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Borisz Paszternak:
Július
Kísértet költözött a házba:
léptek nesze fejünk fölött.
Padláson fények villanása.
A szellem egyre jár, zörög.
Magát a dolgainkba ártja,
lábunk alatt van szüntelen.
Asztalról az abroszt lerántja,
ágyunkhoz fut félmeztelen.

Szépségverseny Devecserben
Első alkalommal kerül megrendezésre városunkban a Miss Somló
Szépségverseny 2016. augusztus 27én, melynek győztese elnyeri majd a
Somló-vidék legszebb lánya címet.
A versenyre olyan 17-27 éves korú
hölgyek fényképes bemutatkozását
várták főbb életrajzi adatok megadásával, akik valamilyen módon
kötődnek a Somló-környék bármely településéhez. A rendezvény
kapcsán a szervezőket kérdeztem:
Honnan is ered az ötlet?
Kérdésemre Kara László elmondta,
hogy azzal kereste meg Ferenczi
Gábor polgármestert, hogy szívesen
szervezne a városban élő fiatalok
számára zenés, táncos rendezvé-

nyeket, melynek megvalósulása érdekében kérte a segítséget. A beszélgetésük kapcsán polgármester
úr részéről felmerült annak a gondolata, hogy fontos lenne Devecser, a Somló fővárosa számára egy
olyan rendezvény, amely hozzájárulhatna a városmarketing megerősítéséhez, illetve működésének
megfelelő színvonalra emeléséhez,
hiszen a város arculata, annak pozitív alakítása, Devecser sikerességének egyik alapvető tényezője,
mely minden itt élő számára fontos kell, hogy legyen. Emellett kiemelt jelentőségű a Nagy-Somlói
borvidék turisztikai vonzerejének
növelése is. Ezen vezérvonalat követve látott napvilágot egy szépség-

verseny gondolata, melynek megvalósításához a térségben minden
körülmény adott. Néhány egyeztetést követően indult útjára a Miss
Somló, hagyományteremtő szándékkal és tulajdonképpen kettős
céllal. Egyrészt a kalandokat és a
kihívásokat kedvelő, modellkedés
iránt vágyat érző szép, csinos, fiatal hölgyek bepillantást nyerhetnek
ebbe a különleges, ragyogó világba,
másrészt megújulhat a Devecseri
Városi Könyvtár és Művelődési Ház
1968-ban épült színházterme, mivel
a szépségverseny összes bevételét
ennek felújítására kívánják fordítani a szervezők.
(Folytatás a 6. oldalon)

Gyors lábait le sem tisztítva
egy légvonattal beszökik,
s a függönyön pici artista,
fölszalad a mennyezetig.
Ki ez a pajkos ismeretlen
és visszajáró ismerős?
Vendég nyaralónk. Idegenben
lakik, de nyárra itt időz.
Itt üdül. Övé az egész ház.
Július, a júliusi vad lég,
amely csupa cikázás,
minden szobánk bérbe veszi.
Július, a nyakig bogánccsal
s pitypangpehellyel szaladó,
július, az ablakon által
betörő, fönnen szavaló,
a fésületlen, a vidéki,
a hárs-illatot lehelő,
a kapor- és fű- ízű rét,
friss júliusi levegő!

Devecseri Városnapok

Az idei év júniusában megrendezett Devecseri Városnapokon a szervezők ismét kitettek magukért,
számos fellépővel és szórakoztató programmal várták a vendégeket a három napos rendezvényen.
Városnapok 1. nap
A rendezvények sora a Balatonalmádiban élő és alkotó Mozdény
Viktória festőművész kiállításának
megnyitójával kezdődött. A Kastélykönyvtár galériájában a szép
számmal megjelent közönség jelenlétében méltatta az alkotót és
varázslatos, ezernyi színben pompázó festményeit, Ferenczi Gábor
polgármester. Beszédében szólt a
művésznő lenyűgöző, játszi kön�nyedséget sugárzó képeiről, ahol a
NewYork-i nagyváros mellett bé-

késen megférnek a falon a hazai
táj, a Balaton ihlette vitorlások, a
mezők virító virágai. A képeket
nézve derültség árad szerte szét a
termekben, a kiállítás anyaga jó indítása a kezdődő nyári vakációnak,
az örömteli napsütéses napoknak.
Sikerült munkatársainak, az őt körülvevő, vele együtt örvendezők karéjából kiragadnom Viktóriát. Kérdésem megválaszolásakor az egyik
legkedvesebb festménye elé állt, s
szívesen elmondta, hogy a festészet hobbiként jelent meg életében,
(Folytatás a következő oldalon)
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komolyabb dolog. „ Önkifejezés,
a flow (azaz áramlat) élmény, ami
az örömforrás egyik kútját jelenti.
Amikor festek, átlényegülök. Belekerülök az áramlatba, nem hallok,
nem látok, egyszerűen csak boldog
vagyok. „
Czeidli József

Városnapok 2. nap
A június 25-i program sok érdeklődőt vonzott a helyszínekre. A
futballrajongók, az öregfiúk tornáját tekinthették meg a Devecseri
Sportpályán. Aki szereti az autókat,
élvezi a benzingőzt, a gumifüstöt,
aki szeret ámulatba esni mások bátorságán és vakmerőségén, eleget

téve kívánalmainak, már a kora délelőtti óráktól kezdve nézhette az
SR Sport Egyesület szervezésében
városunkban megrendezésre került
Dunántúli Szlalom Kupa futamát.
Voltak, akik gyermekeikkel, unokáikkal érkeztek a rendezvényre,
nekik az Emlékparkban rendezett
tűzoltóautó bemutató, rendőrségi szimulátor, és az itt felállított
légvár nyújtott kikapcsolódást. A
négykerekűek mellett, szintén az
adrenalin szintet emelte Borbély
Kornél kétkerekű „mutatványa”. A
parkban kialakított kiképző pályán,
kutyás bemutatót tekinthettek meg
a kilátogatók. A nap végén, az autóverseny díjkiosztóját követően,
az Adrenalin Retro- és Bulizenekar gondoskodott a jó hangulatról.
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Városnapok 3. nap
A játék, sport, zene, egyaránt meghatározó szerepet kapott a Devecseri Városnapok zárónapján. A
rendezvényre a délutáni órákban
a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar
dallamai hívták az érdeklődőket.
Az egybegyűlteket Ferenczi Gábor polgármester köszöntötte. A
délután és az est folyamán a zene
majd minden műfaját élvezhette
a közönség. Színpadra lépett az
Őszi Fény Nyugdíjas Klub, Solymos Tóni, a Csillag születik sztárja,
László Attila, a Fonográf emlékzenekar, akiknek célja a Fonográf
együttes dalainak megőrzése, felelevenítése és közvetítése a régi és
új rajongók felé. A legkisebbeket a
2005-ben alakult Buborék együttes
interaktív műsorával, saját szerzeményű dalaival szórakoztatta. A
késő estig nyúló program során a
gyermekeknek volt arcfestés, légvár, a felnőttek ingyenes szűrővizsgálaton vehettek részt, mindezt a
Magyar Vöröskereszt és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából. Az íjászat rejtelmeibe pedig
bárki belekóstolhatott a Devecser
és Térsége Íjász Egyesület segítségével. A rendezvény ideje alatt

büfé is rendelkezésre állt a közönség előtt. A városnap sztárvendége, a Bikini együttes dalaival régi
emlékeket, érzéseket csalogatott
elő a jelenlévőkből. Koncertjükkel
nagyon jó hangulatot teremtettek,
melyre nagy szükség is volt, hiszen
a rendezvény zárásaként a technikának köszönhetően városunk
apraja-nagyja együtt szurkolhatott
a magyar válogatottnak a Belgium ellen folytatott küzdelemben.
Bernd Storck csapata nagyszerű
játék mellett ugyan kikapott a most
tecknikásabbnak bizonyult belgák
ellen, de Magyarország nevében
gratulálhatunk nekik a csoportmérkőzéseken nyújtott zseniális teljesítményért, Devecser pedig gratulál
a városvezetésnek a jó hangulatú,
színvonalas Városnapok megszervezéséért.
Nyárs Hajnalka

Tanévzáró ünnepély, ballagással

Ballagással egybekötött tanévzáró
ünnepélyt tartott a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI.
Soós Krisztina tanítónő, az ünnepség
moderátora köszöntötte a gyerekeket
és az őket elkísérő szülőket, a meghívott vendégeket, különös tisztelettel az Ausztriából érkező eisenstadti
Soroptimist nemzetközi szervezet

képviselőit, akik a 2010-es vörösiszap-katasztrófa óta pártfogolják az
iskolát. A Himnusz elhangzása után
Mayer Gábor igazgató köszönt el a
két végzős 8. osztálytól (Osztályfőnökök: Trombitás Veronika, Kertészné Koczor Katalin tanárnők). Majd
Mergl Zsófia 7. b osztályos tanuló
búcsúzott el a ballagó diáktársaktól.

