
2022 január-február | A Település Közéleti Lapja | XXIX. (XLIV.) évfolyam 1. szám

Alapítva 1927-ben

A Magyar Kultúra Napján Kulturális Nívó-díjat kapott Mátrai-
né Mester Katalin és Czeidli József. Minden Devecseri nevében 
GRATULÁLUNK! 

(Folytatás a 8. oldalon)

MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

Fotó: Kovács Zsolt DVTV

A testvértelepülési együttműködés megújítására ünnepélyes keretek mellett került sor Tiszapéterfalvai Kistérség és Devecser 
között a kastélykönyvtár lovagtermében 2021. december 12-én.  

(Folytatás a 3. oldalon)

KÉZ A KÉZBEN…
Fotó: Kovács Zsolt DVTV
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Ferenczi Gábor, Devecser város pol-
gármestere megtartotta hagyományos 
újévi köszöntő és évértékelő beszé-
dét,  2022 január 11-én a Devecseri 
Kastélykönyvtár lovagtermében, me-
lyet az előző év során készült fotókkal 
szinesített. 

A polgármester elmondta, hogy a pan-
démia okozta nehézségek ellenére is si-
került megbirkózni a kötelező és vállalt 
feladatokkal. Ennek köszönhetően, egy 
újabb sikeres évet tudhat maga mögött 
a város, melyet a pénzügyi mutatók és a 
megvalósult fejlesztések és egyes intéz-
mények működése is bizonyít. 2021-es 
évre vonatkozóan kiemelte az ingaltan 
fejlesztéseket, a közintézmények felújí-
tását, melyet a Városüzemeltetési Kft fel-
adatkörébe helyeztek át a tavalyi évben, 
ezzel meglehetősen nagy feladatkörrel 
bővítették a városüzemeltetés munkáját. 
Beszámolt arról, hogy felújítottak több 
óvódai csoport szobát, valamint az isko-
la és óvoda konyhája részben megújult. 
Nagy előre lépésként értékelte, hogy 4 
km hosszan kiépítették a meggyeserdei 
önkormányzati területen található piac 
szennyvíz és ivóvíz gerinchálózatát. Ezen 
a területen megtörtént az ingatlanok vil-
lamos betáplálása is, mely segíteni tudja 
a Devecseri Íjász Egyesület és a Meggye-
serdő Honvéd Nyugdíjasklub működését. 
A legjelentősebb fejlesztésnek a szín-
házterem megújulása tudható be, mely 
1961 óta nem esett át generál felújításon. 

Ferenczi Gábor polgármester beszámolt 
arról is, hogy a város részt vett az ország 
fásítási programjában, ennek keretein 
belül jött létre a Tündérkert az emlék-
parkban, melyet tovább fejlesztenek a 
tavasz folyamán. A várkert 8 hektáros 
területét is teljesen rendbe tette a Vá-
rosüzemeltetési Kft. A fejlesztések után 
a 2021 évi rendezvények közül emelt ki 
néhányat: többek között a Dankó Rádió 
teltházas műsorát, melynek a megújult 
színházterem adott helyet, vagy a Japán-
kert átadóval egybekötött Japán Napot. 
Kiemelte fontosságát annak, hogy a vá-
ros megőrizze azok emlékét, akik sokat 
tettek a közösségért, ezért szeretnék ki-
alakítani a várkertben a díszpolgárok sé-
tányát, ahol a tiszteletükre fákat ültetnek. 
A gondoskodás fontos az Önkormányzat-
nak – tette hozzá – ezért kiegészítették 
a támogatási rendszert az óvodakezdési 
támogatással, amely egy kezdőcsoma-
got tartalmaz óvodások részére. Foly-
tatták az idősek karácsonya programot, 
egy kulturális program keretein belül, 
melynek a Devecseri Kastélykönyvtár és 
Művelődési Központ adott helyet, ahol 
megajándékozták a 70 év feletti devecseri 
szép korúakat. 

Ferenczi Gábor polgármester bemu-
tatta a 2021. évi költségvetést, melyben 
elmondta, hogy a város eredeti előirány-
zata 976,5 millió forint volt ez 78.162.000 
forint forráshiánnyal lett tervezve, majd 
az év folyamán módosult a költségve-

tés 1.237.000.000 forintra , amely már 
nem tartalmazott forráshiányt évköz-
ben. Továbbá beszámolt a kiadásokról, 
összegezte a költségvetést, és elmond-
ta, hogy minden évben egyre nagyobb 
pénzmaradvánnyal tudják zárni az évet. 

Végezetül a 2022-es évre vonatkozó 
beruházások tervezetét mutatta be. Ki-
emelte, hogy az idei évben prioritást kap-
nak az útfelújítási munkálatok: közel 10 
utca felújítása, további 4 gyalogátkelő 
hely kialakítása, Kodály Zoltán utca és 
a temető melletti útnál található cso-
mópont rendbetétele, a temető melletti 
út megépítése, amely össze lesz kötve 
a lakóparkkal. Mindezek mellett 2 km 
kerékpárutat szeretnének építeni 2022 
év végéig, hogy a közlekedés minél biz-
tonságosabb legyen. A polgármesteri 
hivatal tetőszerkezetének felújítása is 
szerepel a tervezetben, mivel az elmúlt 
10 évben nem volt rá lehetőség.  A Ber-
ta parkkal kapcsolatban megjegyezte, 
hogy a park hátsó részében mediterrán 
kertet alakítanak ki pályázati forrásból, 
a park elejében pedig egy magyar kert 
lesz majd látható. 

Zárszóként a polgármester jó egész-
séget és boldog újévet kívánt Devecser 
minden polgárának. 

Zámbó Dóra

A kormány korábban sosem látott 
nagyságrendű fejlesztéseket hajt vég-
re a magyar közúthálózaton - jelen-
tette ki az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkára decemberben a 
8-as főút Litér és Veszprém közti, két-
szer kétsávosra bővített szakaszának 
átadásán.

Mosóczi László tájékoztatása szerint 
december elején írták alá a 8-as főút 
Herend-Devecser közti négysávosítá-
sának tervezési szerződését. A pályázati 

kiírásra egy pályázat érkezett. A terve-
zést a UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt., 
UNITEF’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és 
a UTIBER Közúti Beruházó Kft. alkotta 
konzorcium végzi el. 

A közbeszerzés tartalmazta a 8. sz. 
főút Herend és Devecser közötti egybe-
függő hozzávetőlegesen 27,5 km hosszú 
szakaszának 2x2 sávos főúttá történő 
fejlesztésének a tervezéséhez szükséges 
csomópontokat, pihenőket, az országos 
közúthálózat alternatív kiegészítő ele-

meit és az önkormányzati utak korrek-
cióját. A szakasz legnagyobb műtárgy-
ként tartalmazza a Városlődi-völgyhíd 
áttervezését is. 

A Devecser nyugati elkerülő út eseté-
ben 5,7 km hosszban, míg az Ajka-Ba-
konygyepest nyugati irányból elkerülő 
út esetében 2,2 km hosszban a szükséges 
környezetvédelmi, illetve engedélyezési 
és teljeskörű kiviteli terveket kell elké-
szíteni, és a szükséges engedélyeket be-
szereznie a nyertes pályázóknak.

MI

FELEMÁS ÉV, LEKÜZDÖTT AKADÁLYOK! 

INDUL A FEJLESZTÉS
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Az elmúlt évben is támogatta Devecser 
Város Önkormányzata a civil szerve-
zeteket településünkön. 

A Devecseri Sport Egyesület első alka-
lommal február 24-én kapott segítséget 
városunktól. Akkor 500 000 forinttal, 
a TAO pályázathoz nyújtott segítséget 
Ferenczi Gábor polgármester, a veszély-
helyzet alatti döntésével. A sportkör áp-
rilis 6-án, június 29-én, augusztus 2-án 
is 250 000 forint, valamint decemberben 
további 500 000 forint működési támoga-
tásban részesült. Az egyesület a városunk 
weboldalán megtalálható képviselő-tes-
tületi határozatok alapján 1,75 millió 
forint támogatásban részesült 2021-ben.

Az önkéntes tűzoltók áprilisban 200 
000 ezer forint támogatást kaptak. A pol-
gárőrök munkáját a vészhelyzet meg-
szűnése utáni testületi ülésen 300 000 
forinttal segítette az önkormányzat. 

A városi televíziót üzemeltető DVTV 
2000 Kulturális Egyesület augusztus 2-án 
600 000 forint működési támogatásban 
részesült. 

A Devecseri Fúvósok Egyesülete az 
ifjúsági zenekar táboroztatására 500 000 
forint támogatást kapott a képviselő-tes-
tület júniusi ülésén. A civil szervezet az 
október 12-i testületi ülésére is nyújtott 
be kérelmet egykori karnagyának, Or-
mándlaky Péter halálának második év-
fordulójára tervezett síremlék elkészíté-
séhez. Ehhez az önkormányzat közel 200 
000 ezer forintos támogatást nyújtott.  

Városunk 2021-ben összesen közvet-
lenül 3.550.000 forinttal támogatta a 
devecseri civil szervezeteink fejlődését, 
munkáját. Devecser több egyesületet in-
gatlanok ingyenes bérbeadásával segít 
jelenleg is. 

Egyesületeink más forrásokból is igye-
keznek támogatást szerezni. Pályáza-
tokon a híradások alapján a legsikere-
sebben a Devecseri Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület szerepelt, akik támogatási pá-
lyázatból többek közt a tűzoltószertár 
épületét közel 1 millió forintból tudták 
felújítani. Magyar Falu Program Falusi 
Civil Alap keretében eszközparkjuk is 
növekedett egy gépkocsi vásárlásával, 
illetve több védőfelszerelést és technikai 
eszközt is sikerült beszerezniük a pályá-
zatok során.

2021-ben városunkban egy új civil 
szervezet alakult, Devecser és Térsé-
ge Hátrányos Helyzetű Gyermekekért 
Labdarúgó Alapítvány. A Devecseri Fú-
vósok Egyesület székhelye 2021-től a 
művelődési központ épületébe került 
bejegyezve. 

MI

A kulturális műsort mezőségi népdal 
csokor éneklésével Dávid Eszter nyitotta, 
majd a vendégek örvendeztették meg a 
jelenlévőket színvonalas, lelket melenge-
tő műsorukkal. Fellépők:  a Nagypaládi 
Zeneiskola Tanári Együttese, a Claritas 
trió: Nagy Katalin (ének), Biró Kamilla 
(zongora), Király András (hegedű), Cset-
neki Ferenc (szaxofon szóló), Nagy Lívia 
és Biró Kamilla (zongora négykezes), 
Nagypaládi Zeneiskola „Kis karácsonyi 
ének” (feldolgozás). A devecseri fellépők: 
Ihászné Szabó Katalin (fuvola), Hekele 
Fanni (harsona), Göcsei Márk (trombi-
ta), Hekele Dániel (trombita).

A hangulatos, magas színvonalú előa-
dás bármelyik színházban megállta volna 
a helyét. A műsor után dr. Kovács Zoltán 
országgyűlési képviselő elismeréssel szólt 
a nívós műsorról, majd elmondta, hogy 
átérezte a mai nap fontosságát, hisz több 
mint 20 évi országgyűlési képviselősége 
alatt sok ilyen szerződés létrejöttét kí-
sérte figyelemmel. 1990 után megnyíló 
lehetőséget elfogadva gomba módra sza-
porodott a testvértelepülési kapcsolatok 
létrehozása. A közös anyanyelv kötötte 
össze a határok felett átívelő nemzetpo-

litikát. Sok sikert kívánt az élő kapcsolat 
tartalmi megtöltéséhez. 

Ferenczi Gábor, városunk polgármes-
tere hangsúlyozta: ”a mai nap trikolor-
ba öltözött a lelkünk, hisz határon túli 
testvéreinkkel kötöttünk testvértelepü-
lési szerződést, folytatásként a 2015-ben 
Nagypaláddal és Fertősalmással kötött 
szerződésnek, amely Devecser történe-
tében az első volt. Külhoni testvéreink 
erős hittel tudják megőrizni magyarsá-
gukat. Ehhez a hithez kívánok sok erőt, 
kitartást.” 

Dr. Oroszi József, a Tiszapéterfalvai 
Kistérség polgármestere 16 település 

üdvözletét hozta el. „Nehéz magyarnak 
lenni Kárpát-alján, de nem panaszko-
dunk – mondta. Büszkék vagyunk ma-
gyarságunkra, és keressük a kiutat. Se-
gít, előrevisz a hit. Személyi odaadással 
teszünk magyarságunkért. Éket akarnak 
verni közénk, de a mi hitünk erős. Sen-
kivel szemben sincs tüske a szívünkben. 
Kapcsolatunkat meg tudjuk tölteni élő, 
valós tartalommal.”

A nap ünnepi aktusaként a két polgár-
mester aláírta a Testvértelepülési Szer-
ződést, amelyet ellenjegyzett városunk 
jegyzője, Vörösné Soós Ágnes.

VF

SZÁMVETÉS: 2021. A CIVIL SZERVEZETEK SZEMSZÖGÉBŐL

KÉZ A KÉZBEN… (a címlap folytatása)

Nagypaládi Zeneiskola tanárkórusa  / Fotó: Kovács Zsolt DVTV
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A testvértelepülési szerződés aláírása 
után Ferenczi Gábor, Devecser polgár-
mesterének véleményét kértem. 

- Miért vált szükségessé a szerződés 
megújítása, hisz tartalmilag nem vál-
tozott?

