970) 1928 és 1941
között volt az ajkai 6000 holdas Nirnsee
birtok intézője. A szomszédos Ajkán élt
családjával, s itt születtek gyermekei is.
Írói pályáját a gazdatiszti munka mellett
itt alapozta meg éjszakába nyúló írással.
Alkalmazója, a gazdasági sikerek, a kitűnő gazdatiszti hozzáállás ellenére mégis
nehezményezte írói ambícióit.
Fekete gyakorta megfordult Devecserben. A korabeli helyi sajtó is hírt adott
róla több ízben. Fia, ifj. Fekete István,
aki Chicagóban él, íróként is sikeres, írásaiban emlegeti a környéket, ahol éltek,
s beszámol devecseri útjaikról is. Az
író-gazdatiszt egy alkalommal, 1940ben Kassára volt hivatalos, írói fórumra.
Személygépkocsiját ekkor átmenetileg
nem vezethette, mert egy lovaskocsival

történt ütközés miatt a rendőrség ideiglenesen bevonta a jogosítványát. Hogy
ott lehessen a jeles rendezvényen a nála
10 évvel fiatalabb, alkalmi sofőr, a devecseri Gáspár György (1910 – 2005) vitte
el Kassára az írót. Felvetődik az utókor
emberében, miről is beszélgethettek a
hosszú autóúton? Már sohasem tudjuk
meg. De álljon itt egy rövidke elbeszélés-részlet Fekete István tollából a karácsonyt várva:

„Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az
álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak.
És még nem tudják: sírásra vagy nevetésre
nyíljanak-e, avagy aludjanak tovább. Hát,
csak pislognak. Enyhe az idő, a szél csak a
kerítések mellett lézeng, ámbár elég hűvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt,
néhol nem, és a csizmák nem kopognak

TUDJA, HOGY HONNAN
SZÁRMAZIK A SZALONCUKOR?

A szaloncukor készítésével a XIX. század első harmadában
kezdtek el foglalkozni a magyar cukrászok. A fondantcukor
minden szaloncukor őse franciaországi eredetű. A XIV. századból származik a túltelített cukoroldat, amely felfőzéssel
készülő, puha, kikristályosított massza. A karácsonyfa állítással terjedt el.
CzJ

a gyalogjárón, inkább csak cuppognak.
Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol
csak árnyak járnak. Néhol kis lámpások
imbolyognak és mutatják, hova kell lépni.
Ámbár hiszen sár van mindenütt. Az ég
még sötét. A tegnap gondja, mintha még
aludna, a mai még nem ébredt fel. S a
falu csak tiszta önmagát viszi a hajnali
misére. Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs.
A külső mozgás bekúszik a templomba s
megnyugszik. Suttog egy kicsit, vár, s amikor már a gyertyák lángja is meggyúlik
a várakozástól, felkiált az időtlen vágy:
„Harmatozzatok égi Magasok!” Mise végére egészen bemelegedett a templom,
szinte otthonos lett. Legalább is így érezte
ezt Baka Máté az alszegből, de így érezte ezt Hosszú Illés is ugyanonnan. (…)”
MMK

„ITT VAN A MIKULÁS,
ITT VAN MÁR...” Folytatás a címlapról

Sokan gyűltek össze a 15 órakor kezdődő mikulásfutásra,
mely a művelődési központ elől indult, majd egy várkerti kör
megtétele után a rendezvénytér bejáratánál ért véget. Elismerésben részesült a legfiatalabb versenyző Sultész Teodóra és a
legidősebb Tahin József. A verseny első öt helyezettje a Pizza
Nektek jóvoltából pizza kupont vihetett haza.
A színpadon az Adrenalin együttes mikulásváró műsorával
hangolódhattak kicsik és nagyok a Mikulás bácsi érkezésére,
aki a gyerekek nagy örömére hamarosan meg is érkezett. A
rendezvény sztár fellépője Gregor Bernadett volt, aki számos
színdarabban, filmben és sorozatban szerepelt, és munkásságát Jászai Mari díjjal is elismerték.
FZs
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JELENTÉS A BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZÁBÓL…

A Biztos Kezdet házának vezetőjét kérdeztem. Kérem, mutatkozzon be, hol dolgozott eddig? Miért választotta ezt a munkát
hivatásul?
- 2013. január -je óta én töltöm be ezt
a pozíciót. Szakmai vezetőnk, Preininger-Horváth Edina a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Középdunántúli Régiójának regionális ügyvezetője lett, így már
nem ő képviseli a gyerekházat.
Több mint 9 éve kezdtem itt dolgozni.
Óvodapedagógusi és közoktatási vezető
diplomákkal rendelkezem. Kb. 20 évet
dolgoztam óvodában és 5 évet eltöltöttem
a devecseri gyerekjóléti szolgálatnál is,
családgondozó munkakörben. A Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Káptalanfai csoportjában 26 éve vagyok önkéntes és 7
éve a csoportot is vezetem. Ez a mostani
beosztásom remekül ötvözi a pedagógiai
és a szociális munkát.
- Az itt töltött idő alatt mit tapasztalt a
szülők, gyermekek körében? Mennyien
látogatják a foglalkozásokat?
- A gyerekházban 0-3 éves gyermekekkel
és családjaikkal foglalkozunk. Még egy
érettségizett kolléga dolgozik 8 órában
(Vér Lajosné, aki Csabrendekről jár be)
és egy 4 órás segítő (Király Apollónia
helyből) munkatárs a gyerekházban.

A kicsiket elsősorban az édesanyák hozzák a foglalkozásokra. Átlagosan 18-20
gyermekkel foglalkozunk, ez kb. 12-14
családot jelent. Naponta 2-3-4 család érkezik, de ünnepek, közösségi programok
alkalmával ennél jóval több is jönnek.
Munkánkat heti terv szerint végezzük:
ebben megjelennek az ünnepek, az időjárás, az állatok, a növények, a hagyományok, szokások stb. Minden kisgyereknek tortával ünnepeljük a születésnapját.
- A gyermekekkel foglalkoznak főként,
vagy kiterjed szélesebb körre is a munkájuk?
- Valóban, szélesebb körben dolgozunk,
mert a felnőttekre is irányulnak foglalkozások: kézműveskedünk, beszélgetünk
a gyermeknevelésről, párkapcsolatokról,
de akár önéletrajzot is írunk. Receptklubot tartunk, ahol közösen sütünk-főzünk. Segítünk hivatalos ügyek intézésében, papírok kitöltésében, de még a
mosásban is. Adományokat is közvetítünk a hozzánk járó családoknak.
- Miben mérhető le a fejlődés a gyermekek körében?
- A gyerekházba rendszeresen járó kicsik
felkészültebben érkeznek az óvodába:
tudják, hogyan kell használni a mosdót,

