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MŰVÉSZETI EST A DEVECSERI TEHETSÉGEKÉRT

Az est vendég előadói a székesfehérvári Gorsium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanárai, énekesei és
táncosai voltak
Fotó: DVTV
A Művészeti Estet szeptember 21-én, pénteken 17.00 órai kezdettel a Művelődési Ház színháztermében
rendezték meg.
(Folytatás a 2. oldalon)

„DIÓ, RIGÓ, MOGYORÓ, AZ OVI-SZÜRET JAJ, DE JÓ!”
20. OVI-SZÜRET A VACKOR ÓVODÁBAN

Móra Ferenc:
Kertem alján
Kertem alján
lombot ontva
vén akácfa vetkezik,
ablakomba
búcsút mondva
nyújtogatja ágkezit.
Ha szökellő
őszi szellő
simogatja sudarát,
gallya rebben,
halk zörejben
sírja vissza szép nyarát.
Puszta ágad
bármi bágyadt,
bármi búsan bólogat,
vén akácom,
e világon
nincsen nálad boldogabb!
Viharával,
nyomorával,
átaluszod a teletúj virággal, lombos ággal
kelteget a kikelet.

Fotó: DVTV
A csoportszobákban található Mini-galériákat díszítő és az ablakokon keresztül ránk mosolygó szőlőszemekből
már sejteni lehetett, hogy a Vackor Óvodában kezdetét vette a hagyományos szüreti készülődés.
(Folytatás a 2. oldalon)
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MŰVÉSZETI EST A DEVECSERI TEHETSÉGEKÉRT (Folytatás a címlapról)
Szente-Takács Anna az intézmény igazgatója, s egyben az est házigazdája köszöntőjében megfogalmazta, hogy a műsor az önkormányzat, a helyi Családsegítő Szakszolgálat
és a Városi Könyvtár és Művelődési Ház közös
szervezésében valósult meg a devecseri fiatal
tehetségekért. A fővédnök, dr. Kovács Zoltán
országgyűlési képviselő, aki, mint mondta,
örömmel jött el. Képviselő úr rövid köszöntőjében kiemelte, hogy ez a jótékonysági est
egyben bemutatkozási lehetőséget is biztosít a
kiemelkedőknek, s egyben művészeti tanulmányaik folytatásához segítséget is kaphatnak. Az
ötletgazda dr. Németh Ákos Pál alpolgármester
arról szólt, hogy mikor jött az ötlete, hogy ilyen
módon támogassák az ifjú előadókat. Egészen
pontosan, ez év augusztus 20-án Dávid Eszter
akkori remek szereplése kapcsán jutott eszébe,
hogy a helyi tehetségeket fel kellene karolni
valamilyen módon. S netán, 20 év eltelte után
büszkén tudja elmondani majd a sikeres fiatal,
hogy Devecserből indult… (A közönségnek
adomány gyűjtésére az aulában egy feliratozott dobozt helyeztek el a szervezők.) Bognár
Ferencné alpolgármester is köszöntötte a vendégeket, a megjelenteket. Megtisztelte az estet
jelenlétével Cziráki Károlyné járási osztályvezető is. Az igen színvonalas, szívet-lelket gyönyörködtető, közel két órás műsorban fellépett
a helyi Ifjúsági Fúvószenekar, Ormándlaky

Péter karnagy vezetésével. Több, már felnőtt
zenekari tag is „fújta” ezen az esten a kisebbekkel a közönség nem kis örömére. Kitűnő
énekesünk (versmondónk, s néptáncosunk)
Dávid Eszter 6. osztályos tanuló csodálatos
énekével – mezőségi dalcsokorral – örvendeztette meg a sorokban ülőket. Zengett a hangja: „Bánat, bánat, keserűség…” Aztán Esztert
még hallhattuk, az est legvégén is. Nem lehet
őt megunni, oly gyönyörűen, átéléssel idézi
fel biztos énekhangján a népdalokat. Nagy sikert aratott tehetségével, színvonalas énekével
Kalányos Mária és a fiatalabb Kalányos Evelin
is egy-egy dallal, valamint Balogh Benjamin
szaxofon játékával. Az est vendégei, s egyben
előadói voltak a székesfehérvári Gorsium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanárai
és tehetséges énekes, táncosai. Elkísérte diákjait Fehér József igazgató úr is. Elsőként Arany
Tímea, az iskola kiválósága énekelt profi módon a közönségnek. A szép, szőke lány kísérői
is professzionális tudású zenészek, hiszen az
iskola tanára pengette a gitárt, s ugyancsak
zenetanár ült a dob és a zongora mellett. A
mozgásművészek produkcióin is meglátszott
az előadók elhivatottsága, magas szintű tánctudása remek tanáraik által. Nem kellett félni,
hogy a lábak elakadnak, a karok összekeverednek, a koreográfiába hiba csúszik. Kitűnő
alkatú, kisportolt, jó mozgású, remek ritmusér-

zékkel bíró, magabiztos táncosok produkcióit
láthattuk, ahol a zene-tánc úgy összefonódott,
mintha egyik sem lehetne meg a másik nélkül.
Azon az estén a kettő együtt adta a teljességet
a színpadon. Az olvasóknak, a devecserieknek
írom, mondom: lehettünk volna kicsit többen
is… Aki eljött, csak gyönyörködhetett! Mindenki úgy érezte, igazán színvonalas művészi
esttel ajándékozták meg a fellépők és felkészítő
tanáraik a közönséget. Mutatta ezt a műsorvégi
hosszú vastaps is.
M. Mester Katalin

Nagy sikert aratott Balogh Benjamin szaxofon játéka

Fotó: DVTV

„DIÓ, RIGÓ, MOGYORÓ, AZ OVI-SZÜRET JAJ, DE JÓ!”
20. OVI-SZÜRET A VACKOR ÓVODÁBAN (Folytatás a címlapról)
A kisbíró, Kurdi Levente hangos dobpergés kíséretében adta tudtára mindenkinek, hogy kezdetét vette a 20. Ovi-Szüret. Kókné Nemes Ágnes
óvodapedagógus köszöntötte az udvaron gyülekező, népi szüreti csujjogatókat kántáló víg gyermeksereget. A Csipcsirip csoportos gyermekek
Ági és Gizi óvó nénikkel a színpadon járták a
körtáncot, versekkel keltettek vidám hangulatot,
kergették a csőszt, a szemtelen seregélyeket, majd
nekiláttak a munkának. Gondosan szemezgették, csipegették, kóstolgatták, majd lelkes szülők
és nagyszülők segítségével darálták, préselték a
kis vödrökben hozott szőlőt. Így ihatott az óvoda apraja-nagyja jóízűt a Csipcsirip csoportos
Papp Gergő apukája és nagyszülei, valamint a
Csigabiga csoportos Modori Boglárka nagypapája segédletével készített mézízű mustból. Mókás
játékokkal szórakozhattak a délelőtt folyamán a
munkában megfáradt apróságok: szaladhattak a
csősz csizmájában, célba dobhattak a kalapjába,
bebújhattak a kunyhójába, talicskán tököt tolhattak, zsákban szaladhattak, kismadaras játékban
magokat szemezgethettek, hordót guríthattak.
Az idei szőlőfürt szépségversenyen a Mackó csoportos Horváth Angelo által hozott fürt volt a
nyertes, amelyért hatalmas taps járt ajándékba.
A konyhás nénik által készített, elmaradhatatlan szüreti gulyás és pogácsa elfogyasztása után
a Somló hegyi zsiványok történetét hallgatva
szenderülhettek álomba a kis Vackorok. Másnap
a színes szalagokkal díszített látványos felvonuló koszorú mögött felpántlikázott kis traktorról
szólt a zene és hosszú, tömött sorban kígyózott

a Vackor Óvoda udvaráról a menet a Városháza,
majd a Járási Hivatal elé. A Csipcsirip és Csigabiga
csoportos gyermekek átadták az idei mustot és
verssel kedveskedtek a hivatalok dolgozóinak,
akik nagy örömmel üdvözölték és ajándékkal
lepték meg a felvonuló sokadalmat. Ferenczi
Gábor polgármester, Baráth Szilvia képviselő-,
és Bereczky Nóra járási hivatalvezető asszonyok
köszönetüket fejezték ki, hogy mint minden évben, idén is részesei lehettek ennek a nagyszabású rendezvénynek. „Itt az ősz, itt az ősz, szőlőhegyen jár a csősz…” - hangzott fel a köszöntő
vers Horváth Géza, a Járási Hivatal dolgozójának
előadásában. A 20. Ovi-Szüreti mulatság az óvoda
udvarán zárult, ahol az Őszi Fény Nyugdíjas Klub
verses-énekes csokrát hallgathattuk a szikrázó
őszi napsütésben, majd Szabó Sándor és felesége
Szabóné Hoffer Nikolett néptáncpedagógusok

Fotó: DVTV

fergeteges táncházában koptathatta a cipője talpát a népzenét kedvelő közönség. Köszönetünket
fejezzük ki a Városüzemeltetési Kft.-nek és Nagy
Károly sofőrnek a kis traktor biztosításáért; a
Rendőrség munkatársainak a biztonságos célba érésünk segítéséért; a Start-munkaprogram
kertjéből származó termésekért; Szabó Sándor
és felesége szívet-lelket melengető, művészeti élményt nyújtó közös táncáért, Baráth Andrásnak
és Kovács Zsoltnak a technikai feltételek biztosításáért; valamint a mindig lelkes szülőknek,
nagyszülőknek, meghívott vendégeinknek és
az óvoda valamennyi dolgozójának a támogató
hozzáállásáért.
Bertalanné Poór Beáta
óvodapedagógus

Intézményi Hírek

Alapítva 1927-ben

-3-

A „PILLANAT VARÁZSA”
Az óvodapedagógusok (Lipkáné Oszkó Ágnes és
Bertalanné Poór Beáta) által őszidéző, furulyán
megszólaltatott lágy dallamai és verssorok képzeletbeli szárnyán röppenve nyílt meg egy ragyogó
napon az Őszi Ovi-Galéria. Ez alkalommal ifj.
Vasuta Gábor természetfotós a „Pillanat varázsa”
fantázianevet viselő kiállításában gyönyörködhetnek a művészetet kedvelők. Bertalanné Poór Beáta óvodapedagógus köszöntötte a gyermekeket,
Ferenczi Gábor polgármester urat, a város- és intézményvezetőket, valamint az érdeklődő kedves
szülőket. Köszöntőjében elmondta, az Életöröm
című, lélekmelengető tündéri gyermekarcokat
bemutató, pozitív szeretetüzenetekkel gazdagított kiadvány lapozgatása közben fogant meg az
elhatározás az óvoda dolgozóiban, hogy vendégül
hívják Gábort az Ovi-Galériába. A növény- és állatvilágot bemutató fotóin, fatönkön hunyorgó
baglyocska, boglya tetején álldogáló gólyák, vidáman csivitelő fecskefiókák, sorjában úszó vadludak, csörgőfarkú szarkák, talán még csipkebogyót
csemegéző csízek is, valamint a gyermekek által

is jól ismert és kedvelt kis állatkák kandikálnak,
növények integetnek felénk. Valóban olyan élethűen, varázslatosan elcsípve a pillanatot, hogy
szinte még hallani a délre szálló madárszárnyak
muzsikáját is. Horváth Liliána és Kovács Zsófi a
Csipcsirip csoportból rímbe szedett hírt hozott
arról, hogy nem csak a kismadarak, de maga a
nyár is útra kelt már. Farkas Róbertné Gizi néni
egy különleges mesével kedveskedett a gyermekeknek, amelyből megtudhatták, hogy a kiállító
hogyan került kapcsolatba a fotózással, hogy a
Bakony erdei útjai, a Somló hegy ösvényei és a
Tapolcai-medence kimeríthetetlen tárháza az ő
művészeti tevékenységének. Ifj. Vasuta Gábor
érdekes, a kiállított fotókat részleteiben bemutató előadása után, a Napsugár csoportos kislányok
által megelevenített táncos pillanatok kopogós,
dobogós, mosolygós varázsában gyönyörködhettek a jelenlévők. Három véka fülemüle dalát
vitte tova a lágy őszi szellő, amellyel az óvoda apraja-nagyja megköszönte, hogy gazdái lehetnek
a kiállított fotóknak, majd Gizi néni saját kézzel,

A kiállítás megnyitója, a háttérben ifj. Vasuta Gábor
természetfotós
Fotó: DVTV
szívvel-lélekkel készített ajándékával kedveskedett az alkotónak. További munkáihoz sok erőt,
jó egészséget, napsütéses, rigófüttyös, madárdalos
tájakat kíván sok szeretettel a Vackor Művészeti
Modell Óvoda valamennyi dolgozója!
Bertalanné Poór Beáta
óvodapedagógus

BENEDEK ELEK MESEMONDÓ VERSENY
A Magyar Népmese Napja alkalmából rendezett
mesemondó versenyt október 28-án, pénteken a
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház. Az
első mesemondó versenyt tíz éve hirdették meg
először a könyvtár dolgozói. Idén is tizenegy intézménynek küldték ki a felhívást, de sajnos csak
három iskola diákjai jelentkeztek mesemondásra.
Kertáról, Tüskevárról és a devecseri iskolából jöttek mesemondók három korcsoportban. Összesen
12 fő tanuló versenyzett. Az intézmény igazgatója
Szente-Takács Anna – ez ünnepi alkalomra felöltött, galambos-pávás, hímzett blúzban köszöntötte
a megjelenteket, a diákokat, tanáraikat és Mayer

