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Alapítva 1927-ben

Az 1848-49-es szabadságharcra em-
lékezve a munkanap áthelyezés miatt 
március 11-én tartotta megemlékezését 
Devecser Városa. A művelődési köz-
pont színháztermében Czémán Imre, 
a Gárdonyi Géza Általános Iskola igaz-
gató-helyettese mondott ünnepi beszé-
det, majd az iskola 7 osztályos tanulói 
adtak műsort. Utána a Kastélykertben 
dr. Bakonyi Károly tiszteletére ültetett 
fát az önkormányzat és Tornai Tamás, 
majd a régi temetőben megkoszorúzták 
a 48-as forradalom és szabadságharc 
helyi résztvevőinek sírját. 

(folytatás az 6. oldalon)

Szentiványi Attila ikonfestő kiállítása 2022. március 18-
án nyílt a Devecseri Kastélykönyvtár galériájában, ahol 
a művészet kedvelői megismerkedhettek az ikonfesté-
szet egyedi technikáival, és történetével. Egy különleges 
ikon sorozat, a Deézisz SOR is látható a kiállításon, mely 
Magyarországon még soha nem volt látható egyben.

(folytatás a 9. oldalon.)

SZABADSÁG, 
TE SZÉP MADÁR…

„LÁTHATÓVÁ TENNI A LÁTHATATLANT.”

Irodalmi műsor idézte fel 1848. március 15 - ét  

Eézisz sor

dr.Kovács Zoltán, Szabó Kinga, György Anita, Ferenczi Gábor

Devecser Város Önkormányzata 
két egykori munkatársuk György 
Anita és Szabó Kinga kimagasló 
munkáját ismerte el a nívódíjak 
átadásával. Szabó Kinga az ön-
kormányzat pénzügyi irodájának 
egykori vezetője a Közigazgatásért 
Nívódíjat, míg György Anita a De-
vecseri Szociális Alapszolgáltatá-
si Központ volt vezetője a Szociá-
lis Munkáért Nívódíjat vehette át 
április 7-én a Devecseri Szociális 
Alapszolgáltatási Központ megú-
jult épületében.

(folytatás az 8. oldalon)

NÍVÓDÍJAK 
ÁTADÁSA...
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A március 2-i rendkívüli képviselő-tes-
tületi ülésen lemondott mandátumáról 
Bajók Józsefné önkormányzati képviselő 
asszony, aki az ülésen hivatalosan is be-
nyújtotta a távozásáról szóló dokumen-
tumot. A két és fél éves munkája március 
31-én zárul le. 

A 2019. október 13-án megtartott ön-
kormányzati választásokon Devecserben 
1.701-en éltek szavazati jogukkal. Bajók 
Józsefné 538 támogató vokssal került be 
a testületbe. Képviselői munkáját a Gaz-
dasági Bizottság elnökeként kezdte meg, 
amit egy éven keresztül, lemondásáig 
vezetett. A testület megalakulása óta a 

Vagyonnyilatkozatot-kezelő Bizottság 
elnöke is volt a képviselő. 

A Helyi Választási Bizottság (HVB) a 
lemondott képviselő mandátumát a leg-
utóbbi önkormányzati választás során, a 
soron következő legtöbb szavazatot szer-
zett jelölt részére adja ki. A mandátumot 
a HVB határozatának jogerőre emelkedé-
sét követő öt napon belül kell kiadni. A 
HVB határozathozatalára konkrét jogsza-
bályi határidő nincs adva, a jogszabályi 
környezetből eredően ésszerű határidőn 
belül kell a HVB-nek a mandátum ki-
osztásáról szóló döntést meghoznia. A 
mandátum átvétele nem kötelező, hisz 

lehet, hogy a választás és a mandátum 
felajánlása között évek telnek el.

A választási eredmények alapján a kép-
viselői mandátum Konkoly Józsefre vár. 
Ha nem fogadja el a tisztséget, akkor 
Mayerné Orbán Szilvia vagy Baráth Szil-
via lehetne az új képviselő. Esetükben 
sorsolással dől el a mandátum sorsa, 
mivel mindketten 379 szavazatot szerez-
tek az önkormányzati választásokon. Ha 
esetleg ők sem vállalnák, akkor Kovács 
László egykori alpolgármester kerülne 
be a testületbe.

MI

Megnyílt a Devecseri Portéka minta-
boltja 2022. február 26-án a Meggye-
serdei Használt Cikk Piacon. Ferenczi 
Gábor polgármester örömét fejezte ki, 
hogy a termelés beindítása, és a feldol-
gozás megszervezése után az értékesítés 
is megvalósul a Városüzemeltetési Kft. 

égisze alatt. Köszönetét fejezte ki Molnár 
András Kadocsa ügyvezető igazgatónak 
és a Kft. dolgozóinak az elvégzett mun-
káért, és a pályázati lehetőségek támoga-
tásáért dr. Kovács Zoltán országgyűlési 
képviselőnek, mely finanszírozási forrá-
sok elengedhetetlenek voltak a szükséges 

infrastruktúra kiépítéséhez. Dr. Kovács 
Zoltán elismeréssel szólt az alapötletről 
és a megvalósítás állomásairól is, melyek 
egyben munkalehetőséget is teremtenek 
a településen. 

FZs

Devecser Város önkormányzatának 
Képviselő-testülete február 8-án meg-
szavazta településünk idei költségveté-
sét. 2022-ben 1.110.588.000 forintból 
gazdálkodik Devecser. 

A Polgármesteri Hivatal 122 millió, a 
Kastélykönyvtár és Művelődési központ 
72 millió, a Szociális Alapszolgáltatási 

Központ 129 millió, a Vackor Óvoda 211 
millió forintból gazdálkodhat. 

A Városüzemeltetési Kft idei működé-
sére az önkormányzat 2022-ben 100 mil-
lió forintot ad át, amibe a zöldterületek 
fenntartása és az illegális gumi hulladék 
elszállítása is szerepel. 

A civil szervezetek az idei előirányzat 

alapján 2,5 millió forintos támogatásra 
számíthatnak. 

Beruházási tervek közt szerepel a Pol-
gármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítése, a 
Meggyeserdő bal oldalának vízellátása, a 
szennyvíztisztító rendszerben a szivaty-
tyú javítása is. 

MI

LEMONDOTT MANDÁTUMÁRÓL EGY DEVECSERI KÉPVISELŐ

DEVECSERI PORTÉKA MINTABOLT

MEGSZAVAZTÁK A KÖLTSÉGVETÉST

Devecseri Portéka bolt megnyitó
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Ünnepélyes keretek között adták át 
2022 március 29-én a Bocskai utcai 
társasházakat és a Pék köz és Kinizsi 
utca közti szakasz aszfaltos útját.

