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Sikeres Hagyományőrző
Somló Környéki Napok
A remek műsorválogatásnak és a
kiváló szervezésnek köszönhetően
nagyszerűen szórakozhattak három
napon át a devecseriek és a más
településekről idelátogatók. A rendezők minden korosztálynak biztosítottak vidám, tartalmas időtöltést.
A gyerekek aktív résztvevői lehettek
a Kiskalász zenekar „Hepe-hupa”
műsorának. A kicsik önfeledt játéka, az együttes közvetlen stílusa a

a közönséget. Többször is újrázniuk
kellett. Leblanc Győző és Tóth Éva
elegáns kettőse alkalomhoz illő válogatása és a dalok előadása elnyerte a jelenlévők tetszését. Sikerrel
lépett színpadra Keresztes Ildikó
és Tóth Kiara. Elismerően kell szólni az együttesekről, zenekarokról.
Sokszínűségeikkel nagyszerű szórakozást nyújtottak a közönségnek. Fellépett: a Tapolcai Musical

Nagyon kedvesen eljártak egy
néptáncot. Népdalcsokruk szép
éneklésével most is bizonyították
felkészültségüket. Külön dicséret
illeti a három bátor, jó hangú szólistát: Balogh Gábort, Mejzer Zoltánt
és Soós Ferencet.
A szórakoztató műsorfolyamból
nem maradhatott ki a sport. Az
öregfiúk kispályás négyes tornáját

Vers

augusztusra
Szilágyi Domokos: Új kenyér
Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér
új kenyér-Honnan van az új kenyér?
Három traktor földet szántott,
a vetőgép búzát vetett,
felhő hullatta az esőt,
nap hullatta a meleget,
szökkent a szár szép magasra,
jött a kombájn, learatta,
learatta, kicsépelte,
a gőzmalom megőrölte,
teherkocsi hazahozta,
anya pedig megsütötte.
Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér
új kenyér.

szülőket, nagyszülőket is lendületbe
hozta. Telitalálat volt a Kiskalász
meghívása.
Az apróságok napközben játszóházban, ugráló várban tölthették
az időt, festethették az arcukat,
lovagolhattak, ismerkedhettek a
kéz- és üvegművességgel.
A felnőttek minden korosztálya
– ifjaktól a szépkorúakig – talált magának szerethető műsort.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a neves művészek nem haknizni jöttek
(a szó rossz értelmében), hanem
játszani, szórakoztatni a közönséget. A Kossuth-díjas Oszvald
Marika és partnere, a Jászai-díjas
Csere László úgy énekelt, táncolt,
mintha az Operett Színház válogatott hallgatósága ült volna előttük.
Sodró lendületük magával ragadta

Színpad, a Kóbor Band, a Flipper,
Az Orfeum Színhad, az Ajka Rock
Band, a Rockinger, az Adrenalin, a
Határkő, a Kajárpérci Vizirevű és a
nagyhírű Lord. Legjobb műsorukat
hozták el szomszédaink: a Somlóvásárhelyi Lyra Énekkar, a kolontári
Ilcsi Dance Táncstúdió gyermek és
felnőtt csoportja.
És természetesen a színpadra léptek számunkra a legkedvesebbek:
a helyiek. Az Élő Forrás Művészeti
Iskola néptáncosai osztatlan sikert
arattak. Vezetőjük: Kovács Norbert
(Cimbi). Az Ormándlaky Péter karnagy dirigálta ifjúsági fúvószenekar
dinamikus, remek játékával gyűjtötte be a tapsokat. A Fláre Beás
Együttes pillanatok alatt teremtett
kitűnő hangulatot. Az Őszi Fény
Nyugdíjas Klubot vezetőjük, Havasi
Sándorné kísérte fel a színpadra.

Devecser nyerte. A díjakat Ferenczi
Gábor polgármester adta át. A rendezvényt is ő nyitotta meg.
Gratulálunk Huszár Hajnalka műsorvezetőnek. Rutinosan, talpraesetten konferált. Nagyszerű színfoltot jelentett ifj. Kozma György
„faművész” és Németh Péter kovács
bemutatója.
A hagyományteremtő szándékkal
megrendezett Somló Környéki Napok főszervezője a Devecseri Városi
Könyvtár és Művelődési Ház volt.
Támogatók: Devecser Város Önkormányzata, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft., Magyar
Vöröskereszt.
Váti Ferenc
Képek: Kovács Zsolt DVTV

A XI. Pajtafesztivál
Kiscsőszön
„talán
megkönnyezi
az idő
is hogy
elmúlt…”
Évente visszajáró sétálókat, környékbelieket, helyieket kérdeztem
a kiscsőszi utcán, hogyan értékelik a fesztivált, hogy találták meg
a számításukat, mikor eljöttek a
rendezvényre.
Néhány mondat az elhangzottak
közül: Ez volt a legjobb! Kár, hogy
még egy nappal nem hosszabb! Tavaly nem voltam, de elhatároztam
jövőre is itt leszek! Hogy milyen
volt, hát király! Szuper! Szombat
a csúcs!
(Folytatás a 3. oldalon)
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Értéktár a megyében, a településeken…
„Egy nemzetnél nemcsak
az a fontos, hogy
vannak-e értékei, hanem
az is, hogy vannak-e
értékeinek megbecsülői.”
(Egry József, a Balaton festője)
A fenti jelmondattal nyomatékosította a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Értéktár
Bizottsága a meghívót, melyben
jelezte, hogy a „Hungarikum mozgalmat ismertető, népszerűsítő, a
megyei értékeket bemutató” rendezvényt tart a Kastélykönyvtárban
június 30-án 13.00 órakor.
Vörösmarty Éva a megyei Értéktár (VMÉ) Bizottság elnöke, Dr.
Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna a
VMÉ Bizottság titkára, Mihalcsik
Márta a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájának
módszertani referense volt jelen a
reprezentációs asztalnál Ferenczi
Gábor városunk polgármestere
mellett.
Elsőként a város polgármestere
köszöntötte a vendégeket, a megjelenteket. Ferenczi Gábor összefoglalta, hogy mi minden jelent,
jelenthet értéket városunkban. Szólt
az épített környezeti értékekről, a
régi házainkról, a Petőfi teret övező
épületegyüttesről, de nem felejtette el az emberekben rejlő szellemi
értékeket is megemlíteni, kiemelve
Gárdonyi Géza munkásságát. Felvetette, hogy le kellene védetni a
„Devecseri lisztet”, mint terméki
védjegyet, s érdemes felhívni a figyelmet a Húsüzem kitűnő, adalékoktól mentes termékeire is.
Ezt követően Vörösmarty Éva elnök
Asszony elmondta, hogy 2012-ben
született meg a hungarikumokkal
kapcsolatos törvény. Az alulról

felfelé szerveződő értéktár, ös�szegyűjti egy „nemzeti piramis”
mentén nyolc területen azokat a
figyelemre méltó értékeinket, melyekre büszkék lehetünk, s meg kell
óvnunk a valóságos vagy éppen a
szellemi enyészettől. A „nemzeti
érték piramisban” a megyei értéktár középen helyezkedik el. Ha
a bizottság vitás kérdéshez ért a
megyei értéktárba felvenni szánt
„anyagok” tekintetében, akkor
szakértő bevonásával mondták ki
a végleges döntést. 5500 db színes,
elegáns kivitelű prospektust adtak
ki a megye értékeinek bemutatására, s egy 10 perces összefoglaló,
hungarikum népszerűsítő film is
készült a megyéről.
Érdemes megtekinteni, hogy e
feltáró, összegző munka után mit,
miket tarthatunk megyei szinten
– a megjelölt nyolc területen – kiemelten ÉRTÉK-nek. Biztos, hogy
minden olvasónak „bevillan” majd
a valódi kép is. Íme a lista:
Kulturális örökség- Az 1000 éves sólyi templom
- Ajka Kristály
- A Népművészet Mestereinek
és a Népművészet Ifjú Mestereinek Veszprém Megyei szellemi
és tárgyi alkotó tevékenysége
- Bakonyi cifraszűr
- Balaton-felvidéki és Bakony-vidéki hímzőkultúra
- Balaton-felvidéki vert csipke
- Füredi Anna-bál
- Herendi porcelán
- Lőrincze Lajos életműve
- Művészetek Völgye Fesztivál
- Nagyvázsonyban készült pálos
kódexek
- Nagyvázsonyi Kinizsi vár