hogyan terítünk tízóraihoz, ülve étkezünk, evőeszközzel. Megismernek sok
mesét, verset, dalt és mondókát. Mozgásfejlesztő eszközeinkkel sokat játszanak,
így ügyesedik mozgásuk. Munkánkat
korai fejlesztőpedagógus is segíti, aki
kéthetente érkezik hozzánk.
- Befolyásolta-e a munkát a koronavírus
jelenléte? Hogyan küszöbölték ki a nehézségeket?
- A pandémia egy ideje alatt létszámkorláttal, egy ideig pedig online működtünk.
Messenger csoportot hoztunk létre a családok számára. Ide töltöttünk fel minden
fontos információt. A foglalkozásokat a
heti terveknek megfelelően minden nap
megtartottuk.
Heti egy alkalommal felkerestük a családokat, megbeszéltük velük az aktuális problémáikat, heti tízórai csomagot,
maszkot, fertőtlenítő szereket és élelmiszer csomagokat vittünk. A szülők
egyesével felkereshettek bennünket és
a járványügyi szabályok betartása mellett segítettünk ügyeik intézésébe. Ez
az időszak tagadhatatlanul, megviselte
a családokat és bennünket is, hiszen a
munkánk fontos része a bizalmon alapuló személyes kapcsolat.

Alapítva 1927-ben

- Mi a rövidtávú terv az év hátralévő részében?
- Most ismét a vírushelyzet határozza
meg mindennapjainkat és a terveinket
is. Az év vége mindig nagyon mozgalmas
nálunk. Készülünk a Mikulásra, adventre
és a karácsonyra. Minden anyuka készíthet adventi koszorút, mécsestartókat,
karácsonyfadíszeket. A kicsik csomagot kapnak a Mikulástól, karácsonykor
viszont az egész családot megajándékozzuk.
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- Mi az elképzelésük, feladatuk előretekintve a 2022-es naptári évre?
- Az eltelt idő alatt már kialakítottuk a
gyerekház életét, ritmusát. Munkánkkal
az aktuális történésekhez és a hozzánk járók igényeihez kell alkalmazkodnunk. Az
élet minden területét igyekszünk érinteni, mint egy családban. Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk járó családok megtapasztaljanak olyan dolgokat, melyeket
az életük során meg kell oldani.
Még milyen biztató sikerekről, apró örö-

mökről tud beszámolni az elmúlt időt
tekintve?
- Nagy öröm számunkra, hogy kicsinyeink ügyesen és okosan indulnak tőlünk
az oviba. Sokan visszajárnak közösségi
programjainkra, vagy éppen beszélgetni,
alkotni valamit. Az anyukák később is
eljönnek tanácsot vagy segítséget kérni
tőlünk, bizalommal vannak irántunk.
Kell ennél több.
MMK

FELELŐSSÉG ÉS SZERETET - ÚJABB ADOMÁNY AUSZTRIÁBÓL A
DEVECSERI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK
Egyre erősödik, már szinte tombol a koronavírus negyedik hulláma. Mindenkit
veszélyeztet: oltottakat, oltatlanokat, védetteket, de főként
a védteleneket, a gyerekeket.
A gyerekeket, akik naponta
iskolai osztályközösségek, kisebb-nagyobb tömegek részeseiként ki vannak téve a vírusfertőzés veszélyének.
Az irántuk szeretetet és felelősséget érző felnőttek a segítség módját keresik, és meg is
találják. Így volt ez jelen esetben is, november közepén,
amikor régi kedves pártfogó
ismerőseink, az eisenstadti
Soroptimista Club vezéregyénisége, Eva-Maria von Henne-

berg asszony és Herbert Welebil úr elhozták iskolánkba
magánadományukat, ötszáz
egészségügyi maszkot.
A látogatás – a már megszokott módon – kedves kölcsönös ajándékozással kezdődött.
Ezután érkeztek el a találkozás legizgalmasabb pillanatai,
amikor is német nyelvű játékban, „Wort-Spiel” szócsatában
bizonyíthatták 6. osztályos tanulóink alakuló nyelvtudásukat: szókincs, bemutatkozás,
köszönetnyilvánítás…
Felelősség és szeretet
Vendégeink látogatása megmutatta felelősségérzetüket, Jó egészséget, sok örömet kí- ket segítségükért!
szeretetüket tanulóink iránt. vánunk további életükben!
Ihász Petronella
Hálásan köszönünk mindent. Fogadják hálás köszönetün-

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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AZ ÉN KARÁCSONYI EMLÉKEIM
„Az időseknek, hogy emlékezzenek, a fiataloknak, hogy megismerjék elődeik korát.”
Nekem a karácsony az ünnepek ünnepe. volna? 17 biztos, hogy van, mert a nagy- néhány hónap múlva két rendőr kísérte
Így volt ez már apró gyerekkoromban nénémék ott laknak. De hallottam vala- az utcán a „tanár urat”. Kiderült, hogy
is. Nem az ajándék miatt! A háború és hol 19-ről is (megye!), hát a nagy noszo- diplomája sem volt. Sok-sok gyönyörű
az utána jövő néhány év elvitte – a mai gatásra bátortalanul kimondtam: 19! A karácsony telt el azóta. Meseszép volt,
fogalommal mért – ajándékot. Az apák tanár úr először „elájult”, majd éktelen ahogy a gerendára akasztott kis boróka
fából, fémből, kukorica csutkából fúrhangon ordítozni kezdett. Drága anyám „táncra kélt” egy-egy ajtónyitásra. Nem
tak-faragtak-szegeltek össze kis játékofeledem a pásztorozást a barátaimmal.
védeni próbált: de hiszen még csak elkat, az anyák szaloncukrot főztek, hozzá
A kis istállót a jászollal, a figurákkal,
sős! A tanár meg sem hallotta. Én teljepapírt vagdostak, cakkoztak.
amelyeket kis szülői segítséggel magunk
sen megsemmisültem. Az éjféli misén barkácsoltunk össze. Számolni még alig,
A karácsonyt akkor is, ma is a várakozás, a békés hangulat, a feldíszített fe- csak álltam szüleim kezébe kapaszkodva de osztozkodni már tudtunk a „Men�némán. Kis elégtételt éreztem, amikor
nyből az angyal”-ért kapott
nyőn az angyalhaj, a gyertyák,
dión, almán, szaloncukron,
a szaloncukor, a családi összenéhány filléren.
jövetel jelentette. Mindig (ma
is) azt éreztem, hogy az emMa is hallom fönn a kóruberek közt szétárad a szeretet,
son zengő örökszép Gárdoamelyből az ünnepek utánnyi-éneket: „Fel nagy örömra is marad egy kevés. („Ha
re!” És amit semmi nem
elmúlik karácsony, a szerepótolhat: az unokák verse,
tet lángja halványabban ég.”)
gyönyörűséges éneke, kis keEgyetlen esetre emlékszem,
zükkel készített, a világ legamikor a szeretetet, a megszebb, legdrágább ajándéka.
ható készülődést gyötrődés és
Hát mindezért a karácsony
szégyen váltotta le. Közvetlen
a legmeghittebb ünnepünk.
a háború után kissé felengedett a szorongás. A barátságban lévő családok már látogatni merték egymást. Volt
„Karácsony ünnepén
miről beszélgetni! Szenteste
mindenhol gyertya ég
mi is átmentünk a szomszéd
Békesség jelképe
családhoz, hogy ott társaságban gyorsabban teljen az idő
a gyertyaláng
az éjféli miséig. MeglepetéMindenhol gyújtsatok
sünkre egy idegen férfi is volt,
gyertyákat emberek,
aki tanárként mutatkozott be.
Nagy hangon beszélt utazáÉgjen a gyertyaláng
sairól, „hőstetteiről”, majd
mindenhol már!”
hirtelen lecsapott rám: - No,
gyerek, hány kerülete van
Budapestnek? – Megszeppentem. Honnan tudhattam
Grafika: Trombitás Veronika
VF
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TÉLI ANZIX
Télen különlegesen szép látványt nyújtanak a Makovecz - lakópark bakonyi tájra jellemző házai. Immár tíz éve, hogy megépült a városon belüli kisváros, és sokan új otthonra leltek benne. Az építész mester megálmodta szárnyas kápolna pedig az
összefogás jelképe lett. Karácsonyi üdvözletként mi mást is kívánhatnánk az itt élőknek: Béke és boldogság legyen köztük!
CzJ