Átszervezték az ukrán közigazgatást. 
2015-ben, amikor az első szerződést 
kötöttük Nagypalád és Fertősalmásnak 
egy polgármestere volt. A mostani át-
szervezés a két települést is érintette. Az 
ukrán kormány úgynevezett mini kistér-
séget hozott létre. Ilyen a Tiszapéterfalvai 
kistérség 16 településsel, közel 20 000 
lakossal és egy közös polgármesterrel, 
dr. Oroszi Józseffel. Ez indokolta a test-
vértelepülési szerződés megújítását. Az 
átszervezés hátrányos helyzetet terem-
tett barátainknál, mert pl. a 2000 lelkes 
Nagypaládnak önálló polgármesterre 
lenne szüksége. A 16 települést nehéz 
átlátni, vannak iskolák, óvodák, orvosi 
rendelők. Eddig minden település önál-
lóan pályázhatott, most ez megváltozott. 

- Hogyan alakul a kapcsolattartás? Ne-
hezebb lesz-e a 16 településsel?

A két jegyző egyeztette a szerződést, 
amely jogilag, tartalmilag rendben van, 
lehetővé teszi a folytatólagosságot. Nem 
lesz nehezebb a kapcsolattartás. Nagyobb 
a „merítés” a meghívásoknál, több kul-
túrcsoport mutatkozhat be. A mostani 
vendégek kétharmada kulturális terüle-

ten tevékenykedik. Tulajdonképpen mos-
tantól Devecsernek 16 testvértelepülése 
van. Nagy valószínűséggel a személyes 
kapcsolatot Nagypaláddal, a hivatalosat 
a Péterfalvai kistérséggel és annak pol-
gármesterével tartjuk.

- Hogyan értékeli a mostani találko-
zót? Hogyan képzeli az élő, tartalmas 
kapcsolatot?

Mi most pályázati forrásból láttuk ven-
dégül a 22 tagú küldöttséget. Az alapve-
tő cél, hogy a határon túli magyarokkal 
kapcsolatunk legyen, megvalósult. Sike-
resnek, tartalmasnak értékelem a talál-
kozót. A jövőben folytatjuk, és erősítjük 
az élő kapcsolatot. Egyik módja lehet egy 

közös zenei tábor. Szeretném, ha a kép-
zőművészeti csoportok is szerveznének 
közös találkozásokat. A kapcsolatot a 
civil szervezetek, az intézmények szint-
jére is ki kellene terjeszteni (óvodák, is-
kolák, tűzoltóság, stb.) Megkönnyítené 
külföldi csoportok fogadását, ha lenné-
nek Devecserben szálláshelyek. Pályázati 
lehetőségre várunk. Fontosnak tartom a 
nemzetpolitikát 14 millió magyarral. Eb-
ből a megfontolásból készült el a Triano-
ni-emlékhely, ahova külhoni magyarok 
is hoztak földet. Itt minden évben szer-
vezünk találkozót. Szeretnénk bővíteni 
külkapcsolatainkat. A mostani találkozó 
bizonyítja, hogy érdemes.

VF

Interjú dr. Oroszi József polgármesterrel

A testvértelepülési szerződés aláírása 
után kértem néhány kérdésre választ a 
Tiszapéterfalvai Kistérség polgármeste-
rétől, dr. Oroszi Józseftől, aki a rendkívüli 
szoros program ellenére vállalta velem 
a „túlórázást.”

- Kérem, meséljen magáról a Devecse-
rieknek, akik szeretnék megismerni a 
testvértelepülés első emberét, kapcso-
lattartóját!

- Hat gyermekes család 3. tagjaként jöt-

tem a világra. Édesapám építészmérnöki 
feladatokat látott el a kolhozban, mel-
lette tíz gyülekezet református lelkésze 
volt. Én Észtországban voltam katona, 
majd ott végeztem az állatorvosi aka-
démiát. 8 évet töltöttem az országban. 
Alapító tagja voltam az Észt Munkácsy 
Mihály Kulturális Egyesületnek 1991-től 
2006-ig az ukrán-magyar, ukrán-román 
határon állatorvosi egészségügyi szol-
gálatot láttam el. 8 év után hazajöttem 
Ukrajnába, és magánvállalkozóként saj-
tot készítettem. Feleségem egészségügyi 

dolgozó. Lányom Gödön él sebész férjé-
vel és családjával. Középső fiam itthon 
vezeti a családi vállalkozást. Kisebbik 
fiam a Semmelweis Egyetemen első éves 
hallgató, fogorvosnak készül. 

- Hogyan került be az önkormányza-
tok világába?

- 2006-tól Nevetlenfalu polgármestere 
voltam a tavalyi évig. Akliban lakom 
ma is. Az ukrán kormány átalakította 
a közigazgatási rendszert, összevont 16 
települést Tiszapéterfalva központtal, 
ahol kb. 19500 lakos él. A kistérség pol-

„AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYTATÓLAGOS”

„MEG KELL MARADNUNK MAGYARNAK!”

Kovács Zsolt DVTV 
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Teljes oldal (1/1):   35 000 Ft
Fél oldal (½):   18 000 Ft

Negyed oldal (¼):   9 500 Ft
Nyolcad oldal (1/8):   5 000 Ft

Tizenhatod oldal (1/16):   2 600 Ft
4 x 4-es területű:   1 400 Ft

Apróhirdetés (20 szóig):   600 Ft

HIRDESSEN NÁLUNK!

A hirdetési szöveget a művelődési központban lehet leadni.

Hirdetések, köszönetnyilvánítások, 
jókívánságok díjai:

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. pá-
lyázati felhívásán, az illegális hulladék-
lerakók felszámolása érdekében a „Tisz-
títsuk meg az Országot!” című projekt 
keretében az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium támogatásával Devecser 

Város Önkormányzata 3.971.500 Ft visz-
sza nem térítendő támogatást kapott. 

Projekt megvalósítása során 2021. de-
cember 15. napon 12,79 tonna, 27,54 m3 
műanyag hulladék, 2021. december 16. 
napon 12,22 tonna, 26,3 m3 műanyag 

hulladék, 2021. december 17. napon 
23,68 tonna, 51 m3 műanyag hulladék 
került elszállításra és deponálásra a De-
vecser 0623/3 hrsz.-on lévő területről, 
amelyben a Devecseri Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. segédkezett. Az elszállított 
hulladék az ipari szférában több terüle-
ten hasznosítható.

Az illegális hulladék újraképződésé-
nek megakadályozásnak érdekében sor 
került a lakosság megfelelő tájékoztatá-
sára, a helyi szabályok felülvizsgálatára, 
valamint az önkormányzat továbbra is 
biztosítja a különböző típusú hulladé-
kok gyűjtésének és elszállításának le-
hetőségét.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

gármesterének engem választottak. Két 
helyettes segíti a rendkívül szerteágazó 
munkámat. A többi településen nincs 
polgármester, úgynevezett elöljáró látja el 
a feladatokat. A hivatalok megmaradtak 
csökkentett létszámmal. Nagypaládon pl. 
hárman maradtak.

- Mi a véleménye az átalakított, össze-
vont közigazgatási egységekről?

- Közös költségvetés van, a települé-
seknek nincs külön költségvetése, sem 
könyvelősége. Az intézmények (óvoda, 
iskola, zeneiskola, stb.) megmaradtak a 
településeken, de most már a kistérségi 
központ üzemelteti őket. Egy személy-
ben, mint a kistérség polgármesternének 
meglehetősen nehéz a feladatom. Nem 
könnyű átlátni a 16 település gondját, 
feladatát. Valójában ez a felállás nem jó, 

de így alkotta meg a kormány, ebbe kell 
beleállni, ezt kell szeretnünk. Az állami 
támogatásokból csak a pedagógusok fi-
zetését lehet biztosítani. Vannak saját 
bevételeink. A régóta tervezett határát-
kelő még mindig nem épült meg. Onnan 
az idegenforgalom jelenthetne plusz be-
vételt. Ezen a mostani rendszeren vál-
toztatni kell törvényekkel, szabályok-
kal, hogy életképes legyen. A fiatalság 
nyitott a világra. Sajnos az anyaország 
és más országok is elszippantják a hu-
mán erőforrást. A tanulmányok után a 
legtöbb ukrán-magyar fiatal Magyar-
országon kamatoztatja tudását. Éppen 
ezért minden eszközt meg kell ragadni, 
hogy a magyarságunk fennmaradjon a 
fiatalok egy részének távozása után is!

- Milyen jövőt lát a két település kap-

csolatában?

- Először jártam most Devecserben. Úgy 
látom, mi is, a Devecseriek is egy élő, 
tartalmas kapcsolatot szeretnének. Azt 
gondolom, a kapcsolattartásban Nagypa-
ládnak kell dominálni, hisz a szerződés 
folyamatos, amelyet ők kezdtek el 2015-
ben, mi pedig partnerek leszünk ebben. 
A kapcsolatot tartalommal kell megtölte-
ni. Testvérként tudjunk egymásra tekin-
teni! Devecserről pozitív benyomásom 
van. A 2010-es vörösiszap-katasztrófa 
eseményeit figyelemmel kísértük, most 
a Rotary-házban a kiállításon közvet-
len tapasztalatokat szereztünk. Nagyon 
remélem, hogy a kapcsolatunknak van 
jövője!

VF
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal új hon-
lapjára hasonlító, minden bizonnyal 
adathalászatra létrehozott, csaló por-
tál jelent meg az interneten. A felület a 
járványra és kitalált adóvisszatérítésre 
hivatkozva ígér pénzt. A csábító, de 
gyanús ígéreteknek senki ne dőljön be, 
senki ne kattintson az ilyen álcázott 
honlapokra, mert komoly következ-
ményei lehetnek, ha adatai illetékte-
lenek kezébe kerülnek.  A NAV soha, 
semmilyen körülmények között nem 
kér bankkártyaadatokat!

Érkeznek az igazolások az szja-beval-
lási tervezet adózói ellenőrzéséhez
Február közepéig mindenki megkap-
ja a tavalyi jövedelme és az önkén-
tes pénztári, nyugdíj-előtakarékossá-
gi vagy nyugdíjbiztosítási befizetései 
után a munkáltatói, kifizetői és pénz-
tári igazolásokat. Ezek alapján elle-
nőrizhető az szja-bevallási tervezet és 
az adó-visszatérítés összege. 

Aki Ügyfélkaput használ vagy más 
KAÜ-azonosítót, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) által elkészített adó-
bevallási tervezetet legkésőbb március 
15-től elérheti, legegyszerűbben a NAV 
honlapján. Ha valakinek még nincs ügy-
félkapu-hozzáférése, elektronikusan vagy 
a NAV ügyfélszolgálatain és a kormány-

hivatalokban pár perc alatt regisztrálhat.
Akinek nincs KAÜ-azonosítója, márci-

us 16-áig, adóazonosító jele és születési 
dátuma megadásával többféle módon is 
kérheti a tervezet postázását: 
- SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefon-
számon a következő formában: SZJA-
szóközadóazonosítójelszóközééééhhnn, 
- az eSZJA-oldalon elérhető webes űr-
lapon, 
- levélben,
- a BEVTERVK formanyomtatványon,
-telefonon, a 1819-es hívószámon, 
- személyesen, az ügyfélszolgálatokon.  

Veszprém Megyei Adó- 
és Vámigazgatóság

ÁLCÁZOTT HONLAP! NE DŐLJÖN BE SENKI!

Bors Géza jánosházi helytörténész gazdag gyűjtemé-
nyéből, „kincseiből” devecseri vonatkozású dokumen-
tumokat kapott városunk helytörténeti gyűjteménye. A 
felbecsülhetetlen értékű megsárgult dokumentumokkal 
gazdagodott az írásbeliség relikviája, a múltat megőrző 
és vallató iratok sokasága. 
Hiteles, bélyegekkel és pecsétekkel ellátott adásvételi 
szerződések, jelzálogkölcsön közvetítők levelei, nyugtat-
ványok, pénztári elismervények, idézések, tulajdonjog 
bekebelezése iránti kérelmek, ellennyugták, végzések, 
értéklevelek, devecseri részvénytársaság részvényei, 
teleülés térkép, fényképek kerültek városunk tulajdo-
nába, s köszönet érte. 

CzJ

Január 22 -e Vince 
napja. A szőlészek  
és borászok ekkor 
jósolják meg az 
őszi termés meny-
nyiségét és minő-
ségét. A hispániai 
zaragózai Szent 
Vincét a szőlészek 
védőszentjének 
tartják, kultusza 
vidékünkön is a 
XI. században ter-
jedt el. A borhoz 
való kötődését 
nevének hangzá-
sából eredeztetik: 
Vincet - Vinum 
(jelentése: bor). A 
Vince - napi szoká-
sok közül az egyik 
legelterjedtebb az 
úgynevezett „vincevesszőzés”. Ezen a napon vesszőket kell 
lemetszeni a szőlőből, majd vízbe állítva várni, hogy kihajtson. 
A rügyek számából lehet következtetni a várható termésről.  

CzJ  

ÚJABB DOKUMENTUMOK „HA CSOROG VINCE, TELE 
A PINCE” - A VINCE NAPI 
HAGYOMÁNYOK NYOMÁBAN

Zaragózai Szent Vince 
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A devecseri születésű, Veszprémben élő és dolgozó Kőszegi 
Lajos (Gizella és Brusznyai-díjas) középiskolai tanár legújabb 
könyve jelent meg karácsonyra. 
A kötet címe Flo-
rilegium (szó sze-
rinti fordításban 
v i r á g g y ű j t é s ) , 
mely napló és le-
véltöredékekből 
tartalmaz 43 esz-
szét. A sort Mako-
vecz Imre tervezte 
templomról szóló 
írás, a „mester” 
utolsó megvaló-
sult álma, a róla el-
nevezett lakópark 
szárnyas kápolnája 
zárja, az összefogás 
jelképével. 