- Polányi passió
- Várpalotai vár XIV. századi világi témájú freskói
- Vázsonyi pálos kolostor
- A veszprémi püspök királyné-koronázási joga, mint szellemi örökség
Épített környezet:
- Balatonalmádi Szent Jobb kápolna
- Vámosi csárda
Természeti környezet:
- Alsóörsi permi vöröskő
Turizmus és vendéglátás:
- Balatoni halászlé
- Baricska csárda Balatonfüred
Agrár és élelmiszergazdaság:
- Badacsonyi Kéknyelű
- Somlói Juhfark
- Thedora ásványvizek
Ipari és műszaki megoldások:
- Pétisó
Jóérzés még végigolvasni is!
Mihalcsik Márta a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei
Irodájának módszertani referense
az értékgyűjtés, értékőrzés módszertanáról beszélt, s egy diasor
levetítésével, kísérő kommentárjában be is mutatta azt a munkát,
eredményeket - településekre lebontva, - melyeket elértek az elmúlt
két évben. Kézzel fogható sikerrel,
tartalmas munkát, valódi értékmegőrzést végeztek. Instrukcióikkal, együttgondolkodással, szakmai
szemléletükkel sokat segítettek a
megye településeinek az érték-gyűjtésben. Hogy mi lehet érték egy
városnak, falunak? Környezetükre
oly természetességgel néznek az
emberek, hogy nem is gondolják,

hogy érték lehet körülöttük, osztotta meg Mihalcsik Márta az elmúlt idő tapasztalatát. Az intézet
ennek felismerését segítette, segíti
a megye településein. Több helyen
„Hungarikum klubokat” hoztak
létre. Igen szimpatikus például
az „Újra öltünk, örökítünk” körök
létrejötte több településen. A cél a
himzőkultúra újraélesztése. Szerencsés lenne, ha minden település
összegyűjtené helyi szinten azokat
az értékeket, amiket megőrizni, védeni, ápolni, átörökíteni lenne jó, az
utánunk jövőknek is.
Czeidli József mielőtt Devecser értékeiről szóló diavetítését bemutatta volna a jelenlévőknek, saját
könyveinek egy-egy példányát adta
át a Megyei Értéktár Bizottság elnökének. Utalt arra, hogy a kiadványok is az értékmegőrzés jegyében
születtek.
A rendezvény zárásaként Doba
polgármestere Horváth Zoltán beszélt a „Juhfar Fesztivál” sikeréről,
ahol 42 juhfark bor közül kilencet
(9!) arany-éremmel jutalmaztak,
elismerve ezzel a gazdák kitűnő
szőlészeti-borászati munkáját.
Üdítő látványt nyújtott végezetül a
Somlóról készült gyönyörű képek
megtekintése. A könyvtár hűvösében „sétálhattuk be” a hegyet, a
vár romjait, a három kápolna környékét, a borospincék sorát, felszaladhattunk a Szent István kilátóba,
láthattuk a Kinizsi-sziklát, de még
a somlójenői asszonyok horgolásait is. Sokmindent, ami érték a
hegyen…Végezetül, olvassuk csak
el mégegyszer a Balaton festőjének
– általunk, s eleink szorgalmával
létrehozott világ megbecsülését
sugalló - útravalóját. Érdemes elgondolkozni rajta!
M. Mester Katalin
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A XI. Pajtafesztivál Kiscsőszön

„talán megkönnyezi az idő is hogy elmúlt…”
(Folytatás a címoldalról)

Nemhiába bővült a pajtafesztivál, hisz idén
már nemcsak Kiscsőszön, hanem Kertán és
Iszkázon is voltak „kihelyezett” rendezvények.
Néptáncegyüttesek, dalkörök mutatkoztak be,
szórakoztatták a közönséget, s mutatták meg
magukat egymásnak. Már július 10-én pénteken
kezdődtek a programok, s vasárnap délután
zárult a sorozat.
Az udvar végében „Gyöngyi pajtája” is a kezdetektől helyet ad a nívós rendezvények némelyikének. Pénteken este Kubinyi Júliával és
a fergeteges tempójú, kiváló zenészekből álló
Dűvő Zenekarral találkozhatott a közönség.
(Véletlen egybeesés talán, hogy éppen ezen a
hétvégén hallhattunk portrét a – megjelent új
CD kapcsán is – a Kossuthon az énekesnőről. A
szimpatikus fiatal énekest akkor is Dűvőék kísérték.) Szombaton pedig a Szlovákiából érkezett
felvidéki Ifjú Szívek Táncszínháza szerepelt. De
nemcsak Gyöngyinél, hanem az egész fesztiválon több határon túli csoport mutatkozott be a
Nagy-Magyarország területéről. Erdélyből Székelykeresztúrról a Pipacsok, Lendváról a Muravidék Táncegyüttes, de eljött az Eleki Román
Hagyományőrzők, és a Szászcsávási és a felvidéki
Varjos Zenekar is. Sőt a tengeren túlról érkezett
a Montreali Bokréta Táncegyüttes. Szerepelt még
az emberek nagy örömére a Nagyecsedi Rákóczi
Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes meg
a Zagyva Banda, a Romungro Gipsy Band. Nem
is szólva a kitűnő kórusokról, népdalkörökről,
akik közül többek már rendszeres visszatérői
a fesztiválnak: a Forrás Női Kar, a Borostyán
Férfikórus, a Bobai Daloskör, a Kemenesmagasi
Citerazenekar és Dalkör. Igaz már szerdán beélesítették a hangulatot a kiscsősziek a Rackajam
és Ferenczi György koncertjével.
A „Magdi portáján” meg nem kisebb emberekkel találkozhatott a közönség, mint Csík János,

Navratil Andrea, Ambrus Csángó Gyula, Jámbor
István, .. beszélgettek, énekeltek, zenéltek. Cimbiék udvarában a népi iparművészek is helyet
kaptak. Láthattak finom női kézzel csuhézást,
erős, férfi kézzel kovácsolást izzó vason, fafaragást művészi módon. A Nemzeti Művelődési
Intézet is jelen volt hazánk, megyénk, a szűkebb
régió értékeinek írásos, fényképes bemutatásával. Egy sátorban pedig gyönyörű szőtteseket
állítottak ki. A fali-szőttesek szomszédságában
Bánhelyi József fotói hívták a látogatókat. Kedvükre nézegethettek a látogatók, érdeklődés
szerint. Harapnivalót és édességet is találtak,
ha megéheztek.

területet céloztunk meg a kezdetektől fogva.
Egyrészt, hogy nívós szakmai (néptánc és zene)
és egy széleskörű, Somló-térségi értékmegőrző
találkozó legyen itt a kis falunkban, Kiscsőszön.
Mára úgy vélem beállt, megvalósult az általam
tervezett irány, s ennek nagyon örülök. (Valóban néptánctól dobogott, népzenétől, daltól
zengett a falu.) Cimbi elmondta még, hogy a
külföldi utaknak köszönhetően sok szakmai,
néptánc és zenekedvelő barátságot alakított ki,
s most ennek köszönhetően 7-8 fő amerikai zenehallgató is eljött a fesztiválra.. Németországból
ennél többen érkeztek, de még japán vendég is
hallgatta a magyar zenét Kiscsőszön. Új volt az
idén a vásári-rész kialakítása. Jónak bizonyult
ez a megoldás, mert az utca felszabadult, a gyalogosok (autók) könnyebben közlekedtek. Jó
kis rész-programnak bizonyult még a „parasztházi-mozi” is. Cimbi a rendezvény-sorozatot
a Somló-környékiek öntudatra ébredésének,
értékmegőrzésnek is szánja a fesztivál minden
kiállítójával, bemutatkozójával együtt.

Kovács Norbert Cimbi, az ötletgazda-főszervező hétfőn délelőtt, miután aludt már néhány
órát, így értékelt: - A tizenegyedik rendezvény
volt ez már a „Pajtafesztiválok” sorában, s úgy
érzem, mára kiforrta magát a rendezvény. Két

Nem maradhat ki a Fláre Beás sátor, a cigányság régi, keserves életmódjának, kultúrájának,
fejlődésének, hangszereinek bemutatása sem,
a cigánykenyér és lecsó megkóstolása. Fontos,
hogy gyűjtsék, megőrizzék a régi tárgyaikat (pl:
a teknővájó eszközöket, szerszámokat, a női
viseletek egy-egy öreg darabját). Cimbi nem
kevesebbet, mint azt célozza meg, hogy a Pajtafesztivál az Országos Táncház-találkozóhoz
hasonlóan nívós, széleskörű szakmai találkozó
legyen.
Vasárnap késő délután egyre csendesebb lett a
falu, de belengte még a levegőt az elmúlt napok
hangulata. Az árusok lassanként csomagoltak.
Néha kissé fátyolosodott az ég. Egy rendezkedő
hölgy a kocsma előtt azt mondta, lehet, hogy eső
lesz. Mindig esett eddig a fesztivál után, talán
megkönnyezi az idő is, hogy elmúlt…
Valóban, hétfőre virradóra bőséges, erdőt-mezőt
éltető, csendes eső siratta el a kellemes fesztiváli
napokat.
M. Mester Katalin
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Sportkonferencia
Devecserben június 9-én először
került sor sportkonferencia megrendezésére. A Gárdonyi Géza Általános Iskola TÁMOP 3.1.4 pályázata
keretében megtartott rendezvény
témája a labdarúgó utánpótlás nevelése volt, ezen belül kiemelt, nagy
hangsúlyt kapott az iskolánkban
elsőként megvalósuló Coerver–
módszer szerinti edzésprogram.
A konferenciának a Kastélykönyvtár adott helyet, a résztvevők a
tankerület és környékbeli iskolák
testnevelő tanárai, labdarúgóedzők
és egyéb érdeklődők voltak.
A Tankerület vezetője, Némethné
Takács Cecília köszöntője után Csík
Ferenc, a Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke nyitotta meg
a rendezvényt.