Őt követte a 8. b osztály kis csoportjának rövid műsora, amelyben azt a
bizonytalanságot, kétkedést tolmácsolták, ami most bennük kavarog.
A végzősök nevében Forgács Anna
búcsúzott. Megható pillanata volt az
ünnepélynek, amikor a kimaradt növendékek végső elköszönésként színes
lufikat eregettek a magasba, a kéklő
ég felé, vágyaikat, álmaikat tartalmazó
cédulácskákkal. A magasban keringő
léggömbök látványa után értékelte az
iskola igazgatója a 2015/16-os tanévet, amely a nehézségek ellenére sok
sikert és eredményt is hozott. Hatan
kitűnővel végeztek, munkájukat, a
tanuláshoz való hozzáállásukat példaként állította. Örömmel mondta:
- „Nagyon kedves kötelességünknek
teszünk eleget most, amikor ajándékkönyvvel és oklevéllel jutalmazzuk
mindazokat, akik kiemelkedően teljesítettek és megyei, országos versenyeken öregbítették iskolánk jó hírnevét.”
Ezt követően Kulcsár Tamás, a Számítástechnika Oktatásért - Tehetségek
Támogatásáért Közhasznú Alapítvány

kuratóriumának elnöke, ösztöndíjban
részesítette azokat a diákokat, akik a
tanévben kiváló szorgalmuk, példás
magatartásuk mellett, eredményes
tanulmányi munkát végeztek. (Így: a
4.a osztályból: Bertalan Zsófia, Csipszer Nóra, Fuchs Milán, Kelemen Alexandra, Varga Noémi, Venczel Zsófia
- a 6.b osztályból: Kurdi Máté, Mayer
Maja, Mesterházi Benjamin - a 7. b
osztályból: Csipszer Fanni és Mergl
Zsófia a jutalmazott.) Ajándékot adott
át az ausztriai küldöttség, majd a helyi Vöröskereszt vezetője, Targubáné
Szendrey Júlia is. A következő percekben dr. Fodor János plébános szólt
a vakációra készülő gyerekekhez és
szüleikhez, a pedagógusokhoz, majd
őt a Zeneiskola igazgatónője követte,
Ihászné Szabó Katalin. Hasznos információkkal szolgált. Mayer Gábor
zárszavában bezárta az idei tanévet.
A műsorban közreműködő Ifjúsági
Fúvószenekar előadásában elhangzó
Szózattal fejeződött be az ünnepély.
Czeidli József
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Gyermeknap a Vackor Óvodában
„Adj Isten Egészségére!”

kaptak. A délelőttöt királyi zenére
közös tánc zárta.
A délutáni pihenés után a Szülőkkel
együtt folytatódott a Gyermeknap.
Elsőként „Tavaszi ébredés” címmel
előadott kreatív játék zenéi csendültek fel. Ezután a „Arany Vackor” díj
átadása következett, amelyet ebben
az évben Szabó Ágnes Virág édesanyja Gárdonyi Ágnes kapott. Ezúton is köszönjük óvodánkért végzett segítőkész, lelkes munkáját, és
gyönyörű üvegdíszeinek kiállítását
óvodánk galériájában.

Ebben az évben a gyermeknapi rendezvényünk „A csillagszemű juhász”
című népmese köré szerveződött. Az
idei kedvezőtlen időjárás miatt az
óvoda falain belül zajlottak a programok.
Tízórai után az öreg király tüsszentésétől zengett a királyi palotának
berendezett tornaterem. Az időközben királlyá avanzsált juhászlegény
elmesélte, hogy bizony ő már elnyerte a királylány kezét és az öreg király
országát, de hogy ezt megkaphassa,
számos próbatételt kellett kiállnia.
Kérte országa népét; a gyermekeket,
hogy ők is állják ki ezeket a próbákat, amelyeket ő is végigjárt. Mielőtt
útnak indultunk, játékos mozgással
gyűjtöttünk energiát, erőt a felada-

tokhoz, majd a királyi birodalom
titkos útjain minden jutalmat ös�szegyűjtöttünk.
A népmeséből ismerős helyszínek
mind visszaköszöntek a folyosókon,
csoportokban; így az átalakult réten
állatok képeiből párokat kerestünk,
a sündisznók vermében tüskéket
gyűjtöttük, s a kaszásverem akadályain átjutva királyi játékokat játszottunk, a titkos, sötét ösvényen
keresztül jutottunk az aranytóhoz,
ahol szappanbuborékokat fújtunk,
az ezüsterdőhöz, ahol ezüstleveleket gyűjtöttünk és megmásztuk az
ezüstvárat, az aranyvárban várat
építettünk. A próbák végén ráadás
jutalomban részesültek a próbák kiállói: királyi nyalánkságot, fagylaltot

Immár hagyomány óvodánkban
a Szülők által előadott mesejáték,
amellyel megörvendeztetik az óvoda apraja-nagyját. Szabó Gyula ízes
mese mondására mímes játékkal
adták elő szülők és gyermekeik közösen a csillagszemű juhász történetét. A mese örömét, élményét a
közönség vastapssal köszönte meg.
Szereplők:
Váti András, Váti Kristóf, Bertalanné Bogdán Krisztina, Bertalan
Fanni, Némethné Temesvári Anita,
Németh Botond, Borsath-Lelkes Beáta, Borsath Balázs, Borsath Benett,
Temesvári Zoltán, Temesvári Emma,
Keresztes Boldizsár, ifj. Keresztes
Boldizsár, Horváth Veronika, Szabó Adrienn, Felvidéki Gergely, Orsós Nikolett, Balogh Zsaklin, Orsós
Dzsesszika, Orsós Szilvia, Orsós Bí-

Koncert határok nélkül

Június 4-én a trianoni emlékünnepségre és műemlék avatóra érkeztek a
testvérvárosok (Nagypalád-Fertősalmás, Csóka) küldöttségei. Ezen a napon rendezték meg a Koncert határok
nélkül elnevezésű zenei délutánt. A
vendéglátók zeneiskolájának néhány
növendéke lépett fel az őket köszöntő
műsorban. A sort Ihász Irén zongoratanár nyitotta meg, Albeniz: Legenda
című művét játszotta. A fellépők kitűnő előadásukkal örvendeztették meg
a közönséget. A négykezes csokorban,
Csóré Angélának, Bakos Petraának,
Bokros Bálintnak tapsolhattak. Promber Bálint tenorkürtön, Dávid Eszter, Vadas Csaba, Pomper Alexandra,
Tomor Julianna zongorán, Boldizsár
Bíborka, Pataki Bence trombitán szó-

laltatta meg a zeneműveket. Ormándlaky Péter karnagy rézfúvós kamaracsoportja, (Boldizsár Bíborka, Pataki
Bence trombita, Magvas Laura, Kovács Kornél szaxofon, Promber Bálint
tenorkürt) Mendelssohn: Őszi dal, és
Mozart: Ábécédé remekét adta elő
nagy sikerrel. A vendégek is hoztak
magukkal zenei csoportot, a nagypaládi Cholnoky Imre Művészeti Iskola
citerazenekara dunántúli, bogyiszlói
és szatmári népdalokat mutatott be,
melyet hangos elismerés követett,
vastaps formájában. A kora délutáni
örömzenélés közelebb hozta egymáshoz a két várost, s erősítette a barátságukat, az egymás iránti szeretetet.
Czeidli József

borka, Gárdonyi Ágnes, Szabó Ágnes Virág, Simonné Boros Adrienn,
Simon Olivér, Szabó Konrád, Szabó
Zoé, László Péter, Lipka Dorottya.
A díszletet készítették:
Papp Zsolt, Pappné Molnár Melinda

