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Alapítva 1927-ben

VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁSUNK 20. ÉVFORDULÓJA (Folytatás a 3. oldalon)

OKTÓBER - MAGVETŐ HAVA - MINDSZENT HAVA 
(Folytatás a 5. oldalon)

Páskulyné Kovács  
Erzsébet

Hova siettek őszi  
délutánok?

- Ti már csak letarolt utakon jártok
Lábaitok avar, hulló falevél

Eső könnyeitek csapkodja a szél
Komoly a léptetek, megfontolt s biztos

Nem vezet máshoz csak az elmúláshoz.

Hova siettek évek, órák, percek?!
Istenből a múltba ki mehet véletek
Elvisztek vágyat, vigaszt, örömet

Hagyjátok itt a hitet, a lelket
Ha még megmarad, várhatunk jólétet
Hittel remélhetünk örök üdvösséget...

Hova siettek gyermekek és ifjak?!
Titkos jövőbe, szemlélve sok jókat

Ábrándos vágyatok, délibábos útján
Miért siettek úgy hiú dicsvágy után

El nem érhetitek, nem is maradandó
Csak Krisztustól jöhet az egyedüli jó.

Hova siettek elkésett emberek?
Csalódott múltakból mi maradt veletek?
- Görnyedt hát, fehér hajfürtök komor 

őszi képe
Itt áll meg az ki a lelkét nem építette

Annak más a vége ki hitt Istenben
A földi lét után él fönn a mennyek.

Ez nekünk Devecserben, sokkal töb-
bet jelent: büszkeséget, presztízst, 
felelősségtudatot – hangsúlyozta 
Ferenczi Gábor polgármester a De-
vecser várossá nyilvánításának 20. 
évfordulójára szervezett ünnepség 
gálaestjén. A programsorozat délután 
a Pápai úti vasúti átkelőnél vette kez-
detét, ahol Gárdonyi Géza-település 
táblát avattak. Az író dédunokája, 
Keller Péter, Cs. Varga István iroda-

lomtörténész professzor, valamint  
Ferenczi Gábor polgármester mond-
tak rövid beszédet a táblaavatón. 
Az érdeklődőket ezen a napon a  
Tihanyból ide érkező városnéző kis-
vonat szállította. A Deák téren talál-
ható Gárdonyi-kertben időkapszulát 
helyeztek el, amely arra emlékeztet, 
hogy az 1790-ben épült parasztba-
rokk házban a közeljövőben Gárdo-
nyi Múzeum létesül. Az ünnepség 

a Petőfi téren folytatódott. A helyi 
ifjúsági fúvószenekar és a vendég ba-
latonfűzfőiek adtak koncertet. A mű-
velődési ház színháztermében rende-
zett gálaesten Szente-Takács Anna 
intézményvezető köszöntötte a meg-
jelenteket. Ferenczi Gábor ünnepi be-
szédében elmondta, Devecser 1997-
ben a városi rangot tulajdonképpen 
visszakapta, hiszen már a középkor-
ban mezővárosi ranggal rendelkezett.  

Az október igazi őszi hónap. Szá-
mos jeles nap, népi megfigyelés kap-
csolódik hozzá. Október 4. - Assisi 

Szent Ferenc napja: 1811-ben szü-
letett Assisiben, a ferences rend 
megalapítója, aki az evangéliumi 

szegénységet, alázatosságot, irgal-
masságot hirdette. Október 15. - Te-
réz napja: Erdélyben és a Dunántúl 
nagyobb részén, e napon kezdődik 
meg a szüret. Október 20. - Vendel 
napja: Szent Vendel a legenda sze-
rint a 7. században élt ír királyfi volt, 
aki remetéskedett, majd egy birto-
koshoz szegődött, ahol annak nyáját 
ellenőrizte, ezért a jószágtartó gaz-
dák és pásztorok védőszentjükként 
tisztelték. Emiatt mondták azt, ha 
állatvész ütött ki, hogy Vendel viszi 
az állatokat. Október 21. - Orsolya 
napja: Időjósló napnak is tartják. 
A hajdúböszörményi pásztorok azt 
állították, ha ilyenkor szép az idő, 
akkor az karácsonyig meg is marad. 
Október 26. - Dömötör napja: A 4. 
századi nagy keresztényüldözések 
idején vértanúhalált halt. 

Fotó: Kovács Zsolt

Fotó: Nyárs Hajnalka
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
  - AMIRŐL A DEVECSERIEKNEK TUDNI KELL
A 2014. október 12-én megválasztott 
képviselő-testület utolsó ülése 2017. 
szeptember 27-én
Ez a jelentés valójában okafogyottá válik a meg-
jelenése napján, mert akkorra már feláll az új 
testület, de a korábbi összetétel utolsó üléséről, 
illő tudósítani. Annál is inkább, mert az eddigi 
gyakorlattól eltérően, valamennyi témát vita 
nélkül, egyhangúlag fogadtak el.
Napirend előtt:
Ferenczi Gábor polgármester tájékoztatott a ren-
dezvényekről, a nagypaládi látogatásról, az Év 
Rendőre kitüntetésről, a Szent Imre utca 17-ben 
folyó munkálatokról.
Napirend:
1. Az önkormányzat csatlakozik a Bursa Hun-
garica ösztöndíj pályázathoz. Az egy főre jutó 
jövedelem a legkisebb öregségi nyugdíj 500%-a, 
142.500 Ft.
2. A korábban kijelölt beiskolázási körzethatár 
nem változik.
3. Az önkormányzat vállalja a körzethatá-
ron kívülről bejáró tanulók éves bérköltségét 
(58.850Ft.), segítik a zenei tagozaton 27 fő ta-
nulását (154.000 Ft.)
4.Elbírálták a TOP pályázat managementi felada-
tok ellátására beérkezett pályázatokat. Nyerő a 
legolcsóbb, 2.895.600 Ft.
5. Biztosítják az SE buszjavítási költségeit 881.300 Ft. 

6. Aláírják a TAO pályázattal kapcsolatos tulaj-
donosi nyilatkozatot.
7. A Megyei Vöröskereszt és az önkormányzat 
együttműködési szándéknyilatkozat írnak alá.
8. Mozgásfejlesztő órák megtartásához a Rotary 
házban biztosítanak helyiséget.
Az utolsó testületi ülésen jelen volt Ferenczi Gábor 

polgármester, Kovács László alpolgármester, 
Bendes István jegyző, és a képviselők Holczinger 
László, Kozma György István, Mayer Gábor, Óvári 
Márton.
DVTV felvétele alapján 

Váti Ferenc
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Szeptember 13-án érkezett haza Svájcból a Deve-
cseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület adományba ka-
pott tűzoltó fecskendője. A gépjárművel városunk 
egyesülete, országos szinten is a legfelszereltebbek 
közé tartozik az önkéntesek között, amit a hivatalos 
átadási ünnepségen Ferenczi Gábor polgármester 
is megerősített. Hangsúlyozta továbbá, hogy De-
vecsernek önerőből, központi segítség nélkül, a 
közeljövőben nem lett volna lehetősége beszerezni 
egy ilyen gépjárművet, melynek különlegessége, 
hogy porral, habbal és vízzel is olt. A polgármester 
beszámolt arról, hogy dr. Staudt Gábor országgyű-
lési képviselő, a Magyar Parlament svájci-magyar 
baráti tagozatának tagja hívta fel figyelmét arra, 
hogy egy svájci felajánlás megoldhatja a problé-
mát. Az ünnepségen jelen volt a felajánló John  
McGough, aki elmondta, a svájciaknak vérében van 

a segítségnyújtás, büszke arra, hogy olyan országból 
származik, mely híres arról, hogy évszázadok óta 
más nemzeteken segít. A feleségem magyar, két 
fiúnk van, a családomat szeretném megköszön-
ni Magyarországnak ezzel a 280 millió forint ér-
tékű felajánlással – mondta John McGough. Staudt  
Gábor örömét fejezte ki, hogy a svájci–magyar bará-
ti tagozat segíteni tudott, hogy a politika épített. Úgy 
véli, hogy a politikusok feladata nem lehet más, mint 
segíteni a gazdaságot, a civil életet, továbbá az ered-
ményes külkapcsolatok létrejötte érdekében össze-
hozni embereket, mert amennyiben ezek adottak, a 
helyi közösségek minden mást meg tudnak oldani 
a saját eredményességükért. A Devecseri ÖTE elnö-
ke, Varga Tamás arról tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy az adományba kapott fecskendővel jelentős 
mértékben javul az egyesület felszereltsége, ami 

szükséges is, hiszen évente 35-40 káreset felszámo-
lásában működnek közre, gyakorlatokon vesznek 
részt intézményekben, valamint a város területén. 
Az amerikai alapítású Standard Oil képviseletében 
megjelent Hanula Ferenc megerősítette, hogy a cég 
vállalja az egyesület 32 éves Csepel gépjárművének 
fenntartási költségeit, - beleértve az üzemanyag 
ellátását is - garázst biztosít, átvállalja az egyesület 
éves működési költségének egy részét, cserébe az 
ÖTE segíti a cég munkáját. Kiemelte továbbá, hogy 
cégüknek fontos a hosszútávú, korrekt kapcsolat ki-
alakítása a településekkel, így Devecserrel is, ezért 
nagy öröm volt számára, hogy az előzetes egyez-
tetések során, a jogszabályok útvesztőjében azt az 
utat keresték a felek, amely előre visz.