Az „Itt mindenki labdába rúghat”
szlogennel már többször is találkozhattak, akik figyelemmel kísérték az iskolában zajló, újszerű
edzésmódszert, s jól tudják, hogy
mögötte a mindenki számára elérhető lehetőség és segítség van,
de utal a labdarúgás lényegére is.
Az eddig elért eredményekről, az
innováció megvalósulásáról Halász
Lászlóné szakmai vezető és Mayer
Gábor projektmanager számolt be.
Majd Őze Tibor, az MLSZ Grassroots vezetője ismertette a Grassroots működését. /Grassroots: minden, ami amatőr foci: gyerekfoci
(óvodáskortól az ifiig) fogyatékos
foci; utcai foci; felnőtt csoportok
amatőr focija;veterán foci stb… A
kulcsszó az amatőr./

A Bozsik-program működéséről
a Veszprém megyei koordinátorok, Pődör Ákos és Pődörné Szilos
Krisztina tartott tájékoztatót. A
svédasztalos ebéd után dr. Tiszaker Ágnes a doppingellenes tevékenységről beszélt. Ő a Magyar
Antidopping Csoport vezetője, és
számos példát, tapasztalatot osztott
meg a hallgatósággal. Dr. Bánhidi
Miklós, a Nyugat-Magyarországi
Egyetem tanszékvezetője a brazil
utánpótlás nevelés témáját boncolgatta, érdekesen vont párhuzamot a
magyar és a brazil minta között. A
program a kávészünet után Szalma
József előadásával folytatódott, aki
a Coerver-módszerről beszélt, s ennek az iskolánkban folyó megvalósításáról. A mazsorett csoport színvonalas produkciója után Coerver

bemutató következett Szalma József
és Czémán Imre edzők vezetésével
az iskola pályáján. Itt mindenki –
minden gyerek - labdába rúghatott,
ügyességi és gyorsasági feladatot
végezhetett edzői irányítással.
Az iskola fúvószenekarának előadásában felcsendülő szignál és induló
hangjai után a mintegy 50 résztvevő
elégedetten, új szakmai ismeretekkel gazdagodva, eredményes napot
zárva távozhatott.
A sportkonferencia témája, az
előadók személye garantálta a nívós szakmai rendezvény sikerét.
Sok ilyen legyen még Devecserben!
Firczi Irma
tanár

Kuláksors, hajh!

Péter-Pál napja, június 29-e, a kuláküldözés
áldozatainak emléknapja
E nap, a betakarítás kezdete. Az emléknap célja, felidézni, megismerni
a múltat és nem feledni a bűntelenül megalázott, nincstelenné tett
emberek szenvedéseit.

lezáródott. Napjainkban sem ritkaság, hogy a közelgő érettségi miatt
nem jutnak el még az ’50-es évekig
sem, ill. csak érintik azt. Nehéz még
beszélni róla. Hinni is alig lehet!

vállalkozó, kisüzem- vagy géptulajdonos pl. cséplőgép). Kupec-kulák
(kereskedő). Politikai kulák (pl.:
papok, bankigazgató, tanár (egyetemi), volt csendőr, …)

A történelem-tanárnő azt mondja,
hogy a nyolcadikos gyerekek nem
hiszik el, hogy mit tett a Rákosi
rendszer a kulákokkal. Kimosolyogják a szavait. Azt sem hiszik,
hogy egy frappáns politikai viccért
akár börtön is járt. Igaz, az is, hogy
a jelenlegi 50-60-as korosztálynak
írt történelemkönyvek anyaga valaha is a II. világháború eseményeivel

Valóban, kell időt hagyni arra, hogy
letisztuljon a múlt. De léteznek
tények, amelyeket az idő múlása
– bármennyi évtized is teljen el –
nem tud megváltoztatni.

1952. évi kuláklistázás során kuláknak tekintették azokat a parasztembereket, akiknek 25 kat. holdat
meghaladó földdel bírtak. Számuk
jórészt a földművelők közül került
ki.

Az 1950/51-es összeírás a kulákokat
az alábbiak szerint csoportosítja:
Földdel rendelkező kulákok. Ipari-kulákok (malmos, kocsmáros,

Az 1952-ből megmaradt felmérések
szerint 1,2 millió parasztcsaládból
800 ezernek nem maradt vetésre, s
fogyasztásra sem gabonája. Ez volt
a padláslesöprés időszaka. Mindenért büntették őket, s 400 ezret el is
ítéltek „közellátási bűntett”, koholt
vádak alapján. Később legtöbben a
megalakított Tsz-ekben művelték
földjeiket, gondozták állataikat
vagy éppen dolgoztak tovább az –
ipari kulákok is – az államosított
cséplőgépükön, malmukban.
Sokaknak, erőn felül kellett beszolgáltatni, s el kellett viselni az
akadékoskodó, mondvacsinált
hiányosságokból fakadó, idegőrlő
büntetéseket

Ugyancsak hasonlókat szenvedtek
el a földművelő, módosabb gazdák
mindenütt az országban. Devecserben a Kallók, Bukovicsok, Borsok,
Markosok… És persze minden településnek még sokáig megvoltak az
„ellenségei”. Az ellenségképet maga a
rendszer, és Rákosi véleménye tartotta
életben. 1953. július 11-én a Budapesten tartott pártaktíván a következőket
mondotta: „Mi azért javasoltuk a kuláklista megszüntetését, mert rengeteg
visszaélésre és fölösleges zaklatásra
adott okot. (…) .nemegyszer dolgozó
középparasztok kerültek fel a listára,
és utána őket ugyanúgy korlátozásnak és zaklatásnak vetették alá, mint
a kulákokat. Ezért szüntettük meg a
kuláklistát. De a kulák kulák maradt,
listával vagy lista nélkül. Akinek efelől
valami kétsége lett volna, az tapasztalhatta most az utóbbi napokban, amikor megnőtt a kulákok szarva. A mi
dolgunk most, hogy letörjük a megnőtt
szarvukat.” Szavait nagy derültség és
taps követte a jegyzőkönyv szerint. Ezt
a reakciót várta el az aktíváitól. S ők
teljesítették Rákosi elvtárs elvárását…
Ez akkor olyan világ volt!
M. Mester Katalin
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Nováky (Novák) Lajos emlékezete
Tilhof Endre nyugalmazott ajkai könyvtárigazgató Devecseri életrajz lexikonában kerestem az
ez évi kerek évfordulósok neveit. Így találtam
Nováky Lajos plébánosra, aki 130 éve született.
(Rábaszécsény, 1885. július 28.) - A középiskolát Győrben, a teológiát Pozsonyban végezte.
1908-ban a kapucinusok rendjében szentelték
pappá. Ezután Móron lett káplán, majd 1915 18 között tábori lelkészként megjárta az orosz,
olasz és szerb harctereket. Számos háborús érdemrenddel és érdemkereszttel tüntették ki.
1919-ben került Felsőiszkázra, 1920-ban Rédére
káplánnak. 1927-ben nevét Novákyra változtatta. 1935. április 9-től 17 éven át volt Devecser
plébánosa. Első itteni ténykedése, hogy megszüntette a templom körüli piacot. 1939-ben új
orgonát építtetett, templomi zenekart szervezett,
megnagyobbíttatta és tataroztatta az elemi iskola épületét. A kultúrház részére mikrofont és

hangszórókat, az iskolának filmvetítőt vásárolt.
Aktív résztvevője volt a kisváros és környéke
közéletének. Községi képviselő, iskolán kívüli
népoktatás előadója, a Somló Bizottság igazgatója, a Kaszinó választmányi tagja, a Katolikus
Legényegyletnek, a Katolikus Gazdakörnek, a
Katolikus Ifjúsági Egyesületnek, a Katolikus
Leányklubnak, a Jézus-szíve Gárdának vezetőjeként tiszteletet érdemelt ki. 1940-től pedig a
Magyar Élet Pártja helyi vezetője, a Vöröskereszt
fiókegylet elnöke, majd 1941-től a „Devecsei
Ujság” szerkesztőbizottságának elnöki posztját
is betöltötte. 1942-től püspöki tanácsos volt. - A
hálás utókor, a mai devecseriek emlékét szeretettel megőrzik.
Fotó: archív
Devecser, Czeidli József

A Katolikus Legényegylet egyházi elnöke
Nováky Lajos plébános

Régi díszoklevél
Kedves régi ismerősöm, Jendrics Józsefné, Anikó
értékes dokumentumokkal lepett meg a napokban. Megsárgult, foszladozott papírdarabokat
adott át nekem féltve őrzött kincsei közül. Az
egyik legépebben megmaradt, finom tapintású
arany díszoklevél 1884-ből származik. Szalay Ottót tüntették ki vele a Devecser Vidéki Gazdakör
által rendezett tenyészállat kiállítás- és vásáron,

Szalay Ottót kitüntető arany díszoklevél 1884-ből

kertészeti, méhészeti és gazdasági mag-kiállításon a bemutatott méhészeti tárgyaiért. Tilhof
Endre nyugalmazott ajkai könyvtárigazgató Devecseri életrajzi lexikonában olvasható, hogy
Szalay Ottó postamester 1883-tól vezetőségi tagja
volt ennek a szervezetnek és jeles méhészként
ismerték a Somló környékén. A többi anyagban viaszpecséttel ellátott okiratok találhatók,

