
A hagyomány szerint, aratás után 
Szent István-napra szokás sütni az 
új búzából készült első kenyeret. 
Régen új búzából először augusz-
tusban lehetett kenyeret készíteni, 
ezért a hónapot az új kenyér ha-
vának is nevezik. Első királyunk 
ünnepnapján országszerte ara-
tóünnepeket tartottak. Az aratók 
első útja a templomhoz vezetett, 
ahol imát mondtak az aratás be-
fejezésére, majd a búzakalászból 
kötött, virágokkal, szalagokkal dí-
szített aratókoszorút - amit neveztek 
esőzsáknak, búzakoszorúnak, vagy 
szakramentomnak is - a gazda elé 
vitték, aki megköszönte, munkásait 
megvendégelte. 

Devecser Város Önkormányzata 
és a Devecseri Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház által megrendezett 
Devecseri Városnapok háromnapos 
rendezvénysorozata utolsó napját, 
a színpadi produkciók változatos 
kínálata színesítette. Kora délután 
a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar 
kiskoncertjével vette kezdetét a vi-
gasság. A Városnap vendégei vol-
tak a „Térségi gyöngyök”, az Őszi 
Fény Nyugdíjas Klub (Devecser); 

a Lyra Énekegyüttes (Somlóvásár-
hely); az Ilcsi Dance – gyermek-
balett (Kolontár); kabaréjelenetek-
kel a Beleszólok Társulat (Ugod); 
a Pergő-Rozmaring Táncegyüttes 
(Városlőd); az Élő Forrás Hagyo-
mányőrző Egyesület – Devecseri 
Néptánccsoport; a Noszlopi Nemze-
dékek Hagyományőrző Tánccsoport 
és a Bakonyjákói Nefelejcs Vegyes-
kar. A délután folyamán Ferenczi 
Gábor polgármester köszöntötte a 

jelenlévőket. A sztárfellépők sorát 
Kovácsovics Fruzsina nyitotta meg 
gyermekműsorával, majd Vastag 
Tamás és Horányi Juli saját- és köz-
ismert slágereikkel szórakoztatta a 
közönséget. Népszerű dalokkal az 
idei rendezvényen is fellépett Kurdi 
Róbert. A Pappa Pia című film be-
tétdalait hozták el, és ezzel kiváló 
hangulatot teremtettek a Tapolcai 
Musical Színpad énekesei. 
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Alapítva 1927-ben

„Térségi gyöNgyök devecseri 
veNdégségbeN”
Devecseri városnapok 

„MiNdeNNApi keNyerüNk…”

Koltay Gergely:
Egy csepp emberség 

Ahol egy kisleány fut át a szivárvány alatt. 
Ahol az ifjak alkonyatkor szerelmet vallanak. 

Ahol az erdőben két öreg tölgy 
egymásnak bólogat. 

Ott még: egy csepp emberség maradt. 

Ahol a szobrászvéső márványon 
magától szalad. 

Ahol felhők fölött a repülők 
egymásnak kacsintanak. 

Ahol a konyhában a kisgyereké 
a legjobb falat. 

Ott még: egy csepp emberség maradt. 

Ahol a királyok mindig igazat mondanak. 
Ahol gazdagok szegénynek 

kenyeret osztanak. 
Ahol az utolsó ölelésben őszinte a vigasz. 

Ott még: egy csepp emberség maradt. 

Ahol megszűnik a világon a gyűlölet, s harag. 
Ahol egy akkord nyomán 
a falak végleg leomlanak. 

Ahol reggel a rádiótól jókedvű lesz a nap. 
Ott még: egy csepp emberség maradt.

 
Ahol érezni, a kimondott szó 

nem röpke pillanat. 
Ahol az élet érték, s mögötte ezernyi áldozat. 

Ahol az orvos, a fizikus, a tanár szava, 
nem csupán panasz. 

Ott még: egy csepp emberség maradt. 

Ahol a publikum, s a színész 
együtt várja a tavaszt. 

Ahol a költő tudja, a kő marad, 
s a víz szalad. 

Ahol utolsó esélyünk a kimondott gondolat. 
Ott még: egy csepp emberség maradt. 

Ahol a kereskedő ajándékként könyveket ad. 
Ahol van még marék föld - s lesz, 

ki majd arat. 
Ahol nyelved, neved értik, ahol lehetsz önmagad. 

Ott még: egy csepp emberség maradt. 

Ahol a szeretet hídja hozzád vezet, 
soha le nem szakad. 

Ahol szavak szállnak az Égbe. Ahol a lélek szabad. 
Ahol mécsesek égnek a szellemért, 

ahol őszinték a szavak. 
Ott lesz a mi temetőnk, hol 
egy csepp emberség marad.

(Folytatás a  7. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)

A Tapolcai Musical Színpad énekesei kiváló hangulatot teremtettek 
Fotó: DVTV
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A kis gömböc kalandos története köré szervező-
dött idei gyermeknapon is a vidámságé, a szó-
rakozásé volt a főszerep a Vackor Óvodában. A 
szabadban elfogyasztott reggeli után Lennerné 
Pál Szilvia óvodavezető köszöntötte a vidám gyer-
meksereget. Az udvari színpad erre a különleges 
napra „padlássá” változva várta a csillogó szem-
párokat, ahol Farkas Róbertné, Gizi néni a „kis-
gömböc” bőrébe bújva üdvözölte és tornáztatta 
meg rendhagyó módon a gyermekeket. Tréfás 
feladványok várták az egyes állomásokon a játé-
kos kedvű apróságokat, akik a gömböc kalandos 
útjának végig járásában segédkezhettek: fújhat-
ták, guríthatták, etethették, a homokban keres-
hették, kanálban hordhatták, falra rajzolhatták, 
lepedőn táncoltathatták a népszerű mesehőst. A 
gyermekek kedvencét, a kellemes nyári hűsítőt, a 
„gömböcnyalatot” aztán a Zeneiskolások mindig 

igazi művészeti élményt nyújtó koncertje alatt 
fogyasztották el a közös játékban kellemesen 
elfáradt apróságok az árnyas fák alatt. A délutá-
ni programok kellemes meglepetéssel indultak, 
mikor pedagógusnap alkalmából gyermekek és 
szülők egy lelkes csoportja zenés-mozgásos per-
cekkel, szeretet üzenetekkel örvendeztették meg 
az óvoda valamennyi volt és jelenlegi dolgozóját. 
Az előző évekhez hasonlóan a Vackor Színház 
szülőkből-gyermekekből álló társulatának profi 
tagjai sok-sok mosolyt csaltak az arcokra, amikor 
A kis gömböc c. mesét igazi beleéléssel mege-
levenítették. Az óvodáért, a közösségért végzett 
önzetlen munkájának elismeréseként idén Szabó 
Adrienn, a Szülők Szervezetének Közösségének 
elnöke, a Mackó csoportos Felvidéki Eszter és a 
Nyuszi csoportos Felvidéki Gergő édesanyja ve-
hette át a kitüntető Arany-Vackor-díjat. A nap 
végén, a zöldág átadást követően az óvoda ün-

nepi ruhába öltözött, táncos lábú lakói Anna és 
Bea néni, a néptánc tehetségműhely vezetőinek 
a segítségével kezdődött a májusfa-kitáncolás, 
majd Sánta Mária néptáncpedagógus vezetésé-
vel táncházban szórakozhattak gyermekek- fel-
nőttek egyaránt.

Bertalanné Poór Beáta
óvodapedagógus

intézményi Hírek 

gyerMekNAp A vAckor ÓvodábAN

Fotó: DVTV

Június 15-én elérkezett a ballagás 
és tanévzáró pillanata. A Himnuszt 
Heszné Soós Krisztina köszöntője 
követte, mely után Marczi Adrián 
és Kalányos Evelin német nyelven 
üdvözölték külföldi vendégeinket, 
Eva-Maria von Henneberg asszonyt 
és Herbert Welebil urat. Ezután dr. 
Kovács Zoltán országgyűlési kép-
viselő osztotta meg gondolatait az 
egybegyűltekkel, majd Dávid Esz-
ter szólt a pedagógusokhoz. Az ün-
nepség Egyházi Andrea tankerületi 
igazgató asszony beszédével folyta-
tódott, majd Pedagógus Szolgálati 
Emlékérem átadására került sor a 
pedagóguspályán hosszú időt el-
töltő Törökné Györgykovács Anna 
és Rémai Lászlóné részére. A vég-
zős diákok nevében szólt hozzánk 
Tanka Noel, majd verset mondott 
Fuchs Szebasztián. Kalányos Má-
ria dala után az itt maradó diákok 
nevében Kelemen Alexandra búcsú-
zott el. Ezt követően Nagy Nándor 
Richárd atya felszentelte iskolánk 
zászlaját, melyet Nyárs Hajnalka 

intézményvezető-helyettes terve-
zett. Venczel Zsófia hangszeres já-
téka közben Bogdán Bálint, Orsós 
Regina és Kovács Petra átvették az 
iskolazászlót, melyre Orsós Titanilla 
és Mayer Maja felkötötték osztályuk 
emlékszalagját. Az ünnepség Mayer 
Gábor intézményvezető úr tanévzá-
ró gondolataival folytatódott, majd 
iskolánk kiemelkedően teljesítő ta-
nulói oklevelet és könyvjutalmat 
vehettek át. A Számítástechnika Ok-
tatásért- Tehetségek Támogatásáért 
Közhasznú Alapítvány ösztöndíjai-
nak átadására is sor került azon fel-
ső tagozatos tanulók számára, akik 
kitűnő vagy jeles eredményt értek 
el. Ezután az eisenstadti Soroptimist 
nemzetközi szervezet képviseleté-
ben érkezett vendégünk: Eva-Maria 
von Henneberg asszony könyvjuta-
lomban részesítette a német nyelv 
tanulásában jeleskedő tanulókat. 
Iskolánk hagyományai szerint ju-
talmaztuk a búcsúzó nyolcadikosok 
legkiválóbbjait. Fenyvesi Zalán Gár-
donyi-díjat, Mayer Maja Nívódíjat 

kapott, a Zeneiskola tantestületé-
nek különdíját pedig Boldizsár Bí-
borka érdemelte ki. A folytatásban 
Ihászné Szabó Katalin, a Devecse-
ri Zeneiskola vezetője mondta el a 
tanévben elért eredményeket, tud-
nivalókat. Mayer Gábor záró szavai 
után a Szózat hangjai csendültek fel. 
A ballagás zárásaként az ifjúság sza-
badságvágyának, nagyra törő remé-

nyeinek, felemelő terveinek szimbó-
lumaként galambok emelkedtek a 
magasba, melyet az Y12 Galambász 
Egyesület nevében Scheily József 
és Benke Balázs bocsátott rendel-
kezésünkre. Végül minden osztály 
visszavonult tantermébe, ahol átve-
hették az egész éves munkájukért 
járó bizonyítványt. 

Martonné Csom Adél

Idén is a sikeres pályázat révén a helyi általá-
nos iskola a tanév befejeztével Erzsébet-tábort 
szervezett. 
Az alsó- és felső tagozatból jelentkező gyerekek 
egy hetet tölthettek el saját iskolájukban tartott 
programokon. A gazdag s élményt nyújtó sport- 
és kulturális rendezvények mellett négyszeri ét-
kezést is biztosítottak számukra.
A projekt két vezetője: Nyárs Hajnalka és Czé-
mán Imre intézményvezető-helyettesek örömmel 
sorolták, hogy a kínált foglalkozások (kézműves 
sarok, falfestés, buborékfoci, íjászat, agyagozás, 
ostorbemutató, helytörténeti vetélkedő, rendőr-

ségi- és tűzoltó bemutató, közlekedési verseny, 
labdajátékok...) nagy érdeklődés mellett zajlottak. 
Autóbuszos kirándulásokat is terveztek, Kislő-
dön a kalandparkba látogattak el, Keszthelyen 
a Látogató Központ vadasparkjában állatsimo-
gatóra érkeztek. A keszthelyi-öbölben egy órás 
hajózáson vettek részt. 
A tábornyitó rendezvényen az Ifjúsági Fúvósze-
nekar adott kis koncertet, a táborzárón gyerek-
koncert keretében búcsúztak el egymástól. A hét 
emlékére fákat ültettek el a kis- és a nagyiskola 
udvarán.

Czeidli József

üNNepélyes bAllAgás és TANévzárÓ

erzsébeT-TáborozÓk  

A ballagó 8.b osztály (Osztályfőnök: dr. Lennerné Magvas Andrea)
Fotó: Martonné Csom Adél

Fotó: Iskola
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Az idei Városnapok rendezvénysorozata a Kas-
télykönyvtár galériájában kezdődött, Bánhelyi 
József fotóművész Ablak a múltra című kiállí-
tásának megnyitójával. A közönséget az intéz-
mény vezetője, Szente-Takács Anna köszöntötte, 
s egyben ismertette a további napok sport- és 
színpadi eseményeit. Ferenczi Gábor polgármes-
ter méltatta az itt látható múltat idéző képeket, 
amelyek a kiállító gazdag gyűjteményének kicsi 
töredéke. Java úrkúti és felsőcsingeri, de kettő 
devecseri családi kép is található köztük. Kér-
désemre az öreg képek szerelmese elmondta, 

hogy a gyűjtött képeinek egy része a padlásokról 
porból, dobozokból indult felé. Ezek megőrzésé-
ben a technika van nagy segítségére, a megsár-
gult fotókat kijavítva, új arcukkal méltó módon 
varázsolja az érdeklődők elé. A képek letűnt 
korok ruhaviseletét, társasági összejöveteleket 
(lakodalom, szüreti mulatság...) maradandóan 
örökítenek meg, s mentenek át az utókornak. 
A fényképek megtekintése közben a művész 
felesége saját készítésű bodzaszörppel kínálta a 
kiállítás résztvevőit.