Nyárs Hajnalka

A LEGFELSZERELTEBB A DEVECSERI ÖTE

A képen balról jobbra: Ferenczi Gábor polgármester, Ihász Petronella tolmács, 
dr. Staudt Gábor országgyűlési képviselő, John McGough
Fotó:Nyárs Hajnalka

Büszkék vagyunk a történelmi múltra, a természeti 
és épített környezetre, az itt élő és az elszármazott, 
tenni akaró emberekre, az innen sarjadó tehetsé-
gekre - emelte ki a polgármester, és megköszönte 
mindazok munkáját, akik hozzájárultak a település 
fejlődéséhez. A lelkek egyben vannak, a településnek 
van múltja és fényes jövő várhat rá. A lehetőségek 
adottak, összefogással lehet jól kihasználni őket – 
fogalmazott az ünnepségen dr. Kovács Zoltán ál-
lamtitkár, országgyűlési képviselő. Úgy véli, ahogyan 
a magyar nép lelkét megtörte a trianoni diktátum, 
úgy Devecser lelke is sérült a hosszú évek alatt.  
Világosi Gábor - aki 1997-ben a Belügyminiszté-
rium államtitkára volt – levélben köszöntötte az 
ünneplőket. Nagy megtiszteltetés volt számára, 
hogy 20 évvel ezelőtt jelen lehetett, amikor Jokesz 
István egykori polgármester Göncz Árpád köz-
társasági elnöktől átvette a város kulcsát. Világosi 
Gábor felidézte a várost ért katasztrófákat, valamint 
az újjáéledést. A település 20 évre visszatekintő tör-
ténetének legfontosabb eseményeiről Czeidli József 
tartott előadást. A bemutatóban helyet kapott az az 
archív videó felvétel, melynek megtekintésével a 

jelenlévők láthatták a város kulcsa átadásának pil-
lanatát. Az ünnepség keretein belül Ferenczi Gábor 
és Bognár Ferencné, a közbiztonsági és bűnmeg-
előzési bizottság elnöke átadta az Év Rendőre díjat, 
Farkas Balázs rendőr zászlósnak. A helyi általános 

iskola diákja, Dávid Eszter népdalcsokrot adott 
elő, zárásként Ormánlaky Péter fúvószenekara és 
Schultz Jennyfer éneke kísérte a Szózatot.

Nyárs Hajnalka

VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁSUNK 20. ÉVFORDULÓJA (Folytatás a címpról)

Fotó: Kovács Zsolt

Fotó: Nyárs Hajnalka
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RÖVID HÍREK

Átadásra került a Makovecz lakóparkban lévő Vörös-
kereszt Ház, mely a továbbiakban is az együttműködési 
megállapodásban foglaltak szerint kívánja a lakosság 
érdekeit szolgálni.

Jótékonysági Rock koncertet rendeztek a Devecseri 
Ifjúsági Fúvószenekar javára az Ajka Rock Band, va-
lamint a Hangár zenekar fellépésével.

A Devecseri Városi Könyvtárban és a Városházán kap-
ható ajándéktárgyak Devecserről: Bögre 1150,- Ft/db, 
Nyakpánt 460,- Ft/db, Kitűző 350,- Ft/db, Kulcstartó 
200,- Ft/db, Öngyújtó 150,- Ft/db, Hűtőmágnes 230,- Ft/
db. Megvásárolhatók, nyitvatartási időben.

A Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület meghívást kapott 
a Padén megrendezésre kerülő tűzoltóversenyre. A csapat 
tagjai 2017. szeptember 30-án látogattak Délvidékre.

Folyamatosan zajlik városunk területén a tereprendezés.

A Nagyteveli Nyugdíjas Klub érkezett városunkba egy 
vidám hangulatú délutánra.

Felújítási munkálatok zajlanak a Szent Imre utca 17-ben, 
ahol a polgárőriroda és a Magyar Vöröskereszt devecseri 
központja kap majd helyet.

Az általános iskola 3. a osztálya október 4-én, az Országos 
Könyvtári Napok keretében megrendezésre került Heted-
hét határon hetvenhét próbát kiállok című vetélkedőn 
vett részt a könyvtárban.

A helyi általános iskola alsó tagozatos osztályai látogatást 
tettek a MeggyesErdei iskolába, ahol megtekintették a 
tantermet, a kiállítást, a majorban élő állatokat.

Nyárs Hajnalka

Megkezdődött a Meggyeserdő bal oldalán a villanyhá-
lózat újraépítése.

Anton Windisch (Devecser és az óvoda támogatója) és 
Stefan Schrammel, a Moschendorfi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület tiszteletbeli elnöke nagy értékű ruhaadományt 
adott át a Devecseri Családsegítő Központban.



- 5 -Alapítva 1927-ben Intézményi Hírek/Közérdekű

GAZDASÁGGÉP ÉS ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM

MEGYEFUTÁS

A Devecseri Városi Könyvtár az Országos Könyv-
tári Napok alkalmából előadást szervezett a Kas-
télykönyvtárba és a Makovecz-lakópark közös-
ségi házába. Az előadó a keszthelyi egyetem 
tanszékvezetője, Tóth Gergely docens volt. Az 
általános iskola felső tagozatosainak az Ökológiai 
lábnyom- és környezettudatosság címmel tartott 
vetített képes előadást. A felnőttek a Gazdaság-
gép címmel hallhattak tőle érdekes tájékoztatót. 
A szervező Szente házaspár a közeljövőben to-
vábbi esteket kíván megvalósítani az Őszi Fény 
Nyugdíjas Klub és a Makovecz Klub tagjainak 
együttes részvételével. 

 Czeidli József  

Összesen 28 település volt érin-
tett idén a Megyefutásban, amely 
2017.10.04-én indult Tapolcáról, a 
végcél pedig Veszprém volt. A 2016-
os esztendőben az 1956-os szabad-
ságharc emlékére rendezték meg, 
idén pedig a Szent László év apropó-
ján tartották. A futók a megyezászlót 
vitték magukkal, s arra minden te-
lepülés szalagot tűzött. Devecserben 
Ferenczi Gábor polgármester tűzte fel 
a szalagot. Településünk után Ajkát 
vették célba a futók, akikhez a Ma-
gyar Máltai Szakközépiskola deve-
cseri diákjai is csatlakoztak.

Nyárs Hajnalka

OKTÓBER - MAGVETŐ HAVA - MINDSZENT HAVA (Folytatás a címlapról)
Az ország keleti felében ő volt a juhászok pártfogója. 
 Régen az Alföldön ezen a napon állatvásárokat, 
mulatságokat tartottak. 

Időjárásjósló nap ez is, az e napi hideg szelet 
a kemény tél előjelének tartották. Október 28. 
- Simon-Júdás napja: Tokaj-Hegyalján e nap a 
szüret napja, aminek végeztével szüreti felvo-
nulásokat és bálokat tartanak. Vas megyében 
Sárváron, ezen a napon tartják az év egyik leg-
inkább várt utcai eseményét a Simon-Júdás-napi 
országos kirakodóvásárt. Október az emlékezés 
hónapja is. „Jaj de búsan süt az őszi nap sugara, 
az aradi várnak tömlöc ablakára….” hangzik fel 
október 6-án az ismerős népdal, amikor az ara-
di vértanúkra emlékezünk. Arra a 13 emberre, 
kinek neve szívünkbe vésődött. Október 23-án 
országszerte ünnepi műsorral tisztelegnek az 

1956-os forradalom emléke előtt. Devecserben 
az általános iskola diákjai is készülnek a jeles 
napra. Elengedhetetlenül fontos, hogy a gyerekek 
is megismerkedjenek történelmünk dicsőséges 
pillanataival, kiemelkedő személyiségeivel. Ezen 
a napon lángot lobbantunk, fejet hajtunk, tiszte-
lettel, és megbecsüléssel adózunk azoknak, akik 
az életüket áldozták a magyarság jövőjéért. Ilyen 
tájt az időjárás szomorúvá válik, melyre hajla-
mosak vagyunk ősszel mi emberek is. Előkerül-
nek a szekrények mélyéről a sapkák, kabátok, 
elérkezik a fűtési szezon is. Népi megfigyelések 
szerint, „Október időjárását várd márciusban” – 
vagyis a márciusi időjárásra lehet következtetni 
az októberiből. Ha októberben még meleg az 
idő, annak a böjtje egy hideg februárral jön el, 
az októberi szelek pedig enyhe januárt hoznak.  

A fákat is érdemes figyelni, mert ha a fák levelei 
sokáig és nehezen hullanak le, nagy tél lesz. De 
ha hamar elbúcsúznak az ágaktól, hamar beáll a 
hideg, jövőre pedig bő lesz az esztendő. Ilyenkor 
még feldereng bennünk egy-egy szép nyári em-
lék, aztán az őszi időszámítás, óraátállítás (2017. 
október 29-én hajnali 3 órakor 2-re kell átállítani 
az órákat) végérvényesen őszt idéz lelkünkben, 
pedig mint minden más évszaknak, az ősznek is 
van egyfajta kellemes hangulata. Színpompás ru-
hába öltözteti a természetet, ezernyi örömet nyújt 
a kirándulóknak Az őszi munkák folytatódnak a 
kertekben, a szántóföldeken. A búzát és a többi 
gabonafélét már betakarították, a mindennapi 
kenyérnek való biztos helyen várakozik. A zöld-
ségek, gyümölcsök nagy részét leszedtük, télire 
elraktuk, hogy a téli vitaminpótlás is biztosított 
legyen. Eljött a szőlőszüret ideje. Szüretelők dala 
tölti be a hegyoldalakat, hogy munkájuk gyü-
mölcse révén legyen vidító mustunk, borunk 
a szomorú napokra. Koncertek, felvonulások, 
felállított ember nagyságú szalmabábuk, mind 
az ősz hangulatát idézik. S lám, így megközelít-
ve annyira nem is szomorú az az időszak mely 
a levélhullással kezdetét vette.

Nyárs Hajnalka

Fotó: Kovács Zsolt

Fotó Czeidli József
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2010. október 4-én, hét évvel ezelőtt 
súlyos ipari katasztrófa sújtotta Ko-
lontárt, Devecsert és Somlóvásár-
helyt. Az ötezer lakosú kisvárosban 
250 házat pusztított el a vörösi-
szap-áradat ezer ember vált szinte 
földönfutóvá. A lakosság egy része 
próbálta menteni a megmaradt ér-
tékeit, azonban a többségnek már 
nem volt mit. Az elöntött házak-
ban és udvarokon a helybeliek és 
az ország minden tájáról érkezett 
önkéntesek kezdték meg a telkek 
megtisztítását. Először az utcákra 

hordták a teljesen használhatatlan-
ná lett bútorokat, tárgyakat s ezzel 
párhuzamosan felmerték az őszi 
napsütésben egyre sűrűsödő isza-
pot. Az egész egyelőre rendkívül 
reménytelen küzdelemnek látszott. 
A súlyosan veszélyes ipari vegyi 
anyaggal borított devecseri északi 
lakónegyedben zárlatot rendeltek el, 
majd megkezdődött a kárfelmérés. 
Október 4-én minden évben fáklyás 
felvonulással, koszorúzással emlé-
keznek erre a szörnyű eseményre. 

