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FELOSZLATTA MAGÁT A DEVECSERI
KÉPVISELŐ-TESTÜLET (Részletek a 2. oldalon)

Fotó: Kovács Zsolt

JÚLIUS - ÁLDÁS HAVA (Folytatás a 10. oldalon)

Július… Az év legmelegebb hónapjába léptünk. A Nap tüze olyan erős
ilyenkor, hogy szinte éget, mindent
kiszárít. Érnek a gyümölcsök, a természet terített asztallal várja az embereket. Országszerte ekkor mérik a
legmagasabb hőmérsékleteket, tikkasztó tud lenni a forróság. Előfordul,
hogy a hőséget megszakítják a semmiből lecsapó heves záporok, jégesők.
A hónap Julius Caesar-ról, a híres
római hadvezér-politikusról kapta a
nevét, mivel ebben a hónapban született. Júliust a régi magyar hagyomány
Szent Jakab havának nevezte, Jakab
tiszteletére, aki Jézus legelső tanítványai közé tartozott. Az érettséget
hozó hónapot a Székelynaptár Áldás
havaként említi, melyet legendák,
népi hagyományok, hiedelmek, intelmek koszorúja övez. A néphit szerint:
„Ha július nem főz, szeptembernek

nem lesz mit ennie.” Szép időt vártak
ilyenkor, Szent Jakab havában a régi
öregek, ha reggel és este a füst egyenesen magasra szállt, ha napnyugtakor tiszta volt az ég, és a csalogányok
szorgalmasan énekeltek. Bizonyosra
vették a rossz idő közeledtét: ha a kakasok napnyugta után kukorékoltak,
vagy ha a varjak, a gyöngytyúkok és a
pávák sokat kiáltoztak. Július az aratás hónapja. Vallásos szertartásokkal
és szokásokkal igyekeztek biztosítani a betakarítás sikerességét. Az
aratást kalapemeléssel, imádsággal,
kezdték, az aratóeszközöket a pap
megszentelte, aratáskor a búzatábla
szélén letérdeltek, keresztet vetettek.
Az első learatott kévének nagy jelentőséget tulajdonítottak. Úgy vélték,
amelyik állat ebből eszik egészséges
és termékeny lesz, ha az arató ráköti
a derekára, elűzi a fájdalmat. Ahogy

az első learatott kévének úgy az utolsónak is fontos szerep jutott.
Az utolsó kévéből készítették az aratókoszorút, ezt átadták váltság ellenében a gazdának, aki a mestergerendára akasztotta, jelezve a munka
végeztét. Tavasszal a koszorúból kimorzsolt szemeket a vetendők közé
keverték, a jó termés reményében.
Július hava is bővelkedik világnapokban és jeles napokban egyaránt. Július
1. Semmelweis-nap, a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen a
napon született Semmelweis Ignác
az anyák megmentője. Ez a nap egyben a Köztisztviselők napja is, melyet
1997-ben ünnepeltek Magyarországon először. Július 2. Sarlós boldog
asszony napja. A katolikus egyház
az áldott állapotban lévő Mária,
Erzsébetnél tett látogatásáról emlékezik meg ezen a napon. Júliusban van
a Vasutas nap, melyet mindig a hónap
második szombatján ünnepelnek, valamint a Polgárőr nap, amit Magyarországon 1995 óta rendeznek meg.
Július 20. Illés, ószövetségi próféta
napja. Időjárási megfigyelések szerint
ezen a napon gyakoriak a viharok.
Mennydörgéskor azt mondják, Illés
szekere zörög.

Minden kedves olvasónknak kellemes nyarat kívánunk!
Devecseri Ujság Szerkesztősége

Kassák Lajos
Nyár-orcheszter
Életem most teljesülj.
Nevess és dobd föl magad a hatalmas
kupolákra,
a fölvérzett nap parádés ikertestvérének
a hókék vánkosokon.
Ó, gyönyörűségeken pirított!
Ragyogj és folyj szét, mint a kényesítő éter,
a nyár bandériumos színeiben és illataiban.
Éneked váltig csattanójának: éljen a kozmosz!
Mert nyár van és élet hegy - völgyeken a
vetések teljes kenyérszemével
s nagy juhajrés rikkantásokkal az
emberek földerült fejében.
Élet! Élet!
Júliusba még soha teljesebben életem.
Tüskés istensűrűben legszebb isten, Élet:
az űr kék, én most az erdő méregzöld ágyából
szagos, vérszínű csokrokban
dobálom föl a kedvem
a kertekre, a városok tornyára s a
parasztok báva szemeire, az asszonyok
ropogó nemes csípeibe is én
csiholom a szikrát
és lent, lent a vizek hűvös-ezüst folyásában
a jóság nagy karjaival bölcsőnek is én
nyalábolom a földet.
az a madár, a neve: szerelem.

Önkormányzati Hírek/Közérdekű
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
		- AMIRŐL A DEVECSERIEKNEK TUDNI KELL
Rendkívüli nyilvános képviselőtestületi ülés: 2017. június 21.
Napirend:
1. A sporttelep környékén lévő 17 darab baleset- és életveszélyes fa kivágására adott árajánlatot Holczinger
László bizottsági elnök sokallta, ezzel
egyetértett Kovács László alpolgármester, javasolta, hogy a park teljes
területén végezzék el a felmérést a
fajlagos költség csökkentése érdekében. A javaslatot a testület elfogadta.
2. A Rimex vállalta a művelődési ház
bejárati mennyezetének javítását.
3. Elfogadták Burka Gyula székhelyhasználati kérelmét.
4. Előre látható volt, hogy a Timber-Metál Kft. ügye hosszú és komoly vitát vált ki. A következő ülésen visszatérnek a témára, ezért
most csak vázlatosan az eseményekről. Ferenczi Gábor polgármester
ismertette a NAV-tól érkezett megkeresést, majd felolvasta a tartályok
ügyében készített kronológiai sorrendet, amelyet Szentes Gáborné
ügyintéző állított össze. Bognár
Ferencné képviselő: ő és Vörös
Tibor folyamatosan jelezték, hogy a
tartályok körül valami nincs rendben,
tettek is feljelentést. Először 7 majd 6
tartály értékesítéséről volt szó! Bendes
István jegyző felolvasta a NAV-tól kapott kérdéseket és a rájuk adott válaszokat. Polgármester: a 2015. február
20-án kelt szerződést Kozma György
akkori alpolgármester írta alá, testületi felhatalmazás nélkül, ezért javasolja
a volt alpolgármester visszahívását két
bizottságból. Szavazás 2 igen, 3 tartózkodás. Kovács László és Mayer Gábor

képviselő kifogásolta, hogy nem kapták meg írásban az anyagot és így nem
dönthettek a nagy horderejű ügyben.
Holczinger László elmondta, hogy ő
csak megmutatta hol vannak a tartályok, az ügyhöz nincs köze. Németh
Ákos Pál ügyvéd javasolta, hogy a teljes anyagot kapják meg a képviselők,
és a plénum előtt tárgyalják, de hallgattassék meg a másik fél is.
Nyilvános képviselő-testületi ülés:
2017. június 28.
FELOSZLATTA MAGÁT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Napirend előtt, Ferenczi Gábor polgármester tájékoztatót adott a jelentősebb eseményekről. (lapunk adott
róluk hírt)
Napirend:
1-3. A testület módosította a SZMSZ-t
és az alapító okiratot.
4-5. Megköszönték a Sportegyesület
és a Roma Önkormányzat munkáját
és elfogadták a beszámolókat.
6. Távlati célként elfogadták a Meg�gyeserdő bal oldalán családi és szabadidő park kialakítását. 7.Elszállítják a
Meggyesen összedőlt tetőszerkezetet.
8. A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2017. július 3-tól 2017.
július 30-ig zárva tart.
9. Elfogadták Boros Ferenc FEB tagságról való lemondását, megköszönték munkáját.
10. Támogatták Bognár Ferenc és
Magvas András a zsidó tornaterem
használatba vételét asztaliteniszezéshez és 300 ezer forint keretösszeget
biztosítanak.
11. Megkezdődtek az iskola konyhájának felújítási munkái és eszközbe-

szerzése (162.000 Ft és 250.000 Ft.)
12. Erhart József a Meggyesen raktárt
bérelhet havi 30 ezer forintért plusz
egy havi kaucióért.
13. Támogatják a jogi helyzet tisztázása után Zsigmond János és Nyúl
Ferenc ingatlan vásárlási kérelmét.
14. Elfogadták az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság beszámolóját,
amelyet Mayer Gábor elnök készített,
megköszönték a bizottság munkáját.
A hét ülésen 18 napirendet tárgyaltak
és 13 határozatot hoztak.
15. A Timber-Metál Kft. ügyről Ferenczi Gábor polgármester ismét felolvasta a NAV-tól kapott kérdéseket,
észrevételeket. Hangsúlyozta, hogy
Kozma György akkori alpolgármester előbb eladta a tartályokat, mint
ahogy arról a testület döntött. Bognár Ferencné képviselő jegyzőkönyvekből idézett és tett fel kérdéseket:
Miért nem tett fel kérdéseket az üg�gyel kapcsolatban Holczinger László,
mint a gazdasági bizottság elnöke?
Holczinger László újra elmondta,
hogy az ügyhöz nincs köze. Joga sem
lett volna a kérdéseket feltenni. Ezt a
jegyző megerősítette. A polgármester felidézte a jegyzőkönyvekből Dr.
Németh Ákos Pál ügyvéd és Kozma
György párbeszédét, majd feltette a
kérdést. Mit kell tenni a képviselő-testületnek jelen esetben? Bendes István
jegyző válasza: a testület csak politikai
döntést hozhat, jogi lehetőség, csak
egy esetleges jogerős bírósági ítélet
után van. A testület csak bizottsági
tagságból hívhat vissza. A polgármester három határozati javaslatot jelentett be: 1. a polgármestert hatalmaz-

Tisztelt Lakosok!
A MAGYAR HONVÉDSÉG
2017. július 01. és 2017. augusztus 22.
között
SABER GUARDIAN 2017 elnevezésű,
nemzetközi gyakorlatsorozatot hajt végre,
melyek érintik az Önök települését.
A gyakorlatokra történő ki- és visszatelepülések időszakosan érintik a környező
közúthálózatokat.
Kérjük, fogadják megértéssel az
esetlegesen megemelkedő járműforgalmat
és zajhatást!
A további részletekről a polgármesteri
hivatalokban tájékozódhatnak.
Észrevételeikkel forduljanak bizalommal a
kijelölt összekötő csoporthoz:

06-30/488-4410

KÖZLEMÉNY
Devecser Város Helyi
Választási Bizottsága
2017. október 15. napjára
tűzte ki az időközi helyi
önkormányzati
képviselők
és polgármester
választás időpontját.

za fel a testület, hogy fenti ügyben a
nyomozó hatósághoz fordulhasson. 6
igennel elfogadták. Kovács László alpolgármester elmondta, hogy nagyon
sok kérdése lenne még, ezért javasolta,
hogy hallgassák meg Kozma Györgyöt
is. (jelenleg külföldön tartózkodik) 2.
határozati javaslat: Kozma Györgyöt
hívják vissza a Gazdasági bizottságból, szavazat, 2 igen, 2 nem, 2 tartózkodás. 3. javaslat: Kozma Györgyöt
hívják vissza a Kulturális és Oktatási
bizottságból, a szavazás 2 igen, 2 nem,
2 tartózkodás.
Vegyes ügyek:
A polgármester javaslatot tett a testület feloszlatására, 4 igen, 2 nem
szavazattal a javaslatot elfogadták.
Devecser Város Önkormányzatának
képviselő-testülete feloszlatta magát.
A jegyző ismertette a további folyamatot. Az időközi választás 120 napon
belül kell megtartani, a képviselőkre 1% a polgármesterre 3% ajánlás
szükséges. Óvári Márton képviselő
javasolta, hogy kérjenek árajánlatot
a Szentháromság szobor helyreállítására. Megszavazták a Devecseri
Ujság eszközbeszerzésének támogatását. Engedélyezték a Fiatalok Éjszakája című rendezvény megtartását. 100.000 forinttal támogatják a
sárosfői kutyakiállítást és megbízzák Kovács Lászlót, hogy ott képviselje az önkormányzatot. Bendes
István jegyző a testület egyetértését
kérte az értéknövelő pályázat beadásához és a volt szeméttelep monitoring
vizsgálatához.
DVTV felvétele alapján:
Váti Ferenc

ORSZÁGOS TŰZGYÚJTÁSI
TILALOM!
2017. június 20-tól átmeneti időre.
Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése
TILOS május 1-től - szeptember 30-ig!
Kizárólag október 1-től - április30-ig
munkanapokon 10 és 18 óra között
megengedett.
TILOS bárminemű égetés
minden HÉTVÉGÉN, továbbiakban:
Március 15., Húsvét, október 23.,
október 31., november 1. napokon!
Az elrendelt tűzgyújtási tilalom
visszavonásig érvényes!
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Macskakőburkolat került a Város Kemencéje köré, folyamatosan zajlanak a járdafelújítások.