Czeidli József 

A régi fotók kiállításán a látogatók meg-megálltak 
egy-egy ismerős vagy ismerősnek vélt kép előtt. 
Arcukon töprengés látszott. Vissza kellett idézni 
a több évtizedes eseményeket. Én is ezt tettem. 
Magam elé raktam néhány réges-régi fotót, és 
a képek mögött megbúvó történéseket kutatva 
időutazást tettem a múltba. A mögöttünk ha-
gyott közel száz év megidézett, elképzelt világába 
mindig bevillant a ma valósága. Az 1900-as évek 
elején készült képen a majdnem teljesen kész 
devecseri posta. Az állás felső fokán 17 személy, 
köztük a két mester; Varga Ferenc és édesapja 
és vélhetően az építkezésen dolgozók és hozzá-
tartozóik. Elképzelni is nehéz, hogy hány levél, 
csomag, távirat fordult meg itt, hányszor kapcsolt 
a telefonközpontos, hányszor csörrent meg a te-
lefon a két benti fülkében. Titkokat őrzött, őriz a 
posta. Munkájuk ma is épp oly fontos, mint egy-
kor. Egy kitűnő felvétel 1938-ban örökítette meg 
a „Devecseri Római Katolikus Legényegylet” 85 
tagját, köztük a világi, egyházi elnököt, a dékáno-

kat, a jegyzőt, a pénztárost és a könyvtárosokat. 
Téved, aki azt hiszi, hogy csupa legényember 
néz ránk a tablóról. Több ősz hajú, tekintélyt 
parancsoló nagybajuszú úriembert és sok gye-
rekkoromból ismert arcot fedezek fel édesapám 
barátai közül. 85 összetartó ember 1938-ban! És 
most, 80 év után? Bárhol jól jönne egy „legény-
egylet”! 1936 (is) jó évük volt a devecseri 18-20 
éves lányoknak. A fotók bizonysága szerint a 
háztartási tanfolyamot 22-en, a hímző és varró 
tanfolyamot 25-en végezték el. Az eredményről 
magam tanúskodom. Édesanyám (lánykorá-
ban) mindkettőbe járt, melyek eredményeképp 
kitűnően főzött és remekül toldozta-foltozta a 
csúszás-mászás megviselte egy szál hétköznapi 
nadrágomat. Természetes, ma már több nad-
rágom van, de meghatódva emlékszem arra az 
egy foltozottra. Az apró kis kép a Várkertben 
készült 1940-ben. Ifjú ember ül a patak partján 
egy évszázados fa törzsének tövében. Előtte a 
víztükörben a túloldal fái. Gyönyörű környezet. 
Felejthetetlen nagybátyám, ha látogatóba jött a 

fővárosból, ledobta a csomagját, kézen fogott, és 
irány hazánk egyik legszebb parkja. A sétautakon 
járva figyelmeztetett, hogy lépjük át a vonuló 
hangyacsapatot és a földön siető bogarakat. Ők 
is szeretnek élni - szokta mondani. Aztán leül-
tünk a fák alá, amelyek közül néhány még ma is 
kínálja árnyékát – mindhiába. Két fotó a végére. 
Közös bennük, hogy a maguk idején mindegyik 
nemes célt szolgált, és mára talán már a helyükre 
is csak kevesen emlékeznek. Az egyik egy gyö-
nyörű székelykapu, amely 1940-ben a Levente 
tér kapuja volt, majd a várkerti labdarúgópálya 
előtt állt és tűnt el örökre. A másik a három ala-
kos világháborús emlékmű, amellyel a Hangya 
előtt állítottak emléket az elesetteknek. Később 
eltűntek a katona-alakok, maradt a csupasz osz-
lop. Ma már a helye nincs meg. Néhány képen 
a felelevenített egykori valóság, amely ma már 
csak emlék, és velük; ma még élőkkel lassan a 
semmibe vész.

Váti Ferenc

közélet/közérdekű

AblAk A MúlTrA    

Az éN régi képeiM
egyszer volt, ma már csak emlék

„Ablak a múltra” – Balról jobbra: Szente-Takács 
Anna igazgatónő, Bánhelyi József fotóművész, Fe-
renczi Gábor polgármester
Fotó: DVTV

A csodás székelykapuLányok a tanfolyamonAz épülő posta

A Jankai Béla, Kálmán György és Sipos Péter 
alkotta Triász együttes előadásában, az elmúlt 
korok legnagyobb rock örökzöldjei csendültek 
fel. A rendezvény ideje alatt a könyvtár udvara a 
kicsik „birodalmává” vált, ahol a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt jóvol-
tából légvár és arcfestés, a könyvtári dolgozók 
által kézműves foglalkozások közül válogathat-
tak a gyerekek, valamint a rendvédelmi szervek 
(Honvédség, Rendőrség) is bepillantást engedtek 

a munkájukba. A felnőttek ingyenes szűrővizs-
gálatokon is részt vehettek. A Somló Íjászainak 
köszönhetően az íjászkodást is kipróbálhatták az 
érdeklődők. A rendezvény ideje alatt büfé, vala-
mint a Leader térségben készült helyi termékek 
portékái (somlói bor, fazekas- és textilműves 
termékek, gyöngy- és ásványékszerek, befőttek, 
savanyúságok, szörpök stb.) közül is válogathat-
tak a kilátogatók.     

Vincze Barbara 

„Térségi gyöNgyök devecseri veNdégségbeN”
Devecseri városnapok   (Folytatás a címlapról)

Az Ilcsi Dance – gyermekbalett előadásában látvá-
nyos koreográfiákat láthatott a közönség
Fotó: DVTV
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Március közepe óta Ács Attila és 
Bognár Balázs, mint társ-ügyve-
zető igazgatók együtt irányítják a 
Városüzemeltetési Kft.-t. Az együtt-
működés sikerességéről, tapasztala-
taikról, a munka megosztásáról és 
terveikről kérdeztem őket.  
Bizonyára már sokan ismerik itt De-
vecserben, mégis arra kérem, néhány 
mondatban mutassa be magát!
Bognár Balázs: 1984-ben szület-
tem. Az általános iskolát követő-
en, a veszprémi Táncsics Mihály 
Szakközépiskolában magasépítő ké-
pesítést szereztem. Tanulmányaimat 
a Pannon Egyetemen folytattam 
vállalkozásszervezés szakirányon, 
valamint magasépítő technikus, 
illetve aranykalászos gazda vizs-
gám is van. Dolgoztam külföldön, 
a helyi önkormányzatnál -tanya-, 
majd városgondnok voltam -, a Víz-
ügynél, a balatonfűzfői hajógyár-
ban. 2018-ban megpályáztam ezt 
az állást, amit aztán elnyertem, így 
március 16-a óta társ-ügyvezetője 
vagyok a Kft.-nek. 
Milyen tervekkel kezdte a munkát 
a Kft.-nél?
B.B.: Legfőképpen a területek kar-
bantartására összpontosítottam. Az 
összes szabadtéri bútor, valamint 
a Kft. gépállománya is felújításra 
szorul. A városunk területén talál-
ható száraz fákat ki kell vágni, he-
lyettük újakat kell telepíteni. A volt 
buszmegálló területére a jövő évben 
tulipánfák kerülnek. Lakossági ké-
résre, a karácsonyi időszakban idén 
nagyobb színpompába „öltözik” a 
város. Szükségesnek látom a dolgo-
zói létszám növelését is. Mindezek 
mellett a lakossági igényeket – a 
lehetőségeinkhez mérten – igyek-
szünk kielégíteni. 
A Kft. élén hosszú ideig Ács Attila 
állt ügyvezető igazgatóként, és intéz-
te ezen a területen a város dolgait. 
Most Balázs személyében egy társat 
is kapott. Hogyan ítéli meg a közös 
munkát?
Ács Attila: Úgy gondolom együtt 
tudunk dolgozni, végül is egy a cél, 
egy a feladat. 
Az ügyvezető igazgatói munka, mit 
jelent Önöknek?
Á.A.: A nevével ellentétben a tevé-
kenységünk sokrétű, a munkaveze-
téstől kezdve az anyagbeszerzésen, 
szerszámkiadáson át, az elvégzett 
munka ellenőrzéséig. Ismernünk 
kell az egyes dolgozók terhelhető-
ségét is. 
B.B.: Egy kihívás is számunkra, 
minden nap hoz valami újat, amit 
meg kell oldanunk, az óriási fele-

lősség mellett. 
Önök szerint melyek azok az embe-
ri tulajdonságok, amelyek elenged-
hetetlenek az ügyvezetői-, illetve a 
közös munkavégzéshez?
B.B.: Korunkból kiindulva Attila az 
édesapám lehetne. Benne a tapasz-
talat, bennem a lendület van. Én 
a modernebb dolgokat helyezem 
előtérbe. Hogy példaként említsem; 
a kerti bútorokat most krémszínű 
festékkel fogjuk lefesteni, a játszóte-
reken színesek lesznek a padok. Ami 
kell még az önbizalom, a megfelelő 
hozzáállás a többiekhez, de ugyan-
akkor szigorúnak is kell lenni. 
Á.A.: Az egészhez mérhetetlen tü-
relem kell és stressztűrés. Nagyon 
emberismerőnek kell lenni. Ket-
tőnk munkáját tekintve; 17 év alatt 
egyszemélyes felelősségem volt, ez 
most kétszemélyes. Eddig szeren-
csére mindent meg tudtunk beszélni 
egymással és helyén tudtuk kezelni 
a dolgokat. 
Milyen munkafeladatok hárulnak 
Önökre napi szinten?
Á.A.: Kertészeti végzettségem van, 
így a zöldterületek ápolása, gon-
dozása jobbára az én feladatom. A 
Balázsé a használtcikk-piac, mivel 
az egy vállalkozási tevékenység, így - 
az iskolai végzettségét tekintve -, ez 
egy jó tapasztalatszerzési lehetőség 
a számára. Megosztottuk a munkát, 
de természetesen mindegyikünknek 
rálátása van mindenre, a felelőssé-
günk is közös. 
Mennyire tartják eredményesnek a 
napi béresek foglalkoztatását?
Á.A.: A gépeink elöregedettek, va-
lamint alkatrészproblémák is akad-
tak, ezért megcsúsztunk a zöldterü-
let gondozással. A kis létszámunkat 
a napi béres foglalkoztatással pró-
báltuk egalizálni. A júniusi hónap 
volt a legerősebb, amikor 10-12 fő 
napi bejelentett dolgozót foglalkoz-
tattunk. Ez most már leredukáló-
dott, mivel utolértük magunkat. 
Jelenleg már csak 1-2 főt foglalkoz-
tatunk így. Összességében sikeres-
nek mondhatjuk a kezdeményezést.  
Hány fő dolgozója van most a Vá-
rosüzemeltetési Kft.-nek?
Á.A.: Jelenleg a Kft.-ben 10 fő dol-
gozik. 2 fő ügyvezető, 1 fő admi-
nisztrátor és 8 fő alkalmazott, ebből 
sajnos 1 fő hosszabb ideje táppén-
zen van, 1 fő az óvoda gondnoki fel-
adatait látja el, 1 fő a munkaidejének 
80%-át a Start-munkaprogramban 
tölti, így a Kft.-nél 5 fő az, aki aktív 
munkát végez, nekik mindenben 
részt kell venniük. 11 fő közmun-
kásunk van -, ebből 3 férfi -, őket a 

parkgondozásban foglalkoztatjuk. 
B.B.: A használtcikk-piacon jelenleg 
5 fő portaszolgálatot teljesítő őr van, 
1 fő 4 órás munkaidőben dolgozik. 
Hétvégente megbízási szerződéssel 
6 fő dolgozik, feladatuk a díjak be-
szedése (parkolódíj, helységdíj). A 6 
főből ketten a piac zöldterületeinek 
gondozását is végzik. 
Milyen munkálatok, fejlesztések vár-
hatóak a közeljövőben a meggyeser-
dei piacon?
B.B.: Az önkormányzat nyert egy 
pályázatot, a tervek szerint a kivi-
telezésnek 2018 őszén fognak neki-
állni. Az utak, a vízelvezetés, illetve 
az elektromos hálózat kiépítése lesz 
a fő szempont. Jelenleg a főportán 
kisebb felújítás zajlik. A mosdókat 
folyamatosan karban kell tartani. 
Egyeztetés alatt van a kinti konnek-
torok helyének kijelölése, és egy-két 
helyen szükséges reflektor kiala-
kítása is.   
Á.A.: Sajnos, akik üzemeltették a 
piacot, nem volt érdekük az épü-
letek karbantartása, így azok álla-
ga teljesen tönkrement. Közel 480 
m³ felgyülemlett szemetet „örököl-
tünk” a piac átvételekor, ennek el-
szállítása anyagilag is nehézséget 
okoz. A bevétel egy részét a kisebb 
hibák javítására fordítjuk. Mivel az 
elektromos hálózat nincs kiépítve, 
szeretnénk egy úgynevezett kártyás 
almérőt elhelyezni, annál a bérlőnél, 
aki ezt igényli. Ezt most egyeztetjük 
majd az E.ON-nal. 
Milyen terveik vannak a pozitív vál-
tozások érdekében?
B.B.: Kettőnk között a kommuniká-
ció jól működik, ez már egy jó alap. 
Ötleteink vannak, csak sajnos ele-
gendő pénz nem áll rendelkezésre. 
Á.A.: Jó lenne, ha a temetőben lévő 
ravatalozó megújulhatna. A meg-
lévő sírok mellett, az új sírhelyek, 
parcellák kialakítása szellősebb, 
parkosabb jellegű lehetne, padok-
kal, árnyat adó fákkal. Kedvező len-
ne a szemléletváltás is az emberek 
részéről, és nem rongálnák meg a 

közbútorzatot, a kihelyezett hulla-
déktárolókba nem a kommunális 
hulladékot szórnák el. Szerencsés 
lenne, ha nagyobb körben működne 
a kommunikáció, nemcsak kettőnk 
között, de vannak, akik ezt is tönkre 
akarják tenni. Így nehéz dolgozni, 
pedig ez egy gyönyörű, szép feladat.  
Az ügyvezetői elfoglaltság elég idő-
igényes. Hogyan fogadja ezt a csa-
ládjuk?
Á.A.: Az én családom megszokta. 
Hiába jár le a munkaidő, attól még 
nincs vége a munkának, főleg mi-
óta a piacot is üzemeltetjük, hétvé-
ge sincs. Felelünk az emberekért, 
felelősek vagyunk azért, amit ránk 
bíztak. 
B.B.: Igyekszem a munkát nem ha-
zavinni, de tény, hogy állandóan 
készenlétben kell lenni. Ez a munka 
ezzel jár, ehhez kell igazodni.        
Szabadidejükben, mivel foglalkoz-
nak szívesen?
Á.A.: Szeretek kertészkedni, szőlőm 
van a Somlón. Szívesen pecázok. A 
családdal régen sokat kirándultunk, 
nyaraltunk. Nekünk most már az a 
nyaralás, ha a két unokát megkapjuk 
egy hétre, nincs is ennél örömtelibb 
feladatunk. 
B.B.: A sportok minden ágát szere-
tem, motorozom, biciklizek, futok. 
Szeretek utazni is, a természetben 
kirándulni, moziba járni, barátok-
kal lenni.   
Melyik volt életük azon pillanata, 
amelyre a legszívesebben emlékez-
nek vissza?
Á.A.: Amire szívesen emlékszem a 
gyermekeim, unokáim születése. 
Mindkét lányom élete egyenesben 
van és ez elégedettséggel, jó érzés-
sel tölt el. 
B.B.: A legemlékezetesebb a kereszt-
lányom születése volt. De ezen kívül 
minden pillanat, amit a családdal 
töltök, nekem az a legfontosabb.  
Köszönöm az interjút! A közös mun-
kájukhoz további sok sikert kívánok! 