Ferenczi Gábor polgármester számok 
tükrében ismertette a projektet, mely 
szerint a két társasház építési költsége 
egyrészt a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium által biztosított 200 millió forintos 
támogatásból, egy további közel 27 millió 
forintos költség ráemelésből, valamint 70 
millió forint önkormányzati önerő vál-
lalásából valósult meg. A polgármester 
köszönetét fejezte ki a város közössége 
nevében a Magyar Kormánynak, hogy a 
Vörösiszap-katasztrófa után sem felejtet-
ték el településünket.

Az átadót megtisztelte jelenlétével dr. 

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, 
aki szintén örömének adott hangot, hogy 
újra benépesül ez a városrész, mely re-
habilitációjára közel 300 millió forintot 
fordítottak. Devecser az elmúlt időszak-
ban jó néhány ponton a nagyon nehéz 
Vörösiszap-katasztrófa után, kezd kilá-
balni és újra megtalálja a saját arculatát. 
Az ilyen beruházások, amiknek most 
részesei vagyunk ezek mind azt mutat-
ják, hogy fejlődik a város. - mondta a 
képviselő.

Az esemény ünnepélyes szalagátvágás-
sal és a lakások megtekintésével folytató-
dott, majd Ferenczi Gábor polgármester 
átadta az új lakóknak a kulcsokat.

Zámbó Dóra

Felavatták a dr. Tolnai Pál sétányt 2022 
április 12-én, és ez alkalomból ősho-
nos gyümölcsfákat ültettek a Devecseri 
Tündérkertben.

Köszöntőt mondott Ferenczi Gábor 
polgármester, melyben vissza emlékezett 
dr. Tolnai Pállal történő beszélgetésükre, 
hogy Devecserben létesüljön egy úgy-
nevezett Tündérkert, melynek elsősor-
ban közösségi célja van. Még-
pedig a Kárpát medencében 
őshonos magyar gyümölcs-
fajták megőrzése. - mondta 
a polgármester. A dr. Tolnai 
Pál sétány és a Tündérkert is 
bekerült Devecser Város utca 
névjegyzékébe. Az eseményt 
megtisztelték jelenlétükkel a 
doktor úr  családtagjai is. Lá-
nya, Tolnai Ágnes a követke-
zőképpen emlékezett vissza 
édesapja életútjára: „Fiatal 
orvosként Pápán kezdte pályafutását, 
majd hamarosan átkerült Halimbára.” 
Kislányként testvérével keveset látták, 
de tudták, hogy mindig minden nap a 
betegekért és a közösségért dolgozik. 
Szalai Miklós esperes úr hagyatékát fel-
karolta, és tovább vitte, a teákat nem 

hagyta elveszni, a hagyományt megőriz-
te, és tovább fejlesztette a gyógyhatású 
készítményeket. Töretlenül dolgozott 
azon, hogy a gyógynövények ismeretét 
és szeretetét terjessze. Gyermekkorukból 
vissza emlékszik arra, mikor az egész 
kertjük gyógynövény és tündérkert volt. 
Ugyanis már akkor elkezdte az őshonos 
gyümölcsfáknak a gyűjtését doktor úr. 

Ágnes zárszóként hozzá tette, hogy nem 
szabad megfeledkeznünk arról, hogy 
milyen értékeink vannak és édesapja dr. 
Tolnai Pál ezt tűzte ki célul.

A beszédeket követően leleplezték az 
újonnan elhelyezett dr. Tolnai Pál sétányt 
és a Tündérkertet jelölő táblákat. Ezután 

került sor a Tündérkertben a Tolnai csa-
lád által felajánlott és az Önkormányzat 
által biztosított gyümölcsfák elülteté-
sére. Ferenczi Gábor polgármester zár-
szóként hozzátette, hogy az Óvárosnak 
azon részén, ahol 18 utca vált a Vörösi-
szap-kataszrófa martalékává emléket is 
szeretnének ezzel a Tündérkerttel állíta-
ni, hiszen egykoron kertek álltak ott, a 
házakban pedig ott maradtak az emlé-

kek. Nemcsak abból a szem-
pontból fontos, hogy meg-
őrizzük azokat a növényeket 
az utókornak, amik ma már 
ritkaság számba mennek, ha-
nem az ismeretterjesztéshez is 
hozzá tudnak járulni, hiszen 
terveik között szerepel, hogy 
valamennyi gyümölcsfa faj-
tánként feliratot fog kapni, így 
a kilátogató iskolások és óvo-
dások bővíthetik ismereteiket.

Végezetül  Nagy Nándor Richárd plé-
bános áldotta meg a Tündérkertet, hogy 
ezen gyümölcsfák virágozzanak és te-
remjenek nekünk és a jövő nemzedé-
kének.

Zámbó Dóra

ÁTADTÁK A BOCSAKI UTCAI TÁRSASHÁZAKAT

ÚT AZ EMLÉKEKHEZ ÉS A JÖVŐHÖZ
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06 70 454 51 13

AZ ÖN INGATLANÁT IS ELADJUK!

MINDEN ÓRÁBAN 
ELADUNK EGY INGATLANT.*

HÍVJON MINKET

Devecser Város Önkormányzata, ha-
sonlóan a tavalyi évhez, az idén is tá-
mogatja a helyi civil egyesületeket. 

A február 8-i testületi ülésen a kép-
viselők 500 000 forinttal támogatták a 
Devecseri Sportegyesület, 300 000 fo-
rinttal a Városi Polgárőr Egyesület, 900 
000 forinttal pedig a Devecseri Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület munkáját. Utóbbi ket-
tő egyesület a támogatást két részletben 
kapja meg. 

A március 9-i ülésen a sportegyesület 
1 millió forint, a DVTV 2000 Kulturális 
Egyesület (városi TV), illetve a Devecseri 
Fúvósok Egyesület 500 000 forint, a De-
vecser és Térsége Íjász és Hagyományőr-
ző Egyesület, valamit a „Meggyeserdő” 
Honvéd Nyugdíjas Klub pedig 100 000 
forintos támogatást kapott.   

A képviselő-testület döntött, hogy feb-
ruár 9-től a Városi Polgárőr Egyesület 
részére határozatlan időre ingyenes hasz-

nálatba adja a Szent Imre utca 17. szám 
alatti ingatlant. Az önkormányzat enge-
délyezte, hogy az ingatlant székhelyként 
bejelentse az egyesület. 

A képviselő-testület március 22-én tá-
jékoztatót hallgatott meg a polgárőrség, 
valamint az önkéntes tűzoltók munkájá-
ról, amit egyhangúan elfogadtak. Április-
ban a tervek szerint megbeszélést folytat 
az önkormányzat a civil szervezetekkel. 

MI

CIVIL HÍREK VÁROSUNKBÓL

Idén is lehet rendelkezni a személyi jö-
vedelemadó 1+1%-áról legkésőbb 2022. 
május 20-áig, az szja-bevallástól függet-
lenül is.