amelyek részletes kutató elemzést igényelnek.
A kisváros helytörténeti anyaga ezzel tovább
bővült, gazdagodott, elismerve az ajándékozó
nemes lelkű cselekedetét.
Fotó: Czeidli József
Devecser, Czeidli József
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Az önkormányzat hírei
		- amiről a devecserieknek tudni kell
		Nyilvános képviselő-testületi ülés 2015. június 23.
Napirend előtt Ferenczi
Gábor polgármester
üdvözölte a meglepően
nagy számú érdeklődőt.
(Mintegy 30-an voltak.)
A külkapcsolatok fejlődésével kapcsolatban elmondta, hogy június 3.
és 6. között az Önkormányzat küldöttsége Nagypalád-Fertősalmás
testvértelepülésen járt, ahol részt
vettek a Trianon-i megemlékezésen és egyéb rendezvényeken. Átadták az összegyűlt pénzadományt.
Augusztus 14-21. között viszontlátogatásra kerül sor, amely beutazási engedélyhez kötött. Ugyancsak devecseri delegáció utazott
Csóka településre (Vajdaság), ahol
aláírták a testvértelepülési szándéknyilatkozatot. A polgármester
ismertette a folyamatban lévő
pályázatokat. Beadott pályázatok:
Térségi esélyegyenlőség javítása, Intézmények energiaellátása
(napelem), Az óvoda étkeztetési
feltételeinek javítása, Rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatás, Műfüves kispálya építése,
Gépkocsi beszerzése.
Napirend:
1. Módosítani kellett az SZMSZ-t,
mert az 1. sz. mellékletet ki kellett egészíteni a televízió műsor
szolgáltatása és támogatása kormányzati funkció kóddal. (Könyveléstechnikai ok.)
2. Módosításra került a 2015. évi
költségvetési rendelet. Az októberi
állapotokhoz viszonyítva 5 fővel
növekedne a létszám: 2 mezőőr, 2
karbantartó, 1 startmunka-program vezető. Ez utóbbi posztra Molnár András Kadocsát javasolták.
A Gazdasági Bizottság nem hozott
döntést, 4 főt javasolt. Az eredeti
javaslatot 4 igen, 3 nem szavazattal
elfogadta a testület.
3. Az Oktatási Bizottság 2014-ben
5 ülésen 8 napirendet tárgyalt és 15
határozatot hozott. A választások
után alakult Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság 3 ülésen 4 napirendet tárgyalt, 11 határozatot hozott.

4. A testület tudomásul vette a
Sportegyesület 2014. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatást
(2.500.000 Ft.)
5. A SZILTOP Oktatási Nonprofit
Kft. a Rába Gimnázium által végzett képzéséhez a devecseri iskola
épületében teremhasználatot kért,
amelyet a testület jóváhagyott.
Mayer Gábor iskolaigazgató, képviselő elmondta, hogy nagyon jó a
kapcsolat a két intézmény között.
4 termet tudnak biztosítani. Devecsernek is jó az együttműködés,
hisz az esti gimnáziumban már sokan érettségiztek. A tanárok közötti munkakapcsolat is eredményes.
6. A képviselő-testület a Devecser
Város Önkormányzata és a Talajerőgazdálkodási Kft. (Pápa) között
létrejött közszolgáltatási szerződést módosítja és a rendelkezésre
állási díj összegét 10.000 Ft/hó+ÁFA összegben határozta meg.
7. A testület a Devecseri Fúvósok
Közhasznú Egyesület részére működési célra 1.610.000 Ft támogatást biztosít.
8. Felvetődött egy ipari park létesítése a Meggyeserdőn mikro-,
kis- és középvállalkozók részére.
Ehhez korszerűsíteni kell a villamosenergia-hálózatot. Pályázni
kell, az igényt az Eon-hoz kell
jelezni.
9. Az önkormányzat szerződést köt
a Magyar Térképház Kft-vel 85.000
Ft+Áfa összegért az Ajka-Devecser
térképen való megjelenési lehetőségért.
Vegyes ügyek:
- Esély van újabb ingatlanok értékesítésére.
- A Művelődési Ház udvara és környékének földmunkáira 329.000
Ft+ Áfa-t fizettek. Tovább kell
folytatni a rendbetételt a nagyobb, használható területért.
- Eredményes a kistraktor beszerzésére kiírt pályázat (6.520.000
Ft).

- Ferenczi Gábor polgármester és
Óvári Márton önkormányzati
képviselő megköszönte a Művelődési Ház és az Önkormányzat
dolgozóinak a 3 napos rendezvényen végzett munkájukat.
- Bendes István jegyző közölte,
hogy a nyári diákmunka július
1-jén indul. Jelentkezők már
vannak. Fel kell venni a Munkaügyi Központtal a kapcsolatot.
- Mayer Gábor képviselő megköszönte Szalma József munkáját.
Kérte továbbá, hogy az önkormányzat ősztől fizesse elő a
Naplót az iskola részére.
- Személyes ügyek is felvetődtek az ülésen. Bognár Ferencné képviselőnő felolvasott egy
neki címzett email üzenetet,
amelyben egy meg nem nevezett
személy leírja (nem szó szerint
idézem), hogy a polgármester úr
jól dolgozik, jó ötletei vannak.
Gratulál a startmunka-program
beindításához és megköszöni a
testvértelepülésekkel létesített
kapcsolatot. A képviselő asszony
a saját véleményével megerősítette az üzenetet.
Elmondta, hogy az alpolgármester
ellentevékenységet folytat, hátráltatja a polgármester és a hivatal
dolgozóinak a munkáját. Kérte,
hogy a polgármester vonja vissza
az alpolgármester megbízatását. A
polgármester válasza a felvetésre:
Nem tud hirtelen választ adni. Úgy
véli, minden poszton a tisztesség és
a szakmaiság a legfontosabb, pártpolitikától függetlenül. Az ügyet a
testület tagjaival át kell beszélni!
Kozma György alpolgármester reakciója: „Nincs mit mondanom.
Azt hiszem, nem is kell!” Holczinger László képviselő véleménye,
hogy dolgozni kell, nem támadni
azt, aki dolgozik. Nem kell személyeskedni!
További hozzászólás és vita nem
volt.
Váti Ferenc

Rendkívüli nyilvános
képviselő-testületi ülés
2015. július 14.
Napirend:
1. A Bakonykarszt Zrt. Elkészítette Devecser szennyvízelvezető, és
tisztító viziközmű és ivóvízellátó
rendszer gördülő fejlesztési tervét a
2016. és 2029. közötti időszakra. Az
önkormányzat minden fejlesztést
támogat, de a nagy összeg miatt
csak pályázaton elnyert pénzzel
tud részt venni a tervek megvalósításában.
2. A testület az Attila király utcai orvosi rendelő felújító festési munkáinak elvégzésére a legalacsonyabb
összegű ajánlatot tevő Szabó Balázs
(Devecser) egyéni vállalkozót bízza
meg 26.700 Ft összegben.
3. A Szabadság téren és a Sümegi
úton tervezett gyalogos átkelők
közvilágítása kiviteli tervének
elkészítésére a Kiss és Társai Kft
(Ajka-Bakonygyepes) kapott megbízást 368.300 Ft összegben.
4. A testület utólagosan hozzájárult,
hogy az Önkormányzat tulajdonát
képező „kivett kialakított terület”
4 ha 3871 m2 ingatlanából a telekmegosztást követően a KDO
Product Zrt., a Neckearth Kft., és
a nWoo Kft. (Budapest) a devecseri
0162/15 hrsz-ú ingatlant fióktelephelyként bejegyeztessék.
5. Szükséges volt a településrendezési eszközök megújítása, aktualizálása az alábbi tervezési területek
vonatkozásában: - intézményi tartalékterület szabályozása a Bocskai
utcában, - parkolási övezet kijelölése az Árpád utcában, - ipari park
legkisebb telekmérete és a kötelezően betartandó beültetés, - a Széki-tó
melletti szivattyúház övezetének
kijelölése, - különleges beépítésre
nem szánt bányaterület kialakítása
a Tornakavics Bányászati Kft. területén, - a 8-as út és a vasút közötti
terület átminősítése.
6. A képviselő-testület az Eszterházy u. 1. sz. alatti 80 m2-es lakóházat
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bérbe adja Simonné Boros Adrienn
védőnőnek.
7. Kozma György alpolgármester
tájékoztatóját a Timber Metal Kft.
által végzett 2 csarnok bontásáról
és építéséről heves vitát váltott ki.
A beszámolót 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadták.
8. A használtcikk piac működéséről
szóló tájékoztatónál az üzemeltető
nem jelent meg. Ferenczi Gábor
polgármester elmondta, hogy hatályos szerződés van. Az önkormányzat érdeke a bérleti díj beszedése, a
vállalások teljesítése (szemétszállítás, közüzemi díjak fizetése, stb.).
Nem mindegy az árusoknak, hogy
milyen körülmények között dolgozhatnak. A bérlő nem tudta vállalni

a határidőket. Humánus szempontból néhány határidőt őszre „toltak”
el. Stratégiailag fontos a használtcikk piac működése Devecserben.
Kozma György alpolgármester
figyelmeztetett az emberi kapcsolatos fontosságára és a szerződések betartására és betartatására.
Jelenleg az üzemeltetőnek nincs
tartozása az őszig meghosszabbított határidő miatt. Ezt erősítette
meg Bendes István jegyző, továbbá
elmondta, hogy a Meggyeserdőn
az E.on a villanyvezeték kiépítését
másfél-két év alatt tudja elvégezni,
amely a vezetékrendszer cseréjével történik meg. Bognár Ferencné
képviselő asszony véleménye: ha
a Meggyeserdőn nem rendeződik
a helyzet, a lomisok visszajönnek

a városba. A jövőben mennyire
lesz megbízható az üzemeltető? –
tette fel a kérdést, hisz csak több
felszólítás után fizetett. A testületi
ülésekre sem jön el, hiába hívják
meg. A polgármester a válaszában
közölte, hogy az önkormányzat és
az üzemeltető között v an a szerződés, ezért az önkormányzat nem
kötheti ki, hogy ki árusíthat, és ki
nem. A városban az engedély nélkül
árusítókat meg kell büntetni. A tájékoztatót 6 igen, 1 nem szavazattal
elfogadták.
9. A képviselők tudomásul vették
a startmunka program működéséről Molnár András Kadocsa szóbeli
tájékoztatóját. (Riport egy későbbi
számunkban.)