A Szülők Szervezete Közösségének
tagjai: Szabó Adrienn, Némethné
Temesvári Anita kedves Pedagógus
napi meglepetéssel készültek számunkra, a felnőttek irányításával,
a gyermekek megható pillanatokat
varázsoltak a „Nyári virágos réten”.
A hagyományos zöld ág átadást
követően a májusfa kitáncolásában
a Százszorszép néptánc tehetségműhely vezetésével az óvoda apraja-nagyja nagy örömét lelte.
Köszönettel tartozunk a szülőknek
az élmény dús mesejátékért, Kovács
Zsoltnak és Baráth Andrásnak a
technikai háttér biztosításáért, illetve köszönjük valamennyi munkatársunknak odaadó, együttműködő
munkáját, segítségét.
Vackor Óvoda
Csipcsirip és Csigabiga csoport
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Évtizedek múltával találkoztak
A „kisiskolában” 50 évvel ezelőtt
végzett tanulók találkoztak. Markos
Erzsébet és Magvas András egykori
diákok szervezték meg a jeles évfordulós örömünnepet, ahol megjelent
a Marcaliban élő volt tanáruk Kovács
József. A rögtönzött osztályfőnöki
órán Németh Péter egy saját készítésű kovácsoltvas rózsával, ötvenes
felirattal ajándékozta meg a köztiszteletben álló művésztanárt. Közben
megemlékeztek gyertyagyújtással az
elhunyt osztálytársakról, majd mindenki beszélt élete alakulásáról. Ezen
a napon a „nagyiskola” épületében
pedig a 46 éve nyolcadikból kimaradt
tanulók adtak egymásnak randevút
első ízben, s így sokaknak az egymás

felismerése némi nehézséget okozott.
Ebben segített az előkerült osztálytabló és a fiatal kori fényképek, majd
örömmel idézték fel az együtt töltött
évek élményeit. Megemlékeztek volt
osztályfőnökükről, Barták Béla biológia és testnevelés tanárról, aki néhány éve hunyt el, valamint a már
nem élő osztálytársakról. A remekül
sikerült osztálytalálkozó a két kiváló
szervezőnek, Gáspár Zsuzsának és
Lizer Zoltánnak köszönhető. A volt
diákok körbejárták az iskola termeit
és jó érzéssel tapasztalták, hogy a mai
devecseri kisdiákok szép környezetben, s korszerűen felszerelt termekben tanulhatnak.
Czeidli József

Tíz éves a Meggyeserdő Honvéd
Nyugdíjas Klub

A tíz éves megemlékezésen részt
vettek a klub tagjai, a Magyar Honvédséget Soós Gyula őrnagy, a MH
3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ parancsnoka, Bajtársi Egye-

sületek Országos Szövetségét Berdó
Gábor Károly nyá. százados, a BEOSZ Közép-Dunántúli Régió vezetője és helyettese, Sztanó Géza nyá.
alezredes képviselte. Eljöttek a váro-

si nyugdíjas szervezetek képviselői
is. Az ünnepi megemlékezés Puskás
Tibor nyá. alezredes köszöntőjével kezdődött. „2006. május 25-én,
Konkoly József nyá. zászlós szervező munkájának köszönhetően 38
volt katona és polgári alkalmazott
találkozott a robbanóanyag raktár faházában és megalapították
a Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klubot.” - mondta az akkori és
a jelenlegi elnök. Ezután Binder
Károly nyá. őrnagy, vezetőségi tag
vetített képes előadásában idézte fel
a tíz év történéseit, a közös kirándulásokat, rendezvényeket, a klub
városért folytatott tevékenységét.
Soós Gyula ezt követően ismertette

Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd
Vezérkar Főnök köszöntő levelét s
átadta a jeles évfordulóra kiadott
emléklapot és plakettet. A BEOSZ
elnökség üdvözletét Berdó Gábor
Károly tolmácsolta. Az ünnepségen
a klub érdekében végzett kiemelkedő munkájáért elismerésben,
könyvjutalomban részesült, Horváth Sándorné nyá. törzsőrmester,
Binder Károly nyá. őrnagy, Kőszegi István törzszászlós. A program
a Rotary-házban tett látogatással
fejeződött be.
Czeidli József

Somló Kistérségi Nyugdíjas Klubok
találkozója

A Makovecz-lakóparkban, a Magyar Vöröskereszt háza a szépen
gondozott tágas, füves udvarával,
felállított sátrakkal és színpaddal

várta a Somló kistérség nyugdíjas klubjait. A résztvevőket Hardy Lajos vendéglátó klubtag köszöntötte. A meghívott vendégek
között megjelent a rendezvényt
támogató önkormányzattól Ferenczi Gábor polgármester és két
képviselőtársa Bognár Ferencné
és Mayer Gábor, valamint a Magyar Vöröskereszt Somló Térségi Program vezetője, Targubáné
Szendrei Júlia. A helybeliek nevében mondott köszöntőt Szö-

vérfi Gellért klubvezető, aki felidézte az egy évvel ezelőtti klub
megalakulásának történetét,
majd szólt a közös kirándulásokról. Délelőtt már szorgoskodtak az ügyes kezű asszonyok az
üstnél, s délutánra finom, forró
gulyáslevest tálaltak fel. Az ebéd
közben Gerecs István rendőr alezredes, a Devecseri Rendőrőrs
parancsnokhelyettese, hasznos
tudnivalókkal látta el a szépkorúak vidám társaságát. Ezután

léptek a csoportok a színpadra.
Elsőként a noszlopiak, a nemzedékek, hagyományőrzők három
generációs társulatként mutatták
be, Teréz napi vásáros epizódjukat. A devecseri Őszi Fény és
az iszkázi Életöröm Klub népdalokat adott elő. Kurdi Róbert
zenekara, az Adrenalin Retró és
Bulizenekar gondoskodott a jó
hangulatról.
Czeidli József

Alapítva 1927-ben

Közérdekű

Kovászos uborka

Elkészítés módja: Egy három literes
üveg aljába teszek egy jó csokor kaprot. A közepes nagyságú uborkákat
alaposan megmosom, megdörzsölöm a kezemmel, bár szúrnak az apró
„tüskéi”, így inkább egy erre használatos körömkefével tisztítom meg. (A
tisztaság fontos szempont az erjesztés
miatt is.) Majd levágok a két végéből
kb. fél-fél cm-t, aztán két helyen hos�szában végigvágom, hogy jobban átjárhassa majd a sós víz. Szép rendben

belerakom az uborkákat egy nagyobb
üvegbe, és felöntöm kb. 1,5 - 2 liter
sós forró vízzel, hogy teljesen ellepje, majd a tetejére teszem a száraz
kenyeret. (tanácsos, hogy ne tegyük
tele az üveget, mert kell egy kis hely
a gázképződés okozta habnak is.) A
vizet meg lehet megkóstolni, és akkor
elég sós, ha olyan, amilyennek a kész
uborkát szeretném. Ha a só pontos
adagolását kérdezik, akkor mondhatom, hogy egy púpos evőkanál só
szükséges literenként vagy akár kettő
csapott… Ízlés kérdése, s még az is
befolyásolja, hogy milyen fajta a só.
A gyakorló háziasszonyok bizonyára
tapasztalták, hogy van só, ami igen
sós, kevesebb kell belőle, s van só, ami
enyhe, úgy gondoljuk eleget tettünk
már a levesbe, s mégis ízetlen, sótlan. Sokan tesznek még bele borsot,
babérlevelet, szőlő vagy meggylevelet, fokhagymát is. Az illusztrációban
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is így készítették. Ez is ízlés kérdése,
el nem ronthatja, de nem szükséges.
Úgy emlékszem, s évtizedek óta így is
készítem, hogy a són és a kapron kívül
mást nem tettek bele az én családom
felmenő nőtagjai. Végül az üveg tetejére egy kistányért rakok és kiteszem
a napra. Ha szükséges, s az üveg árnyékba kerül, viszem oda, ahol süti
a nap. Mi is történik az üvegben? A
kenyértől beindul a tejsavas erjedés
(tejsav-baktérium hatására), ami az
uborka pikáns, máshoz nem hasonlítható „kovászos” ízét adja. Éjszakára meleg helyre teszem, nem hagyom kint a hűvösben, mert leáll az
erjedés, s az uborka megpuhul. Nagy
melegben, napos helyen maximum
3 nap alatt megérik. Kb. a második
nap után, ha a lé már opálosan fehér,
megforrt, akkor a kenyeret kiveszem
belőle, a felszívott levet visszacsavarom az üvegbe. Ha jónak gondolom,

akkor kiveszek egy darabot belőle, és
megkóstolom. Azért a negyedik, ötödik, hatodik napon finomabb, mint az
első napokban. Ha tényleg elég érett,
akkor átteszem egy másik üvegbe,
műanyag dobozba, rászűröm a levét,
s a hűtőbe teszem még aromásodni.
Még két hét után is igen finom ropogós marad. Minden más savanyúság
helyett fogyasztható húsételekhez,
a marhapörkölthöz éppúgy, mint a
(mangalica) zsíros kenyérhez. Tartósítószer nélküli, múltidéző, egészséges savanyúság. Igazán nagyon finom
és fele annyira sem bonyolult elkészíteni, mint így olvasva. Csak ecetet ne
öntsön bele a kedves háziasszony! (Az
ecet blokkolja a természetes erjedést!)
Mindenkinek jó szívvel ajánlom az
egyszerű receptet!
M.Mester Katalin

Ismét van piactere Devecsernek

A Bakony Virága Fesztivállal egyidőben nyitották
meg azt a területet a Művelődési Ház és a buszmegálló épülete között, amely helyen az önkormányzat rendszeres árusítást, piacot tervezett. Bizonyára
mire e sorok a kedves olvasók kezébe kerülnek, már
mindenki előtt ismertté vált az új piactér helye.
Kitűnő ötlet a kihelyezett asztalsor, s a sátorlappal
való lefedés, ami a csöpörgő esőtől éppúgy véd,
mint a tűző napsütéstől. Alkalmi színpad is készült
a táncosoknak a kis tér északi részén, amit szintén
felülről fedettnek építettek meg.