Bárki dönthet úgy idén is, hogy az ösz-
szevont adóalap után befizetett szemé-
lyi jövedelemadójának 1 százalékát fel-
ajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, 
további 1 százalékát pedig egy technikai 
számos vallási közösségnek vagy a ki-
emelt költségvetési előirányzatnak, ami 
idén a Nemzeti Tehetség Program.

2022-ben a következő városi szerve-
zeteknek lehetséges az 1%-os felajánlás: 

Devecser Város Önkéntes
Tűzoltó Egyesülete 18936915-1-19

Devecseri Fúvósok Egyesület
18936128-1-19

Devecseri Sport Egyesület
19899901-1-19

Fláre Beás Kulturális Közhasznú 
Egyesület 18031962-1-19

,,Meggyeserdő” Honvéd Nyugdíjas 
Klub Devecser 19381071-1-19

Somló és Környéke Borút Egyesület 
18930263-1-19

Vackor az Óvodáért Alapítvány
18925544-1-19

Számítástechnikai Oktatásért - Tehet-
ségek Támogatásáért Közhasznú Ala-
pítvány 18914702-1-19

Meggyeserdei Menedék Alapítvány 
18847224-1-18

A Devecseri Otthonban élő Időskorúak 

Szociális Ellátásáért Alapítvány
18913581-1-19

Kérjük, támogassa adója 1%-ának 
felajánlásával a helyi szervezetek te-
vékenységét!

MI

1+1%-OS RENDELKEZÉS 2022-BEN
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Az ország sok településén megem-
lékeznek az idei év során a nagy író, 
Gárdonyi Géza halálának 100. évfor-
dulójáról. A rendezvénysorozat első 
centenáriumi ünnepségére, Gárdonyi 
Emléknapra kapott meghívást Kál köz-
ségbe a devecseri Gárdonyi Géza Em-
léktársaság február végén. Városunkat 
a Ferenczi Gábor polgármester, Füstös 
Zsuzsanna könyvtárigazgató és Bog-
nárné Simon Katalin, a társaság elnöke 
képviselte az ünnepségen.

Az Eger közelében található Kál – Sző-
lősgyörök és Devecser után – harmadik 
volt a sorban, ahol Gárdonyi-település 
tábla jelzi, hogy az Egri csillagok írója 
egy ideig ott élt. Negyedikként Gárdo-
nyi Géza „névadó” települése, Gárdony 
csatlakozott, ahogy az emléknapon meg-
tudhatták a jelenlévők a város polgár-
mesterétől.

A megemlékezés ünnepi engesztelő és 
hálaadó szentmisével kezdődött a római 
katolikus templomban, majd az íróról 
elnevezett katolikus általános iskolában 
megkoszorúzták a névadó emléktábláját.

Délután került sor a köszöntő beszé-
dekre és előadásokra, ahol elsőként a 
Gárdonyi-települések vezetői üdvözöl-
ték az ünnepség résztvevőit. Mindegyik 
polgármester kiemelt feladatának tekinti 
Gárdonyi emlékének ápolását, példa-
képként állítását a jövő nemzedékei elé. 

Visszatérő elem volt a beszédekben 
annak a küldetésnek a hangsúlyozása, 
hogy átadják gyermekeiknek azokat az 
értékeket, amelyeket Gárdonyi Géza éle-
téből és műveiből megismerhetnek: a 
hazaszeretet, az ember- és természet-
központúságot, a zene és az irodalom 
fontosságát.

A centenáriumi ünnepségen részt vett 
és beszédet mondott Keller Péter, Gár-
donyi szellemi örökségének ápolója. Az 
író dédunokája meghatottan köszönte 
meg a településnek a rendezvény meg-
szervezését, s örömmel töltötte el, hogy 
több Gárdonyi-település jelen volt az 
ünnepségen. 

Dr. Cs. Varga István, az ELTE BTK iro-
dalomtörténész professzor szavai szerint 
Gárdonyi tisztelete és szeretete kötötte 

össze a részvevőket, hiszen aki a jeles 
elődökre tisztelettel emlékezik, az maga-
magát is megtiszteli, lélekben felemeli. 
Tanár úr elmondta, mennyire fontosnak 
tartja az íróval kapcsolatos kutatásokat, 
de még fontosabbnak látja azt, hogy ol-
vassák is a jeles író műveit.

Dr. Lengyel Gyula esperes istenhittel, 
hálával teli beszéde a Gárdonyi művek-
ből áradó rácsodálkozás, nyugodtság és 
csend értékét emelte ki. 

A megemlékezésen tárogatóművész 
játéka és az általános iskolás gyerekek 
megható műsora emlékeztette a jelen-
lévőket Gárdonyi Géza sokoldalúságára, 
hazaszeretetére, s a művei központjában 
álló emberre, aki szerinte nem más, mint 
„agyagedénybe zárt Isten-sugár”.

Bognárné Simon Katalin

„AZ EMBER NEM MÁS, MINT AGYAGEDÉNYBE ZÁRT ISTEN-SUGÁR”
/GÁRDONYI GÉZA/

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:

Gárdonyi települések polgármesterei az írófejedelem portréja mellett
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Az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harcra történő megemlékezést (a tavaszi 
szünet ideje miatt) már március 11-én 
13.00 órakor megtartották a Művelődési 
Központ színháztermében. Míg a közön-
ség gyülekezett, az Ifjúsági Fúvószene-
karból 7 fő zenélt. Nem nagy létszámmal 
voltak jelen a zenészek, de olyan kitűnő 
színvonalon, s jó hangszer összetétellel 
játszottak, hogy a hallgatóságnak semmi 
hiányérzete nem támadt. Kezdésként, 
illetve a műsor zárásaként elhangzott a 
Himnusz és a Szózat is.

Először Czémán Imre, a helyi általá-
nos iskola igazgató-helyettese mondta el 
ünnepi beszédét. Visszaemlékezésében 
említette az adott kor embereinek ösz-
szegyűlt követeléseit, akik aztán bátran 
néztek szembe az ellenséggel. Mint ok-
tató-nevelő munkát végző pedagógus, 
Wass Albert gondolatát idézte az Emlé-
kezés egy régi márciusra c. versből:

„Az erdőszélen hóvirág fehérlett.
Sarjadó gyepen az iskola glédában állt, 

mint még soha.
Valaki a Talpra Magyart szavalta.

Aztán a tanító beszélt
 a szabadságról…”

Az igazgató-helyettes további monda-
nivalójával is maradt a költőknél, mert 
Ady Endre (A tűz csiholója) gondolatát 
is beleszőtte zárómondataiba az 1848/49-
es szabadságharc kapcsán. 

„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek,

S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.”