Vincze Barbara

keTTeN közöseN A városüzeMelTeTési kfT. éléN

Bognár Balázs és Ács Attila a Városüzemeltetési Kft. társ-ügyvezető igazgatói
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A híradások szerint nagyon kevés tanuló vállal 
munkát a nyári szünetben. Üdítő kivételek közé 
tartozik az a két munkára kész devecseri fiatal, 
akiknek a Devecseri Agrokémiai Kft. vállalta a 
foglalkoztatását. Tájékoztatót Hekeléné Szabó 
Éva munkaügyi vezetőtől kaptam.
Hány diákot foglalkoztatnak?
Az idei nyárra 2 fő diákot foglalkoztatunk di-
ákmunkára a velünk szerződéses kapcsolatban 
álló iskolaszövetkezeten keresztül, mely a ko-
rábbi évek viszonylatában átlagosnak mondha-
tó létszám. Előfordult már olyan év is, hogy 3-4 
fő diákmunkás foglalkoztatására is sor került.
Miért és milyen munkára?
Elsősorban az aratási idény beköszöntével álta-
lában olyan mértékű a dömpingszerűen jelent-
kező többletmunka, amely indokolja, hogy az 
egyszerűbb munkák elvégzésére diákokat alkal-
mazzunk, és ily módon csökkentsük a felmerülő 
munkaszervezési gondokat, másodsorban a di-
ákok is szívesen vállalnak munkát a nyári szü-
netben. Ezáltal belekóstolnak egy kicsit a munka 
világába, tapasztalatot szereznek, a munkájukért 
kapott bért belátásuk szerint saját céljaira, vagy 
a család anyagi terheinek enyhítésére is fordít-
hatják. Főleg könnyű fizikai munkára kerestünk 
diákokat, ami a bejövő terményszállítmányok 
mérlegeléséből, mintavételezésből és egyéb mag-
tári kisegítőmunkából áll.
Milyen munkakörülmények között dolgoznak 
(óra, szünet, környezet, bérezés)?
A napi átlagos munkaidejük 8 óra, mely tar-
talmazza a törvény által kötelezően kiadandó 
munkaközi szünetet is. A munkafeltételek jónak 
mondhatóak, hiszen többnyire a technikailag jól 
felszerelt mázsaházban történik a munkavégzés. 

Munkaidejük kisebb részét a szabadban töltik 
mintavételezéssel és takarítással. A korábbi évek-
ben a diákok megkapták a törvény által előírt 
bruttó minimálbért, az idei évben a minimálbér 
felett fizetünk, mert a munkaerőpiacon egyre 
nagyobb kereslet mutatkozik diákmunkára (is).
Hogyan vélekednek eddigi munkájukról?
Általánosságban elmondható, fiatal koruk ellené-
re meg vagyunk elégedve a diákok munkájával. 
Külön gondot fordítunk a diákok betanítására, 
melynek során elsajátítják a munkavégzéshez 
szükséges ismereteket és így könnyebben meg-
birkóznak a rájuk bízott feladattal.
A másik oldalon Pataki Bencét, az egyik munka-
vállaló diákot kérdeztem, aki elmondta; amikor 
elolvasta az Agrokémia hirdetését, nem tétová-
zott, azonnal jelentkezett, és a hivatalos formasá-
gok elintézése után rögtön dolgozni kezdett. Úgy 
gondolta, hogy a keresete nagyban hozzájárul a 
két zenei tábor költségéhez, miközben tapaszta-
latokat is gyűjthet a munkáról és a közösségről. 
Nagyszerű csoport tagja lett, akik befogadták, 
segítik, tanácsokkal látják el. Megszerette őket. 
Nem gyerekként bánnak vele és nem is szakmun-
kásnak tekintik, tudják, mire képes. Úgy érzi, a 
közvetlen munkatársai: Ács Attiláné Magdi néni, 
Kovács Fanni, Puskás Szabolcs és Szabó Katalin 
is megkedvelték őt. Bence a raktárban tart ren-
det, de munkaideje zömét a mérlegházban tölti, 
ahol mér, mintát vesz és közben olyan dolgokat, 
fogalmakat tanul meg, amelyekről még sohasem 
hallott. pl. tritikálé, hektolitersúly… stb. A bére-
zéssel is elégedett. Lesz helye a pénznek, hisz az 
ajkai bányász fúvószenekar és a devecseri ifjúsá-
gi fúvósok táborában is részt vesz. (Kosárlabda 
edzőtáborban már júniusban volt.) A munkát 

jövő nyáron is szeretné folytatni.
Amilyen lelkesen és elégedetten beszélt Bence a 
munkáról, és amilyen szeretettel a munkatársai-
ról, meggyőződésem, hogy a fiú jövő nyáron sem 
marad tétlen. Munkaadó és munkavállaló sze-
rencsés találkozása. Jól járt az Agrokémia, mert 
a nyári csúcsban két plusz munkást kapott. Jól 
jártak a fiúk, mert koruknak és fizimiskájuknak 
megfelelő munkáért plusz zsebpénzhez jutottak. 
Így lesz szebb a nyár!

Váti Ferenc 

diákok A MuNkábAN

Biciklivel a munkahelyre
Fotó: Váti Ferenc

Őszintén szólva, nem a megismerés vá-
gya hajtott a „munka világa” felé. Sokkal 
inkább a szükség, a szegénység, no meg 
egy kis büszkeség, hogy az első lépéseket 
tehetem a férfivá válás rendkívül görön-
gyös útján. Az iskolai szünetek jelentős 
része így kötött volt. Változatos helyek, 
sokféle munka. Voltam culáger két kő-
műves mellett, amikor még lapáttal for-
gattuk át a betont, kézzel kevertük a mal-
tert és vödrökben hordtuk fel az állásra. 
Székpusztán, mint kanász kerestem némi 
pénzt. Itt megtanultam futni, mert a le-
gelőről előbb kellett a telepre érni, mint 
az utánam csörtető falkák. Meg kellett 
akadályoznom, hogy fölhevülve igyanak 
a vályúból. Mókás lehetett, amint kézzel, 
lábbal kalimpáltam az itató előtt, hogy 
megállásra késztessem a felém rontó röfi-
ket. A vasútnál az iparvágány lefektetésé-
nél is tevékenykedtem. De, mert nehéz 
volt a sín és a talpfa, forduló-felírónak és 
éjjeliőrnek alkalmaztak, ahol hajnalban 
majd megvett az isten hidege. A téglagyár-
ban a nyerstéglákkal megrakott csillével 
nem bírtam. Többszörösen nehezebb volt 

nálam, de egy próbát megért. Mint „egyé-
ni vállalkozó” kevéske pénzt tehettem a 
családi kasszába. Egyik nyáron több ha-
sonszőrű társammal a mezőgazdaságban 
vállaltunk munkát, azzal a tudattal, hogy 
mi most megoldjuk a növénytermesztés 
minden gondját. Gyomláltunk, kapáltunk, 
szedtük a termést. Teljesítménybérezést 
ígértek. Az eredményt naponta felírták a 
nevek mellé. (Ma sem tudom, hogyan mér-
ték.) A munkahelyekre pótkocsis Zetor- 
ral vittek, hoztak bennünket. Dolgoztunk 
és izgalommal vártuk a fizetés napját. Az-
tán az is eljött. A többség néhány forint, 
pár fillért kapott. Volt társunk, akinek az 
illetménye nem volt elég az ebédre. Fel-
lázadtunk! Gyerekfejjel engedetlenségi 
mozgalomba kezdtünk. Sztrájkoltunk! 
A munkásmozgalom történetébe ugyan 
nem került be, pedig ez sztrájk volt mini-
mális szolgáltatás nélkül. Hazaindultunk 
gyalog. Hogy csalódottságunkat felejtsük, 
dühünket levezessük, hatalmasat játszot-
tunk félúton az erdőben. Így lettünk mun-
kanélküliek. Segélyt nem kaptunk, hát új 
munka után néztünk.

Váti Ferenc

Az éN diákMuNkáiM

Kedves 8. osztályosok!

Szeretnétek biztos és jól jövedelmező szakmát 
és ösztöndíjat a középiskolás évek alatt?

Vár benneteket
 a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Devecseri Szakközépiskola!

2018/19-ben az alábbi 
hiányszakmákat tanítjuk:

 Hegesztő
 Szociális gondozó és ápoló

Amivel várunk:
 Kiváló szakmai gyakorlóeszközök, 

hegesztőszimulátor, profi tan- és demonstrációs termek
 Külföldi szakmai gyakorlat az ERASMUS + 

programban
 Színes diák- és sportélet

8460 Devecser, Damjanich utca 1., +36 30 328-6731

szakiskola.devecser@maltai.hu
 www.maltaiszakiskola-devecser.hu
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Hallunk a Start-munkaprogramról, találkozunk 
termékeivel, vásároljuk az eltenni való zöldségfé-
léit, látjuk a lerakott térköveiket. De ennél szer-
teágazóbb a munkájuk. Erről kérdeztem és az 
eltelt félév értékelésére kértem Molnár András 
Kadocsát, a program vezetőjét.
Mely ágazatokban tevékenykednek most, milyen 
létszámmal?
Mezőgazdaságban 18 főt, helyi sajátosságban 8 
főt, bio- és megújuló energiafelhasználásban 6 
főt, belterületi utak karbantartásánál 6 főt, il-
legális hulladék lerakóhelyek felszámolására 5 
főt foglalkoztatunk. Jelenleg nem teljes a létszá-
munk, körülbelül 10 ember hiányzik a keretből.
Honnan, hogyan lehet pótolni a hiányzó létszá-
mot?
Minden évben létszámot kell tervezni. A Mun-
kaügyi Kirendeltség ez alapján közvetít hozzánk 
dolgozókat. Szeretnénk teljes létszámmal tevé-
kenykedni.
Értékelje a teljesítményt (a fegyelmi helyzetet) a 
meghatározott feladatok tükrében!
Térkőgyártásnál pillanatnyilag 25 ezer db, illetve 

3 ezer db járdaszegélynél tartunk, a kertészet-
ben folyamatos a termény betakarítása, állatte-
nyésztésnél 3 kisborjú született idén, 200 csirkét 
keltettünk, illetve újból van 120 db kisnyúl, az 
előző szaporulatból most fogunk értékesíteni 
80 darabot. Körülményekhez képest elfogadha-
tó a teljesítmény, fegyelmi helyzetnél ugyanaz 
érvényes mint máshol, ha alkoholos állapotban 
találjuk azonnal hazaküldjük, akit pedig lopáson 
tetten érünk megszüntetjük a munkaviszonyát.
Melyek a második félév fő feladatai, tervei?
Tulajdonképpen a Hársfa utca járdájának térkö-
vezése, de mivel itt sem teljes a létszámunk, ezért 
a vártnál lassabban megy. Továbbra is gyűjtjük az 
illegálisan elhelyezett hulladékot, idén 15 tonnára 
van keretünk. A betontérkőgyártást immár két 
helyszínen végezzük, ezért a betervezett 90 ezer 
darab legyártása biztosított lesz, továbbá az iskola 
és az óvoda konyhájának ellátása is biztosítottnak 
ígérkezik. Idén ismét részt veszünk az Orszá-
gos Közfoglalkoztatási Kiállításon Budapesten, 
melyen devecseriként egyedül mi képviseljük 
Veszprém megyét. Fontosnak tartom, a dolgo-

zók bérének az emelését, de sajnos a jelenlegi 
jogszabályok tükrében nem lehetséges.
Mint ahogy a gomba nő ki a földből olyan gyor-
san jött létre a „Start” 2012-ben és biztosította 
közel száz ember foglalkoztatását. Munkájuk De-
vecser számára fontos, helyenként látványos pl. 
térkövezés, zöldségfélék, befőttek forgalmazása, 
a „Devecseri portéka” bemutatása Budapesten 
és egyéb rendezvényeken. Az eredményekhez 
elengedhetetlen a vezető, Molnár András Ka-
docsa szakértelme, lelkiismeretes munkája és 
állandó jelenléte.

Váti Ferenc

Devecser Város Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program pályázat 
keretében nyert támogatást a Meggyeserdei Ipar-
terület fejlesztésére. Településünk polgármestere, 
Ferenczi Gábor tájékoztatta lapunkat a pályázat 
részleteiről. Elmondta, az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam által nyújtott, vissza nem térítendő 
támogatás összege 311 millió forint. A támogatás 
intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 
száz százaléka. A meggyeserdei volt honvédsé-
gi területen közművesített ipari telkek kerülnek 
kialakításra, melyeket bérbeadással szeretnének 

hasznosítani a betelepülni szándékozók részére. 
A kialakítandó iparterületen 25 darab ingatlan, 
több mint 109 ezer négyzetméter területen biz-
tosít kedvező feltételeket ipari tevékenység vég-
zésére. A fejlesztési területet a település rendezési 
tervében gazdasági szolgáltató területnek jelölték 
ki. A beruházás folyamán kármentesítési mun-
kák végzése nem szükséges. A fejlesztés során 
közművek is kialakításra kerülnek. Kiépítik az 
ivóvízvezetéket -, mivel jelenleg nincs a területen 
ivóvízellátás -, valamint a szennyvízvezetéket, 
továbbá csapadékvíz-elvezető szikkasztóárkot 

építenek, melyeket túlfolyó jelleggel kikötnek 
a közút szikkasztóárkába. Kialakításra kerül az 
elektromos hálózat a leendő 0,4 kilowattos ener-
giaigényű fogyasztók számára, illetve a közvilá-
gítás és a belső úthálózat zúzalék burkolattal. A 
beruházás a Széchenyi 2020 program keretében, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul meg. A tervek szerint előre-
láthatólag 2019. szeptember 29-ig befejeződnek 
a munkálatok.

Vincze Barbara

A „sTArT” első fél éve

korszerűsíTések A Meggyeserdei ipArTerüleTeN 

rövid Hírek

A nyári szünet előtti 
utolsó Baba-klub na-
gyon jó hangulatban 
telt a gyerekek tán-
coltak, énekeltek a 
gitárral kísért vidám 
dalokra.

Minden év júniusának közepén, a Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület munkatársai felkeresik a fehér gólyák 
fészkeit, hogy meggyűrűzzék a fiókákat. Városunkban június 
27-én került sor a gólyáink gyűrűzésére Széplaki Imre ornitológus 
vezetésével, melyre idén is sokan voltak kíváncsiak.

Júniusban jótékonysági használtruha-vásárt tar-
tottak a Fanni Ház javára, Dürgő Péter egyéni 
vállalkozó szervezésében. A bevétel összegét, 110 
535 Ft-ot a júliusban tartott intenzív terápiás hetek 
lebonyolítására fordították.

Sikos Zsolt, ajkai magánszemély 100.000 
Ft támogatást nyújtott a devecseri 
bölcsőde fejlesztéséhez. Köszönjük!