A Művelődési Ház nagyszínpadán a remek versenyzők váltották egymást, kint pedig felüdültek
az éppen megpihenők, a vendégek, a vidékről érkezők és a helyi lakosok. A piacterecskén sétálgatva sem unatkozhatott senki, mert a délelőtti csöpörgés ellenére helyből és a környékről több árus
is érkezett a megjelentek kiszolgálására. Volt itt
minden, a palántától, a horgolt gyermekholmiig.
A Start-programban résztvevők árulták a szépen

fejlett palántákat, meg a savanyított spárgát. Nem
árultak zsákbamacskát, mert kóstolni is lehetett vásárlás előtt. Aki megízlelte, máris vásárolt, mert igen
jól sikerült a spárga ízesítése. Ugyancsak életerős
palántákat kínált „a Tallos bácsi lánya”, Farkasdiné
Erzsi a Hársfa utcából. Jól ért a palántaneveléshez,
hiszen e munkában nőtt fel a szülői háznál. Noszlopról Csizmadia Csaba felesége Katalin kitűnő,
gusztusosan kínált kecskesajtokkal örvendeztette
meg a látogatókat. Nemcsak natúr, hanem különféle
ízesítésű sajtot is lehetett vásárolni a kistermelőtől.
Bagyula Ferenc szörpökkel, s különféle kistermelői
finomságokkal jött el hozzánk. Halimbáról hozta
szép horgolásait, gyermekholmijait árulni Csernoviczné Szabó Szilvia. Kemenessömjénből jött
Hajdora Attila szőnyegszövő. A devecseri üvegművész Gárdonyi Ágnes is kiállította, árusította
ízléses alkotásait. Aki megéhezett, a herendi Sági
Róbert kürtöskalácsát kóstolhatta meg vagy a helyi
lángososnál, Nyúl Ferencnél állt sorba a harapni-

valóért, illetve választhatta még az ajkai Horváth
László kemencés langallóját. Igazán nyálcsorgató
illatok terjengtek a levegőben. Hogy vitamin és
gyümölcs nélkül ne maradjon senki, arról Laczkó
Kitti zöldséges gondoskodott azon a napon. Kalmár Viktória papírneműket árult, M. Mester Katalin pedig megmutatta új hobbijának termékeit,
az egyedi, népi ihletésű gyöngyfűzéseit. Láttunk a
piacon még különböző illatú, hatóanyagú, de természetes alapanyagokból, főként kecsketejből készült kézműves szappanokat is, a vásárlók örömére.
Bárki megmondhatja, nívós kínálat, sokszínűség
jellemezte a kis piacteret a néptánc-fesztivál napján. Az árusokat Kurányi Jenő közterület-felügyelő
koordinálta, s előzetesen az asztalok elkészítéséért
is ő felelt. Bízunk benne, hogy a helyieknek, a környékbelieknek jó szolgálatot tesz majd a központi
helyen üzemelő piactér.

Devecserben kiemelt kedvezménnyel!

M. Mester Katalin

Miss Somló 2016
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Szépségverseny Devecserben
(Folytatás az 1. oldalról)

Milyen szervezési feladatok voltak
szükségesek a megvalósuláshoz, ki
mit vállalt?
A szervezők tájékoztattak, hogy Kara
László vállalta a szakmai zsűri, valamint a döntő fellépőinek megkeresését, az együttműködési megállapodások megkötésével. Ferenczi Gábor
feladata volt a fotózás megszervezése,
a megyei napilappal, illetve a nyomdával való egyeztetés, szponzorok
megkeresése, a fürdőruhás fotózás
szervezése, és a mindezekhez szükséges együttműködési megállapodások
megkötése. A főszervezők vállalták
azt is, hogy egymást segítik a feladatok ellátása során. A Devecseri Városi
Könyvtár és Művelődési Ház részéről
Baráth András vállalta a gálaest lebonyolítását.

Hol is tartanak most?
Lezárult a versenyre való jelentkezés, és megtörtént az első fotózás.
A jelentkezőkről, a verseny egységes arculatának és az egyenlő esélyek biztosítása érdekében ingyenes
portfólió készült, melynek képanyagát Gáspárné B Edit (Ditti Fotó), a
Veszprém Megyei Napló Nap lánya
rovatának fotósa készítette el. Ezek a
fotók megjelenésre kerültek a Napló
felületén is. A jelentkezőkre július 29én a pápai Várkertfürdőben vár még
egy fürdőruhás fotózás. A lányok bemutatkozó anyagát az újság mostani
számában tekinthetik meg.
Mit kell tudni a közönségszavazásról?
Természetesen, mint minden ilyen
versenyen, itt is nagy szerepet kap a

közönség, hiszen szavazatával bárki
támogathatja a hölgyeket. A jelentkezőkről készült albumok megtekinthetőek a Facebook Miss Somló oldalán,
ahol a hölgyekről készült album lájkolásával, és együttes megosztásával
támogathatják az indulókat. A megosztók között belépőket sorsolnak ki a
2016. augusztus 27-én megrendezésre kerülő gálaestre. A közösségi oldalon legtöbb szavazatot kapott hölgy
különdíjban részesül. Augusztus
1-től lehetőség van szavazócédulák
vásárlására 100 forintos egységáron
a következő helyszíneken: Devecseri Városi Könyvtár, Devecseri Városi Művelődési Ház, Devecser Város
Önkormányzata. A szavazócédulákat
vásárlók között értékes jutalmakat
sorsolnak. A szavazócédula egyben

tombola is, melyek a gálaesten kerülnek kisorsolásra. A szavazócédulás szavazás győztese szintén értékes
különdíjban részesül.
Mi várja a közönséget a gálaesten?
A verseny döntője egy nagyszabású
show műsor, ahol szakmai zsűri szavazatai döntenek majd arról, hogy ki
legyen a Somló királynője. Belépőjegyek augusztus 1-től vásárolhatóak
(Devecseri Városi Könyvtár, Devecseri Városi Művelődési Ház, Devecser
Város Önkormányzata) 1500 forintért, illetve 5000 forint a VIP jegy,
mely a gálaesten és az állófogadáson
való részvételt tartalmazza.
Nyárs Hajnalka

Résztvevők
(A fotókat készítette: Ditti Fotó)

Név: Ács Barbara
Kor: 23 év
Iskola/foglalkozás: szociális foglalkoztató
Hobbi: kreatív dolgok készítése, kirándulás
Lakhely: Doba

Név: Bogdán Pálma Laura
Kor: 15 év
Iskola/foglalkozás: Széchenyi István Baptista
Gimnázium és Szakképző Iskola, Tapolca
Hobbi: fodrászat, sminkelés, kirándulás,
zenehallgatás
Lakhely: Csabrendek

Alapítva 1927-ben

Miss Somló 2016

Név: Csenki Rebeka
Kor: 17 év
Iskola/foglalkozás: Kisfaludy Sándor
Gimnázium, Sümeg
Hobbi: lovaglás, olvasás
Lakhely: Devecser-Meggyeserdő

Név: Fekete Alexandra
Kor: 25 év
Iskola/foglalkozás: élelmiszer-és vegyiárueladó
Hobbi: jelmezvarrás, és a szakmája
Lakhely: Tapolca

Név: Fűzfa Rebeka Krisztina
Kor: 17 év
Iskola/foglalkozás: Kisfaludy Sándor
Gimnázium, Sümeg
Hobbi: kirándulás, testedzés
Lakhely: Jánosháza

Név: Hóbor Szilvia
Kor: 22 év
Iskola/foglalkozás: pedagógiai asszisztens
Hobbi: szépségápolás
Lakhely: Devecser
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Név: Jakab Elizabeth Dorina
Kor: 19 év
Iskola/foglalkozás: Türr István Gimnázium
Pápa-most érettségizett
Hobbi: természet, zene, sport, tánc, film,
könyvek
Lakhely: Kiscsősz