Czeidli József

Közélet

VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA EMLÉKEZETE

MÁR 7 ÉVE…

Fotó: Nyárs Hajnalka

7 éve történt, hogy a Mal Zrt. Ajka melletti tá-
rozójának sérülése következtében a kiömlő vö-
rösiszap pusztítást végzett Kolontár, Devecser 
és Somlóvásárhely településeken. Magyarország 
legnagyobb ökológiai katasztrófája következté-
ben tíz ember vesztette életét. Városunk ezen a 
napon minden évben megemlékezést tart, mely 
idén is a helyi Ifjúsági Fúvószenekar térzenéjével 
kezdődött a Makovecz lakóparkban. Az emléke-
zők az Újjászületés kápolnájánál ökumenikus is-
tentiszteletre gyűltek össze, melyet Nagy Nándor 
Richárd katolikus plébániai kormányzó és Kovács 
Viktor evangélikus lelkész celebrált. Az imaalka-
lom után fáklyás menet indult Devecser elpusz-
tult, lebontott városrészének a helyén kialakított 
emlékparkba, ahol egy kopjafa jelzi az egykor itt 

egymást szegélyező utcák nevét. Ferenczi Gábor 
polgármester ünnepi beszédében úgy fogalma-
zott, hogy pótolhatatlan veszteség érte a tele-
pülést. Az embert nem a szavai, hanem a tettei 
minősítik. Azok, akik kétkezi munkájukkal vettek 
részt a mentésben, helyreállításban, vagy adomá-
nyaikkal segítettek, mindannyian devecseriekké 
váltak – mondta a polgármester. A megemlékezé-
sen jelen volt Kovács Zoltán területi közigazgatá-
sért felelős államtitkár, aki beszédében felidézte 
a hét évvel ezelőtt elszenvedett veszteségeket, 
kiemelte a kormány közbeavatkozását, valamint 
a példás összefogást. Az emlékezés napján Nagy 
Nándor Richárd áldotta meg a Svájcból kapott 
tűzoltóautót, majd koszorúzással, mécsesgyúj-
tással fejeződött be az emlékezés a kopjafánál.
„Az emlékek fakó festmények…”: néhányukat 
szeretettel dédelgetjük, mások fájdalmat idéz-
nek fel bennünk...”

Nyárs Hajnalka

Fotó: Nyárs Hajnalka
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EMBERMESÉK

Engesztelés a fiúktól
Az Arany János év, számomra többszörösen 
kedves. Szeretem a költőóriás verseit, balladá-
it, tisztelem személyiségét, hatalmas tudását. 
Gyerekkorom legkedvesebb emlékeit is neki 
köszönhetem, hisz a róla elnevezett utcában 
nőttem fel. Nagyszerű fiús környezet volt ez. 
Itt lakott Kövesdi Gabi, a Garancz testvérek, a  
Berzsenyi és Bukovics testvérek. Messze híres 
fejelő meccseket vívtunk a járdán. Lányok szó-
ba sem jöhettek. Még a legközelebb lakó Erdélyi 
Marika sem. Kárpótlásul sok-sok év után az 
életéről mondok most igaz mesét. 
Gyerekkor a nagymamával 
1943-ban született Devecserben. Dúlt a háború, 
édesapja a fronton volt lovas katona. Az anyagi 
gondok és a félelem enyhítésére édesanyjával a 
nagyszülőkhöz költöztek. A háborús időkben 
sok család tette ugyanezt. Csak így lehetett el-
viselhetőbbé tenni az életet. Az apa a frontról 
egyenesen a devecseri kórházba érkezett, ahol 
Dr. Laczay Antal megmentette az életét. Marika 
ezután is a nagyszülőknél töltötte legtöbb idejét. 
Innen ment sokszor iskolába, szívesen emlék-
szik Sikos Ella tanító nénire, és az osztályfőnö-
keire, Németh Magdolnára és Nagy Erzsébetre. 
A tanítás után a nagypapa gyakran pucolt tök-

maggal várta haza. Cukorkára, édességre akkor 
nem futotta. Megborzongtató emlék még ma is, 
amikor a közelbe becsapódó bomba légnyomása 
az ajtóhoz lökte a mamát és az unokát. Mariká-
nak egyre több feladat jutott otthon, hisz még 
három fiútestvére született, Laci, Jóska, Karcsi.
Sorra megszűnő munkahelyek 
Marika korán beletanult az otthoni munkában. 
Főzött, mosott, takarított, állatokat gondozott. 
Végezte a szántóföldi munkák, „hivatalos” mun-
kát először a zsidó iskola konyháján vállalt. 1965-
től a KTSZ-ben különböző alkatrészeket szerelt 
össze. Amikor megszűnt a munkahely, a Bakony 
Művekben helyezkedett el. Dolgozott három 
műszakban is. Ez a cég is megszűnt, átalakult. 
Marika a Zöldért Hársfa sori kis boltjában lett 
eladó. Rövid idő után a bolt bezárt, a Szabad-
ság téri üzlet következett. Könnyen kitalálható, 
ez is bezárt, illetve tulajdonost cserélt. Marika 
52 évesen nyugdíjba ment, 8 ezer forintos havi 
nyugdíjjal, ez ma 62 ezer forint.
Házasság család 
1973-ban a Fekete Farkas bálján ismerkedett 
meg az oroszi származású Kovács Gáborral. 
1964-ben Erdélyi Marikából Kovács Gáborné 
lett. A szülőknél laktak, és közben építették saját 
családi házukat. Minden fizetés után kicsit emel-

kedtek a falak, aztán érkeztek a gyerekek. Márti 
1967-ben, aki már 31 éve óvodai dolgozó - már a 
gyerekei is - Marika három unokája, Bernadett, 
Tamás, Patrik is dolgoznak. A második Kovács 
gyerek Gábor, 1972-ben született. Fia Bálint még 
tanul. A házaspár Marika és Gábor legtöbbször 
egy munkahelyen dolgoztak. Együtt jártak a 
Somlóra szőlőjüket művelni. 2 éves korától 16 
éves koráig ők nevelték egyik unokájukat. Marika 
közben beteg szüleit ápolta, segítette.

Élet a kettős tragédia után 
Gábor bátyja, Imre nem tudott időben szabadul-
ni az iszapból. Mire kórházba került - az orvosok 
megállapítása szerint - kihűlt a teste. 2010 ok-
tóber-9 én meghalt. Felesége derékig megégett. 
Imre volt az iszap tizedik áldozata. Gábort az eset 
nagyon megviselte, mélabússá tette. Nagyon jó 
testvérek voltak. Bár két éve beteg volt már, de 
bátyja halála siettette a véget. 2010. november 
28-án követte testvérét. 71 éves volt. A gyerekek, 
az unokák igyekeznek enyhíteni a fájdalmat. 
Nincs nap, hogy ne hívnák telefonon a mamát. 
Jelentősebb ünnepeken összejönnek. Most is a 
négy unoka, váratlanul lepte meg a nagyma-
mát születésnapján. A közelben lakó Csajtainé 
Zsuzsával sokat beszélgetnek, mindig számít-
hatnak egymásra. Már fáradt, mondja Marika, 
pedig most már lenne helye a megfogyatkozott 
öregfiúk fejelő csapatában.

Váti Ferenc

Marika, unokák (Betti, Patrik, Tamás), Gábor 
papa

Márti lányukkal

Esküvő 1964. október 17. Esküvő és a Kovács család

Bözsi néni, Laci bácsi (rekruta): Marika szülei
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Őszi Ovi-Galéria megnyitó ünnepségünkre gyűlt 
össze óvodánk apraja-nagyja szeptember 21- én. 
A kiállító alkotó, Tóth Gergely tüskevári fazekas 
mester elfoglaltsága miatt sajnos nem tudott je-
len lenni, Geri bácsival már régóta kapcsolatban 
áll óvodánk. 2000-ben szintén az Ő alkotásai 
díszítették őszi Ovi-Galériánkat. Ez év tavaszán 
számos agyagkorsóval ajándékozta meg intéz-
ményünket, melyek „köcsögfánkat” ékesítik. 

A szomorkás, borongós őszi napon a Csigabiga 
csoportos Házi Mira Betta és Orsós Liliána Polgár 
István Szeptemberi vendég című versével, az 
óvodapedagógusok Hóborné Márti, Imriné  
Szilvi, Kókné Ági, Szabóné Kati katicabogárról 
szóló kánonnal melengették szívünket, lelkünket. 
Tüskevári kötődése lévén Lipkáné Oszkó Ágnes 
óvodapedagógus elmesélte a gyermekeknek a falu 
elnevezéséről szóló legendát, valamint az „agyag-
művesség” rejtelmeivel kapcsolatos érdekessége-
ket. Az agyag kibányászásához, előkészítéséhez 
kitartó munkára és nagy erőre volt szükség. Az 
agyag formálását, a korongozást, valamint a dí-
szítést sokat kellett gyakorolni ahhoz, hogy valaki 
mesterré válhasson. Tüskevár a múlt században 
a fazekasságról volt híres. Napjainkban már csak 
Tóth Gergely és Családja űzi a mesterséget. Al-
kotómunkájának célja: „a hagyományok megőr-
zése és továbbfejlesztése”. A galéria függönyének 
elhúzásával, a kiállítás megnyitásával öröm volt 
látni a sok kíváncsi gyermekszemet, rácsodálko-

zó tekintetet. A fazekasság, mint ősi mesterség 
többféle, ma is hasznos tárgyait ismerhettük meg, 
melyek devecseri agyagból készültek. Az áttört 
motívumokkal díszített kaspók, gyertyatartó, 
párologtató, tejes korsó, cukortartó, hagyma-
tároló, csirkesütő és még sok más –a teljesség 
igénye nélkül- praktikus, értékes és ízléses ki-
egészítői otthonainknak. A Nyuszi csoportos 
lányok Firnicz Csenge, Ignácz Lorena, Németh 
Zsófia, Szabó Zoé, Szitkovics Bianka, Vasvári 
Emília az ősz kincseiről szóló mondókával és 
dalos játékkal ajándékoztak meg bennünket. A 
rendezvény lezárásaként mindannyiunk ajkáról 
felcsendült hagyományos köszöntő énekünk, a 
„ … három véka jókívánat, áldjon meg az ég!”-
, amelyet Tüskevárra küldtünk Geri bácsinak 
megköszönve a szép élményt és munkájához jó 
egészséget, további sok sikert kívántunk!