Vegyes ügyek: - A törvényességi
észrevételt elfogadták, korrigálták. – A Devecseri Sportegyesület
Ford Tranzitjának javíttatását az
önkormányzat vállalja. – A Biztos
Kezdet Gyermekház rezsiköltségét 2016. december 31-ig fizeti az
önkormányzat. – A régi temetővel
kapcsolatos fellebbezést az illetékesek elfogadták. Egyenként lajstromba veszik az értékeket a temetési
szokások fenntartásával. – Elvi állásfoglalás született a migrációról,
amely szerint Devecser nem fogad
be bevándorlókat. – Augusztus közepére várják a nagypaládi-fertősalmási küldöttség látogatását.
Váti Ferenc

EMBERMESÉK

„Szép, tartalmas életem volt, jó visszagondolni rá”
Molnár Ferencné Magdikával mindig jó találkozni. Ha az utcán összefutunk, csak néhány
mondatot váltunk, de derűje így is rám ragad,
és jókedvre hangol. Hosszabb beszélgetés reményében meglátogattam. Jól kezdődött a napja. A
reggeli postával jött az értesítés, hogy – életében
először – nyert egy rejtvény megoldásával. Bízva
abban, hogy nem rontom el az örömét, arra
kértem, mesélje el élete történetét.
- 1942-ben a Kálmán család második gyermekeként születtem Tüskeváron. Nagyon szegény
körülmények között éltünk. Édesapám lovas ko-

csival járta a devecseri, jánosházai piacokat. Vitt,
hozott árut, és utasként néhány forintot haza. Ez
a kevéske pénz is elapadt, amikor fiatalon meghalt 1955-ben. A nehéz sor még nehezebb lett.
Nővéremet nagynéném vitte magához Budapestre, hogy enyhítsen gondjainkon. A szegénységet
is meg lehetett szokni. Nem lógtunk ki nagyon a
sorból, hisz a körülöttünk lakók is hasonló körülmények közt éltek. Tüskevárt nagyon segítőkész,
melegszívű emberek lakták és lakják ma is. Az
iskolában is egyenlő mércével mértek. Nagyszerű tanárok, tanítók oktattak: Dunai Sarolta,
Németh József, Persaits Gyula, Csiszár Béla és
László Jenő igazgató. Rend, fegyelem, esetenként

szigor volt az iskolában. Egy alkalommal rossz
fát tettünk a tűzre. Büntetésül 500-szor kellett
leírni: „Az építsük, szépítsük mozgalom minden
tanulóra vonatkozik”. De ugyanebben az iskolában színdarabot játszottunk, néptáncoltunk,
futóversenyekre, szpartakiádokra jártunk, ahol
Barták Béla tanár úr volt a főszervező. Minden
tanítási szünetben dolgoztam erdőben, szántóföldön. A legszebb feladatom volt, amikor a
környék kisebb gyerekeire „kellett” vigyáznom.
Játék közben sokszor elképzeltem, hogy milyen
érzés lehet felnőttként hivatalosan is gyerekekkel

Az édesanya (élt 47 évet), ölében Szilárd

A hetedikes Magdika Tüskeváron

A végzős szakiskolás 1961-ben

„Szegény vagyok, szegénynek születtem”

(Folytatás a 8. oldalon)

-8(Folytatás a 7. oldalról)
foglalkozni. A magyar tanárom „belém láthatott”, mert 8. után a tanítóképzőbe szeretett volna küldeni. Mentem volna ezer örömmel, de a szegénység
nem engedett el. Az álmaim veszni látszottak.
A vágyak valóra válnak
- 17 éves voltam, amikor a védőnő javaslatára jelentkeztem a Fővárosi Gyermekgondozónő-képzőbe. Itt a képzés ingyenes volt. Nagyon nehezen tudtam
elszakadni édesanyámtól, a falutól, az erdőtől, mezőtől. De amikor három
hónap elméleti képzés után kivittek bölcsődékbe gyakorlatra, megszilárdult
az elhatározásom, hogy minden lelki és anyagi nehézség ellenére elvégzem az
iskolát. Nővérem sokat segített. Minden gondom feledtették a hetes bölcsőde
apróságai. Hétfőn hozták őket a szülők, szombaton vitték csak haza a kicsiket. Életem nagy eseménye volt, amikor 1961-ben az iskolai eskütétel után
Devecserben dr. Kondor István előtt is letettem az esküt és megkezdhettem
a munkát a devecseri bölcsődében. Beteljesült az álmom. Gyerekek és

Alapítva 1927-ben
nagyszerű munkatársak között lehettem. Minden nap csoda és ajándék volt
számomra. 1976-ban férjhez mentem Molnár Ferenchez. Hívtak a munkahelyére Zánkára, de én képtelen voltam feladni a munkahelyemet és itt hagyni
a jól ismert devecserieket. Nekem lételemem, ha az utcán rám köszönnek,
kicsit beszélgethetek. Szeretem az embereket. Talán ezért is váltottam 25 év
után munkahelyet. A devecseri kórház 3. sz. belgyógyászatának krónikus
osztályára mentem. Az idős, kiszolgáltatott emberekért akartam dolgozni.
Tudtam, hogy egy jó szó, egy simogatás csodát tud tenni. Amikor 1995-ben
megszüntették az osztályt, együtt sírtunk ápolók, betegek, mentősök. A két
csodás, családias munkahely után nem kerestem újat. Nyugdíjba mentem.
2007-ben meghalt a férjem. Egyedül maradtam, de szinte sosem vagyok
egyedül. Szilárd fiam és Tímea menyem szinte minden nap itt van. A két
unokám: Zserardin és Márk is jön. Barátnők, jó ismerősök is be-beugranak.
Kéthetente megyek a szülőfalum temetőjébe, mert a tüskevári gyökerek nem
szakadtak el. Jól ézem magam. Elégedett vagyok a sorsommal.
Váti Ferenc

Férj és feleség a két unokával

Csipszerné és Magdika a bölcsődés csoporttal

Magdika fia: Szilárd, két unokája, és menye: Tímea

70 évesen gyalog a Somló tetején Henn-né Zsuzsával
A bölcsőde dolgozói 1977-ben
Ül: Szalainé, Bakné
guggol: Molnárné, Szladovicsné,
Fülöpné, Ácsné, Buzásné Margit,
Buzásné Teri
3. sor: Riegerné, Lőrinczné, Feketéné,
Csipszerné, Müllerné, Hegyiné
4. sor. Takácsné, Vargáné, Benkéné,
Batóné, Csurgainé, Nagyné,
Ferenczi Rózsika
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Németh Péter a rádióamatőr
A kisvárosban sokan ismerik Németh Pétert, a hatvanas éveiben járó
vaskovács-mestert. De talán azt kevesen tudják róla, hogy megszállott
rádióamatőr. Ottjártamkor is kedvelt hobbijának hódolt, rádiózott. Kérdéseimre örömmel válaszolva elmondta, hogy az ipari iskola elvégzése után,
a honvédségi előképzés során ismerkedett meg és szerette meg a rádiózást.
Sokat köszönhet oktatóinak, Gacsal Kálmánnak és Erdélyi Jánosnak, akik a

morzézásra és a rádiózás műszaki alapismereteire tanították. Napi két-három órát ül a rádió előtt, hol élő beszéddel, hol morzézással tart kapcsolatot.
A Kárpátaljai magyarok felé rendszerességgel adja hívójelét (HA2NEP). A
hadseregből első osztályú távírászként szerelt le, amit katonaigazolványa
bizonyít. Legtávolabbi összeköttetése Új-Zélanddal, Japánnal, Amerikai
Egyesült Államokkal volt. De kis szigetek felé is forgalmazott már, ahová
a rádiósok kitelepülnek, így Mauritiusra (Indiai-óceán).Gyakran hívják
egymást a finn Olga Helénnel ( hívójele: OH6MM), akivel a híres népi
eposzukról, a Kalevaláról is szót ejtettek már. Továbbá elmondta, hogy
általában az időjárásról, a lakóhelyről szoktak informálódni, így tabu
téma a politika, az uszítás és a reklám. A nemzetközi nyelvet használják.
amely az angol és a német szavak rövidítéseiből, valamint kódokból áll
össze. Katasztrófa helyzetben pedig kötelességük továbbítani az információkat. 2010-ben a vörösiszap-katasztrófa idején számos itteni hírrel
szolgált. - Sajnos ma már a fiatalok a rádióamatőrséget nem választják,
itt az okostelefon, az internet, s a fiaimat sem érdekli már - méltatlankodik. Közben azt is megtudom Németh Pétertől, aki egyben az „izzó vas
szerelmese”, hogy több helyen is bemutatkozik, készül a 14. alkalommal
megrendezett vései (Somogy megye) országos kovácstalálkozóra, majd
a budavári mesterségek találkozójára. De szeretne ott lenni a sárosfői
kutyakiállítás kísérő rendezvényén is.
Fotók: Czeidli József
Devecser, Czeidli József

Németh Péter a rádióamatőr rádiózás közben

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Fehér Jenő Zoltán

halálának második évfordulóján.
Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt,
Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál.
Tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te vagy,
Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben örökre megmaradsz.