2017. június 28-án ismét Gólya Road-Showra várták
az érdeklődőket, ahol egy emelőkosaras tűzoltóautó
„bevetésével”, Széplaki Imre ornitológus vezetésével és
az Ajkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóinak
segítségével kiemelték a fiókákat a fészekből, így lehetőség nyílt megtekinteni a „kis” madarakat és a gyűrűzési
folyamatot. A rendezvény nagy élményt jelentett minden
jelenlévő számára.
Fotó: Kovács Zsolt

A 2010. október 4-én történt vörösiszap-katasztrófa károsultjai összesen 70 millió forintot kapnak
a vagyoni károk megtérítésére, jelentette be dr.
Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár Devecserben. Azok számára, akik pert
nyertek a Mal ellen a katasztrófa okozta haláleset, illetve maradandó sérülések ügyében, 280
millió forintos kártérítésről döntött a kormány a
közelmúltban.

Györkös Istvánné családja körében ünnepelte 90. születésnapját. Az ünnepeltet Ferenczi Gábor polgármester
is köszöntötte.
Fotó: Kovács Zsolt

2017. június 22-én átadásra került a közelmúltban megújult, Miskei utca és a Sümegi út kereszteződésénél elhelyezkedő közterület. A hivatalos átadón Ferenczi Gábor
polgármester köszönetét fejezte ki a Start munkaprogram
dolgozóinak, akik 340 nm felületet burkoltak le a helyben
előállított térkővel.

2017. június 17-én a Devecseri Városnapok keretében
került megrendezésre az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek
Találkozója, melyen Ábrahámhegy, Csabrendek, Devecser és a délvidéki Padé csapata mérte össze erejét a
főzés valamint a kismotorfecskenő cipelés versenyében.
A rendezvényen Varga Tamás, elnök-parancsnok a
Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület részéről adományként 5db mászóövet, 2 db „C” típusú tömlőt, 2
db „C” típusú sugárcsövet és 2 db áttétkapcsot adott
át a Padéi Önkéntes Tűzoltó egyesületnek.

Zenés táncos délután keretében találkoztak ismét az
Őszi Fény Nyugdíjas Klub tagjai, ahol Kurdi Róbert
szolgáltatta a talp alá valót.
Fotó: Kovács Zsolt

A Makovecz Klub tagjai a közelmúltban több településen
is nagy sikert arattak Hófehérke című előadásukkal.
Fotó: Makovecz Klub

A 2017. július 5-én megrendezésre került 17. Balaton-Ifjúság-Művészeti Nemzetközi Fesztiválon ifjú művészek
mutatták be produkcióikat a nemzetközi zsűri és a nézőközönség előtt, tánc, hangszeres zene és ének kategóriákban. A versenyen Dávid Eszter arany, a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar ezüst, a Devecseri Cseppecske Mazsorett
Csoport ezüst minősítést ért el.
Fotó: Horváth Éva

Nyárs Hajnalka
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VÁROSNAPOK

„DEVECSERBEN KEREK A
VILÁG”
A Városnapok nyitányaként került sor „Az én
Devecserem” című kiállítás megnyitójára. Számomra a rendezvénysor legkedvesebb, legszerethetőbb része. Itt minden devecseri volt. A
meghirdető önkormányzat, a rajzokat elkészítő
általános iskolás gyerekek, a felkészítő tanárok,
a zsűri tagjai és az elégedett, méltán büszke
résztvevők, szülők, hozzátartozók. A képekkel
a 20 éve ismét várossá avatott Devecsert köszöntötték az ifjú alkotók. Megrajzolták az iskolát, a
templomot, a kastélyt, a tavakat, a hidat, a folyót, a játszóteret, a Várkertet, az óvodát, az állomást, a kápolnát, és a saját lakóházukat. Úgy,
ahogy ők látták. Szépnek, barátságosnak, ahogy
csak egy gyerek szeme színe látja és szereti otthonát, városát. Az 54 általános iskolai tanulók
63 alkotását 3 tagú zsűri, Boldizsár Zsolt, Farkas Róbertné és Szente-Takács Anna értékelte.
Alsó tagozatosok közül I. helyezett: Bakos Petra
4.b (felkészítő: Martonné Csom Adél), Bogdán
Adrienn 3.b (felkészítő: Szalay Judit), Molnár

1. nap. Az önkormányzat által „Az én Devecserem” címmel meghirdetett rajzpályázat ünnepélyes
eredményhirdetésével vette kezdetét a Devecseri Városnapok programsorozat.
Fotó: Kovács Zsolt
Balázs 2. a (felkészítő: Nyárs Hajnalka), II. he- Nagy Georgina). Felső tagozaton valamennyi
lyezett: Bogdán Adrienn 3.b (felkészítő: Szalay versenyző felkészítő tanára Trombitás VeroJudit), Král Szonja 3.a (felkészítő: Horváthné nika. I. helyezett: Bertalan Zsófia 5.a, Németh
Sandro 8.b, II. helyezett: Fuchs Milan 5.a, Fuchs
Nagy Georgina) Németh Hanna 2.a (felkészítő:
Sebastian 7.a, III. helyezett: Csipszer Nóra 5.a,
Nyárs Hajnalka), III. helyezett: Fekete Renátó
Kozáni Kristóf 7.a. Különdíjas Boros Bence 6.b.
2.a (felkészítő: Nyárs Hajnalka), Nagy Zsófia Írásom címét Orsós Paszkál 3.b osztályos tanuló
Regina 4.b (felkészítő: Martonné Csom Adél), rajzának címéről kölcsönöztem.
Váti Ferenc
Orsós Máté Ferenc 3.a (felkészítő: Horváthné

KÉPES BESZÁMOLÓ
Az idei évben Devecser Város Önkormányzata és a Devecseri Városi
Könyvtár és Művelődési Ház szervezésében megrendezett Városnapokon
a szervezők mindent megtettek azért, hogy a lakosság apraja-nagyja megtalálja a kedvére való szabadidős tevékenységet. Számos fellépővel és szórakoztató programmal várták a vendégeket a háromnapos rendezvényen.

2. nap. A futballrajongók a Pünkösd Kupa meccsei alatt élesítették hangszálaikat a Devecseri Sportpályán.

2. nap. A duatlon során futás és kerékpározás közben bárki megmozgathatta izmait.

2. nap. A 10 éves Mészáros Ármin vakmerő, amatőr kaszkadőr motor és
quad bemutatójával emelte a jelenlévők adrenalin szintjét.

2. nap. A benzingőz és a gumifüst kedvelői már a kora délelőtti óráktól kezdve
nézhették az SR Sport Egyesület szervezésében városunkban megrendezésre 2. nap. Az Emlékparkban tűzoltóautó bemutatót tekinthettek meg az érkerült Dunántúli Szlalom Kupa futamait.
deklődők.

Alapítva 1927-ben

Közélet

3. nap. A délutáni órákban a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar koncertjével
indult a 2017-es Városnapok zárónapja.

3. nap. Az Őszi Fény Nyugdíjas Klub dalcsokorral lépett színpadra.

3. nap: Devecserben vendégeskedett az osztrák küldöttség Moschendorfból
- köztük Laky Werner polgármester, valamint ifj. Anton Windisch, óvodánk
támogatója - akiket Ferenczi Gábor polgármester köszöntött.
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3. nap. A Makovecz Klub humoros előadással szórakoztatta a megjelenteket.

3. nap: A gyerekkora óta zenei karrierről álmodó Takács Nikolas számára a 2010-es X Factor televíziós
tehetségkutató verseny hozta meg az
ismertséget. Előadásával Devecserben is levette a közönséget a lábról.

3. nap: Koós János és felesége Dékány Sarolta időutazásra hívta a
hallgatóságot, a humorral fűszerezett előadásban örökzöld slágerek
csendültek fel.

3. nap. A Szikora Róbert által mentorált 2014-es X-Factor győztes Tóth
Andi remek produkciót hozott városunkba.

3. nap: A számos musicalben játszó,
Gundel-díjas Polyák Lilla énekhangjával és megjelenésével hódította meg
közönségét.

3. nap: Kurdi Róbert népszerű slágereket énekelt, Máté Péter Most élsz című
dalát Dávid Eszter 4. osztályos tanulóval adta elő.

3. nap. A színvonalas, élményt nyújtó program látványos tűzijátékkal ért véget.

3. nap. A tapolcai származású Tóth Vera, a 2003/2004-es Megasztár győztese
zenekarával fergeteges hangulatot teremtett.

A játék, sport, zene, egyaránt teret kapott a Devecseri Városnapokon. A
késő estig nyúló program során a gyermekeknek volt arcfestés (Vöröskereszt), légvár (MMSZ), a felnőttek ingyenes szűrővizsgálaton vehettek
részt. Az íjászat rejtelmeibe bárki belekóstolhatott a Devecser és Térsége
Íjász Egyesület segítségével, valamint az érdeklődők a Honvédség irányításával betekintést nyerhettek a katonák munkájába. A rendezvény ideje
alatt büfé is rendelkezésre állt a közönség előtt.
Nyárs Hajnalka

Kultúra/Közélet
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A ROTARY-HÁZ KINCSEI

Fotó: Czeidli József
Városunk volt régi épülete, a Rotary-ház ad otthont a helytörténe-

ti gyűjteménynek, a Somló kiállításnak és a vörösiszap-katasztrófa

emlékének. Boldizsár Zsolt a Somló
festője, az intézmény gondnoka fogadja a látogatókat. A tárlat vezetés a felső emeleten lévő mementó
relikviák és fényképek megtekintésével kezdődik. A vendégkönyv
tanúsága szerint az összes földrészről voltak már itt vendégek, arab,
kínai, japán írásjelek is fellelhetőek
a vaskos kötetben. Nagy öröm számunkra, hogy sokan azok közül is
visszajárnak, akik a tragédia idején
segítettek nekünk. Itt megkapják
azt a kapaszkodót, amit mindennapi életükben felhasználhatnak mondja lelkesedéssel a megtörtént
események jó ismerője. A település
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régi vágya is valóra vált, a földszinti
terembe gyűjtötték össze a helytörténeti anyagot, a múltat vallató
paraszti világ mezőgazdasági és a
letűnt korok háztartási eszközeit,
a régi épületeket megörökítő fényképeket, megsárgult írásos dokumentumokat, így a helyi újság néhány megmaradt lapszámát. Nagy
érdeklődés övezi a Somló kiállítást,
amely a közeli vulkáni hegyet, a bazalt piramist mutatja be, s ismerteti
meg a somlai szőlőtermesztést és a
kiváló nedűjét, a tüzes somlait, a
nászéjszakák borát.
Czeidli József

„A SIKER HŰTLEN SZERETŐ”

TELJES LETT A KÉP… INTERJÚ JÁRÓKA ATTILA KŐFARAGÓ MESTERREL
A városban haladva nincs olyan pillanat, hogy ne akadna meg szemem
az Emlékparkban álló monumentális emlékművön. Egyszerűen nem
tudok elmenni mellette csak úgy.
Ennek egyrészt az az oka, hogy olyan
emlékeket őriz, melyek sokak számára fontosak, másrészt a készítők
olyat alkottak, hogy nem lehet nem
észrevenni. A kovácsmunkát készítő Németh családról és a famunkát
végző ifj. Kozma György faművészről
korábbi számainkban már adtunk
hírt, kíváncsiak voltunk, az emlékmű kőmunkáit készítő, jelenleg Pápán élő, devecseri származású Járóka
Attila kőmegmunkáló és tervező
munkásságára is.
Hol tanultad a szakmát?
Pápán az Acsádyban. Műkőkészítőként végeztem, kitűnővel. 1987-ben
kerültem Pápára, 22 éve csöppentem
a maszek világba. A műhelyemet 10
évig építettem, mire elkészült, eljött
az a világ, mikor egyre jobban megnőttek az elvárások, és amikor kreativitással, a mindig mellettem állók
segítségével tudtam csak felvenni a
versenyt a megjelenő értéktelenebb
áruval. De mindig bizakodó, reményteljes voltam, mert azt vallom, a világ nem olyan amilyennek látjuk,
olyannak látjuk, amilyenek vagyunk.
Milyen anyagokkal dolgozol?
Munkásságom kezdetén műkővel
dolgoztam, aztán folyamatosan áttértem a gránitra. Azon túl, hogy ez
egy természetes anyag - és én szeretem a természetes dolgokat - sokkal
időt állóbb, keményebb is.