Név: Kiss Noémi
Kor: 20 év
Iskola/foglalkozás: jelenleg egy ajkai cég
alkalmazottja
Hobbi: sport, kerékpározás, olvasás, barátaival
való időtöltés, állatok
Lakhely: Doba

Név: Lakatos Letícia
Kor: 16 év
Iskola/foglalkozás: Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és Gimnázium, Ajka
Hobbi: zenehallgatás, sminkelés
Lakhely: Devecser

Név: Mohácsi Evelin
Kor: 17 év
Iskola/foglalkozás: Szent-Györgyi Albert
Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium, Ajka
Hobbi: rajzolás, olvasás, szeret gyerekekkel
foglalkozni
Lakhely: Pápa

Alapítva 1927-ben

Miss Somló 2016
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Név: Németh Vanessza
Kor: 17 év
Iskola/foglalkozás: Szent-Györgyi Albert
Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium, Ajka
Hobbi: sport, mazsorett, barátaival való időtöltés
Lakhely: Pusztamiske

Név: Olasz Georgina
Kor: 21 év
Iskola/foglalkozás: élelmiszer-és vegyiárueladó
Hobbi: séta, éneklés
Lakhely: Devecser

Név: Scher Nagy Brigitta
Kor: 26 év
Iskola/foglalkozás: ápolási asszisztens
Hobbi: párjával való időtöltés
Lakhely: Tótvázsony

Név: Szabó Mónika
Kor: 22 év
Iskola/foglalkozás: kozmetikus
Hobbi: modellkedés, szüleivel és a barátaival
való időtöltés
Lakhely: Doba
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Név: Szabó Szimonetta
Kor: 22 év
Iskola/foglalkozás: idegenforgalmi
szakmenedzser
Hobbi: sport, főzés, barátaival való időtöltés
Lakhely: Káptalanfa

Név: Szente Nóra
Kor: 21 év
Iskola/foglalkozás: élelmiszer-és vegyiárueladó
Hobbi: séta a barátokkal, horgászat
Lakhely: Ajka

Név: Szóládi Ingeborg
Kor: 16 év
Iskola/foglalkozás: felszolgálónak tanul
Várpalotán
Hobbi: zenehallgatás, sport
Lakhely: Veszprém

Név: Varga Fatima
Kor: 17 év
Iskola/foglalkozás: Gróf Batthyány Lajos
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző
Iskola és Kollégium
Hobbi: rajzolás, testedzés, modellkedés
Lakhely: Pápa

Alapítva 1927-ben

Közélet

Mutasd magad!

sok könyv/, mert a legkedveltebb időtöltésem az olvasás. Vinném azokat a
könyveket, amik az éjjeliszekrényemen egyre csak szaporodnak, s arra
várnak, hogy legyen elegendő időm
elolvasni őket. Talán az ivóvíz lenne
a harmadik, hisz az édesvíz a földi
élet alapja.

Kovács Gyuláné
Gyógyszerkiadó szakasszisztens, erkölcs-és vallásismeretes pedagógus
házas
két gyermek édesanyja
1 .- Mi az a három dolog, amit magával
vinne egy lakatlan szigetre?
(Az előző számban bemutatott Vági
Imre vállalkozó kérdése)
- Legelőször is a férjemet, mert nélküle csak „fél” vagyok. Ketten együtt
vagyunk egészek. A második dolog,
az biztosan könyv lenne /ha lehetne

2. - Élete melyik pillanata felejthetetlen
az ön számára?
- A gyermekeim születésének a pillanata számomra a legcsodálatosabb
élmény, amely egyben ajándék is volt.
Az első gyermekem születésével anyává születtem, és elkezdődött a gyermeknevelés, amely egy hosszú távú
felelősségteljes, de örömteli feladat.
3. - Mit csinál, amikor nem kell csinálnia semmit?
- Ha egyszer semmit nem kellene csinálnom – régóta nincs ilyen – akkor
biztosan azon gondolkodnék, hogy
mit is csináljak, mi a legfontosabb
következő teendőm.
4. - Van olyan téma, melybe Ön szerint
nem fér bele a vicc? Miért?
- Egy vallásos ember moráljában a
legtermészetesebb, hogy vannak
olyan értékek, amelyeket abszolútnak

Gólya Road-Show

2016. június 28-án Molnár András
Kadocsa kezdeményezésére Gólya
Road-Showra várták az érdeklődőket,
ahol mindenki testközelből tekinthette meg a gólyafiókákat, megfigyelhette a gyűrűzésük folyamatát, és bárki
megsimogathatta őket.
A nyári időszakban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
munkatársai felkeresik a fehér gólyák
fészkeit, hogy meggyűrűzzék a fiókákat. A gyűrűzés célja, hogy a madarak
visszakereshetőek legyenek, és a vis�-

szajelzésekből jobban megismerjék
a madarak vonulását, hogy tudják
milyen útvonalon haladnak, hol telelnek, ki vannak-e téve veszélyeknek. Szelle Ernő madártani szakértő
elmondása szerint gyakori, hogy Afrika területén egyes törzsek befogják,
és elfogyasztják a gólyákat, az arab
országokban illetve Málta-szigetén
pedig lövik őket. A gyűrűzés módszerével nyomon követhető a madarak
pár-és területválasztása is. A beavatkozásra időjárástól függően a júniusi
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tekint, és amelynek a gúnyolása vagy
kifigurázása nem megengedett. Az
Isten /Atya, Fiú, Szentlélek/ nevének
emlegetése méltatlan tréfálkozásban,
viccekben.
5. - Melyik az az idézet, amely leginkább összefoglalja az ön életfilozófiáját?
- Az a Bibliában /a Könyvek Könyvében/ található – Pál apostolnak a
korintusiakhoz írt első levelének a
13. fejezete – a Szeretet himnusz. Az
ókori nyelvezet, az óhéber és az ógörög háromféle szeretet különböztet
meg: eroszt, filoszt és agapét. Vagyis
a testi szerelmet jelentő szeretetet, az
emberbaráti szeretetet és azt a szeretetet, amely szeretettel Isten szereti
az embert. A Szeretet himnusza az
agapéról szól. Számomra kifejezi
mindazt a lényeget, ami életemet áthatja, cselekedeteimet irányítja.
6. - Mivel lehet elrontani a kedvét?
- Alapvetően jókedvűnek, optimistának tartom magam, de felháborít
a rosszindulat, a hazugság, a felelőtlenség.
7. - Ha lehetősége lenne valamilyen
különleges képesség birtokába jutni,
milyet választana?

- Különleges képességekre nem vágyom. Azon vagyok, hogy a meglévőkkel hasznára legyek a szűkebb
vagy tágabb környezetemnek
8. - Melyik ismert embert csodálja a
legjobban? Miért?

és júliusi időszak a legalkalmasabb,
mert a kisgólyák ekkorra érik el azt a
kort, hogy gyűrűzhetőek. Ennek kapcsán városunkban egy emelőkosaras
tűzoltóautó „bevetésével”, Széplaki
Imre ornitológus vezetésével és az
Ajkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóinak segítségével emelték
ki a fiókákat a fészekből. Ez kön�nyedén megvalósítható volt, hiszen
a kis madarak még állni sem tudnak,
fejletlen szárnyaik miatt még repülésre képtelenek. A kiemelést követően
kóddal ellátott először alumínium,
majd színes műanyag lábgyűrűt kaptak, az utóbbin látható kód távcsővel
is könnyedén leolvasható. Ha valahol
egy gyűrűzött madarat találnak, ezt a
kódot a Madárgyűrűzési Központban
adják le, mely Budapesten található,
(külföldi madár esetén az adatok az
európai központba kerülnek) ahonnan visszajelzik a gyűrűzőnek, hogy
hol látták a madarat, illetve leadják a
madárra vonatkozó összegyűjtött információkat is. (életben van-e, párba

áll, stb..) A gyűrűzést csak vizsgabizonyítvánnyal, és engedéllyel rendelkező személy végezheti, ennek hiányában ez a beavatkozás büntetendő,
különösen például a gólya esetében,
amely egy fokozottan védett madár.