CzJ

FLORILEGIUM ÉS SZÁRNYAS 
KÁPOLNA

Kőszegi Lajos : Florilégium c. könyv borítója

Advent negyedik vasárnapján kigyúlt 
az utolsó gyertya is a kisváros adventi 
koszorúján. Itt mondta el ünnepi gon-
dolatait Nyárs Hajnalka alpolgármester. 

A Kastélykönyvtár és Művelődési Köz-
pont a várkastély udvarán rendezte meg 
a Mindenki Karácsonyát. Karácsonyvá-
ró köszöntőt mondott Ferenczi Gábor 
polgármester. A felállított színpadon 
sorra léptek fel a helyi - és környékbeli 
együttesek meghitt hangulatot teremtő 

műsoraikkal. Fellépettény az Őszi Fény 
Nyugdíjasklub, a Devecseri Máltai Szak-
iskola Antal Ilona hitoktató vezetésével, 
a Szabó Sándor keze alatt fejlődő általán 
iskolás néptáncosok lucáztak, a tapolcai 
Batsányi Népdalkör adventi népdalokat 
fűzött csokorba. Meglepetés ajándékkal 
rukkoltak elő a szervezők, a közönséget 
is bevonva együtt énekelték el Gárdonyi 
Géza Devecserben írt és komponált kará-
csonyi énekét a Fel nagy örömre kezdetű 

éneket és más karácsonyi dalokat. A hi-
degben az idősek otthona dolgozói meleg 
teát, a Roma Önkormányzat forralt bort, 
a Vöröskereszt helyi szervezete kalácsot 
kínált a jelenlevőknek, a kézművesek 
portékáikkal voltak jelen. A helytörténe-
ti gyűjtemény is kitárta ajtaját, látogatói 
totót tölthettek ki, s ajándékban része-
sültek.  Késő este már népes közönség 
várta Vastag Tamás fellépését. 

CzJ

Az önkormányzat a kultúrális és a szociális intézményeivel 
karöltve hagyományos karácsonyváró ünnepségre hívta a 70 
év feletti lakóit, a szépkorúakat a művelődési központ meg-
újult színháztermébe. 
Ünnepi köszöntőt Ferenczi Gábor polgármester mondott. 
Nagy Ibolya operett primadonna, a Dankó Rádió egyik ala-
pító tagja, munkatársa operettvarázs címmel adott színvo-
nalas műsort, karácsonyi hangulatot teremtve. Minden 70 
év feletti meghívott karácsonyi ajándékot kapott.

CzJ

MINDENKI KARÁCSONYA

SZÉPKORÚAK KARÁCSONYA 
A 2. magyar hadsereget 1941/42-ben állították fel, és 
a keleti frontra küldték ki harcolni. A hadsereg 1943 
januárjában (79 éve) a Voronyezs körzetében vívott 
harcok során rendkívül súlyos, megsemmisítő vere-
séget szenvedett. A Don-kanyari ütközet a magyar 
hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartozik, 
fiataljaink ezrei vesztek oda.

Néhány éve áll kisvárosunkban az a turulmadaras szobor, 
amelynek elkészülte már régóta váratott magára. Köszönet 
illeti az alkotókat: a Németh fivéreket, ifj. Kozma Györ-
gyöt, Járóka Attilát. Az év első hónapjában az itt gyújtott 
gyertya emlékeztessen hazánk hős fiaira, akik életüket 
áldozták a hazáért. 

CzJ

DON-KANYARI ÜTKÖZET

Fotó: Czeidli József
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A Magyar Kultúra Napját ünnepelte a 
város lakossága a Kastélykönyvtár lovag-
termében január 21-én. A köszöntőben 
elangzott, hogy a mai napot 1989. óta 
ünnepeljük, annak a tiszteletére, hogy 
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisz-
tázta le, és jelölte meg dátummal Csekén 
a Himnusz kéziratát. 

Ferenczi Gábor polgármester ünnepi 
köszöntőjében így fogalmazott: „Ez a 
nap alkalmat ad mindannyiunknak arra, 
hogy a magyar kultúra értékei mellett 
megálljunk, és átgondoljuk, hogy milyen 
csodás értékekkel is bír a magyarság.” 
Majd így folytatta: ”alkalmat 
ad ez a nap arra is, hogy meg-
köszönjük azoknak a mun-
káját, akik a magyar kultúra 
ápolásában, továbbterjesz-
tésében tevékenykednek. „

A polgármesteri beszédet 
a Közművelődési Nívódíj át-
adása követte, amit Mátrai-
né Mester Katalin, valamint 
Czeidli József kapott meg 
több évtizede tartó kulturá-
lis tevékenységéért.

Mátrainé Mester Katalin 
Halimbán született. Sok év-
tizedes pedagógiai munká-
ja mellett mindig aktív tagja 
volt közösségünknek. Fest-
ményei Ausztria, Németor-
szág, Finnország, Szlovákia, 
Szlovénia magángyűjtemé-
nyeiben is megtalálhatóak. 
A festésen kívül legújabb 
művészeti tevékenysége a 
gyöngyfűzés, számos csoda-
szép nyakék, gyöngygallér, 
ékszer dicséri kézügyességét, 
melyekkel számos díjat nyer. 
Másik kedvtelése az írás, 10 
könyve jelent meg eddig, 
amelyek közül néhány a XX. 
század fehér foltjait mutatja 
be, és irodalmi pályázatokon is eredmé-
nyesen szerepel.  Devecser helytörténeti 
kutatásainak eredményeit könyveiben 
dokumentálja. Újságírás terén is kiemel-
kedőt alkot. Devecser közéletében, mint 

helyi önkormányzati képviselő is sokat 
tett éveken át a kultúráért. Jelenleg a 
Gárdonyi Géza Emléktársaság vezetősé-
gi tagjaként szívén viseli Gárdonyi Géza 
devecseri emlékeinek feltárását, irodalmi 
hagyományaink ápolását.

Mátrainé Mester Katalin köszönőbe-
szédét egy Bernard Shaw idézettel kezd-
te: „Kitüntetést visszautasítani nem le-
het. Élj úgy, hogy ne kapd meg.” Eddig 
sok elismerést kapott már, de ilyen díjat 
még nem. Elmesélte a gyermekeinek a 
díj megítélését, akiknek a devecseri Kos-
suth-díj vagy Nobel-díj elnevezés jutott 
az eszükbe.

Czeidli József Devecserben született, 44 
éve tanít a devecseri Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskolában. A tanulók nagyon szere-
tik élményszerű előadásai, segítőkészsé-
ge, jóindulata miatt. Kollégáihoz lojális, 
a közösség aktív tagja volt évtizedeken 

át. 1978 óta a Veszprém Megyei Napló 
külső munkatársaként tudósít különféle 
témákban, ezért 2016-ban Aranytollas 
Civil Tudósítói Díjban részesült. 1994 
óta a Devecseri Újság egyik szerkesztője. 
Írásainak témája a kulturális élet, a nem-
zeti múlt, híres személyiségek életrajza, 
ő szerkeszti az újság keresztrejtvény ro-
vatát is.  Nem csak az újságírás, hanem 
az ismeretterjesztő irodalom is vonzot-
ta, helytörténeti kutatóként foglalko-
zott Gárdonyi Géza, a Somló, Devecser 
története témákkal. Hosszú éveken át a 
helyi önkormányzati választások egyik 

sikeres tagja volt, képviselő-
ként a kulturális élet terüle-
tén tevékenykedett.

Czeidli József a kitüntetés 
kapcsán nosztalgiával emlé-
kezett egy 30 évvel ezelőtti 
időszakra, amikor is a néhai 
Jokesz István polgármester 
vezette testület rendeletet al-
kotott a nívódíjak odaítélésé-
ről. Eltelt pár évtized és most 
„mi is megkaptuk” – mondta 
a közművelődési nívódíj ki-
tüntetettje.

Az ünnepélyes pillanato-
kat az Ómagyar Mária-si-
ralom szövegkönyve című, 
2021. novemberében meg-
jelent könyv bemutatója 
zárta. Mező Tibor egy olyan 
szövegkönyvet hozott létre, 
amely lehetővé teszi, hogy 
megzenésítsék a verset. Fel-
fedezte, hogy az alkotás min-
den versszaka önálló ritmi-
kával bír, azaz más lesz a 
ritmusa versszakpáronként. 
Az Ómagyar Mária-siralom 
megzenésítésére a szerző re-
ményei szerint Vásáry Tamás 
segítségével kerülhet sor va-

lamikor a közeljövőben.
MI

A díjazottaknak szívből gratulálunk, 
és köszönjük, hogy a Devecseri Ujság 
szerkesztőségének tagjai!

KITÜNTETÉSEK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN ( a címoldal folytatása)
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Tudta, hogy...  
… Munkácsy Mihály Köpülő asszonyát 
az 1873-as bécsi világkiállításon láthatta 
először a közönség?  
… Szinyei Merse Pál Lila ruhás nő port-
réját a „magyar Mona Lisa „-ként em-
legetik és Szinnyei állapotos feleségét 
ábrázolja? 
… Ferenczy  Károly festette a Kődobáló 
fiúk című festményt?  
… Rippl - Rónai József legismertebb mű-
vének a címe: Apám és Piacsek bácsi 
vörösbor mellett? 
… Székely Bertalan festette az Egri nők 
című történelmi témájú képet?    

CzJ  

Baráth Szilvia (középen), a Devecseri Kastélykönyvtár és  
Művelődési Központ munkatársa lett Veszprém megyében az  
„Év Digitális Jóléti Pont mentora” 2021-ben. 
Köszönjük munkáját, és gratulálunk a kitüntetéshez!

A Devecseri Képzőművész Alkotókör tagjainak szerve-
zett egész napos kirándulást január 15-én Budapestre 
a Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ, 
hogy Trombitás Veronika és Trombitás Zsófia vezetésével 
megnézzék a Szépművészeti Múzeumban a Cezanne-tól 
Malavecsig című kiállítást és a Budai Várban a Magyar 
Nemzeti Galériában a Szinyei Merse Pál munkásságát 
bemutató kiállítást. Köszönjük az élményt!

KULTÚRA - NAPI - 
KÉPZŐMŰVÉSZETI 
TUDTA - E?   

Fotó: Csarmasz János

Fotó: Füstös Zsuzsanna
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A régóta csak zsidó templom, 
zsidó iskola néven emlegetett 
épület egykori rangjához mél-
tó emléktáblát kapott Ferenczi 
Gábor polgármester és Tornai 
Tamás vállalkozó kezdemé-
nyezésére. A jeles alkalom-
ból ünnepséget szerveztek az 
iskola elé.  

Beszédet Ferenczi Gábor 
polgármester mondott. Rész-
letek ünnepi gondolataiból: 
„Devecser a múltban nagyon 
sokáig a térség gazdasági, kul-
turális központja volt. Már a 
középkorban mezővárosi 
ranggal büszkélkedhetett. Az 
itt élők szorgalma, tehetsége 
által emelkedett ki a környék 
települései közül. Ehhez szük-
ség volt az itt élők akaratá-
ra, szándékára, munkájára, 
önzetlenségére és tehetségé-
re, amely megmutatkozott 
az elmúlt évszázadokban. A 
térség oktatási központjaként 
is jelentős szerepet töltött be 
Devecser. Ehhez járult hozzá 
az az itt élő vallási közösség, 
amely mindmáig nem ren-
delkezik a városban semmi-
féle emlékjellel. Történelmi 
hiányt pótolunk ma, adózva 
a zsidó vallási közösség tagja-
inak, akik hozzájárultak tele-
pülésünk jelenéhez, amelyből 
tudunk táplálkozni a jövő épí-
tése során. 1770-ben már léte-
zett a devecseri zsidó hitköz-
ség. Szerves részét képezték 
településünk közösségének, 
megszervezték az oktatást. 
1820-21-ben alakult meg a 
zsidó elemi iskola, ahol ma-
gyar nyelven tanultak, és bár-
milyen felekezet tagjai részt 
vehettek az oktatásban. A 200. 
évfordulón avatjuk fel azt az 
emléktáblát, amelyet váro-
sunk lokálpatrióta polgára, 
Tornai Tamás kezdeménye-
zett. 1929-ben Devecserben 

4233 lakos élt, ebből 53 csa-
ládban 248-an gyakorolták a 
zsidó hitet. Rendkívül fontos, 
hogy az egykori iskola ma is 
oktatási célokat szolgál.”

Tornai Tamás beszédében 
így emlékezett: 200 évvel ez-
előtt a zsidó közösség igazolta, 
hogy meg akarnak maradni, 
fejlődni. De nem csak önma-
gukra gondoltak, hanem má-
sokra is. Ez a zsidó iskola már 
a kezdetektől magyar nyelven 

oktatott, és magához fogadott 
más felekezeteket is. Volt idő-
szak, hogy a más felekezetű-
ek többen voltak, mint a zsi-
dók. Az iskola alapításakor 
olyan szellemiség volt, hogy 
az emberek békében tudtak 
élni egymással, elfogadták 
egymást, társként tekintet-
tek egymásra. Devecserben 
több iskola is versenyzett egy-
mással, meg kellett küzdeni-
ük a szigorú iskolaszékkel, 
amely kontrollálta az oktatás 
minőségét. Ez a 200 évvel ez-
előtt alapított iskola 120 évig 

kiválóan működött, aztán új 
szelek jöttek, új hullámok, 
amelyek szétrobbantották a 
közösséget, tönkretették az 
országot, amelyet meg kel-
lett próbálni újraépíteni. Ez 
a tábla azoknak az emberek-
nek állít emléket, akik világos 
és tiszta gondolattal fordultak 
egymáshoz, tettek a saját és 
a következő generáció jövő-
je fejlődéséért. Ne felejtsük, 
ne engedjük elpusztulni azt a 

gondolatot, hogy békében élni 
egymással jelentős és nagyon 
fontos feladat!”