Több ház tetejét, redőnyöket és 
autókat rongált meg a június 
közepén esett tojás nagyságú jég. 
Az Ajkai Katasztrófavédelem 
munkatársai mellett, a devecse-
ri, valamint somlóvásárhelyi ön-
kéntes tűzoltók és a polgárőrök 
végezték a kármentesítést.
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Az aratókoszorút általában a tisztaszobában, a 
mestergerendára akasztották, az asztal fölé. Ezt 
az aratószokást sok helyen még a mai napig tart-
ják. A ma élő ember számára a boltok polcáról 
leemelt kedvelt kenyér íze mindig ugyanaz, nem 
érzi a különbséget, így nehéz manapság hálát 
adni az új búzából sütött kenyérért. Mégis fontos 
dolog lenne, hiszen a régiek nem véletlen nevez-
ték a kenyeret kincsnek. Az ember legalapvetőbb 

élelmiszere a kenyér, ami az életet, a megélhetést 
és az otthont szimbolizálja. Az új lisztből készült 
kenyér jelképévé vált az államiság ünnepének. A 
ma ismert, kovásszal készített kenyér őse a lepény 
volt. A lepény, kovász nélküli, csupán liszt és víz 
keverékéből álló étel. Az idő folyamán ebből a le-
pényből fejlődött ki a mai kovászos kenyér, mely-
nek alapanyaga lehet búza-, rozs-, árpa-, vagy akár 
hajdinaliszt is. A lepényt már az ősemberek is is-

merték, de a magvakat kezdetben csak megfőzve, 
kásaként fogyasztották. A keresztény vallás nagy 
tiszteletben tartja a kenyeret. A szertartásokon a 
kovásztalan kenyér, az ostya, Krisztus testét szim-
bolizálja. Az államalapítás hivatalos ünnepéhez 
ma már hozzátartozik az új búzából elkészített, 
nemzeti szalaggal átkötött (az élet és a haza ösz-
szekapcsolódását jelképezi) kenyér megáldása, 
megszentelése és megszegése is.

Vincze Barbara

interjú/közérdekű

Rovatunk következő részében Szöl-
lősi-Hóbor Helgát, a Nemzeti Tánc-
színház PR menedzserét mutatjuk 
be.
Mi jut eszedbe először, ha meghallod 
Devecser?
A családom és persze rengeteg em-
lék. Az otthonom már régóta Buda-
pest, de még mindig megdobban a 
szívem, amikor hazafelé jövet meg-
látom a Somlót. 
Milyen emlékek idéződnek fel benned 
a szülővárosodban töltött időkről?
Hamar kikerültem az itteni körfor-
gásból, viszont a barátságok meg-
maradtak, így az összes gyerek- és 
fiatalkori élményem ideköt. A Hon-
véd utcában nőttem fel, ahol sok 
gyerek volt, nagyokat játszottunk 
együtt, közös szülinapok, barátnők-
nél alvás és számtalan élmény jut 
eszembe.
Mikor kerültél el Devecserből?
Először, amikor nyolcosztályos gim-
náziumba mentem Pápára, majd 
véglegesen az érettségi után, 2004-
ben költöztem fel Pestre. Oda je-
lentkeztem főiskolára, és egy tini 
szerelem is odahúzta a szívem, így 
nem volt kérdés, hogy a fővárosban 
folytatom az életem.
Hol élsz most, mivel foglalkozol?
14 éve Budapesten élek, egy kis ki-
térővel, mert egy évet Angliában 
töltöttem. Kommunikáció szakot 

végeztem, ehhez jött a kultúra, már 
az első szakdolgozatomat is szín-
házi témában írtam, és azóta erre 
specializálódtam, most már kizá-
rólag kulturális kommunikációval 
foglalkozom.
Hogyan kerültél kapcsolatba a Nem-
zeti Táncszínházzal?
Teljesen hétköznapi módon, egy 
álláshirdetésre jelentkeztem, bár 
korábban is kulturális területen, a 
Bárka Színházban dolgoztam, de 
azért a tánc az más világ. Szóval a 
várakozás mellett némi izgalom is 
volt bennem, ráadásul mélyvízbe 
dobtak: rögtön a Budapest Táncfesz-
tivál kellős közepébe csöppentem. 
Azt hiszem ekkor szerettem bele 
ebbe a különleges világba végér-
vényesen.
Mit jelent neked a tánc?
A tánc nálam plátói szerelem, nem 
tudok táncolni, viszont meg tudom 
mondani, hogy egy fotón tökéletes-e 
egy kéztartás, felismerem a legé-
nyest és tudom, hogy a flamenco 
mennyire improvizatív műfaj.
Mennyire van jelen az életedben?
Az elmúlt 3,5 évben minden na-
pom erről szól. Szerencsés vagyok, 
hogy egy olyan különleges világban 
mozoghatok, mint a magyar tánc-
szakma. Zseniális táncelőadásokat 
láthatok, és olyan tehetséges embe-
reket ismerek meg a tánc által, akik 
barátságára büszke vagyok.

A Táncszínháznál PR menedzseri 
feladatot látsz el. Mit jelent ez pon-
tosan?
A legjobban a hírnévmenedzs-
ment szó fedi le azt, amit csinálok. 
A Táncszínház közel 40 profi, ma-
gyar társulattal dolgozik együtt, az 
én feladatom pedig az, eljuttassam a 
hírüket a nézőkhöz és népszerűsít-
sem őket. Főként interjúkat szerve-
zek, ha a televízióban valaki tánccal 
kapcsolatos beszélgetést lát, akkor 
az általában az én művem. Emellett 
a havi magazinunk felelős szerkesz-
tője, a Facebook oldalunk kezelője 
és időnként konferanszié is vagyok. 
Nem unatkozom. 
A munkádon kívül, mivel foglalko-
zol még? 
A munkám elég hektikus, a szín-
ház működéséhez alkalmazkodva 
nem nagyon van hétvégém vagy 
ünnepem, de azért igyekszem a 
magánéletre is időt szentelni. A 
férjemmel szeretünk utazni, de a 
kedvencem most a fitness. Annyira 
megtetszett, hogy az edzőm javasla-
tára tavaly elindultam a magyar ku-
pán, ahol a kategóriámban 4. helye-
zést értem el. Izgalmas kihívás volt, 
naponta feszegettem a saját fizikai 
és mentális határaimat, de én még 
mindig inkább a kulisszák mögött 
szeretek lenni, mint a színpadon, 
így ez csak egy kis kirándulás volt.
Milyen gyakran látogatsz haza?

Ritkábban, mint szeretnék, de ha-
vonta azért megpróbálok hazajutni. 
Szerencsére mióta megszületett az 
unokahúgom, a szüleim is gyakrab-
ban jönnek Pestre.
Ha lehetőséget kapnál rá, visszajön-
nél Devecserbe, hogy megmutatkozz?
Szívesen megmutatnám, hogy a 
tánc valóban mindenkinek szól, és 
nem kell félni a műfajtól. Örülnék, 
ha rajtam keresztül a devecseriek is 
megismernék a magyar táncszakma 
kiválóságait és nagyszerű előadáso-
kat láthatnának.
Bízzunk benne, hogy ez mielőbb meg 
is valósul! Köszönöm az interjút!

Vincze Barbara

„Mi leTT veled eMberke?”
a tánc minDenkihez szól… - szöllősi-hóbor helga pr meneDzser

Szöllősi-Hóbor Helga

„MiNdeNNApi keNyerüNk…”   (Folytatás a címlapról)

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

HirdesseN NáluNk!
Hirdetések, köszönetnyilvánítások,

 jókívánságok díjai:

A hirdetési szöveget a könyvtár információs 
pultjánál lehet leadni.

06 70 454 51 13

AZ ÖN INGATLANÁT 
IS ELADJUK!

MINDEN ÓRÁBAN 
ELADUNK EGY INGATLANT.*

HÍVJON 
MINKET
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Az elmúlt időszakban szárnyra kaptak olyan hí-
rek, miszerint feloszlott a Makovecz Klub. Hogy a 
híreszteléseknek utánajárjunk, felkerestem a klub 
vezetőjét Kovács Ottóné Marikát, aki elmondta, 
a klub most is tevékenykedik, a megszűnéséről 
pedig szó sincs. És, ha már így beszélgettünk, 
feltettem neki néhány kérdést... 
A 2018-as évben, milyen tevékenységeket tudhat 
magáénak a Makovecz Klub?
Az idei esztendő első fele eseménydúsan telt. 
Mindenhova mentünk, ahova hívtak minket, sok 
városi, illetve a Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház által szervezett rendezvényen jelen voltunk. 
A programok előkészületeiben és a lebonyolítá-
sában is szívesen részt vállaltunk.  Hogy a fonto-
sabbakat említsem; segédkeztünk dr. Gaál Edit, 
a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 
Egészségfejlesztési Irodájának vezetője által szer-
vezett egészségmegőrző előadás szervezésében, a 
Vöröskereszt falusi disznóvágásán és családi nap-
ján. Süteményt sütöttünk a Fanni Ház, illetve az 
Ifjúsági Fúvószenekar javára rendezett jótékony-
sági bálra, ahova tombola nyereményt is felaján-
lottunk; N. Péntek Zsófi néni könyvbemutatója, 
dr. Stenger-Kovács Csilla előadása után mi láttuk 
vendégül a hallgatóságot. Készítettünk fejlesztő 
játékokat, és vásároltunk szükséges dolgokat a 
Fanni Házban foglalkoztatott gyerekek részére. 
Idén is részt vettünk a városi tojásfa díszítésen. 
Segítettünk Dürgő Péter helyi vállalkozó által 
szervezett jótékonysági ruhavásáron, valamint 
a városi majális főzőversenyén is megmérettet-
tük magunkat. Színdarabot adtunk elő az Idősek 
Otthona lakóinak. Színházban is voltunk több 
alkalommal Devecserben és Ajkán, valamint a 
jó idő beköszöntével, egy sárvári fürdőzés is a 
programunk részét képezte.
Mi az, ami az összetartó erőt képezi a csoportban?

Elsőként a 2010-es vörösiszap-katasztrófát em-
líteném, hiszen mindannyian, akik itt vagyunk 
– mondhatom - az életünk során felhalmozott 
javainkat elvitte az áradat. Mikor ide kiköltöztünk 
a lakóparkba, szükségét éreztük, hogy legyen 
egy olyan közösség, ahol kicsit kibeszélhetjük 
a bennünket ért megrázkódtatásokat. Abban, 
hogy ennek formai kerete legyen Targubáné 
Szendrei Júlia, a Vöröskereszt térségi koordiná-
tora volt segítségünkre. De ezen kívül, összetart 
még bennünket a barátságunk; segítjük, tisztel-
jük, becsüljük egymást, figyelünk a másikra.
Mely intézmény ad helyet a klub összejöveteleinek, 
milyen gyakran találkoznak?
Minden héten csütörtökön 16 órakor találko-
zunk az önkormányzat Deák Ferenc utcai Kö-
zösségi Házában.
Milyen más intézményekkel, illetve közösségekkel 
tartják a kapcsolatot helyi szinten, esetleg más 
településeken?
Helyi szinten az Őszi Fény Nyugdíjas Klubbal, 
Dürgő Péter helyi vállalkozóval, a Fanni Házzal, 
a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 
Egészségfejlesztési Irodájával és a Magyar Vö-
röskereszttel. A Somló-környéki önkormány-
zatokkal is kapcsolatban állunk, többször hívtak 
minket már fellépni, és kérték segítségünket a 
falunapokon. A Devecseri Városi Könyvtár és 
Művelődési Házzal, és vezetőjével Szente-Takács 
Anna igazgatóval nagyon jó, és szoros a kapcso-
latunk, aki férjével együtt lelkes klubtagunk is. 
Az intézmény, és munkatársai minden segítséget 
megadnak a klub részére, valamint a Közösségi 
Házba is több alkalommal közösen rendeztünk 
kulturális programot.
Melyek a klubra jellemző tevékenységek? Milyen 
programokkal töltik szívesen az időt?
Az összejöveteleken beszélgetünk, táncot vagy 

jelenetet tanulunk, varrunk, recepteket cseré-
lünk. Kitakarítjuk a házat, függönyöket mosunk, 
ablakot pucolunk, rendet teszünk a ház körül. 
Megünnepeljük a nőnapot, a névnapokat. Min-
den harmadik csütörtökön, időskori egészség-
megőrző tornán veszünk részt. Ha meghívást 
kapunk fellépünk rendezvényeken, valamint a 
helyi programokon is közösen veszünk részt, 
elmondhatjuk, hogy törzsközönsége vagyunk a 
városi kulturális rendezvényeknek.
Az év második felére, milyen terveik vannak?
Szeretnénk elmenni kirándulni, és még egy sár-
vári fürdőzés is tervben van. Tanuljuk a szere-
peket, táncokat a fellépésekhez. Készülünk a 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház által közö-
sen tervezett adventi koszorúkötésre, amely le-
bonyolításában a klub szintén segítséget nyújt. 
Szeretnénk a klub számára a közeljövőben egy 
laptopot vásárolni, amelyhez már kaptunk anyagi 
támogatást magánszemélyektől, de további fel-
ajánlásokat is szívesen fogadunk. Létszámunkat 
tekintve kevesen vagyunk, de várjuk azokat, akik 
szívesen tagjai lennének a Makovecz Klubnak, 
kortól és nemtől függetlenül.
Köszönöm szépen! Kívánom, hogy még sokáig 
színesítsék előadásaikkal a városi rendezvények 
programjait!

Vincze Barbara

„A bAráTságuNk A legerősebb kApocs…”

Fotó: Makovecz Klub

Devecser város önkormányzata tisztelettel hív mindenkit
szent istván király napja, a magyar államalapítás
emléknapja alkalmából rendezendő ünnepségre.