A rövid, de frappáns ünnepi beszéd 
után az iskolások „1848 Te csillag – Né-
pek tavasza” c. műsora következett. A 
7/a. és a 7/b. osztályos tanulókat Szabó 
Adrienn tanárnő tanította be, instru-
álta. A műsor felidézte tartalmában a 
forradalmi napok eseményeit. Korabeli 
háttérképekkel, dalos, zenés, mozgásos 
színpadi koreográfiával tették érdekeseb-
bé az irodalmiszínpad-szerű előadást. A 
12 pont ismertetése sem maradhatott el! 

A műsorban, a fiúk (fakardokkal vívott) 
csatajeleneténél még füstbombát is „be-
vetettek”. Aztán csatavesztés, fegyverle-
tétel… Közben zene és vetített háttérké-
pek. Ez utóbbiakkal már a mába lépett 
a rendező: nemzetközi képek, békések, 
színes bőrű gyerekek mosolyognak, az-
tán lekókadt, szomorú virág, tanktűz, a 
gépesített háború borzalmas képei villan-
nak fel, rommá bombázott házakkal… 
Az agy mindjárt félelmetes napjaink-
ra, az orosz – ukrán háborúra, Kijevre 
asszociál… Zúg a dal: „…vesztes vagy, 
vesztes világ!”

MMK

1848/49-ES SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK… (címlap folytatása)

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt   /  Ferenczi Gábor polgármester és Nyárs Hajnalka alpolgármester koszorúz 
Kerkápoly Tivadar honvéd sírjánál  
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A Fidesz devecseri csoportja március 15-én ko-
szorúzott a város régi temetőjében lévő 1848-as 
honvédsíroknál. 

A megemlékezésen részt vettek Polgárdy Imre, 
a megyei közgyűlés elnöke, Mayer Gábor és Ba-
jók Józsefné önkormányzati képviselők is. A ko-
szorúzáson a Devecser Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat is képviseltette magát, Orsós Árpád 
elnök, Orsós Tibor elnökhelyettes és Horváthné 
Piczinger Mónika képviselő helyezett el mécsese-
ket és koszorút a ’48-as síroknál. 

A megemlékezésen részt vevők a koszorúzás 
végén a Kossuth nótát is elénekelték. 

MI

Érdekes olvasni a 174 évvel ezelőtti 
lapokban a tanult, okos, bátor, em-
berileg önérzetes nők véleményét a 
saját egyenjogúságuk, helyzetük meg-
ítéléséről. Ma is köszönet jár nekik a 
kitartásukért!

A történelemkönyvek 1848-as forra-
dalomról szóló oldalairól bajuszos és 
szakállas arcok néznek ránk. Kibontott 
gallérú márciusi ifjakra emlékezünk és 
komoly státus férfiakra, cilinderben vagy 
zsinóros atillában. A főkötős nők legfel-
jebb lelkes ünneplőként vagy hűséges 
feleségként jelennek meg. Pedig ez az 
első történelmi sorsfordulónk, amelyet 
asszonyok és lányok egyenrangú szerep-
lőként formáltak. Szendrey Júlia, La-
borfalvi Róza, Szilágyi Lilla és mások 
a márciusi ifjak partnereiként rengeteg 
női támogatót toboroztak a szabadság 
ügyének. A női szabadságjogok elméle-
ti megfogalmazása egy főrangú hölgyre, 
gróf Teleki Blankára maradt. „Elébb 
reform, aztán emancipáció” című cikke 
1848. május 7-én Jókai Mór Életképek 
című lapjában jelent meg. Az ekkoriban 
éppen Laborfalvi Rózával folytatott bot-
rányos viszonya miatt támadott író-szer-
kesztő volt szinte az egyetlen, a korszak 
meghatározó férfiai közül, aki fontosnak 
tartotta a nőkérdés megtárgyalását.

Teleki Blanka kiáltványa nemcsak a 
nemek közötti egyenjogúság követelé-
sének első magyar dokumentuma, de a 
hazai arisztokrácia részéről ez képviseli 
a leginkább republikánus hangot a for-
radalom idején. A grófnőt főleg az ke-
serítette el, hogy még az új törvények is 
kiskorúakként kezelték a nőket. „Gyer-
mekek vagyunk, kiskorúak nemcsak a 
törvény, hanem a szellem ítélőszéke előtt. 
Kisszerű önérdektől menekülni még nem 
tudunk, külsőségekben keressük a sza-
badságot” – írta. Cikkében Szendrey Jú-
lia elszántságára is hivatkozott, amikor 
a férfiak helyett az anyákhoz fordult: „A 
forradalom embereket követel. Neveljé-
tek leányaitokat emberekké, nem pedig 
ephemer, minél hamarább férjhez adan-
dó lényekké.” Radikálisan új hang volt, 
nem is csoda, hogy a férfiak közül senki 
sem válaszolt rá.

Az alábbi, 1848. május 9-én megje-
lent névtelen olvasói levél szerzője Teleki 
Blanka gondolatmenetét folytatja. Nem 
véletlen, hogy javaslatának – amely sze-
rint a jobbágyfelszabadítás és a tervezett 
zsidó emancipáció mintájára a nőket 
is teljes szabadsággal kell felruházni – 
ugyancsak Jókai lapja biztosított nyil-
vánosságot. Nem is válaszolt rá senki. 
A nők szavazati joga sosem merült fel 
hivatalosan a forradalom idején.

Pest, május 9-én 1848. 
Tisztelt szerkesztő úr! 

Azon megjegyzése, hogy a nők bízzák ne-
velésöket a kormányra, forradalom előtti 
és még a régi kormány idejéből való, midőn 
mondák „bízzunk az istenben, majd meg-
segít“, de azokon, kik magok nem tesznek, 
még az isten sem segít, azért tegyünk ha-
zám hölgyei, egyesüljünk, legyünk szilár-
dok! Március fiai kimondották az egyen-
lőséget és meg nem tartják! Csak önmagok 
akarnak boldogok lenni, félnek, hogy nem 
lesz éltök oly kényelmes, ha önállók leszünk, 
fel akarják szabadítani a zsidókat, zsellé-
reket, de a nőket, a haza felét nem! – Az 
igazság napja lehat ide is mi hozzánk, kik 
látván láncainkat, eliszonyodunk, de gyor-
san eltökéljük magunkat és széttörjük. – 
Egy kört akarnak nekünk kimérni, melyen 
túllépnünk nem szabad, ezen hibás körben 
forogjunk. Oh önzés mikor irtanak ki!? De 
ez így nem lehet, a nép széttöré láncait, 
mert a nőket nem akarják felszabadítani, 
örök kiskorúságra akarják kárhoztatni, de 
ők tenni fognak! 

Jogot tehát, jogot a nőknek, 
Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg 

Isten teremtményein, aki rásüti, 
Isten kezét el nem kerülheti.