Kovács Éva igazgatónő pár-
huzamot vont az egykori és a 
mai iskola között: „A magyar-
ság és a magyarországi zsidó 
nép a történelmi olvasmányok 
szerint több, mint egy évez-
rede él együtt a Kárpát-me-
dencében. A magyar állam-
alapítás idejéből már írásos 
dokumentumok jelzik a zsi-
dók jelenlétét, zsidó közössé-
gek létezését az országban. A 
két nép kultúrája vitathatat-

lanul hatott egymásra, annál 
is inkább, mert mindkét nép 
sokáig számított idegennek 
az európai népek sokaságá-
ban. A zivataros évszázadok 
bizonyítják, hogy jól megfér-
nek egymás mellett különbö-
ző kultúrák, különböző vallá-
sok. Mint tudjuk, a devecseri 
zsidó hitközség elemi isko-
lája 1820 körül létesült, s ez 
az épület adott neki otthont. 
Ma a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Szakképző Iskolája 
működik ugyanitt. Hiszem, 
hogy az akkori és a ma itt ta-
nítók pedagógiai hitvallásá-
nak alapja nemcsak vallási 
eredetű, hanem az egyetemes 
emberi értékekre is épül. Em-
berségre, becsületre, tisztes-
ségre, szeretetre, kitartásra, 
szorgalomra nevelünk mi is, 
csakúgy, mint az akkori taná-
rok. Sokat adunk, ugyanakkor 
követelünk, hogy később gye-
rekeink is képesek legyenek 
erre az utókorral szemben.”-
Gondolatait Nelson Mandela 
szavaival zárta.

Befejezésül Ihászné Szabó 
Katalin, a zeneiskola vezetője 
játszotta és énekelte el a „Szól 
a kakas már” c. népdalt. A le-
genda szerint egy pásztorfiú 
énekelte, amit meghallott egy 
rabbi, akinek annyira megtet-
szett, hogy 2 aranyért megvá-
sárolta a fiútól, aki soha többé 
nem énekelhette. A rabbi 2 
sort illesztett a szövegbe, ame-
lyet Katalin héberül mondott 
el, majd elénekelte és elját-
szotta a teljes dalt. Az emlék-
táblát Ferenczi Gábor, Tornai 
Tamás és Weisz Veronika ko-
szorúzta meg. A szakiskola ré-
széről közreműködött: Török 
Vivien (ének), Csóré Balázs 
(szavalat).

VF

EMLÉKTÁBLA A 200 ÉVES „ZSIDÓ ISKOLA” FALÁN

Kovács Zsolt DVTV
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Steuer József városbíróvá megválasz-
tását még a fővárosban is érdemes-
nek tartották arra, hogy megjelenjen 
a Budapesti Hírlapban pár sor erejéig. 
A megválasztása elsősorban izraelita 
vallása miatt vált érdekessé. Jelenlegi 
ismereteink szerint Steuer József vá-
rosunk első elöljárója, akiről informá-
cióink vannak.

Születésének pontos helyét és idejét 
nem ismerjük. Testvérei Steuer Gyula, 
aki az Abbázia és a Fiume Kávézók tu-
lajdonosa és Sándor, a New York Kávé-
ház alapítója voltak. Steuer Józsefet Irén 
lányának 1893. júliusában tartott eskü-
vőjekor már, mint kereskedőt és föld-
birtokost jellemezték a korabeli lapok. 
Boraival több kitüntetést is szerzett az 
évek folyamán.

Életének egyik fordulópontja minden 
bizonnyal felesége halála volt 1894-ben. 
Weisz Julia Devecserben december 16-
án, élete 52-ik, házassága 32-ik évében, 
hosszas szenvedés után elhunyt. Steuer 
József feleségét december 17-én délután 
2 órakor helyezték el a devecseri izraelita 
sírkertben.

Steuer József a devecseri izraelita hit-
község elnöke is volt. A hitközség mun-
kájában 1879-ben, mint a Schönberger 
Ignácz devecseri tanító 30 éves jubileu-
mát előkészítő bizottság elnőkeként is 
részt vett.

Az egykori városbíró életének egyik 
fontos állomása volt az 1880 november 
11-én zajlott ünnepség, mely során a hit-
község megköszönte elnökének eddigi 
munkáját. Elismerése jeléül este 8 óra-
kor fáklyás felvonulás indult el házához, 
zenei kísérettel. Ennek az ünnepségnek 
ugyanakkor egy érdekes előzménye volt: 
egy feljelentés. Steuer Józsefet, mint hit-
községi elnököt megvádolták pazarló 
gazdálkodás és hivatali kihágások miatt. 
Ezért az alispáni hivatalhoz fordultak, 
hogy függesszék fel, illetve mozdítsák 

el hivatalából. Hivatalát azonban meg-
tarthatta.

Vezetése idején szűnt meg a mezővá-
rosban a pászka sütőház, illetve az üz-
letszerű laskasütés is. 

Steuer József 1889-ig volt a hitközség 
elnöke, mígnem Schwarz Sámuel nem 
lett a kihívója. Az új elnök bűntető ügyet 
is kezdeményezett elődje ellen 500 forint 
hiány miatt. A vád Steuer polgári becsü-
letébe, hitelébe és családja nyugalmába, 
sőt városbírói állásába került. Le kellett 
mondania. Ha nem tette volna, levál-
tották volna. A 2 éves eljárás után a tör-
vényszék megállapította, hogy a volt vá-
rosbíró nemhogy 500 forintot sikkasztott 
volna, de még neki jár vissza közel 200 
forintnyi összeg. A bírósági ügyre Steuer 
József viszont keresettel válaszolt, rágal-
mazás miatt beperelte Schwartz Sámuelt, 
dr. Rosenberg Lajos veszprémi ügyvéd 
segítségével.

A városvezető bevezette Devecserben 
a közvilágítást, így már az esti órákban 
sem kellett sötétben botorkálnia a polgá-
roknak. A petroleum által üzemeltettet 
lámaptestek sok évtizedeken át szolgálták 
a mezővárosiak életét, egészen az elekt-
romos áram bevezetéséig. 

Ugyanebben a levélből tudhatjuk meg, 
hogy a vár melletti árkok rendezésébe is 
belefogott Steuer József. A sáncok ko-
rábbi helyén területrendezésbe kezdett, 
aminek eredményeként a gazokkal teli 
területet megtisztították. 

Tevékenysége során támogatta a deve-
cseri tűzoltók eredményes működését is, 
többek közt megmentette a tűzoltó fecs-
kendő elárverezésétől a lánglovagokat.

1887. február 10-én látogató közgyű-
lést tartott a mezőváros, ami a Veszprémi 
Független Hírlap szerint elég „zajosnak” 
ígérkezett, ennek ellenére nyugodt kö-
rülmények közt zajlott le. A lap szerint 
a városbíró a földműves osztály többsé-
gének a bizalmát élvezi. 

A kedélyek csillapodásának ellent-
mond egy olvasói levél, aminek szerző-
je Sándly István, iskolagondnok volt. A 
Pápai Lapokban megírja, hogy Steuer 
József elleni panaszlevél beadását Ő is 
támogatta, és alá is írta. A levélíró szerint 
mindenki a bíróválasztást várja, és hogy 
választójogát gyakorolni tudja ezen. Emi-
att sem, illetve a napirendeken sem volt 
olyan téma, ami a panaszt érintette, így 
vált csendesség és nyugodttá a közgyűlés.

A városvezető, már regnálási időszaka 
alatt, részt vett a „Devecseri önsegélyző 
hitelszövetkezet” megalakításában, ami 
1886-ban kezdte meg a munkáját. 

Steuer József városbírói időszakát talán 
legjobban az adózási morál jellemezheti. 
Négy év tevékenység után a mezőváros 
lakóit nem kellett adóhátralékokra figyel-
meztetni, hanem rendesen, határidőre be 
is fizette. A négyezer lakosú településen 
emiatt nem okozott gondot Devecser 
működtetése.

Tagja volt a Devecseri-vidéki Gazda-
körnek is, annak megalakulásakor vá-
lasztmányi tagja. Steuer József 1873-tól, 
alapítóként vett részt a Devecseri Taka-
rékpénztár munkájában, aminek 1880. 
február 14-én tartott közgyűlés után vá-
lasztmányi tagja volt. Távozása a pénzin-
tézettől tíz évvel később következett be, 
amikor is csőd fenyegette a Takarékpénz-
tárat, a volt városbírót pedig pazarlással 
gyanúsították meg. A vádak alól Steuer 
József tisztázta magát. 

További életéről keveset ismerhetünk. 
Gazdálkodással és kereskedéssel foly-
tatta életét. Közéleti tevékenységet már 
csak a bíróválasztás alkalmával vállalt 
1900-ban, mint választási bizottsági tag. 
Nemsokkal később csődöt jelentett, va-
gyonát elárverezték. Az elárverezés előtt, 
a Somlyóvidéki Hírlap híre szerint már 
New Yorkba költözött. 

MI 

„Zsidó községbíró. Devecserben tegnap nagy lelkesedés mellett választották meg 
Steuer József köztiszteletben álló izraelita, polgárt községbiróvá.”

Budapesti Hírlap, 1884. szeptember18.

STEUER JÓZSEF VÁROSBÍRÓ EMLÉKEZETE
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Mérföldkőhöz érkezett a játékos gyer-
mekfejlesztéssel foglalkozó Plukkido 
alkalmazása, az ÚtraManó. A környe-
zetről és az autó ablakából is észreve-
hető látványosságokról, valamint helyi 
érdekességekről is mesélő GPS alapú 
applikáció már nem csak az autópá-
lyákon, hanem az egész országban, 
minden útvonalon elérhető.

A pszichológus és szociálpedagógus 
tervezők által megálmodott alkalma-
zás alapötlete, hogy szórakozás közben 
fejlessze a gyerekek képességeit és tu-
dását, mellette pedig egy kis könnyebb-
séget hozzon a szülők mindennapjaiba 
óvodába, iskolába menet vagy akár egy 
hosszabb autóút során. Az ingyenes app-
likáció hangosmeséi kezdetben a hazai 
autópályákon csendültek fel, de a dina-
mikus tartalombővülésnek és a technoló-
giai fejlesztéseknek köszönhetően mára 
már minden hazai autóúton elérhetőek. 
Ráadásul a cserfes manók már az adott 
környék jellegzetességeiről és helyi lát-
ványosságokról is mesélnek, ezzel is szí-
nesítve a palettát.
Mit nyújt az ÚtraManó élmény?

Az egyedi meseszövő applikáció elin-
dításakor láthatatlan manók pattannak 
a kocsiba a családokhoz, és a mellet-

tük elhaladó látnivalókhoz kapcsolódó 
történeteket mesélnek, ami a környe-
zet alaposabb megfigyelésére ösztönzi 
a gyerekeket. Az app GPS és speciális 
algoritmus alapján válogat a manómesék 
közül, hogy minél változatosabb történe-
tek hangozzanak el egy-egy utazás alatt, 
ezzel is serkentve a fantáziavilág kibonta-
kozását. Ki gondolná, hogy a szaggatott 
vonalakat csúszmászok is festhetik az 
útra, vagy hogy a felüljárókon az óriások 
libikókázni is tudnak? Az ÚtraManók 
nem csak gondolják, hanem mesélnek 
is róla, de csodás állatokról, hegyekről, 
völgyekről, szélvédőkről, magáról Manó-
földről és a környék nevezetességeinek 
különleges történetéről is osztanak meg 
érdekességeket.
Hogyan fejleszti a gyerekeket?

A pszichológusok által írt hangos me-
sék észrevétlenül fejlesztik a hallás utáni 
szövegértést, a választékos nyelvezet pe-
dig hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek-
nek bővüljön a szókincse. 

A történetek könnyen befogadhatók, 
mivel profi szinkronszínészek tolmácsol-
ják őket és a hosszuk, valamint a stílusuk 
is az óvodás, kisiskolás korosztály képes-
ségeihez illeszkedik. Ráadásul gyakran a 
felnőttek számára is új ismereteket biz-

tosítanak. Jelenleg több mint 10 órányi, 
ingyenes, látnivalókhoz kötődő mesés 
tartalom várja a kíváncsi hallgatókat.
A Plukkido-ról

A Plukkido 2014-ben indult annak ér-
dekében, hogy elterjessze a játékos gyer-
meknevelés módszerét Magyarországon. 
Otthon és intézményekben használható 
nevelést segítő táblajátékaik mellett mára 
már több kültéri gyereknevelést támo-
gató eszközt (Ideki) telepítettek játszó-
tereken és óvodákban, valamint az Útra-
Manó mobilalkalmazást is fejlesztik. A 
céget 2018 óta Balogh Péter angyalbe-
fektetőként támogatja, 2020-ban pedig 
az MFB csoporthoz tartozó Hiventures 
Magvető programjából is befektetésben 
részesültek. A Plukkido módszertanról 
2020 tavaszán jelent meg “Játssz, mesélj 
és figyelj!” című könyvük.

A Plukkido projekt 2014-ben Felelős 
Innováció, 2018-ban Startup kategóriá-
ban elismerő oklevelet kapott az Európai 
Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti 
Bizottságától. 2019-ben Edison100 tag-
ságot szereztek, GPS alapú meseszövő 
mobilalkalmazásuk, az ÚtraManó pedig 
Vodafone Digitális Díjat nyert.

Táncsics Judit, a Plukkido Kft. 
ügyvezető-társalapítója.