A devecseri iskola díjazott mesemondói (balról jobbra): Orbán Bianka, Németh Hanna, Erdélyi Dzsenna
és Dávid Eszter
Fotó: DVTV

Gábor igazgató urat. A zsűri feladatát Bertalanné Poór Beáta óvónő és M. Mester Katalin nyug.
pedagógus látta el. Hogy a gyerekek félelmét eloszlassák, Kati néni Benedek Elek életútjából ragadott ki részleteket, közelebb hozva a meseíró
gyermekszerető személyiségét az izgalomban lévő
tanulókhoz. Elmondta többek között, hogy hat
gyermeke született az írónak, három fiú és három lány, mint a mesében. Tizenegy unokával
büszkélkedhetett, akiknek még idős korában is
meséket írt. Elsőként az 1-2. osztályosok mondták el a megtanult mesét, majd a 3-4. osztályosok
következtek, s végül az 5-6. osztályosok zárták a
sort. Az első korcsoportban a kertai iskolából érkezett Csomai Fruzsina kapta az első helyet a Csali
mese elmondásával. Második helyen ugyancsak
Kertáról érkezett Farkas Márk végzett, A három
selyp leány című mesével. Harmadik helyet a devecseri Erdélyi Dzsenna szerezte meg a Kolontos
Palkó c. mesével. Részvételért emléklapot kapott
a tüskevári iskolából érkezett Bogdány Dorina és
Varga Krisztián Sándor. A 3-4. osztályosoknál, az
első helyet, a nem kis derültséget keltő, A pletykás
asszonyok c. mesével nyerte el Németh Hanna.
Második lett a Tüskevárról érkezett Gyabronka
Márk. Harmadik Farkas Kiara Tüskevárról. Vass
Patrik pedig szép emléklapot kapott. Az 5-6. osztályosoknál az első helyet kiemelkedő szereplésé-

vel Dávid Eszter nyerte el, a Szegény ember meg
a farkas című mese mintaszerű, művészi szintű
előadásával. Második lett Orbán Bianka, szintén
devecseri diák. S harmadik helyen a tüskevári iskola tanulója Vass Gergő végzett A bor című mese
előadásával. A díjazott tanulók szép, legújabb kiadású Benedek Elek könyveket vihettek haza. A
zsűri döntése utáni oklevélkitöltés időszakában
a gyerekeket, kísérőiket friss kaláccsal és teával
vendégelték meg a könyvtárosok. A gyülekezés,
a mesemondás kellemes hangulatban telt a szép,
s ezen alkalomra Benedek Elek könyveivel feldíszített kastélykönyvtárban. Minden könyvtáros
a nap sikerén munkálkodott. A devecseri iskolát
képviselő tanulók felkészítői Martonné Csom Adél,
Nyárs Hajnalka és Horváth Csabáné Treiber Ildikó voltak. Az igazgatónő és a zsűri pedagógusai
csak biztatni tudják a tanító néniket, tanárokat,
hogy minél több gyermekkel szerettessék meg
Benedek Elek örök érvényű tanulságokat tartalmazó, igaz magyar meséit. Lesz jövőre is verseny!
Már el is lehet, el is kell kezdeni a szövegtanulást,
hisz a pontos, biztos szövegtudás az első lépése
a mesemondó- vagy versmondó versenyen való
örömteli, sikeres részvételnek. No, rajta gyerekek!
Jó munkát kedves kollégák!
M. Mester Katalin

távollévőkről is sok információt kaptunk, hiszen a
Facebook világában sokat tudhatunk egymásról. A
vidámság tovább fokozódott, amikor az interaktív
táblán régi kivetített osztályképek villantak fel, s
belelapozhattak a naplókba. Könny ült valamen�nyiünk szemében, mikor közösen elénekeltük az
„Azért vannak a jó barátok” című Máté Péter dalt.
A találkozó a Grácia Panzióban folytatódott fehér
asztal mellett, kitűnő vendéglátással. Itt fogalmazódott meg a jövő nyár elejére tervezett családos
somlói kirándulás ötlete a viszontlátás reményében.
Czeidli József

Újra együtt a 30 éves osztálytalálkozón
Fotó: Czeidli József

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
Kedves meghívót kaptam a közelmúltban. Harminc éves osztálytalálkozóra szólt az invitálás.
Fiatal pályakezdő tanítóként ők voltak az első alsó
tagozatos osztályom, 3-4. évfolyamon. A felső tagozaton Kertészné Koczor Katalin vette át tőlem
a tanulókat. A bensőséges, jó hangulatú találkozót
Csipszer Zsuzsanna és Bakos Marianna szervezték
meg mindnyájunk örömére. Az iskola aulájában
kedves köszöntő plakát és a zeneiskola néhány
növendékének verses-zenés műsora fogadta az
öregdiákokat. A rögtönzött osztályfőnöki órán
minden megjelent beszámolt élete alakulásáról,
családjáról, munkájáról, sikereiről, kudarcairól. A
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DEVECSERBEN JÓ RENDŐRNEK LENNI

BORSATH BALÁZS RENDŐR TÖRZSZÁSZLÓS, ISKOLARENDŐR
Gyerekkori álmát valósította meg azzal, hogy
a rendőri pályát választotta. Több mint 10 éve
látja el feladatait a Devecseri Rendőrőrs állományában. Jelenleg szolgálatirányító parancsnoki beosztásban dolgozik és végzi iskolarendőri
feladatait. Hivatásról és sikerről Borsath Balázs
rendőr törzszászlóst kérdeztem.
Mikor és milyen indíttatásból döntött úgy, hogy
felveszi az egyenruhát?
Gyerekkori álmom volt, hogy rendőr leszek. A
gimnáziumi évek alatt azonban az informatika
felé fordultam, végül mégis a rendőri pálya mellett döntöttem. Jelentkeztem és felvételt nyertem az akkor még működő Csopaki Rendészeti
Szakközépiskolába, majd áthelyeztek a Budapest
melletti Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumba.
2005. július 1-jén őrmesteri rendfokozattal szereltem fel, mint járőr, ezt követően a turisztikai
szezonban két hónapig a Révfülöpi Rendőrőrs
munkáját segítettem, majd 2005. szeptember 1-je
óta a devecseri állomány tagja vagyok.
Mi tartozik az Ön munkakörébe?
Kezdetben gépkocsizó járőrszolgálatot láttam
el, 2007-től 2013-ig Devecser és Borszörcsök
körzeti megbízottja voltam, majd kineveztek a
szolgálatirányító parancsnoki beosztásba, amelyben jelenleg is dolgozom. Feladatom a Devecseri Rendőrőrs szolgálatos állományának az
irányítása, eligazítása, beszámoltatása, szolgálatszervezése, szükség esetén szakmai segítséget
nyújtok a járőröknek, és folyamatosan tartom a
kapcsolatot a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység Irányítási Központjával.
Alkalmanként azonban beülök a rendőrautóba
és járőrszolgálatot látok el. Mindezek mellett az
iskolarendőri feladatokat is végzem a devecseri
iskolában.
A körzeti megbízottként szerzett tapasztalata,
mennyire segíti a mostani szolgálatirányító parancsnoki munkavégzését?
A körzeti megbízotti szolgálatban fő feladatom
az állampolgárokkal, önkormányzatokkal, a civil
szervezetekkel való rendszeres találkozás volt,
továbbá a közterületi szolgálat mellett bűnügyi
és bűnmegelőzési feladatokat is elláttam, panaszokat, feljelentéseket vettem fel. A körzeti megbízotti beosztás értékes szakmai tapasztalatot
jelent mostani munkám során, segít például a
feladatok szervezésében vagy a kollégákkal való
kommunikációban.
Milyen rendőrnek lenni városunkban?
Az itt eltöltött több mint 10 év alatt már kialakult
a személy- és helyismeretem, így könnyebb a
munkám is. Azt mondhatom, hogy jó Devecserben rendőrnek lenni. Általában helyi problémákat oldunk meg, sok lakos személyesen is ismeri
a rendőröket. Közvetlen, jó kapcsolat alakult ki
az állampolgárok és a rendőrség között, így sokszor személyesen fordulnak hozzánk, hozzám.
Emiatt is szeretek itt dolgozni.
Melyek a legnagyobb sikerei rendőri pályafutása során?
Sok minden történt az elmúlt évek alatt, melyet közös sikerként értékelünk a kollégáimmal
együtt. Például lakásbetörőket fogtunk el, több

esetben segítettünk az utcán rosszul lévő személyeknek. Noszlopon egy idős nő életét mentettük
meg, miután bejutottunk a házába, illetve mezőőri segítséggel kézre kerítettük a Sándormajor
és Pusztamiske közötti bekötőúton szemetelőket.
Iskolarendőrként, mit tart a legfontosabb feladatának?
Az iskola vezetőségével, a pedagógusokkal, és
a gyerekekkel való folyamatos kapcsolattartást.
Fontos, hogy már fiatal korban tudják a gyermekek, hogy az iskolarendőrhöz fordulhatnak – akár
a szülőkön, akár a tanárokon keresztül –, ha bármilyen sérelem éri őket. A felső tagozatos osztályokban a nagyobb gyermekeket, kamaszokat
érintő jellemző problémákról, veszélyforrásokról
beszélgetünk. Az interaktív bűnmegelőzési foglalkozások segítségükre lehetnek abban, hogy ne
váljanak áldozattá és adott szituációkban helyes
döntéseket tudjanak hozni.
Hogyan fogadják a gyerekek a foglalkozásokat?
Úgy érzem, örülnek nekem, várják az iskolarendőr órákat. Az alsósok nagyon lelkesek, fogékonyak az új ismeretekre. A 7-8. osztályosoknak
más az érdeklődési körük, de a komplexebb,
interaktív előadásokba ők is jól bevonhatók.
Ön szerint, mikor kell elkezdeni a biztonságra
nevelést?
Minél előbb, annál jobb, így tudatosul a gyerekekben. A kicsiknek a szabályos gyalogos- és kerékpáros közlekedést oktatom. A nagyobbakkal
már a 112-es segélyhívó számról is szót ejtünk,
mert meg kell tanulniuk felelősséggel használniuk és fontos, hogy tudják, hogyan tehetnek
bejelentést vészhelyzet esetén.
A megelőző programok, milyen formában kerülnek megvalósításra?
Általában először elméletben, esetenként egy
bemutatóval kiegészítve beszéljük át az adott
témát, majd az életből merített példák segítségével hívom fel a tanulók figyelmét például a
közlekedési balesetek legfőbb okaira. Minden
foglalkozáson – a témához kapcsolódva – szót
ejtünk a baleset- vagy a bűnmegelőzésről is. Az
előadások végén a gyerekekkel szituációs játékokat játszunk, melynek lényege, hogy elsajátítsák
egy adott esetre vonatkozóan a helyes viselkedést, reakciót.
Milyen prevenciós programokkal készülnek a gyerekeknek?
Véleményem szerint a szabályos közlekedés, a
baleset-megelőzés a legfontosabb, továbbá ismerniük kell azt is, hogy aktív sporttevékenység közben mire figyeljenek. Fontos, hogy beszélgessünk a gyermekekkel az okostelefonok
használatáról, az interneten való böngészésről
és beszélgetésről, a közösségi médiában való
megjelenésről, a felületen levő posztolásaikról és
arról, hogyan lehetnek biztonságban az online
térben. A biztonságra nevelő DADA-program
továbbra is működik, továbbá az Ajkai Rendőrkapitányság bűn- és balesetmegelőzési előadója is
rendszeresen látogatja az iskolákat. A prevenciós
programok általában a megyei és az Országos
Rendőr-főkapitányság tervezése alapján zajlanak,
de a saját ötleteinket is megvalósítjuk.

Borsath Balázs rendőr törzszászlós, iskolarendőr
Ahogy ez történt a devecseri iskolában is, beépítette az ötletét a biztonságos internet-használatra
vonatkozó programba. Mi ennek a lényege?
A közösségi média sok veszélyt hordoz magában, a fiatalok szabadnak érzik magukat az ilyen
felületeken, nem figyelnek a rájuk leselkedő veszélyekre. Ezért az előadásban egy gyakorlati
példa segítségével felhívtam a gyerekek figyelmét arra, hogy nem minden valós, amit ezeken
az oldalakon látnak. Gondolják meg azt, hogy
kivel ismerkednek és beszélgetnek. Fényképeket is körültekintően osszanak meg, mert amit
egyszer feltöltenek az internetre, az többé nem
törölhető le, azokhoz bárki hozzáférhet.
Mit tanácsolna a szülőknek, pedagógusoknak,
mire hívják fel a gyermekek figyelmét a biztonságos internet-használat érdekében?
Fontos, hogy a szülők és a tanárok is beszélgessenek a gyerekekkel arról, miként használhatják
az internetet hasznosan, és példákkal hívják fel
a gyerekek figyelmét a káros oldalak veszélyeire.
Tudatosítsuk bennük azt, hogy a virtuális világban köttetett barátságok nem mindig állnak közel
a valósághoz, és személyes találkozás nélkül nem
lehetnek biztosak abban, hogy ki van a profil mögött. A szülőknek továbbá azt tanácsolom, hogy
kövessék nyomon a gyermekeik által látogatott
tartalmakat, és szűrőprogramokkal akadályozzák
meg a fiatalokra veszélyes oldalak megjelenését.
Hogy érzi jól döntött, amikor ezt a pályát választotta? Ha más hivatást kellene űznie, melyik
lenne az?
Szeretem a munkámat, ezért is jelentkeztem
2015-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, amit idén sikeresen elvégeztem. Jó döntést
hoztam, amikor a rendőri pályát választottam,
nehezen tudom elképzelni magamat más munkakörben.
A munkán kívüli idejét, mivel tölti szívesen?
A kisfiammal sokat kirándulunk, a nyári időszakban szívesen töltjük az időnket a Balaton-parton. Érdekelnek az autók és az autószerelés. A
tanulmányaim végeztével több időm marad a
sportra is, így heti rendszerességgel futballozok,
valamint a barátaimmal – és az ő indíttatásukra
- részt veszek a Spartan Race terep- és akadályfutó versenyeken.
Köszönöm szépen az interjút! Munkájához további
sok sikert kívánok!
Vincze Barbara

Rövid Hírek
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A Csárdáskirálynő című három felvonásos operett előadást tekinthették meg az érdeklődők az Operett Amatőr Színjátszó Egyesület
(OperettA) előadásában.