Kitől örökölted a kézügyességedet?
Nagyon őszinte leszek… nem volt,
és nem is örököltem. A munkámhoz erős kéz kell, sokat tanultam, szó
szerint vért izzadtam, mire elsajátítottam. Vannak tehetségek, akiknek
megadatnak bizonyos képességek, én
sokat szenvedtem. Ami még szükséges, és nekem tulajdonképpen az
volt a tarsolyomban, hogy tervezni
és rajzolni jól tudok.
Milyen munkád volt a világháborús
emlékművön? Miért volt számodra
meghatározó az ebben való részvétel?
Devecserben az I-II. Világháborús
Emlékmű elkészítése során én végeztem a kőmunkák kivitelezését,
amelyben benne volt a talpazat, a
Devecser címerét megformáló műkő
lap, és a rajta látható, áldozatok névsorát tartalmazó gránit tábla elkészítése és vésése. Amiért ez számomra
fontos volt, az a kötődés. Szülővárosom Devecser, amit soha sem felejtek, és meg akartam mutatni, mit
tudok. Van a városban más munkám
is és terveim közt szerepel egy nagy,
gránitból készült kereszt elkészítése
a régi temetőben.
Van olyan munkád, amit eddigi munkásságod legkiemelkedőbb darabjának tekintesz?
Több is, de kettőt említenék, ami
igazán kiemelkedő számomra. Az
egyik Pápán az alsóvárosi temetőben
található gránit kereszt, azért mert
ezt én terveztem és a kivitelező is én
voltam. A másik a devecseri Világháborús Emlékmű, mert szívemhez
közel áll, nagyapám hadifogoly volt,

harcolt a II. világháborúban.
Véleményed szerint mi a siker titka?
Sokan jó adottságokkal születnek
és ez már egy komoly ugródeszka a
siker felé, viszont vannak olyanok,
akiknek sokat kell tenni érte. A siker egy hűtlen szerető, hétköznapi
embernek nap mint nap bizonyítania kell.
Volt-e munkásságod kapcsán olyan
pillanat, ami számodra a legmeghatóbb volt?
Amikor éppen gyerekeimmel sétáltam Devecserben, valaki megköszönte a városban végzett munkámat. Meghatott, egyrészt maga az
elismerés, másrészt az, hogy ezeket
a szavakat a gyerekeim is hallották.
Én egyszerű ember vagyok. Gyerekként a Torna patakban fürödtem a
többiekkel, gyümölcsösben dolgoztam, azok közé tartozom, akik hajnalban jártak dolgozni a Téglagyárba
és a földekre. A magamfajta számára nagy szavak, az elismerés szavai.
Számodra mi az érték?
Az ember maga. Azok az emberek,
akik képesek másoknak tudást adni,
akik segítik mások fejlődését, felemelkedését, azok, akik alkotnak,
szorgalmasak, becsületesek, vállalják
a véleményüket. Manapság sokan a
pénzt helyezik előnybe, azt, hogy hamar gazdagodjunk meg. A pénz nem
érték. A nagyszüleim, akik a Bocskai
utcában laktak, de házukat elvitte
az iszap, egyszerű, őszinte, kemény,
becsületes emberek voltak, meghatározó szereplői a nevelésemnek. A

kitartást, tenni akarást nevelték belém. Amit tőlük kaptam az érték. Aztán a mai napig tisztelettel gondolok
arra az emberre, akire Devecserben
tartózkodásom idején felnéztem, aki
megtanított gondolkodni, aki nem
kizárólag a lexikális tudást akarta
belém tömni, akinek nagyon sokat
köszönhetek azért, aki ma vagyok. Ő
pedig nem más, mint a népművelő
Kovács Feri bácsi. Na, az ő személye
is érték számomra.
Ha más hivatást választhattál volna,
mi lettél volna?
Történelem tanár, mert szeretem,
és amelyik nép nem tanul belőle,
megérdemli, hogy megtörténjen vele
ugyanaz.
Szabadidődben mivel foglalkozol?
Legszívesebben a gyerekeimmel foglalkozok, ha tehetem, egy keveset
sportolok is.
Köszönöm az interjút, további sok
sikert kívánok!
Nyárs Hajnalka

Sorsok
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EMBERMESÉK

A Nyoma házaspár: Tercsi és Karcsi

A pusztai közösség emléke ma is él
Két és fél éve tettünk időutazást Piller Erzsébettel, most húgával, Piller Terézzel tesszük ugyanezt, és mint akkor, most is Székpusztán kötünk ki
és emlékezünk Nyoma Károlyné, Tercsi nénivel.

Szép emlékű gyermekkor
1931. november 11. Székpuszta. A harmadik
lány, Tercsi születésének örvend a Piller család,
és az egész puszta. Mert az itt élők (13 család)
összetartó, együtt síró, nevető emberek. Piller
papa urasági cseléd. A gyerekek segítettek a
családi kasszába, tüskét böködtek, követ, epret
szedtek pár fillérért. Játékra is jutott idő, apacsoztak, karikát hajtottak, feltalálták magukat.
Együtt ünnepelték a karácsonyt, név- és születésnapokat a felnőttekkel. Devecserbe jártak
iskolába, legtöbbször gyalog. Egy óra oda, egy
óra vissza. Ha nagyon zord volt az idő, lovas szán
vitte őket. Az osztályban azután körülállták a
kályhát. Így járta ki Tercsi a 8 osztályt.

… közben volt egy háború és földosztás…
A háború a nyolcas út „bűne” volt, Székpusztát
sem kerülte ki. „A két fél, egymást kergette.” A
tanyára oroszokat telepítettek, elfoglalták a szobákat, a helyiek kisebb helyiségekbe szorultak.
Rendbontás nem volt, mert a parancsnok féken
tartotta katonáit, de Pillérek összes elásott ru-

Tercsi mama, Karcsi papa és az unokák Évi,
Marianna 1979.
hája, élelme eltűnt. 1945 után földet kaptak. A
földhöz teheneket, disznókat, méheket vettek.
A megszaporodott munkához a gyerekkezekre
is szükség lett.

Aki sosem fárad el

Az új birtokhoz pénz is kellett. Tercsi a beréndi
dohányjövedéki mintagazdaságba járt évekig.
Dohánypalántát neveltek, ültettek, kapáltak, leveleztek, felfűztek, szárítottak, télen simítottak,
lent nyűttek, reggeltől délutánig, estig otthon
művelték a földet, fejtek, vizet hordtak, sötétedés után harmonikaszóra énekeltek, táncoltak.
- Hogyan bírtuk? Ma sem értem, de soha nem
voltunk fáradtak - emlékszik Tercsi néni. A nyolcasról is voltak betérők az énekszóra. Tartottak
bálokat, amelyekre vidékről is érkeztek fiúk,
nem minden következmény nélkül.

Nagycsaládból, nagycsaládban
1950 elején a két Piller lány Margit és Bözsi
férjhez ment. Év végén, másfél év udvarlás után
érkezett Nyoma Károly, és a szilveszteri esküvő
után vitte Tercsit a devecseri családi házba, ahol
a mama és most már hét fiatal lakott. A család
hamarosan bővült. 1951-ben megszületett az
új pár első gyermeke Karcsi, majd 1954-ben
Laci, 1958-ban Attila. Aztán érkeztek az unokák, Marianna, Éva, Laci, Balázs, Adri, Timi és
a dédunokák Olivía, Marcell és Anna.

Gyermekeik Attila, Karcsi, Laci és menyeik Edit, Marianna, Piri

40 éves házassági évforduló

Csak elnök nem volt az ÁFÉSZ-nál
Az ÁFÁSZ-nál az ifjú Nyoma Károlyné először
a sajátban, majd a tsz-ben dolgozott. 1962-ben
már az ÁFÉSZ bambiüzemében készítette és palackozta a bambit. A cég reggelizőjében folytatta,
később a konyhán lett mindenes. Ünnepekkor a
Várkertben árulta az ÁFÉSZ termékeit. A szövetkezetnél minden volt csak elnök nem, szokták
mondani. 1973-tól a Bakony Műveknél gyártott
szódáspatront és autóalkatrészeket, jó társaságban, jó szalagvezetőkkel és jó főnökkel, Marton
Istvánnal. 1986-ban lett nyugdíjas.

Fáradhatatlanul ma is
Tercsi néni nehezen szokja a szép új házat, ahová az iszap űzte a családot. A férje ezt már nem
érte meg, 2000-ben meghalt. Laciékkal költöztek ide. Tennivaló itt is akad, főzés, rendrakás,
titkárnői teendők Laci fia mellett. A Családsegítőtől naponta érkezik Földi Krisztina, aki ügyes
segítség és jó beszélgetőtárs. Tercsi néni nagyon
szeret a kertben sétálni, kapálni, gyomlálni és
közben emlékezni a székpusztai boldog évekre.
Jogos a sokszor feltett kérdés: Tercsi néni soha
nem fárad el?

Tánc a klubban, partner Dancs Tiborné 2017.

Váti Ferenc
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Intézményi Hírek
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MODELLÓVODA-AVATÓ ÜNNEPSÉG A VACKOR ÓVODÁBAN
„Adjon Isten kinek, mire vágyik, adjon nagyanyától unokáig…”- hangzott a kedves népi köszöntő
kezdő soraiban. Régi álma, vágya valósult meg
óvodánknak is, mérföldkő volt ez a nap, amelyen
egy rangos szakmai elismeréssel gazdagodtunk.
Számos kritériumnak kell, hogy megfeleljen egy
intézmény, hogy méltó legyen erre a címre. Művészeti pedagógiai program iránti elkötelezettségünknek, az Egyesületi rendezvényeken való
aktív részvételünknek, a programhoz kapcsolódó
alap és haladó, szakirányú, szakvizsgás képzések
elvégzésének, a programspecifikumoknak megfelelő óvodakép kialakításának, egy nevelési terület
modellszintű bemutatásának, valamint a közel
két évtized fáradtságos, alázatos munkájának
eredményeként érett be mostanra ez a gyümölcs.
2017. május 26-án a Vackor Óvoda ünnepi díszbe
öltöztetett tornatermében került sor a modellóvoda-avató rendezvényre. Az óvodapedagógusok
felcsendülő éneke után Hóborné Nemes Márta
óvodapedagógus köszöntötte a megjelent kedves
vendégeket: Polgárdy Imrét, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnökét; Ferenczi Gábort, városunk
polgármesterét; Kovács Lászlót, városunk alpolgármesterét; Nagy Jenőnét, az „Óvodai nevelés a
művészetek eszközeivel” alternatív programunk
íróját, Művészeti Egyesületünk elnökét; Papp
Lászlónét a püspökladányi Katica Művészeti Bázisóvoda intézményvezetőjét; Dr. Gordánné Oláh
Mártát, a győri Bartók Művészeti Bázisóvoda
Óvoda intézményvezetőjét; Gyarmatiné Ruszka
Andreát, a püspökladányi Katica Óvoda intézményvezető helyettesét; Halász Katalint, a győri
Bartók Óvoda intézményvezető helyettesét;
Zagyváné Varga Ilonát, a püspökladányi Katica
Óvoda nyugdíjas óvodapedagógusát, továbbá a
megjelent városvezetőket, intézményvezetőket,
partnereinket, a vállalkozókat, az Arany-Vackor
díjas szülőket, a gyermekeket, kedves szüleiket,
a nagyszülőket, és a Vackor Óvoda nyugdíjas és
jelenlegi dolgozóit.
Polgárdy Imre Elnök Úr rendezvényköszöntő beszédében a művészeti nevelés fontosságát hangsúlyozta, amely által nyitottá válnak a későbbiekben
a gyermekek az értékek befogadására, a jó és a
rossz megkülönböztetésére, valamint gratulációját fejezte ki az Óvoda jelenlegi és nyugdíjas