Dr. Schandl Károlyra emlékezünk kerek évfordulói kapcsán 2022-ben. 
1882-ben, 140 éve született, s 1972 - ben, 50 éve halt meg. Városunk első 
díszpolgára, 1928-ban érte e megtiszteltetés. A ’20-as, ’30-as években 
Somló környékének dolgos országgyűlési képviselője. 
1927-ben a „Devecseri Ujságot” szerkeszti, a vezércikkek írója. 1939-ben a 
Devecseri Polgári Olvasó Egylet díszelnökévé választják. 1937-től a Somló 
Bizottság társelnöke, a Somló atyjának nevezik.   

CzJ
Forrás: Tilhof Endre: Devecseri életrajzi kexikon

MÁR VESZPRÉM MEGYÉBEN IS MESÉLNEK AZ ÚTRAMANÓK

VÁROSUNK ELSŐ DÍSZPOLGÁRA
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240 éve (1782. január 12.) adta ki II. 
József a türelmi rendeletét, amelyben 
feloszlatta azokat a rendeket, amelyek 
nem végeztek oktatást vagy betegápolást. 
205 éve (1817. január 1 - jén) jelent meg 
Trattner János Tamás kiadásában Fráter 
György szerkesztésében az első magyar 
tudományos folyóirat a Tudományos 
Gyűjtemény. 
115 éve (1907. január 17.) született Fe-
rencsik János Kossuth -, és Bartók - dí-
jas karmester, az Operaház főzeneigaz-
gatója, az Állami Hangversenyzenekar 
és a Filharmónia Társaság vezetője, a 
klasszikusok mellett Bartók és Kodály 
műveinek egyik legavatottabb előadója. 
100 éve születtek: Nemes Nagy Ágnes 

(1922. január 3.) Kossuth-, és József At-
tila - díjas költő, író, műfordító, „Bors 
néni szülőanyja”. 
Szepesi György (1922. február 5.) le-
gendás sportriporter.
Göncz Árpád (1922. február 10.) író, 
műfordító, a rendszerváltás utáni első 

köztársasági elnök.   Várossá nyilvánítá-
sunkkor ő hozta el a város kulcsát.  
100 éve (1922. október 30.) halt meg 
Gárdonyi Géza író, ezért Devecser Város 
Képviselő-testülete az idei évet Gárdonyi 
évvé nyilvánította.

CzJ   

Talán nem egyedül van e sorok írója ab-
ban, hogy már az óév elmúlásának idején 
– akarva, akaratlanul – megfogalmaz ma-
gában néhány gondolatot arról, mit kelle-
ne, mit lenne jó másként tennie a jövőben. 
Csak néhány példa. Jól táplált korunkban 
általános vágy: lefogyok egy kicsit! Ha 
csak azért, mert már pár kiló leadása is 
csökkenti a vérnyomást, a vércukor- és a 
koleszterinszintet. No meg, könnyebben 
mozog az ember. Még azok is mondanak 
ilyet, akik kimondottan vékonyak. Továb-
bi gondolatok az újév elején: rendszere-
sen tornázom a gerincem, a megfelelő 
tartásom, az ízületeim, a fittségem, az 
önállóságom megtartására. A még vékony 
fiatalabbak, lehet egészen mást tűznek ki 
célul. Például azt, hogy igyekeznek eleget 
aludni. Az idősebb már aludhatna, de a 
szervezet már kevesebbel is beéri. Terve-
zik aztán, leszoknak a cigarettáról, nem 
isznak soha energiaitalt, többet látogatják 
majd a szüleiket, netán a nagyszüleiket, s 
azt is megkérdezik (meglátják), mit kelle-
ne segíteni. Vagy elkezdenek rendszeresen 
futni a szabadban a számítógéphez kötött 
munka ellensúlyozására. Vagy befejezik 
a kapcsolatot „Jóskával, Petivel…, vagy 
Fruzsival, Katival…”, mert nem épít, ser-
kent, nemesít a velük való barátság, ha-
nem visszahúzza, lenyomja őket. Lehet, 
sokkal-sokkal többet adnak, mint kapnak, 

s az érdeklődési körrel is baj van… A fia-
tal szülők tán gyakran megfogadják, hogy 
többet és türelmesebben foglalkoznak 
a gyerekeikkel, mint eddig tették, kicsit 
kiiktatják az okostelefont, a televíziót az 
otthoni életükből. Persze ezek a gondo-
latok már régebb óta foglalkoztatják az 
embert, de jó érzés hozzákötni valami 
jeles időponthoz. Erre kitűnő alkalom az 
újév kezdete.

Szokásos újévi, délelőtti városi sétámon 
gondolkozhattam minderről, mert igazán 
nagy csend és nyugalom honolt minde-
nütt. A házak redőnyeinek kis része fé-
lárbocon, de a legtöbb még leengedve, 
ami arra utal, jól mulattak hajnalig, még 
álmosak, alszanak. Idén csak eldobott sö-
rös és energiaitalos flakonok szegélyezték 
néhol az utat. Gyalogossal is, csak kettő-
vel találkoztam. Hála Istennek (a babona 
miatt), hogy az első ember, akit láttam, 
egy férfi volt, akit éppen csak hallottam, 
ahogy a csendbe belehasítva kívánt boldog 
újesztendőt. Majd betérek a templom-
ba is, csak nyitva lesz, gondoltam. Öröm 
töltött el, hogy a nagy ajtó az öreg kilincs 
lenyomására kinyílt. Mindenki szereti a 
templomi csendet, békét. Most a csendek 
csendje honolt a betlehemi jászol körül. 
Más a meditáció, ha egyedül van az ember 
a templomban, s más, amikor a liturgia 
szerint éljük a mozgalmas mise perceit. A 

templom csendjében meditálva minden 
feltolul: nagy szelek, viharok, a késői fa-
gyok, az égető, csapadék nélküli forróság, 
születések, búcsúzások, kirándulások, a 
gyerekek, az unokák, az elvégzett nagy 
munkák, s az elmaradottak. De itt a 2022-
es év! Mennünk kell tovább…

Hazaérve a sétáról a „Hírkereső” olda-
lain véletlenül akadtam rá a január 1-jei, 
friss hírre, hogy egy tapolcai vasúti átjáró-
ban halálos balesetet szenvedett a délelőtt 
folyamán négy sümegi, illetve csabrendeki 
17 és 20 év közötti fiatal. Egy borzasztó 
hír, s az embert lelkileg napokig felkavarja 
ismeretlenül is. Nem lehet ezt figyelmen 
kívül hagyni, hiszen csak 20-25 km „vá-
laszt el” bennünket, de összeköt az aggo-
dalom szeretteinkért, a fájdalomban való 
osztozás érzése, a mélységes együttérzés. 
Nemcsak a szülők, a testvérek, a nagyszü-
lők, a rokonok, a barátok, az iskolatársak 
veszítettek, hanem az egész társadalom 
lett szegényebb, mert a fiatalság színe-vi-
rága voltak mindnyájan. Mi lehet itt meg-
nyugtató, vigaszt adó a bánatos szülők-
nek, az anyáknak? Semmi. S hogy mégis 
miként történhetett??? Talán örök rejtély 
marad.  Adjon az Isten majdan megnyug-
vást a közvetlenül érintetteknek.  Velük 
sír a lelkünk… Vigyázzunk magunkra! 
Vigyázzunk egymásra! 

MMK

ÉVFORDULÓK   

ÚJÉVI GONDOLATOK… BÁNATTAL

Gárdonyi Géza Nemes Nagy Ágnes  
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A farsang a tavaszvárás ünnepe.  Ez az 
időszak hagyományosan a vidám lako-
mák, mulatságok, népünnepélyek idő-
szaka.  Közel a tél végéhez az emberek 
már várva várják a tavasz közeledtét, 
ezért jelmezekkel, maszkokkal próbálják 
elijeszteni a telet. Ezenkívül 
úgy gondolják, hogy ha so-
kat esznek és isznak ebben 
az időszakban, akkor a ter-
mészet is kedvet kap hozzá, 
és sok termést hoz az évben.

Idén először rendezte meg 
a Devecseri Kastélykönyvár 
és Művelődési Központ 2022. 
február 19-én a Farsangol-
junk együtt Devecserben 
rendezvényt, melyen színes 
programok várták az oda lá-
togatókat. A farsang jegyében  
fánksütő és forralt bor főző versenyt is 
hirdettek. A gyerekeket álarc készítő 
foglalkozással, a rendezvénytéren zsí-
roskenyérrel és meleg teával várták a 

közművelődési intézmény dolgozói. A 
repertoárban szerepelt még a Pesti Zenés 
Színpad Barangoló a mesék birodalmá-
ban című műsora, ahol interaktív óriás 
bábos műsorral szórakoztatták a kicsiket. 
Kihirdették a fánk illetve a forralt bor 

főző verseny eredményét. A fánksütő 
verseny első  helyét Pap Lászlóné (De-
vecser) nyerte el , második helyezést ért 
el  Frank Katalin (Devecser),  harmadik 

helyen Szütsné Mohos Nikoletta (Tali-
ándörögd) végzett. A Forralt bor főző 
verseny résztvevői között az első helyen 
a MegBORultak (Ajka-Tósokberénd) csa-
pata végzett,  második helyezést ért el a 
Pál Utcai Fiúk (Tapolca) csapata, harma-

dik helyezést pedig a Hivatal 
(Devecser) csapata nyerte. A 
közönség díját a Somló Íjászai 
(Devecser) csapat résztvevői 
nyerték el. A helyezetteknek 
ezúton is gratulálunk. Ezt kö-
vetően a Cimbaliband zene-
kart láthatták és hallhatták 
a színpadon Szabadon című 
lemezbemutató koncertjük-
kel. Az estét az Adrenalin 
zenekar zenés előadása zár-
ta. A rendezvényt az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma, az 
NKA Csoóri Sándor Alap és a Nemzeti 
Művelődési Intézet támogatta.

Zámbó Dóra

FARSANGOLJUNK EGYÜTT DEVECSERBEN

Fotók: Kovács Zsolt DVTV
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A farsang időszaka vízkereszttől kezdő-
dik - ami minden évben január 6-ika. 
Az örömteli, bálok, táncos, vidám mu-
latságok időszaka húshagyókedd éjfé-
lig, másként szólva hamvazószerdáig, a 
nagyböjt kezdetéig tart. Idén március 
2-ra esik a nagyböjt kezdete. A nagyböjt, 
a húsvétot megelőző 40 napig tartó idő-
szak elnevezése. Nagyböjti időszakban 
mulatozásnak helye nem lehetett régen. 

A farsang viszont éppen vidámságra, 
búfelejtésre hivatott. A nagy vígságok-
ra. Napjainkban is, és hagyományo-
san is a vidám lakodalmak, népünne-
pélyek, összetartozó csoportok báljai 
(bulijai) jellemzik e néhány hetet. A 
farsang jellegzetessége, hogy a keresz-
tény liturgikus naptárban nem kötődik 
hozzá jelentős vallási ünnep, inkább a 
gazdag néphagyományokra épül, ami 
sajnos már jórészt feledésbe merült. A 
hagyományőrzők viszont előszeretettel 
elevenítik fel a régi szokásokat. Cimbi-
ék Kiscsőszön biztos rázendítenek… A 
mohácsi busójárás, ami egyre népsze-
rűbb e hagyományok része. A farsangi 
vigadalmak túlnyúlnak határainkon, 
hiszen sok városban ekkor rendezik 
meg a híres karneválokat. Közismert 
pl: riói, velencei karnevál.

Régen, a II. világháború előtt a far-
sangi hetek a lakodalmak időszaka volt 
tavasszal. Ősszel pedig a betakarítá-
sok elvégzése után, Szt. Márton nap-
jával kezdődően ismét lehetett nagy 
lagzikat rendezni a fiatalok egybeke-
lésének örömére. Faluhelyen nyaranta 
csak igen ritkán volt lakodalom, mert 
a földművelés, a vetés, a növények ka-
pálása, nevelése, a szőlők rendezése az 
aratási időszak... stb. sosem hagyott 
annyi időt, hogy több napos, rendkí-
vüli elfoglaltságokat, lakodalmi előké-
születeket, sütést, főzést, gond nélküli 
ünneplést be lehetett volna iktatni a fo-
lyamatosságot igénylő kemény munkák 
sorába. Meg is szólták, s találgatásokkal 
övezték a fiatalokat, ha nyáron esküd-
tek. Kérdezzék csak meg az unokák a 
nagy-, vagy dédszülőket, kinek, mikor 

volt az esküvője? Bár már oly rég volt 
ez a szokás követendő, valójában csak a 
múlt század közepéig élt a tavaszi, őszi 
lakodalomtartás. Napjainkra pedig már 
csak néprajzi érdekességgel bíró infor-
mációvá zsugorodott adalék, de mégis 
kortörténeti érdekesség.

A gyerekek a farsangot jelmezekbe 
öltözötten ünneplik meg. Egy díszes, 
farsangi szemüveg minimum, kell min-
denkinek! Sok gyermek valamiféle vá-
gyát éli meg az önkifejezés játékos, öt-
letes jelmezeinek felöltésével. A lányok 

többsége Piroskának, hamupipőkének, 
hófehérkének, tündérnek, táncosnőnek 
öltözik, hogy mindenképp, szép király-
lányos, vagy más csinos ruhát vehessen 
fel. A fiúk talán vadász, matróz, dzsúdós, 
autóversenyző, batman, kéményseprő, s 
egyéb népszerű rajzfilmsztár jelmezeket 
öltenek, sokszor nehéz feladat elé állítva 
szüleiket. Aztán szólhat a zene, mehet a 
tánc, a hancúrozás..., nagyböjtig.