Helyszín: Devecser, Belvárosi Piac- és Rendezvénytér
Időpont: 2018. augusztus 20., hétfő 10 óra

Program az ünnepi szentmisét követően:
• Aratómenet a Petőfi térről a rendezvénytérre
• Himnusz – Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar
• Köszöntőt mond: Ferenczi Gábor polgármester
• Ünnepi beszédet mond: dr. Németh Ákos Pál alpolgármester
• Ünnepi műsor az általános iskola tanulóinak előadásában
   (A műsort összeállította Nyárs Hajnalka pedagógus)
• Búzakoszorú és az új kenyér megáldása Főtisztelendő 
   nagy nándor richárd plébániai kormányzó által
• Szózat – Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar
• Szentelt kenyerek szétosztása
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Július 8-án immár ötödik alkalommal hívta Csa-
ládi Napra városunk lakosságát a Magyar Vö-
röskereszt. Az eseményt megtisztelte jelenlé-
tével Ferenczi Gábor, városunk polgármestere, 
Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés 
elnöke, valamint a Devecseri Járási Hivatal ve-
zetője, Bereczky Nóra. Kora délután, a szervezet 
önkéntese, Szente-Takács Anna köszöntötte a 
jelenlévőket, majd Bognár Ferencné alpolgár-
mester asszony nyitotta meg a rendezvényt, és 
kívánt jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A házigazdák 
képviseletében Targubáné Szendrei Júlia, a Som-
ló Térségi Program koordinátora lapunknak el-
mondta, az 5 évvel ezelőtti családi nap célja még 
az volt, hogy Devecser város és a térség lakossága 
megismerhesse, beleláthasson a Vöröskeresztes 
dolgozók, önkéntesek munkájába. Mára a ren-
dezvény nagyszabásúvá nőtte ki magát, mely 
által szeretnék bemutatni az Egészségfejlesztési 
Iroda és az Ifjúsági Vöröskereszt munkáját, vala-
mint a térség művészi együtteseit, társulatait és 
az összefogást egy jó cél érdekében. A hivatalos 
megnyitót követően, sorra érkeztek a fellépők az 
Emlékparkban felállított színpadra. A 19. szüle-
tésnapját ünneplő Devecseri Ifjúsági Fúvószene-
kar koncertje után, az Őszi Fény Nyugdíjas Klub 
műsora csalt derűt a közönség arcára. Pajkos 
népdalokat adott elő a Rémai Lászlóné által ve-
zetett somlóvásárhelyi Lyra énekegyüttes, majd 
Dávid Eszter énekelt közismert dalokat. Szintén 
egy dalcsokorral lépett színpadra Hirschl Laura, a 
Petőfi Színház gyermekszereplője, műsort adott a 

Free Kid Aerobic Egyesület. A Veszprém Megyei 
Kutató-Mentő Szolgálat kutyás bemutatójának 
köszönhetően láthattuk, milyen feladatokat kell 
sikeresen teljesíteniük a négylábúaknak ahhoz, 
hogy hivatalosan is részt vehessenek eltűnt em-
berek felkutatásában. A bemutatót - édesapjával 
együtt -, az a 12 éves Hirschl Ábel tartotta, aki 
jelenleg - a világon egyedüliként - a legfiatalabb, 
nemzetközi vizsgát tett kutató-mentő. Helyi ma-
gánszemélyek adományai révén lépett színpadra, 
és adott kétórás koncertet a Rock’Inger zenekar, 
akik a 2014-es X-faktor műsorban egészen a 
Mentorházig jutottak; őket az Adrenalin retró- 
és bulizenekar váltotta. A sötétedést követően 
nagy sikert aratott a nézők körében az Aserdus 
Tűzzsonglőr Produkció. A gyermekek számára 
kiváló szórakozási lehetőséget biztosítottak a 
Fanyűvők Játszóház, régi korokat felidéző népi 
játékaival, volt csigaverseny, hordólovaglás, la-
birintus, körhinta, baba-sarok, csúzli, tandem-sí, 
ördöglakatok, memóriajátékok stb. A régi bú-
csúi hangulatot idézte a kirakodóvásár, illetve a 

Horváth Utazó Vidámpark a dodzsem, ringlis, 
kisvonat, légvár játékaival. (Az idősek elmondása 
alapján, 25 évvel ezelőtt volt utoljára „ringlises” 
Devecserben!) Nem hiányozhatott az arcfestés, 
csillámtetoválás, a kézműves foglalkozás sem a 
kicsik számára, akár egyedi mézeskalácsokat is 
készíthettek a vállalkozó kedvű gyerekek. Sokan 
vették igénybe az EFI Iroda egészségügyi szű-
rővizsgálatait, valamint a Rotary Házban szer-
vezett véradást. A nap folyamán az érdeklődők 
rendelkezésére álltak a Devecseri Önkéntes Tűz-
oltók, a Devecseri Rendőrőrs munkatársai, vala-
mint a Somló Íjászai. „Összegezve a napot, úgy 
gondolom mindenki talált magának megfelelő 
programot és jól érezte magát. Az összefogást 
pedig nagyon köszönöm a Vöröskereszt és mint 
a magam nevében!” – értékelte a rendezvényt 
Targubáné Szendrei Júlia főszervező. 

Vincze Barbara

élMéNydús vAsárNAp 
csaláDi nap Devecserben

Az Őszi Fény Nyugdíjas Klub vidám műsora meg-
nevettette a nézőket 
Fotó: DVTV

Fotó: DVTV

SEGÍTSÜNK EGYÜTT EGY SÚLYOSAN 
BETEG FIATALEMBERNEK!

Tisztelt Jószándékú Polgártársam!

Devecser Város Önkormányzata 
adománygyűjtést szervez

GYŐRI NORBERT CSABA 20 éves fiú részére,
akinél Crohn-betegséget diagnosztizáltak.

Kérjük, amennyiben lehetősége engedi, járuljon hozzá Ön is 
a felépüléséhez, gyógykezeléséhez, további műtétéhez 

illetve továbbtanulási szándékához
(számítógép programozó szeretne lenni).

Adományaikat az alábbi számlán fogadjuk:
Devecser Város Önkormányzata

Központi Adományszámla:
11748090-15733926-10090002

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
„Győri Norbert adomány”

Amennyiben készpénzben szeretnék segítségüket eljuttatni, 
adományukat befizethetik Devecser Város Önkormányzatánál

a Pénzügyi Iroda Pénztárában (8460 Devecser, Deák tér 1. 3. sz. iroda)

Bízva önzetlen segítségükben tisztelettel:

Ferenczi Gábor sk.
Devecser város polgármestere

legyél hős!

Önkéntes program az 
Országos Mentőszolgálatnál

Csatlakozz hozzánk, ha
- 18-22 éves vagy, és
- befejezted középiskolai tanulmányaidat és
- nincs aktív tanuló/hallgatói jogviszonyod és
- nincs munkaviszonyod.

Mit kínálunk az önkéntes munka mellett?
- gyakorló mentőápoló képzés (OKJ 54 723 01)
- szakmaspecifikus nyelvi képzés
- karrier tanácsadás

Miért érdemes?
- 6 hónapig önkéntese lehetsz az OMSZ-nak, eddig finanszírozzuk 
  képzésed költségeit is
- hordhatod a mentősök egyenruháját
- együttműködsz a mentésben
- motivációt kaphatsz pályaválasztásodhoz
- részvételedet pénzbeli jutalommal honoráljuk.

VÁRJUK JELENTKEZÉSED!

ingyenes

ingyenes
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Mit is kell tudnom a méhcsípésről? Ha támadnak, 
nem szabad elfutni. Hol vagyok én már a futás-
tól?! Tehát állok. És, ha egy zümi nem ismeri ezt 
a tanácsot és belém ereszti a fullánkját? Gyorsan 
kihúzom, a helyét pedig jéggel borítom. Mind-
ez azért izgat, mert Szöllősi Sándorhoz megyek 
embermesét írni, és ő köztudottan nagy méhész. 
De a kedves, barátságos fogadtatás feledteti a 
kis szúrásokat.

Gyerekkor, iskola, szakma, katonaság

Sándor 4. gyerekként érkezett a családba 1949-
ben. Őt még egy testvér követte. 4 fiú, 1 lány. 
Szép család. Az anya háztartásbeli, az apa hentes 
és mészáros, csőszerelő és méhész. Sanyi Deve-
cserben kezdte az általános iskolát. 1956-ban 
hazaküldték osztályát, hogy ne lássák a „csillag-
hullást”. 6. osztálytól már vegyes a 33 fős „nagyon 
eleven” osztály. Jártak rajgyűlésekre, fociztak, 
futottak, ping-pongoztak, zenéltek. Sándor a 
növénytermesztő gépész szakiskola első 2 évét 
helyben, a 3. évet Vépen végezte. Gyakorlaton a 
helyi tsz-nél volt, itt is dolgozott fél évet. 1967-től 
a DUVIÉP-nél Ajkán folytatta, közben gépkezelő, 
hegesztő, lakatos vizsgát tett. 1969-ben Várpa-

lotára vonult a tüzér kiképző táborba. Marcali-
ban a 10 napos vegyvédelmi képzésért 10 napos 
szabadság volt a jutalma és ugyanannyi azért, 
mert a vonaton nem dőlt be egy provokációnak. 
Őrmesteri ranggal szerelt le és visszatért előző 
munkahelyére. 1979-től 90-ig aprítógépet kezelt 
az erdőben. „A szabadban csak a madarak, az 
őzek, a szarvasok és a vaddisznók parancsol-
tak”- mondja. Majd 10 évig a GYVG-nél lett laka-
tos, innen többször is kiküldték Németországba 
dolgozni. 2000-től 2006-ig a TRANS PACK-nál 
műszakvezetőként dolgozott. 2009-ben ment 
nyugdíjba az ajkai polgármesteri hivataltól.

A zene szeretete

Sanyi már 11 éves korában a tűzoltó zenekar 
prím kürtöse lett. Pala Károly és Haraszti József 
vezette az együttest. Bejárták a vidéket. 40-50 
szám volt a repertoárjukban. Pl. a János vitéz 
teljes zenéje, amelyet addig tapsoltak vissza, míg 
a zenekar bírta. Sanyi közben tánczenekarban 
is játszott. A pisztont néha még ma is előveszi. 
1969-ben sajnos megszűnt a fúvós együttes. Sze-
rencsére jó utód az ifjúsági fúvószenekar a két 
nagyszerű vezetővel; Ihászné Szabó Katalinnal 
és Ormándlaky Péterrel. 

Éltetőerő: a vadászat

Sándor 1975-ben tett vadászvizsgát és a Feke-
te István Vadásztársaság tagja lett. 7 éve már a 
felesége is szenvedélyes vadász. Legfőbb elvük: 
Nem mindenáron ölni! A vadászat a biológi-

ai egyensúly fenntartását szolgálja. A rengeteg 
trófea – köztük díjnyertesek is – eredményes 
vadászatuk bizonyítékai. A sikereket az éves va-
dászbálon ünneplik.

… : a méhészet

Sanyi édesapjával kezdett méhészkedni 1960-
tól 1987-ig. 2009 tavaszán 15 méhcsaláddal új-
rakezdte feleségével együtt. Ma 90 család ad 
folyamatos munkát mindkettőjüknek márci-
us 1-től szeptember 15-ig. Előfordul, hogy 110 
km-re szállítják a kaptárakat gyűjtőhelyre. Csak 
a pörgetés 2 napig tart. Az éves munkájuk „ju-
talma” napi 30-35 csípés, de szeretik méheiket. 
Szaktudásuk kiváló, amely Péter László, Farkas 
Tamás és Nagy Sándor sok-sok tanácsának, se-
gítségének is köszönhető.

… : a család

Sándor és Zsuzsa 1972-ben kötöttek házasságot. 
Zsuzsa a lányuk 1972-ben született, aki két uno-
kával; Dórával és Biankával örvendeztette meg 
a nagyszülőket. Szilvia 1975-ben született, ahol 
Laci unoka a nagyik öröme. Ők Kalocsán laknak. 
Évente 4-5-ször találkoznak. Ilyenkor együtt 
boldog az egész család, hisz Zsuzsáéknak csak 
„át” kell jönni a szülői házhoz. Sanyi és Zsuzsa 
szerencsésen egymásra találtak. Azonos fokon 
szeretik a méhészetet, a vadászatot és keresik a 
természetben a szépet, az értékeset. És boldogok, 
ha megtalálják.

Váti Ferenc 

eMberMesék
„Az életÜNK A méHéSzet éS A vADÁSzAt”

Kép a dicsőség tábláról; a szakaszvezető

Esküvő Ajkán

Nagyszülők unokáikkal Férj és feleség a szarvasbikával 2016-ban Pörgetés a vándortanyán

A Szöllősi család
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A festői szépségű Somló tetején, Szent István ki-
rály halálának 900. évfordulóján (1938) épült meg 
a kilátó. A „hűség” tornyának szorgalmazója az a 
Schandl Károly volt, aki 1926-39 között a Nem-
zeti Egység Pártja programjával a Devecseri járás 
országgyűlési képviselőjeként sokat tett ezért a 
vidékért. A „Somlóvidék atyjaként” emlegették, 
a hegy és környéke iránti mérhetetlen szereteté-
ért és vonzalmáért. 1937-től töltötte be a Somlói 
Nagybizottság társelnöki posztját. A kilátó ter-
vezésével Medgyaszay István építészmérnököt 
bízták meg. (Ő építette az első szecessziós vasbe-
ton színházépületet Veszprémben.) Az építkezés 
1938. május elején kezdődött Fa László vezetésé-
vel, s ugyanez év július 31-én tízezer ember előtt 
adta át a „hűség” tornyát József királyi herceg a 
devecseri Nováky Lajos plébánosnak, a Somlói 
Nagybizottság elnökének. Egy régi felvételt őr-
zök, mely egy korabeli Képes Pesti Hírlap (1938. 
augusztus 2.) címlapját mutatja és fényképes tu-
dósításban számol be a neves eseményről. Ezen 
olvasható: „Országos ünnepség keretében avatták 
föl vasárnap a Somló-hegyen a Szent István ki-
látótornyot. A képen József kir. herceg és Stolpa 
József államtitkár látható.” A kilátónak két neve 
ismert: korábban Szent Istvánról, majd később 
Petőfi Sándorról nevezték el. Az 1990-es évek ele-
jétől ismét eredeti nevét kapta vissza. A „hűség” 
tornya megépítésének 80. évfordulóján, július 
7-én születésnapi emlékünnepséget rendezett 
a dobai önkormányzat képviselő-testülete és a 
kilátó üzemeltetője, Benedek Andrea pedagógus. 
A mintegy száz résztvevő közül megkülönböz-
tetett tisztelettel köszöntötték Jeszenszky Géza 
professzort, Burján Ernőt, a Kistérségi Társulás 
elnökét, Kocsis Tamás plébánost, Horváth Zoltán 
dobai polgármestert és Papp Zoltán alpolgármes-
tert, Modori László borszörcsöki polgármestert, 
a dobai Papp Mihályt és feleségét Iluska nénit, 
Tomor László építészmérnök, tanárt. Az ün-
nepséget az Isten áldja meg a magyart kezdetű 
közös énekkel nyitották meg. Horváth Zoltán 
köszöntőjében többek között arról szólt, hogy 80 
év alatt mennyit változott a hegytető, s jelenleg 
is kulturált körülmények között tudják fogad-
ni a bakancsos turistákat. Színes színfoltja volt 