Böjte Csaba ferences rendi szerzetest
– a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját – csodálom emberi tartásáért,
gondolkodásmódjáért, értékteremtő tevékenységéért. A szegény sorsú
erdélyi gyermekeknek nemcsak az
alapvető életfeltételeivel foglalkozik,
hanem tanításukkal is, melybe vallási
és erkölcsi nevelésük is beletartozik.
Tetteink beépülnek személyiségünkbe, meghatároznak minket.
9. - Mi gyermekkorának életre szóló
hozadéka?
A szüleimtől és szűkebb rokonságomtól is gyermekkoromban a munka
szeretetét, a becsületes munka értékét
tanultam meg. Arra neveltek, hogy
csakis önerőmre, szorgalmamra, a
tisztességre alapozva éljem az életemet.
+1. - Milyen értékek kibontakozásában
tud Ön segítségére lenni másoknak?
Nyárs Hajnalka

Egy ilyen rendezvény kapcsán lehetőség nyílik arra is, hogy az ornitológusok ellenőrizzék a fészket, hogy nem
található-e benne, vagy a közvetlen
környezetében a gólyákat veszélyeztető tényező, például olyan anyag, mely
a madár lábára tekeredve sérüléshez,
csonkoláshoz vezethet.
A felkészült madarászok mindent
megmutattak, gyerekek és felnőttek
számára egyaránt érthetően és érdekesen meséltek a magyarok kedvelt
madaráról, a gólyáról, mely 1980-ban,
1981-ben, 1994-ben, és 1999-ben is
az év madara lett.
A rendezvény nagy élményt jelentett
minden jelenlévő számára.
Nyárs Hajnalka
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DEVECSER SPORTJA
Öregfiúk
eredmények
A Devecseri Városnapok keretében a
Sporttelep műfüves pályáján három
csapat - Bük, Markotabögöde, Devecser - részvételével került megrendezésre a Devecser Öregfiúk Kupa. Már
délelőtt 10 órakor a pályán voltak a
csapatok, ahol a nagy hőséget csak
a nagypályán bekapcsolt öntözőrendszer hűsítő függönye mellett lehetett elviselni. Persze más hűsítőkről
és finomságokról is gondoskodott
Nyoma László „Cucibá” a Devecseri
Öregfiúk csapatának vezetője, valamint lelkes csapata, akik a háttérben
pörköltet főztek és baráti hangulatban „hűsöltek”.
Hogy értékeled az első meccseteket?
Az első meccsen sajnos kikaptunk
Markotabögödétől. Kicsit türelmetlenül játszottunk, aztán sikerült 1-4ről felállnunk, átvenni a vezetést, de
sajnos 5-6-ra alakult a végeredmény.
Ráadásul Gombos Laci, a kapusunk
egy rossz kiugrást követően lesérült.
Milyen a kapcsolat a kupán résztvevő
csapatokkal?
A bükiekkel régóta tartjuk ezt a baráti kapcsolatot, és éppen egy náluk
megrendezett kupán találkoztunk a

Devecser szlalom
A Devecseri Városnapok történetében eddig nem találkozhattunk
ennyi „benzinvérű” ember tömörülésével egy helyen. Az SR Sport
Egyesület szervezésében városunkban került megrendezésre a Dunántúli Szlalom Kupa 5. fordulója.
Több mint félszáz versenyző állt
rajthoz széttuningolt „vasaikkal”,
hogy a gumifüsttel és motorzajjal
köszöntsék az érdeklődőket és vonatra várakozókat a Vasút utcában.
Lapunk a főszervező Mulicz Lászlót
kérdezte az egyesületükről, a versenyekről, és a hölgyekről.
Mit kell tudni az SR Sport Egyesületről?
Csapatunk tagjai több mint tíz éve
indulnak különböző versenyeken.
2007 óta saját szlalom versenyeket is szervezünk partner egyesületekkel karöltve. Kezdetben igazi
„bólyakerülgető-libakergető” ver-

markotabögödei csapattal is. A fehérváriaknál sajnos anyagi gondok
adódtak, ezért egyelőre pihentetik a
dolgokat. A hévíziek előző este vis�szamondták, és hiába próbáltam egy
negyedik csapatot szervezni, sajnos
most csak egy hármas tornát sikerült megrendezni. Nem akkora a baj,
hiszen így legalább biztosított volt a
dobogós helyünk.
Milyen meccseket játszottatok az elmúlt időszakban?
A közelmúltban egy négyes tornán
voltunk Hévízen, ahonnan sikerült
minden trófeát elhoznunk. Megnyertük a tornát, a mi csapatunkból választották ki a legjobb kapust
(Gombos László), és a legjobb mezőnyjátékost (Szöllősi Attila). Tavasszal Bükön csak negyedikek
lettünk, de nagyon nagy öröm volt
számunkra, hogy a torna legjobb
mezőnyjátékosának a fiamat, Nyoma Balázst választották. Ölbőn, egy
emléktornán vettünk részt, amit a
helyi öregfiúk csapat elhunyt tagjának tiszteletére rendeztek. A torna
bevételét az özvegyének ajánlották
fel. Itt harmadikak lettünk. Az ölbői
csapat visszajött hozzánk egy nagypályás meccsre, de azt a nagy eső
miatt 2-0-nál félbe kellett szakítaseny volt. Magyarországon egyedülállóként bevezettük a dupla
versenypályát a szlalomban, ami
eddig nem volt senkinél. 2011-ben
megalapítottuk az SR Sport Egyesületet és nekiláttunk új alapokra
építeni az eddig elérteket. Új helyszíneken kisköltségvetésű rendezvényeket szervezünk, amelybe a
szlalom versenyek mellett bevontuk
a baleset-megelőzési programokat
is. Nagyon sok versenyfelkérés érkezik hozzánk.
Mi késztetett, hogy ilyen versenyeket szervezz?
Igazából, mindig is „benzinvérű”
voltam. Egy éves koromban már
ütöttem a garázskaput, mert benn
állt a nagyapám Zsigulija. Gyerekkorom óta jártam szlalom versenyekre, rallye-ra. Elkerülhetetlen
volt, hogy később versenyzőként,
vagy szervezőként bele ne csöppenjek ebbe a történetbe.

nunk. Balatonalmádiban is voltunk
egy nagypályás tornán, ahol 3-1-re is
vezettünk a házigazdák ellen, végül
3-3-ra alakult a vége. Ott még olyan
helyzeteket is kihagytunk Gyurikám,
hogy a kapu alá is rúgtuk a labdát,
nem csak fölé. Most majd ők jönnek
hozzánk és reméljük, hogy hazai pályán megverjük őket, de ha nem, hát
az se baj! Van devecseri kötődése
is Balatonalmádinak, ugyanis Kis
Tomi és Molnár Tomi is devecseri
származású, akikkel jó barátságot
ápolunk. Előbbi már nem focizik,
mivel kiöregedett, de az utóbbinak
van egy pálinkafőzdéje és mindig
hoz valami finomságot a meccsekre! Tavasszal, vasárnap délelőttönként sok edzőmeccset játszottunk
a tósokiakkal, ennek köszönhetően

ez meglátszott a későbbi teljesítményünkön is. Ezek a jó hangulatban
eltöltött meccsek, a baráti kapcsolatok ápolásáról szólnak leginkább.
Végül milyen eredménnyel zárult a
mai kupa? Örülhetünk?
A második meccsen Bük verte Markotabögödét 9-2-re, majd mi vertük
a Büköt 6-2-re. A gólaránynak köszönhetően, Bükk-Devecser-Markotabögöde lett a sorrend. A legjobb
kapus a markotabögödei Nyári János, a gólkirály pedig a büki Szabó
Tamás lett. A torna végén ettünk egy
finom pörköltet és még sokáig elbeszélgettünk a barátainkkal. Ja, és el
ne felejtsd: a legjobb öröm, a söröm!
Köszönöm az interjút, további sok
ilyen kupát kívánunk!

Miből áll egy ilyen verseny megszervezése?
Előző év október-november tájékán
már el kell kezdeni az idei versenyek helyszínéül szolgáló területek tulajdonosaival az egyeztetést
az időpontokról, de figyelünk arra
is, hogy más nagyobb sporteseményekkel se kerüljön egy időpontra a
verseny. A rendőrségtől, a mentőktől, a tűzoltókig, a különböző biztosításoktól, pályabíróktól, a plakátok
szerkesztéséig, promóciózásig minden a mi feladatunk.

ezért csak két percenként tudunk
rajtoltatni. Úgy kellett kialakítani
a pályát, hogy ebbe a két percbe
beleférjünk, ezért bevontuk a Patak utcát is, így már csak a célközönség pozitív fogadtatásában bíztunk, amit úgy gondolom sikerült
elnyernünk. A döntőbizottságnak
is választania kellett, hogy hol kerüljön megrendezésre a Dunántúli Szlalom Kupa tartalékversenye:
Bakonyszentlászlón, vagy itt és
27/27 arányban a devecseri helyszín nyert.