MMK

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL… 
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A Covid-19 okozta nehézségek ellenére 
- az előírt elővigyázatossági feltételek 
betartása mellett - február 4-én ren-
dezte meg a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Devecseri Szakképző Iskola 
a végzős diákok szalagavató ünnepsé-
gét a Művelődési Házban. A végzősök 
névsora: Barcza Kevin, Bogdán Bá-
lint, Bogdány Amanda Mária, Bogdány 
György, Csóré Balázs, Horváth Attila 
Marcell, Horváth Cintia Julianna, Ig-
nácz Erik Dominik, Jungvirt Antal, 
Kozáni Dominik, Madar Dóra, Nagy 
Vivien, Orsós György Renátó, Orsós 
Loretta, Orsós Szindi, Pál Anna Viktó-
ria, Pintér Katinka, Révai Alexandra, 
Szilvási Bálint Ádám, Török Laura, 
Török Vivien Zsuzsanna.

Huszonegy főnek, 
hegesztő és szociá-
lis gondozó és ápo-
ló szakon végzett ta-
nulónak tűzték fel a 
végzősöket megille-
tő szalagot ünnepé-
lyes keretek között. 
Mint az elmúlt évek-
ben, idén is a Műve-
lődési Központban 
tartották meg a ta-
nulók, a tanárok és 
a szülők életében 
jelentős ünnepi ese-
ményt. 

Valószínű, hogy a 
fertőzéstől való féle-
lem többeket vissza-
tartott a meghívot-
tak közül a személyes jelenléttől. Azt 
azonban fontos megemlíteni, hogy a 
gyakorlati helyet adó szervezetek kép-
viselői, mint Tornai Tamás Somló Hol-
ding tulajdonosa, illetve a Lakos Ádám 
Evangélikus Szeretetszolgálat Idősek Ott-
hona vezető ápolója és Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatóság Veszprém 
Megyei Kirendeltségének igazgatója és 
z ápolási gyakorlatokat vezetők is jelen 
voltak a rendezvényen. Preininger-Hor-
váth Edina Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Közép-Dunántúli Régió Regionális 
ügyvezetője is megtisztelte jelenlétével a 

napot. Nagy Nándor Richárd helyi plé-
bános, mint tavaly is, most is jelen volt 
az ünnepségen. 

Ünnepi beszédet az intézmény veze-
tője mondott. Kovács Éva igazgatónő 
köszöntötte az ünneplőbe öltözött, öltö-
nyös, elegáns fiúkat és a fehér blúzos, kék 
szalagos lányokat, a 11. osztályosokat, a 
szülőket, tanárokat, a megjelent vendége-
ket. Az útravalóban, a mindennapokban 
hasznos intelmeket az ünnephez illően, 
általában magasztosabb megfogalmazás-
sal, költők, jeles emberek gondolatainak 
segítségül hívásával adta át a tanulóknak. 
Többek között elmondta, hogy: A leg-
fontosabb azonban, hogy érzzétek azt az 
örökérvényű igazságot, hogy a „bizalom, 
emberség, a békességben élés igénye és a 

tisztességgel végzett munka megbecsülése 
a legfontosabb tudomány.” (Reich Károly)

Arra kérlek titeket, hogy életetek min-
den akadályánál jussanak eszetekbe John 
Powell szavai: „Az emberi élet bomba-
biztos törvénye: ahhoz, hogy teljes életet 
éljünk, meg kell tanulnunk a dolgokat 
használni és az embereket szeretni, nem 
pedig a dolgokat szeretni és az embereket 
használni.” Szalagavatásotokhoz gratulá-
lok, viseljétek a „rangidős” jelzéseteket 
büszkeséggel és jóérzéssel!

Az igazgatónő végül háláját fejezte ki 
a fenntartó felé a szakmai és emberi tá-

mogatásért. Megköszönte a gyakorlati 
helyet biztosító szervezetek áldozatos 
munkáját is.

Végezetül Kozma Imre atya gondo-
lataival köszönt el: „Nekünk, emberek-
nek, ha már megszülettünk, azon kellene 
munkálkodnunk, hogy emberré váljunk, 
méghozzá úgy, hogy teszünk másokért, 
másokért élünk. Mert ez az isteni üzenet 
lényege: érted és veled. Ha ezt valaki nem 
vállalja, akkor elvétette hivatását, és él-
het bármilyen gazdag életet, az igazából 
sosem lesz teljes.”

A végzősöket üdvözlő Garancz Cintia 
a következőt mondta: „…jár nektek a 
taps a befektetett munkáért, a kitartásért, 

a sikeres dolgozato-
kért, vizsgákért, a jól 
teljesített  szakmai 
gyakorlatokért…, 
éljetek a lehetősége-
itekkel, készüljetek 
a legjobb tudásotok 
szerint!”

Ezt követően ün-
nepélyes keretek kö-
zött tűzték fel a kö-
zépiskolai évek végét 
és a szakmai vizsgák 
közeledtét jelző sza-
lagokat a végzős di-
ákoknak. Az ünne-
pi műsort a Jubiláte 
Női Kar szép, tartal-
mas éneke, valamint 
Kurdi Róbert előa-

dása színesítette. Az est fénypontját a 
szalagok kitűzése mellett, a végzősök 
nyitótánca jelentette, mely méltán csalt 
könnyeket a büszke szülők szemébe. Lát-
hatóan nem csak a szülők, hanem gyer-
mekeik, a diákok is igen megilletődöt-
tek voltak. Szerettek volna a legjobban 
teljesíteni a színpadi szalagavatón. Csak 
azt lehet kívánni, hogy ez az egészséges 
megilletődöttség, és jó a teljesítmény 
igénye életük, majdani munkájuk során 
is kísérőjük legyen.

M. Mester Katalin

SZALAGAVATÓ VOLT A MÁLTAIBAN…
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A devecseri Gubó házaspár, Erzsike és 
Ferenc már otthonukban ünnepelhet-
ték a karácsonyt és az újesztendőt. Pár 
napja a lányuk is visszarepült Angli-
ába, aki azért jött haza, hogy ápolja, 
lássa a szüleit. A hírre, hogy covid-fer-
tőzés és kórház, igen megijedtek. A 
házaspárt a felgyógyulásuk oly nagy 
örömmel töltötte el, hogy e sorok író-
ját kapacitálták köszönetük feltétlen és 
sürgős megfogalmazására, közlésére a 
helyi médiában.

A történet dióhéjban a következő: 
egyik nap még erejük teljében, közösen 
autóztak el a Kolontár-Devecser hatá-
rában lévő Szentkúthoz, hogy mint oly 
gyakran, máskor is, tiszta forrásvizet vi-
gyenek haza. Másnap Erzsike váratlanul, 
igen rossz közérzettel ébredt, gyengének, 

rettenetesen fáradtnak érezte magát. Or-
voshoz fordultak, s kiderült a Covid-19 
vírus támadta meg a szervezetét. Egyre 
rosszabbul lett, bekerült a Magyar Imre 
Kórház 5. emeleti Covid-osztályára no-
vember 30-án. Közben a férje is megbete-
gedett, s december 2-án követte őt a kór-
házba. Ferenc, a férj betegebb lett, mint a 
felesége. Mert Erzsike „csak” gyógysze-
reket kapott, meg infúziós terápiát, de 
férjének a felépülésre még vérplazmára 
is szüksége volt. Az orvosok, az ápoló-
személyzet naponta több ízben nézték 
az ujjukra kapcsolható kis műszerrel a 
hogylétüket, az oxigénszaturációt. Javuló 
egészségi állapotuk után a rehabilitációs 
részlegre kerültek. Erzsébet 8, a férje 15 
napot töltött a kórházban. Már otthonuk 
boldog kényelmét élvezik nagy tisztelet-
tel emlékezve a kitűnő kórházi ellátásra. 

A legnagyobb megbecsüléssel gon-

dolnak a mentőszolgálatra, dr. Makai 
Erzsébet vezette osztály minden dolgo-
zójára, dr. Takács Andrea doktornőre, s 
az „angyali” fiatal, kedves és türelmes 
kezelőorvosukra, dr. Freit Ágnesra. A 
házaspár nem került a teljes elesettség ál-
lapotába, de gyógyulásukhoz szükségük 
volt a folyamatos, szakszerű, gondos or-
vosi ellátásra. S ezt megkapták a kórház 
dolgozóinak önzetlen, odaadó ápolásá-
ban. Biztos kezekben érezték magukat. 
Mikor arról érdeklődtem, be voltak-e 
oltva, Erzsike kissé szemlesütve azt vála-
szolta: Sajnos nem! Bár most a betegség 
kapcsán megszereztük a védettséget egy 
időre, védettségi igazolást is kaptunk. A 
továbbiakban, biztos, hogy be fogjuk ol-
tatni magunkat! – válaszolta a Gubó-há-
zaspár a közös döntésüket. 

Lejegyezte: M. Mester Katalin

KÖSZÖNET AZ AJKAI KÓRHÁZNAK
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Az év első napjai nem teltek el 
úgy, hogy ne kellett volna tűz-
oltóinknak segítséget nyújta-
niuk. Devecser Város Önkén-
tes Tűzoltó Egyesülete a szél 
okozta károk felszámolásában 
is részt vettek. 

Január végén a Honvéd, Jó-
kai és Vásárhelyi utcákban fá-
kat döntött a viharos időjárás 
az utakra. A kidőlt fák eltávo-
lítását az ajkai hivatásos kol-
légákkal együtt végezték el a 
devecseriek.

Sajnos február 8-án is 
szükség volt a segítségükre a 

lánglovagoknak. Szeles idő-
ben megdőlt a kerítés a volt 
kórház területén, aminek a 
következtében az építmény 
egy része szomszéd telekre 
került. A devecseriek részt 
vettek a megmaradt kerítés 
bontàsában, illetve a veszély 
elhárításában. 

Gyakorlatot is tartottak az 
önkéntes tűzoltók. Devecser 
ipari létesítményében szituá-
ciós gyakorlaton vettek részt 
közösen az ajkai hivatáso-
sokkal. Ennek célja az volt, 
ha szükséges, akkor legyen 

helyismeretük az adott léte-
sítményben, szükség esetén a 
mentési munkálatok megkez-

dését gyorsabban és hatéko-
nyabban lehessen elvégezni. 

MI

2020 augusztusában Balogh Gáborról 
írtam eddigi utolsó „Embermesémet.” 
Aztán több, mint másfél évig a koro-
na-vírus „letiltotta” a rovatot. Most 
régi adósságom törlesztem, amikor 
megírom TAKÁCS ISTVÁN, tűzoltó, 
majd tűzoltó parancsnok „meséjét.”

Birkásdombi – Petőfi téri fiúk
1946. augusztus 8-án nem mindenna-

pi esemény történt a Birkásdomb egyik 
cselédháza előtt álló körtefa alatt. Takács 
Aladárné ebéd után 1-kor életet adott egy 
kisfiúnak, Istvánnak, akit három mosto-
hatestvér már nagyon várt. Később még 
bővült a család. A 6 testvér jól megér-
tette egymást. Az anya egyformán sze-
rette őket. A családfő cseléd volt a grófi 
gazdaságban. A cselédházak lakói közö-

sen művelték a földet, állatokat gondoz-
tak, hisz csak a grófi szolgálatból aligha 
tudtak volna megélni a népes családok. 
A gyerekek is összetartottak. Védték a 
területüket a Birkásdombon, később a 
Petőfi téren. Csúzlival, nyíllal, fakarddal 
űzték el a „betolakodókat.” Őket pedig a 
parkból űzte ki Feri bácsi, az őr bottal, 
söprűvel, ha a tilalom ellenére beszöktek 
a kerítésen átmászva, lyukakon átbújva. 
Népes volt a csapat, hisz összetartoztak 
a nagy családok: Kulcsár, Szente, Takács 
gyerekei. A játék mellett segítettek az 
otthoni állatok gondozásában, teheneket 
legeltettek a kisvasút mentén. Pista mi-
nistrált is, és harangozott édesanyjával 
(5-kor, 8-kor, délben, temetésen). Így 
némi pénzzel bővítette a családi kasszát. 

Iskola tűzoltó szakkörrel
Pista szívesen emlékszik tanáraira: 

az 1-től 4-ig tanító Gyimóthy Zitára, a 
felsőből Barták Bélára, Szatori Jánosra, 
Vaczkó Lászlóra, Fazekas Józsefre, He-
inczinger Istvánra. Gyakran megesett, 
hogy némi ellenszolgáltatásért szenet, 
fát hordott le a pincébe ismerősöknek. Ő 
is segédkezett a járási úttörőtábor épít-
kezésén. Jártak lövészversenyre Szente 
István „főlövész” vezetésével, gondozták 
az iskolakertet, fociztak, kézilabdáztak. 
Pistának egy életreszóló elhivatottságot 
jelentett, amikor belépett az úttörő tűz-
oltócsapatba. Rendszeresen gyakoroltak, 
jártak versenyekre. Hogy a tűzoltók kö-
zelébe lehessen, tisztogatta a tűzoltóze-
nekar hangszereit.