dolgozói részére. Három kislány három bokrétával
köszöntötte a vendégeket, majd illatos bazsarózsa szirmokat hintve „Szabad-e pünkösdölni”
címmel kedves néphagyományt elevenítettek fel
a gyermekek Bertalanné Poór Beáta és Fábián
Anna óvodapedagógusok segítségével. Az általunk
más alkalmakkor is fontosnak tartott generációk
találkozásának kedves példáját láthattuk, mikor
Móricz Lászlóné Éva, nyugdíjas dajka néni gyermekkori emlékeit elevenítette fel és játszott együtt
hagyományőrző népi játékunkban kis unokájával, Csengével. Ferenczi Gábor polgármester az
elmúlt években történt, a szakmai munkát nagyban megkönnyítő infrastrukturális beruházások
fontossága mellett az óvoda szellemiségét, a pedagógusok hozzáállását, szakmaiságát, alázatát,
a gyermekhez való viszonyát méltatta. Lennerné
Pál Szilvia óvodavezető bemutatta a modell óvodává válás hosszú útjának folyamatát, kiemelte a
művészeti pedagógiai program nevelésfilozófiáját,
értékközvetítő üzeneteit, hatékonyságát, specifikumait: többek között az új foglalkoztatási munkaformákat, a funkció sarkokat, a megérkeztem
tábla, a vizuális jelek, a lokálpatriotizmus, az egyéni verstanulás és mondás valamint a művészeti
tevékenységeket megelőző ceremóniák, misztikumok alkalmazásának jelentőségét. Végül az

óvodavezető köszönetet mondott Nagy Jenőné
Incinek a felénk áradó bizalomért, Művészeti
Egyesületünk támogatásáért, a munkatársak kitartó, odaadó, lelkiismeretes munkájáért, nyugdíjas kollégáink hosszú évekig tartó szeretetteljes
munkájáért, a fenntartó támogatásáért, városunk
vállalkozásainak, vállalkozóinak adományaikért,
melyekkel folyamatosan segítik céljaink elérését.
Nagy Jenőné az érzelmi kiegyensúlyozottság, a
harmónia fontosságára hívta fel a figyelmet, amely
a művészeti program alappillére. Freund Tamás,
zirci születésű neurobiológus kutatási összegzéseiről számolt be, amelyek e program alapját adták,
miszerint az az ember tud teljesíteni a világban,
aki harmonikusan, kiegyensúlyozottan él és működik a környezetével együtt, hiszen erkölcsiség
és közös érzések nélkül a legnagyobb tehetség is
megreked. Örömét fejezte ki, hogy óvodánkban
olyan gyöngyszemre akadt, aki meg tudja mutatni
a művészeti alternatív program értékeit. Ezen gondolatok után került sor a Modellóvodai megbízólevél átadására, amely hirdeti, hogy az egyesületi
vezetés az intézményt méltónak tartja a címre. A
Szülők Szervezete Közösségének nevében Szabó
Adrienn elnök fejezte ki köszönetét az óvoda
dolgozóinak és mindazoknak, akik segítették az
intézményt abban, hogy ezt a modellóvodai címet megkaphassa. Örömmel tölti el a szülőket,
hogy olyan környezetben lehetnek itt a gyermekek, ahol teljes odafordulással, szeretettel vannak
feléjük a dolgozók - hangzott a köszöntő beszédben. Az óvodapedagógusok kamarakórusának
több szólamban felcsendülő vidám dallamai és
furulyajátéka igazi művészeti élménnyel gazdagították az ünnepséget. A jövőben is törekszünk
kitűzött céljainknak megfelelően az alternatív
program hiteles, modellszerű, gyakorlati közvetítésére óvodapedagógusoknak, a szülőknek, és
a közvetlen társadalomnak.
„Csak az erős ember érti meg a szeretetet, csak a
szeretet érti meg a szépséget, csak a szépség teremt
művészetet.” (Wagner)
A Vackor Művészeti Modellóvoda dolgozói nevében:
Bertalanné Poór Beáta
Lennerné Pál Szilvia
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BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ A GÁRDONYIBAN
A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és
AMI 2017. június 15-én tartotta ballagási és tanévzáró ünnepségét. A 8. osztályok tanulói a számukra utoljára megszólaló csengőszót követően
osztályfőnökeikkel (8.a - Hóbor József, 8.b - Firczi
Irma, 8.c-Bajók Józsefné), ismert dallamok kíséretében, emlékekkel teli tarisznyával, a hetedikes
tanulók ünnepélyes sorfala mellett vonultak ki a
tiszteletükre ízlésesen, ünnepélyesen feldíszítették
osztálytermeikből és az iskola előtti téren foglaltak
helyet. A Himnusz közös eléneklését követően, a
megjelent vendégek, szülők, gyermekek köszöntése után, Fodor János plébános beszélt a ballagás
hatásáról. Mayer Gábor intézményvezető ünnepi
beszédében a végzősöknek címzett útravaló jó tanácsait fogalmazta meg, ezzel indította útjukra a
ballagókat. Mergl Zsófia a nyolcadikosok nevében
búcsút vett tanáraiktól, társaiktól és az iskolától.
A hetedik osztályosok üzenetét, személyes gondolatait Boldizsár Bíborka tolmácsolta végzős
társai felé. Az ünnepi műsor versei és búcsúszövegei sok könnyet csalogattak nemcsak a szülők
és nevelők szemébe, de szinte valamennyi jelenlévő szívéig eljutottak a gondolatok, főként, hogy
a végzősök a sírástól alig tudtak megszólalni. E
könnycseppek azt jelentik, hogy ők igazi közösség
voltak. A 8. osztályosok körében az idei tanévben
is átadásra kerültek az iskolában nyújtott kiváló
teljesítményért járó díjak. Mergl Zsófia Nívódíjat,
Csipszer Fanni pedig Gárdonyi-díjat vehetett át.
A ballagás megható pillanata volt, mikor a ballagók elengedték színes léggömbjeiket. A jelenlevők

Fotó: Iskola
arcán meghatottság és örömkönnyek látszottak.
A Magyar Vöröskereszt nevében, Baráth Gábor
megyei igazgató, és Targubáné Szendrei Júlia térségi koordinátor virággal és ajándékkal köszönt el
a ballagóktól. A búcsúztatást követően az intézményvezető megtartotta tanévzáró beszédét, melyben számot adott az elmúlt tanév eredményeiről,
sikereiről, elvégzett feladatairól. Megköszönte a
pedagógusoknak és diákoknak az egész évi munkáját, majd a kiemelkedően teljesítő tanulóknak
oklevelet és jutalomkönyvet nyújtott át. A Számítástechnika Oktatásért- Tehetségek Támogatásáért
Közhasznú Alapítvány ösztöndíjainak átadására is
az ünnepség keretein belül került sor a kitűnő vagy
jeles eredményt elért 4. osztályos és felső tagozatos
tanulók számára. Az ünnepély során Pedagógus

Szolgálati Emlékérmet vehetett át Magvasné Gál
Ilona nyugdíjas, illetve Bajók Józsefné, Trombitás
Veronika és Bíró Jenő nyugdíjba vonuló pedagógus. Meggyes Pálné és Orbán Gáborné technikai dolgozókat nyugdíjba vonulásuk alkalmából
köszöntötték. Mayer Gábor köszönetet mondott
az eisenstadti Soroptimist nemzetközi szervezet
képviseletében érkezett Eva-Maria von Henneberg
asszonynak és Herbert Welebil úrnak is, akik az
iskolát a vörösiszap-katasztrófa óta támogatják.
A 2016/17-es tanév lezárását követően, a Szózat
hangjai után az iskola valamennyi tanulója kezébe
vehette a bizonyítványt, a ballagó nyolcadikosok
még egyszer visszatértek termeikbe, ahol búcsút
vettek osztályfőnöküktől.
Nyárs Hajnalka

TÁBORI KALANDOK

Fotó: Czeidli József
2017. június 19-től 23-ig Erzsébet napközis tábort
szervezett a helyi általános iskola. A programon
172 iskolás gyermek vehetett részt teljesen ingyenesen, mivel a tábor költségeit, mintegy négy
millió forintot, pályázaton nyerte az intézmény. A
komplex élménytáborban minden adott volt arra,
hogy a gyerekek hasznosan tölthessék el a szabadidejüket. - A színes programkínálat összeállításánál
figyelembe vettük a kiírásban szereplő, kötelező
elemeket, így a közösségfejlesztést, az egészséges életmódra nevelést, a hagyományőrzést- és
ápolást, a kézműves foglalkozást, kirándulást tájékoztatta lapunkat Bognárné Simon Katalin

igazgatóhelyettes. Ott jártamkor több helyszínen
zajlottak az események, a gyerekek forgószínpadszerűen vehették igénybe a program kínálatait. Népszerű volt a tűzoltóság és a rendőrség
kihelyezett foglalkozása, a sportjátékok közül a
trambulin, élő csocsó, óriás csúszda, gokart, falmászás, íjászat mozgatta meg a tanulók izmait. A
gyerekek élménybeszámolójából kiderült, hogy
kellemes kikapcsolódást nyújtott számukra a heti
program. A gurigolf, boccia, lovaglás, kvízjátékok, aerobic bemutató, az élménynyújtáson túl
a közösségépítést is szolgálták. A Vöröskereszt
munkatársai elsősegélynyújtással és újraélesztés-

sel ismertették meg a gyerekeket, valamint szűrővizsgálatokat is tartottak. Czémán Imre igazgatóhelyettes elmondta, hogy 18 pedagógus vett részt
a táboroztatásban, melynek során ellátogattak a
Veszprémi Állatkertbe, Bakonybélbe, kirándulást
tettek a Salföldi majorban valamint a szentbékállai
kőtenger vidékén. Az Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület az utolsó napon, Kiscsőszön várta a táborozókat, hogy a vidéki életmódot és a néptánc
világát mutassa meg a gyerekeknek. Színesítette a
tábor életét a helyi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje, a kreativitást előhívó ételszobrászat, valamint
a kézügyességet kívánó képzőművészeti foglalkozások sora. A hét nagyon jó hangulatban telt,
a színes programoknak köszönhetően, minden
gyermek és pedagógus valódi élményekkel gazdagodott. Ez a tábor természetesen nem valósulhatott volna meg a sikeres pályázat és a pályázatot
segítő pedagógusok, iskolavezetés, partnerek nélkül. Az iskola köszöni mindazok munkáját, akik
közreműködtek abban, hogy az iskolás gyerekek
egy kellemes, élményekben gazdag hetet tölthettek el együtt. Bíznak abban, hogy maradandó
élményeket, sok-sok kellemes percet szerzett a
tábor valamennyi résztvevő számára, s lehetőség
szerint a továbbiakban is szeretnének élni a tábor
megszervezésével.
Czeidli József

Intézményi Hírek/Közérdekű
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JÚLIUS - ÁLDÁS HAVA (Folytatás az 1. oldalról)

Július 20. A Hold napja, ezen a napon
arra emlékezünk, hogy Neil Armstrong, az emberiség történetében elsőként, 1969. július 20-án kilépett a
Hold felszínére.