AZ UTASOK JAVASLATAIT FIGYELEMBE VÉVE BŐVÜL
AZ ÚJ VASÚTI MENETREND

December 12-én, vasárnap lép életbe a MÁV-START
2021/2022-es menetrendje, amelyet idén első alkalommal,
online társadalmi egyeztetés során lehetett véleményezni.
A közszolgáltatást megrendelő Innovációs és Technológiai
Minisztérium döntése alapján, a nyáron beérkezett érdemi
észrevételekből több fejlesztés is megvalósul már a decemberi menetrendváltástól. Ezáltal az új menetrend nem csak a
pályafelújítások, járműbeszerzések révén lehetővé vált módosításokat tartalmazza, hanem a lakosság javaslatait is figyelembe veszi, hogy még inkább az utasok igényeihez igazított
gyakorisággal és indulási időkkel közlekedjenek a vonatok.
Forrás: Internet
Ennek ellenére a zalaegerszegi Göcsej Intercity továbbra sem
áll meg Devecserben, ami miatt marad a két óránkénti budaAz indulási időpontokban a korábbi menetrendhez képest
pesti utazási lehetőség. Míg a szomszédos Ajkán ez óránként pár perces eltérések lesznek december 12.-e után. Figyeljék
valósul meg. Sokszor emiatt a devecseri utazók, a gyorsabb
hazaérkezés miatt városunkba már ajkai átszállással, busszal a változásokat!
közlekednek.
MI
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A 20. ANDRÁS-NAPI BORMESTER TALÁLKOZÓ MARGÓJÁRA
Tornai Tamás, a somlói Tornai Pincészet
tulajdonosának ünnepi gondolatai szőlőről, borról boldogulásról.
„Lassacskán a végére érünk egy újabb
évnek. Az ilyenkor szokásos számadás
számunkra most nem csak egy évről,
hanem sokkal többről szól: 20, 75 és
100 évről.
Húsz év, 20 András-napi Bormester Találkozó, sok-sok előadás és vita.
Tornai Endre, a somlói gazda és barátja, Dr. Bakonyi Károly, a tudós 80. születésnapja alkalmából szerveztük meg
előszőr, és András napon azóta is évről
évre megtartjuk a találkozót, ahol a borvidék termelői és a tudomány képviselői
közösen keresik a legjobb utat a Somló
és borászata számára. E tanácskozások
legfontosabb eredménye, hogy nagyobb
perspektívában láthattuk és érthettük
meg helyzetünket, találhattunk hosszútávon is működő megoldásokat bajainkra.
75 éve kezdődött a Tornai Pincészet
története. Lépésről, lépésre haladva nem
könnyű tartani az irányt, de a baráti kapcsolatoknak és a Tornai Pincészet körüli
szakmai nyüzsgésnek is köszönhetően
sikerült kimagasló nemzetközi eredményeket elérni.
100 éve született Tornai Endre, a pincészet alapítója. A mostani találkozón
felidéztük fordulatokkal teli életét, ma
is velünk élő világszemléletét. Pályája
örök tanulságul és útmutatásul szolgálhat minden cselekvő ember számára:
hit, vízió, egymásra figyelés és akarat

hogyan képes leküzdeni az akadályokat,
és hogyan képes csodálatos eredményekre, legyen bármilyen a rendszer, amelyben élünk.
Ez a mostani, tudományos értékű
konferencia akkor is családias hangulatú maradt, amikor az elmúlt 20 év - 20
tanácskozás apropóján a következő 20
esztendőre igyekeztünk előre tekinteni:
Nagy István agrárminiszter az időnkénti számadás fontosságát is hangsúlyozva a vidékfejlesztés hosszútávú céljait és nagyvonalú támogatási rendszerét
mutatta be.
Fiáth Attila nemzetközi borakadémikus előadásában azt elemezte, milyen
új fogyasztói igényekre érdemes odafigyelnünk, és hogyan tudunk ezeknek
– önazonosságunk megtartása mellett
– jól megfelelni.
Nyitrainé dr. Sárdy Diána a Magyar
Agrár-,és Élettudományi Egyetem Budai Campusának igazgatója a magyar

szőlész-borász képzés és kutatás új, nemzetközi színvonalat biztosító struktúráját
mutatta be.
Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsának elnöke arról beszélt, hogy
a magyar borásztársadalom egyedülálló
jogosítványokkal rendelkező önigazgatási rendszere hogyan tudja eredményesen felkészíteni, irányítani és támogatni
a borászati vállalkozásokat a következő
évtizedekben, hogy jól alkalmazkodva
sikeresek és eredményesek legyenek.
Ritka az ilyen alkalom, hogy egy szakterület legfontosabb képviselői közvetlen
hangnemben, nagy nyitottsággal tudjanak együtt lenni, és eszmét cserélni.
Talán ebből a szempontból sem volt hiábavaló az elmúlt 75 év. Tudjuk: az érdemi fejlődés mindig eredeti gondolatokkal indul. Az ilyen gondolatok pedig
nem születnek magukban. Kell hozzá
az eszmecsere, a nézetek ütköztetése…
és a jó bor.
A Tornai Pincészet alapítójának küzdelmei pedig azt üzenik, hogy a ma emberének aggodalmai a sokszor nagynak tűnő kockázatoktól alaptalanok,
hiszen bizonyára mind eltörpülnek egy
100 éve született, sikeres ember ténylegesen megélt, túlélt és tanulságként is
érvényes „kalandjai” mellett.
Sokszor nehéznek érzett helyzetünk
igencsak jól viselhető, ha mindennapjainkban megtaláljuk az alkotás örömét.
Ráadásul minél küzdelmesebb az út,
annál nagyobb a siker öröme.
Erdős Gábor