Miért pont Devecser, és miért így
alakítottátok ki a pályát?
Devecserben nem volt még ilyen
verseny és Ferenczi Gábor polgármester úr keresett meg minket,
hogy a Devecseri Városnapok keretében szervezzünk meg egy ilyen
futamot. Kaptunk a lehetőségen, de
mivel a pálya adott, ugye a Vasút
utca oda-visszatérő ága zsákutca,

Mit kell tudni a Dunántúli Szlalom
Kupáról, és mennyiben más egy szlalom verseny, mint a többi?
A szlalomverseny az alapiskolája
igazából nagyon sok rallye-, és túraversenynek. Olyan rallyeversenyzők, akik nem szlalommal kezdtek,
teljesen másképp veszik az íveket,
gyorsítókat. Ez egy olyan verseny,
ahol akár utcai autóval is oda lehet

Alapítva 1927-ben
állni és ki lehet próbálnia magát az
embernek. Innen nagyon sokan az
autóépítés küszöbén átlépve mennek tovább a tuning kategóriába.
Van a nagyon extrém proto kategória is, ahol motorkerékpár motorral szerelt autók versenyeznek,
és aki már ezt is kinövi, mehet a
rallye-ba. Klausz Kristóf is nálunk
próbálgatta a szárnyait 15 évesen
és most már kategóriagyőzelmeket
gyűjt rallye-ban.

Sport
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tében hirdetjük ki a győzteseket,
aminek van egy nagyon jó „fílingje”.

Mi kell a végső sikerhez, hogy zajlik
le egy bajnokság?

Rátermettség, kitartás, és nem
csak testben, de fejben is nagyon
ott kell lenni! Meg kell jegyezni a
pálya nyomvonalát, a féktávokat, a
gyorsítókat, lassítókat. Figyelni kell,
nehogy eldobjuk az autót, mert az
sokba kerülhet. Ez az egész családias hangulatot nyújt hétről hétre,
hónapról hónapra. Ez a lényege a
pontgyűjtő bajnokságnak. A Dunántúlon megrendezendő szlalom
versenyeket egy pontgyűjtő rendszer alatt vezetjük kategóriánként,
és abszolútban is. Év végén, a rendszer alapján, díjkiosztó bál kere-

Mulicz László, főszervező

Jantó Dorina

Virág Csongor

Nagy Richárd

Lapunk pár versenyzőt is megkérdezett az esemény kapcsán, aminek
a végeredménye a három mért kör
legjobb idejéből adódott. Az abszolút elsőséget Ender Attila szerezte meg, aki így életében először
állhatott az abszolút dobogóra és
mindjárt az első fokára. A második
helyen Kovács Szilárd végzett, akit
Lovász Róbert követett.

akit legfőképp édesapja segíti a versenyeken. Egy BMW-vel versenyez,
amit folyamatosan építenek és jelenleg a 2. helyen áll a kategóriájában. Kissé szűkösnek, tempósnak
tartja a pályát, de ennek ellenére
nagyon tetszik neki a helyszín.

hárman versenyeznek, ő egy 130
lóerős Fiat Puntóval jött, amit tavaly kezdtek el építeni. A Dunántúli
Szlalom Kupa junior kategóriájában
2. helyezett lett. A meleg miatt a
mai napon kevésbé tudott koncentrálni, de tetszik neki a pálya.

Dorina tavaly kezdte, de gyerekkora
óta érdekli az autósport. Öccsével
együtt, mivel az édesapjuk autószerelő műhelyében nőttek fel. Mind-

Richárd kb. 10 éves volt, amikor
elmentek egy rallye versenyre, ahol
vitték egy körre is. Azt az autót, ami
egy E30-as BMW 325-ös, sikerült

megvennie, azóta és most már ő
versenyez vele. Persze az évek alatt
már egy kicsit „felhúzták”, építgették édesapjával, aki a legnagyobb
segítsége a versenyzés során. Nagyon tetszik neki a mai verseny és a
szervezés. Nem olyan taktikás pálya
és ilyen gyors pályán csak keveset
ment még, de megpróbál javítani
az eredményén.

Csongor idén kezdte a versenyzést,

Egyre több hölgyversenyzőt látni
az autós futamokon. Mennyire állják meg a helyüket ebben a férfias
sportban?
Nagyon jók a hölgyek! Az elején,
amikor elkezdtük a versenyek szervezését, nem voltak női versenyzők.
Csináltunk direkt női kategóriát,
hogy kedvet kapjanak hozzá. Egyre
többen kezdtek autóba ülni kisebb
nagyobb sikerrel persze, és ahogy
fejlődtek, volt, aki kérte, hogy átülhessen a férfiakhoz, mert már nem

talál ellenfélre. Most már addig jutottunk, hogy az egész mezőnyből,
ami 100-120 fő, 8-10 fő a női versenyző! A hölgyek mellett azonban
nagyon fontos megemlíteni a juniorokat, akik a „tizenegykétéves”
koruktól már nálunk tanulnak vezetni, versenyezni. Ők azok, akik
aztán az életben is nagy hasznát
veszik ennek a tudásnak, akár a
pályán, akár az utakon egyaránt.
Köszönjük az interjút és még sok
szép családias hangulatú versenyt
kívánunk!

Ifj. Kozma György
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Az Élő Forrás Egyesület legújabb hírei

Táncos Tehetségek Tábora
Kiscsőszön
A program időpontja: 2016. június
19-július 1.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Apte Művészeti
Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre,
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 200 fő
Idén is nagy érdeklődés mellett
zajlott a Táncos Tehetségek Tábora című programsorozatunk,
melyre két turnusban több mint
180 gyermek jelentkezett. A táborok azonos táncanyagokkal és
kísérő programokkal zajlottak
mindkét héten. Az első héten a
kisebb, a másodikon a nagyobb
korosztály jelentkezői tanulhatták
a Dél-alföldi és a Küküllő-menti táncokat, melyek tanítására
Molnár Pétert, Molnárné Györke
Esztert, Hahn-Kakas Istvánt és

Tombor Beát kértük fel. A mesterek munkájának köszönhetően
a táborok végére improvizatív
módon táncolták a gyerekek a tanult anyagokat. Minderre a Galiba
Zenekar élő muzsikája mellett volt
lehetőségük. Az Élő Forrás munkatársai a tábor folyamán hangulatos kísérőprogramokat rendeztek,
így lehetőség volt lovas kocsizni,
kézműves mesterségeket kipróbálni, kirándulni, stb.. A gyerekek a Kárpát-medence különböző
vidékeiről érkeztek. Vendégeink
voltak Gyimesből a Fölszállott a
Páva legutóbbi középdöntős táncosai is, akik különdíjként kapták
a táborozási lehetőséget. Emellett
Székesfehérvár, Aba, Litér, Celldömölk, Budakeszi, Tordas és a
környék kistelepülései is képviseltették magukat..

Kulturális Lovas Túra Baranyában
A program időpontja: 2016. június
13-18.
A program helyszíne: Baranya kistelepülései, Szemely
A program szervezője: Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 2000 fő
Idén negyedik alkalommal szerveztük meg a „Fordulj Kispej Lovam”
Kulturális lovas Túrát. A program a
néptánc szakma kiemelkedő táncos
egyéniségeinek közös ünnepe is egyben. Tíz kiváló néptáncos lóháton
járta be a kijelölt térséget, összesen
mintegy 150 kilométert lovagolva.
A helyben élő horvátok és svábok
kulturális közösségei több településen is fogadtak minket, életre szóló
élményeket szerezve a lovas-táncos
csapatnak. A Szemelyben élő Szabó

Sándor barátunk vállalta a program
szervezését és helyi végigkísérését.
Előadásainkat az alábbi településeken tartottuk: Szemely, Pécs
(Zsolnay Negyed), Hosszúhetény,
Pécs-Vasas, Szalánta, Villány.
Különleges meglepetés volt számunkra, hogy a Gasztroangyal
stábja filmet készített velünk, mely
az őszi szezonban kerül bemutatásra
Borbás Marcsi népszerű műsorában. Nagy lelki élményt és emberi
erőt adott nekünk az a néhány óra,
amelyben Andrásfalvy Bertalan
néprajzkutatóval találkozhattunk.
A Tanár úr fogadott minket házánál
és megnézte hosszúhetényi előadásunkat is. A túra célja, hogy a lovas
hagyományt és a magyar népzenei,
néptáncos kultúrát egyaránt népszerűsítse, kapcsolatot építsen a falusi
közösségek között.