Július 22. Mária Magdolna, a bűnös
életből megtért asszony napja. Szeged
környékén az asszonyoknak tilos volt
a mosás, sütés ezen a napon, és szokás
volt a kislányok hajából egy keveset
levágni, hogy gyorsabban nőjön. Július 26. Szent Anna napja, Szűz Mária
édesanyjáé. A katolikus asszonyok

hozzá könyörögnek gyermekáldásért.
Ez a hónap sok család életében a közös nyaralás ideje. Sokan keresik fel
a tengerpartokat, de ne felejtsük el,
hogy nekünk is van tengerünk. De
nemcsak tengerünk van, hanem kiváló gyógyvizeink, természeti kincseink, erdőink, történelmi városaink és még sorolhatnám. „Itthon” is
számos vonzó úti célt lehet találni,
lényeg, hogy olyat válasszunk, mely
a család minden tagjának kielégíti az
igényeit. Aztán ne felejtsük el otthon

hagyni a napi gondokat, problémákat,
igyekezzünk kikapcsolni, kellemesen,
stressztől mentesen pihenni! Örüljünk

KAPOLCSKA PROGRAM

Fotó: Kapolcska Program
Kapolcson, a Művészetek Völgyében Márta István
tehetséggondozó művészeti tábort szervezett gyermekeknek. Népdal, néptánc, népzene, média,
képzőművészet és egy komolyzenei szekciót indítottak kísérleti jelleggel. A komolyzenei szekciót
szervező Kovács Zalán László tuba művésztanár
fúvószenekari kurzusra hívta a 15 évesnél idősebb
zenészeket. Így alakult meg egy fúvószenekar, a
környék településeiről érkezve: Ajka, Balatonfüred,
Devecser, és távolabbról: Tatabánya, Győr, Budapest, de még Debrecenből is. A tábort szervező

tuba művész híres tanárokat hívott a zenekarba:
Szabó Ferenc, Hidas Frigyes díjas fúvószenekari
karnagy, a győri Széchenyi István Egyetem Varga
Tibor Zeneművészeti Intézetének tanára, a győri
Symphonic Band karnagya. Puskás Levente klarinét és szaxofon művésztanár, a Debreceni Egyetem adjunktusa, a Budapest Saxophon Quartett
tagja. Valamint ajkai, balatonfüredi, és devecseri
zenetanárok segítették a zenekar munkáját. Igazi
szakmai kihívást jelentett, hogy ilyen sok helyről
érkező, különböző tudású és zenekari tapasztalattal rendelkező zenészből egy zenekart kellett
„összegyúrni” négy nap alatt. A Kapolcska Zenekar műsora: Steven Reineke: Where Eagles Soar
ünnepi nyitány, Bogár István: Kis szvit, André
Vaignein: Air for Winds, Hal Leonard: Watermelon
Man, Freddie Mercury: We Are The Champions,
Tribute To Ray Charles, Fiesta Tropicale, Stricl: IV.
Honvéd kerület indulója. A koncertet csillagfényes
este adta elő a zenekar a kapolcsi Gástya Amfiteátrumban. A tábor utolsó napján, pénteken kezdődött a Kapolcska Fesztivál, ahol minden résztvevő

ZENEISKOLA TANÉVZÁRÓ KONCERTJE

annak, hogy együtt van a család! Ez
a legfontosabb.
Nyárs Hajnalka

- énekes, népzenész, táncos, fúvós zenész - adta
elő, Szirtes Edina Mókus Kapolcska című dalát,
melyet a FONOGRAM és ARTIS JUS-díjas művésznő erre az alkalomra komponált. A médiások
gondoskodtak arról, hogy minden pillanat rögzítve
legyen fényképen, vagy filmen. A képeket, videókat meg lehet tekinteni a Közösségi oldalakon.
Zenészeink sok új tapasztalattal, új barátsággal, új
tudással gazdagodva jöttek haza a táborból. Sajnos
az utolsó pillanatban derült ki, hogy a zenészeknek nem tudtak biztosítani szállást a helyszínen,
ezért minden nap utazni kellett Kapolcsra. Külön
köszönet Barta Gábor szülőnek, aki kisbuszát bocsátotta rendelkezésünkre. A fő szervező és az ötlet
kitalálója, Márta István ígéretet tett, hogy jövőre is
megrendezik a Kapolcska Ifjúsági Tábort, ahova
nagy szeretettel várja vissza a zenészeket.
Örömmel jelentkezünk jövőre is!
Ihászné Szabó Katalin
intézményegység vezető

MEGHÍVÓ
MEGHÍVÓ

volt a koncertnek az egykori tanítványok műsora. Ők a következők, akik
el tudtak jönni: Perger Fanni trombitán, Barta Enikő szaxofonon, Forgács
Anna tubán, Ughy Veronika tenorkürtön, Peer Tamás harsonán játszott.
A közönség már érett művészként
jutalmazhatta vastapssal Schultz
Jennyfer énekét és Lenner BarnabásA Devecseri
A Devecseri
Ifjúsági Ifjúsági
Fúvószenekar
klarinétművészt és társaságában felszeretettel
meghívja
Önt
és
kedves családját
Fúvószenekar
lépő Minami Matsugana zongoraművészt. Ezen alkalommal köszöntek el NYÁRI
szeretettel
meghívja Önt és kedves
KONCERTJÉRE,
A Devecseri
Ifjúsági
Fúvószenekar
Ihász Irén zongoratanártól, aki ősszel
családját
melyet
2017.
augusztus
19-én, szombaton, 17 órakor tart
Pécsen folytatja a tanítást, valamint szeretettel meghívja
Önt
és
kedves családját
Város Ifjúsági Üdülőjében.
Ormándlaky Péter trombitatanár- Balatonszepezden,
NYÁRIAjka
KONCERTJÉRE,
Önöknek játszunk, jöjjenek el!
tól, karnagytól, ő nyugdíjba vonul. ANYÁRI
melyetKONCERTJÉRE,
2017. augusztus 19-én,
zenészeket Ihász Irén, Koródi Péter
szombaton,
17 szombaton,
órakor tart17 órakor tart
melyet
2017.
augusztus
19-én,
zongoratanárok kísérték. A koncert
Ajka Város Ajka
Ifjúsági
Üdülőjében.
Balatonszepezden,
Város
befejezésekor az intézmény vezető-Balatonszepezden,
Önöknek
játszunk,
jöjjenek
el!
je Ihászné Szabó Katalin, egyben a
Ifjúsági Üdülőjében.
koncert háziasszonya megköszönÖnöknek játszunk, jöjjenek el!
te mindazok segítségét, akik egész
tanév során támogatták a zeneiskola
működését és programjaik sikeres lebonyolítását. Már előre vetítette a két
év múlva esedékes, 2019-es tanévzáró koncert megszervezését, ugyanis
akkor ünneplik majd a zeneiskola 20
éves fennállását.
Czeidli József

MEGHÍVÓ

Kőszeginé Takács Kinga és Mayer Gábor intézményvezető
Fotó: Czeidli József
Zajos sikerű tanévzáró koncertet ad- Fenyvesi Júlia klarinéton, Pomper
tak a zeneiskola végzős növendékei Alexandra zongorán, Mergl Zsófia
és a volt régi tanítványok. A szerep- fuvolán játszott. A kora délutáni öröm
lők fellépése előtt az általános iskola zenélés élményét fokozta a meghívott
igazgatója, Mayer Gábor Kőszeginé vendégként színpadra lépő Horváth
Takács Kinga tanárnak négy évtize- Erika, a Magyar Állami Operaház
des pedagógiai munkásságát elisme- énekese. A műsor végén pedig elrő szolgálati érdemérmet adott át. A ismerően szólt a zeneiskolában folyó
zeneiskola igazgatója, Ihászné Szabó magas színvonalú oktatásról, a felléKatalin klarinétművész köszöntőjé- pők zenei tudásáról. Megemlékezett
ben elmondta, hogy 18 éve rendezik a 2010-es vörösiszap- katasztrófáról
meg ezt a rangos eseményt. Idén 6 nö- is. Elmondta, hogy csodálattal látta
vendékük fejezi be a 8. osztályt, s ezzel a mostani szép állapotokat, a kisváegyidejűleg a zenei tanulmányaikat itt ros megújult arculatát. Óz a csodák
Devecserben. Előadásuk nagy tetszést csodája egyik film betétdalából vett
aratott a hallgatóság körében. Németh idézettel: „Valahol a szivárvány felett,
Szandró zongorán, Tomor Júlia zon- kék az ég” köszöntötte a tragédiát átgorán, Magvas Laura szaxofonon, élt devecserieket. Gazdag színfoltja
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A MAKOVECZ KLUB VENDÉGE VOLTAM

Fotó: Makovecz Kulub
Az Őszi Fény Nyugdíjas Klubot már régóta ismerem és kedvelem valamennyi tagját. A városi rendezvények nélkülözhetetlen fellépői.
Az idei műsorban új csoport is színpadra állt
és nagy közönségsikert aratott. Az új társaság a Makovecz Klub. Ismerkedjünk meg velük! Beszélgető partnerem Targubáné Szendrey
Júlia, a Vöröskereszt térségi vezetője és
Kovács Ottóné Marika a Klub vezetője.
Mikor alakult a klub, milyen céllal, ki volt az ötletadó?
A Megyei Vöröskereszt Somló Térségi Program célkitűzése volt a lakóparkban élő emberek közösség
formálása, programok szervezésével a közösség
életben tartása és átsegíteni az iszap okozta traumán
a lelkileg és testileg sérült embereket. Először csak

találkozgattunk, később felvetődött, hogy jó lenne
a csendes vidék hangját kissé felerősíteni. 2014
októberében 20 taggal megalapítottuk a Makovecz
Klubot, az ötletgazda Júlia volt.
Kérem, összegezzék a klub eddigi tevékenységét?
Eredményes munkánk feltétele a Vöröskereszt és
a klub rendkívül szoros kitűnő együttműködése.
(elsősorban a vezetők érdeme szerk.) 10 alkalommal volt időskori foglalkoztató, mentünk színházba, cirkuszba, állatkertbe, kirándulásra, voltunk
egészségügyi szűréseken, országos elsősegélynyújtó versenyen, segítettünk országos vöröskeresztes
rendezvényeken, műsor adtunk nyugdíjas klubok
találkozóján, több településen. A Devecseri Városnapokon nagysikerű „Hófehérke” szereplői: Kovács Ottóné, Varga Rudolfné, Nagy Józsefné Böbe,
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Nagy Józsefné Erzsi, Dancs Tiborné, Fazekas Teréz,
Horváth Vilmosné, Takács Istvánné Stall Istvánné,
Hardi Lajos, Szövérfi Gellért, Takács István, betanította Targubáné Szendrey Júlia. Félévente névnapot
tartunk. A mostanin a klub vezetője köszöntötte a
vendégeket, Bereczy Nórát a Járási Hivatal vezetőjét,
Baráth Gábort a megyei Vöröskereszt igazgatóját,
Ferenczi Gábor polgármestert és a képviselő testület
jelenlévő tagjait.
Milyen a kapcsolat a devecseri klubokkal?
Elismerjük egymást tevékenységét, szívesen látjuk
egymást a rendezvényeken. Lehetne szorosabbá
tenni a kapcsolatot.
Milyen a klub megítélése, elfogadottsága?
Egyre ismertebbé válunk és ezzel nő az elismertségünk. A sok gratulációból érezzük, hogy jó véleménnyel vannak rólunk. A térségben is kedvező a
megítélésünk. Bizonyság rá, hogy egyre több meghívást kapunk, és mi örömmel megyünk.
Hogyan alakul ki a program?
Közös döntéseket hozunk, és mindent közösen
csinálunk. Így alakítjuk ki a programot. A klub és
a Vöröskereszt közös szervezésében lesz adománygyűjtő est, önkéntesek partija, humanitárius találkozók, egészségfelmérés, családi nap, főzőverseny,
térségi nyugdíjas találkozó, vidéki fellépések. Közös
munka - közös siker – vidám, nagyszerű hangulatú együttlétek.
Ezek után természetes, hogy ezt a klubot is megkedveltem.
Váti Ferenc
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GYERMEKNAP A VACKOR ÓVODÁBAN

Gyermeknapi vígasságra gyűlt össze a verőfényes
nyári napsütésben június 9-én az óvoda apraja-nagyja a királyi palotakertté változott udvaron.
Már kora reggel minden csoport elfoglalta a helyét
a hűs fák árnyékában, hogy rendhagyó módon ott
fogyasszák el tízóraijukat. A hoppmester (Radovánné Zsuzsa) mókás lovagi tornára invitálta az
apróságokat, majd a népes gyermeksereg segítségét
kérte. A királyfi ugyanis nősülésre adta a fejét, de a
nászajándékba szánt nyakláncról elgurultak a gyöngyök. A gyermekek lelkesedésének hála sikerült a
különböző próbatételekért cserébe visszaszerezni
egy gyönyörű nyakékre valót belőlük. Így hát egész
délelőtt nagy volt a sürgés-forgás az udvarban: a
király ellustult paripáit patkolták, nyergelték, lovagolták; homoksüteményeket készítettek; elfoglalták
a szomszéd Habakukk király várát; a hintók kere-

KEDVES GYEREKEK!