Az Őszi Fény Nyugdíjas Klub névnapi zenés-táncos délutánt tartott a Művelődési Ház aulájában.

A közelmúltban az összes köztéri padot begyűjtötte a Városüzemeltetési
Kft, melyek felújítását Ferenczi Gábor
polgármester megbízásából, az önkormányzat asztalosa, Magyar Károly végzi. A festésben és az összeszerelésben a
Kft. munkatársai is részt vesznek. A
padok egy része már elkészült, a deszkázat anyagát Ács Attila közbenjárásával
a Bakonyerdő Zrt. biztosította. Bognár
Balázs szervezésében lecserélték a régi
rönkpadokat az Akácfa utcai parkban.
A megmaradt faanyagból újabb hulladékgyűjtők készülnek.

A 406/2016. (XI.7.) Kt. határozat
alapján 2018. október 15-től a Homok
utcában, egyirányú lesz a közlekedés,
behajtani a Vásárhelyi utca felől lehet.
Az élelmiszerboltot a Sümegi út felől
lehet megközelíteni.
Ismét értékes adományt hozott
Devecserbe John McGough. A
svájci felajánló ezúttal 6 db rádiót
adományozott a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, melyet
Ferenczi Gábor polgármester, az
egyesület pártoló tagja vett át.

Elkészült az új ivóvíz fővezeték felállása az új temetőben. A régi, több évtizede készült fővezeték, ahol az
elmúlt években rengeteg csőtörés, vízveszteség volt,
ki lett váltva. Új becsatlakozás, mérőakna létesült.
A régi elavult főnyomvonal megszüntetésre került,
most már oldalágként, új vezetékről kapja a vizet a
meglévő temetőrész elején található kút.
Október 5-én délelőtt az önkormányzat
és a Városi Könyvtár és Művelődési Ház
hagyományteremtő célzattal ünnepséget tartott az aradi vértanúk emlékére.
Ferenczi Gábor polgármester köszöntőjét követően, Czeidli József általános
iskolai történelemtanár idézte fel az
1848/49-es forradalom- és szabadságharc főbb eseményeit és az azt követő
megtorlást. Az ótemetőben nyugvó három honvédtiszt síremlékénél fekete
gyászszalagos koszorúkat helyeztek el,
majd a résztvevők közösen elénekelték
a Kossuth-nótát.

Tavaly emlékezett az ország Arany János költő (Nagyszalonta, 1817. március 2.) 200 éves
születésnapjára. A budapesti Petőfi Irodalmi
Múzeum az „Önarckép álarcokban” című
kiállításának elkészítették az országos utazó
változatát is. Az autóbusz október 8-án érkezett
városunkba. Az egyedi látványvilágú kiállítás
versek, képek, dokumentumok segítségével
mutatja be Arany János életművét, költészetének máig ható jelentőségét. A buszban elhelyezett manuális játékok és a digitális eszközök
a szórakozás mellett széles tudást is adtak a
látogatóknak.

Pályaorientációs napot szerveztek az általános iskolában. A program célja, hogy
a tanulók különböző szakmákat, szakterületeket ismerjenek meg. Ezen a napon
megismerhették a tűzoltók munkáját az
Ajkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
bemutatóján, valamint látogatást tettek a
Devecseri Rendőrőrsön, a Városi Könyvtár
és Művelődési Házban, a Magyar Posta
Zrt. devecseri fiókjában, a Start-munkaprogram telephelyén, a Vasútállomáson
és a Grácia Panzióban.

Október 1-jén ünnepeljük a Zene világnapját. Ezen alkalomból a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar meglepetés koncerttel örvendeztette meg az általános iskola tanulóit és
pedagógusait.

Közélet
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KULTURÁLIS SZEZONNYITÓ
Ismét helyi alkotók bemutatkozását
tette lehetővé a könyvtár. Bodnár
Mihályné, Mázár Ferencné, Monek
Józsefné, Papp Lászlóné, Szűcsné
Kecse Anna Róza, Zabó Anett, Zabó
Istvánné foltvarrók és M. Mester
Katalin népi gyöngyékszer-készítő
állították ki a galérián legszebb alkotásaikat „Hétköznapi csodák” címmel. Szente-Takács Anna igazgatónő örömét fejezte ki, hogy az őszi
szezont devecseri alkotókkal nyithatják. A Foltvarró Kör civil szervezetként működik. Ez a második
kiállításuk. Szeretnénk még továbbiakat látni, a találkozókat gyakrabbá tenni – fejezte ki kívánságát az
igazgatónő. Az első rendezvény kiállítóit és az érdeklődőket Ferenczi
Gábor polgármester is köszöntötte.
Megnyitójában elismerően szólt a
foltvarró kör vidám összejöveteleiről, komoly egyéni és közösségi

munkájáról, amelynek eredménye a
mostani megmutatkozás. Ők olyan
emberek, akik a szabadidejüket arra
áldozzák, - hogy miközben maguk
is örömet lelnek alkotásaikban –
igyekeznek mások arcára is mosolyt
csalni. Az összejöveteleik vidámsága
tükröződik vissza alkotásaikban. A
polgármester kiemelte M. Mester
Katalin hatalmas tudáskincsét és
intellektuális művészetét. Gulyás
Andrea a Foltvarró Céh területi képviselője beszélt a foltvarrás eredetéről, technikájáról, országos elterjedéséről. Dicsérően szólt a devecseri
kör jelentős fejlődéséről. Tagjainak
kezdetben hobbi volt a foltvarrás,
amely később szenvedéllyé vált.
Régi barátság fűzi Papp Lászlóné
Rózsikához, aki kezdetben egyedül varrt, majd maga mellé gyűjtött
ügyes kezű asszonyokat. Nagyon
szép eredményt értek el. Hatalmas

A megnyitón (balról jobbra): Gulyás Andrea a Foltvarró Céh területi képviselője,
a Foltvarró Kör tagjai és M. Mester Katalin népi gyöngyékszer-készítő
Fotó: DVTV
fejlődésen ment át a csoport mind te be méltatását Gulyás Andrea. A
technikailag, mind anyagfelhaszná- rendezvény sikeréhez járult hozzá
lásban. A foltvarrásnak közösségko- nagyszerű hangszeres előadással
vácsoló ereje van, mely érezhető a Ihászné Szabó Katalin a zeneiskola
csoporton. A devecseriek büszkék igazgatója, Kelemen Alexandra és
Varga Noémi. A kiállítók maguk
lehetnek foltvarróikra. Jó ötlet volt
készítette süteménnyel és itallal venM. Mester Katalin meghívása, aki- dégelték meg a jelenlévőket.
nek gyöngyös munkái csodálatra
Váti Ferenc
méltóak. Sok sikert kívánva fejez-

TÓALMÁSI AKVARELLISTA KIÁLLÍTÁSA
A könyvtár ismét nagyszerű kiállításra hívta az érdeklődőket. „Fények
és hangulatok” címmel állította ki
képeit Ozsváth György akvarellista. Szente-Takács Anna igazgatónő
köszöntőjében örömét fejezte ki,
hogy az alkotó elhozta Devecserbe
műveit, megtisztelte ezzel városunkat. Ferenczi Gábor polgármester
elmondta, hogy rokoni kapcsolatot
ápol a kiállítóval és így évek óta figyelemmel kíséri életpályáját, művészi
munkájának kiteljesedését. Régóta
kéri, hogy állítsa ki képeit Devecserben. Most végre gyönyörködhetnek
alkotásaiban, amelyeken csodálatos
a fények és árnyékok játéka. Széleskörű a témaválasztása; csendélettől
a tájképen át az arcképekig. Alázattal nyúl a témákhoz. Kiemelkedő a
művész realizmusa, amelyhez nagy
tudásra van szükség. Minél többen
tekintsék meg a kiállítást! – fejezte
be megnyitóját a polgármester. Végezetül az igazgatónő megköszönte
a zenei közreműködést Ihászné Szabó Katalin tanárnőnek és két tanítványának; Kelemen Alexandrának
és Varga Noéminek, akik nélkül a
legtöbb rendezvény szinte elképzelhetetlen.
A nagyszerű, remek műveket látva
kíváncsi lettem az alkotójukra. Néhány perces interjút kértem Ozsváth
Györgytől, amiből közel egy órás beszélgetés kerekedett.
Messze van Tóalmás, ahol Ön él. Hogyan került Devecserbe kiállításával?
Tóalmás kb. 200 km ide. Ahogyan a
polgármester úr is említette, a családi kapcsolat révén régóta ismerjük

egymást. Látta a képeimet, többször
nógatott, hogy jöjjek Devecserbe és
a gyönyörű könyvtárgalérián állítsak
ki. Még sosem jártam itt, de szívesen jöttem, mert közelebb kerültem
szülőhelyemhez, Nagyvázsonyhoz. A
devecseri kastély és a könyvtár nagyon tetszik. A régi épületből remek
helyet alakítottak ki a kultúrának.
A meghívón szerepel, hogy 2008-ban
újra a festészettel kezdett foglalkozni.
Azt hiszem, ez egy kis magyarázatra
szorul. Mikor kezdett festeni, miért
hagyta abba?
Gyerekkorom óta festek, rajzolok,
főiskolán is folytattam, sőt a katonaságnál is. 25 éves voltam, amikor
abbahagytam. Egyrészt, mert megnősültem, másrészt dolgozni kezdtem (gépészmérnök - a szerk.) és
házat építettünk. A festészetre egyszerűen nem volt időm. Pénzt kellett
keresni, hogy megéljen a család. Tíz
évvel ezelőtt a családom születésnapomra megajándékozott egy festőállvánnyal. Ez ösztönzött az újrakezdésre.
A 30 év nem volt nagy kiesés?
Ott folytattam, ahol abbahagytam.
Folyamatosan, sokat fejlődtem nemcsak gyakorlati, hanem elméleti szinten is. Rengeteg könyvet olvastam,
tanulmányoztam, hogy mitől jó egy
kép, milyen szempontok alapján kell
felépíteni.
Kitől tanulta a legtöbbet? Hogyan készül az akvarell?
Konkrétan személyt nem tudok megnevezni. Nem volt a közelemben
olyan, akitől tanácsokat kérhettem

„Fények és hangulatok”. Balról jobbra: Szente-Takács Anna igazgatónő, Ozsváth
György akvarellista és Ferenczi Gábor polgármester
Fotó: DVTV
volna. Saját magam szereztem meg olyan vágy az emberben, ami átseaz ismereteket és azokat kezdtem gíti a nehézségeken és a belső vágy
el használni. Kiadványokat, doku- hajtja, hogy olyat csináljon, amelyet
mentumokat kutattam fel és tanul- elképzel, ezt fejleszti folyamatosan.
mányoztam, köztük klasszikusokat Ez a hajtóerő a tehetség.
és kortársakat is. Az akvarell Ma- Hogyan telt az utóbbi tíz év?
gyarországon kissé háttérbe szorul, Rendszeresen járok képzőművész
nincs akkora tekintélye, mint pl. az táborokba. Egy éve tagja vagyok
olajfestésnek. Pedig az akvarellt ne- egy nemzetközi akvarell szövetséghezebb festeni, kézben tartani, javí- nek. Rajtuk keresztül jutott el kétási lehetőség szinte nincs. Ha ron- pem Olaszországba, itthon a Stefánia
tott, akkor újra és újra kell kezdeni, Palotába. Több csoportos és egyéni
egészen addig, amíg uralja a képet. kiállításon vettem részt. A németorMindig a világos színnel kell kezde- szági naptárpályázaton -„Kontraszt”
ni, ami maga a papír, aztán jönnek címmel - a 12 első helyezett egyike én
a fokozatosan sötétebb tónusok. Ezt voltam (1600 képből). Hét éve nyugelőre el kell tervezni. A fény központi díjas vagyok, a szabadidőm nagy réhelyet kap.
szében festek. Mindig befejezek egy
Mi a tanulás és a tehetség egymáshoz képet, csak aztán kezdek újat. Fontos,
hogy a terv meglegyen a fejemben,
való viszonya?
Rajzolni és festeni meg lehet tanulni. amit aztán érlelek a megvalósításig.
Vannak intézmények, ahol ezt tanít- A végeredményt láttuk a kiállításon:
ják, a szabályok, mérések alapján fel Ozsváth György kitűnő festő.
Váti Ferenc
lehet építeni egy képet. A tehetség
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„MI LETT VELED EMBERKE?”