Borászat
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AZ ÚJBOR NAPJÁN
Régi, kedves hagyományt őrzünk még
néhányan a Honvéd utcában. Lakói szorgos, összetartó emberek, sajnos sokan
már nem élnek közülük. November 11
- én hármasban ünnepeltük az újbort.
Erdélyi László ügyes kezű lakatos műhely melletti pincéjében köszöntöttük a
névnapján Oszkó Márton remek festőt,
aki saját készítésű új borával érkezett. A

BARCZA PINCÉSZET
Barcza Bálint szőlész-borász a facebook-on írta örömében:Végre az utolsó
préselés november 8-án.
Éppen két hónapja szeptember 8-án
került présbe az első szőlő. A szüret mindig nagy kihívás, az idegek játéka. Megtalálni a tökéletes időpontot, hogy optimális legyen a szőlő savban, cukorban
és érettségben. Aztán jönnek az esők és
kiderül, ki bírja tovább cérnával, ki mer
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gyöngyöző, fényes nedűt kóstolgatva dicsértük a termelője eredményes munkáját, a halvány hagyma színű rozé, „ojtott
izabella” fenséges ízét és illatát. Közben
kacsazsíros kenyér is került az asztalra
lilahagymával. A vidám beszélgetést a
néha fel - felcsendülő magyar nótázás
szakította félbe. Az anekdotázás során
számos egykori tanító, iparos mester,

körzeti orvos alakja kelt életre, közénk
költözött a mesés múlt. A beesteledett
jánosáldáskor, a búcsúpohárnál felsejlett a jövő. Emígyen köszöntünk el egymástól: - Bízunk abban, hogy 2022-ben
sem éhezni, sem szomjazni nem fogunk
a mondás szerint. Így legyen!

több kockázatot vállalni, hogy megszülessen a csoda. Én mindig bevállalós voltam, és általában ráfáztam...
Idén segített a természet. Számtalan
apró terület termését takarítottuk be,
mindet olyan időpontban, mikor éppen optimálisnak láttam. Mint egy nagy
szimfónia megkomponálása. Csak olaszrizlingből nyolc különböző időpontban
szüreteltünk. Arra már ki sem térnék,

hogy szeptember 9-én két mustfokkal
többel szedtünk olaszrizlinget, mint november elsején...
Folyamatosan kóstolom az új borokat,
és az erjedő tételeket. Nagyon boldog vagyok, mert bizony mindent megtettünk,
hogy nagy dolgok születhessenek.
És születnek...
Kigyűjtötte: MMK

CzJ

ÁTADTÁK AZ IDEI VINCE DÍJAKAT A MAGYARORSZÁGI
BORSZAKMA SZEREPLŐINEK
Magyarország legjobb borait, párlatait, bortermelőit, borbárjait és borkereskedőit jutalmazták a Vince Díj pénteki
átadó ünnepségén, a Vince Gálán a budapesti Marriott Hotelben, ahol a nagyközönség is megkóstolhatta az elismerésre jelölt tételeket.

A Vince Díj szeptember végén indult
szavazásán az érdeklődők szakmai és
közéleti nagykövetek által javasolt tételekből választhatták ki kedvenceiket
8 kategória 33 alkategóriájában, 3-3 tételből. Az egyéb fehérbor kategóriát a
somlói Tornai Pincészet 2019-es Top Se-

lection Aranyhegy Juhfarkja nyerte. A
tradicionális eljárással készült pezsgők
közül a Kreinbacher Birtok BrutClassicot (Nagy-Somlói borvidék) választották
a legtöbben.
MI

„A SZIGET PEDIG LEGYEN
KARÁCSONY!”
Apró sziget egy vulkán tetején. Az Ausztráliához tartozó Karácsony - sziget az Indiai - óceánban fekszik, 350 km -re Jávától. Nevét a XVII. században William Mynors, a Brit Kelet
- indiai Társaság Royal Mary nevű hajójának kapitánya adta,
aki 1643. december 25 - én, karácsony napján érkezett ide.
Cz J
Karácsony - sziget zászlója
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MI ÚJSÁG A SOMLÓN?

Az elmúlt években rendszeresen beszámoltunk – egy-egy borász megkeresésével – arról, mi újság a Somlón. Most
sem teszünk másként, megkerestük dr.
Vári Kovács József - Székesfehérváron
élő jogászt - somlói szőlész-borászt,
hogy érdeklődjünk a somlói életükről,
a szőlőről, a borról, a Somlón töltött
időről…
- Hol helyezkedik el a szőlőjük, s mikor
kerültek ide, a mi vidékünkre?
A majdnem egy hektár szőlőterület a
Szent Ilona kápolna alatt helyezkedik el.
Mondhatom, hogy a hegy egyik legjobb
fekvésű, legbenapozottabb területe, úgy
200-250 méter magasan, a Somló derekán.
2006-ban vásároltuk a szőlőt,
ami visszamenőleg 150 évre,
mindig a Jeney família birtoka volt. A pincét, présházat
1930-46 között építették.
- Mi inspirált egy székesfehérvári jogászt, hogy 100 km-re
az állandó lakhelyétől szőlőt
vásároljon, gondozza tavasztól, őszig, s aztán felügyelje a
must forrását, kezelje a bort?
Bár nem vagyok iszákos fajta, de a jó bor mindig érdekelt. Éppen emiatt a ’90-es
évek végén elvégeztem egy sommelier
tanfolyamot. 2000 körül pedig - talán már
hozzáértőként - részt vettem egy somlói borkóstolón. Mély nyomot hagytak
bennem a kitűnő borok. 2005-ben pedig,
mikor a hegyen jártam, bort kóstoltam, a
lenyugvó nap besütött a pincébe…, hajh,
akkor eldőlt minden! Aztán 2006-ban
megvásároltuk a mai birtokot.
- Már eltelt 15 év a vásárlás óta. Hogy érzi
magát szőlősgazdaként itt a hegyen?
Gyakran eszembe jut Édesanyám. Már
igen beteg volt, amikor elhatároztam,
hogy szőlőt veszek a Somlón. Elmondtam
neki is a tervemet. Azt mondta csendesen: „Fiam! Te szőlőt? Munkát ne vegyél!”
- Nem ismerte az új keletű mondást, „Ki
szőlőt vesz, munkát vesz!”…?
Akkor azt gondoltam, majd megbirkózom
én ezzel, nem lesz ez olyan nagy ügy. Más-