A hűvös napok után beköszöntött a nyár, elkezdődött a vakáció. Ha még nem múltál el 15 éves,
jelentkezz a Devecseri Ujság által kiírásra kerülő
pályázatokra!
Vedd elő a fényképezőt, a rajzeszközeidet, ragadj
tollat a kezedbe! Menj ki a szabadba, érezd jól
magad, és közben örökítsd meg az idei nyár legszuperebb pillanatait! Fotózd le, rajzold le, vagy
írd le élményeidet!
„A nyár varázsa” - Fotópályázat
Fotózd le, ami szerinted legjobban visszaadja ezt az
évszakot és küldd be nekünk a legjobb három fényképet! Előzetes válogatás után feltöltjük a legjobban
sikerültet a Devecseri Ujság Facebook oldalára, ahol
nyilvánosan lehet majd értékelni. A nyertes fotók
(1.2.3. helyezett) alkotóit nyereményekkel díjazzuk.
A pályázatra szánt képek kizárólag elektronikus

Alapítva 1927-ben

keit járatták be a kovácsműhelyben; táncot roptak;
színes buborékokkal vidították fel a szomszédos
királyságot; a királyi könyvtár egérrágta könyveit”restaurálták”; várfalat díszítettek. Nem múlhatott
el az idei gyermeknap sem édes, hűsítő nyalánkság
nélkül, amelyet a Devecseri Zeneiskola koncertje
alatt fogyasztottak el a munkában megfáradt csemeték. Az ebéd utáni jóleső pihenést délután a
szülők bevonásával folytatódó programok követték.
Lennerné Pál Szilvia óvodavezető köszöntője után
a felcsendülő zene ünnepi pillanatokra hangolta az
egybegyűlteket. Hagyományainkhoz híven idén
is sor került az „Arany Vackor-díj” átadására. A
díszdobozba zárt gyönyörű emlék kolléganőnk,
Radován Péterné Zsuzsa keze munkáját dícséri. Az
óvodáért végzett segítőkész, önzetlen, lelkiismeretes munkájuk elismeréseként az óvodából elballagó
kisgyermekek szülei közül kerültek ki a díjazottak.
Ez alkalommal a Mackó csoportból Korcsok Péter,
Horváth Imre és felesége, Horváthné Szücs Judit,
valamint a Nyuszi csoportból elköszönő Temesvári
Zoltán vették át meghatódva az elismerő díjakat.
„Mesekenyér, meselóca, merre visz a mese útja?
Erre viszi, arra viszi azt, aki a mesét hiszi.”- A szülők-óvodapedagógusok alkalmi társulatának előadása színesítette a délutánt. A „Meselóca Színház”produkciója szórakoztatta a vendégsereget,
akik zenés-táncos némajátékkal elevenítették meg

az Egyszer egy királyfi történetét, ezáltal komplex
művészi élményben gyönyörködhetett a népes közönség. A mese végén a délelőtt folyamán a szorgos
kezek által összegyűjtött gyöngyökből alkotott nyakék is méltó helyre került, a királylány nyakában
ragyogott fel. S akik a lócából a mesét előhívták
és életre keltették: Váti András, Nagy Attila, Imre
Viktória, Marton Szilvia, Keresztes- Csányi Ágnes,
Némethné Temesvári Anita, Keresztes Boldizsár,
Horváth Veronika, Salamon Franciska, Kovácsné
Veres Judit, Bertalanné Bogdán Krisztina, Trunka
Anita, Imri Zoltánné, Kókné Nemes Ágnes, Fábián
Anna, Bertalanné Poór Beáta. A lelkes munka jól
megérdemelt gyümölcsöt termett, hiszen csillogó
szempárok ragyogtak fel a szikrázó napsütésben
és vastaps hangját vitte a nyári szellő tova. A délután a zöldág átadással folytatódott-, amelyhez az
ünnepi verset Vasvári Zsófia, Leja Larina, Bogdán
Alex és Kurucz László szavalták el- és a májusfa kitáncolással, fergeteges táncházzal zárult, amely a
Százszorszép népi játék és néptánc tehetségműhely
vidám tagjainak közreműködésével valósult meg.
Köszönetünket fejezzük ki az óvoda valamennyi
dolgozójának, a szülőknek, akik munkájukkal,
támogatásukkal segítettek bennünket abban, hogy
a gyermekek számára valóban emlékezetes napot
tudjunk varázsolni.
Bertalanné Poór Beáta
óvodapedagógus

úton, e-mailben küldhetők be, a nyarshajni@gmail.
com címre. A képekkel együtt, ne felejtsd el elküldeni, neved, korod, elérhetőséged!
Beküldési határidő: 2017. augusztus 25.
„Az én nyaram”- Rajzpályázat
Nyári élményedet A4-es méretben bármilyen technikával elkészítheted. Az elkészült rajzot a Devecseri Városi Könyvtárban adhatod le, nyitvatartási
időben, de elhelyezheted a könyvtár postaládájában
is. Rajzod hátoldalán tüntesd fel neved, korod, elérhetőséged! A nyertes rajzok (1. 2. 3. helyezett)
alkotóit nyereményekkel díjazzuk.
Beküldési határidő: 2017. augusztus 25.
„Ragadj tollat!” - Fogalmazásíró pályázat
A fogalmazásíró kategória esetében ragadj tollat és
írd le nekünk, milyen volt a nyarad! A pályamun-

kádat elkészítheted kézzel írt formában (nem lehet
több 2 kézzel írt A4-es oldalnál), és gépelten is, (1
A4-es gépelt oldal-egy sor maximum 60 leütésből
állhat, egy oldal pedig nem lehet több 30 sornál).
Az írásokat egy példányban kell leadni a Devecseri Városi Könyvtárban, nyitvatartási időben, de a
könyvtár postaládájában is elhelyezheted, vagy
elektronikus úton a nyarshajni@gmail.com címre
küldheted. Ne felejtsd el megadni neved, korod és
elérhetőséged! A nyertes munkák (1. 2. 3. helyezett)
szerzőit nyereményekkel díjazzuk.
Beküldési határidő: 2017. augusztus 25.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött anyaggal kapcsolatban hozzájárulását adja, hogy képeit,
rajzait, írását a szerző nevének feltüntetésével a
Devecseri Ujság Facebook oldalán valamint egyéb
nyomtatott és digitális megjelenéseiben felhasználhassa.

RAGADD MEG A PILLANATOT!

Kedves Olvasók!
Május fotója
Fotópályázatunk a Természeti szépségeink hónapok tükrében - Naptárfotó pályázat május és június
hónapra vonatkozó része lezárult. A Facebook szavazatok alapján eldőlt, hogy mely fotók érdemelték
ki a Hónap fotója címet, melyek kerülhetnek rá
2018-as naptárunkra.
Gratulálunk a fotók készítőinek!
A továbbiakbn is várjuk a 2017-es év további hónapjaira vonatkozó képeiket! A pályázók által küldött e-mailben kérjük, tüntessék fel a pályázó nevét
és elérhetőségét! A pályázatra érkezett képekkel Fotó: Tomborné Ági
kapcsolatban a fényképet készítő hozzájárulását nyomtatott és digitális megjelenéseiben felhasználadja, hogy képeit a szerző nevének feltüntetésével, hassa. Kérjük továbbá, hogy a pályázók minden kép
a Devecseri Ujság naptárfotóiban, valamint egyéb fájlnevében tüntessék fel, hogy melyik hónaphoz

Június fotója

Fotó: Kalmár Evelin
tartozik az adott kép! Júliusban készült fotóikat, augusztus 3-ig várjuk a nyarshajni@gmail.com címre.
Devecseri Ujság Szerkesztősége
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Házunk Tája

AZ ÁRPAGYÖNGY VAGY GERSLI

Az egyik legősibb gabona az árpa, amit már a
sumérok, az egyiptomiak és később a rómaiak is
fogyasztottak. Nyugat-Ázsiából származik, majd
Európában is elterjedt A mi őseink is kedvelték,
kását, lepény, kenyeret készítettek belőle. Ma keveset hallani róla, pedig nemcsak sörnek, vagy
whiskynek jó alapanyag. A különböző alkoholos
italokhoz hagyományos árpát használnak, ami
emberi fogyasztásra nem alkalmas, ellenben a
durumárpával, amely számtalan jótékony hatással bír. Például, a római gladiátorok kásalevest
ettek minden nap, hogy a kíméletlen harcok
után erőre kapjanak. Igen értékes gabonaféle,
mert erősen roboráló hatású, a lábadozóknak,

gyenge, lázas betegeknek a belőle készült nyák
kifejezetten ajánlott, mert nemcsak leviszi a
lázat, hanem csökkenti a gyulladást, erősíti az
immunrendszert. Kutatók megfigyelték azt is,
hogy azokon a vidékeken, ahol az árpa a fő eledelek közé tartozik, alig van szívbeteg ember.
Különösen jó hatást fejt ki az idegrendszerre és
az érzékszervekre, valamint segíti a sejtépítést
is. Az árpából főzött nyák megnyugtatja az irritált és gyulladt gyomor- és bél nyálkahártyát.
A csíráztatott árpából szárítás, darálás és meleg
vízben való áztatást követően sűrű, édes szirup
készíthető, amit növényi méznek, vagy árpa-malátaszirupnak is neveznek. Fogyasztása ajánlott
erős fizikai és lelki igénybevételnél is. Jó hatással
van az anyagcserére, felgyorsítja azt. Könnyen
emészthető, erősen vízhajtó és székletlazító hatású. A betegségekért felelős szabad gyököket
megköti, vagyis antioxidáns tulajdonsággal is
rendelkezik. Ezen kívül erősíti a szívet, a májat,
az idegrendszert, tisztítja a vért. Gyomorrontás
és légzőszervi gyulladások, asztma, hörghurut
esetén is bátran nyúljunk hozzá. Fontos, hogy ha
árpát vásárolunk, mindig a teljes árpát keressük,
amit nem hántoltak le. A hántolatlan árpa rengeteg B- és A-vitamint tartalmaz, vasat, kálciu-

A HÓNAP NÖVÉNYE: A LEANDER,
BABÉRRÓZSA
HOGYAN GONDOZZUK LEANDERÜNKET?
A növény erősen fénykedvelő, a hőséget is jól
tűri, ezért tehetjük meleg helyre, akár a tűző
napra is. Dézsás növényről lévén szó, nagyon
vízigényes, ezért nyáron naponta kétszer is öntözhetjük, vagy éppen ahogy igényli. Arra azonban figyelni kell, hogy a pangó vizet nem szereti
(gyökérgombásodást okoz). Virágzása idején
javasolt a rendszeres tápoldatozás, a mediterrán
növényekre kifejlesztett oldattal. Ez azért fontos,
mert a tápoldat hatására a levelek megtartják
szép zöld színüket, a virágzási idő is hosszabbá
tehető általa, valamint fokozódik a növény külső
környezeti tényezők elleni ellenálló képessége is.
A növény ugyan nagyon jól viseli a hideget is, de
ha a hőmérséklet tartósan 10-15 °C alá süllyed,
elérkezik a teleltetés ideje, el kell tenni, pihenni.
Ilyenkor már nem igényli annyira a napfényt, a

vizet sem a meleget, de fontos, hogy fagymentes, lehetőleg világos helyre helyezzük. Minden
tavasszal ajánlott visszavágni. Van, aki ezt ősszel
is megteszi, de nem szükséges. A leander évente
átültethető, megfelelő méretű cserépbe. Ezt bármikor megtehetjük, de erre a tavaszi időszak a
legalkalmasabb. Szaporítása hajtásról és magról
is történhet. A magról való szaporítás érdekessége, hogy nem tudni milyen növényt nevelünk,
mert nem feltétlenül lesz olyan színű, mint az
anyanövény. Az esetlegesen megjelenő kártevők
(levéltetű, takácsatka) ellen tavaszi lemosó permetezéssel védekezhetünk. Fontos tudni, hogy a
leander minden része mérgező. Ebből adódóan
metszés során ajánlott kesztyű használata, hogy
a bőr ne érintkezzen a növény nedveivel.
Nyárs Hajnalka
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mot, foszfort, káliumot és szilíciumot. A hántolt
árpagyöngy, amit másként gerslinek is hívnak,
ezeknek az értékes anyagoknak csak a töredékét tartalmazza, mert a hántolás során elveszíti
ezeket. Lisztje, darája, pelyhe, törete és az egész
hántolt szem, az árpagyöngy könnyen beépíthető napi táplálkozásunkba. Gluténtartalma miatt
lisztérzékenyek nem fogyaszthatják. Készíthetünk belőle kását, lepényt, kenyeret, köretet,
töltött káposztában rizs helyett használjuk. Minden formában ízletes és tápláló. Levesbetétnek
is finom. Az árpa felhasználása igen sokrétű. A
pirított, őrölt árpaszemekből finom gabonakávé készíthető, amit készen lehet megvásárolni.
Az árpát főzés előtt, rövid ideig érdemes beáztatni, majd másfélszeres-kétszeres mennyiségű
vízzel felönteni, és 25-30 percig főzni. Hosszabb
a főzési ideje, mint a rizsé. Áztatás nélkül, olajon
pirítva, háromszoros mennyiségű vízzel öntsük
fel, és 40-45 percig főzzük. Fűszerek közül a bors,
babérlevél, bazsalikom, kakukkfű illik hozzá. Az
árpa, mivel hűtő gabona, kifejezetten ajánlott a
nyári melegben! Megvásárolható a bioboltokban, ahol a reformétkezés más alapanyagait is
megtaláljuk.
M. Mester Katalin