A Vackor Óvoda Művészeti Munkaközösségének 
Ovi-galéria Munkacsoportja

A hagyományos szüreti projektünk első napján 
a kisbíró már kidobolta az Ovi-szüret kezdetét, 
amelyre a gyermekek nagy izgalommal készültek. 
Szőlőskertben jártak, „Bözsi néni présházában” 
vendégeskedtek, bekukucskáltak a közeli kis-
kertek árnyas lugasai alá, szebbnél szebb alko-
tásokkal díszítették a Mini-galériákat a csoport-
szobákban, énekeltek, mondókáztak kedvükre.
Október első hétfőjén aztán a hagyományokhoz 
híven kezdetét vette a 19. Ovi-szüret. Vidám mu-
zsikaszótól volt hangos a szüreti díszben pompá-
zó óvodaudvar, ahol Márti és Zsuzsa néni szüreti 
népdalokkal, Boros Rodrigó, Szalay Bendegúz, 
Koszoru Zora, Bogdán Alex vidám verssel kö-
szöntötte a szüretelő apróságokat. „Hess el innen 
seregély, szüretelni ne segélj!”- hangzott a vidám 
gyermeksereg szájából, mikor a bokrok mögül 
népes „seregélycsapat” lepte el az udvart. Sze-
rencsére sikerült elkergetni a kismadarakat, így 
kezdetét vehette a munka. Lennerné Pál Szilvia 
óvodavezető a somlói bazaltkövek titkos beszél-
getését tolmácsolta a népes hallgatóságnak: a 
Somló lankáin már nagyon fáztak a szőlőszemek, 
elindultak lefele a hegyről, egyenesen a kis vöd-
rökig gurultak, azok meg is teltek ropogós, lédús 

fürtökkel, így az apró kezecskék melengethették, 
csipegették a délelőtt folyamán a didergő szeme-
ket. A Nyuszi csoportos Bence Máté és Ádám 
nagypapája és a Cirmi csoportos Szalóky Enikő 
édesapja segítségével tevékenyen részt vehettek 
a munkálatokban, daráltak, figyelték, kóstolták 
a présből csordogáló mustot. Mókás játékok szí-
nesítették a délelőttöt: hordót gurítottak, diót 
törtek, célba dobtak, sorversenyeken vettek részt, 
kipróbálhatták a csősz csizmáját, a kunyhójában 
bújócskáztak. Az óvó nénik dalcsokra zengett az 
őszi napsütésben, majd táncház zárta a délelőt-
töt. A konyhás nénik szorgos keze által készí-
tett szüreti gulyásleves és pogácsa elfogyasztása 
után a jól megérdemelt pihenésé lett a főszerep, 
hamar álomba szenderültek, ropogós szőlőről, 
mézillatú mustról álmodtak a „kis vackorok”. 
Csütörtökön aztán kiköltözött a vidámság az 
utcára is. Az elcsendesedett udvarban már csak 
az elmúlt napok hallgatag vendégeinek, a madá-
rijesztőknek a ruháját lengette az őszi szellő. A 
felszalagozott kis traktorból hangulatos népzene, 
kereplők, csujjogatók hangja verte fel a kisvá-
ros csendjét. Az izgatott kis ovisok szüleikkel, 
nagyszüleikkel, az óvoda minden jelenlegi és 

nyugdíjas dolgozójával, a Családsegítő Szolgálat 
dolgozóival, a Biztos Kezdet Gyermekház mun-
katársaival, az Őszi Fény Nyugdíjas Klub lelkes 
tagjaival, az első osztályos kisdiákokkal és a ta-
nító nénikkel széles sorban kígyózva indultak el 
a szokásos útvonalon, hogy kóstolót vigyenek az 
idei mustból az Önkormányzat és a Járási Hivatal 
vezetőinek, munkatársainak. A díszes felvonuló 
koszorú alatt szüreti verssel, énekkel kedvesked-
tek a gyermekek és felnőttek a vendéglátóknak. 
Ferenczy Gábor polgármester úr köszöntötte a 
felvonulás minden résztvevőjét, hangsúlyozta a 
rendezvény fontosságát, hiszen Devecserben, a 
Somló fővárosában mindenképpen helye van egy 
ilyen hagyományőrző eseménynek, majd kedves 
ajándékokat nyújtott át a csoportoknak és az is-
kolásoknak. A Járási Hivatal előtti téren aztán 
folytatódott a vigadalom, kopogott a táncos cipő 
és csizma, amikor igazi művészeti élményt jelentő 
néptáncban gyönyörködhettünk Szabó Sándor 
és felesége, Niki az Alapfokú Művészeti Iskola 
pedagógusainak előadásában. Aparácz László és 
Horváth Géza a Járási Hivatal nevében köszöntöt-
te a felvonuló sokadalmat, verssel és ajándékkal 
kedveskedtek a gyermekeknek. A jó hangulatú 
délelőttöt az óvoda udvarán a néptánc pedagó-
gusok által vezetett, jó hangulatú közös táncház 
zárta. Köszönetünket fejezzük ki a Rendőrség-
nek a felvonulás útvonalának biztosításáért, Ács 
Attilának a felvonuló kis traktorért, a sofőrnek, 
Magyar Szilárdnak, Baráth Andrásnak, Kovács 
Zsoltnak a technikai feltételek biztosításáért, a 
kedves szülőknek és meghívott vendégeinknek 
pedig az aktív részvételért.

Bertalanné Poór Beáta
óvodapedagógus

 „TÜSKEVÁRI CSERÉPCSODÁK” A VACKOR MŰVÉSZETI MODELL 
ÓVODÁBAN

„MEGÉRETT A SZŐLŐ ARANY GEREZDJE, VACKOR ÓVODÁSOK  
MENNEK A SZÜRETRE…”

Fotó Kovács Zsolt
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ZENEI VILÁGNAP

A SZENVEDÉLYES SCHUMANN

Október elseje 1975 óta a zene vi-
lágnapja, ebből az alkalomból or-
szágszerte több koncertet, hang-
versenyt és más zenei programot is 
rendeznek. A világnap célja, hogy 
a társadalom széles rétegei számá-
ra népszerűsítse a zeneművészetet, 
és - az UNESCO elveinek megfele-
lően - szorgalmazza a népek köz-
ti barátságot és megbékélést. Azt 
gondolom, hogy a zene ereje nem 
a dallamokban, és nem is a közve-

títő hangszerekben rejlik, sokkal 
inkább a zene által előcsalogatott, 
emocionális dolgok megélésének le-
hetőségében. Nekem mindegy, hogy  
Beethoven 9. szimfóniájáról, vagy 
egy népdalról, akár populáris ze-
néről van-e szó, a lényeg ugyanaz: a 
zene segítségével olyan megtapasz-
talásra van lehetőségem mely alap-
vető lényege a létnek. Gondolhat-
nánk azt, hogy mindez valamiféle 
túldimenzionált marhaság, melyet 

ki más terjesztene, ha nem a zené-
szek és a zeneszerzők. Nos, én egyik 
sem vagyok. Terjeszteni se célom, 
de biztosan tudom, sokan vagyunk 
úgy, akiket a zene segített át bizo-
nyos élethelyzeteken. Mindenkivel 
előfordult már, hogy abban a pilla-
natban, amikor meghallott egy rég 
elfeledett dallamot, hatalmába ke-
rítette az érzések vihara, elkapta az 
“úristen…” érzés úgy, hogy közben 
talán mosolygott, sikított, vagy akár 
könnyezett is. Emellett a zene sokkal 
több, mint dallam, vagy hangszer. 
A zene üzen, közvetít. Emberek, 

világok között. Fontos, hogy ké-
pesek legyünk átérezni az üzene-
tét, és megérteni azt, amit Yehudi  
Menuhin 1975 októberében mon-
dott:
„...A zene azonban továbbra is mó-
dot ad arra, hogy az emberek ma 
is megértsék egymást, amikor az 
emberiségtől a múlt előítéletei tá-
volabb állnak, mint valaha, de meg-
erősödve kerülnek előtérbe azok az 
örök értékek, amelyek mindig részét 
képezték bármely nép minden mű-
vészi megnyilvánulásának...” 

Nyárs Hajnalka

A zeneszerzés klasszikusai sorozat 
CD-i közül tán a legtöbbet Robert 
Schumann csodálatos zongoramű-
veit, dalait, szimfóniáit hallgatom. 
Robert Schumann egy szászországi 
ötgyerekes család utolsó gyerme-
keként született 1810. június 8-án 
Zwickauban. Édesapja könyvkiadó 
volt, s tőle szerezte rendkívüli iro-
dalmi és zenei műveltségét. A csa-
ládfő korai halála után édesanyja 
kívánságára jogi tanulmányokat 
folytatott, de azt nem fejezte be. 
1830-ban a híres Paganini kon-
certjének hatására úgy döntött, 
hogy muzsikus lesz. Zongorázni 
tanult Fridrich Wiecknél, akinek 
leányával, a zongoraművész Clará-
val, későbbi feleségével ismerke-
dett meg. Clara személyes vará-
zsa tovább mélyítette benne a zene 
iránti szeretetét és elhívatottságát. 
Zeneszerzésre a Lipcsei Operaház 
karnagyához, Henrich Dornhoz 
iratkozott be. 1834-ben Schumann 
a kortárs zene népszerűsítésére fo-
lyóiratot indított Neue Zeitschrift 
für Musik (Új zenei folyóirat) cím-
mel. 1836-ban szerelme apja nem 
járult hozzá a leánykéréshez, de 
még az ekkor keletkezett szenve-
délyes C-dúr zongorafantázia sem 

hatotta meg. 1840-ben azonban a 
szerelmesek az apa akarata ellené-
re összeházasodtak. Az ezt követő 
években 150 dalt és dalciklust írt 
és komponált. A művészpár gyak-
ran utazott, a hangversenykörutak 
zsúfolt programjai erősen megvi-
selték Schumann törékeny ideg-
rendszerét. Zavart elmeállapotában 
öngyilkosságot kísérelt meg, a Raj-
nába vetette magát. Kimentették, 
de ettől kezdve két éven át, egészen 
haláláig elmegyógyintézetbe (Bonn 
közelében levő Endenich) kény-
szerült. A könyvecskébe bújtatott 
CD lemez gazdag válogatást tartal-
maz Schumann műveiből, amely-
nek sorát a III., Esz-dúr (Rajnai) 
szimfónia nyitja, melyet a Rajna 
gyönyörű völgye, az ősi városban, 
Kölnben tett kirándulása, a kölni 
dóm lenyűgöző látványa ihlette. Az 
európai filmrendezők is szívesen 
alkalmazzák Schumann emocio-
nális, gazdag muzsikáját háttérze-
neként. Halálának 161. évfordulója 
pedig jó alkalom arra, hogy figyel-
met szenteljünk művészetének, s 
szerzeményeit hallgatva, örömteli 
katarzis szárnyaljon.