Borászat

fél évtized múltával látom, mennyire igaza
volt Édesanyámnak. Rengeteg a tennivaló,
ha igényesen szeretnénk végezni a szőlő
adta tennivalókat. S az igaz, hogy a szőlő
a görbe hátú embert kedveli. Jórészt, ill.
mondhatom mindeddig magam végeztem
a munkálatokat. Idéntől, haszonbérbe
adtam (igényes, megbízható embernek)
a terület egy részét. Magamnak a kedvenc
fajtámat, a rajnai rizlinget tartottam meg,
úgy 2000 m2 területen. Ennek termése bőven fedezi a szükségletünket. Még a jó ismerősöknek, a baráti körnek is jut belőle.
- Milyen lett az idei termés? Elégedett-e,
ha a forrásban lévő, már-már letisztuló
borra gondol?

Alapítva 1927-ben

juhfark 3-4 évesen a legjobb.
-Sokat, és már úgy két évtizede beszélgetek a szőlősgazdákkal a borokról. Nem egy
öreg somlói ember, szőlősgazda mondta el
nekem, hogy a vegyes szőlőből van a legjobb bor. Mondták ezt nyomatékkal, kicsit
„megsértődve” azon, hogy a jelenlegi, hivatalos borkultúra szinte csak a fajtiszta
borokat preferálja. Mi erről a véleménye?
Milyen borfajták a kedvencei?
Megvallom, egyetértek a régi gazdákkal! Vegyes fajtából kitűnő bor készül.
Kiegészítik egymást a fajták. Valóban, a
régi paraszti borok, nem kimondottan
fajtaszőlőkből álltak össze, de kitűnő íz
világot hordoztak. Azok a borok is hos�szú ideig tárolhatók voltak. A
házasított bor, ami elfogadott
napjaink borkultúrájában,
kicsit a vegyes borokat utánozza. Jómagam olyannyira
szeretem a vegyes bort, hogy
a jelenleg parlagon lévő területemre régi somlói fajtákból
tervezek telepíteni: sárfehér,
bakator, régi fajta olaszrizling, amelynek fürtje olyan
öklömnyi nagyságú, formájú. Meg valamennyi juhfarFotó: Füstös Zsuzsi / A havas Somló
kot, mert az nekem egyelőre
Az idei termés nagyon szép! Perfekt mó- nincs.
don egészséges volt a szőlő. Ilyen gyönyö- - Idéntől haszonbérbeadásba került a terürű még sosem volt! Idén még egy száza- let egy része. Nem bánták meg a Somlót?
léknyi bajt sem láttam az ültetvényen. Azt elmondhatom, hogy minden nehézHáromszor permeteztem csak, biosze- ség ellenére a Somló iránti szerelmem
rekkel. Nem vagyok bejelentkezve, mint nem csökkent, még inkább elmélyült. A
biobor-termelő, de több éve már, hogy szőlőben dolgozni tagadhatatlan kikapígy védem a termést. A must tán cukor- csolódás. (Még antikváriumban érzek haban lehetett volna magasabb, dúsabb, de sonlót a régi könyvek közt kutakodva.) Ha
az egyéb összetevők, savasság, ásványos- a Somlón dolgozom, átkapcsol a lelkem
egy másféle állapotra, egy más világra,
ság..stb., igen kielégítő. A mennyiség is a
mint a mindennapok. Minden egyes tőke
területnek megfelelő. Persze a végső eredegyedi, egyedi bánásmódot kíván. Szemény, a kitűnő bor néhány év munkája.
retek velük bíbelődni. Koronaékszere a
- A tapasztalatom az, hogy nem jellemző Somló kis országunknak a borvidékek
a több éves bor a piacon…
között is. Egy borokhoz igen értő tokaji
Valóban, időnap előtt piacra dobják a bo- borász-szaktekintély mondta nekem egyrokat általában. Talán a bevételi kényszer szer: „…tartósabbak a ti somlói boraitok
sürgeti az eladót. Pedig a somlói igazán a miénknél, és a savaitok is jobbak.” Ez
tartós bor. Tartósabb, mint más borvi- az igazság! És kell ennél szebb értékelés?
dékek termése. Tapasztalatom, hogy a
MMK
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VÉRADÓK KITÜNTETÉSE
Méltán kapnak elismerést azok a véradók, akik kitartó rendszerességgel adnak vért, s ezzel segítik a rászorultakat, hogy
visszakaphassák egészségüket, vagy éppen megkönnyítsék az
életüket. Látva a véradás gyakoriságát, valóban megérdemlik
a tiszteletet, az elismerést önzetlenségükért!
Ajka -Tapolca - Devecser térség kitüntettjei :
Somogyiné Titi Beáta 30x
Burján Ernő 60x
Kulics István 60x

Farkas József 80x
Pölczmann István 90x
Preininger István 110x

Köszönjük önzetlenségüket!
Tisztelettel: a „Devecseri Ujság” szerkesztősége és olvasói is.
Kigyűjtötte: MMK

AZ ÉN HÓESÉSEIM
„Az időseknek, hogy emlékezzenek, a fiataloknak, hogy
megismerjék elődeik korát.”
Leesett az idei első hó. Hajdanában menetrend szerint
szokott érkezni. Olyan rég láttam igazi hóesést, hogy Bogi
unokám kedvenc mesehőse a
Téli tücsök ugrott elém Csukás
István nagyszerű könyvéből,
hogy vele együtt kérdezzem:
„Mire emlékeztet a hóesés?
Mire is?” Még kicsike ember
voltam, a hóesés meg hatalmas. Akkora, hogy lakásunk
ajtajától alagutat kellett „fúrni”, hogy az udvaron álló kerekeskútig eljussunk. A meredek
hófalba betűket, képeket kapartam, hogy megörökítsem
a zord telet. Kár, hogy az utókornak szánt jelzéseim az első
napsütéssel megsemmisültek.
Csak a szegénység maradt meg
a következő télre is, no meg a
hó. Az utcánkban csak Horváth Gyuszinak volt szánkója. (Na, ja, édesapja állomásfőnök volt!) Gyakran lestük
hidegcsípte orral, hogy mikor
jelenik meg Marika húgával
és a csodával; a szánkóval.