GYÜMÖLCSÖS
LEPÉNY
Hozzávalók: 36 dkg cukor, 15 dkg vaj, 2
egész tojás, 50 dkg liszt, 2 zacskó vaníliás
cukor, 1 zacskó sütőpor, 4-5 dl tej, 5 dkg
vágott dió. S olyan idénygyümölcs, ami
nem túl leveses. Igen jó hozzá a magozott
cseresznye, meggy, kockára vágott, finom
körte, érett, darabolt sárgabarack. De még
apró kockára darabolt körtekompóttal is
finom. (Az eper, a málna, levesessége miatt, a ribizli, az apró magvai miatt nem túl
szerencsés választás a tészta megszórására.
Télen mazsolát, darabolt aszalt-gyümölcsöket, kompót darabokat keverhetünk
a tésztába. )
Elkészítés módja:
A cukrot, a vajjal, a tojásokkal habosra
keverjük, hozzáadjuk a lisztet, vaníliáscukrot, a sütőport, s a tejet, majd összekavarjuk. A sütőport a liszttel keverjük
össze előzetesen, még a tej hozzáadása
előtt. A tej megfelelő mennyiségét a tészta
állagából láthatjuk. Sűrű, de jól önthető
masszát kell kapnunk. Sütőpapírral kibélelt, vagy kizsírozott, kilisztezett tepsibe
öntjük. A tetejét jól megszórjuk a magozott gyümölccsel, illetve éppen azzal, ami
terem idénygyümölcsként. Meghintjük a
darabos dióval is. Közepes tűznél, 30-40
percig sütjük.
Nem szárad ki, nem gyorsan romlandó,
finom sütemény.
M. Mester Katalin

Térségi Hírek/Közérdekű
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MURAVIDÉKI EMLÉKEK
A Noszlopi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskolából tizenhárom hetedikes tanuló, két pedagógus kíséretében élményekben
gazdag, felejthetetlen háromnapos
kiránduláson vett részt a Muravidéken. A gyerekek megismerkedhettek a Muravidék természeti és
néprajzi kincseivel.

Noszlop – Intézményünk sikeresen
pályázott határon túli tanulmányi
kirándulásra. Az utat az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
kettőszáz-negyvenhétezer forinttal
támogatta, melyet szállásra és útiköltségre fordíthattunk. Az egyéb
kiadásokat (étkezés, belépők) a szülők befizetéséből és az helyi Önkor-

KÖZELI TÁJAKON

Településünk iskolájának és óvodájának dolgozói a napokban a Bakonyba kirándultak. A tekintélyes
létszámú társaságot nagyrészt az
oktatási intézmények jelenlegi pedagógusai, technikai munkatársai
alkották, de mint évek óta, idén is
meghívták az egykori, mára nyugdíjas kollégákat is. Ez évben falunk
polgármestere, Felső Sándor is tagja
volt a látnivalókra és a kötetlen beszélgetésekre nyitott társaságnak.
A nap programját Takácsné Molnár Marianna igazgatóhelyettes és
Németh Edina pedagógusok tervezték el, állították össze. A délelőtti

mányzatok (Noszlop, Oroszi, Doba)
támogatásaiból fizettük. Köszönet
nekik a lehetőségért.
A kirándulás célja az volt, hogy a
gyerekek megismerhessék a határon túli magyarság helyzetét, életét és a történelmi Magyarország
kulturális és néprajzi értékeit. A
kirándulás lehetőséget teremtett a
határon túli magyarság, valamint
a nemzeti és kulturális értékek
megismerésére. Erősödött a tanulók nemzettudata, az összetartozás
érzése. Bővült tantárgyi tudásuk,
fejlődött kompetenciájuk.
A kiutazás előtti napokban a gyerekek felkészítő órákon, foglalkozásokon vettek részt, ahol megismerkedtek az útvonal helyszíneivel,

napsütésben a Gaja-patak völgyében vezető séta és a Római-fürdő
szemet gyönyörködtető és szívet
melengető látványa után az eplényi
libegővel eljutottunk az Ámos-hegyi kilátóhoz. Innen a távoli Balaton
víztükre és a bakonyi hegycsúcsok
(Kab-hegy, Kőris-hegy, Papod) panorámája tárult elénk. A bakonybéli
csillagda megtekintését követően
a Szent-kúthoz zarándokoltunk.
Az itteni kápolna és a kis tó körüli
csendes pihenést a legtöbben beszélgetéssel töltötték, de néhányan
eközben a kálváriára is fölkapaszkodtunk.

a külhoni magyarság helyzetével.
Elmondtuk nekik, hogyan és mikor kerültek a magyarok határainkon túlra.
A gyerekek nagyszerűen érezték
magukat a Felsőlendvától Lendváig
tartó úton.
Az előkészítő órán ellátogattunk a
helyi Néprajzi Gyűjteménybe, megnéztük településünk emlékeit és
utunk során összehasonlítottuk azt
a határon túl látottakkal.
Utunk során megnéztük a pityerszeri népi műemlékegyüttest,
Felsőlendva (Grad) várát, mely a
Muravidék legnagyobb vára és egyben a Goricko Nemzeti Park központja. Felmásztunk a felsőszölnöki
hármashatárhoz, ahol megemlékeztünk a magyarság tragédiájáról.
Szállásunk a hodosi ifjúsági központban volt, ahol nagyon nagy
szeretettel fogadtak minket. Utunk
során jártunk Kapornakon, ahol
megnéztük a helyi néprajzi gyűjteményt a Skerlák-házat. Domonkosfán a Kalamár-házat a Csahuk
malmot és a román stílusú Szent
Márton Templomot, Itt a polgármester úr kalauzolt minket nagy
A nagyobbrészt természeti környezetben töltött nap záróakkordjaként
jólesett a kiadós estebéd egy Veszprém közeli vendéglőben. Pontban
nyolc órakor templomunk harangszava kíséretében érkezett autóbuszunk a falu főterére. Ez a nap
igazán kellemes pedagógusnapi
emlékem marad s azt is állítom,
nem kell messzire mennünk azért,
hogy szép tájakon járjunk, és jól
érezzük magunkat.
Magyar Istvánné
ny. ált. isk. tanár, könyvtáros

TÁJÉKOZTATÁS

Devecser, Emlékpark látványtavak horgászati tilalmáról
A Devecser Város Önkormányzata tulajdonában lévő Devecser, Emlékpark látványtavak nem nyilvántartott
halgazdálkodási vízterületek. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló
133/2013. (XII.29.) VM rendelet 15.§ kimondja, hogy nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen horgászni csak állami horgászjegy és fogási napló birtokában, őshonos halfajokra csak azok egyedeinek megfogása
és visszaengedése céljából, a horgászatra vonatkozó jogszabályok betartásával lehet. Devecser Önkormányzata
tiltja a horgászatot. Abban az esetben, ha a látványtavakon szabályszegés történne, akkor az intézkedő rendőr
kezdeményezheti a halvédelmi bírságolási eljárás megindítását. A halgazdálkodásról és hal védelméről szóló
2013. évi CII. törvény 65. § h) pontja kimondja, hogy a halgazdálkodási hatóság a szabályszegés során használt
halfogásra alkalmas eszközt lefoglalhat, elkobozhat, elrendelheti a tulajdonos költségére történő megsemmisítését.
Kérjük, hogy az Emlékpark látványtavain senki ne horgásszon, ne kelljen szabálysértési bírságot megállapítani.

Alapítva 1927-ben

szeretettel. Nagytótlakon megnéztük a Rotundát, aminek magasságát
az árnyéka felhasználásával, hasonlóság felhasználásával megmértük. Pártosfalván megtekintettük a
Matzenauer romkastélyt és a gyermekek kreativitásukat felhasználva
megrajzolták milyennek képzelték
az épületet fénykorában. Ellátogattunk a Szent Vid Kápolnához és a
forráshoz, melynek csodatévő vizéből kortyolva, az energia ösvény
pontjait érintve feltöltődtünk. Utolsó napunkon megnéztük Dobronakon az Trópusi kertet és a több
millió orchideát, melyből a szülőknek is hoztunk köszönetként.
Nagy élmény volt a lendvai vár,
Zala György emlékszobájával. A
Szentháromság Kápolnában megtekintettük Hadik Mihály múmiáját.
Felmásztunk Lendva legújabb nevezetességére a Vinárium toronyba,
ahonnan csodálatos kilátás nyílt
Lendvára, és a környező négy országra is.
Nagyon jó volt látni az ottani magyarok magyarságtudatát, hallgatni
a magyar nyelvhasználatot.
Köszönjük a háromnapos kirándulás lehetőségét!
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SPORT

Íjászatban jeleskedünk
A Somló Környéki Horgász-,
Íjász-, és Hagyományőrző Egyesület elnökével, Darida Katalinnal és Németh Róbert egyesületi
taggal beszélgettem az elmúlt pár
hónapban megrendezett versenyekről, közösségükről.
2017. március 18. Körmend - Női
nomád: Darida Katalin 3. Sérült
nomád: Galambos Gábor I. Ifjúsági fiú tradicionális: Kamondi
Bence 3.
Darida Katalin: A körmendi
Eszterházy Kastély parkban a
háromfordulós verseny tavaszi
eseményét jó hangulatban szép
sikerekkel zártuk.
2017. április 02. Rezi-Cser 3D verseny - Senior férfi vadász reflex:
Ulrich Ambrus 1. Sérült tradicionális: Galambos Gábor 1. Női
longbow: Guzslován Edina 1.
Darida Katalin: Homokbányában
van kihelyezve két célpont, egy
2,5 D-s (állat alakú polifom tábla)
és egy 3D-s. Az egyikre három,
a másikra két lövést kell leadni.
Részt vehetnek rajta csigás íjakkal
versenyzők is. Jó eredményekkel
zártunk.
2017. április 23. Szigliget történelmi íjászverseny - Sérült longbow:
Galambos Gábor 1.
Darida Katalin: Csak és kizárólag
történelmi íjakkal lehet nevezni. A
vadász reflexes íjakkal csak vendég
kategóriában lehet indulni. Szeretnének minél több embert ösztönözni a történelmi íjak használatára, hogy tudják meg: ezekkel az
íjakkal, mindenféle segédeszköz
nélkül is lehet jól célozni, lőni. A
verseny nem utolsó sorban a hagyományőrzés népszerűsítéséről
is szól, ezért a versenyzőknek az
alkalomhoz megfelelően, korhű
ruhákba illik felöltözni. Ezek beszerzése varratása sem egy egyszerű dolog, a győrszentiváni Gyepű
Farkasai hagyományőrzők vállalnak ilyen munkát. Ők már több
városi rendezvényen is felléptek
Devecserben, azóta jó kapcsolatot ápolunk velük. Hosszú távon
pedig szeretnénk majd egységes
korhű ruhát varratni az egyesületi tagoknak.
Németh Róbert: Az egyik ilyen
rendezvényen nagy hatással voltak
rám, akkor határoztam el, hogy
én is veszek egy tradicionális íjat.
A versenyen egyetlen helyezést