Czeidli József

Yehudi Menuhin
A zene világnapján a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar meglepetés koncerttel 
készült az általános iskola számára.
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A régi somlói hegytörvények Teréz napjától (ok-
tóber 15.) rendelkeztek a szüret kezdetéről. Idén 
a meleg napsütéses időjárásnak köszönhetően 
már szinte mindenütt befejeződött ez a kelle-
mes hegyi munka. Idén is barátsággal invitált 
a borszörcsöki oldalon lévő szőlőjébe Kovács 
Ottó és felesége Marika. A rokonok mellett a jó 
barátok is megjelentek vidám hangulatban. A 
reggeli előtti negyven cseppnyi erős pálinka és a 
néhány finom falat után párokba verődve elkez-
dődött a „hadművelet”. A szorgos kezek nyomán 
hamar megteltek a vödrök, a kistraktor vontatta 
kádak csurig megpakolva érkeztek a présházba. 
Vendéglátóink közben tavalyi borral és pogácsá-
val kínáltak bennünket. Ez megtette hatását, a 
jókedv, a derű dalra fakasztotta a szüretelő né-
pet. Gyakran felcsendült a Somló tető de széles 
kezdetű dal is, melyre hamarosan megérkezett a 
viszont válasz a távoli szüretelők ajkáról. Valaki 
örömmel mondta, a hegy ily módon ünnepli a 
zene világnapját. A közeli kiskápolna déli harang-
szója ebédre hívott. Jól esett leülni és kanalaz-
ni a forró, gőzölgő ízletes gulyáslevest. Közben 
megtudtuk a méz ízű mustot kortyolgatva, hogy 
erős fokú, jó minőségű borrá érik. A délutáni 
munkát segítette a tréfálkozó anekdotázás, a 
hosszú szőlősorok végének egyre közelibbnek 
tűnő látványa. A házigazdáink kóstolóval indí-
tottak haza mindnyájunkat, bizonyára elégedet-
tek voltak velünk, mivel már a jövő évi szüretre 
meghívást kaptunk.

Czeidli József

SZÜRET A SOMLÓN

Fotó: Czeidli József

A Gárdonyi Géza Általános Iskola 1969-ben 
végzett 8. b osztályának tanulói találkoztak 48 
év elmúltával. A főszervező Nyoma László lel-
kesedése révén sikerült összehívni az egykori 
osztálytársakat. Az iskola előtti gyülekezéskor 
sokan nem ismertek egymásra. Szeretettel vár-
ták a még élő két tanárukat, a névrokon Kovács 
Józsefeket. A Marcaliban élő földrajz- rajz sza-
kos tanár megjelent, míg a helyben lakó testne-
velő - földrajz szakos tanáruk betegsége miatt 
nem érkezett meg. Itt állt össze az osztály egy 
közös csoportkép elkészítésére. Az iskola egy-
kori tanulóit Mayer Gábor igazgató köszöntötte. 
Újra beültek a volt osztálytermükben a padokba. 
Lipovics Katalin megható köszöntőjében annak 
adott hangot, örül, hogy ennyi év elteltével ta-
lálkozhatnak és feleleveníthetik az együtt töl-
tött diákéveket. Kovács tanár úr a megsárgult 
osztálynaplót fellapozva ábécés sorrendben 
kérte a tanítványokat életük bemutatására. Köz-
ben mécseseket gyújtottak az elhunyt tanáraik 
és osztálytársaik emlékére. Ezután a kisváros 
egyik éttermében fehér asztalnál, finom ételt 
fogyasztva folytatták a hangulatos beszélgetést. 
Ekkor olvasta fel Vági Katalin erre az alkalom-
ra írt versét. Egybehangzó volt a vélemény, jól 
sikerült és örömöt adott az osztálytalálkozó, 
hamarosan meg kell ismételni. 

Czeidli József

ÖRÜLTEK EGYMÁSNAK

Fotó: Czeidli József
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Fotó: Horváth Szabina

Szeptember fotója

ÉLJEN A JUHFARK!
A 2. SOMLÓI JUHFARK  
ÜNNEPRŐL

RAGADD MEG A PILLANATOT!

Gratulálunk a fotó készítőjének! 

A továbbiakban is várjuk a 2017-es év további hónapjaira vonatkozó 
képeiket! A pályázók által küldött e-mailben kérjük, tüntessék fel a 
pályázó nevét és elérhetőségét! A pályázatra érkezett képekkel kap-
csolatban a fényképet készítő hozzájárulását adja, hogy képeit a szerző 
nevének feltüntetésével, a Devecseri Ujság naptárfotóiban, valamint 
egyéb nyomtatott és digitális megjelenéseiben felhasználhassa. Kérjük 
továbbá, hogy a pályázók minden kép fájlnevében tüntessék fel, hogy 
melyik hónaphoz tartozik az adott kép! Októberben készült fotóikat, 
november 3-ig várjuk a nyarshajni@gmail.com címre. 

Devecseri Ujság Szerkesztősége

Kedves Olvasók!
Fotópályázatunk a Természeti szépségeink hónapok tükrében - 
Naptárfotó pályázat szeptember hónapra vonatkozó része lezárult. 
A Facebook szavazatok alapján eldőlt, hogy mely fotó érdemel-
te ki a Hónap fotója címet, melyik kerülhet rá 2018-as naptárunkra.  
A nyertes fotó:

Közönség és szakmai sikerrel 
zárult a Tornai Pincészetben 
megrendezett 2. Somlói Juhfark 
Ünnep. A reprezentatív sétáló kós-
tolón 16 pince 27 legjobb juhfark-
ját ismerhette meg a közönség, 
emellett Kiss Eliza kormánybiztos 
és Fiáth Atilla nemzetközi bora-
kadémikus részvételével érdekes 
szakmai diskurzus is zajlott a ma-
gyar bor és a különleges, limitált 
fajták esélyeiről a hazai és a világ-
piacon. Egy sétálókóstoló kitűnő 
lehetőséget teremt arra, hogy a fo-
gyasztó és termelő közvetlenül ta-
lálkozzon, és ezzel más dimenziót 
adjon a kóstolásnak, ráadásul egy 
időben, egy helyen kóstolhatók az 
elmúlt évek legjobb évjáratainak 
legjobb tételei. Hogy melyek ezek, 
azt a borászok – külső szakértők 
közreműködésével – maguk dön-
tötték el a külön erre az alkalomra 
szervezett előkóstoláson. Ez fon-
tos állomás abban is, hogy mind-
annyian ugyanazt értsék somlói 
juhfarkon, és ennek megfelelő bo-
rokat készítsenek. Ennek a kü-
lönleges, egyedi magyar fajtának 
a méltó megünneplése mellett a 
rendezvény legfontosabb ered-
ménye ugyanis az, hogy a somlói 
borászok – amellett, hogy kiváló 
borokat készítenek - újra bizo-
nyították, hogy együttműködve, 
közösen dolgoznak a sikerért. Ez 
azért is fontos, mert a borászok 
addig hiába várják az állam vagy 

a szakmai szervezetek támoga-
tását például a világpiacon való 
érvényesülésben, amíg önmaguk 
nem határozzák meg a saját straté-
giájukat. Ezzel tökéletesen egyet-
értett Kiss Eliza és Fiáth Atilla is a 
részvételükkel rendezett vitafóru-
mon: a termelőknek közösen kell 
meghatározniuk, hogy milyen, jól 
beazonosítható, egységes stílusú 
bort tesznek egy borvidék védje-
gyévé, és hova pozícionálják azt a 
piacon. Ez minden további lépés-
nek az alapja, és ebben a somlói 
termelők jó úton járnak. A külön-
leges, limitált, helyi fajtákat egyre 
jobban értékeli a világ, ezt az el-
múlt években rendszeresen szál-
lított, rangos nemzetközi díjak is 
bizonyítják. A Somló és a juhfark 
párosa ugyanis izgalmas, egyedi 
bort ad, ami a világ egyetlen más 
pontján sem reprodukálható. A 
juhfark visszafogott fajta, nincse-
nek karakteres jegyei, ez pedig 
kitűnő lehetőséget ad arra, hogy 
megmutassa a terroirt, vagyis az 
egyedülálló, vulkanikus somlói 
talajt és éghajlatot. A termelők-
nek az a feladata, hogy ilyen boro-
kat készítsenek. Ez nem az testes, 
koncentrált, régivágású juhfark, 
amit korábban ismertünk, hanem 
a friss, könnyed, gyümölcsös je-
gyek is meghatározóak benne. És 
a lényeg az, hogy a Somló jól fel-
ismerhetően ott legyen mögötte. 

Tornai Pincészet
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TISZTELT LAKOSSÁG! 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

Az „AVAR AJKA” Nonprofit Kft. a szelektív hul-
ladékgyűjtés további fejlesztéseként az Önök 
városában is bevezette a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtést, melynek igénybevételéhez ház-
tartásonként egy darab 120 literes kukaedényt 
térítésmentesen biztosít, amelynek ürítése is 
ingyenes! A házhoz menő szelektív gyűjtés so-
rán, már a keletkezés helyén, a háztartásokban 
elkülöníthető a hasznosítható hulladék az egyéb 
települési hulladéktól. Az ilyen módon gyűjthe-
tő papír, műanyag, fémcsomagolási hulladékok, 
az üveg kivételével, vegyesen kerülhetnek az ál-

talunk biztosított külön kuka-edénybe. Az így 
összegyűlő hulladékot havonta egyszer, külön 
járatba szervezett gyűjtőautónk összeszedi és 
telephelyünkön lévő hulladékválogató csarnokba 
szállítja. Itt munkatársaink a különböző hulla-
dékfrakciókat szétválogatják és bálázzák. Ezek az 
egynemű hulladékot tartalmazó bálák kerülnek 
hasznosítóhoz. A szelektív gyűjtés ezen formájá-
ban részt venni kívánó ingatlanhasználók részé-
re, 1 darab edényt térítésmentesen biztosítunk, 
és az edények ürítése is térítésmentesen történik. 
Ezt a lehetőséget azonban csak azon ügyfeleink-

nek tudjuk biztosítani, akik környezettudatos és 
felelős hulladékgazdálkodást folytatnak, azaz 
nyilvántartásunkban szerződött partnerként sze-
repelnek az önkormányzat által megadott adatok 
alapján, és nincs díjhátralékuk. A házhoz menő 
szelektív gyűjtés rendszeréhez folyamatosan le-
het csatlakozni, ezzel kapcsolatos információkért 
keresse Ügyfélszolgálatunkat a 06-88/748-038 
telefonszámon nyitvatartási időben.