( Forrás: Életképek, 1848. 6. évf., 21. sz.)

Kigyűjtötte: MMK

KÜLÖN ÜNNEPELTEK

TALLÓZÁS NŐI SZEMMEL 1848-AS LAPOKBAN…
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Az ünnepséget Bujdosó Zsuzsanna, az új 
intézményvezető rövid bemutatkozása 
és köszöntése nyitotta meg. A szociális 
ágazat munkájának fontosságát Teréz 
anya gondolatával érzékeltette a hall-
gatósággal: „Úgy érezzük, amit teszünk 
csak egy csepp a tengerben. Anélkül a 
csepp nélkül azonban sekélyebb volna a 
tenger.” A díjátadón megjelent a régi-új 
országgyűlési képviselő dr. Kovács Zoltán 
is. Ferenczi Gábor, a város polgármeste-
re adta át a díjakat, a míves plakettet a 
méltatások után. Kovács Zoltán pedig 
virággal kedveskedett a kitüntetetteknek 
és néhány mondatban szólt a feladatellá-
tás elengedhetetlen szükségességéről. A 
szakmai méltatást kivonatosan közöljük.

Szociális Munkáért Nívódíj

György Anita az érettségi után az Illyés 
Gyula Pedagógiai Főiskolán általános 
szociális munkás szakon kezdte tanul-
mányait, és mellette 1996-ban Ajkán a 
Családsegítő és Gondozási Központ Idő-
sek Gondozóházában kezdett dolgozni 
segédápolóként. A diploma megszerzése 
után átkerült a családsegítés szakfeladat-
ra, majd az újonnan alakuló gyermek-
jóléti szolgálathoz családgondozóként. 
2003-ban a Pécsi Tudományegyetemen 
diplomát szerezett, majd 2014-ben szak-
vizsgát tett. 2012-től Noszlopon a Közös 
Fenntartású Alapszolgáltatási Központ-
ban intézményvezetőként működött, és 
mellette családsegítőként is dolgozott.

2016. év elejétől a Devecseri Család-és 

Gyermekjóléti Központ intézményve-
zetőjeként szervezte meg az újonnan 
alakuló intézmény szakmai munkáját, 
valamint a Somló-környéki Feladatellátó 
Intézmény vezetését is ellátta. 2021-től 
új néven - és további szakfeladatokkal 
bővülve - a Devecseri Szociális Alap-
szolgáltatási Központ intézményvezetője 
lett. Munkáját mindig nagy lelkesedés-
sel, áldozatosan végezte. Munkatársai 
mindig számíthattak szakmai tudására, 
emberségére.

Közigazgatásért Nívódíj

Szabó Kinga 1975 nyarától a Somlóvá-
sárhelyi Községi Közös Tanácsnál kezdett 
el dolgozni előadóként. Munkáját közel 
18 éven át végezte itt, majd 1993-ban a 
Herendi Polgármesteri Hivatalhoz került. 
Ugyanebben az évben tette le felsőfokú 
költségvetési szakvizsgáját, majd ezt kö-
vetően is folyamatosan képezte magát. 
1998-ban az Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem Gazdaság-, és Társadalomtudo-
mányi Karán munkavállalási tanácsadó 
szakképesítést, 2002-ben pedig a Buda-
pesti Közgazdaságtudományi és Állam-
igazgatási Egyetem Államigazgatási Ka-
rán igazgatásszervező képesítést szerzett.

A Devecseri Polgármesteri Hivatalban 
2014. december 1-jétől pénzügyi iroda-
vezető, kisebb megszakítással 2022 janu-
árjáig. Szakmai munkáját dicséri, hogy a 
város gazdálkodását felszállópályára ál-
lította. Különleges gondoskodással igye-
kezett az önkormányzat és annak intéz-

ményei működését minél hatékonyabbá, 
költségtakarékosabbá tenni annak érde-
kében, hogy a megtakarításokból eredő 
forrástöbblet minél nagyobb mértékben 
szolgálhassa Devecser város közösségét. 
A város fejlődését igazi lokálpatriótaként 
szívén viselte. Számos, a fejlődés elő-
segítését célzó beruházás nem jöhetett 
volna létre az elmúlt években az ő kivá-
ló szakmai, pénzügyi háttértámogatása 
nélkül. Példa erre az az ingatlanegyüttes 
is, amely ma már a Devecseri Szociális 
Alapszolgáltatási Központnak ad otthont, 
s egyben a Dunántúl egyik legkorszerűbb 
intézménye.

A díjak átadása után mindkét kitün-
tetett megköszönte az elismerést. Sza-
bó Kinga kiemelte az intézményvezetők 
együttműködését az évek során, mert 
nélkülük nem jöhetett volna létre a közös 
siker, fogalmazta meg a díjazott. György 
Anita is meghatódva szólt a segítő mun-
katársakról, és a támogató önkormány-
zatról. 25 éves pályáját ez a díj megkoro-
názza, foglalta össze gondolatait.

Mindkét díjátadást a közönség, a szak-
mai pályatársak heves tapsa kísérte. Szép 
nap volt ez, nem csak a díjazottaknak, ha-
nem minden megjelentnek. Más örömét 
látni igen jóleső érzés, fogalmazta meg 
valaki a közönség soraiban. Az ünnep-
séget a megjelentek személyes gratuláci-
ója, állófogadás és kellemes beszélgetés 
követte.

MMK

NÍVÓDÍJAK ÁTADÁSA... (címoldal folytatása)

Szociális munkáért Nívó díj és Közigazgatásért Nívó díj
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Az ikonok az ortodox egyház szentké-
pei, illetve a görög katolikus egyházak 
liturgikus képei. Az ikon az ortodox 
szemléletmód szerint Isten leereszke-
désének és megjelenésének helye.  Az 
ikon nem leírni vagy ábrázolni akar 
valamit, hanem láthatóvá tenni a lát-
hatatlant. – mondta Szentiványi Attila 
a kiállítás nyitányán.

Szentiványi Attila már kisgyermek ko-
rában különös vonzódást érzett a temp-
lomok falain látható festmények, freskók 
iránt. Szinte minden nap az iskolából 
hazafelé bement a közelükben lévő temp-
lomba ment, hogy nézhesse a fényekkel 
megvilágított szenteket a falakon. Édes-
apja iparművész, ikonfestő volt, így alig 
volt olyan nap, hogy ne találkozott volna 
otthon a festett szentek képeivel. Ezért 
aztán rá és bátyára is hatással volt ez a 
misztérium, és ők vitték tovább édesap-
juk munkásságát. 1980-ban meghívást 
kapott a Frankfurti Iparművészeti Kiállí-
tásra és Vásárra. Erre a kiállítás-sorozatra 
édesapja és bátya is meghívást kapott, így 
minden évben 1985-ig állandó kiállító 
lett a 3 Szentiványi- mesélte büszkén az 
ikonfestő. 