Már a IX. Csipketábort rendezik
Nemeshanyban
elkészítését. A híres nemeshanyi csipke létrehozója: S. Tóth Mária (19051974) a községben élt, s szenvedél�lyel varrta az egyre szebb csipkéket.
A „Nemeshanyi csipke” technikája:
„levegőben” varrott csipke. Motívumkincsét tekintve pedig „pókos”
és „tüllös” típusra osztható.

Ez év augusztus első hetében kilencedik alkalommal szervezi meg a
Nemeshanyi Önkormányzat, a Nemeshanyért Egyesület és a Hagyományőrző Csipkebarátok az alkotó,
élvezetes „Csipketábort”.
A különleges tábor célja megismertetni a résztvevőkkel a „Nemeshanyi
csipke” történetét és annak gyakorlati

Tán a környékben már kevesen tudják, hogy 1937-ben Tóth Mária csipkéit a Párizsi Nemzetközi Kézműipari
Kiállításon különdíjjal jutalmazták.
Képzeljük csak el, micsoda siker volt
ez akkor! S lenne ma is! Lám, egy kis
településen is lehet kiválót alkotni.
„Csak” technikai szakismeret, egyéni
ötlet, látásmód, rendkívüli kitartás,
szenvedélyes elhivatottság kell hozzá. A heti tábor résztvevői, a csipke

jó ismerője, Devecsei Gáborné Ildikó
irányításával elsajátíthatják a nemeshanyi csipke készítésének alapjait.
A hagyományőrző csipkebarátok, a
csipkecsoport, év közben is havonta
összegyűlnek egy kis közös alkotásra, ahol megmutatják egymásnak,
hogy miket készítettek az elmúlt időben. A 6 - 9, időnként 12 főből is álló
csoportban nemcsak varrott csipkét
készítenek, hanem vannak csipkeverők is. Így a táborban lehetőség
nyílik a csipkeverés alapjait is megtanulni Turós Istvánné Évától. Éva,
és Devecseiné Ildikó is jól ismertek,
és elismertek a népi iparművészet e
területén. Igaz, az ország más vidékéről valók, de kicsit már hanyinak
vallják magukat. A település pedig

csak megköszönheti mindkettőjüknek, hogy szakmai ismereteiket szívesen, lelkesen továbbadják a jelentkezőknek. A programnak a Faluház
ad otthont. De hogy ne mindig csak
varrjanak a csipkebarátok, a hét folyamán megtekintik Nemeshany egyik
építészeti, ipari különlegességét, a
Csizmadia vízimalmot is. Még tudják
fogadni az érdeklődőket tájékoztatta
lapunkat Zimits Hajnalka, a Nemeshanyért Egyesület vezetője. Továbbá
azt is elmondta, hogy minden évben
lemennek Kapolcsra, ahol két hétvégén is bemutatót tartanak az érdeklődőknek e kihalóban lévő vagy
mégis feléledő, igen igényes és szép
kézimunka készítéséből.
M. Mester Katalin
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FÜRDŐZÉS MINDEN GENERÁCIÓNAK A „VULKÁN EREJÉVEL”
gyÓgyFÜRDő - élMényFÜRDő - stRanDFÜRDő
ExKLUZíV SZAUNAVILÁG - SZAUNA pARty
Kényeztető KezeléseK, wellness szolgáltatásoK!
ANAKONDA CSÚSZDA ÉS GYEREMEKVILÁG VÁRJA A KICSIKET ÉS NAGYOKAT EGYARÁNT.
CSÁBÍTÓ ÉLMÉNYEK A VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐBEN CELLDÖMÖLKÖN!

STRANDoK ÉjSzAKÁjA VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ
2016. JÚLIUS 29. (PÉNTEK)
17:00-24:00 Élő kívánságműsor • 21:00 Karaoke
BELÉpŐ: Felnőtt és gyerekjegy: 990 Ft/fő Nyugdíjas jegy: 690 Ft/fő
NyItVAtARtÁS: 09:00 – 24:00 óra
Vulkán GyóGy- és élményfürdő • Celldömölk, sport u. 8. • tel.: 06 95/525-070
www.vulkanfurdo.hu

www.facebook.com/vulkanfurdo

Kikapcsolódás

- 16 -

Nyereményjáték

A keresztrejtvény helyes megfejtését beküldők között kisorsolásra
kerül 3db páros belépő, a Miss Somló szépségverseny 2016. augusztus
27-én megrendezésre kerülő döntőjére és gálaestjére.
A megfejtéseket 2016. augusztus 10-ig várjuk a szerkesztőség címére:
Devecser Városi Könyvtár és Művelődési Ház.

Mosolypercek

Ügyetlen
Ki az abszolút peches?
Aki magába roskad és melléesik.

Utolsó mondatok:
-Most fényképezd le, hogyan egyensúlyozok a párkányon…
-Nem nyílik ki az ernyő! Melyiket is kell ilyenkooor…
-Rendben fiúk, vége a tesiórának, dobjátok ide a gerelyeket…

HIRDESSEN csomagban,
kedvezményesen!
Tisztelt Olvasónk !

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben hirdetését mind
a Devecseri Ujságban, mind pedig a devecseri képújságban
megjelenteti, úgy mindegyik hirdetését
10% kedvezménnyel adhatja fel.
Ferenczi Gábor Devecser város polgármestere
Kulcsár Tamás A-Tom Informatika Bt.
Nyárs Hajnalka Devecseri Ujság főszerkesztője

HIRDESSEN
NÁLUNK!
Hirdetések, köszönetnyilvánítások,
jókívánságok díjai:

Teljes oldal (1/1):
Fél oldal (½):
Negyed oldal (¼):
Nyolcad oldal (1/8):
Tizenhatod oldal (1/16):
4 x 4-es területű:
Apróhirdetés (20 szóig):

REJTVÉNY

Tóth árpád: áldott nyári délután
1

35 000 Ft
18 000 Ft
9500 Ft
5000 Ft
2600 Ft
1400 Ft
600 Ft

A hirdetési szöveget
a könyvtár információs pultjánál lehet leadni.
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Számonkérés
A hajótörött egész éjszaka úszik, s partot ér egy kis szigeten. Szinte ájult
a kimerüléstől, amikor felbukkan a felesége:
- Hol voltál már megint Józsi? A hajó már tegnap elsüllyedt.
A feleség mondja a férjének egy forró nyáresti napon:
- Fél óra alatt két üveg sört hajtottál le. Én még vízből sem tudnék ennyit
meginni..
- Hát, vízből én sem.

Alapítva 1927-ben

40

43

45
44

41
45

46

VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: S, G, L,
I, G, R, V) 10./ Alumínium vegyjele 11./ Argon vegyjele 12./ I. ( .... ) Lajos
(1342-1382) Talp párosai! 14./ Férfinév 17./ Fotó 18./... háborúk ( Róma
és Karthágó között ) 20./ Vadászkirándulás 22./ Arzén vegyjele 24./ A vér
csatornája 25./ Olasz fennsík - és folyó 27./ Van ilyen tök is! 29./ Gabonát
betakarít 30./ Hasa közepe! 31./ Kalcium vegyjele 32./ Költemény 35./
Magas testhőmérséklet 36./ .... Ignác (Fejes Endre) 38./ Macska törökül
39./ Az áldozat bemutatásának a helye 41./ ... Tolsztoj ( Háború és béke )
42./ ....sas ( Hazánk egyik legnagyobb ragadozó madara ) 44./ Álláspont
46./ A " legnagyobb magyar " (Gróf ......... István)
FÜGGŐLEGES: 2./ Kocsibejáró 3./ Olaszország és Luxemburg autójele
4./ Angol hosszmérték 5./ ... muri ( Móricz Zsigmond ) 6./ Kettőzve:
József Attila vers 7./ Kanna közepe! 8./ Pléd 9./ Kézi mutatóeszköz a
számítógéphez 13./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk:
I, S, I, A) 15./ Kés szélei! 16./ Kettőzve: Gyermekgondozó 19./ Kettőzve:
Zola mű 21./ Iskolai szemeszter 23./ Utas fordítottja! 26./ Időmérő
eszköz 28./ Mátra lábánál fekvő nagyközség (Gyógyfürdőjéről és
kocsimúzeumáról ismert) 33./ Izgő-mozgó /34. Várpalotától elszakadt
városrész (Hőerőművéről ismert) 37./ Bajor Imre alakította fodrász neve
a Szomszédok c. teleregényben 38./ .... - lába 40./ Piros ... (Nagy szerelmet
jelent a kártyajóslásban) 41./ Község a Szikszói járásban 43./ Lángba
borul, izzik 44./ Nitrogén és Szén vegyjele 45./ Kétjegyű mássalhangzó
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