Együtt többet tehetünk környezetünk megóvá-
sáért!

„AVAR AJKA” Nonprofit Kft.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Deák 
téren, a Nagy László utcában, a Szabadság 
téren és a Fekete Antal utcában (Tűzoltó-
szertár mellett) található szelektív hulladék-
gyűjtő szigetek edényzetét karbantartásra 
elszállítja az „AVAR AJKA” Nonprofit Kft. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a legkö-
zelebbi szigeteket a következő helyszíneken 
találhatják. Iskola u., Fekete Antal u. 38., 
Miskei u. sarkán, Ferenc utcában.

Ferenczi Gábor
 polgármester

A települési hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás részeként a vegyes hulladék, valamint a 
hasznosítható hulladék elkülönített gyűjtésén 
túlmenően társaságunk a nagydarabos, háztar-
tási lom jellegű hulladék kezelésére is lehetőséget 
biztosít. A háztartások lomtalanítását Devecser 
városban házhoz menő módszerrel oldjuk meg, 
amely során az ingatlanhasználó által egyéni-
leg, telefonon igényelt lomtalanítás során, előre 
egyeztetett napon, 0,5 m³ mennyiségű kihelyezett 
lomhulladék elszállításra kerül.

Ezt a lehetőséget azonban csak azon ügyfeleink-
nek tudjuk biztosítani, akik környezettudatos és 
felelős hulladékgazdálkodást folytatnak, azaz 
nyilvántartásunkban szerződött partnerként sze-
repelnek az önkormányzat által megadott adatok 
alapján, és nincs díjhátralékuk.  

Ez a lehetőség mellett, Ajkán, az Úrkúti úton 
található hulladékudvarunkban a lakosság által 
beszállított lom hulladékot, ugyanezen jogo-
sultságok alapján, nyitvatartási időben, hétköz-
napokon 07:00-13:30 között, térítésmentesen 
átvesszük. A házhoz menő lomtalanítást ügy-
félszolgálatunk 06-88/748-038 telefonszámán, 
nyitvatartási időben lehet megrendelni

Együtt többet tehetünk környezetünk megóvá-
sáért!

„AVAR AJKA” Nonprofit Kft.

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV GYŰJTÉS
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AZ OROSZI HÍVEK ÜNNEPELTEK…

A SOMLÓSZŐLŐSI ZICHY-KASTÉLY

Levélben kereste meg lapunkat, személyesen e 
cikk íróját, Orosziból Rezeli Mária, aki nemré-
gen költözött a Somló környéki 150 fő lakosú 
kistelepülésre. Veszprém környékét elhagyva 
a Somló tövében remél Mária nyugalmas, de 
annál tevékenyebb nyugdíjas éveket.

A párbeszédre a kis barokk, katolikus templom 
építésének 260. évfordulója, s szeptember 29-én, 
a templom védőszentjének Szent Mihály ar-
kangyalnak az ünnepe adta az okot. E jeles 
évfordulót az este hat órakor tartott szentmi-
sével ünnepelte a falu templomjáró népe. Hét-
köznapra, péntekre esett Szent Mihály napja, 
de eljött misézni Árus-Kovács Gábor Plébános 
Úr Orosziba, hiszen a település vallásos embe-
reinek ez most duplán nagy ünnep. A Plébános 
Úr igen nagy körzetet lát el. Tíz település tar-
tozik hozzá, nevezetesen: Vinár, Marcalgerge-
lyi, Nemesszalók, Nagyalásony, Noszlop, Vid, 
Kisszőlős, Dabrony, Bakonypölöske és Oroszi. 
Bizonyára nem könnyű az állandó, időre tör-
ténő ingázás a szentmisékre, s az egyéb alkal-
makra való szentségkiszolgálás, a temetések, 
keresztelések, házasságkötések, stb. egyházi 
ellátása. Talán éppen ezt látva a falu népe, azt 
gondolták, hogy segítik a plébános munkáját 
abban, hogy az évfordulót felhasználva gyűj-
tést is szerveznek, első körben, az ősi temp-
lom villamoshálózatának modernizálására. 
Rezeli Mária és néhány aktív asszony vállalta 
fel ezt a munkát, s nyugta ellenében elkezdték 
a forintok gyűjtését. Azt gondolják, sok kicsi, 
sokra megy, s apránként gyarapszik az összeg. 
A fellelhető iratok szerint a barokk templom 
1757 körül készült el, s az oroszi nép ezt a dá-

tumot tekinti pontosnak a templom korának 
meghatározásában. A tornyot 1821-ben épí-
tették hozzá. Az épület oldalán, a torony alatti 
részen napóra mutatja az időt. Tornyában két 
harang szolgál. A nagyharang 280 kg súlyú. 
Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban 
1922-ben. A kisharang 100 kg-os, 1948-ban 
készült Szlezák Ráfael öntőműhelyében Rá-
kospalotán. A templom főoltára terméskőből 
rakott, egyidős az épülettel. A szakrális beren-
dezési tárgyak közül említést érdemel a jelenleg 
félretett, XII. századi vörös homokkő keresz-
telőkút. Korát tekintve az ember beleborzad, 
hogy 800 évnél is idősebb az a felszentelt, mára 
már megkopott víztartó kőedény, ami most ott 
áll letakarva. Ha belépünk a templomajtón, egy 
lépés után jobbra tekintve találhatjuk a nagy 
idők tanúját. Szinte el sem lehet képzelni, hogy 
mennyi-mennyi gyermeket kereszteltek meg 
belőle a nyolcszáz év alatt. S benne tartották 
azt a szenteltvizet, amivel a búzát, a határt, az 
új kenyeret megáldották évente, amivel a fel-
épült házakat felszentelték. E kútban állt az a 
szenteltvíz is, amivel meghintette a pap az örök 
útra indulók koporsóját. Felújításra szorulna, 
szakember keze által, de így is megható és tisz-
teletreméltó a jelenléte a templom falai között. 
A templom igen masszív fából készült bejárati 
ajtaja is ősrégi, s igen nagy kulccsal nyitható a 
sok éve jól szolgáló egyedi zárja. A templomban 
a karzatra (kórusra) felvezető fa csigalépcső is 
az épülettel egyidős. Minden lépcsőfok egy vas-
tag gerendából lett kifaragva. A padok, ahova 
még ma is beülnek, igen régiek, sok helyen meg 
kellett erősíteni, javítani. Orozi néven írtak az 

1280-as években először a faluról. Azt is tudjuk 
már a falu öregjei, hogy minden olyan telepü-
lést orozinak neveztek őseink, ahol a királyi 
birtokok őrzésére szláv katonákat telepítettek. 
Amikor a tárgyakat kezdtük el megtisztítani, 
nagy meglepetésünkre mindegyiken az ősi, 
még Árpád magyarjainak bejövetele előtti ún. 
griffes-indás díszítési formákat fedeztünk fel, 
mondja lelkesen, a gyűjtésben is aktív Rezeli 
Mária. Ehhez lapunk mást nem tehet hozzá, 
csak azt, hogy minél előbb tudósíthassunk 
terveik megvalósulásáról.

M. Mester Katalin

Somlószőlős neves épülete a romjaiban álló, 
valaha szép napokat látott Zichy-kastély. Épít-
tetője gróf Zichy-Ferraris Manó főúr (1808 
- 1877) volt. Fiatal korában katonaként szol-
gált. Megismerkedett gróf Széchenyi Istvánnal 
és körével, lelkesen támogatta őket. 1848-ban 
fegyvert fogott és elsők között harcolt a hazáért. 
A forradalom-és szabadságharc leverése után 
belső emigrációban, boldogtalan házasságban 
élt a gyönyörű skót Lady Charlotte Starchannal 
az oroszvári birtokán.  Basics Beatrix művé-
szettörténész, a Vörös Postakocsi 2010/Tavasz 

számában tette közzé a róla készült, sokáig azo-
nosítatlan portrét. (A kép mestere: Sir Francis 
Grant (1803-1878), az angol arisztokrácia diva-
tos portréfestője, a Királyi Akadémia elnöke.) 
A skót asszony szépsége még Erkel Ferencet is 
megihlette, hiszen a Bátori Máriáról szóló ope-
ra ajánlását neki írta. Az ifjú férj érzelmeinek 
hangot adva romantikus hangulatú kastélyt 
építtetett feleségének Oroszváron, amit annak 
csodálói hamar el is neveztek „magyar Wind-
sornak”. Az igéző szépségű ara itt ismerkedett 
meg gróf Andrássy Manóval, a nagy utazóval, 

akivel végzetesen egymásba szerettek. Eötvös 
Károly a korabeli elbeszéléseket felhasználva 
leírta, hogy az asszony elhagyta férjét s meg-
szállottan követte afrikai, indiai utazásaikor. 
Félőrülten tért haza s bánatában öngyilkos 
lett. Zichy-Ferraris Manó nem feledve kínjait, 
de tisztességben temette el. (Sírja a budapesti 
Kálvin-téri templomban van.) A keserű emléke-
ket maga mögött hagyva 1851-ben felépítette a 
család régi birtokán az új rezidenciát, felidézve 
az angol lovagvárakat. Az év legnagyobb részét 
itt töltötte. Érdekességként említem meg, hogy 
1859-ben gróf Batthyány Géza Dákán tartott 
esküvője után a vendégek nagy része itt szállt 
meg s több napon át mulatoztak. Bizonyára a 
jó hangulatnak okozója a somlai bor lehetett, 
amit a gróf maga termelt és érlelt nemes itallá a 
pincéjében.  Errefelé még ma is él az a legenda, 
miszerint a balatonfüredi Annabálok egyik leg-
kedveltebb alakja volt, elegáns megjelenésével, 
délceg termetével és sziporkázó humorával a 
korabeli társasági ízlés példaképévé vált.

Czeidli József
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SZÜRET IDEJÉN…
MEGKÉRDEZTÜK TÓTH PÉTER HEGYBÍRÓT
Mi újság a Somlón most, szüret idején?