SLEAFORD: ÍZEK ÉS A SPORT NYOMÁBAN - NÁDASDI IMRE SZAKÁCS, EDZŐ
Rovatunk következő részében Nádasdi Imre szakácsot, edzőt mutatjuk be.
Milyen kötődésed van Devecserhez?
Devecserben nőttem fel. Szüleimmel több mint 20 évig éltünk a városban, majd miután ők Pestre költöztek, én még 2 évet itt töltöttem.
Az általános iskolát Devecserben
végeztem, a középiskolát Ajkán és
Veszprémben. Diplomát a szolnoki
főiskolán szereztem vendéglátóipari
közgazdász szakon.
Milyen emlékeid vannak a szülővárosodról?
Így visszagondolva imádtam Devecserben élni, főleg a tinédzserkori
emlékek miatt. Időközben azonban
néhány barátom elköltözött, vagy elköltözni készült. Akkor már együtt
voltunk leendő feleségemmel és a
jövőnkre is gondolva, - felmérve a
környék adta lehetőségeket -, 2000
év végén a város elhagyása mellett
döntöttünk.
Milyen út vezetett a jelenlegi életed
helyszínéig?
A devecseri éveket követően először Győrbe költöztünk, ahol étteremvezető, majd hotel menedzser
lettem. 2004-ben sok gondolkodás
után, – mivel Magyarországon nem
találtunk kedvező feltételeket ahhoz, hogy családot alapítsunk és
az általunk eltervezett színvonalon
éljünk -, úgy döntöttünk külföldön
próbálunk szerencsét.
Hol élsz most és mivel foglalkozol?
Először csak 1-2 évre terveztük az
angliai létet, de úgy alakult, hogy
a mai napig itt élünk, Sleaford városában. Jelenleg az Angol Királyi
Légierőnél dolgozom. Nemzetközi
és angol magasrangú tiszteknek készítünk egészséges ételeket, a légierő
egyik legnagyobb közép-angliai bázisán. Néha a királyi család néhány
tagja is megjelenik nálunk.
Miért pont Anglia?
Németország és Ausztria nem igazán vonzott, így került a képbe
Anglia. Az EU-ba belépés után a
munkavállalás leegyszerűsödött
az Egyesült Királyságban. Emlékszem, júniusban Calais-ban vártam
a kompra, hogy belépjünk Angliába.
Úgy gondoltam, egy középfokú angol nyelvvizsgával boldogulni fogok,
de hamar rá kellett jönnöm, hogy
az jóformán semmit sem ér. Először egyedül voltam, majd 3 hónap
múlva, amikor sikerült munkát és

albérletet találnom, a barátnőm is
követett.
Hogyan indult az angliai pályafutásod?
Először konyhai kisegítő voltam,
majd szakács és egyre feljebb léptem a ranglétrán. Az éttermekben,
ahol dolgoztam - volt közöttük Michelin-csillagos francia étterem is
-, hatalmas gyakorlatot szereztem.
3 év alatt kitanultam a különböző
szekciókat és magasabb pozíciókba
kerültem, úgymint chef de partie,
sous chef, majd 2007-ben elvállaltam az első főszakács állásomat egy
kis helyi étteremben. 2009-ben továbbálltam, egy újonnan nyílt 70
szobás hotelben helyezkedtem el,
ahol 10-12 fős konyhát irányítottam. A feladatom a nyersanyag megrendelése, a menü megtervezése és
kivitelezése volt. A napi szintű kemény, megfeszített munka eredménye lett, hogy sikerült megvenni az
első családi házunkat.
A munkádon kívül, mivel foglalkozol még?
2011-ben a feleségem unszolására elvégeztem egy fociedző, majd
2013-ban egy kézilabdaedző tanfolyamot, mivel mindig is vonzott
a sport. A munka mellett elkezdtem
a helyi általános iskolában foci- és
kézilabda edzéseket tartani. Ahogy
telt az idő egyre többet edzősködtem. Közben elvállaltam 2013-ban
az akkor U7, ma U11 utánpótlás
kis csapat menedzselését a Warriors FC-ben. Nincs annál jobb érzés,
amikor látom, hogy a kis csapatom
játékosai küzdenek és harcolnak a
pályán, mosollyal az arcukon.
Mennyire időigényes elfoglaltság az
edzősködés?
Hétköznap délutánonként edzések
vannak, a hétvége pedig szintén a
fociról szól. Szombaton és vasárnap
úton vagyunk, különböző meccseken veszünk rész. Jelenleg a kisebbik fiam korosztályát menedzselem.
Egyébként mindegyik gyermekem
a Nottingham Forest korosztályos
csapataiban igazolt játékos.
Milyennek látod a hazai labdarúgás
helyzetét?
Katasztrofálisnak! Legalulról kellene kezdeni az építkezést, nem
üresen kongó stadionokat, hipermodern edzőközpontokat, akadémiákat felépíteni. Persze ezekre is
szükség van, de nem ennek kellene
lenni a prioritásnak. Ahelyett, hogy
a felnőtt korosztályokba pumpálják

A Nádasdi család: Előd, Gabriella, Huba és Imre
a pénzt, az utánpótlásba kellene. jelent neki és persze nekünk is, miA lehető legfiatalabb korban kel- vel ott kell ülni mellette és segíteni.
lene elkezdeni a szervezett keretek Félévkor és év végén pedig haza kell
közötti focioktatást. 5-6 éves kor- utaznunk vizsgázni. Az angol iskoban a szülők bevonásával kölyök- lában is kitűnően teljesít, probléligákat lehetne szervezni, hétvégi mamentesen veszi az akadályokat.
meccsekkel, ami kikapcsolódás is Huba most szeptemberben kezdte a
lehet a szülőknek, nem is beszélve magyar iskola első osztályát.
a kicsikről. Meg kellene könnyíte- Szabadidődben, mivel foglalkozol
ni a kölyökcsapat alapedző papír szívesen?
megszerzését. Helyet kellene biz- A sporton kívül szeretünk utazni,
tosítani, ahol a kicsik edzhetnek, már a gyerekek is elég idősek eha klub fenntartását pedig a szülők hez, így ők is élvezik. Jártunk már
megoldanák (utaztatás, felszerelés). Nagy-Britanniában szinte minHeti egy-két edzés, hétvégén pedig denhol, Barcelonában, Madridban
mondjuk az ajkai, devecseri körzeti (ezek focitúrák voltak, mivel Előd
liga korosztályos meccsei (U7-U13) Barcelona, Huba pedig Real Madlehetnének. Mindezt elérhetővé ten- rid szurkoló), Rómában, Párizsban,
ni az interneten, ahol mindenki tá- Új-Zélandon, Portugáliában, Máljékozódhat. Ezekre a kölyökmec�- tán. Tavaly Hollandiában egy 5 nacsekre pedig a nagy klubok scout-jai pos focitornán voltunk. És persze a
látogathatnának és kiválaszthatnák síelés minden évben 2-3 nap. Ezea tehetségeket.
ken kívül nagyon érdekel az aktuális
Mindkét gyermeketek kint született. politika, rendszeresen követem a
Mennyire tartjátok fontosnak tuda- hazai és nemzetközi történéseket.
tosítani bennük a magyar szárma- Milyen gyakran látogattok haza?
zásukat?
Amióta a gyerekek megszülettek
Előd 2007-ben, Huba 2011-ben rendszeresen járunk haza, minden
született. Mindkét fiam kettős ál- évben legalább kétszer. A fiúk az
lampolgár, kifogástalanul beszél- egész nyári szünetet (Angliában 6
nek magyarul és angolul. Amikor a hét a nyári szünet, július végétől
fiúk megszülettek fontosnak tartot- szeptember elejéig tart) Magyarortuk és tartjuk tudatosítani bennük szágon töltik 4 éves koruk óta. Mivel
a származásukat, valamint a ma- a nagyszülők évközben ritkán látják
gyar kultúrát. Itthon csak magyarul őket, nyáron bepótolják az együttkommunikálunk. Angliában 4 éves létet. Mi általában augusztus utolsó
korban kezdődik az általános iskola. két hetében megyünk haza, mivel
Kezdetben gyanakvással fogadtuk nincs elég szabadságunk.
az angol iskolai oktatást, de ma már Visszajönnél Devecserbe, hogy megúgy gondolom sokkal gyermekköz- mutatkozz?
pontúbb, mint a hazai. Előd távokTermészetesen! Mindig szívesen
tatásban már elvégezte a magyar
megyek Devecserbe.
általános iskola első négy osztályát.
Először csak az volt a célunk, hogy Köszönöm szépen az interjút! Továbtudjon írni, olvasni magyarul. Ez bi sok sikert kívánok!
Vincze Barbara
napi 40-45 perc magyar tanulást
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EMLÉKEZÉS NAPJA
2010. október 4. A dátum, amely
örökre belevésődött minden devecseri ember emlékezetébe. A nap,
amikor az őszi színekben pompázó
kisvárosunkat, vörös színűre festette az iszaptározóból kizúduló vörös iszonyat. Percek leforgása alatt
váltak emberek, állatok, növények,
házak, autók az áradat martalékává.
8 év telt el azóta, de felejteni nem
lehet! Devecser Város Önkormányzata az Emlékezés napján, október
4-én a Makovecz lakóparkba várta
a lakosságot, a nyolc évvel ezelőtt
bekövetkezett katasztrófáról való
méltó megemlékezésre. Az emlékezőket az Ormándlaky Péter karnagy által vezetett Devecseri Ifjúsá-

gi Fúvószenekar térzenéje fogadta,
majd Szente-Takács Anna, a Városi
Könyvtár és Művelődési Ház igazgatónője köszöntötte a jelenlévőket.
Az Újjászületés kápolnájánál Nagy
Nándor Richárd katolikus plébániai
kormányzó és Kovács Viktor evangélikus lelkész ökumenikus imaalkalomra hívta a megjelenteket. A
misét követően fáklyásmenet indult
az Emlékparkba, ahol Ferenczi Gábor polgármester beszédében felidézte a tragédia napját és az azt
követő összefogást. Kiemelte; a katasztrófa okairól és felelőseiről a mai
napig nincs pontos információnk,
így kezdeményezi a vörösiszap-katasztrófa okait vizsgáló parlamen-

ti vizsgáló bizottság záróbizottsági
ülés titkosításának feloldását, továbbá hivatalból, városunk polgármestereként bekéri a Mal Zrt. egykori
privatizációs szerződését, tekintettel
a benne foglalt környezetvédelmi
vállalásokra. Az emlékező beszédet
követően, az Emlékezés kopjafájánál
koszorúzás vette kezdetét, majd a
jelenlévők mécsesek elhelyezésével tisztelegtek az áldozatok emléke előtt. A megemlékezés a Rotary
Házban záródott, ahol Bánhelyi József és Horváth Orsolya „Emlékek”
című kiállítását tekinthették meg az
érdeklődők.
Vincze Barbara

Fotó: DVTV

tanítványom, aki elsőként indult
menteni, ahonnan soha nem tért
vissza. Gyerekkori barátom Fürst
Ferenc és felesége nem tudott a betegágyból menekülni a halált hozó
iszap elől. A Szanyi házaspár talán
épp virágaikat ápolta, hogy mindenszentekkor maguk kötötte koszorút
vihessenek szeretteikre. A koszorúkra előbb lett szükség, hogy az ő
sírjukon emlékeztessen borzalmas
halálukra. Fuchs nagymama öregségét, gyengeségét kihasználva vitte
magával halálba a lúgos mocsok. És
Erzsike! Hihetetlen erőre volt szüksége a túlélésre, hisz a kisgyermekét
a karjaiból tépte ki a zabolátlanul
hömpölygő vörös áradat. Életeket,
sorsokat tett tönkre a gátakat ledöntő és az útjában mindent felfaló
iszap. Nyolc év telt el a tragédia óta.
Próbáljuk megérteni a megérthetetlent, de nincs, aki ebben segítene.
Még mindig nem tudjuk, ki a felelős,

nem tudjuk folyik-e per, ha igen;
hol, ki kit képvisel? Miért van ekkora csend? Jó lenne tudni a teljes
igazságot mindenről, ami az iszap
előtt, közben és utána történt! Néha
elsétálok a Torna-patak partjára.
A nyolc évvel ezelőtti élet nyomát
keresem. A gyümölcsfák, amelyek
eddig hihetetlen erőfeszítéseket tettek a túlélésre – feladták. Egykori
kertünk diófája ég felé tartott karjai
mintha még egy esélyt kérnének,
de a feltámadó szélben szárazon
reccsennek az ágai. Az emlékezés
most is megtörtént a már megszokott módon; fúvószene, mise, fáklyás felvonulás, polgármesteri beszéd, intézmények, egyenruhások és
pártok koszorúzása. Csak a meg- és
átéltek hangja és néhány szál virága hiányzott. Ők hátrébb húzódva,
befelé sírva emlékeznek.
Váti Ferenc

AZ ÉN ISZAP-KATASZTRÓFÁM
A nyolc év nagyon hosszú idő a
gyötrő rémálmokra, a szívekben
hordott fájdalmakra, de rövid a
felejtésre, a teljes megnyugvásra.
2010. október 4-én Devecser és Ko-