TŰZOLTÓINK MUNKÁBAN

53 ÉV A TŰZOLTÓK KÖZÖTT

Kármentesítés a Jókai utcában.
Fotó: Devecser Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
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Munka, katonaság, család
A 8. osztály elvégzése után 

Pista azonnal munkába állt. 
Az ajkai üveggyárban lett 
köblikezdő, majd árufelra-
kó. Egy év után a bauxitban 
3 évig szivattyút kezelt. 1974-
ben az ÁFÉSZ-hez „igazolt”, 
villanyt szerelt egy kisebb 
brigáddal. Közben lövészet-
vezetőként oktatta a sorkö-
teleseket (MHSZ-ben). A 27 
hónapos katonai szolgálatra 
Körmendre vonult. 3 hóna-
pi lovasiskola után határva-
dász lett Erzsébetpusztán. A 
csehszlovák események miatt 
1 hónappal később szerelt le, 
és tért vissza az ÁFÉSZ-hez, 
majd a TSZSZKV-nál tejipari 
gépekhez gyártottak alkatré-
szeket. 1973 mesés változást 
hozott Pista életébe. Egy ba-
konypölöskei bálból hatalmas 
eső állta útját Noszlopnál. Be-
húzódott a buszmegállóba. 
Ott várta a járatot egy csinos 
feketehajú lány. Megtörtént 
„az első látásra” esete. Egy év 
udvarlás után esküvő 1974-
ben. István fiúk 1976-ban 

született. 7 éves volt, amikor 
édesapján 10 órás szívmű-
tétet hajtottak végre Buda-
pesten. Varratszedés közben 
agyembóliát kapott, fél olda-
lára lebénult. Több, mint fél 
évig felesége Irénke heten-
te háromszor látogatta meg 
(közben dolgozott). A rehabi-
litáció Balatonfüreden hosszú 
hónapokig tartott, amelynek 
vége rokkantnyugdíj. 

„Tűz, tűz… jaj, de messze a 
kanális”

Pista sohasem bánta meg, 
hogy Szücs Ferenc közremű-
ködésével 11 évesen belépett 
az úttörő tűzoltó szakkörbe 
(csapatba). Azóta folyamato-
san a „szakma szerelmese”. 
1984-ben egy hónapos to-
vábbképzés után parancsnok-
nak nevezték ki. Nagynevű 
elődei: Biermann Lajos, Szücs 
Ferenc, Orbán László meg-
mutatták a követendő utat. 
Kinevezésekor a létszám 17 
fő, ebből a vonuló raj 8 tagú. 
Felszerelés: 1 lajtos kocsi, 1 

kézi szivattyú, egy öreg csepel 
autó és egy kerékpár. Ezek-
kel is meg lehetett fékezni a 
tüzeket. Azokból pedig volt 
bőven, hisz az egész Somló-vi-
dék hozzájuk tartozott. A leg-
nagyobb tűz a ’70-es években 
a Hunyadi utcában pusztított, 
szinte az egész utcasor leé-
gett. A „tűztoronyban” (kas-
télyban) este 6-tól reggel 6-ig 
két őr állandóan figyelte a tá-
jat. Rendezvényeken ügyeletet 

tartottak. Tűz esetén biciklivel 
vagy rosszabb idő esetén gya-
log, futva kellett összeszedni 
a csapatot. Pista, amíg fizika-
ilag bírta, tette a dolgát 2010-
ig. Van egy marék szolgálati 
érme, de egy másfajta, egy 
szebben csillogó hiányzik. A 
szakma minden szépségével, 
minden veszélyével rabul ej-
tette Takács Istvánt, és ez a 
„rabság” nála örökké tart.

VF

Közélet

Előző lapszámunkban a Biztos Kezdet Gyermekház 
és vezetőjének munkáját bemutató cikkünk fotóinak 

képaláírása lemaradt, amiért elnézést kérünk.

Kovács Hajnalka a Biztos Kezdet Gyerekház vezetője 
a foglalkoztatottak körében. 

2022-ben is lelkesen folytatják a munkát.
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A tavalyi évben már beszámoltunk 
olvasóinknak arról a programról, ami 
a június 30-tól október 22-ig tartott. 
Szalai Hajnalka a Testnevelési Egye-
tem rekreáció mesterszakos hallgatója, 
12 hetes edzés programot készített a 
menopauza éveiben jelentkező tüne-
tek enyhítésének tanulmányozására, 
amiben a devecseri 47 és 57 év közöt-
ti életkorú hölgyek vehettek részt. A 
program zárásaként a tapasztalatokról 
érdeklődtünk. 
Milyen eredménnyel zárult a program 
a résztvevők számára? 

Nagyon szép eredményekről számol-
hatok be a 12 hetes edzésprogram haté-
konyságának vizsgálatával kapcsolatban, 
amit a menopauza éveiben jelentkező 
tünetek enyhítésére készítettünk. Spe-
ciálisan erre a korosztályra kialakított 
mozgásprogram után szignifikáns javu-
lást tapasztaltunk a fizikális mutatókban. 
Már a program ideje alatt is több pozitív 
visszajelzést kaptam a résztvevőktől, és 
az órák alatt emelkedő ismétlésszámok, 
valamint a nehezített gyakorlatok is azt 
vetítették előre, hogy jó úton járunk. 
Ennek ellenére mégis meglepetésként 
ért az eredmény, mert még a várakozá-
saimat is felül múlta. Átlagosan 50%-os 
javulást értünk el hajlékonyságban, több, 
mint 40%-os javulás állóképességben és 
közel 6%-os javulás az erőnlétben. Ezek 
jelentős különbségek, különösen annak 
fényében, hogy 3 hónap telt el a két mé-
rés között.
A kutatás szempontjából mi az, amit 
mindenképpen jelentősnek érez? 

Két dolgot mindenféleképpen kiemel-
nék. Az egyik az elért fittségi mutatókban 
bekövetkező javulások, amelyek pozití-
van hatottak még a mentális állapotra 
is. A program elején és a végén készült 
kérdőívek ugyanis alátámasztják, hogy 
a résztvevők nemcsak fizikailag érez-
ték magukat fittebbnek, hanem a fizi-
kai kondíció javulása pozitívan hatott a 
lelki állapotra is. Amit még kiemelnék, 
hogy a programban tartásban is szép 
eredményeket értünk el. 21 fővel indult 
a kutatás és 19 fővel fejeztük be, vagyis 

még 10%-os sem volt a lemorzsolódás.
Lesz folytatása a sportprogramnak? 

A sportprogram a mai napig is folyta-
tódik hétfőn és pénteken 18:30-kor a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri 
Szakképző Iskola tornatermében. Mivel 
a távolság és egyéb elfoglaltságok mellett 
nem tudom összeegyeztetni a rendszeres 
jelenlétet, ezért az egyik nagyon lelkes 
és ügyes résztvevő hölgy viszi tovább a 
programot az általam írt edzéstervek és 
instrukciók alapján. Rendszeresen kon-
zultálunk, és a távolból segítem a csoport 
fejlődését. Csatlakozni továbbra is lehet, 
biztatok is minden 50 év körüli hölgyet, 
hogy tegyen egy próbát. Nemcsak egy jó 
tornában lesz része, hanem egy jó társa-
ságnak is tagja lehet.
November végén mutatta be az ered-
ményeket a Tudományos Diákköri 
Konferencián. Milyen fogadtatása volt 
a programnak? 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy 
a Tudományos Diákköri Konferencián 
a Sportélettan szekcióban a kutatásomat 
találta a legjobbnak a bizottság. Azt gon-
dolom az első helyezés egyben szólhatott 
a kutatásban elért eredményeknek, az 
előadás módjának és a téma fontosságá-
nak. Ma Magyarországon a menopauza 
életminőséget rontó, egészséget károsító 
következményei mintegy kétmillió nőt 
érintenek. Hiába szembesülnek a nők 
a menopauza idején a hormonok csök-

kenése miatt számos negatív változással, 
mégis kevés segítséget kapnak. Sajnos 
nem jut elég figyelem erre az időszakra. 
Azt gondolom, hogy a testmozgás és a 
megfelelő táplálkozás a legfontosabb, 
amit egy nő tehet azért, hogy a változó 
kor viszontagságait minél zökkenőmen-
tesebben átvészelje. Mivel a szakmai zsű-
ri az előadásomat alkalmasnak tartotta 
a 36. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián (OTDK) való megjelenés-
re, ezért a jövőben szélesebb körben is 
szeretném felhívni a figyelmet a téma 
fontosságára és ennek a mozgásprog-
ramnak a megismertetésére.

MI

SIKERES VOLT A SPORTPROGRAM
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„Devecserben gond volt, ha éppen nem 
volt éppen olyan katona, akit a Kiegészí-
tő Parancsokság hozott ide városunkban 
focizni. Akkor bizony a kiesés ellen küz-
dött a csapat” – kezdtük a beszélgetést 
Varga Gyulával, aki az 1959/60-as me-
gyei labdarúgó bajnokságban többször 
is pályára lépett a DFSK színeiben. Ha 
a devecseri laktanyában volt olyan, aki 
tudott focizni, akkor még a dobogó kö-
zelében is voltak városunk labdarúgói. 

„Mi gyerekkorunkban imádtunk futbal-
lozni. Rongylabdát csináltunk, a csaliton 
meg a legelőn játszottunk. Letettük az is-
kolás tarisznyát, ami zsákból volt varrva. 
Szegénység volt a háború után. De ment is 
már a meccs, a tehenek meg nem tudom 
merre mentek. Nekünk ugyan nem volt, 
de sok gyerek kikapott azért, mert nem 
figyelt rájuk, és helyette fociztak. 
A tehenek elmentek valahová, és 
kárt tettek. Ilyenek voltunk mi!” – 
meséli Varga Gyula mosolyogva 
az akkori időket. Szinte már lát-
ni is a szeme sarkában mesélése 
közben, ahogy gyerekként a le-
gelőn kergetik az általuk készített 
rongylabdát. 

8 évesen még az utcán is fociz-
tak. Cipő nélkül, mert a szegénység 
miatt nem volt még akkor külön 
tornacipő. Tavasztól őszig így ját-
szottak. Gyula bácsi 1940-ben szü-
letett, sosem bírta a buszozást. Ha úgy 
érkeztek meg egy meccsre, hogy nem 
volt ideje regenerálódni, akkor bizony 
nem is tudott megfelelően szerepelni. Az 
akkori szabályok szerint nem volt csere 
lehetőség a mérkőzés során. 

A buszon nemcsak az ifi és a nagy 
csapat ült, hanem a vezérszurkolók is. 
Minden mérkőzésen sokan voltak kint 
a pályán, nem volt ritka, hogy akár ez-
ren is szurkoltak a csapatnak. Alkoholt 
nem lehetett fogyasztani a pálya mellett. 
Ennek ellenére azért egy-egy játékvezető 
rossz ítélete könnyen problémát okozha-
tott. A tósokberéndi pályát például egy 
bíró megverése miatt zárták be, ahol a 
devecseriek ellen kaptak ki a hazaiak. 
Varga Gyula elmondta, hogy a játékve-
zető tényleg nem jól bíráskodott, igaz, 

akkor nem is volt ő a pályán. Volt olyan 
is, hogy az öltözőhöz kellett vinni az au-
tót, hogy a játékvezető megmeneküljön a 
szurkolók haragja elől. Ezek után mindig 
volt rendőr a mérkőzéseken, akik persze, 
nem egyedül jártak. 

Ha nyert a csapat idegenben, a csapat 
busza a Fekete Farkas előtt állt meg, ahol 
már megterített asztal várta a devecseri 
focistákat. A vezérszurkolók, ahogy le-
hetett, telefonon rendelték meg az ün-
nepséget. 

Az akkori „klubház” a mai kispálya 
helyén volt, a folyóparti részén. Kettő 
öltözője volt, a hazaiból nyílt a szertár. 
A bírónak természetesen volt még egy 
külön helysége, ahol felkészülhetett a 
mérkőzésre. Nem voltak luxus körül-
mények, de ma már szinte hihetetlen, 

ahogy Varga Gyula is mondja, hogy nem 
számított ez, mivel nekik a foci volt a lé-
nyeg. Összeverekedtek a labdaszedésért 
is gyermekkorában, csak hogy a labda 
közelébe legyenek, és nem számított, 
hogy ez a mérkőzés alatt, vagy éppen 
csak az edzés idején volt. 

A korabeli tudósítások szerint, 1959-
ben a nagy érdeklődés mellett megtartott 
egyesületi közgyűlésen az asztalitenisz 
csapat beszámolója előtt a labdarúgás-
ról is szó esett. A megyei napilap szerint 
Rózsa László, a labdarúgó szakosztály ve-
zetője szomorúan állapította meg, hogy 
Devecserben a labdarúgók fegyelmével 
nagy bajok vannak. Különösen az Ifi-já-
tékosokról adott szomorú képet, igaz, a 
felnőtt labdarúgók sem látogatták valami 
szorgalmasan az edzéseket. Több újság-

cikk is foglalkozott azzal is, hogy nincs 
a csapatnak edzője. Igaz, a bajnokságot 
Budai Ferenccel kezdték meg, de ősszel 
már Fazekas László és Györkös László is 
irányította a focistákat. Szakképzett edző 
szinte nem is volt a község csapata élén.  

A pályára lépő játékosok összeállítása is 
gondot okozott, mivel kettős igazolás mi-
att Ványik József csak 1960. február 15-e 
után léphetett pályára a devecseriek szí-
neiben. A megyei labdarúgó bajnokság 
17 csapata között megtalálhattuk Tapol-
ca, Ajkacsinger, Nyirád, Várpalota, Inota, 
Pápa második, Füzfő, Keszthelyi Előre, 
illetve a GAC, Balatonfüred, Ajka, Pét, 
Padrag, Úrkút, Tósokberénd, Veszprém 
klubjait is. Varga Gyula visszaemlékezé-
se alapján elmondható, hogy az akkori 
megyei az a mai NB III-as bajnokságok 

színvonalával nem érhet fel ma. 
Igaz, akkor volt NB I/B-és küzde-
lem is Magyarországon. 