a műsornak Kunos Bianka és Kunos Hajnalka 
unokatestvérek, a közelmúltban elhunyt Kányá-
di Sándor: Kicsi faluból való versének szavalata. 
Kocsis Tamás szónoklatában felidézte a kilátó-
torony névadója, Szent István király történelmi 
jelentőségét, egyházépítő szerepét. Óriási kincset 
kaptunk tőle, a keresztény hitet - mondta a plé-
bános. Nemes Árpádné kántor mély átérzéssel 
tolmácsolta Wass Albert: Üzenet haza című ver-
sét. Szintetizátor kíséret mellett a Hazám és Ha 
én rózsa volnék dalokat énekelte Nemes Dorina 
üde frissességgel. „Koperniczky Dr. Enyi István a 
Somlókirálynő festője” Alapítvány képviseletében 
tartott előadást Jeszenszky Géza volt külügymi-
niszter. Érdekes összefoglalójában megidézte az 
1930-as éveket, kiemelte az 1938-as eucharisz-
tikus budapesti világkongresszus évét. Ennek 
az évnek a nyarára készült el a hegy bazaltköve-
iből épült erődítmény jellegű, 12 méter magas, 
ragyogó körpanorámás kilátótorony. Alatta a 
várszerű építményben kapott helyet a gondno-
ki lakás és a turistaszoba. A történész értekezett 
arról is, hogy a trianoni békeszerződést követően 
megfogyatkoztak a hazai magas hegyi turista 
célpontok. Ezt követően önszerveződő módon 
kezdtek turista- és menedékházakat építeni. Így 
volt ez itt is, köszönhetően Schandl Károly térségi 
országgyűlési képviselőnek. Előadásában kitért 
néhai Antall József miniszterelnök Somlóhoz kö-
tődő kapcsolatára, Orosziban élt ősei révén. A II. 
világháború idején ebből a toronyból figyelte a 
német csapatok mozgását a 8-as műúton. A hely 
szelleméhez, a névadó iránti tisztelet jeléül nagy 
tetszés fogadta a Noszlopi Nemzedékek Hagyo-
mányőrző Csoportjának: István, a király! című 
előadását, Magyar Istvánné ny. tanár vezetésével. 
Az emlékezés zárásaként közösen énekelték el a 
Boldogasszony anyánkat. A szervezők minden-
kit bográcsban főtt étellel és frissítő itallal, tüzes 
somlói borral kínáltak. Közben alkalom volt ba-
ráti beszélgetésekre is. A korábbi években Papp 
Mihály és felesége Iluska néni vezették a kilátó-
tornyot,  erről szívesen meséltek, s életre keltek 
az élmények. A helybéli asszonykórus vidám 
dalait hallgatva lépett hozzám egy kedves, idős 
dobai ember. Képzelje el, drága jó édesanyám 

is jelen volt 80 éve az avatáson. Szíve alatt hor-
dozott - mondta Hajas Tibor. Sokat mesélt ne-
kem erről, igaz, ami ma itt elhangzott, tízezren 
gyűltek össze. A vendégek között volt József kir. 
főherceg is. A nap rendkívüli látványosságot is 
ígért, szélesre tárult a lépcsőház ajtaja. A szeles 
idő ellenére kiváló kilátás fogadta a nézelődőket, 
gyönyörködhettek a lenyűgöző körpanorámá-
ban szakavatott tanári vezetés mellett, Tomor 
László társaságában. Régi ismerősként üdvö-
zöltük egymást, azt viszont nem tudtam róla, 
hogy ilyen megszállottja a Somló vidékének. 
Beszélgetésünkkor sok mindent megtudtam tőle. 
Kamaszkorom óta imádom a Somló természeti 
csodáit, rendszeres látogatója vagyok a vár és a 
kilátótorony varázslatos világának. Részt vettem 
a vár feltárási  munkáiban, a mostani térkép és 
tájékoztató megalkotásában, továbbá tervezem 
egy ismertető tábla elkészítését is - válaszolta ér-
deklődő kérdésemre. Szép és derült időben - ami 
nagyon ritka együtt -, az Alpok havas csúcsai, az 
Alpokalja domborzata, a Dévényi-kapu hegyei, 
a Kis-Kárpátok vonulata, a teljes Bakony hegy-
ség, valamint a Somogyi- és a Zalai-dombság 
látható, de a hab a tortán a Balaton víztükre és 
a tanúhegyek fenséges látványa a déli tájon. Ter-
mészetesen ezekről a helyekről a Somló is látható 
mint meghatározó tájékozódási pont a Kisalföld 
szélén. Tekintélyt parancsoló megjelenése a vár-
ral kiegészítve az itt élők körében királynői örök 
rangot kapott, borai pedig a királyok asztalára 
méltóak -  mutatta őket a rajzolt térképén. Peda-
gógus vagyok, tanítványaim rávezetése a termé-
szet szépségeinek megismerésére és szeretetére 
viszonylag könnyű feladat, de az okostelefonok 
jelenléte átmossa a gondolataikat, ezzel háttérbe 
szorítva a túrázások lehetőségeit - vélekedett To-
mor László. Sokunkban megfogalmazódott a nap 
folyamán azon gondolat, hogy büszkék lehetünk 
e táj természeti- és épített épületeinek értékeire. 
S természetesen köszönet illeti a szervezők lelkes 
munkáját, a méltó ünneplés, a megemlékezés 
sikeres megvalósításáért.

Czeidli József

A „Hűség” TorNyA A soMlÓN
SzÜletéSNAPI emléKÜNNePSéG

A 80. születésnapját ünneplő „hűség” tornya a Som-
lón
Fotó: Czeidli József

Medgyaszay István építészmérnök, a kilátó tervezője
Fotó: Archív

Balról jobbra: Erdélyi László az emlékünnepség részt-
vevője, Tomor László építészmérnök, tanár útmutató 
térképével a kezében
Fotó: Czeidli József
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A zamatos, húsos, lédús szilva kalóriaszegény, 
nem tartalmaz telített zsírokat, ám vitaminok-
ban, ásványokban és más összetevőkben gaz-
dag, amik hozzájárulnak az egészség fenntar-
tásához. A szilva köztudott hashajtó, hiszen a 
benne lévő összetevők elősegítik az anyagcserét 
az emésztőrendszerben. A szilva kiváló C-vita-
minforrás, amely hatékony antioxidáns. A C-vi-
tamin segíti a szervezetet a rák, a gyulladások és 
a szabadgyökök elleni harcban. Értékes forrása 
az A-vitaminnak és a béta-karotinnak, éppúgy, 
mint a sárgarépa. Az A-vitaminnak jótékony 
hatása van a látásra, a bőrre és a nyálkahártyák 
egészségének megőrzésére. E gyümölcs gazdag 
olyan ásványi anyagokban, mint a kálium, vas és 

fluorid. A vasnak ismerjük a vörösvérsejtképző 
hatását. A kálium a sejtek és a testnedvek fontos 
összetevője, ami szabályozza a szív működését 
és a vérnyomást. Gazdag B-vitamin komple-
xekben, valamint K-vitamint is tartalmaz, ami 
fontos a véralvadáshoz, a csontok fejlődéséhez 
és az Alzheimer-kórban szenvedő betegek gyó-
gyításához. A gyümölcsnek több fajtája létezik, 
attól függően, hogy honnan, mely országból 
származik. A különféle szilvafák (ringló, besz-
tercei…) általában júniustól szeptemberig ontják 
termésüket. A belső, húsos része lédús, színe a 
mézsárgától, a zöldes színekig terjed. Minden 
gyümölcsnek vastag, kemény magja van, hisz 
csonthéjas. Akkor kell befőzni, amely évben jól 

terem a gyümölcs. Az idén sárgabarack szinte 
nem termett, de a szilva jónak mutatkozik. Hát 
tegyünk el kompótot, s főzzünk szilvalekvárt. 
Sokat! Hosszú évekig eláll. Vannak, akik szerint 
a szilvalekvár a lekvárok királya. A lekváros de-
relye is szilvalekvárral az igazi!

M. Mester Katalin

A szilvA jÓTékoNy HATásA

Közismert, hogy a Tornai család pin-
cészete a legrégibb pincészetek közé 
tartozik a hegyen. Így Tornai Tamás 
tulajdonostól érdeklődtem, hogy lát-
ja a somlói bor, a Somló, mint bor-
vidék ismertségét, helyzetét néhány 
évtized távlatából?
Úgy tűnik a Somló már soha többé 
nem lesz az a Világ számára látha-
tatlan hely, amilyen 1949 és 1980 
között volt. Ebben az időben a he-
gyen – mondhatnánk kicsit ironiku-
san - a legnagyobb közösségi épít-
ményeket a hangyák produkálták. A 
„modern idők” a Somló Baráti Kör 
1980-as megalakulásával kezdődtek 
és mára, a nemzetközi szaksajtóban 
a Somló az egyik leggyakrabban 
említett magyar borvidékké vált, 
pedig mint tudjuk, az országban 
a legkisebb. Ahogy lenni szokott, 
akik nap mint nap benne vannak, 
észre sem veszik, hogy megtörtént 
velünk a csoda. Az egyre gyakoribb 
és egyre jelentősebb elismeréseket 
már-már természetesnek vesszük, 
pedig nem az. Keményen meg kell 
érte dolgozni valamennyi díjazott-
nak itt a hegyen és a marketing terü-
letén egyaránt. A somlói borászatok 
igazán büszkék lehetnek minden-
kit túlszárnyaló sikereikre, de ter-
melőként örökké jobbat akarunk, 
s állandóan arra figyelünk, hogyan 
tudnánk még tovább fejlődni. Foly-
ton kutatjuk, hol találunk még ja-
vítani, módosítani valót. Talán így 
van rendjén. Aki haladni szeretne, 

előre jutni - és nem csak önmagához 
képest -, az soha nem hagyhatja el 
a tevékenységének rendszeres felül-
vizsgálatát. Szerencsések vagyunk, 
különleges termőhelyet kaptunk, 
különleges fajtákkal, de ez nem elég. 
Lehetőségeink nagyon jók, jöhetnek 
az újabb csodák és jönnek is, ha 
nem csak várjuk, hanem teszünk 
is érte. 
Az elmúlt 10-15 évben már megfi-
gyelhető volt a Somlón a kisbirtokok 
részbeni megszűnése, egybeolvadása, 
az összefüggő, nagyobb területű sző-
lőművelés előtérbe kerülése. Nevez-
hetjük úgy is, hogy ismét, - mint a 
háború előtt, ahogy volt,- tért hódít 
a hegyen a nagybirtok…
Valóban, nemrég került a kezem-
be egy 1910-es somlói földhivatali 
térkép, ami jobban hasonlít a mai 
állapotokhoz, mint egy 30 évvel 
ezelőtti. Az átalakulásnak vannak 
társadalmi és gazdasági okai. Jó-
részt megszűntek a vagyonszerzési 
korlátozások, a fiatalabb generációk 
kevesebb szabadidővel rendelkez-
nek és sajnos elég szép számmal 
vannak olyanok, akik - bármeny-
nyire is szívóssá nevelte őket az 
élet - már nem bírnak a szőlő adta 
feladattal. S hiába akarnák, szeret-
nék folytatni, nincs, aki végezze a 
fizikai munkát, illetve nincs itthon 
a gyermek, a leszármazott, akinek 
tovább adhatnák a rendszerességet 
igénylő szőlőművelést, gondozást. 
A hobby borászatok helyét pedig 

egyre inkább átveszik a piacra ter-
melők. Az egyre nehezebben elér-
hető kézimunka egy részét drága 
gépek vették át, amelyek működ-
tetéséhez nagyobb területekre van 
szükség. Mindezek hatása abszolút 
tetten érhető, hisz a hegyközségi 
nyilvántartásban szereplők száma 
harmadára csökkent. E kénysze-
rű változás kezelése sok problémát 
keletkeztet. A legnagyobb probléma 
talán a bonyolult földtörvénytől in-
dult. A lassú vagyonátruházási fo-
lyamat az ültetvényeket átmenetileg 
gazdátlanná tette, teszi, ami meg is 
látszik rajtuk. Ezekből a nem gon-
dosan, vagy sehogyan sem művelt 
területekből lesznek a szőlőbetegsé-
gek gócpontjai, jelentős problémát 
okozva a környező területek szőlős-
gazdáinak. Az idei év kissé szélső-
séges, csapadékos időjárása pedig 
e nélkül is különösen alapos sző-
lőgondozást igényel. Szerencsére, 
a kiváló szakemberekkel rendelke-
ző nagyobb birtokok munkákat jól 
elvégző szakgárdái mellett a kisebb 
birtok tulajdonosainak többsége is 
remekül ért a szőlőhöz, s igen nagy 
figyelemmel kíséri az ültetvényét.
Világítsa meg, egészen pontosan mik-
re gondol, amikor az alapos szőlő-
gondozásra hívja fel a figyelmet?
A tél tavasszal gyorsan nyárra váltott 
át. Nem volt meg a szokásos átme-
net a növények életében. A korai 
virágzás, a melegtől beindult gyors 
növényfejlődés, gyönyörű hozamot 
ígért. Aztán június közepe elindítot-
ta a versenyfutást. Jégverés, majd 
súlyos páraterhelés. Éjszakánként 
sem volt lehűlés, a bőven 20 °C fe-
letti hajnali hőmérséklet magas pá-
ratartalommal társulva szinte látha-
tatlanná tette, ködbe, párába vonta 
az egész hegyet. Ehhez aztán nem 
kellett más, mint az elhanyagolt te-
rületekből induló fertőzés. Volt dol-

ga tehát a termelőknek. Akiben volt 
kitartás túlélte és ismét jó termés-
ben bizakodhat, de aki nem volt elég 
gondos, elhanyagolta a zöldmunkát, 
a növényvédelmet, az most akár na-
gyon súlyos árat fizethet fegyelme-
zetlenségéért, a lazításért.
Nézzük a hegyet más szemszögből, 
a borkedvelő turisták, a kirándulást 
kedvelő környékbeliek szemével, hisz 
a szőlőmunka küzdelmei mellett ,,a 
Somló puszta látványa” is igazán 
megkapó, nem is beszélve a hegyi 
túrázásról, a borkóstolásról…
Valóban, a bortermelők többsége 
szükségét érzi annak, hogy kiváló 
borai mellett a „Hegy kisugárzását” 
minél több embernek megmutassa. 
Különösen örömteli a közösségi ren-
dezvények sora. Sikerrel zajlott az 
idei éjszakai pincetúra Szt. Iván nap 
éjszakáján, sok-sok látogatóval. Au-
gusztus 11-én lesz a „Csillaghullás 
2018” program, minőségi utcazené-
vel és Jazz az Ilona kápolnánál. A lap 
megjelenésekor talán már e rendez-
vényekről is múlt időben beszélhe-
tünk. S következik majd szeptem-
ber 15-én a Juhfark Ünnep a Tornai 
Pincészetnél. Novemberben pedig 
az év tanulságainak értékelésével az 
András Napi Bormester Találkozó. 
De természetesen a szőlősgazdák 
fő fókuszában most a mulatságok 
mellett, a közelgő szüret áll. Várha-
tóan augusztus közepén elkezdődik 
a korai érésű Irsai Olivér szedésével 
és befejeződik a karácsony környéki 
késői szürettel, vagy még később, a 
jégbor alapanyagával. Minden év 
egy külön kaland. Kalandos évünk 
volt eddig is. Némely területen nem 
vágytuk ezt a kalandot, de reméljük, 
a végeredmény, a kiváló borok kós-
tolása közben mondhatjuk, küzdel-
mesen, de jól megéltük a 2018-as 
szőlészeti-borászati évet is.