Az ikon megalkotása nem rutin és 
technikai tudás kérdése. A tehetség ke-
vés hozzá, mert alázatosság és hit nélkül 

a festő nem tudja elkészíteni. Az ikon 
festmények spirituális tanítása elsősor-
ban azt üzeni, hogy az ikonfestészet szol-
gálat, Istennel való élő kapcsolat, az Úr 
megismerésének eszköze. Ezek a képek 
nem műalkotások, és nem lakásdíszek, 
a szerepük más, mint a többi festmény-
nek. Olyan meghitt helyre kell elhelyez-
ni, ahová virágot helyezhetünk, gyertyát 
gyújthatunk és elmélkedni, fohászkodni 
tudunk. Az ikonok lényege egy arc, mely 
mögött a mindenség van. 

Szentiványi Attila egyedülálló módon 
megalkotta a híres Deésis sor másolatát, 
- melyet eredetileg Andrej Rubljov festett 
1408-ban,- amit most Magyarországon 
előszőr a Devecseri Kastélykönyvtár ga-
lériájában láthatnak egyben az érdeklő-
dők. Az eredeti sorozat Oroszországban 
a Tretyakov képtár ikon múzeumában 
látható. A Deésis egy görög eredetű szó, 
mely jelentése könyörgés, imádat, kérés. 
Hármas alakcsoportot jelent. A trónon 
ülő Krisztus kezében az evangélium-
mal, illetve Istenszülő és Keresztelő Szent 
János - ez alkotja a Deésist. - Szokták 
úgynevezett közreműködőkkel bővíteni, 
akik kiemelkedő, tiszteletbenálló szen-
tek, apostolok és angyalok. - ez alkotja a 
Deésis sort.–mutatta be röviden a híres 
sorozatot a festő.  

Ezután a jelenlévők megismerkedhet-
tek, az ikonfestészetben használt anya-
gokkal. Ezekhez rendelkezésre áll az 
egész teremtett világ, ugyanis teljesen 
természetes eredetű anyagokat használ-
nak a festéshez, többek között tojástem-
perát, és különböző fűszerek őrleménye-
it, kivonatait. 

Szentiványi Attila kiállítását az érdek-
lődő 2022. május 7-ig tekintheti meg a 
Devecseri Kastélykönyvtár galériájában. 

Zámbó Dóra

 „LÁTHATÓVÁ TENNI A LÁTHATATLANT.” (címoldal folytatása)

A Devecseri Szociális Alapszolgáltatási 
Központ munkatársai a tavaszi zsongás 
és húsvéti ünnepkör jegyében díszítet-
ték fel az intézményt. Ezzel igazi vidám, 
tavaszi hangulatot varázsoltak a hozzánk 
látogatók számára. Köszönjük szépen a 
Devecseri Városüzemeltetési Kft. mun-
katársainak a segítségét, amivel hozzájá-
rultak ehhez a hangulatos dekorációhoz.

A Devecseri Szociális Alapszolgáltatási 
Központ a húsvéti ünnepre hangolódás 
jegyében Nyuszi-váró programsorozatot 
szervezett a Devecseri Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és AMI alsó tagozatos 
diákjainak 2022.április 05-én és 11-én 
délutánján.

A hagyományok felelevenítése mellett 
a gyerekek az általuk díszített fatojáso-
kat helyezték el a Berta parkban találha-
tó fákon. Ezután lelkesen vetették bele 
magukat a sorversenyek világába. A fog-
lalkozás végén az aktív részvételt plüss 
játékokkal jutalmaztuk. Második alka-
lommal a gyerekek az ünnepi népszo-
kásokat elevenítették fel, tojásfestéssel, 
színezéssel, kreatív húsvéti foglalkozá-
sokkal és kincskereséssel. A délután befe-
jezéseként csoki tojással illetve teával és 
rágcsálnivalóval vendégeltük meg a lel-
kes gyerekeket. Jó hangulatú napsütéses 
délutánt tölthettünk együtt a szabadban.

Rendezvényünk Csendes - Pordán 

Krisztina és Végh Gyula támogatásával 
valósult meg. Köszönjük szépen a rész-
vételt és a támogatást!

Bujdos Zsuzsanna
intézményvezető

NYUSZI VÁRÓ PROGRAMOK

Fotó: Hóbor Réka

Szentiványi Attila ikonfestő
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Nemzetünk meghatározó költeményei 
történelmünk, sorsunk lenyomatai. 
A magyar költészet napját Magyaror-
szágon 1964 óta április 11-én, József 
Attila születésnapján ünnepeljük. Az 
első ilyen ünnepet 1956 júniusában 
tartották, a nyári ünnepi könyvhéten, 
és csak 1964-ben kapcsolták József At-
tila születésnapjához.

Idei évben először rendeztek szavaló-
versenyt ez alkalomból a Somló Kapuja 
Fogadóközpontban.  A versek témája 
adott volt, mégpedig a Somló, melynek 
célja az volt, hogy a gyermekek jobban 
megismerjék szülőföldjüket.  A térségből 

17 gyermek készült fel a szavalóversenyre 
3 korcsoportban. Az I. korcsoportban a 
zsűri két 1 helyet hirdetett, melyen Nagy 
Csenge (3. osztály, Pápa) és Polgár Pan-
na (3.osztály Nagyalásony) osztozott. II. 
helyezett Tóth Péter Tibor ( 3. osztály 
Devecser) lett. Ebben a korcsoportban 
két különdíjas lett Kovács Zoé (3.osz-
tály,Somlóvásárhely) és Kovács Zsófia (3. 
osztály, Devecser). A II. korcsoportban 
1. helyezett lett Farkas Rikárdó (5. osz-
tály, Somlóvásárhely), és két 2. helyezést 
osztott  a zsűri Bordás Debórának (5.osz-
tály Nagyalásony) és Varga Petrának (5. 
osztály, Nagyalásony). A III. korcsoport-

ban 1. helyen végzett Gyabronka Márk 
(7. osztály Tüskevár), 2. helyezést ért el 
Szűcs Bíborka (8. osztály Nagyalásony), 
3. helyen pedig László Eszter( 8.osztály, 
Nagyalásony) végzett.

Zárszóként Somogyiné Németh Klára 
hasznos útravalóval látta el a gyerekeket, 
hogy ne felejtsék el értékeink és hagyo-
mányaink ápolását. Egy különleges versel 
búcsúztak a résztvevőktől, Sárai Viktor 
Óda a Somlóhoz című versét hallhatták 
a résztvevők, mely még soha sehol nem 
csendült fel.

Zámbó Dóra

KÖLTÉSZET A SOMLÓ LÁBÁNÁL...