A somlói szőlőfajták (juhfark, furmint, hársle-
velű, olaszrizling…) szeptember végére megér-
tek. A hegy, több mint felén már leszüreteltek, s 
folyamatosan szedik a gazdák most is a termést. 
A szeptember első heteiben érkező sok csapadék 
kissé felhígította a szőlőt, de az aromaanyagok 
érettek, a savak és a cukortartalom megfelelő 
ahhoz, hogy harmonikus bort lehessen készí-
teni. Az eső néhol okozott egy kis rothadást, de 
nem jelentős mértékben.

Valaha, október közepénél előbb nem is szü-
reteltek. Nem volt korai az idei szüretkezdés?
Az időjárás kicsit megváltozott az elmúlt évti-
zedekhez képest. A szüret idejét mindig a szőlő 
érettségi szintje mondja meg. Meleg, szép nyarat 
kaptak az ültetvények, az érettség megfelelő szin-
tű volt már a fenti fajták tekintetében. Vannak 
gazdák, akik szeretik, ha jó érett a szőlő és a bor 
pedig késői szüretes jellegű. Néhány gazda még 

tart kinn szőlőt éppen emiatt. A szép, napsütéses 
őszi napok nagyon jó irányba vihetik el a szőlő 
érését, itt-ott még az aszúsodást is elérhetik.

Az aszúsodás, az aszúborok palackozása nem-
csak Tokaj sajátossága? 
A Somlóra is jellemző volt a történelmi időkben 
az aszúborok készítése, tehát ettől a tájtól sem 
idegen ez a fajta nedű. Néhány kísérletező, vagy 
éppen tapasztalt gazda kint hagyta még szőlője 
egy részét a napsugaraknak, éppen emiatt.

Milyen mustfok jellemző az idei szüreteken?
Az idei év időjárása, az ősz, a szeptember végi 
jó napsütés lehetőséget adott a gazdáknak arra, 
hogy ne kapkodjanak, így a gazda döntheti, 
dönthette el, hogy milyen mustfokkal szüretelt. 
Idén túl lehetett terhelni a szőlőket, s ha sok a 
fürt, akkor alacsonyabb a mustfok. Tavaly – em-
lékszik ugye mindenki, - a fagy gondoskodott a 
terméskorlátozásról. A termés mennyisége nagy-
ban befolyásolja a mustfokot. Egyértelmű, hogy 

nagy termés, alacsonyabb mustfok, korlátozott 
termésű szüret magasabb mustfok. Ezt minden 
gazda ismeri. Bíznak még a hosszú, napsütéses, 
száraz őszben azok az optimista gazdák, akik 
még kint hagyták a szőlőjüket. A gazdák min-
den efféle cselekedete, kísérletező kedve annak 
érdekében történik, hogy a legfinomabb bort 
készíthessék. (A beszélgetés szeptember 3. he-
tében volt a hegybíróval.)

M. Mester Katalin

Hozzávalók: 1 nagy csirke, 15 dkg héjatlan 
mandula, 20 dkg reszelt torma, 1,5 dl tejszín, 
2-3 fej hagyma, só, kevés friss gyömbér

Elkészítés: Elkészítése: A csirkét daraboljuk 
fel, tegyük lábasba, öntsünk rá vizet, hogy el-
lepje, sózzuk. Ezután tegyük bele a tormát, a 
mandulát, és a negyedekbe vágott hagymákat. 
Forraljuk fel, majd vegyük kisebbre a lángot, 
és lassú tűznél főzzük 50 percig. Vegyük ki a 
húsokat, a főzőlét pedig turmixoljuk össze. 
Reszeljünk bele egy kis gyömbért, adjuk hozzá 
a tejszínt, és a szószt öntsük a húsra. Héjában 
főtt burgonyával tálaljuk.

Nyárs Hajnalka

A torma igénytelenségét és szívósságát bizonyít-
ja, hogy szinte bárhol felbukkanhat, árokparto-
kon, mindenféle leromlott talajú, sittes területe-
ken, ahol van hely a növekedéséhez.

Évelő növény, lefelé és felfelé egyaránt terjesz-
kedik, magassága elérheti a 120 cm-t. Ha ta-
lálunk neki akár a kert egy eldugott sarkában 
mély termőrétegű, tápanyagban gazdag talajt, 
akkor akár a fal tövében, félárnyékban is szépen 
eléldegél. Az ősszel előkészített, mélyen fella-
zított, komposzttal beterített talajba március-
ban ültessük el a gyökérdugványokat úgy, hogy 

a kis gyökérelágazásokat ledörzsöljük róluk, 
majd egymástól 20 cm-re rézsútosan helyezzük 
a földbe, hogy tetejük éppen a talajfelszínnel egy 
szintben legyen. Ezután nincs is vele dolgunk, 
de a kiegyenlített vízellátást azért meghálál-
ja. Ha mindenképpen azt szeretnénk, hogy a 
növény gyökérre növekedjen, akkor júniusban 
bontsuk ki körülötte a földet, és szedegessük le 
az oldalgyökereket (ezeket újra elültethetjük 
vagy frissen felhasználhatjuk). Így egyetlen, 
szép, vastag gyökeret nevel majd. Virágszárat a 
második évben hoz, rajta rengeteg apró, fehér, 
illatos virággal. A torma zsenge leveleit salátá-
ba keverhetjük, de ha úgy látjuk, túl sok levelet 
hoz, az a karógyökér rovására mehet. Ilyenkor 
jól ritkítsuk meg a levélkoronát, és vegyünk 
vissza az öntözésből is. A nyár folyamán folya-
matosan áshatunk ki a kivadult tormatövekből, 
téli használatra viszont csak ősszel szedjünk fel, 
és a többi gyökérzöldséghez hasonlóan hűvös 
pincében, nedves homokban tároljuk. A népi 
gyógyászat emésztési zavarok, ízületi bántalmak 

és reumás panaszok esetén javasolja a tormát. 
Nagy C-vitamin-, illetve kalcium-, nátrium- és 
magnéziumtartalmának, valamint illóolajainak 
köszönhetően a megfázásos betegségeknek és a 
velük járó orrdugulásnak is hatékony ellenszere. 
Frissen reszelt gyökere étvágygerjesztő, gyomor-
javító, elősegíti az emésztést. A vérkeringést is 
előnyösen befolyásolja. Baktérium- és vírusölő 
hatása állítólag fél napon át tart, ezért érdemes 
egész évben, ha nem is folyamatosan, de gyak-
ran fogyasztani. Ingerli a bőrt és a nyálkahártyát, 
ezért terhesség alatt, valamint vese- és pajzsmi-
rigyproblémákkal küzdők csak nagyon elővi-
gyázatosan bánjanak vele. Külsőleg alkalmazva 
bőrpírt okoz, serkentve ezzel a vérkeringést, ezzel 
is elősegítve a gyógyulást. Fűszerként is kiváló, 
mert a frissen reszelt tormát hideg sültekhez, 
főtt marhahúshoz, sonkatekercshez, virslihez 
és füstölt halakhoz és húsokhoz tálalhatjuk. Jól 
illik ízvilága a salátákhoz, a tojásos ételekhez is. 

M. Mester Katalin

A JÓTÉKONY TORMA 

TEJSZÍNES-TORMÁS CSIRKE
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KÖNYVAJÁNLÓ
Felnőtteknek:

Eperjesi Imre: Házi borászkodás

Aligha van olyan település hazánk-
ban, ahol ne foglalkoznának házi 

fogyasztásra szánt borok készítésével. 
A szőlő-borosgazdának általában a 

saját bora ízlik a legjobban, melyhez 
lelkileg is kötődik. Nekik szól Eperjesi 
Imre könyve, aki a szőlő és a bor iránti 
szeretetét szülővárosából, Gyöngyös-
ről és a szülői házból hozta magával. 
Könyvében kiemelten ír a szőlőről is, 
abból a megfontolásból, hogy a jó bor 
alapja a jól megválasztott terület és az 
odaillő szőlőfajta. A cél az íz- és zama-

tanyagokban gazdag bor, amelynek 
szakszerű készítése, kezelése, érlelése 
révén asztalunkra kerülhet a legne-

mesebb alkoholos ital. A könyv ehhez 
kíván szakszerű segítséget nyújtani jól 

érthető stílusban meg- fogalmazva, sok 
ábrával kiegészítve.

Gyerekeknek:
Ernestine Fittkau:  

Ötletek termésekből

A természet igazi kincsesláda, tele szí-
nes levelekkel, termésekkel, magok-
kal, amelyekből bátran gyűjthetünk. 
Tegyünk egy kis erdei kirándulást, 

vagy nézzünk körül a kertünkben. Az 
összegyűjtött kincsekből készítsünk a 
könyv alapján figurákat, díszeket vagy 
valósítsuk meg saját elképzeléseinket. 
A termések gyűjtéséhez és a figurák 
elkészítéséhez jó szórakozást kíván a 

Szerző!

Devecseri Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház

Nyitva tartás: 
H-K: 12-17 Sz: Szünnap 

Cs-P: 9-17 
Szo: 8-12 (tanítási időben)

DEVECSER SPORTJA
Heizler Gábor a Deve-
cseri Sport Egyesület fut-
ballszakosztályán vezetője 
számolt be lapunknak az új 
igazolásokról, a csapatról, 
a jövőről.
„Tartjuk az elvünket, hogy mi 
nem igazolunk idősebb, kiörege-
dő „sztárjátékost”, hanem két fia-
talt, Németh Arnoldot és Németh 
Patrikot építünk be a csapatba. 
Előbbi 20, utóbbi 16 éves. Nagy 
öröm még az utánpótlásnál, hogy 
az U11-, U13-as korosztályunkat 
felkérték, hogy a kiemelt Bozsik 
Bajnokságban versenyezzen. Itt 
olyan NB-s alakulatok utánpót-
láscsapataival játszhat, mint a 
Haladás, Sárvár, FC Ajka, és vi-
szonylag jól szerepelünk. Megyei 
csapat még nem szerepelt ebben a 
bajnokságban. Az U11-nél Tahin 
József, az U13-nál Illés Norbert az 
edző, az ő munkájukat is dicséri 
ez a felkérés. Rengetegen járnak 
edzésre, előfordul, hogy húszan 
is vannak egy-egy alkalommal. 
Kiemelten odafigyelünk erre a 
korosztályra, ugyanis ez adja az 
utánpótlásunk gerincét, amiből 
3-4 év múlva már egy elég ütő-
képes saját nevelésű csapat tudna 
összeállni, ha egyben maradnak.”