A csapatkép 1960. március 27-
én készült, amikor a devecseri pá-
lyán a balatonfüredieket fogadták. 
A végeredmény a hazaiak veresé-
gével, 3:1-re végződött, 600 néző 
előtt.  A megyei napilap tudósítója 
szerint jó iramú, kemény mérkő-

zést játszottak a csapatok, a hazai 
csatárok sok helyzetet kihagytak. 
A devecseriek a bajnokságot 14-ik 
helyen zárták. A bent maradást a 

Devecser—Inota közti 5:3-as győzelem 
döntötte el. Ezt meg is óvták a kieső csa-
patok, de végül a megyei szövetség nem 
adott helyt a fellebbezéseknek.  A baj-
nokságból a Padrag, a Keszthelyi GAC 
és az Ajkai Építők estek ki. 

Varga Gyula Tatára került a következő 
évben, ahol a katonaság mellett az NB 
III-as klubban focizott. 1961. október-
ben vonult be. Mint elmondta, olyan jó 
csapat volt Tatán, hogy nagyon nehéz 
volt bekerülni a csapatba. A tataiak így 
is kiestek a megyeibe. 

A katonaévek után már a család várta 
itthon, így szögre akasztotta a csukáját, 
a devecseri vajgyárba ment dolgozni. De 
ez már egy másik történet. 

MI

„IMÁDTUNK FUTBALLOZNI” – AZ 1959/60-AS LABDARÚGÓ CSAPAT

Az 1959/60-as megyei labdarúgó bajnokság csapa-
ta Balatonfüred ellen. Balról jobbra állnak: Györkös, 
Cserna, Wéber, Varga, Berzsenyi, Baráth, Gyimóthy, 

Buzás T., Buzás L., elől: Horváth, Szövérfi.
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A sors úgy adta, hogy a 85 
éves igen jó karban lévő Ma-
riska nénivel jártam az egyik, 
nagy üzletlánc játékosztályán. 
Elsőként persze azt kérte tő-
lem, hogy én vásároljak a ne-
gyedik dédunokájának egy 
helyes, pelenkázásra, dajká-
lásra alkalmas, megölelhető, 
puhább testű játékbabát. Mi-
vel fiaim és fiúunokáim van-
nak, s ismerve kicsit a „ba-
bakínálatot”, nem vállaltam 
a megvásárlást, az egyedüli 
döntést a babakínálatból. In-
kább felajánlottam, hogy el-
viszem Mariska dédit a ba-
baosztályra. 

Nem tudom leírni azt az el-
képedt, csodálkozó tekintetet, 
amit drága, jó Mariska néni 
vágott, amint szemével fürgén 
kutatva sétálgatott a „babák-
kal” megrakott polc előtt. Az 
arca kipirult. Mintha minden 
meghalt volna körülötte, csak 
a babás kirakodást látta. Elő-
ször tempósan végigfutotta a 
10 méternél is hosszabb pol-
csort. Hol föl, hol lefelé né-
zett, de sehol meg nem állt 
a tekintete, csak pásztázta a 
kínálatot. Majd sétálgatva járt 
föl, s alá ismét, de egy babánál 
sem állt meg. Aztán dermed-
ten nézett, majd megkérdezte:

- Mondd, rendes babák nincse-
nek? Csak ezek a csontsovány 
Barbi bábuk?

- Hát, ez van Mariska néni… 
- válaszoltam.

Végül egy szivacsos, nejlon, 
lemosható mesekönyvet vásá-
rolt a lánydédunokának.

De a babapolcok látványa 
nem hagyta nyugodni. A ha-
zafelé úton másról sem szólt, 
csak az anorexiás, legdiva-
tosabban, (mi több, legsze-
xisebben) öltözött, kifestett 
szemű és szájú, lusta, dolog-
talan Barbi bábuk felett mor-
fondírozott. Hol nevetve, hol 
mérgesen, aztán meg elkese-
redetten morgolódott a keres-
kedelemből nyugdíjba vonult, 
idős Mariska néni. Megfej-
tettem, már értem, mondta, 
megfejtettem miért fáradnak 
el a mai anyák oly nagyon, 
miért idegesíti őket a saját, 
édes gyermekük minden pil-
lanatban. Hát azért, mert nem 
tudtak eleget babázni kislány 
korukban. Nem gyakoroltak 
türelmet, kitartást, állandó fi-
gyelmet a babáikon. Ezekkel 
a divatbabákkal nem lehet az 
anyaságra felkészülni a lány-
káknak. Ezektől csak a nya-
ralást, meg a discóba menést, 
a szórakozást tanulják meg. 
Láttad miféle göncökben vol-
tak? Egyiknek sem volt mun-
kához való ruházata, vagy egy 
foglalkozáshoz illő köpenye. 
Nem volt ápolónő baba, nem 
volt diáklány Barbi bábu, csak 

sétálgatáshoz, strandoláshoz 
volt mind öltöztetve. Mintha 
mindig nyaralnának. Pedig az 
élet nem csak szórakozás! Sőt!

Aztán meg „baba babát”, 
olyan babát nem is láttam, 
mint amilyenek a valóságos 
babák, a néhány hónapos, 
egy-két éves kisgyermekek. 
No, pólyás babát sem láttam a 
polcokon! Te sem láttál ugye? 
Valamikor az én lányaim pe-
lenkázták, etették, altatták, 
dajkálták, kis babakocsiban 
tologatták azokat a babákat, 
amiket karácsonyra kaptak. 
Beszéltek hozzájuk, úgy ját-
szottak. Játékból az anyukájuk 
voltak a babáiknak. 

Ezekkel a kisminkelt, nyúl-
ánk, sorvadt nőcikkel nem 
lehet ilyesmiket csinálni. 
Őrület! Azért, ha nagyon ke-

resünk, azért lehet igazi baba 
bábukra is lelni, nyugtattam 
meg felháborodott utastársa-
mat. De, hol? De hol? S miért 
az olyan, igazi babák vannak 
kevesebben a polcokon, vagy 
éppen nem is kaphatók, hang-
zott el a jogos kérdés.

Mariska néni aztán még 
folytatta, hazáig szörnyülkö-
dött a Barbi bábuk látványán. 
Gondolatait a pszichológusok 
csak megerősítenék. Kár, hogy 
a játékgyártók már évtizedek 
óta nélkülözik a józan észt, 
sokat ártva ezzel jövőnk ge-
nerációjának, a felelősséggel 
vállalt gyermeknevelés ügyé-
nek, vontuk le a végső követ-
keztetést.

MMK

Kép forrása: internet.

BARBI BÁBUK A JÁTÉKOSZTÁLYON …

06 70 454 51 13

AZ ÖN INGATLANÁT IS ELADJUK!

MINDEN ÓRÁBAN 
ELADUNK EGY INGATLANT.*

HÍVJON MINKET
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Remélem, senkinek sem rémes ez a sü-
teménynév. Nekem különösen tetszik! 
Legalább 40 éve így áll a süteményes 
könyvemben, s legalább negyvenszer 
megsütöttem, ha nem többször. Újab-
ban nosztalgiakrémesnek is hallottam. 
Valaha, a disznóölések korában, még a 
szüleim házában, s utána vagy 15 évig 
a saját háztartásomban (még az elmúlt 
században) is volt télen a disznóölés után 
háj. S ezzel a hájjal készítettük azt a há-
jas-leveles tésztát, ami alapja és fedőlap-
ja is volt a krémesnek. Az alábbi recept, 
a háj, a házaknál történő disznóölések 
rendkívüli megritkulásával, eltűnésé-
vel lett népszerű, hiánypótló, mert azért 
mégis krémes. „Nem nagy ügy” ez a ki-
tűnő sütemény, csak hozzá kell kezdeni, 
s csinálni…

A krémes tésztája: 30 dkg liszt, 1 zacs-
kó (1dkg) szalakáli, 1 egész tojás, 5 dkg 
porcukor, 6 dkg zsír, s kb. 1 dl tej a tészta 

összeállításához.
A krém hozzávalói: 8 dl tej, 3 egész 

tojás, 20 dkg porcukor, 1 vaníliapuding, 
2 csomag vaníliás cukor.

Elkészítés: a lisztet, a porcukrot, a 
szalakálit összekeverem, s elmorzso-
lom benne a zsírt. A finomra morzsolt 
anyag közepébe beleütöm az egész tojást, 
s kevés tejjel könnyen sodorható tésztát 
készítek, majd három kis cipóra osztom 
az egészet. A kis cipókat letakarom, s 10 
percet pihentetem. Így könnyebben lehet 
majd kisodorni. Tepsi hátán sütöm meg 
világos színűre a lapokat, amik kihűlve 
megkeményednek.

A krém készítéséhez feltesszük a tűz-
re a kb. fél liter tejet, és amikor forrni 
kezd, akkor öntjük bele folyamatos ka-
varás mellett a maradék tejből, tojássár-
gájából, a pudingporból csomómentesen 
elkevert masszát. (A tojásfehérjét egy 

tálban addig tegyük félre.) Amikor már 
jól sűrűsödik a massza a tűzön, csak ak-
kor tegyük bele a cukrot, vaníliáscukrot, 
mert egyébként könnyen odakap az alja. 
A 3 tojás felvert habját finom mozdula-
tokkal még a forró krémhez kell kever-
ni. Hogy ne törjön össze a hab, ezt ne a 
robotgéppel, hanem fakanállal dolgoz-
zuk bele. Ezzel a finom, forró krémmel 
(kettéosztva) töltsük meg a lapokat. Né-
hány óra múlva, ha a krém kihűlt a la-
pok között, s összegyengült a tészta, jól 
szelhető, mutatós, igen finom süteményt 
tehetünk az asztalra.

MMK süteményes könyvéből

A februári rejtvény megfejtését megkapja, ha a 
kvíz kérdésekre adott helyes válaszok első betűit 
sorrendben összeolvassa. A 3 kép egyikéhez tár-
sítsa a megfejtést.

KVÍZ KÉRDÉSEK:
1./ - - - - - (Kékestető a legmagasabb pontja)
2./ - - - - - - - (Kiszolgált, leszerelt katona)
3./ - - - - - - - - - (Arany János vers)
4./ - - - - (Elektromosság)
5./ - - - - - - (Ókori római szónok)
6./ - - - - - - - - - - - Ignác („Az anyák megmentője”)
7./ Szt. - - - - - - (Államalapító királyunk)
8./ - - - - - - - - (Románia fővárosa)
9./ - - - - - (Hírlap)
10./ - - - (Címermadár)
11./ Húsz - - - (Sántha Ferenc mű)
12./ - - - (Román stílusú templomáról híres település)
13./ Jedlik - - - - - (Dinamó feltalálója)
14./ - - - - (Angyalvár városa)
15./ - - - István (Iszkáz költő szülötte)
16./ - - - - - (HCl)
A helyes megoldások beküldői között Vaczkó László: Szabad-e pásztorolni 
c. könyvét sorsoljuk ki, amely a Somló környéki népszokásokat, hagyományokat 
gyűjtötte kötetbe. Megoldásokat az újság e-mail címére várjuk: 
deveseriujsag@gmail.com

CzJ

PARASZTKRÉMES

JÁTSSZON VELÜNK!
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Kikapcsolódás

VICCES ÚJÉVI 
KÖSZÖNTŐK

MOSOLYPERCEK
Humoros bölcsességek:
- A férfiak azt mondják, hogy a nőkhöz 
használati utasítás szükséges. De láttál 
már olyan férfit, aki elolvasta bármilyen 
használati eszköznek az utasításait?
- Világ körüli útra kellemes társat 
keresek! Magas, erős, megbízható 
fiatalember vagyok, jó fellépéssel. 
Pénzem és kocsim nincs, de mindig 
ráérek…
- Szeretem a pletykákat, mert mindig új, 
érdekes dolgokat tudok meg magamról.
Abszolút megbízhatóság
Anasztázia grófnő a fürdőszobában 
tartózkodik, már köpenyben van, éppen 
a körmét manikűrözi, amikor váratlanul 
belép az inas.
- Na, de Jean - mondja felháborodva – 
miért nem kopog? Mi van, ha éppen még 
nem vagyok felöltözve…
- Az ki van zárva méltóságos asszonyom, 
én mielőtt belépek, mindig belesek a 
kulcslyukon…

Gyűjtötte: MMK

- Képeslapra nem volt időm, hozzád 
mennék, de nincs cipőm. Szánkón 
csúsznék, ha hó esne, de maradjunk az 
sms-ben! B.Ú.É.K!
- A szerencse banknál a 2022-es számú 
számládra átutaltam 365 nap szerencsét, 
egészséget, és jókedvet. Minden jót az 
elköltéséhez! Boldog újévet!
- Újév hajnalán megsúgom én néked, 
nem lesz túl boldog az új éved! Jönnek 
szépen, sorban a bajok s a gondok, 
de bízzunk benne Te ügyes vagy, és 
megoldod!
De legyen itt egy komolyabb is minden 
kedves olvasónak szóló: 
Hogy boldog lehess, három kincset 
keress: Higgy, remélj, szeress!
Hozzon az újév örömből végtelent,
Szeretetből önzetlent,
Sikereket, mit csak lehet!

Gyűjtötte: MMK

Szeretettel köszöntjük Devecser legifjabb lakóit:

Sok örömet és jó egészséget kívánunk 
a családoknak!

Tóth Benjamin  2021. 12. 15. 
anya: Tóthné Kiss Anikó, apa: Tóth Roland

Kalányos Adrián 2021. 12.23.
anya: Gyömörei Zsuzsanna, 
apa: Kalányos Krisztián

Riba Léna  2021. 12. 27. 
anya: Orsós Edina, 
apa: Riba Tamás

Nagy Bence  2021. 12. 27. 
anya: Nagyné Tóth Réka, 
apa: Nagy László

Horváth Áron 2022. 01. 06. 
anya: Horváthné Nagy Ildikó, 
apa: Horváth Balázs

Szabó Mia Olívia  2022. 02. 08. 
anya: Szabó-Balassa Nikolett, apa: Szabó László

GÓLYAHÍR