Jó gyerekek voltak, hagyták,
hogy mi „szánkótlanok” húzzuk őket, de egy-egy fordulóra
mi is felülhettünk. Alkalmanként barátommal „hősökké”
váltunk, mer megmertük hógolyózni Vesztróczy Panni
hátát. Hamar rájöttem, hogy
szégyenletes „hőstett” volt.

derűvel fogadtuk, amikor felborultak. (Nevetni nem volt
illő.) Gyermekkorom legszebb
emlékei közé tartozik, amikor
csikorgó hóban igyekeztünk
karácsonykor az éjféli misére. Felnőttebb korom is tartogat „elsőhavas” emlékeket.
Néhány hónapja dolgoztam

Fotó: Váti Ferenc
Az iskolában Gerecs Elemér
osztályfőnök vitt bennünket
szánkózni a Birkás dombra.
Akinek nem volt „járműve”,
beosztotta a büszke szánkótulajdonosok közé. A tanár
úr is lesiklott, mögötte Ilona
tanárnő kapaszkodott. Enyhe

a faluban, amikor a település
két vezetője hajtónak hívott
kettejük vadászatára. Fogalmam sem volt a teendőkről,
de mentem, mert kecsegtető
volt az ajánlat; néhány nyúl,
esetleg pár kg vadhús szüleim
bizonyára örülnek majd neki.

Jártuk az erdőt, mezőt. Kezem,
lábam majd lefagyott. A vadászat végeredménye; egy kis
vézna vadnyúl. (No, ezt oszd
el háromfelé!) Más alkalommal Ughy Ottó kedves barátom hívott a Somlóra. Néhány
helyen a vastag hóban derékig
süllyedtünk. Többször kihúztuk egymást amíg a pincéhez
értünk. Bent néhányszor elvertük a szomjunkat, de tény,
hogy lefelé alig vettük észre a
hóakadályokat. Életem egyik
legcsodálatosabb hóesése is a
Somlóhoz kötődik. Már korosodó fejjel választott társamat
hova is vihetném, mint a Somlóra. Útközben – október volt
– néhány gyümölcs még a fán,
itt-ott szőlő a tőkén és enyhe,
cirógató napsütés. A kilátóban
Miska barátom öleléssel fogadott és mindent elénk rakott,
ami a konyhában volt. A csoda az ablakon túl jelent meg.
Lassan, méltóságteljesen nagy
pelyhekben hullani kezdett a
hó. A felhők örömükben nyílhattak ki, mert lefelé menet
híre sem volt a hónak.
Váti Ferenc

Ajánló
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„DEVECSER A SOMLÓ
FŐVÁROSA…”
A HEGYKAPU ÉTTEREM
VENDÉGKÖNYVÉBŐL…
Ezt a címet Devecser Önkormányzata, már több mint
egy évtizede „levédette”. Szép, felemelő, büszkeségre okot adó cím, amelyért a kisvárosnak nyújtania is
kell(ene) valamit, hiszen élvezhetjük a hegy közelségét,
az észak-nyugat felöli gyönyörű látványt.
Hozzájuthatunk a hegy kitűnő boraihoz. Elvihetjük a
hegyre kirándulni rokonainkat, barátainkat, unokáinkat.
A fiatalok romantikázhatnak a hegyi utakon, fürödhetnek a napsugárban, a hegyből kiáradó energiában. A
Szent István kilátóból pedig messzire ellátva „feltérképezhetik” a környéket minden égtáj felé.
Lapunk adott hírt a pár hónappal ezelőtt, a Kastélykönyvtárban megtartott borversenyről. Rendszeresen
beszámoltunk – egy-egy borász megkeresésével – arról,
mi újság a Somlón. A hegy télen is jó kirándulóhely.
Minden évszakban másként gyönyörű.
Most a Hegykapu Étteremben jártunk. Egy finom,
elegánsan felszolgált capuccinó mellett belelapoztam a
vendégkönyvbe. Megjegyzem, oda nem csak dicséreteket lehet/szoktak írni a vendégeknek, hanem mindenféle
meglátásukat, tapasztalataikat. A bejegyzők a nevükön
túl, a helységet is megjelölték, ahonnan felkeresték a
festői borvidéket. Így többek között jöttek a szlovákiai Pelsőcről, Kőszegről, Újbudáról, Székesfehérvárról,
Sopronból, Dabasról, Pilisborosjenőről, Kaposvárról,
Kecskemétről, Csömörről és többen Budapestről. A
beírások között az alábbiakat találtam: „az ételek brutálisan finomak” „a világ legjobb étterme” „az étel ízletes, a tálalás eredeti” „sok helyen jártunk, de itt aztán
minden a helyén van” „legendásan finom a lávakövön
sült és tálalt marha” „a kiszolgálás ötcsillagos”. 2018 júliusában is volt egy elégedett társaság, az alig 600 kmről, Prágából érkező motorosok csapata. A legnagyobb
elismerés, mégis talán csak a közeli, sümegi várkapitány,
Papp Imre vezette csapat 2016. novemberi bejegyzése:
„az az érzésünk, hogy a tanítvány túlnőtt mesterén”.
MMK

MINDEN ÓRÁBAN ELADUNK
EGY INGATLANT.*
HÍVJON MINKET 06 70 454 51 13
AZ ÖN INGATLANÁT IS ELADJUK!
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SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS
90. születésnapja alkalmából köszöntötte népes családja Nyoma Károlynét, Tercsi nénit. Ferenczi Gábor polgármester is
megjelent az ünnepségen a hivatal részéről, valamint családtagként. Az önkormányzat nevében virággal és ajándékcsomaggal köszöntötte az ünnepeltet. Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával ellátott emléklapot nyújtott át neki. A mindig
derűs szépkorú asszony jó egészségnek örvend, mindennapjai
dolgos munkával telnek.
CzJ