Szerető édesanyád,
testvéreid és családjuk
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Éjszakai pincetúra a Somlón
Már harmadik alkalommal szervezte meg a Somlói Borok Boltjának
tulajdonosa Cartwright Éva (szül:
Németh Éva) az Éjszakai pincetúrát
a Somlón június 21-én. Igen hos�szas és alapos szervezést igényelt a
negyvenegy (41!) pince és a három
(Szent Ilona-, Szent Margit- és a
Szent Márton-) kápolna bevonásával összeállított tartalmas program. Mert nemcsak borkóstolásra,
bográcsozásra, grillezésre várták a
hegyre látogatókat, hanem dzses�szre, könnyűzenére, de még kórusmuzsikára, kamarazenére is. A
Margit-kápolnában a Somlóország
I. és a hamarosan megjelenő Somlóország Istenadta szép vidék című

II. kötetről is beszélgethettek az
érdeklődők a szerzővel M. Mester
Katalinnal. A Szent Ilona-kápolnában Wágner Szilárd orgonaművész
kíséretével Marton Lívia nagyalásonyi kántor zsoltárokat énekelt.
E pár sor csak kivonata annak a
széleskörű rendezvény-palettának,
amit nyújtott a somlói hétvége és
éjszaka az érdeklődőknek.
Jövőre ismét tervezik a már – rövidesen – hagyományossá váló nap
megszervezését. Úgy hírlik, aki
„belekóstolt” a boron kívül a nap
ízébe, az nem menekülhet a hegy
vonzásából…
MMK

Somlói Borok Boltjában vehették át a „Borútlevél” felmutatásával a
jutalom-pólót
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Ismét egészségnap volt Devecserben…
Június 20-án szombaton
Devecserbe települt ki
munkatársaival együtt
a Dr. Gaál Edit vezette
Egészségfejlesztési Iroda.
A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás által elnyert pályázati pénzből (Európa Unió Szociális Alapjából TÁMOP-6. 1.2/
LHH/11-B-2012-0028)) finanszírozzák az „Egy egészségesebb kistérségért” Egészségfejlesztési Iroda
munkáját, melynek lehetőségeként
a Somló-környék 27 településén
közel 20 szakember váltakozó bevonásával végeznek egészségügyi
szűréseket a lakosság körében. Az
elmúlt időben komplex szűrésen
vehetett részt Somlóvásárhely,
Csögle, Nagyalásony, Nagypirit,
Noszlop, Kerta, Doba, Somlószőlős lakossága tájékoztatott Dr. Gaál
Edit. A komplex szűrésen túl- szinte
minden érintett településen végeztek érrendszeri, csontsűrűség és
állapotfelmérést. A komplex szűrés
a következő területeket fedi le: vérnyomás-, érszűkület-, vércukor-,
csontsűrűség, testzsír mérés, testtömeg index-számítás. Bőrgyógyász
szakorvos melanóma szűrést is
végzett ezen a napon Devecserben.
Látásvizsgálaton valamint szájápolási tanácsadáson, szűrésen is részt
vehettek a megjelentek. Mozgásszervi betegségek megelőzéséről és
kezeléséről tanácsokat is kaphattak
az érdeklődők. A fent jelölt tele-

püléseken is komplex méréseken,
vizsgálatokon vehetett részt az önmagával törődő lakosság.
A szűrések ingyenesek, nem kell
időpontot kérni, hanem csak helyben kell kicsit sorban állni vagy
még azt sem, hiszen a sok területre
kiterjedő vizsgálatok között megoszlik a nép, mondja egy vérvételre készülő hölgy. A szűrések mellé
életmód tanács is jár, hiszen rendkívül fontos a megelőzés, folytatja
az irodavezető a munkájukról szóló
összefoglalót. Sikerként könyvelik
el a szombatjaikon is szolgálatban
álló egészségügyi dolgozók, hogy
szűrtek már ki rosszindulatú daganatos megbetegedést, szájüregi,
további kezelésre szoruló problémát éppúgy, mint rendellenes
bőrelváltozást. Fontosnak tartják
ezt a munkát, amit jól érzékelhető
közvetlenséggel, derűvel végeznek,
pedig sokan „megmérettetik” magukat. Persze a megjelenteknek
csak örülni tudnak, hiszen így valósíthatják meg legjobban azt a feladatot, amelyet a pályázat kapcsán
teljesíteniük kell. Figyelmességben,
közvetlenségben nincs is hiány, a
legnagyobb segítőkészséggel, türelemmel végzik a méréseket.
Sayour Rim doktornő fél egykor
már a 45. ember száj-szűrését végzi,
s még nem unta meg, hogy tanácsokat adjon a szájhigiénére vonatkozóan. Többek közt elmondja,
hogy a rágás rendkívül fontos, ezért
bőven kell rostos ételeket (zöldségfélék, teljes kiőrlésű gabonaneműk..
stb.) fogyasztani. A turmixok, pé-

pes ételek nem kedveznek a fogazatnak, mert nincs nyáltermelés,
ami a száj Ph-ját optimális szinten
tartja. Az emésztés, a jó emésztés
már a szájban kezdődik, emeli ki a
Doktornő. A körkörös mozdulatokkal végzett, fogínykímélő fogmosás
lényegét is elmagyarázza a köréje
gyűlő néhány embernek. Megfelelő
szájápolás mellett is óva inti a jelenlévőket a (gyakori) cukros, édes
italok (kóla, egyéb üdítők, cukros
tea..stb.) fogyasztásától. Elmondja
még, ha mindenképpen olthatatlan
vágyat érzünk édességre, akkor a
csokoládét válasszuk inkább (mértékletesen fogyasztva) a cukorka
helyett. A csokoládé a kakaóvaj tartalma miatt kevésbé károsan hat a
fogazatra, mint a cukor. A csontsűrűség vizsgálatnál is táplálkozási,

életmódbeli tanácsokkal látják el az
arra rászorulókat. Többek közt azt
is megtudhatjuk, hogy a napsütés
elengedhetetlen tényezője a szervezet D-vitamin ellátásának. Napoztassuk a bőrünket a nem „veszélyes”
órákban, valamint aludjunk eleget,
mert az alvás segíti szervezetet a
normális, kiegyensúlyozott működésben.
Az egészségfejlesztő iroda vezetője
elmondta még, hogy a fő projekt
július 31-én lezárul, de más, változó
működéssel az egészségügyi-csapat
dolgozik tovább, a finanszírozás is
folytatódik…, az ő és remélhetőleg
a térség lakóinak megelégedésére,
örömére.
M. Mester Katalin
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Szülői szeretet madáréknál
Néhány éve egy molnárfecske-pár
építkezésbe kezdett kapualjunk
egyik szögletében. Öröm volt nézni szorgalmukat, ahogy sort sorra
raktak. Ám egyszer csak hirtelen
leállat a munka. Elfogyott volna az
építőanyag? Ezen segíteni kell! Sarat
kevertünk, szalma, széna töredéket
szórtunk a körletbe. Fittyet hánytak
rá. Hát, persze! Nyilván előbb huncutkodtak egymással, és csak megkésve foglalkoztak a jövővel. A félig
kész fészekben is kikeltek a fiókák és
sikeresen el is hagyták azt. A csonka
kis otthon árván maradt. Igaz, hogy
tavaly is, tavalyelőtt is szemlét tartott
egy-egy fecske. Láthatóan egyiknek

sem nyerte meg a tetszését, amit valószínű kívül is vitt, mert nem érkezett
több érdeklődő. Az idén örömmel
láttuk, hogy új lakók érkeztek. No,
nem fecskék, hanem egy gyönyörű
rozsdafarkú pár. Valószínű halottak az új stadion tervéről, mert ők
is a már alaposan megkeményedett
„várfalon” belül új lakást béleltek
ki maguknak. Ragaszkodtak a hagyományhoz; előbb a fészek, aztán
a gyerek. Hamarosan a kicsik nyújtogatni kezdték magukat és tátott
csőrrel követelték a mindennapit.
A környék rovarainak befellegzett.
Rozsdafarkú mama, papa retúrt váltva fáradhatatlanul cikáztak a fészek

és az eleség között. Az eredmény nem
maradt el. Alig két hét múlva hangos,
izgatott csettegés hallatszott be a lakásba. Az ajtó előtt a lépcső aljában a
rozsdafarkú szülők csettegtek, idegesen szaladgáltak, ugráltak. Ahogy feleségemmel közeledtünk feléjük csak
hátráltak, de nem mentek távolabb.
Hívtak, csalogattak bennünket. Sejtettük, mi lehet a baj. Első repülésre
merészkedett egyik fióka. Valahol
a közelben lehet. A virágláda alatt
rezegtette rövidke kis farkát. Árpi
szomszéd létráján fel, irány a fészek,
amelynek alján két kis tollas lapított.
Még le sem ültünk a szobában, amikor kintről ismét csettegés, csattogás

hallatszott. A kis rozsda papa az ajtó
előtt a korláton – ahol az imént még
én álltam – toporgott és sürgető
hanggal kérte ismét a segítségünket.
Hát még egy kicsi végzett röpgyakorlatot? Megleltük őt is. Hogy a szülők
korholták-e a két „rosszalkodót”, nem
tudom, de azt igen, hogy ha lehet
még nagyobb szorgalommal hordták az eleséget. Izgatott csettegésüket kellemes madárhangra váltották,
amit mi gyönyörködve hallgatunk és
reménykedünk, hogy ezek a kedves
kis madárkák jövőre is sok örömet
szereznek nekünk.
Váti Ferenc

A kövirózsáról…
A népi gyógyászatban leveleinek nedvét kisebb sérülések, gyulladások
kezelésére használják. Ugyancsak e présnedv gyógyíthat égést, kisebb
bőrsérülést. Enyhíti a rovarcsípés utáni viszketést, gyógyítja a száj-, arcés középfülgyulladást, de még az övsömör okozta bántalmakat is segíti
elmulasztani. Forrázatát teaként torokgyulladásra, hörghurutra, lázcsillapításra, kisebesedett száj és afta gyógyítására is lehet alkalmazni. Kinyomott
levét tehetjük a jól feláztatott tyúkszemre, szemölcsre, futószemölcsre is.
Többszöri alkalmazásával sikerrel járhat a beteg.