M. Mester Katalin

Mi újság A soMlÓN? 
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A XIX. és a XX. század fordulóján élt nagy ma-
gyar író, Gárdonyi (Ziegler) Géza 155 éve, 1863. 
augusztus 3-án született Gárdony-Agárdpusztán, 
Ziegler Sándor Mihály gépész és Nagy Terézia 
második gyermekeként. Édesapja élete sem szű-
kölködött fordulatokban. Felsőfokú tanulmánya-
it Bécsben végezte el, majd gépszerelő üzemet 
alapított a császárvárosban. Az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc kitörésekor hazatért, 
s saját költségein fegyvergyárat létesített Pest-Bu-
dán. Puskák, pisztolyok készítésével támogatta 
a nemzeti önállóságért, valamint a polgári jog-
egyenlőségért vívott küzdelmet. 1848 decembe-
rében az udvar által megindított második táma-
dás idején a dermesztő hidegben telepítette át 
üzemét Nagyváradra. A forradalom és szabad-
ságharc bukása után gyárát elveszítette, külön-
böző uradalmak gépészeként tartotta el népes 
családját, igaz vagyont nem hagyott maga után, 
de gyermekeibe beleplántálta az igaz hazafiságot 
és ’48 szellemét. Első hazai megbízása a szőlős-
györöki gőzmalom megépítése és felszerelése 
volt. E munkája során ismerte meg, majd 1860. 
december 8-án vette feleségül a nála 17 évvel 
fiatalabb Nagy Teréziát (1840-1926). Frigyükből 
hét gyermek: egy lány és hat fiú született. (Tera, 
Géza, I. Béla - születésekor meghalt (1865), II. 
Béla, Dezső, I. Árpád (1869-1871), II. Árpád.) 
De kanyarodjunk vissza Gárdonyi Gézához! Az 
apai ágon evangélikus, anyai ágon római katoli-
kus felmenőkre visszatekintő Gárdonyi Géza 
1878-ban Budapesten, a Lónyai utcai Reformá-
tus Gimnáziumban szerezte meg az érettségi 
bizonyítványát, s ugyanebben az esztendőben az 
Egri Érseki Katolikus Fitanítóképző Intézet hall-
gatója lett. Tanítói oklevéllel kezében először 
Karádra került, majd innen érkezett Devecserbe. 
Elevenítsük fel az itt eltöltött tanítóskodásának 
rövid időszakát! 1882. szeptember 5-től 1883. 
december 26-ig volt a devecseri római katolikus 
iskola tanítója. Supka Márton iskolaszéki elnök 
a segédtanítói állások egyikére őt nevezte ki. 
Megérkezése után első útja főnökéhez, Tima 
Lajos főtanítóhoz irányult. Hideg kimértséggel 
fogadták. Ziegler Géza csak később világosult 
rá, miért. Tima a lányának keresett vőlegényje-
löltet. Ziegler Géza segédtanító foltos nadrágjá-
val, félszeg fellépésével az első pillanatban alkal-
matlannak tűnt a vő szerepre. Tima Lajos kántor 
és kiváló zongorista egyházi énekek szerzésére 
nógatta a mesterien hegedülő ifjú tanítót. Először 
egy temetési éneket szerzett gyermekkarra, majd 
1882 karácsonyán a „Fel nagy örömre, ma szü-
letett” kezdetű énekkel köszöntötte Jézus szüle-
tését. Borús napjainak legkeserűbb heteit a Hosz-
szú hajú veszedelem, valamint a Zivatar 
pékéknél című műveiben rajzolta meg. A deve-
cseri pék leánya, Gergely Katica emléke ihlette 
meg. „Ez volt az egyetlen igazán lelki szerelmem. 
Nem is lesz több, tudom.” Gárdonyi Géza száraz 
kenyérre nem jutó fizetéssel, és viszonzatlan 
szerelmével vágyakozott el Devecserből. M. Mes-
ter Katalin több könyv szerzője talált rá Diósi 
Géza (devecseri születésű) piarista szerzetes, 
irodalomtörténész feljegyzéseire, amelyek érde-

kes történetek Gárdonyi devecseri tartózkodá-
sának idejéből. Ilyen a következő emlékképek 
egyike is: „Feledésül a Muzsák berkeiben keresett 
sebére gyógyulást és beletemetkezett írásaiba. 
Befejezte a Zolika orra című regényét, mely in-
kább hosszabb elbeszélésnek mondható. Nagy 
örömet okozott neki a budapesti kiadású Füs-
tölőben történő megjelenés, amiért a devecseri 
nők virágcsokorral gratuláltak neki, de iskolája 
ügyet sem vetett erre a sikerre. Folytatta a re- 
gényírást a Nőgyűlölővel 1883 szeptemberében. 
Az akkor már ismert Jókait kérte meg levélben, 
hogy neki ajánlhassa, ha könyv alakban megje-
lenik a kötet. A nagy író kitért a húsz esztendős, 
ismeretlen segédtanító ajánlása elől. (Ma már 
bizonyára nem tenné, sőt restelli az elutasítást 
onnan az égi kávéházból!)”. Tanítói pályájának 
utolsó állomása Sárvár volt 1884-85 között. 1885. 
október 29-én vette feleségül a helyi plébános 
unokahúgát, Csányi Máriát. Házasságuk azonban 
nem volt boldog, a kínok között gyötrődő  
Gárdonyi Géza 1892-ben elvált tőle. Az elbeszé-
lésekből tudjuk, hogy az ifjú tanító szigorú, kö-
vetkezetes, gyermekszerető pedagógus volt. Móra 
László „A tanítók tanítójának nevezi: Csodálatos 
élő valóság volt ez a nagy mester! Két testet hor-
dott egyszerre önmagában, s egyiktől sem vált 
meg, csak halálakor. Az egyik a tanító vére és 
húsa volt, aki ontotta a napsugarat, a másik a 
tanulóé, aki mindenkoron kortyingatott a tudás-
nak, világosodásnak forrásvizéből!” Bizonyára 
a következő két feltevés is érdeklődésre tarthat 
számot. Hogyan jutott el Gárdonyi a Göre leve-
lektől „Az én falumig”, hogyan lett a pályája csú-
csa Eger? Gárdonyit néptanítói évei alatt is von-
zotta az újságírás. 1885 őszén a ’48-as eszmeiségű 
Hazánk című győri lap munkatársa lett, majd 
megindította a rövid életű Tanítóbarát című tan- 
ügyi folyóiratot. S mintha csak meg akarta volna 
ismételni uradalmaktól uradalmakhoz szerződő 
édesapja életútját, a következő években Győr 
után budapesti és szegedi lapoknál dolgozott. 
Tehetséges sakkjátékosként egy ideig ő szerkesz-
tette a Magyar Sakklapot, a jó humorérzéke révén 
a szegedi Hírmondó, majd a Szegedi Napló élclap-
mellékletét vezette. Tárcái, vezércikkei, színes 
életképei mellett politikai, társadalmi, gazdasá-
gi témájú írások, zenei- és színikritikák, tudo-
mányos ismeretterjesztő cikkek kerültek ki a 
tolla alól. Meséket, verseket írt gyerekeknek. 
Szegeden összebarátkozott a kor híres-nevezetes 
cigányprímásával, Dankó Pistával, több magyar 
nóta szöveget szerzett számára. S hosszú ideig 
népszerű volt a szegedi novellista, Tömörkény 
István sorkatonai bevonulása alkalmából papír-
ra vetett, a prímás által megzenésített Bakalevél. 
Amint már említettem amúgy maga Gárdonyi 
is olyan szépen játszott hegedűn, hogy jó nevű 
zenészek is elismerően nyilatkoztak róla. 1892-
ben a Pesti Hírlap hasábjain kezdte közölni a 
Göre Gábor leveleket, melyekben a fiktív Göre 
Gábor lepéndi bíró szemén keresztül láttatta a 
falu, illetve a közösségi elöljáró által felkeresett 
világváros, Budapest életét, karikatúraszerűen 
mutatta be a magyar parasztot. Később az író 

szégyenkezett a nem reális népábrázolás miatt. 
1894-ben látott napvilágot A lámpás című kis-
regénye, melynek főhőse egy falusi tanító, aki 
elhivatott pedagógusként lámpás akart lenni az 
általa oktatott gyermekek számára, a történelem 
forgószele azonban egy időre elsodorta a tanítói 
katedráról. Négy évvel a kisregény megjelenése 
után kiadta Az én falum című elbeszélő kötetét, 
amelyben gyermekkora és tanítói évei emlékét 
dolgozta fel. Ennek a könyvnek az egyik novel-
láját, A bort színpadra is vitte. A titokzatosság, 
amely még életében körüllengte, szétoszlott ak-
kor, amikor sikerült megfejteni a titkosírással írt 
naplóját. Ezekben sok napi megfigyelés, életfi-
lozófiai bölcsesség kapott helyet. Gárdonyi Géza 
1897-ben tért vissza főiskolai diákévei színhe-
lyére, Egerbe. Itt telepedett le, a társaságot ke-
rülte, visszahúzódóan élt. Kortársai „egri reme-
tének” nevezték el. Ez idő tájt írta meg a pályája 
csúcsát jelentő nagy történelmi regényeit. Így az 
1901-ben megjelent: Egri csillagok, amely a ha-
zafiság költeménye, s az ércnél maradandóbb 
emlékművet emelt a hős várvédőknek, Dobó 
Istvánnak. (Méltán ma is a legkedveltebb olvas-
mány, a 2005-ös Nagy Könyv mozgalom kedvenc 
könyve lett, az első helyre került.) A láthatatlan 
emberben (1902) a szerelem romantikáján van 
a hangsúly - a trák rabszolgafiú, Zéta és az elő-
kelő hun lány, Emőke története lebilincselő ol-
vasmány. Az 1908-ban megjelent Isten rabjai 
pedig a XIII. század Magyarországára repíti az 
olvasót, feltárva előtte az erkölcsi tökéletességet 
megtestesítő Árpád-házi Szent Margit életét. A 
történelmi témák mellett nem egy napjainak 
korában játszódó regény is született. Az Ida re-
génye egy apácának szánt, ám szerelemről ál-
modozó lány lázadásáról, s az ott végül mégis 
megtalált boldogságról írt. Gárdonyi Géza 1922. 
október 30-án hunyt el. Az egri vár Bebek bás-
tyáján temették el, keresztjére a később legen-
dássá lett mondatot vésték: „Csak a teste”. Deve-
cser város napjainkban is szeretettel és hálával 
emlékezik egykori tanítójára. Tavaly ősszel avat-
ták fel azt a táblát, amely arra utal, hogy Devecser 
a Gárdonyi-települések egyike lett. Idén tavasz-
szal pedig megalakult a Gárdonyi Géza Emlék-
társaság, amelynek tiszteletbeli tagjává válasz-
tották meg Keller Pétert, Gárdonyi dédunokáját. 

Czeidli József

gárdoNyi gézA eMlékezeTe    
a lámpás én vagyok...      

Gárdonyi Géza portré (Archív felvétel)
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Július 21-én hagyományteremtő 
szándékkal került megrendezésre 
a meggyeserdei volt laktanya terüle-
tén, a Devecser és Térsége Horgász, 
Íjász és Hagyományőrző Egyesület 
szervezésében az I. Meggyeserdei 
Örömíjász Verseny. A rendezvényt 
Devecser Város Önkormányzata 
képviseletében, Bognár Ferencné al-
polgármester asszony nyitotta meg 
köszöntő beszédével. Az eseményt 
megtisztelte jelenlétével Vörös Ti-
bor, városunk képviselő-testületé-
nek tagja is. A verseny ideje alatt a 
házigazda Vági Róbertet, a Somló 
Íjászai Egyesület elnökét kérdeztem.
Mit kell tudni a versenyről?
Ezen a versenyen azokat a csapato-
kat láttuk viszont, akiknél már mi 
is vendégszerepeltünk. Az egyesü-
letünk három éve alakult, viszont 
most jutottunk el addig, hogy fel 
tudjuk vállalni mi is a saját rende-
zést, mivel anyagilag egy ilyen ver-
seny megrendezése és lebonyolí-
tása is igen megterhelő. Ezeknek 
a versenyeknek a célja egyrészt, 
hogy minél nagyobb körben nép-
szerűsítsük az íjászatot, másrészt 
a találkozók lehetővé teszik, hogy 
az ország területén élő íjász bará-
tainkkal, egyesületekkel rendsze-
resen tartani tudjuk a kapcsolatot. 
A kisebb falusi versenyek lehetősé-

get adnak arra is, hogy a csapatok 
olyan versenyzőket is nevezhetnek, 
akik első alkalommal szerepelnek. 
A cél csupán, hogy kipróbálhassák 
magukat, kedvet kapjanak ehhez a 
sporthoz. Az ilyet országos bajnok-
ságban nem lehet megtenni.
Említette az országos bajnokságot. 
Az Önök tervében szerepel ez a ké-
sőbbiek folyamán?
Nem. A mi egyesületünk hagyo-
mányőrző és hobbi céllal alakult és 
tartjuk is magunkat ehhez.
Hányan neveztek és honnan érkeztek 
a csapatok a versenyre?
A versenyre összesen 68 résztve-
vő nevezett. Sok helyről érkeztek; 
Keszthely, Hévíz, Nemesbük, La-
joskomárom, Budapest környékéről 
stb., de vannak Szlovákiából is, úgy-
hogy mindjárt az első alkalommal 
sikerült egy nemzetközi versenyt 

megszerveznünk.
Milyen kategóriákban, korcsoportok-
ban lehetett nevezni és milyen díja-
zásban részesülnek a versenyzők?
Pusztai íj, longbow és vadászreflex 
kategóriákban lehetett nevezni, 
ezeken belül mini, gyerek, ifjúsági, 
felnőtt és senior korcsoportokban. 
Mindegyik korcsoportnál az első 
három helyezettet díjazzuk érem-
mel és oklevéllel, illetve kaptunk egy 
felajánlást Antal Nándor barátunk-
tól - egy viking pajzsot, egy fokost 
és egy kardot -, amiért a csoportok 
győztesei külön megmérkőznek.
A versenyt a devecseri íjászok a kö-
vetkező eredményekkel zárták: 
Gyerek-fiú-pusztai íj; I. helyezett: 
Laczkó Benedek. Ifjúsági-fiú-pusz-
tai íj; I. helyezett: Varga Krisztián; 
II. helyezett: Molnár Adrián; III. he-
lyezett: Rádi Patrik. Ifjúsági-fiú-va-
dászreflex; I. helyezett: Kamondi 

Bence. Ifjúsági-fiú-longbow; I. he-
lyezett: Laczkó Milán; II. helyezett: 
Horváth Dávid. Felnőtt-női-long-
bow; I. helyezett: Guzslován Edina. 
Senior-férfi-pusztai íj; II. helyezett: 
Telek Attila. Senior-férfi-vadász- 
reflex; I. helyezett: Ulrich Ambrus.
A rendezvény támogatói: 
Devecser Város Önkormányzata, 
Devecseri Városüzemeltetési Kft., 
Start-munkaprogram kertészete 
– Molnár András Kadocsa, Nosz-
lopi Vadásztársaság, Harapa Attila 
– Régió Egyesület, Antal Nándor – 
Arany Sólyom ÍE, NAIK Szőlésze-
ti és Borászati Kutatóintézet, Resti 
Vendéglő. A verseny lebonyolításá-
ban külső segítőként részt vett: Kiss 
Veronika és Szabó André Zoltán.