Az egykori kertben álló diófa
Fotó: Váti Ferenc

lontár fennállásának egyik legnagyobb tragédiáját szenvedte el. Az
ajkai tározóból elszabadult iszap nekirontott a két településnek. Az érintett területeken rettegés lett úrrá. A
hömpölygő iszap mindent magával
sodort; embert, állatot, tárgyakat.
Ma is megborzongok, ha a padlásra menekültek, vagy a kerítésen,
kapukon kapaszkodók halálfélelmére gondolok, akik kétségbeesve
vártak segítségre, mialatt lábuk alatt
zúgott el a vörös veszedelem. Óriási fájdalmat viselt el az, akit térdig,
derékig körbefolyt a maró szenny.
Mit érzett a kórházban az, akinek
csontig mart a húsába a vörös lúg?!
Mit éreznek azok, akiknek nyolc év
után is naponta kötözik a sebeiket,
és még a kárpótlásuk sem teljesen
rendezett?! Az iszap legborzalmasabb bűne a tíz ember halála. Köztük hozzám közelálló, szívemnek
kedves emberek; Pados Zsolt, volt

Tisztelt Lakosság!
Jótékonysági használtruha-vásárt szervezünk 2018. október 27-én (szombaton) 9-14 óra között
a régi kultúrház épületében (Arany J. u. 12.)
Amennyiben feleslegessé vált, de még használható ruhákkal rendelkezik, és szívesen segítene
másokon, örömmel fogadjuk adományát előzetesen a helyszínen.
Kérjük, lehetőség szerint a ruhákat október 25-ig szétválogatva behozni szíveskedjenek. (férfi, női,
fiú, lány, babaholmik, téli, nyári)
A börze bevételét tehetséges devecseri gyermekek javára ajánljuk fel.
Minden érdeklődőt várunk szeretettel!
Devecser, 2018. október 4.
Dürgő Péter
Ferenczi Gábor
Peti Bútor
polgármester
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ASSZONYSORS, ASSZONYSZERELEM

TALÁLKOZÁS GRÓF NÁDASDY BORBÁLÁVAL…
Az Országos Könyvtári Napok keretében a Városi
Könyvtárban 2018. október 1-jén mutatta be
hatodik könyvét gróf Nádasdy Borbála. Mint
két évvel ezelőtt, most is a volt könyvtáros, Pardiné Mórocz Magdolna volt a beszélgetőtárs.
Az „Asszonyszerelem, asszonysors” című önéletrajzi kötet a majdnem hatvan éves franciaországi tartózkodás utáni végleges hazatérés
története, amelyet éppen francia építész férje,
Jean szorgalmazott. Sajnos a férj egy itthon töltött év után az örök hazába távozott. Borbála úgy
érzi, a hazaköltözést ajándékként kapta Jeantól
éppúgy, mint a mencshelyi pincelak felújítását,
itthoni életük színterét. Gróf Nádasdy Borbála
színésznő, klasszikus balettoktató, - ma már író
is - tevékeny tagja volt az ’56-os magyarok franciaországi emigrációjának... De ma már itthon él,
éppen három éve, télen Veszprémben, nyáron a
pincelakban tartózkodik látogató szeretteivel. Az
írónő örömmel kommentálta a vetített képeket,
melyek egyikén a három unokája, Pablo, Léna
és Tao látható. Tao nevét humorosan, a magyar
nyelv sajátos elhallásával kommentálta fiának
a gyermek születésekor, s most felidézte a hallgatóság derültségére. A grófnő elmondta, hogy
idén nyárra szerveztek egy nagy, nyolc napos
Nádasdy-találkozót, melyre 15 országból jött
össze a 64 leszármazott. S csak ő, N. Borbála az
egyedüli (!), aki itthon él. A legidősebb családtag
92 évesen jött haza erre az alkalomra. A korban
még 3 évvel idősebb, Argentínában élő Nádasdy
Ilona már nem vállalhatta az utat. 10 fő beszél
magyarul a nagy családból. (Csak tízen? Vagy

még tízen? Ki tudja, mi itt a jó kérdés a hányattatások után.) Felemelő élményt adott minden Nádasdy leszármazottnak a találkozás, az ország és
Budapest szépsége mondta el a grófnő. Elbűvölte
a jeles család utódait a Dunán való hajókázás a
kivilágított Budapest fényeinél. Az egyik fiatal,
35 éves leszármazott, mindig sírva fakadt a látott
szépségektől, a magyar hangulattól, a kellemes
benyomásoktól, mondta el a grófnő. A nagyanya
Nádasdy Borbála, némi büszkeséggel mesélte el
azt is, hogy unokáival megtanította a „Serkenj fel
kegyes nép…” című népdalt, amit nagy sikerrel
adtak elő a gyermekek a búcsúvacsorán. A népes rokonság felállva tapsolt a meghatottságtól,
meg a magyar népdal magasztos dallamától…
Nádasdy Borbála új könyvében leírja a gyermekeitől és az unokáktól való elszakadás okozta
fájó érzelmeket, búcsúját a férjétől, a francia
hazától, amely hat évtizeden át otthont adott
neki. Beavatja az olvasót a hazatérés örömeibe,
kétségeibe, a nagy izgalomba, mely eluralta őt
az akkori nagy döntésben. Aztán teret kapott
a szülőföld újrafelfedezése, az „itthon vagyok”
realitása, nyugalma, a lelki béke. Nádasdy Borbála ebben a könyvében is, mint az esten való
beszédében, óvja magyarságunkat, félti a szép
magyar anyanyelvet, és őrzi a hagyományokat.
Szavait élete példájával támasztja alá, nemcsak
akkor, amikor magyar népdalt tanít az unokáinak, akiknek mexikói az édesanyjuk. Akkor is
követendő tettet mutat, amikor a pincelak öreg
ajtajáról is elmeséli, hogy óvták meg, újították
fel, s építették be Mencshelyen, pedig (sajnos) a

Gróf Nádasdy Borbála (áll) és beszélgetőtársa Pardiné
Mórocz Magdolna
Fotó: DVTV
legtöbben az ilyesmit már rég tűzre dobták, s valami modernet építettek be helyette. A Nádasdy
család jelentős szereplője volt Magyarország történelmének. A család neve elválaszthatatlan a
nemzet és a közérdek szolgálatától, említette is
az írónő kitűnő dédapja gróf Nádasdy Ferenc
kapcsán is. Például a tatárjárás idején bújtatták
IV. Bélát, meg Károly Róbert oldalán harcoltak
Csák Máté ellen… S a népes, magyar gyökerű
famíliából most csak egy ember – csak Nádasdy
Borbála él itthon. Becsüljük meg őt, a jeles honleányt, aki közel 60 év távollét után is akcentus
nélkül, bő szókinccsel beszéli a nyelvet, s őszinte
szívvel, lelkesen áll ki a szellemi és az épített értékek megbecsülése mellett is. Az esten éreztük,
Nádasdy Borbála igaz szívvel szereti ezt a hazát.
M. Mester Katalin

„JÓ ITT EGYÜTT LENNI!” – CSALÁDI NAP A KÖNYVTÁRBAN
Az Országos Könyvtári Napok keretében hívtuk, és vártuk egy kellemes beszélgetős, teázós,
kézműveskedős együttlétre 2018. október 5-én,
pénteken 16 órától azon Olvasóinkat, akik valami
miatt kitűnnek a többi könyvtárlátogató közül.
Vagy azért, mert szinte minden nap jönnek; vagy
azért, mert rendkívül tudatosan, szakszerűen,
helytörténeti kutatásokhoz használják állományunkat; vagy azért, mert sokat olvasnak – s
nem utolsó sorban megbízható kritikákat kapunk tőlük az olvasott művekről; vagy azokat,
akik fiatal koruk óta tagjai intézményünknek,
s már saját gyermekeik olvasóvá neveléséhez is
igénybe veszik könyvtárunkat; vagy azokat, akik
egyszerűen kedvességükkel örömet szereznek a

A könyvtár egyik legfiatalabb olvasója, Paál Farkas
Fotó: DVTV

könyvtárosoknak. Sokszor rendkívül sötét képet
festenek a könyvtárak jövőjéről. Mi mindennek
tudatában, ennek ellenére dolgozunk azért, hogy
minőségi szolgáltatásokkal és rendkívül széles
dokumentumválasztékkal várjuk használóinkat. Valóban, egyre kevesebb olvasó tér be hozzánk is, de aki könyvtártag a Devecseri Városi
Könyvtárban, az egy nagy család tagja – valljuk
mi, könyvtárosok. Ezt a hozzánk rendszeresen
járók is említik, sőt a kirándulócsoportok is megjegyzik, milyen jó lehet devecserinek lenni, olyan
otthonos, barátságos itt a könyvtár! Ezt a megbecsülést, az intézmény „támogatását” szerettük
volna megköszönni a családi délutánon, melyen
sort kerítettünk az általunk alapított díjak és címek átadására. Úgy érezzük, nemcsak könyvek,
hanem olvasók nélkül is üres egy könyvtár. S
Devecserben az olvasók, bár szám szerint kevesebben vannak az elmúlt évekhez viszonyítva,
gyakrabban járnak könyvtárba, s több dokumentumot olvasnak, mint korábban. Emléklapot és
csekély ajándékot nyújtottunk át a legidősebb
olvasónknak: Farkas Lászlóné Mariska néninek,
a legfiatalabb olvasóinknak: Stenger Csongornak,
Séfer Liliánának, Felvidéki Eszternek, Tóth Bencének és Paál Farkasnak. A legaktívabb családok
közé soroltuk Varga Istvánt és családját, Szabó
Adriennt és családját, Vasvári Nikolettet és családját, Réfiné Vajai Szilviát és családját, Kapcsos

Krisztinát és családját, Tanka Noelt és családját.
Megítélésünk és a kölcsönzési statisztika alapján
nyújtottuk át a legtöbbet olvasó házaspárnak járó
emléklapot Hóborné Hidi Annának és Hóbor
Sándornak. A legtöbbet könyvtárba járó olvasónk Marton Gyula, leghumorosabb olvasónk
pedig Németh Péter. A legtöbb kutatómunkát
végző, állományunkat legtudatosabban használó olvasónk M. Mester Katalin. A legtöbbet
kölcsönző olvasó Darvas Krisztofer Patrik és
Tóth Károlyné. Legkedvesebb olvasóink közül
idén két kisgyermeknek nyújtottunk át elismerő
oklevelet: Tiba Emőkének és Bogdán Alexnek.
A könyvtárat gyakran látogató, legaktívabb olvasóink közül pedig „megjutalmaztuk” Martonné
Májer Máriát, Farkas Róbertnét, Horváth Jankát,
Bognár Sándornét, Pásztor Barnabásnét, Molnár
Ferencnét, Boros Lászlót és Benke Józsefet. Az
emléklapok átadása után „Kastélytúrára” indultak a vállalkozó szellemű vendégek, megismerkedtek pincétől a padlásig az épülettel, ezalatt a
legkisebbek őszi díszeket készítettek könyvtárosaink vezetésével. A nálunk eltöltött délután után
mindenki elégedetten, élményekkel gazdagodva
távozott, s valamennyien megjegyezték, milyen
„jó itt együtt lenni”!
Szente-Takács Anna
igazgató

Sorsok
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EMBERMESÉK

KÉT HARMAD EGY ÉLETBŐL

A kamondi iskola (jobbról a 4. ülő)

Irénke
Erhardt Józsefné Irénke; Ő, aki ismeri a devecseriek
többségét, Ő, aki szívesen segít a rászorulóknak, Ő,
aki a szomszéd gyerekeknek játékokat ajándékoz
és Ő az, akit az átélt tragédiák megedzettek testben
és lélekben.

Első harmad: Néhány kép a múltból

Irénke egy nagykamondi családi házban született
1940-ben. Édesapja az ajkai bauxitnál dolgozott,
édesanyja a földet művelte. Imre öccsével segítettek a tehenek, disznók, baromfik gondozásában.
Kis ideig Papkeszin laktak. Dúlt a háború, amikor
visszaköltöztek Kamondra. Sümegen egy robbanás
légnyomása úgy kirepítette Irénkét a kocsiból, hogy
alig találták meg. A szülőfaluban összevont 8 osztályos iskolába jártak egy tanító „keze alá”. Színdarabot, táncot tanultak, makkot, gesztenyét szedett a
18-21 gyerek. A 8. osztály után Irénke ápolónőnek
készült Budapesten. Nem bírta a szakmával járó szagokat. Ott kellett hagyni az iskolát. Az étkezéseknél
azóta is szokása, hogy „először az orr, csak utána
a száj.” 1960-ban a vendéglátásban helyezkedett
el, közben szakács és bolti eladó szakmát szerzett.
Aztán jöttek a munkahelyek; szakács a veszprémi
vadasparkban 2 évig, majd az ajkai VOLÁN-nál lett
műhelyírnok. Itt ismerkedett meg az autószerelő
Erhardt Józseffel. Esküvőjüket 1963-ban tartották
és költöztek Devecserbe. Az ifjú feleség a Somlón
főzött a badacsonyi ÁG-nál, majd a devecseri tejboltban árulta a tejet. Innen csak egy lépés volt a
„Hangya” ABC. Itt mindenes volt; disznót bontott,
árut szerzett be, eladott. Közben mellékállásban a
Balatonnál árulta a vattacukrot, csokit, lufit, aján-

„Hangya” ABC (álló sor jobbról a 4.)