8460 Devecser, Vasút u. 37.
Tel.: (88)224-052 ∙ Fax: (88) 502-512
www.devagro.hu
e-mail:agrokemia@devagro.hu
Értesítjük Tisztelt Vásárlóinkat, hogy Devecser,
Vasút u. 37. sz. alatti telephelyünkön
az alábbi nyitvatartási időben:
Hétfő – Péntek: 700 – 1500-ig

GÁZOLAJ ÉRTÉKESÍTÉSI AKCIÓ!

2015. június 22-től 2015. augusztus 31-ig
Azonnali fizetés esetén és 80 liter vásárlása felett
8 Ft/l árengedményt adunk!

Vállaljuk szemes termények szárítását, tisztítását
és tárolását.

A betakarított terményeket
gyors fizetéssel megvásároljuk

A sziklakertek kedvelt növénye bástyákon, tetőcserepeken is előfordul.
Igen jól tűri a szárazságot, s a laza meszes talajt kedveli. A X. században
Nagy Károly utasítására a tetőkre kövirózsát kellett ültetni, úgy tartották,
hogy az megvédi a házat a villámoktól és a boszorkányok ellen is hatékony.
Ezen ma már csak mosolygunk, de nem baj, ha van egy-két tenyérnyi
helyen a kertben vagy a tyúkól tetején viruló kőrózsánk..
(MMK)

saját- és külső telephelyeken.
Információ: Puskás Szabolcs
tel.: 06-70-3383-896
Várjuk szíves érdeklődésüket!
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Kérdezik, javasolják, Csak a módszer
változik, a lényeg
választ várnak
Sok emberben fogalmazódnak meg én is): Mikor lesznek kijavítva a vár- örök
kérdések, okos ötletek, javaslatok. kerti játszótér padjai? Érdemes-e?
Írni lényegesen szeretnek. Szóban
közölt mondandójuk, ha az egy
közösséget érint, helyet kell, hogy
kapjon. Van, aki nevét adja ehhez,
van, aki névtelen akar maradni. (Az
előbbi a helyesebb!) Ők is, én is úgy
gondoljuk, hogy a Devecseri Ujság
adhat ehhez lehetőséget. Külön nyereség, ha az illetékesektől válasz is érkezik. A próbarovat indul. 1. menet.

1. Székely Arnold: Miért a focipálya
környékén vannak az öntöttvas lábú
padok, amelyek régebben a templom
körül álltak? Jó szolgálatot tennének
a város közterein, pl. a Hangya ABC
előtti parkban.
2. Havasi Sándorné, és a Csokonai utca, és környékének lakói:
Meg lehetne-e nyitni a temető és
a Csokonai utca közötti átjárót a
kórháznál? Nagyot kell kerülni a
környéken lakóknak, ha a belvárosba akarnak eljutni. Régebben ez az
út járható volt, amelyet elsősorban
az idősebbek vettek igénybe.

Lehet-e tenni valamit azért, hogy a
gyerekeknek ne a csikkekkel teleszórt
kavicsban és a szétszórt flakonok
között kelljen játszani? Hogyan lehetne elérni, hogy a játékokat ne a
nagykorúak használják, míg a kicsik
sorba állnak a lehetőségért? A játékok nagyon jók. Szerencsére jó erős
anyagból készültek, mert ellenkező
esetben valamennyi a padok sorsára
jutott volna. A léceket leszerelték,
elvitték. Szomorú látványt nyújtanak a padmaradványok, akárcsak a
gyűjtők mellé kiszórt szemét. Ellenőrizni és büntetni kellene. Az egy
közterület-felügyelő ehhez kevés!
4. Vízivók: Miért van, hogy alkalmanként ihatatlanul klórszagú és ízű
az ivóvíz? Jó lenne tudni, hogy mikor,
és mennyire klóroznak, mert akkor
előre lehetne ihatóbb vizet gyűjteni.

Várjuk a további közérdekű kérdéseket, tanácsokat, ötleteket. Természetesen örülünk, ha a szépet és jót
is megosztják olvasóinkkal.

3. Sok szülő és nagyszülő (köztük

Váti Ferenc

Megújult formában

újra megnyílt

a Hegykapu étterem,

ahol várjuk kedves vendégeinket.
Változatos kínálat, szombatonként élőzene.
Érdeklődni:
Németh Ákosnál,a 70/363-8046-os telefonszámon,
vagy az info@hegykapuetterem.hu
internetes portálon lehet.

DEVECSER SPORTJA
Női futball
Földi Kornél neve már sok ember
fülében cseng ismerősen a focit
kedvelők körében. Azonban egyáltalán nincs könnyű dolga, mivel ő a
Devecser SE női futball csapatának
vezetőedzője.

- Mióta edzed a „lányainkat”? Milyen nehézségekkel jár elindítani egy
női futball csapatot?
- 2014 októberében vállaltam el a
csapat vezetését, amire Heizler Gábor kért fel. Ez idő alatt nagy változáson ment át a csapat, mivel voltak

Vessenek meg, de be kell vallanom,
hogy a sörivókhoz tartozom. Ám
mielőtt pálcát törnének felettem
az igaz magyar borfogyasztók, elárulom, társaságban a jó bort sem
vetem meg. A szomjamat mégis a
komlóból, árpából érlelt nedű csillapítja igazán. Ha nem így volna,
talán föl sem tűnik az áremelésnek
az a legújabb módja, ami ugyancsak
vérlázító. Az idősebbek talán még
emlékeznek az „átkosban” már a
szilveszteri műsorokban kifigurázott
januári áremelésekre. Igaz, ma már
sem szilveszteri műsor, sem nyíltan
bevallott nagymértékű drágítás nem
létezik, hiszen a gazdaság dübörög, a
rezsi csökkent, és modellünket más
európai országok tervezik átvenni.

De hogy végre a lényegre térjek, a
tény akkor is tény marad: ugyanazért
az árért, amennyibe egy félliteres
került, mostanság csupán 0,4 literes
dobozos sört kapni. Talán sosem vettem volna észre, ha két üres doboz (a
régi, meg az újonnan vásárolt) nem
kerül véletlenül egymás mellé az asztávozók illetve érkezők is. Az érkezők között több olyan játékos is van,
akikkel korábban már dolgoztunk
együtt. Október óta úgy gondolom
nagyon sokat fejlődött a társaság,
mint eredményben, mint hozzáállásban! Itt is, mint minden csapatnál akadtak problémák, amiket
szerencsére közösen megoldottunk,
megbeszéltünk. Az őszi szezon végeztével, egyedüli csapatként a megyében, téli szünetben sem álltunk
le, hanem edzettünk hétről hétre,
ami végül meghozta gyümölcsét.
- Milyen volt az edzéslátogatottság?
A többi csapathoz képest mennyire
erősödtetek meg?
- Hétről hétre minden edzésen
minimum tíz fő megjelent és így
tudtunk készülni a tavaszi bajnokságra! Télen részt vettünk négy teremtornán, melyen egyszer a 2. helyezést kétszer a 4. helyezést értünk
el, és egyszer sajnos nem sikerült
tovább jutnunk a csoportunkból.
Ami szép teljesítmény mivel olyan
csapatok közül sikerült elérni ezeket

talon. Ettől kezdve tehát gyanúsan
méregettem a boltban vásárolható
termékeket, és hogy a háziasszonyok,
meg a viszkikólát kortyolgató fiatalok
igényeit is kielégítsem, jelentem, a
kicsi és a nagy kiszerelésű tejföllel,
meg a kétliteres kólával ugyanez a
helyzet. Utóbbi már csak 1,75 literes,
de így sem kerül egy fillérrel sem
kevesebbe. Innen nézve tehát nincs
áremelés, terméktömeg-csökkenés
van. És ez még csak a kezdet. Gondoljunk bele, mi történik mondjuk
akkor, ha a pedagógusok ugyanezért
a pénzért a tanagyag háromnegyedét
tanítják meg, vagy a katonáink az
ország kétharmadát védik, esetleg
politikusaink csupán négyötödét
képviselik választóiknak. Hogy ez
túlzás? Persze. De Örkénnyel tudjuk: néha legvadabb, legmerészebb
álmaink is valóra válhatnak.
Nagy Imre

az eredményeket melyek több éve
bajnokságban szerepeltek! Bajnokság előtt két edzőmérkőzést tudtunk
lejátszani: Balatonfüred otthonában
5-2-es vereséget szenvedtünk, illetve
Tapolcán 1-0-ás győzelmet arattunk.
A bajnokság április 11-én kezdődött
Gyulafirátót ellen hazai pályán 4-1es
győzelemmel, majd április 19-én
Ugod otthonában 4-3-as győzelemmel folytatódott. Ezután következett
egy hullámvölgy: április 26-án nagy
pofon Ajka otthonában egy 8-0-ás
vereség képében, majd május 3-án
Tapolcán, ahol 1-0-ra kikaptunk.
Május 10én itthon fogadtuk a Veszprém csapatát, melyen sajnos a vendégek 0-3-ra győztek. Május 17-én
Balatonfüredre látogattunk, ahol
1-1et játszottunk azzal a füreddel,
mely a téli szünetben több magasabb
osztályban szereplő játékost igazolt.
Május 23-án ellátogattunk Celldömölkre egy 9 csapatos tornára, ahol
2. helyezést értünk el! Büszkék lehettünk, hogy a mi csapatunkból
választották a torna legjobb játékosát
illetve gólkirálynőjét!