Sport/Könyvajánló

értünk el, mert a csapat egy része a Saslövő 7x7 íjászversenyen
volt ebben az időben Sárváron. A
nyílt nevezésű íjászbajnokságon
irányzék nélküli, hagyományos és
modern íj kategóriákban induló
íjászok versenyeznek a kategóriák bajnoki címének elnyeréséért,
vagy a meghatározott szinteket
jelentő rangjelző medálok megszerzéséért. A verseny, elnevezésével kíván emléket állítani az
ősi elit, mesterlövész képességű
íjászoknak, akiket éleslátásuk
és magabiztos pontosságuk miatt Saslövőknek neveztek. A 7x7
rendszer a misztikus hetes szám
köré felépített teljesen egyedi és
újszerű, de már a gyakorlatban
is bizonyított pontozási és elvárási rendszer, ami ötvözi a népszerű terep, pálya, 3D-vadász és
történelmi íjászverseny típusok
adottságait. Nagyon jól teljesítve
elsőre Guzslován Edina az első,
Ulrich Ambrus a negyedik szintet lőtte meg.
2017. május 13. Sümeg történelmi
íjászverseny - A történelmi versenyen elért eredményeink: Női
longbow: Guzslován Edina 1. Férfi
longbow: Vági Róbert 2. Férfi vadászreflex: Ulrich Ambrus 1.
2017. május 14. Sümeg pályaíjász
verseny - Női longbow: Guzslován Edina 1., Darida Katalin 2.
Férfi vadászreflex: Vörös László 3.,
Dobrai Zoltán 4., Piros Tamás 5.
Darida Katalin: A szombati volt a
hagyományos történelmi verseny,
hagyományőrző ruhákban, ami
utoljára került megrendezésre a
várban. A vasárnapi pályaíjász versenyen 15-20-25 méterről kellett
lőnünk a váron kívül, a domboldalban, a várba felvezető úton és a
vár körül kihelyezett célpontokra.
2017. június 17. Visegrád - Női
longbow: Darida Katalin 1.,
Guzslován Edina 2. Senior férfi
vadászreflex: Ulrich Ambrus 2.
Ifjúsági fiú vadászreflex: Kamondi
Bence I. helyezést ért el.
Darida Katalin: Kifejezetten vadász verseny volt, hosszú távokkal, 40-50 méteres lövésekkel.
Edinával húztuk egymás teljesítményét, így versenyről versenyre
szinte csak egymással kell megküzdenünk. A pályán kívül persze
jó kapcsolatot ápolunk egymással.
A versenyre megkaptuk a város
buszát is, így lényegesen kényelmesebb volt az utazás. Ezúton is
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köszönjük az Önkormányzatnak
a segítséget!
2017. június 24. Lajoskomárom
- Női longbow: Guzslován Edina nappal 1., éjszaka 2., Darida
Katalin nappal 2. Férfi tradicionális: Németh Róbert éjszaka 1.
Senior férfi vadászreflex: Ulrich
Ambrus mindkét alkalommal 1.
Férfi vadászreflex: Piros Tamás
mindkét alkalommal 2. Ifjúsági
fiú tradicionális: Kamondi Bence
mindkét alkalommal 1.
Darida Katalin: Két fordulója volt
a versenynek: az egyik késő délután, a másik éjszaka. Róbertnek
sikerült behúznia az első helyet az
éjszakai lövészeten.
Németh Róbert: az éjszakai lövészetnél egy biciklilámpát erősítettem az íjamra, hogy jobban
lássam a célpontot, ezért viccesen
meg is gyanúsítottak, hogy engedély nélküli irányzékot használok.
(Mosoly) Az eredményhirdetésnél, amikor mondták a harmadik
helyezett nevét, hallom nem én
vagyok. Amikor a második helyezettnek sem az én nevem hangzott
el, hátra is dőltem, hisz úgy sem
lehetek én az első. Na, akkor mondom, most már ehetem tovább
nyugodtan a szalonnámat, erre
bemondták a nevemet, miközben
falatoztam!

KÖNYVAJÁNLÓ
Felnőtteknek:

Fábián Janka: Lotti öröksége

Fordulatos, felkavaró családtörténet a
XVIII-XIX. század fordulójáról. A Zemplén vármegyei dúsgazdag Ághfay báró
nyughatatlan, lázadó természetű fia egy
nála idősebb és elvált színésznőt vesz
feleségül. Bálintot a francia forradalom
eszméi is vonzzák; belekeveredik a Martinovics-féle összeesküvésbe, és ezért az
életével fizet. Elárvult kislányát, Lottit
apja egykori házitanítója, Lőrinc mester
veszi magához. A lány, kiváló oktatásban
részesül, még komoly orvosi ismereteket
is szerez, de nő lévén, és kisebb testi fogyatékossága miatt nem gyakorolhatja
a gyógyító hivatást. A talpraesett lány
azonban megtalálja a kibúvókat. Élete
nagy szerelmének beteljesülését nemcsak
a fiú elérhetetlen társadalmi helyzete,
de múltjának és családjának sötét titkai
is akadályozzák. Sok hányattatás után
Lotti végre ráeszmél, hogy a boldogság
mindvégig karnyújtásra volt tőle.

Gyerekeknek:

Nógrádi Gábor: PetePite

D.Ú.: A versenyeken kívül jártok
más programokra is?
Darida Katalin: a környék általános iskoláiban is tartunk foglalkozásokat. Devecserben és Tüskeváron az Erzsébet tábor keretén
belül voltunk egész nap íjásztatni,
illetve az ajkai Vörösmartyban is.
A szintén ajkai Bánki Donát Szakközépiskolában pedig sporthetet
tartottak az utolsó tanítási napokon, ahol szintén tanítottuk az érdeklődőket az íjászatra.
D.Ú.: Hol tudtok felkészülni a versenyekre?
Darida Katalin: A meggyeserdei
laktanyában sikerült egy hangárrészt megkapnunk gyakorlásra,
de egyelőre nem megoldott a villany és a használatba adás. Még
mindig a régi malom épületében
gyakorolunk, ahova minden hagyományőrzőt, íjászat iránt érdeklődőt sok szeretettel várunk
szombatonként, délelőtt 9 órától
12 óráig!
Ifj. Kozma György

A tizenegy és fél éves Pete Péter arra
ébred, hogy alig fér el az ágyon. A takarója alól két szőrös láb kandikál ki,
a keze óriási, a hangja mély és reszelős.
Úgy tűnik Pete Péter, azaz Pite egyetlen
éjszaka alatt felnőtt, és pont olyan lett,
mint az apja. Ráadásul apukája, dr. Pete
Ádám is átváltozott, és a megszólalásig
hasonlít a fiára. Sőt a megszólalás után
is. Így aztán apa és fia egy cipőben járnak. Illetve egymás cipőjében. Pite suli
helyett munkába indul, Ádámot pedig
várja az iskolapad. De vajon helyt tud-e
állni Pite egy komoly munkahelyen? És
hogyan boldogul Ádám a gyerekek között? Egyszer majd jót nevetnek ezen az
egészen, ha már visszaváltoztak. De vajon
visszaváltoznak-e valaha?
Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház
Nyitva tartás:
H-K: 12-17 Sz: Szünnap
Cs-P: 9-17
Szo: 8-12 (tanítási időben)

Kikapcsolódás
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MOSOLYPERCEK

Fontos a tisztánlátás
- Mondja csak szomszédasszony, maga addig égeti a lámpát, amíg a férje haza nem
jön a kocsmából?
- Igen, mert a múltkor is a nagytükörhöz vágtam a sodrófát…
Skót tradicíó
Két skót cimbora 20 év után újra találkozik. Miután megölelgetik egymást, azt
mondja az egyik:
- Ezer éve, hogy nem találkoztunk, üljünk be egy kocsmába, igyunk egyet, beszélgessünk egy jót!
Megszólal a társa.
- Rendben, de el ne feledd, hogy legutóbb én fizettem!
Mikor a politikus elhunyt, menne már a mennyországba, bekopog, kijön Szent Péter és azt mondja neki: – Hát, eléggé félrevezető életed volt, ígérgettél aztán kiderült,
hogy hazudtál. De van egy lehetőséged. egy napot el kell töltened a pokolban, egyet
a mennyben és aztán dönthetsz, ezt a lehetőséget megkapod.
Így is lett. A politikus lemegy körülnézni a pokolba. Ott az összes cimborája, Martiniznek, ökröt sütnek, golfoznak. Nem akar hinni a szemének. Miután eltöltött egy
napot, felnéz a mennybe is. Látja, hogy hatalmas békesség, az emberek kiegyensúlyozottak, szinte unatkoznak. Lejár a nap és döntenie kell, kérdi Szent Péter:
- Nos, hol szeretnél élni?
-Hát, a földieknek el ne mondjátok, de én inkább a poklot választom.
- Rendben, legyen hát.
Ott, maga Lucifer fogadja, ahogy belép, be is csapódik mögötte az ajtó. Látja ám,
hogy a barátai koszosak, büdösek, a szemétből esznek…
Odafordul Luciferhez.
- Lucifer bátya! Tegnapelőtt nem ez volt itt!
- Ja, kérem, az volt a kampány, aztán választottál; ezek pedig itt a reformok…
Gyűjtötte. M. Mester Katalin

Az Inter-Ablak Bt.(Devecser) árnyékolástechnikai és
nyílászáró termékek beépítésére dolgozót keres.Szakmai jártasság, jó fizikum,
jogosítvány előny, de nem feltétel! Lelkes kezdők, betanított munkások
jelentkezését is várjuk.
Munkavégzés helyszíne Nyugat-Magyarország.
Érdeklődni: 30/271-5861

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.

REJTVÉNY
GULYÁS PÁL:
A MÉHEKHEZ
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VÍZSZINTES 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: S, Z, A,
Z, P, I, Á, T) 11./ .... Sándor: Dóra jelenti 12./ Dezodor márka 13./ Francia
település vagy kötőszavunk 15./ Fába vés 16./ Fekete halál a középkorban
17./ Miklós (Építész) 19./ Küldeménytovábbító szolgáltatás 20./ Kártyajátékban olyan szín, ami a többit üti 21./ Borogyin: ... herceg (Opera) 23./
Matematikában, fizikában használt valós szám ( 3,14) 24./ Kettőzve: város
25./ Másol 26./ Amerícium vegyjele 27./ Tetejére 29./ Gyakori királyunk
31./ Épphogy 33./ Okozója 34./ Ételt ízesítő 35./ Főnév egyik kérdőszava
37./ Izom párosai! 38./ Kettőzve: gyermekfelügyelő 40./ Keletnémet gépkocsitípus 45./ Csehov: Három nővérének egyike 47./ Ennek a népnek
hadvezére Hannibál 48./ Eszes 51./ Van ilyen mese is!
FÜGGŐLEGES: 2./ Folyadék mértékegység 3./ Lekaszált gabona visszamaradt csonka szára 4./ Nemzeti jövedelem 5./ Nátrium - klorid 6./... Anna
(Kosztolányi Dezső mű) 7./ Főváros rész 8./ Énekes műzene 9./ ... ferde
torony 10./ Kétjegyű mássalhangzó 14./ A megfejtendő rejtvény második
része ( Zárt betűk: N, A, L, G, I ) 16./ Olasz folyó és síkság 18./ Bulgária
és Ausztria autójele 22./ A város alapítása: ie. 753 (Romulus és Remus)
23./ „Az én nevem oly..., de én nem szégyellem” ( Kacsóh Pongrác: János
vitéz, daljáték ) 26./ regény szereplő 28./ Alvásbeli kép 30./ Egyszerű gép
32./ Zamat 36./ Innivaló 39./ Lent lévő rész 41./ Édesapa 42./ Szomorú
43 Lant közepe! 44./ Helyhatározószó egyik kérdőszava 46./ Gyúr páratlanjai! 49./ Kicsinyítő képző 50./ Téli sporteszköz
Készítette: Czeidli József
Júniusi keresztrejtvényünk megfejtése: Medárd nekünk megártott,
alaposan bemártott.

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