Pontegyenlőséggel a hato-
dik helyen
Csak a rúgott gólok hiányának 
köszönhető, hogy egy helyezéssel 
hátrébb vagyunk az Ajka Kris-
tálytól. Elmondható a Szpariról, 
hogy a szerény igazolások elle-
nére is jól tartja magát a MTD 
Hungária Megyei I. o. férfi felnőtt 
labdarúgó bajnokság elején, az 
erősebb játékosállományú csa-

patok között. Cserna Róbertet, a 
futballcsapat edzőjét kértük ér-
tékelje a mérkőzéseket.

2017. szeptember 10. Ba-
l a t o n a l m á d i  S E - D e v e -
cser SE 3:1 (2:1), Gólszer-
zők: Horváth (2), Mogyorosi, 
illetve Szakonyi, Jók: Horváth, 
illetve Szakonyi

Cserna Róbert: Esélyünk sem 
volt pontot szerezni, és nem 
azért mert annyival jobb volt 
az ellenfél, hanem mert annyira 
enerváltan játszottunk. A vezető 
góljukra hamar tudtunk válaszol-
ni, de amíg az ellenfél két hely-
zetből kettőt kihasznált és még 
egy ajándék tizenegyest is kapott, 
addig nekünk csak egy lehetőség 
adódott. Összességében inkább 
mezőnyjáték volt, ahol kiegyenlí-
tett küzdelem folyt. Sokkal többet 
kellett volna tennünk játékban, 
határozottabbaknak, célratörőbb-
nek kellett volna lennünk, hogy 
pontot tudjunk szerezni.

2017. szeptember 17. Devecser 
SE-Péti MTE 4:2 (1:0), Gólszer-
zők: Szélessy (2), Illés, Szakonyi, 
illetve Gyurcsek, Fréh, Jók: Orbán 
T., Szélessy, illetve Müller

Cserna Róbert: Az első félidő ab-
szolút a mienké volt, vezettünk 
1-0-ra, de ez lehetett volna 5-0 is. 
Minden lehetőséget kihagytunk, 
amit el lehet képzelni. A szünet 
után is inkább az volt a kérdés, 
hogy mennyi lesz a különbség, 
és hogy mikor tudjuk eldönteni 
ezt a mérkőzést. Labdabirtoklás-
ban, erőben is abszolút föléjük 
nőttünk. A második félidőben 
aztán két nagy egyéni hibából le-
kontráztak minket és fordítottak. 

Kellett ez a kijózanító pofon, hogy 
felébredjünk. Szépen lassan sike-
rült föléjük kerekedni, és mivel 
a játék minden elemében fölül-
múltuk az ellenfél csapatát, úgy 
érzem megérdemelten győztünk.

2017. szeptember 24. Tihanyi 
FC-Devecser SE 4:2 (4:0), 
Gólszerzők: Károlyi, Dévényi, 
Pass, Gál, illetve Szakonyi (2), 
Jók: Márki, Dévényi, illetve  
Szélessy, Cserna, Szakonyi

Cserna Róbert: Itt is tulajdonkép-
pen az egyéni hibák döntötték el a 
mérkőzést, aminek köszönhetően 
a 21. percben már 3-0-ra vezetett 
a Tihany. A félidő végéig ezt még 
megfejeltük eggyel, viszont a má-
sodik játékrészben már kiegyen-
lített volt a mérkőzés. Felnőttünk 
a játékhoz erőben, ezt mutatta a 
két szépítő gól és a kidolgozott, 
ám végül nem értékesített hely-
zetek is. Annyira ellentétes volt a 
két félidei teljesítmény, hogyha a 
végén 4-4-et mutat az eredmény-
jelző, akkor sem szólhattak vol-
na. Egy ilyen szintű csapat ellen 
ekkora hibákat nem lehet véteni.

2017. október 1. Devecser 
SE-Gyulafirátót 4:1 (3:0), Gólszer-
zők: Szélessy (2), Király, Illés N., 
illetve Zágor M., Jók: Szélessy, 
Csepregi, illetve Zágor, Balta

Cserna Róbert: A szezon leg-
simább mérkőzése volt, aminek 
a végén egy szabadrúgásból tu-
dott szépíteni a vendégcsapat. Ha 
kétszer ennyi a végeredmény, sem 
lett volna meglepetés. Azt gon-
dolom, hogy ennél jobb csapat a 
Gyulafirátót, csak gyenge napot 
fogtak ki. Örültem annak, hogy 
sok gólt tudtunk rúgni, és hogy 
uraltuk a mérkőzést. Kár azért a 
felesleges faultért a végén, ami-
ből szépítettek, de összességében 
megérdemeltük a győzelmet.

2017. október 8. Sümeg VSE - 
Devecser SE 1:1 (0:1), Gólszer-
zők: Csordás, illetve Szélessy, Jók: 
Csordás, Falusi, illetve Paksai

Cserna Róbert: Borzasztóan 
gyengén játszottunk! Megadtuk 
magunkat a körülményeknek: az 
ellenfél már-már durva, sportsze-
rűtlen játékának, a „szurkolók” 
viselkedésének. Reális a döntet-
len, gyenge teljesítményt nyúj-
tottunk.

Ifj. Kozma György



- 16 - Alapítva 1927-ben

MOSOLYPERCEK

GYEREKSZÁJ

Devecseri Ujság – A település közéleti lapja. Kiadja: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház Devecser, Petőfi tér 5. Nyomdai munka: AlphaPress 
Nyomda és Kreatív Grafikai Stúdió Székesfehérvár, Homoksor 7. www.alphapress.hu Megjelenik: 2200 példányban Devecser, Noszlop, Oroszi, és Nagypalád-
Fertősalmás településeken. ISSN 2062-6878. Hirdetésfelvétel: a könyvtárban nyitva tartási idő alatt. E-mail: devecseriujsag@gmail.com. Levélcím: Devecser 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház, 8460 Devecser, Jókai utca 3. Tel: 88/224-125. Felelős szerkesztő: Nyárs Hajnalka Szerkesztő-bizottság: Czeidli József,  
ifj. Kozma György, M. Mester Katalin, Váti Ferenc, Nyárs Hajnalka 

VÍZSINTES: 1./ Ez látható a képen (A megfejtendő rejtvény első része. 
Zárt betűk: A, Z, É, D, C, E) 11./ Működő vulkán Olaszországban 12./ 
Ételízesítő 13./ .... László (Színművész  14./ Mezőgazdasági eszköz 16./ 
Védelme 17./ ...kakas (Franciák nemzeti jelképe) 19./ Személyes névmás 
20./ Ittrium és Bróm vegyjele 21./ Mezopotámia egyik híres városa 23./ 
Vegyjele: S 25./ A szőlővessző része 26./ Az ábécé eleje 28./ Tud szélei! 29./ 
Rendfokozat 31./ Izrael eleje! 33./ Írországi terrorszervezet 34./ Vízinö-
vény 35./ Kettőzve: az egyik szülő 36./ Van ilyen vihar is! 39./ Képzelt ... 
(Moliére) 41./ Közép-Görögország keleti félszigete 44./ ....notesz (Radnóti 
Miklós) 5./ Templomáról híres település 46./ Maskara 49./ Rubídium 
vegyjele 50./ Vegyjele: Sn 
FÜGGŐLGES: 2./ Euripidész műve 3./ Ennivaló 4./ Thaiföld és Norvégia 
autójele 5./ Só... (HCL) 6./ Legmagasabb értékű kártyalap 7./ Állatkert 
8./ Völgyhíd 9./ -on, .., ön 10./ Fukar, krajcároskodóan zsugori 14./ Ez 
látható a képen (A megfejtendő rejtvény második része. Zárt betűk: O,Z, 
S, E) 18./ Igavonó állat 22./ Fűtőtest 24./ Kettőzve: Zola mű 27./ Fa része 
30./ Betakarítás 32./ Finom csokoládés bonbon 34./ Sérülés a bőrön 36./ 
Titán vegyjele  37./ ...cos út (Magyar nóta) 38./ Pál becézve 40./ Gitár ele-
je! 42./ Tok betűi keverve! 43./ Svéd váltópénz 47./ Amerícium vegyjele 
48./ Costa Rica autójele  
Készítette: Czeidli József

Kikapcsolódás/Közérdekű
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REJTVÉNY
MEZŐVÁROS

Egy férfi panaszkodik a barátjának.
- A lányaim állandóan a zenecsatornát nézik és emiatt elhanyagolják a 
tanulást. A feleségem folyton a családi sorozatokat bámulja, ezért nem igazán 
törődik a főzéssel, takarítással. Esküszöm, ha vége lesz a futball-szezonnak, 
azonnal kidobom a televíziót.
Nagyon szeret
A kisgyerek széles mosollyal, lelkendezve meséli kis barátjának:
- Tudod, a mamám engem nagyon-nagyon.nagyon szeret.
- Ezt miből gondolod?
- Abból, hogy a papáimat állandóan cserélgeti, de engem viszont mindig 
megtart…
Humoros bölcsesség
Ha valakinek teljesen tiszta a lelkiismerete, az annak a jele, hogy rossz az 
emlékezete.

Gyűjtötte: M. Mester Katalin

A kislány édesanyjával a kettes írását tanulja. A kettes két részből áll, egy 
hattyúnyakból és egy hullámvonalból, magyarázza az anyuka. A hattyúnyak 
el is készül sikeresen, de a hullámvonal leginkább egy hepehupára hasonlít.
- Kislányom, milyen hullám ez?
- Tudod, anya, ez szélben van.
A kisfiú előáll egy kívánságával édesanyjának, hogy mit vegyenek meg a 
játékboltban. Aztán elgondolkodik, majd azt mondja:
- Inkább kérjük karácsonyra, akkor ingyen van.

Gyűjtötte: Nyárs Hajnalka

HIRDESSEN NÁLUNK!
Hirdetések, köszönetnyilvánítások, jókívánságok díjai:

Teljes oldal (1/1): 35 000 Ft
Fél oldal (½): 18 000 Ft
Negyed oldal (¼): 9500 Ft
Nyolcad oldal (1/8): 5000 Ft
Tizenhatod oldal (1/16): 2600 Ft
4 x 4-es területű: 1400 Ft
Apróhirdetés (20 szóig): 600 Ft

A hirdetési szöveget a könyvtár információs pultjánál lehet leadni.