Jóska és Irénke

dékot. Jóska fiúk 1966-ban született. 1978-ban nagy
tragédia történt. A férj üzemi balesetben elvesztette
a látását. Budapesten négy műtéten esett át, amely
nem hozott eredményt. Irénke a veszprémi büfében dolgozott, amelyet gyermeküknek építettek.
Majd Devecserben a legelsők között használtcikkel
kezdtek foglalkozni, fiúk kiváltotta az engedélyt. (Ő
most is a Meggyesen árul). Közben az albérletből a
Kossuth utcába, majd a saját Kinizsi utcai, később
a Klapka utcai házukba költöztek. Irénke 1986-ban
ment nyugdíjba.

Második harmad: Személyes vallomás
az iszap-katasztrófáról

„Nagy tragédia volt. Éppen akkor volt nálunk külföldről egy vásárló. 11 óra körül fiammal az én kocsimmal átmentek Ajkára. A vevő a kocsiját Avar
Piroska előtt hagyta, Jóska fiam a buszát mielőttünk.
Fél 12 után (a férj megjegyzi, hogy már negyed egy
volt) telefonál a gyerek, hogy fogjam a táskát és aput
és menjek el a házból, mert mindjárt bemegy az utcába a vörösiszap. Egy nyomozónő az utcáról kiabált
be, hogy menjünk azonnal, mert jön a vörösiszap. A
lakást be sem csuktam, csak a kaput és beültünk a
nyomozónő kocsijába. Tőlünk a 3. házban már ott
volt az iszap. Felhoztak bennünket a Klapka utcai
házunkba. A kulcs az autómban maradt. Le akartam
menni a házhoz. Kató Tibi adott egy pár gumicsizmát és már mentem is. Egy kanalas géppel vittek
le. Akkor már egyetlen autó sem volt a háznál. A
buszunkat az utca végéig vitte az ár és egy háznak
vágta. Az udvaron nem volt már semmi. Az iszap

Születésnapon a házaspár
még akkor is az ablak magasságában folyt. Mindenünk elveszett. Nem maradt semmink a világon.
Kb. 20 millió Ft értékű árunkat vitte el az iszap. Csak
az maradt, ami rajtunk volt. Jóska fiam kapott egy
terepjárót a barátjától, azzal próbáltuk menteni,
amit lehetett. Én közben naponta a Vöröskeresztnél segédkeztem. Ott mindenki kapott mindent.
Olyan is, akihez egy csepp iszap sem ment be. Mi,
ami adományt kaptunk, annak az értékét később
levonták. Én, akin tudtam segítettem. Jóska az értékesebb holmikat - főleg szerszámokat - kiszedte
az iszapból és a teraszra hordta. Másnapra kiverték
a terasz üvegét és egy szálig mindent elloptak. Mi
csak a házért kaptunk pénzt és a bútorokat vehettük meg, de a tönkrement, elpusztult értékekért egy
fillért sem kaptunk. Mindenünk elveszett. Lelkileg
megtörtem, de nem roppanhattam össze. Nekem
gondolnom kell a vak uramra, őt is el kell látnom.
Mindenünk elveszett, ami emlékeztet a múltra pl.
az összes fénykép. A rémálom naponta visszajön.
De túl kell lépni! Élni kell tovább!”

Harmadik harmad:

A belenyugvás, a megbékélés időszaka.
Váti Ferenc

Jóska, Bea és Levi a kis dédunoka

A férj Jóska (fent középen)
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ERDŐSZÉLEN, ÚTSZÉLEN, A LEVEGŐBEN…
(JEGYZET)

Pusztamiske és Devecser között haladtam autóval, éppen 12 előtt 10 perccel járt az idő, amikor is egy rendőrautó állt az útszélen csendben
villogtatva a meggyesi elágazó után vagy 200
méterrel. Azt gondoltam esetleg sebességet
mérnek, netán igazoltatások vannak. Nem. A
rend őrei az árokban szemléltek valami kupacot. Mellettük elhaladva láttam, egy jókora
SZEMÉTKUPACOT nézegettek, s tán „azonosító jel” után kutakodtak. Éppen szeptember 29-e volt, jeles nap, Szent Mihály napja,
amikor régente ezen a napon hajtották be az
állatokat téli szállásukra, mert már nemigen
lehetett jó időt remélni. Arról is született szólás, aki Szent Mihálykor rövidnadrágban jár,
abban ne bízzunk, mert az egy kicsit bolond.
A kellemesen meleg őszi idő most megcáfolni
látszik a régi időjós megfigyeléseket. S természetszeretetben, a környezetünk védelmében,
életterünk megbecsülésében sem léptünk előre. Sőt! Képzettség, digitalizáció, okostelefonok
halmaza, szuper technikai csodák ide vagy oda,
sokkal meggondolatlanabbak, tiszteletlenebbek, felelőtlenebbek lettünk (sok területen), a
természet, a környezetvédelem területén, mint
eleink voltak. Miért mondom ezt? Eleink soha
nem vitték volna ki tönkrement, használhatatlanná vált személyes tárgyaikat, ruházatukat,

használati eszközeiket a határba, s lökték volna
be egy bokor alá, vagy a szomszéd gyepűjébe
az útszélre, netán az erdő aljába. S most a „civilizált” ember ezt teszi lépten-nyomon. Mert
valakik most is az útszéli árokba lökték a teli
nejlonzsákot, ami kiszakadt, tartalma szétterült. Láthatóvá vált a leamortizált szandáljuk,
az ütött-kopott bádogvödör, a sok, nagy kartondoboz, a műanyag kötöző, felsorolni sem
lehet még mi minden. Még néhány könyvet is
kiszórtak. Megszabadultak a két méterről szinte
újnak látszó fekete, piros, fehér csíkos kötött pulóvertől és más feleslegessé vált ruhaneműjüktől
is. Hogy miért nem szelektálták, s tették oda,
ahol újrafeldolgozhatóvá vált volna, ki tudja?
Egy biztos, ezt a mai szemmel túl egyszerűnek tartott eleink nem tették volna. Ezt csak
a mai, magát fejlettnek, okosnak, modernnek
tartott ember teszi… Szégyen! E szemétkupacot
szemlélgették a rend őrei is. Drukkoltam, csak
lenne valami árulkodó jel, mellyel azonosítani
lehetne a „származási helyet”! Ezen kell dolgozni a rendőröknek, keseregni, méltatlankodni az embereknek, ahelyett, hogy előrevivőbb
ügyeken gondolkodjanak, dolgozzanak. Például
azon, hogy milyen új, gyümölcs- vagy díszfát
ültessen az udvarába, hova tegyen le egy szép
díszbokrot, pótolni a vörösiszap-ömlés miatt

A kép illusztráció
kiesett sok-sok várkerti, emlékparki kihalt fa
oxigén-utánpótlását. Hogy legyen éltető, tiszta levegőnk! Ha a fűtési szezon oktalanságaira
gondolok, akkor megint el lehet keseredni. Mi
mindent dobálnak be a kályhákba az orruknál
tovább nem látók, a kémiaórákon nem figyelők,
a felületesek! Lám, itt Devecser környékén sem
tanulunk semmiből, még a 8 évvel ezelőtti katasztrófából sem, hogy mennyire, de mennyire
fontos a természet védelme minden tekintetben. Keresgéljenek csak olvasnivalókat a Google
keresőben hasonló témában, ha nem hisznek a
figyelmeztető, szép szónak…
M. Mester Katalin

Házunk Tája/Közérdekű
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JUHFARK ÜNNEP A TORNAI PINCÉSZETNÉL…
2018. szeptember 15-én délután
13.00 órakor indult az ünneplés a
Tornai Pincészetben. A Juhfark az
egyik legkülönlegesebb hazai szőlőfajta, amely a somlói talaj és éghajlati viszonyok között az egész világon egyedülálló borokat produkál,
ezért a somlói bortermelők évről évre
összegyűlnek, és bemutatják az érdeklődőknek legjobb tételeiket. Itt,
a Somlón sokan készítünk juhfarkot,
mondta köszöntőjében Tornai Tamás. Mindegyik másért szerethető.
Lehet komoly, érlelt, vibráló, feszes,
könnyed, de mindegyikben ott van
a Somló utánozhatatlan karaktere.
Az elmúlt évek legjobb tételei mellett
most 15-20 éves Tornai borokat is bemutattak. Az esemény 2018-ban rekordszámú külföldi vendéget is vonzott, a legtöbben Lengyelországból

érkeztek. A délutáni órákra megtelt a
pincészet rendezvényterme, többen
pedig a teraszon élvezték a gyönyörű szeptemberi meleg napsütést. A
grillen sült ételeket fogyaszthattak a
vendégek, amelyet a pincészet séfje
kínált a „juhfarkok” mellé. A házigazda, Tornai Tamás a rendezvényt
értékelve elmondta, hogy a Juhfark
termesztése nem könnyű feladat, de
igazán megéri foglalkozni vele. Az
igényes közönség ugyanis egyre inkább a limitált mennyiségű és máshol megismételhetetlen, különleges
borokat keresi szerte a világon. A
somlói Juhfark éppen ilyen! Azt tudjuk megmutatni vele, amiben egyediek vagyunk: a szinte kizárólag itt
termesztett, hazai fajta révén a Somló
különleges termőhelyi adottságait.
Forrás: tornaipince.hu

Fotó: tornaipince.hu

AMIBŐL PÁLINKÁT LEHET FŐZNI, ABBÓL LEKVÁRT IS...
ŐSZI GYÜMÖLCS A BIRS
Amiből pálinkát lehet főzni, abból
lekvárt is mondja Erzsi néni Miska
bácsinak felháborodva. Amiből meg
lekvárt lehet főzni, abból pálinkát is,
vág vissza Miska bácsi feleségének,
amikor kísérletképpen, csak úgy
hamarjában az összes birsalmát ös�szegyűjtötte, s elkezdte apróra felaprítani. Különleges pálinkát szeretne
a téli napokra, mondja, olyat, ami

kuriózum. Nem engedted a körtét
sem összeaprítani, kompót meg lekvár lett belőle. Igaz a kisunoka a fahéjas körtelekvárt szereti legjobban.
Nem sokat terveztem főzni, csak 2-3
litert, amit gyűszűnként elnyalogatnának megfázás idején, vagy éppen
azt megelőzve, mondja halkan Miska bácsi. No, persze Erzsikém veled
közösen, hízelkedik is, látva felesége

villámló szemeit. Erzsi néni éppen
nemrég olvasott egy írást a birsről,
ami szerint több értékes vitamin
és ásványi anyag van benne, mint
a „sima” almában. Magas pektintartalma miatt nemcsak tisztítja a
szervezetet, hanem enyhíti az ízületi fájdalmakat, a reuma és köszvény tüneteit. Hasmenés esetén is
segíthet a birskompót, a birsalmasajt, a birslekváros kenyér, mert a
gyümölcs nyáktartalma nyugtatja
a gyomor és bélrendszert. Persze a
hatáshoz kitartó fogyasztás szükséges, napi rendszerességgel. Nyersen
ne fogyasszuk a gyümölcsöt! Alig
hihető, hogy a birsről is azt tartják, harmonizálja a vérnyomást, a
koleszterint és a szívműködésre is
jó hatással van, mondja Erzsi néni.
Azt terveztem, hogy kompótot főzök belőle. Tavaly birs egy szem sem
termett, akkor az idén meg kell becsülni. Nagyanyám félretette dunsz-

tosüvegben a birs nyákká főzött levét, s abból ivott naponta egy-egy
kortyot, emlékezik Erzsi néni. Végül megosztoztak Miska bácsival
a termésen. A szebbeket vitte be a
konyhába Erzsi néni, s visszahozta
megtisztítás után a birsaprítékot a
cefrés edénybe. Sőt még azt is kieszközölte férjénél, hogy erős kezével ő
hasítsa négybe a nem éppen engedelmes, kemény húsú gyümölcsöt.
Így aztán mindketten visszanyerték
jó kedélyüket. Miska bácsi, jó diplomata lévén, - mivel az idei késői fagy
miatt egy szem sem termett - már
a jövő évi sárgabarackra alkudott a
feleségénél, mondván, amelyik barackból lekvárt lehet főzni, abból
pálinkát is. Kell az a téli, hideg napokra, meg rossz gyomor esetén is
használ. Persze csak egy gyűszűnyi,
toldotta meg Erzsi néni.
M. Mester Katalin

FELHÍVÁS
Devecseri ÉrtékTárlat
Nagy tisztelettel felkérem a Devecserben élő, illetve városunkból elszármazott kézműveseket, iparművészeket, illetve mindazokat, akik szabadidejükben bármilyen művészeti alkotótevékenységet folytatnak, hogy az általuk készített alkotásokkal járuljanak hozzá a buszpályaudvarunk várótermében kialakításra kerülő Devecseri ÉrtékTárlat kialakításában. Terveim szerint az üvegfelületeken belül elhelyezendő polcokra
kerülnek fel az alkotások az alkotó nevével, elérhetőségével.
Fogadjuk méltón a városunkba látogatókat, mutassuk meg értékeinket a nagyközönségnek!
Devecser, 2018. október 12.