Nagy örömmel jelentjük „Somlóország 
népének”, a környékbelieknek, a kirán-
dulóknak, hogy szűkebb életterünk 
a Devecseri-járás és természetesen a 
szélesebb régió egy új, Időkép.hu által 
üzemeltetett modern meteorológiai 
állomással gyarapodott. 

Az állomás nagyban hozzájárul a tér-
ség pontosabb, megbízhatóbb időjárási 
előrejelzéséhez. Az állomás a hőmér-
sékleten, a napsütéses órákon túl méri 
a csapadékmennyiséget, a légnyomást, a 
harmatpontot. Az Időkép.hu előrejelzé-
seit rengetegen követik, hiszen az ország 
területén állomásuk van – többek között 
– a Mátrában a Kékesen, a Kőszegi-hegy-
ségben, Pilis-tetőn, Nagyhideg-hegyen, 
a Bakonyban. 

Aki kíváncsi a pontos jelzésekre keres-
se a https://www.idokep.hu/automata/
szentistvankilato állomást. S aki a kame-
ra felvételeiben szeretne gyönyörködni, 
az alábbi linken teheti meg: https://www.
idokep.hu/webkamera/szentistvankilato

Természetesen, ha csak a Google-n ke-
res, s beírja a Somlót, akkor az állomás 
által mért adatokkal pontos informáci-
ót, előrejelzést kap a jelen és a várható 
időjárásról. 

Az állomás helyszíni kiépítése a Som-
ló-tetőn, ami Doba közigazgatási terü-

letéhez tartozik, több ember, szinte több 
éves előkészületi munkáját, többek kitar-
tó lelkesedését mutatja. A meteorológiai 
állomás – a változó klimatikus viszonyok, 
a bortermelő ágazat miatt is – mára már 
elengedhetetlen fontosságú. - fogalmaz-
ta meg dr. Papp Zoltán hidrogeológus a 
Széchenyi Egyetem docense. Az egyetemi 
tanár szakvéleményével mindvégig erő-
sítette az állomás szükségességét a helyi 
engedélyeztetés megadását. Köszönet 
az Időkép munkatársainak a szakmai 
előkészítésért, a műszaki kiépítésért, és 

a somlói Tornai Pincészet tulajdonosá-
nak, informatikusainak a hozzájárulást, 
illetve a műszaki segítséget. 

Ismételt örömmel jelezzük, hogy az 
Időkép Meteorológiai Állomás 2022. 
március 25-től, Gyümölcsoltó Boldo-
gasszony napjától munkába állt. Már 
csak azt kérhetjük az Égiektől, hogy mi-
nél előbb csapadékot is mérhessenek a 
műszerek.

MMK

METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS A SOMLÓN…

Somló tető a Szt. István kilátóval és a Meteorológiai Állomással
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Április 22-én láthatta vendégül színpa-
dán Berecz András mesemondót a De-
vecseri Kastélykönyvtár és Művelődési 
Központ. A környékből is sokan voltak 
kíváncsiak a neves, egyedi stílusú és 
hangú mesemondóra a meghirdetett 
önálló estjén. 

Valóban nagy vállalkozásnak tűnik, 
hogy egy személy, hangszerek, díszes 
fellépő ruha, esetleg táncos statiszták, 
háttérdíszletek, s egyéb kiegészítők nél-
kül, egy szál magában áll ki a közönség 
elé, és mégis leköti a nagyérdeműt. Be-
recz András nem csak lekötötte, hanem 
el is varázsolta. Mi több! Gondolkodásra, 
elmélyülésre késztette játékosan, még a 
kissé lusta agyakat, lelkeket is. Legalább-
is e sorok íróját mindenképpen. Berecz 
András öltözködése puritán. Csak sötét-
kék és fehér (fekete és fehér). Az esten 
előadott mesékre is jellemző volt a fekete 
és a fehér, vagyis az igaz és hamis egyér-
telmű, megtévesztés nélküli különválása. 
A „Félbevágott pipafüstben” nincs össze-
mosás, maszatolása a szituációknak, csak 
a nyílegyenes, tiszta út képviselete létezik 
humorral, csavaros észjárással fűszerez-
ve. Nincs pardon az elveszejtő hamisság 
felé. Mosoly, önfeledt nevetés az van, de-
rűs helyzet mindenkor. Alaphelyzete az 
előadásnak Berecz András szerint: „Ha 
vagyunk – legyünk!” Valóban, ha már va-

gyunk, megteremtettünk, akkor legyünk! 
(Berecz András nagyon „VAN”!) Csele-
kedjünk a legjobbak szerint. Meg „ahova 
a Jóatya letett, ott légy ember!” A mesék 
optimizmusát, az élet nehézségeit elvise-
lő magatartást pedig az erdélyi góbé az 
alábbi gondolattal fogalmazta meg: „Jég 
eshet! Vér folyhat! Csak baj ne legyen!” 
Jóllehet észre sem vette a közönség, de 
bőségesen része lehetett életviteli útrava-
lóban, segítségben. Mert mi mást is lehet 
mondani a közmondás-ajándékra:”Egy 
fa kidől, messze hangzik. Nől az erdő, ki 
hallja?” (A rossz dolog mindig hangos, 
a jó dolog mindig halk, „fordította le” a 
mesemondó a közmondás átvitt értelme-
zését.) Valóban, ha egyszer téved valaki, 
hosszan és hangosan emlegetik, s a fo-
lyamatosan végzett, napi jócselekedeteit, 
kitartását elhallgatják, természetesnek 
veszik. Így van ez kicsiben és nagyban, 
családban és a magasabb régiókban is. 
Aztán elhangzik egy időtlen, de kézzel 
tapintható megállapítás is: „Mi a biz-
tos ma már? Szinte semmi. Mert mire 
elhangzik, már megváltozott a világ!”

Berecz András nem csak prózában re-
mekelt, hanem az énekes torkával is. 
Néhány népdallal is megajándékozta kö-
zönségét. Egyedi beszédhangja, hanghor-
dozása, hangszínváltása, hangereje, szé-
kelyes mondatdallama és énekesi stílusa 

utánozhatatlanul „bereczes”. Annyira az, 
hogy semmiféle hiányérzete nincs a kö-
zönségnek színpadi sallangokra, mert a 
jeles mesemondó betölti az időt, a teret, 
megrezegteti a levegőt… Kisugárzásával 
rabul ejti a közönséget, tekintetüket csil-
logóvá fényesíti istenáldotta személyisé-
gével. Egy szál magával! Ezt nevezzük 
művészetnek! Berecz András karizmati-
kus meseművész! Utánozhatatlan előadó!