Fotó: Kovács Zsolt (DVTV) / Tercsi néni családja körében
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KÉRDEZHETEK?
Az ember úton-útfélen olyan
dolgokba botlik, amelyek kérdésfeltevésre ösztönöznek,
amelyek legtöbbször válasz
nélkül maradnak.
Városhatáron innen
1. Kell-e (kötelező-e) a tájékoztatás?
- A nyár végén feltúrták a járdákat, az árkokba vezetékeket
fektettek, majd betemették,
visszarakták a térköveket és
leszórták nagyon apró kavic�csal. Végezték mindezt úgy,
hogy a lakosság semmit sem
tudott a szándékról, a célról.
Több helyen érdeklődtem hiába. Két munkást is kérdeztem.
Egy arra járó szólt, hogy azt
hiszi internet vonalat építenek. Amikor már meguntuk,
hogy a talpunkon a lakásban
hordjuk a kavicsot, felsöpörtük. Másnap újra szórták szó
nélkül. De hát ki tudta, mit
tehet, mit nem. November
17-én hasonlóan jártunk. Egy
pillanat alatt eltűnt egy csomó
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TV csatorna, 11 maradt egész
más helyen. Semmilyen előzetes (utólagos) értesítést nem
kaptunk. De, hát lehet ezt szó
nélkül megtenni? Hol élünk?
Jelezhettek volna papíron, a
TV betűreklámjában, stb. Sok
ezer embert hagytak kétségek
között. „Szájról-szájra” jutott
el a hír, hogy újra kell hangolni. Így jött néhány új csatorna,
és jónéhány jól megszokott,
gyakran nézett megszűnt. (pl.
ATV, Spektrum, Sport1.,2.).
Egyáltalán hogyan döntik
el, hogy milyen adókat üzemeltessenek? Tartott valaha is közvéleménykutatást?
Nyilvánvaló a fent leírtakért
a szolgáltató a felelős. Azt hiszem, szolgáltatót kell váltanom.
2. Milyen nevet kapjanak
„új” utcáink, tereink?
- A rendszerváltás után máról holnapra söpörték ki az
utcaneveket, és adtak újakat.
(Később kiderült, nem kellett

Fotók: Váti Ferenc / Árokásás a járdán
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Fotók: Váti Ferenc / Vasárosék egyik büszkesége
volna a gyereket is kiönteni
a fürdővízzel!) A hibákat az
ismeretek hiánya okozta. Hiányzott a megfontolás, a tájékozódás. A lakosságból ki
szólt bele? Senki! Szeretném a
figyelmet felhívni, hogy 2008ban két kitűnő ifjú pedagógus:
Szabó Adrienn és Lászlóné
Szeghalmi Stella tanulmányt
írt a témáról. Stella meglepődve tapasztalta, hogy több
Devecserhez kötődő személyiség sem kapott utcát, pl. Charon András, az Esterházyak,
Schandl Károly, Machalik Lajos, Linksz Artúr stb., akik valóban sokat tettek Devecserért
és részei a múltnak.
3. Fákkal a szépségért,
egészségért
- Egyre több újonnan ültetett facsemete büszkén hirdeti, hogy érkeznek az újszülöttek, bővül a nagy család,
Devecser létszáma.
- A tavak környékén is alakul a liget, a most elültetett

fák tavaszra megerősödnek.
- Vasáros Tiboréknál most
érik a citrom és a narancs,
egy-egy termés 50-60 dkg
súllyal hálálja meg a gondoskodást.
Városhatáron túl
Oltani vagy nem oltani?
Maszk: igen, nem?
- Amikor majdnem 2 éve
berobbant a járvány, és elkezdte szedni áldozatait, az
emberek többsége csodára,
injekcióra, gyógyszerre várt.
És amikor meglett a vakcina, az emberek kisebb része
töprengeni kezdett, és a maga
módján igazolta az oltás hatástalanságát. A maszk egy
ideig kötelező volt, aztán felkerült egy TV kamerára, most
újra elő kell szedni. Senkit
nem akarok meggyőzni semmiről, úgyis minden szó falra
hányt borsó. Mindenki maga
számol el tetteivel, és családja
sorsának alakulásával.
VF
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TEMETŐI LOPÁS
Ismerősöm panaszolta el, s kért arra,
szóljunk újságunkban a szomorúságáról. Ellopták, kiszedték szerettei sírjáról, szüleiről és testvéréről azokat a szép,
kisnövésű gömbtujákat, melyeket oly
szeretettel ültetett a sírhalomra, s öntözte egész nyáron. Mindez a belső, az
„öregtemetőben” történt. Csatlakozott
a beszélgetéshez még újabb barátunk
is, aki pedig arról számolt be, hogy hasonló esetekről tud, mert a szomszédja
azt beszélte el neki egy hete, hogy a szép
mécsest és a születésnapra vitt, gyönyörű
virágcsokrot lopták le másnapra a sírról.
Mit mondhat ilyenkor az ember? Talán
azt, amit gyerekkorban oly sokszor hallott: Isten szeme mindent lát! Van persze, tesz, annak efféle „iránytűje” nincs. Vagy
aki ezt nem hiszi. A lelkiismeretet most ha volt, akkor most (egy kicsit) elromlott.
nem emlegetjük. Mert annak, aki ilyet De azt mégis tudnia kell, hogy addig jár

NAHÁT!!
Csak néhány meglepő, felháborító
(apró?), tapasztalatot szeretnék megosztani a tisztelt olvasókkal, amik egyetlen
napon, 15 perc leforgása alatt történtek.
Nem kellett mást tenni e sorok írójának,
csak nyitott szemmel, füllel menni az
utcán. Útvonal: a Fekete A. utcából, a
Széchenyi utcán át eljutni a Kossuth L.,
vagyis a kisvárosunk fő utcájába.
Az első, meglepő látvány: emberi (valószínűleg gyermeki) ürülék a járda melletti füves részen. A nem hasmenéses
halom tetején 2 db sárga, „használt”
papírzsebkendő, amit törlésre használt
bizonyára az anya, (apa?, testvér?). Ezen
látványon napirendre sem térve, találkozom egy anyával, s kicsi, olyan 4-6 éves
gyermekével. Azt nem lehetett hallani,
mit kért, mondott, a széparcú, rendesen
öltöztetett fiúgyermek, de a káromkodással (igen durva változattal) fűszerezett,
felháborodott anyai választ, azt igen. A
festék itt nem is fogná tán meg a papírt,
ezért nem írom le. Csak annyi a megjegyzés: ne csodálkozzunk, ha a gyermekek
csúnyán beszélnek. Valószínű, csak az
„anyjuk nyelvét” idézik. Óh, te féltett,
szép magyar anyanyelv!!!
Már a Kossuth utcáig vitt a lábam, s

az OTP előtt haladva, jött szemben egy,
fiatal 16-18 év körüli, szép, világos barna hajú, fiatal lány, aki, ki tudja milyen
meggondoltságból köpött egyet a földre.
Egészen ki sem lehetett venni e cselekedetet. Gondoltam tán, rosszul ítéltem
meg a helyzetet. Szégyenemben (?), földre szegezett tekintettel mentem el mellette, s pár lépéssel odébb megláttam a
„friss köpést” a szép, viakolorral lerakott
járdán. Átléptem rajta.
Naháát! Ez a felháborodás szava. Negyedórára sok (sokk) ez – valószínű, nem
csak nekem - minden kultúrembernek.
Csak két gyermeket neveltem, de soha
nem kellett úton-útfélen leguggolniuk.
Amíg pelenkás, „megoldja a pelenka”.
Később pedig meg kell tanulni tartani
addig a testi kényszereket (már gyermekkorban is), amíg nem jutunk WChez. Hasmenés esetén (de itt erről nem
volt szó), pedig maradjunk otthon. De ha
mégis megtörténne az eset, mert lehet
rendkívüli helyzet, akkor legalább (mint
a kutyák után is kötelező lenne, takarítsuk el…) S legalább a papírt ne hagyjuk
ott!! A többit majd egyszer elmossa a
tisztító eső… Mindezt azért írom, mert
a szeles napon hazaérve már a kiskapunk