Köszönettel:

Ferenczi Gábor
polgármester
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’56-OS EMLÉKHELYEINK
Városunk méltó módon emlékezik
az 1956-os forradalom- és szabadságharcra. 2006-ban, az 50. évfordulón, Holczinger László polgármester és képviselő-testülete
közadakozásból emeltette a pápai
Tirnován Ari Vid szobrászművész
alkotását. Az Emlékbizottság elnöke Farnadi Gyula önkormányzati képviselő volt. Azóta a Deák
tér az október 23-ai ünnepségek
egyik színhelye. 2016-ban, a 60.
évfordulón emléktáblát avattak,
amelyet a kisiskola külső falán
helyeztek el. Ferenczi Gábor polgármester és az akkori képviselő-testület lelkes szorgalmazóiként készült el az újabb emlék.
Alkotója és nemes felajánlója a
devecseri születésű Járóka Attila
pápai kőfaragómester. Köszönet

A tavaly felavatott emléktáblán az 1956-os Járási, valamint a Nagyközségi
Nemzeti Forradalmi Tanács tagjainak névsora olvasható
Fotó: Czeidli József
illeti a város nevében. Szintén az a Járási, valamint a Nagyközségi
ő munkáját dicséri a tavaly elhe- Nemzeti Forradalmi Tanács taglyezett emléktábla a Polgármes- jainak névsora olvasható.
Czeidli József
teri Hivatal külső falán, melyen

Tirnován Ari Vid ’56-os emlékszobra
a Deák–téren
Fotó: Czeidli József

EGY ELTŰNT URADALOM NYOMÁBAN
SZÁZTÍZ ÉVE HALT MEG IHÁSZ LAJOS

Kolontár-Lőrintepuszta gazdag történelmi múltra tekint vissza. A XVIII.
század végén a két részre szakadt
Bezerédj család szerdahelyi ága birtokolta Lőrintepusztát. A kúria több
szakaszban épült, többször bővítették a klasszicista stílusú központi
épületet. Bezerédj (IV.) Mihály halála után fia, Bezerédj Kristóf (Győr,
1817-Budapest, 1889) örökölte a
birtokot. Tilhof Endre ny. ajkai
könyvtárigazgató, a Devecseri életrajzi lexikonában megemlíti Devecserhez való kötődését. 1848. június
19-én a Devecser székhellyel szerveződő 46. és 47. számú Veszprém
megyei nemzetőr kapitányság őrnagyává (parancsnokává) választották meg. Bezerédj Kristóf és felmenői is közvetlen kapcsolatban
álltak Lőrintével. Sokan közülük
itt is temetkeztek. A családi legenda szerint a következő tulajdonos a
felpéczi Ihász família lett, egy árverésen Ihász Imre vette meg a lőrintei birtokot és a kúriát. Ugyancsak
Tilhof Endrétől olvasom, hogy az új
földbirtokos fia, Ihász Lajos (Hat-

halma, 1850-Lőrintepuszta, 1908)
a hathalmi mellett az itteni uradalmat is mintagazdasággá fejlesztette.
1883-ban pedig megválasztották a
Devecser Vidéki Gazdakör elnökévé. Érdekességként említem meg,
hogy felesége Jókay Etelka írónő,
Jókai Mór unokahúga, örökbefogadott fiúk Jókay-Ihász Miklós, Jókay
Móric árvája. (Irántuk érzett szeretetből vette fel az Ihász nevet.) Ő
hat éven át gazdálkodott a lőrintei
birtokon, ez idő alatt Devecser szolgabírója volt. Kolontáron segítette
az önálló plébánia létrehozását. Nevéhez fűződik a balatonfüredi Jókai-villa visszavásárlása, a neves író
tárgyi hagyatékának összegyűjtése.
Lőrintepusztához köthető a kevésbé
ismert Peti Józsefné, Vály Mari személye is - tudtam meg a Veszprém
Megyei Életrajzi Lexikonból és a
fellapozott korabeli devecseri sajtó
lapszámaiból. Az emlékiratíró, Jókai
Mór húgának, Eszternek és Vály Ferenc pápai, majd komáromi tanárnak lánya. Férjének és gyermekének
korai halála után Jókai Mórékhoz

A lőrinepusztai klasszicista stílusú
kúria
Fotó: Archív, Internet
költözött, háztartásuk vezetésében
segédkezett. Nagybátyja életét emlékiratában örökítette meg, Emlékeim Jókai Mórról címmel (Bp, 1955).
Sokat tartózkodott Lőrintepusztán
is, innen írt levelet Mikszáth Kálmánnak. Lőrintepusztán hunyt el,
sírja a pápai Alsóvárosi-temetőben található. Végleg eltűnt a valaha szép időket látott lőrintepusztai
uradalom, amikor 1983-ban a kúriával együtt lebontották a gazdasági
épületeket is. Napjaikban már csak
néhány lakóház áll. A téma iránt
érdeklődőknek szíves figyelmükbe
ajánlom az olvasmányos, tudomá-

Ihász Lajos földbirtokos, Devecser Vidéki Gazdakör megválasztott elnöke
Fotó: Archív, Internet
nyos igényességgel megírt Németh
Tibor: „…mások szegénységén segíteni...” Ihász Lajos élete című könyvet. (Pápa, 2012)

Várak nyomában játék nyertesei
Szeptemberi számunkban játékra invitáltuk kedves Olvasóinkat. A feladvány helyes megfejtése a 3. számú kép volt.
A szerencse az alábbi játékosoknak kedvezett:
- Bakos Istvánné, Devecser
- Baráth Mária, Devecser
Gratulálunk!
Nyereményüket (egy-egy palack somlói bort) a könyvtár információs pultjánál vehetik át nyitvatartási időben.

Czeidli József

Közérdekű
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SZERESD OKOSAN AZ ÉLETTERET, MELYBEN ÉLSZ
Miféle butaság ez, mondhatná valaki, hogy azt
írjuk, szeresd az életteret…! Hogyan lehet egyáltalán szeretni valamit, egyes személyeken, embereken, - szüleinken, testvéreinken, barátainkon, szerelmünkön…, - kedvenc állatunkon,
virágunkon - ételeken, italokon túl. Nézzük,
csak kivonatosan, mi is a szeretet fogalma: „a
szeretet legismertebb jelképe a szív. A szeretet
különböző érzelmeket, állapotokat, magatartásformát jelölhet a személyek közötti vonzalomtól („szeretem a páromat”), az étkezés öröméig
(„szeretem az almás pitét”). Utalhat erős kötődést jelölő érzelemre, és személyes vonzódásra.
Leírhat kegyelmes és könyörületes cselekedeteket
más emberek, önmagunk vagy állatok iránt. (…)
A szeretetet lehet a túlélési ösztön részeként is
értelmezni, egy olyan funkcióként, amely ös�szetartja az emberi lényeket külső fenyegetettség esetén, és segíti fajunk fennmaradásának
folytonosságát.” No, talán ez az utolsó mondat
határozza meg azt a cselekvéssort, amit követni
kellene, hogy láthatóvá tegyük az élettér szeretetét, hogy tetteinkkel hosszú távon biztosítsuk
fajunk fennmaradásának feltételeit. A gondolkodó, figyelő, következetes, jó szándékú emberek, - akik közé bizonyára olvasóink nagy része
is tartozik, - minden bizonnyal elgondolkodtak
azon, hogyan tudnánk megtartani a Földet, a mi
nagy életterünket, a kis mikrokörnyezetünket
unokáinknak, az utánunk jövőknek. Valószínű,
e probléma fejtegetése családi és baráti beszélgetések gyakori tárgya is, hisz a sajtó is sokat
foglalkozik e témával, főként az éltető víz kapcsán. Ugyanez történt e sorok írójával is, amikor
a Németországban megjelenő természetvédelmi
folyóirat, a Bund Magazin (2018/2. szám) egyik
cikkére hívták fel a figyelmét. A cikk igen széles
körben vizsgálta a felvetett problémát. Mielőtt
hozzáfognék a megállapítások, javaslatok előtárásához, hadd kérdezzem meg az olvasókat, egy
sötétben való autózás után látnak-e különbséget
az autó szélvédőjének rovartetemmel való szen�nyezettsége 15-30 évvel ezelőtti, illetve a napjainkban tapasztalt szennyezettsége között. Ha azt
válaszolják a középkorúak, hogy régebben sokkal
több rovar pusztult el (mert több volt) egy éjsza-

kai autózás alatt a szélvédőn, mint most, akkor e
kézzel fogható válaszból látható a kérdés rendkívüli aktualitása. A fiataloknak pedig hinni kell,
komolyan kell venni az idősebbek tapasztalatát.
Tehát, a rovarállomány igen megritkult (ismeri
mindenki a következőt: nem minden rovar bogár, de minden bogár rovar). S miért fontosak a
bogarak? S miért fontosak a rovarok/ízeltlábúak?
A tudósok azt mondják, az élelmiszereink 70 %-a
méheken múlik. (Az állatok által fogyasztott takarmánynövények megporzásánál is szerepe van
a rovaroknak. Tehát a hús sincs rovarok nélkül.)
Hallhatjuk évek óta, s a közelmúltban is, hogy
hullanak a méhek. Tapasztalhatjuk, míg 10-15
éve ezrével zsongtak a méhek a virágzó fák körül,
idén jó, ha 20-30 egyedet tudtam megszámlálni,
megbecsülni a csupa virág cseresznyefánál. Mit
ír, hogy összegez a Bund Magazin: a mezőgazdasági nagy területek permetezésekor rovarok
milliárdjait pusztítják el. Óriási ökológiai kár
keletkezik a talaj meggondolatlan műtrágyázása, ill. vegyszeres, gyomtalanító permetezése
alkalmával. A kisparcellás művelésben is egyfajta egyoldalú „agrársivatag” alakul ki, csak a
termesztett növény (pl. kukorica) éljen, más, a
kiegyensúlyozott növényvilághoz tartozó „gyom,
gaz” pusztuljon. Ezért permetezik a kisparcellákat is. Másrészt, nincs munkaerő a kapás műveléshez már évtizedek óta. Permetezni csak
alkonyatkor lenne szabad, ha a méhek már nem
zsonganak, így valamennyivel kevesebb kár keletkezne a rovarállományban. A saját magunk
csinálta problémára aztán egyre erősebb méreggel (gyomirtóval, rovar- és gombaölővel…)
kell válaszolni. A világon mindenütt glifoszfátot
használnak, ami minden növényt megöl. A sok
műtrágyázástól, túltrágyázástól nitrátossá vált
a talaj, s a káros vegyület már a vizekben is jelentkezik. Rontja még az ökológiai helyzetet az
intenzív erdőgazdálkodás, valamint a földfelszín
egyre nagyobb arányú lefedése (utak, járdák,
parkolók…). A természetellenes privát kertekben
is, árnyékhiányban szenvednek a rovarok. S még
itt van a fényszennyezés! Nem is gondolnánk,
hogy mekkora kárt okoz az éjszakai világítás,
hogy bogarak milliárdjai pusztulnak el a közvi-

Hát itt a méhek nem érzik jól magukat! Itt éhen halnak…

lágítás fényeitől. Az éjszakai, mesterséges fény
megzavarja a bioritmusukat. Gondoljunk csak
a lámpa fényénél köröző légyre. Szinte nem tud
onnan kikeveredni, pusztulásáig ott köröz. S az
eszünkbe sem jut, hogy a sok-sok aszfaltos út,
járdák, parkolók, s közfelületek, csak esztétikai
lefedése, burkolása káros következménnyel lesz
az ökoszisztéma egészére. Sok kicsi sokra megy
alapon, mégis csökken a természetes földfelszín.
S ez sem következmények nélküli. A fent leírt
megfigyelésekre már kb. 25 évvel ezelőtt figyelmeztettek a tudósok, s számukra ezen új adatok nem meghökkentőek. Régóta tudják, hogy
baj van. Németországban 63 helyen állítottak
fel mérőállomásokat a rovarállomány számának vizsgálatára, s a csökkenő tendenciát már a
’80-as években dokumentálták. Tán a huszonnegyedik órában vagyunk e tekintetben, hogy
lehetőségünk szerint cselekedjünk. De mit tehet
a magunkfajta kisember, kérdezheti az olvasó?
A Somló környéki ember ebben az óriási pusztításban tehetetlen, képtelen ezt megállítani, akár
lassítani is… Ne legyünk ily lemondóak, tegyük
meg, amit a józan eszünk, és a Bund Magazin
is javasol: gyomirtás helyett, fogjunk kapát a
kézbe. (Fitnessnek is jó!) Ültessünk minél több
fát, bokrot a kertünkbe, a házunk elé. Sajnos a
vörösiszap-ömlés óta a várkertben is igen megritkult a faállomány. S ez a tendencia még nem
állt meg. Ültessünk fát, ahova csak lehet! Ne
nyírjuk a füvet túl nagy gyakorisággal, hagyjuk
megnőni, virágozni a különböző növényeket a fű
között, mert a heti fűnyírással „kiirtjuk”, erősen
csökkentjük a rovarok, bogarak élőhelyét. Ne
a téves esztétikai látványra törekedjünk. Vagy
hagyjunk a kertünkben néhány négyzetmétert
vadon burjánozni! A rovarok ott megtalálják
majd az élőhelyüket. Minél kevesebb részt burkoljunk le az udvarunkban, hisz sok kicsi sokra
megy. Használjunk fűrácsot a teljes burkolás
helyett az udvaron átvezetve az autókijárónál.
Lám, ennyi apró ötlet, amire alig gondolnánk. S
ezzel mégis hozzájárulunk életterünk ökológiai
egészségéhez, s így a sajátunkéhoz is.
M. Mester Katalin