„szélcseNdes idő, egyeNes Nyílvessző”
i. meggyeserDei örömíjász verseny

Fotó: DVTV

Fotó: DVTV
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köNyvAjáNlÓ
Felnőtteknek:

Gróf Nádasdy Borbála: 
Asszonyszerelem, asszonysors

Kilenc éve, hogy idők és terek mélyéből 
kislányként lépett elénk. Azóta gróf Ná-
dasdy Borbála Zagolni Zabad? könyvének 
hőse egy ország népének személyes isme-
rőse. Az Asszonysors, asszonyszerelem a 

hatodik könyve.

Gyerekeknek:
Csukás István: Nyár a szigeten

A Keménykalap és krumpliorr új ki-
adásának sikere igazolta, hogy a Csu-
kás-regények a mai kiskamaszok kö-
rében is hódítanak. Íme, egy újabb 
darab. Melyik gyerek ne szeretne egy-
szer szülői felügyelet nélkül táborozás-
ra indulni? E könyv kis hősei pontosan 
ezt teszik, és hamarosan kiderül, hogy 
nem is olyan könnyű dolog a felnőttek 
segítsége nélkül boldogulni. Azonban 
a nehézségek nem szegik kedvüket, 
sok-sok fantáziával és humorral teszik 
felejthetetlenné egyedülálló vakáció-
jukat. Izgalmas kalandjaikhoz a Du-
na-part és egy különös, lakatlan sziget 

szolgáltat festői hátteret.

Devecseri Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház

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

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

Megkezdődött a 2018/2019-es bajnokságra való felké-
szülés a labdarúgóknál. Öthetes pihenőről tértek visz-
sza a Devecser SE felnőtt és U19-es labdarúgói, hogy 
megkezdjék a munkát az augusztus 12-ei rajtra. Az 
elmúlt évekkel ellentétben nagy volt a mozgolódás a 
felnőtt játékoskeretben. Hatan távoztak. Szélessy Pé-
ter, Orbán Tamás, Csicsics Richárd, Tisonyai Richárd 
az Ajka Kristályban folytatja pályafutását, Németh Ar-
nold Gyulafirátótra igazolt, Rába Dániel pedig iskolai 
elfoglaltságai miatt felhagy az aktív játékkal. Nyolcan 
csatlakoztak a kerethez. Visszatért több egykori Szpari 
játékos; Kiss László Sümegről, Szöllősi Attila Csabren-
dekről, Szommer Tibor Ugodról. Érkezett még Polgár 
Milán az FC Ajkából, Sipos Felicián egy hosszabb ki-
hagyás után a Veszprémi Foci Centrumból, Zsoldos 
Szilárd Ugodról, valamint az U19-es csapatból csatla-
kozott Horváth Richárd és Orsós Richárd. Sándor Lász-
ló és Cserna Róbert edzőpáros vezetésével, heti négy 
„foglalkozás” szerepelt a programban, ami edzés vagy 
felkészülési mérkőzés volt. A mérkőzések sorrendben: 
Devecser-Celldömölk 3:3; Veszpém FC USE-Devecser 
3:6; Devecser-Balatonfüred 0:6; Devecser-Rum 3:2; 
Devecser-Veszprém FC USE 4:8.
Augusztus 5-én már Magyar Kupa mérkőzést játszott a 
csapat Ajka-Tósokberénden. Ajka Kristály-Devecser 3:0.
Az U19-es csapat heti két-három edzéssel készült a 
bajnoki rajtra Sándor László irányításával. A felnőtt 

keretbe felkerült játékosokon kívül Németh Norbert 
távozott az egyesülettől. Az U16-os korosztályból a 
2003-as születésű játékosok csatlakoztak a csapathoz.
Női csapatunk is edzésbe állt. Az edzői feladatokat 
továbbra is Scheily József látja el, aki a felkészülés idő-
szakában heti két edzést vezényelt a lányoknak. Tá-
vozott a csapatból Nagy Mónika, Bakos Renáta, Vajai 
Brigitta, Jáger Vanessza, Dobai Brigitta, Berzsenyiné 
Kasza Nikolett. Az érkezők névsora: Török Vivien, Tö-
rök Laura, Molnár Mercédesz, Horváth Dalma, Varga 
Viola, Varga Andrea, Egyed Boglárka. Nagy változáson, 
fiatalításon megy keresztül a női csapat is. Augusztus 
18-án Somló Kupa néven felkészülési focitornát tarta-
nak Devecserben.
Az U13-as korosztályunk augusztus 4-én a szlovákiai 
Gúta (Kolárovo) nevű településen szerepelt egy rangos 
nemzetközi emléktornán Illés Norbert irányításával. A 
III. alkalommal megrendezett Gőgh Kálmán Emlék-
tornát négy korcsoportban rendezték. A Szpari fiataljai 
öt csapat részvételével, körmérkőzéses rendszerben 
játszottak. Eredményeik Devecser-Nitra Academia 
Brosovszky 0:2; Devecser-Újpesti TE 1:3; Devecser- 
Rákospalota EAC 0:2; Devecser-Ga Kolárovo 1:0. A ren-
dezvény programjában számos egyéb műsor szerepelt, 
többek között dekázó-, célba rúgó-, kvízverseny, de a 
résztvevők láthattak freestyle bemutatót is.

NAgy volT A Mozgás A Nyári áTigAzolási 
szezoNbAN

A Városnapok keretein belül ismét megrendezésre ke-
rült a hagyományos Devecser Kupa kispályás labdarú-
gótorna. A négycsapatos meghívásos tornán a házigazda 
Devecseren kívül, a herendi, a gyulafirátóti és a diszeli 
csapat tette teljessé a mezőnyt. Az eseményt Nyoma 
László (Cuci), a Devecseri Tömegsport Szakosztály 
vezetője nyitotta meg köszöntő beszédével. A mérkő-
zések végig barátias hangulatban teltek, sportszerűen 
játszottak az együttesek. A sorsolás szeszélye folytán, az 
első hely eldöntése a nagy izgalmakat hozó, döntőnek 
beillő utolsó meccsre maradt, ahol csak a végjátékban 
tudott felülkerekedni herendi ellenfelén a devecseri 
alakulat. A zárásként megtartott eredményhirdetésen 
az első három helyezett serleget, illetve minden gárda 
egy-egy oklevelet kapott. Egyéni díjazásban részesült 
a kupa gólkirályaként 5 találatig jutó Szöllősi Attila, 
valamint legjobb kapusteljesítményéért Tatai Attila; 
mindketten a hazai színeket képviselték. A devecseri 

csapat Gyulafirátótot 1:0-ra, Diszelt 9:0-ra, Herendet 
4:0-ra verte, így pontveszteség nélkül zárt. A többi 
eredmény: Herend-Diszel 7:0, Herend-Gyulafirátót 
4:0, Gyulafirátót-Diszel 3:1. A torna végeredménye: 1. 
helyezett: Devecser; 2. helyezett: Herend; 3. helyezett: 
Gyulafirátót; 4. helyezett: Diszel.

devecser kupA

Az első helyen végzett Devecser Öregfiúk csapata
Fotó: DVTV

A Városnapok rendezvénysorozat programjának része-
ként került megrendezésre a Devecser Szlalomverseny 
az SR Sport Egyesület szervezésében. Városunk ebben 
az évben második alkalommal adott otthont a rendez-
vénynek, mely egyben a Dunántúli Szlalom Kupa 5. 
fordulója is volt.  A több mint száz előnevezőből, vé-
gül 86-an adták le a helyszínen nevezésüket. A tavaszi 
futamhoz képest, a pálya nyomvonalát csak kis mér-
tékben változtatták a szervezők, de így is a versenyzők 
kedvelt helyszíne közé tartozik a tempós vonalvezetés 
miatt. Most is 12 kategóriában, plusz abszolútban díjaz-
ták az indulókat a legjobb időeredmények figyelembe 
vételével. A verseny legjelentősebb újítása az online 

időmérés alkalmazása, mely által bárki nyomon tudta 
követni akár a telefonján keresztül az időeredményeket 
kategóriákra, abszolútra és körökre lebontva.   

A sportrovatot összeállította:
Cserna Róbert

duNáNTúli szlAloM kupA devecserbeN

Fotó: DVTV
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Mosolypercek
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VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: F, T, P, 
N) 11./ José Manuel ... (Spanyol labdarúgókapus) 12./ Naszódhoz közeli 
román település 13./ Nitrogén és kálium vegyjele 14./ Van ilyen ige 15./ 
Veszprém megyei TV-torony (...hegy) 17./ Bástya románul 19./ Szelén vegy-
jele 20./ A megfejtendő rejtvény harmadik része - A rockopera szövegírója 
(Zárt betűk: R, J, S) 22./ Thaiföld, Litvánia, Spanyolország autójele 24./ 
Réz szélei! 25./ Forrás közepe! 26./ Ittrium és bór vegyjele 28./ Kegyetlen 
30./ Kaput szélesre nyit 32./ -na párja 34./ Kiejtett betű! 35./ ...i (Németül: 
mellékelve, csatolva) 37./ Asztácium vegyjele 39./ ... Kampf (Adolf Hitler: 
Harcom című, életében kiadott könyve) 40./ Pest megyei község 42./ ... 
kutyák! 46./ Takács Gyula költő kötete (... agenda - Pincenapló jegyzet) 
47./ ...nese (Olasz labdarúgó klub) 49./ Madzag 51./ Bérlet közepe! 
FÜGGŐLEGES: 2./ ... Ferenc (Zeneszerző, karmester) 3./ Farmernadrág 
márka  4./ Devecseri járásbeli község 5./ Spanyolország, Norvégia autójele 
6./ Albérlő 7./ Franciaországi város 8./ Neon vegyjele 9./ Hőséggel párosuló 
csapadékhiány 10./ Gyomorforgató érzés, viszolygás 14./ A megfejtendő 
rejtvény második része (Zárt betűk: V, I, R, K) 16./ Odanyújt 18./ Olasz-
ország és Norvégia autójele 21./ A megfejtendő rejtvény negyedik része - 
A rockopera zeneszerzője (Zárt betűk:Ö, N, E, E) 23./ ...ia (Egykori ókori 
római provincia) 27./ Betéti társaság (Rövidítve!) 29./ A ...vér (Ifj. Johann 
Strauss operettje) 31./ Gally 33./ Kapribogyók németül 36./ Közép-ame-
rikai eredetű tánc 38./ Fejér megyei község (Ókori neve Gorsium) 41./ 
Elképzelés 43. Névelő 44./ Fővárosa: Washington 45./ Sír népiesen 46./ 
Fadarab 48./ Kettőzve: kis kocsi 50./ Tiltó módú tagadó szó 

Czeidli József
(Szent István királyt ábrázoló festmény alkotója: Simon M. Veronika  
székesfehérvári művész)  

kikapcsolódás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30 31

32 33 34

35 36 37 38

39 40 41

42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

rejTvéNy
isTváN, A király (rockoperA)Egy gazdag műszaki vállalkozó elutazik pihenésképpen egy tanyára, s 

kérdezi a paraszttól:
-  Milyen sportolási lehetőség van?
-  Futás a kombájn után.
-  Kicsit extrémebb?
-  Futás a kombájn előtt… 

Sajnálatos eset
Fiatal férfit vizsgál a bőrgyógyász és csóválja a fejét:

-  Mondja, hol szerezte be ezt bajt?
-  Párizsban! – húzza ki magát büszkén a fiatalember.
-  Ugyanezt itthon lejért is megkaphatta volna.

A skót fényképeket mutat az angolnak, s egyiknél azt mondja:
-  Ezek az ikreim.
-  De hiszen ezen a fotón csak egy gyermek van…
-  A másikat nem fotóztattuk le, mert ugyanígy néz ki.

A megértő barátnő
-  Képzeld el Marikám, az az undok Kati azt állítja, hogy erősen  
    sminkelem magam.
-  Ne törődj vele drágám, ha neki is olyan ragyás lenne a bőre, mint  
    a tiéd, ő is festené magát.

Gyűjtötte az Erdélyben kiadott Székely Hírmondóból: M. Mester Katalin

-  Mami, én olyan szerelmes vagyok a Bálintba.
-  De jó! És ő tebeléd? Szerinted ő is szerelmes?
-  Igen, nagyon!
-  És ezt honnan tudod?
-  Onnan, hogy amikor ránézek, akkor szívecskéket szór a szeme.

Gyűjtötte: Vincze Barbara

gyerekszáj

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

MAGÁNLOGOPÉDIA Ajka belvárosában
Mohos Mónika logopédus-pszichopedagógus-tanító

Szolgáltatások:
- Logopédiai, gyógypedagógiai, iskolaérettségi vizsgálatok
- Nyelvlökéses nyelés terápiája
- Artikulációs zavarok terápiája (pöszeterápia) 
- GMP terápia – a beszédészlelés és a beszédértés terápiája
- Diszlexia, diszgráfia terápia (olvasás és írászavar terápiája)
- Stroke-on átesett felnőttek nyelvi rehabilitációja (a beszéd újratanítása)
- Iskolára hangoló foglalkozások, tanulási képességek fejlesztése
- Tanácsadás, szülői konzultáció

Kapcsolatba léphet velem a 06 30 900-3494 telefonszámon, 
a 72mmoni@gmail.com e-mail címen, Facebook üzenetben.

Keressen bizalommal!

2018 júniusában, júliusában született:
Homlok Tamás és Altner Henrietta kislánya: Léna (06.02.); Szitkovics Richárd 
és Pinkova Diána kisfia: Dávid (06.04.); Horváth Szabolcs és Keller Kinga kis-
lánya: Hanna (06.12.); Kozma László és Boros Szilvia kislánya: Laura Tamara 
(06.27.); Tölgyesi Róbert és Orsós Mária kislánya: Zilajda Zselyke (07.31.)
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 köszön-
jük! – a szerk.)

gÓlyAHír