Forrás: Internet
a korsó a kútra, míg el nem törik…
MMK

sarkában sárgállott a papír… (Megjegyzem, szomszédos, és nyugati országokban pénzbüntetés jár ilyesmiért, de még
a kisdolgokért is. Az egészségügyi magyarázat sem felmentő tényező.)
A másik esetet nem elemzem részletesen. Megjegyzem azért, még nagyapámra
(akikkel egy háztartásban laktunk) még
gyermekkoromból sem emlékszem, hogy
valaha köpködött volna. Nemhogy utcán,
még otthon sem. A nőkről ne is beszéljek. Csak hátralépünk? Csak visszafelé
„fejlődünk”? Vagy egy „más kultúrába
csaptunk át”? Más oldalról szemlélve: a
durva beszéd, durva lelket takar. Vagy
fordítva: durva lélekből, durva beszéd
fakad. Egyik sem szerencsés!
Mit tehetnénk tisztelt, nemesebb életre, kulturáltabb környezetre vágyó olvasók? Fegyelmezzük magunkat! Szóljunk
rá higgadtan, jószándékúan az ismerősünkre, rokonunkra, gyermekünkre,
ha a „kultúra kiveri a biztosítékot”! Ha
nem tesszük, ha nem vetünk véget a szellemi, lelki, környezeti igénytelenségnek,
akkor elmos mindnyájunkat a szenny!
No, és mutassunk jó példát!
MMK

Alapítva 1927-ben
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TEASÜTEMÉNY – ESZTER LEPKÉJE

Hozzávalók: 45-50 dkg liszt, 25 dkg mar- alálisztezzük és kb. 3 mm vastagra kisogarin, 5 dkg porcukor, 1 zacskó szalakáli dorjuk, szaggatjuk.
(15 gr), 1 tojás sárgája és fehérje, 2,5 dl
Többféle formát használhatunk: lepkét,
tejföl.
szívet, virágformát, holdat, csillagot…,
A lisztet, porcukrot, a szalakálit ös�- mindent, ami van a készletünkben. (Leszemorzsoljuk a szobahőmérsékletű het alkalomnak megfelelő szaggatót is
margarinnal, majd a tojássárgájával, és használni: karácsonykor, húsvétkor…
a tejföllel összeállítjuk a tésztát, hogy jól stb. alkalmakkor a megfelelő szimbósodorható legyen. Ha szükséges, mert a lumokat.)
tejföllel még nem lehetett jól sodorható
Sütés előtt a kiszaggatott tésztát megtésztát kapnunk, akkor kevés vizet ön- kenjük tojásfehérjével, megszórjuk kristünk hozzá, s átgyúrjuk ismét. A cipót tálycukorral, majd vágott dióval, vagy

FOLYTATÓDTAK A BAJNOKSÁGOK
Novemberben is pályára léptek labdarúgóink. A férfi megyei első osztályban szereplő focisták Tihanyban 3:1-re kaptak ki
a hónap elején. Szentantalfa ellen 3:3-as
döntetlennel folytatták a pontvadászatot,
de Zircen ismét, ezúttal négy góllal kaptak ki. A tabellán jelenleg tizenkettedik
helyen állnak.
Az U-19-es bajokságban labdarúgóink
Szentantalfa ellen sikerült 10:0-ás győzel-

Eszter lepkéi fotó

met aratniuk, Zirc és Tihany ellen nem
sikerült pontot szerezni.
A megyei női labdarúgó bajnokság őszi
idénye október végén befejeződött. Fűzfő ellen gól nélküli mérkőzést játszottak
a hölgyek. A november közepén tartott
tapolcai teremtornán a Devecseriek is
részt vettek, ahol a legjobb mezőnyjátékos Nagy Rebeka lett.
Az U-16-os bajnokságban is pihenő

mandulával. Sütésnél ügyeljünk, hogy
ne piruljon meg! Jól eltartható, és valóban kávé, vagy tea mellé a legfinomabb.
Persze a gyerekek enélkül is szívesen
ropogtatják.
MMK

van. November elején csak Szentantalfa
ellen léptek pályára a Spari játékosai. A
mérkőzést 8:1-re nyerték meg városunk
fiataljai, akik a nyugati csoportban az
ötödik helyen állnak.
A 13 évesek november elején tornájukat magabiztosan megnyerték, a bajnokságban
100 %-os teljesítmény nyújtanak.
MI

Kikapcsolódás
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GÓLYAHÍR

Szeretettel köszöntjük Devecser legifjabb lakóit:
Orsós Bendegúz 2021. 11. 22.
Édesanyja: Horváth Bettina
Édesapja Orsós Szilveszter.

Alapítva 1927-ben

MOSOLYPERCEK

Bölcsességek:
- A lottónyeremény olyan, mint egy jó pásztorkutya. Segít összeterelni a
szétszéledt rokonságot.
- Ha lenne lustasági verseny, akkor legszívesebben csak negyedik lennék,
hogy ne kelljen fellépni a dobogóra.
Önérzet
A zsebtolvaj ügyvédje védőbeszédében így szólt a bíróságon:
- Tisztelt bíró úr! A büntetés kiszabásakor figyelembe kell venni, hogy csak
egy egyszerű zsebtolvajságról van szó…
A vádlott erre felháborodottan, méltatlankodva közbeszól:
- Micsoda? Egyszerű!? Próbálná csak meg maga!

Horváth Zejnep Zsáklin 2021.11.10.
Édesanyja: Horváth Szintia Erzsébet,
Fujt Lara 2021.11.03.
Édesanyja: Bogdán Eleonóra Mária,
Édesapja: Fujt László
Bakos Ágoston 2021.11.04.
Édesanyja: Molnár Anikó,
Édesapja: Bakos Richárd
Sok örömet és jó egészséget kívánunk a családoknak!

Rossz jegyek
Jancsika az iskolában már az első hetekben kapott egy csomó fekete pontot
a csúnya írásáért, a hiányos házi feladatért. Egyik reggel aztán odamegy a
tanító nénihez, és ezt mondja neki:
- Tanító néni kérem, nem akarom ijesztgetni, de az apukám azt mondta,
ha ez így megy tovább, nem hozok piros pontokat, csak feketét, akkor
hamarosan naaagy verés lesz…
Gyűjtötte: MMK
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