- 14 Másnap május 24-én Csabrendeket
győztük le 2-1-re Ajkán, mivel a mi
pályánk felújítás alatt állt.
A bajnokság ideje alatt két játékosunk Földi Kornélné és Gőczéné
Nagy Barbara is meghívást kapott
a megye női válogatottba! Sajnos
utóbbi nem tudott részt venni az
országos tornán, melyen az 5. helyezést érték el.
- Milyen eredménnyel zártátok a
bajnokságot? Milyen célokat tűztetek ki a következő bajnokságra?
- A 8. helyen végeztünk, megelőzve Fűzfőt illetve Gyulafirátótot. A
bajnokságról még nem tudunk
semmit, de ha maradnak a csapatok, akkor természetesen szeretnénk előrébb végezni a tabellán.
Szeretnénk továbbfejlődni, mint
egyéni-, mint csapatjátékban, és
persze erőnlétben is. Bár azt hozzá kell tennem a mérkőzések nagy
részét erővel jobban bírtuk, mint
az ellenfél.
Ezúton szeretnénk megköszönni
Devecser Város Önkormányzatának
és a Devecser SE vezetőségének támogatását, az odaadó és önzetlen
munkájukat hogy ilyen körülmények között is segítenek minket!

Alapítva 1927-ben
Hajrá SZPARI!
- Köszönöm az interjút! További
sérülésmentes felkészülést és sok
szerencsét kívánunk a folytatáshoz!
Ifj. Kozma György

Épülő műfüves
pálya
Elkezdődtek a 22 x 42 méteres műfüves pálya építési munkálatai, valamint a gyepszőnyeg rendbetétele
a városi Sporttelepen.
A beruházás fő célja a nagypálya
igénybevételének csökkentése és
minőségének megóvása. A jövőbeli
edzéseket csak a műfüves pályán
tervezik tartani, számolt be lapunknak Heizler Gábor, a Devecser SE
futball szakosztályának elnöke. A
pálya aljzatába drén (perforált)
csövek vannak lefektetve enyhe
lejtéssel a Torna patak irányába,
valamint a végére egy szikkasztót
helyeztek el. A hirtelen nagy men�nyiségű csapadékot és a talajvizet
egyaránt gyorsan elvezetni képes
csövekre több réteg, egy durva
kavicsos, majd puhább középső,
illetve egy felső ágyazó réteg kerül.

Erre jön majd a homok, a műfű,
és a műanyag granulátum, ami
teljesen vízszintes lesz. A tervek
szerint egy méter magas teli palánk,
járda, illetve egy 5 méter magas
labdafogó háló fogja körbe venni
a pályát. Egy kisebb lelátót is építenek a nézők számára, valamint
energiatakarékos led-világításról
is gondoskodnak.

Öregfiúk
tornagyőzelme

A már-már hagyományossá váló
torna helyszínéül a régi strand befüvesített részét, a baráti hangulatú
kispályás focira leginkább alkalmas
várkerti árnyékos területet választották ki. Nyoma László, Cuci bácsi
a torna ötletgazdája számolt be az
Öregfiúk torna eseményeiről, ahol
Székesfehérvár, Hévíz, Bükk és Devecser csapata vett részt.
- Kispályán Fehérvár és a Bükk a
favorit! Az első meccsen ezért Hévíz 0-2-re úgy megvert bennünket,
mintha életünkben nem láttunk
volna focilabdát… Nagyon rosszul
játszottunk! Aztán utána a fehérváriak jöttek oda hozzánk, hogy
ellenünk ne a „fiatalokkal” játs�szunk. Na, ott főleg csak mi „öre-

gek” játszottunk és 2-1-re győztünk
is! Bükk csapatát is sikerült legyőznünk 4-1-re, de szerencsénk volt,
hogy nem volt itt a kapusuk. Az a
gyerek még plusz egy védőt jelentett volna! Az úgy kijön a kapuból
öregem, meg még előre is megy csatárnak! És még gólt is rúg!!! Aztán
nekiálltunk számolgatni, és akkor
derült ki, hogy elsők is lehetünk.
Mivel keresztbeverések voltak, gólarányban mi lettünk a jobbak, így a
végeredmény: 1. Devecser, 2. Hévíz,
3. Bükk, 4. Székesfehérvár. Avval
szoktunk viccelődni, hogy a Fehérvár csak azért jön el, hogy legyen
egy negyedik is… Viccet félretéve,
pusztán a foci szeretetéért csinálják,
és nagyon sportszerűen játszanak!
A torna gólkirálya a devecseri Barta
Zoli, a legjobb kapusa pedig a hévizi
csapatból lett kiválasztva.
Az Öregfiúk legközelebb Ölbő csapatával mérkőzik meg hazai pályán,
majd Gyulafirátótra mennek, és
végül Diszelt szeretnék vendégül
látni. Sok szeretettel várják a szurkolóikat a meccsekre!
Ifj. Kozma Görgy

Alapítva 1927-ben
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Mosolypercek

Népi meteorológia

Az ügyvéd beszámol a védencének:
- Van egy jó és egy rossz hírem, melyiket mondjam először?
- A rosszat ügyvéd úr.
- Sajnos a laboreredmény szerint a maga vére megegyezik a bűntény
helyszínén talált vérmintával.
- És mi a jó hír – kérdezi lehangoltan a vádlott.
- Alacsony a koleszterinszintje.

Ha Vasas Szent Pétertől (1.) Lőrincig (10.) nagy a hőség, fehér lesz a tél
sokáig. Ha Domonkos forró, kemény tél várható. Lőrinc napja ha szép,
sok lesz a gyümölcs és ép. Ha szép idő van Szent Istvánkor, lesz gyümölcs
bőséggel.

***
Pocsai úr elmegy a neves pszichiáterhez:
- Doktor úr, segítsen rajtam! Gyakran telefonnak képzelem megam.
- Semmi probléma, írok magának egy nagyon jó gyógyszert. Napi háromszor szedje be, s ha nem használ csörögjön vissza…

Férfiaknak ajánlom
Bár lassan véget ér a nyár, a kellemesnek igérkező őszi időben kiváló alkalom nyílik a szabadtűzi főzésre-sütésre. Ezt a receptet azoknak a férfiaknak
ajánlom, akik szívesen élnek a bográcsozás lehetőségével.
Három nagy fej hagymát pirítsunk aranybarnára kevés zsíron, majd adjunk hozzá 80 dekagramm apróra vágott vaddisznócombot. A húst óvatos
kevergetés mellett pirítsuk le, majd öntsünk hozzá annyi vizet, hogy az
ellepje. Fél óra múltán fűszerezhetünk, vaddisznóragunkhoz most nem kell
más, mint só és kevéske bors. Újabb fél óra elteltével adjunk hozzá frissen
szedett kakukkfüvet, majd karikára vágott sárgarépát, petrezselymet.
Amikor a zöldségek közel puhára párolódtak, jöhet két deci száraz vörösbor, majd ha ételünk újra felforr, egy üveg hecsedli lekvárral
(alkalomadtán birsalma sajttal)
bolondítsuk meg az egészet, és
jó tíz percig pároljuk. Ne féljünk
a bogrács oldalára sült réteget
sem belekaparni a raguba, hiszen
ez adja a sajátos, szabadtűzi ízt
ételünknek. Jó étvégyat!

(MMK)

Csombor, vagy
borsikafű
A csombor vagy más nevén borsikafű, igen régi fűszernövényünk. Az erdélyi konyha több ételnél használja, mint a mi vidékünk. Sok háziasszony,
bár a fűszer nevét ismeri, de nem használja a főzés során ételeihez. Pedig
jellegzetes aromájú, nélkülözhetetlen fűszer. Húsokat, kolbászokat, mártásokat, a savanyú káposztás más fejes káposztás ételeket ízesítenek vele.
Babos, gombás, krumplis ételekhez, pácokhoz is gyakran adják. Kitűnő
ízt ad a zöldbabfőzeléknek is. A zöldségfélék közül legjobban a paradicsomhoz illik, így teszik a paradicsomlevesbe, mártásba, paradicsomos
káposztába is. Jól kiemeli a halak, tojásos ételek és a sajtok ízét. Főzésnél
az utolsó percekben adjuk az ételhez, mert erős ízétől keserű lehet az
étel. Kiváló gyomorerősítő, emésztést serkentő, étvágyjavító, görcsoldó
hatású szer. Frissen szétmorzsolt hajtása enyhíti a rovarcsípés okozta
viszketést is. Becsüljük meg, s használjuk ételeinkbe, ha van a kertünkben
ebből az értékes fűszernövényből. Szárítva, morzsolt formában minden
élelmiszerboltban kapható.
(MMK)

Nagy Imre

HIRDESSEN
NÁLUNK!
Hirdetések, köszönetnyilvánítások,
jókívánságok díjai:
Teljes oldal (1/1):
35 000 Ft
Fél oldal (½):
18 000 Ft
Negyed oldal (¼):
9500 Ft
Nyolcad oldal (1/8):
5000 Ft
Tizenhatod oldal (1/16): 2600 Ft
4 x 4-es területű:
1400 Ft
Apróhirdetés (20 szóig): 600 Ft
A hirdetési szöveget a könyvtár
információs pultjánál lehet leadni.
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