Alapítva 1927-ben

Sport/Könyvajánló

NAGYÜZEM LABDARÚGÓINKNÁL
Folytatódtak a küzdelmek a megyei fociban. Felnőtt férfi és U19-es csapatunk zsinórban háromszor szerepelt hazai pályán. Míg a felnőttek felemás
eredménnyel zárták az elmúlt hónapot, addig fiataljaink három mérkőzésen, hét pontot gyűjtöttek,
ami az ellenfelek nehézségi mutatóját nézve jó
eredmény. Vegyük sorba a mérkőzéseket. Az első
csapatunk Tapolca elleni szintén hazai fölényes
győzelem után, az újonc herendi gárdát fogadta
Devecserben. Nagyon rossz felfogásba kezdtek
a hazaiak, talán kicsit le is becsülték az akkor
még pont nélküli sereghajtó ellenfelet. Túlságosan
nyílt sisakos játékkal próbálta meg mihamarabb a
vendégek tudtára adni a Szpari, hogy nem Devecserben kezdik el a pontgyűjtést. Sajnos nem így
történt. A szervezetten védekező vendégek rendre
veszélyes kontrákat vezettek és a 20. percben már
két gól előnyre tettek szert. Nem sokkal később Király L. Zoltán hatalmas gólja visszahozta a hazai
reményeket, de a második játékrészben ismét az
újonc csapat volt háromszor is eredményes, így a
szezon eddigi legsúlyosabb vereségébe szaladtak
bele a devecseriek az 1:5-tel. A következő körben a tavalyi bajnok Balatonfüred volt a vendég.
Sem az eredmények, sem a pillanatnyi forma,
sem az erőviszonyok nem kecsegtettek túl sok
jóval. Védekezőbb felállásban kezdtek a hazaiak,
mint egy héttel korábban. Ahogy az várható volt
a Balaton-partiak birtokolták többet a labdát, de
a szervezett, fegyelmezett védekezés ellen nem
tudtak mit kezdeni, az első 45 percben helyzetet sem tudtak kialakítani. A szünetben viszont
„bent maradtak a fiúk az öltözőben”. Hét perc alatt
hármat rúgott a címvédő és ezt meg is tartották a
lefújásig. A nyolcadik fordulóban a nulla pontos
Zirc vendégszerepelt városunkban. A mérkőzésen
végig a hazai csapat akarata érvényesült. Uralták,
irányították a mérkőzést, számos helyzetet kialakítottak, de csak egyszer sikerült „mattolni” az
ellenfél védelmét. A győztes gólt Sipos Felicián
szerezte. Az 1:0-s siker azt jelentette, hogy hosszú
idő után sikerült kapott gól nélkül nyerni bajnokit. A 9. fordulóban a „csetényi katlanban” lépett
pályára a Szpari. A falunapot ünneplő és egykori
NB I-es kiváló játékosukat, – Gersics Józsefet – búcsúztató vendéglátók nekiestek a vendégeknek és
bő fél óra elteltével már hárommal vezettek. Mármár úgy tűnt, hogy megalázó vereség lesz a vége,
de összekapta magát a vendégcsapat és a szünet
előtt két perc alatt szerzett két góllal visszajöttek

a meccsbe. A második játékrészt jobban kezdte
csapatunk, sikerült az egyenlítés is. A végjátékban
azonban több téves játékvezetői ítélet is született,
melyek rendre a vendégeket sújtották. Ilyen volt
többek között a 80. percben szerzett 4. hazai gól
is. Bár több lehetősége volt a Cseténynek, a 0:3-ról
felálló devecseri csapat, – melynek mindhárom
találatát Szakonyi Stefán szerezte - nem érdemelt
vereséget ezen a találkozón.
U19-es csapatunk a Tapolca elleni súlyos hazai
vereség után, Herend ellen javított egy 3:2-es sikerrel. Sándor László csapata már 3:0-ra is vezetett, a végén mégis izgulniuk kellett. A gólokat
Marton Renátó, Orsós Ferenc Richárd és Kovács
Bálint szerezték. A következő körben a csapat
szabadnapos volt, mivel a füredi fiatalok az NB-s
bajnokságban szerepeltek. A sorban Zirc következett, és a felnőttekhez hasonlóan itt is 1:0-s hazai
győzelmet ünnepelhettünk. A győztes gólt Jánossy
Milán szerezte. A 9. fordulóban, Csetényben fordulatos mérkőzésen szereztek egy pontot fiataljaink. 2:0-s hazai vezetést követően Keringer Máté,
Marton Renátó és Csillag Richárd góljaival már a
vendégeknél volt az előny, de ezt az 50. percben a
hazaiak egalizálták, így 3:3 lett a vége.
U16-os csapatunk Tahin József irányításával a 2.
és a 3. fordulóban is súlyos vereséget szenvedett
idegenben. Először Pápán kaptak ki 20:0-ra, majd
Sümegen lett 10:0 a hazaiak javára. A 4. körben
sikerült kicsit kozmetikázni a mérlegen. Hazai pályán, Herend együttesével 2:2-es döntetlent ért el
korosztályos csapatunk. A gólokat Orsós György
és Orbán Gábor szerezte.
Illés Norbert U14-es csapata is folytatta szereplését. Az eredményeik időrendben: Sümeg-Devecser
5:3. Orsós Benjamin háromszor volt eredményes.
Magyarpolány–Devecser 1:8. A találatokon Orsós
Benjamin (2), Farkas Máté Levente (2), Forgács
Dominik, Horváth Péter, Horváth Bálint és Horváth
Szebasztián osztoztak. Devecser–Nemesvámos
4:2. A hazai csapat négy gólját Orsós Benjamin,
Orsós Kevin, Bogdán Renátó és Farkas Máté Levente szerezte.
Női csapatunk is megkezdte bajnoki szereplését.
Eddig négy fordulón van túl Scheily József csapata,
de ténylegesen csak két mérkőzést játszottak le. Az
első körben PELC-Nyárád együttese vendégszerepelt városunkban. Lányaink talán túlságosan is
tisztelték ellenfelüket és ezt kihasználva magabiztos (4:0) győzelmet aratott a bajnoki cím legfőbb
várományosa. A második fordulóban Nyírespuszta
volt az ellenfél. Csapatunk 8+1 fővel megjelent a
mérkőzésen, de mivel egyik játékosunk még nem
érte el az alsó korhatárt, ezért a szabályok értelmében nem léphetett pályára. A szabályok viszont azt
is kimondják, hogy létszámhiányosan sem léphet
pályára csapat(!), ezért elmaradt a mérkőzés. A
három pontot 3:0-s gólkülönbséggel a vendégek
kapták meg. A következő megmérettetés hazai pályán Gyulafirátót ellen várt a lányokra. Meggyőző
játékkal Váradi Kiara (2), Horváth Virág és Varga
Andrea góljaival 4:0 arányban itthon tartották a
három pontot. A negyedik körben Csetényben
kellett „fellépni” a csapatnak. A hazaiak azonban
itt is létszámhiányosan jelentek meg, és a már említett versenykiírás szerint nem lehetett lejátszani a
mérkőzést, így a három pont 3:0-s gólkülönbséggel
Devecsert illette meg.
Cserna Róbert
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Felnőtteknek:

Szaszkó Gabriella: Beszélj hozzám

Amy Forester élete nem könnyű; úgy tűnik,
senki sem érti meg tetteinek mozgatórugóit. Amy a híres íróval, David Penningtonnal
él párkapcsolatban. A férfi nem olyan régen
publikálta gyerekkori memoárját, amiből
ország-világ számára kiderül, hogy Amy korábban az író bátyjával, Chrisszel járt jegyben. David testvére öngyilkosságát követően
határozza el, hogy megosztja mindenkivel
gyermekkora borzalmait, alkoholista édesanyjuk bántalmazásait és zűrös kapcsolatát
Amyvel. Amy a rágalmazások után dönt úgy,
hogy megírja a saját történetét, és elmélyed a
múlt eseményeiben. Emlékeit a Pennington
fiúkról egészen a megismerkedésüktől kezdi,
majd elmeséli Chrisszel való kapcsolatát, és
azt, hogy milyen is volt egy súlyosan önbántalmazó fiú és drogfüggő testvére mellett élni.
Bár az írás ad némi megkönnyebbülést neki,
de a visszaemlékezés és Chris halálának közelgő évfordulója feltépi a fájó sebeket. Vajon
sikerül majd Amynek a felszín felett tartania
Davidet? Túlélheti szerelmük a próbatételt?
Egyáltalán lehetséges egy elvesztett személy
árnyékában felépíteni egy párkapcsolatot?

Gyerekeknek:

Bartos Erika: Brúnó Budapesten –
Buda tornyai

Tudod-e, hogy hány harangja van a Mátyás-templomnak, hány tornya a Halászbástyának, és milyen magas a Szabadság-szobor?
Honnan származik Óbuda vagy a Rózsadomb
neve? A hat kötetre tervezett Brúnó Budapesten sorozat tematikusan és mesésen mutatja
be Budapest gyerekek számára érdekes helyeit: tereket, épületeket, múzeumokat, ismertebb nevezetességeket és felfedezésre váró
látványosságokat. Minden kötethez Fényképes foglalkoztató füzet társul sok játékos
feladattal és gazdag fotóanyaggal. A Buda
tornyai című kötetéből Buda történelmi részeit, a Várnegyedet, a Gellért-hegyet és Óbudát
ismerhetjük meg.
Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház
Nyitva tartás:
H-K: 12-17 Sz: Szünnap
Cs-P: 9-17
Szo: 8-12 (tanítási időben)

Kikapcsolódás
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Jelentkezés
- Mi volt ma az iskolában kisfiam? – kérdezi az anya.
- Anya, ma én voltam az egyetlen, aki jelentkezett, amikor a tanító néni
kérdést tett fel.
- Nagyon örülök, ügyes vagy Pistike, s mi volt a kérdés? – mondja az
anyja ragyogó arccal.
- Ki törte be az ablakot?
Bebocsátásra várva
Veszettül dörömbölnek a mennyország kapuján, s Szent Péter kikiált:
- Na, mi az? Türelem, türelem, mindjárt megyek…
- Nem „mi az”, hanem „ki az”, fiacskám!
- Te jó ég! Már megint egy pedagógus…
Jósnőnél
Egy 30 éves, férjhez menni vágyó lány elmegy a jósnőhöz, s elmondja
röviden az életét:
- A lényeg, hogy két férfi szerelmes belém, melyik lesz közülük a szerencsés?
- László fogja feleségül venni, Béla lesz a szerencsés…
Gyűjtötte: M. Mester Katalin

GÓLYAHÍR

Alapítva 1927-ben

REJTVÉNY

WEÖRES SÁNDOR: BALLADA A HÁROM FALEVÉLRŐL
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2018 szeptemberében született:
Bodács Róbert és Both Erika kisfia: Konor (09.17.); Orsós Roland és Horváth
Martina kisfia: Manuel (09.20.)
Sok szeretettel köszöntjük városunk legifjabb lakóit! Jó egészséget kívánunk
mindannyiuknak!
(A személyiségi jogok védelme miatt, rovatunkban csak azon újszülöttek neve
szerepel, akiknek szülei ehhez írásban hozzájárultak. Megértésüket köszönjük! – a szerk.)

VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: L, L,
H, O, L, V) 11./ Celldömölk feletti hegy 12./ Régi évjáratú nemes nedű
13./ Jánoshalmai járásbeli község 14./ Spájzcédula 16./ Kémiai vegyjele:
Pb 18./ Svédország és Franciaország autójele 19./ Szelén kémiai vegyjele
20./ Romulus és Remus az alapítója a monda szerint 21./ Gyerünk! 24./
Állóvíz 25./ Rázkódik 28./ Személyes névmás 29./ Olasz vulkán 30./ Zaj
szélei! 32./ ... Appia (A Római Birodalom legfontosabb útja) 33./ Mögé
ellentéte 35./ Egyszerű gép 37./ Ájul 38./ Harckocsi 40./ Mezőgazdasági
eszköz 42./ Harci jelszó. Fegyverbe! 45./ Egyesült Nemzetek Szervezete
48./ Arad közepe! 49./ Pingál, mázol
FÜGGŐLEGES: 2./ Késői napszak 3./ Alszik népiesen 4./ Megműveletlen
termőföld 5./ Igavonó állat 6./ Nádnyelves hangszer 7./ Előrenyom 8./
Királyi szék 9./ Cipész eszköz 10./ Összetevő, hányad 14./ A megfejtendő
rejtvény második része (Zárt betűk: Z, L, N, S, I, R) 15./ Olaszországi
síkság és folyó 17./ Tapogatózva kutat 22./ Ételízesítő 23./ Édes .... (Kosztolányi Dezső regénye) 26./ Erkölcstan 27./ Gallium vegyjele 31./ Stigma
34./ Slattyog 36./ Okozat előzménye 37./ Aranka becézve! 39./ Zaj 41./
Felső végtag 47./ Szótőhöz kapcsolódó toldalék 48./ Régi űrmérték 49./
Sn a kémiai vegyjele
Czeidli József

HIRDESSEN NÁLUNK!

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

minden hétvégén szombat és vasárnap
hajnal 3:00 órától 17:00 óráig nyitva
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