Zárásként megénekeltette a közönsé-
gét. Az ismert népdalt egy gyergyói élet-
helyzetet felfestő versszakkal egészítette 
ki. „Erdő, erdő, erdő, gyergyószéki kerek 
erdő, Medve lakik abban, medve lakik 
tizenkettő, Fekete a barnamedve, mint a 
babám sűrű szemöldöke, Csárdás kisan-
gyalom, érted fáj a szívem nagyon…” 

Végezetül az Igazgatónő somlai borral 
is megköszönte az estet. Berecz And-
rás közvetlenségét bizonyítja, hogy egy 
gondolattal visszaemlékezett arra, hogy 
Füstös Zsuzsit kislánykora óta ismeri, 
mert jó torokkal, szép dalokat énekelt 
már akkor is. Ma már pedig népdalkört 
vezet. A közönségnek a műsor végén le-
hetősége volt, hogy CD-n hazavigyen egy 
kis hangulatot Berecz András meséinek 
bölcsességéből. Erre mindig szükségünk 
lehet…

MMK

FÉLBEVÁGOTT PIPAFÜST…
RÖPKE MÁSFÉL ÓRA BERECZ ANDRÁSSAL

Átadták a felújított somlói várat. 
Magyarország legkisebb történelmi 
borvidékének erődítménye 1 év alatt 
született újjá a Nemzeti Kastély-, és 
Várprogram keretében több mint 310 
millió forintból.

A népnyelv szerint a várat a tatárjárás 
után emelték. Írásos emlék csak 1352-
ben említi először, mikor Nagy Lajos ki-
rály Csenik fia Jánostól elvette és Heim fia 
Benedeknek adta. Az okiratban „castrum 
Somlo” néven szerepel.

A vár alaprajza szabálytalan alakú, bel-

ső tornyokkal és több udvarral szabdalt. 
A bejárati szakadékon egy régi felvonó-
híd vezet át, ami az előudvaron keresztül 
az őrség dongaboltozatos szálláshelyei-
hez visz. Innen szűk sikátoron keresztül 
juthatunk a belső udvarba, ahol a vár 
legjellegzetesebb hatszögű tornya áll.

Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprog-
ram és Nemzeti Várprogram miniszteri 
biztosa elmondta, hogy a somlói várban 
megújult a délnyugati kaszárnyaszárny 
és az oda vezető híd, a sütőház, inter-
aktív kiállítást rendeztek be, valamint 
megerősítették az alsóvárat. A beruházás 

jóvoltából várhatóan 25-30-szorosára 
nő majd az idelátogatók száma a remé-
nyek szerint.

MI

ÁTADTÁK A MEGÚJULT SOMLÓI VÁRAT
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Újságunk azt tervezte, hogy bemutatja 
a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let aktív tagjait. Az Egyesület elnöke 
Varga Tamás. Most Somogyi Dávid, 
„Az Év Tűzoltója” gondolataival is-
merkedhetnek meg.

- Nagyon fiatal, még csak 28 éves. Mikor 
határozta el, hogy tűzoltó lesz?

A gyerekkori álmom 
volt, hogy tűzoltó le-
hessek, és ez nálam nem 
múlt el az idők során, 
hanem inkább erősö-
dött. Hivatásosok közé 
nem sikerült bekerül-
nöm, a hosszú várólista 
miatt. Így az elnöktől, 
Varga Tamástól érdek-
lődtem, hogyan léphet-
nék soraikba. Örömmel 
mutatta be az egyesüle-
tet, a technikát, felsze-
reléseket, feladatokat. 
Mindez nagyon tetszett 
nekem, így 2013 decem-
bere óta, a huszadik éve-
met átlépve lettem ön-
kéntes tűzoltó.

- Úgy tudom, az édes-
anyja is végez közéleti, 
rendvédelmi munkát.

Igen, Édesanyám Somo-
gyiné Nagy Gizella aktív tagja a helyi 
polgárőrségnek, az 1991- es megala-
kulástól fogva, már több mint 30 éve. 
Öcsém, Bence rendőr. Nővérem, Szil-
via pedig bölcsődei gyermekgondozó, 
így elmondhatom, hogy mindannyian 
emberek között dolgozunk, szeretünk 
másokon segíteni. Szüleim példát adtak 
abban, hogy ilyen pályán helyezkedtünk 
el a testvéreimmel együtt.

- A devecseri általános iskolából való 
kikerülés után hol tanult, milyen ké-
pesítést szerzett?

Az ajkai Bánki Donát Szakközépiskolába 
kerültem, s informatika szakon végeztem 

el a középiskolát. Szerettem bánkis diák 
lenni. Jó tanáraink voltak, és jó osztály-
közösségünk. 

-  Aztán mégsem informatikus lett, pe-
dig nagyon keresett szakma az infor-
matikusoké. Miért nem ezen a területen 
helyezkedett el?

Az kevésbé vonzott, hogy egész életem-
ben, reggeltől, estig egy gép előtt üljek. 
Ennél én sokkal mozgékonyabb vagyok, 
és fizikai aktivitást is kívánó, változato-
sabb munkát szerettem volna.

- Hol dolgozik, mivel keresi a kenye-
rét, ha az informatikát, mint szakmát 
félretette?

Jelenleg az Ajkai Rendőrkapitányságon 
dolgozom, mint fegyveres őr, illetve a 
Magyar Honvédség, 31. Területvédelmi 
Zászlóalj tartalékos katonájaként látok 
el szolgálatot.

- Kezdem kicsit megérteni a választá-
sát. Tényleg ez a három, tűzoltó, ren-
dőr, katona egészen közel áll egymás-
hoz, míg az informatika messzebb esik 
ezektől. Most, békeidőben (Hála Isten-
nek!) a tűzoltóság tűnik a legveszélye-
sebbnek. Milyen bevetésen vett részt az 
elmúlt 8 évben?

Nem tartom nyilván 
naplószerűen, de éves 
szinten 50-60 riasztás-
sal lehet számolni átlag-
ban. Ebben benne van 
az éves néhány gyakor-
lat is, meg persze a tűze-
set, balesetek, viharkár, 
árvízkár stb. utáni mun-
kák, vagy éppen egy-egy 
rendezvény biztosítása.

-Mondjon egy két tu-
lajdonságot, amivel 
egy tűzoltónak feltét-
len rendelkeznie kell, 
hogy elláthassa a fel-
adatát, sikeresen dol-
gozhasson!

Bátorság, elszántság, 
elkötelezettség, meg-
bízhatóság, jó fizikai 
erőnlét…, ezek min-
denképpen. Ezt a mun-
kát csak hivatástudattal, 
kellő tisztelettel és alá-

zattal lehet felelősségteljesen végezni.

- Ne mondja, hogy nem félt időnként 
a nagy füstben, a forróságban, hogy 
megég!

Olyankor nincs arra időm, hogy féljek, 
csak arra koncentrálok, hogy mit kell 
csinálni, hogyan oldhatnám meg legjob-
ban az adott helyzetben a rám kiszabott 
feladatot, miközben vigyázok magamra 
és a társaimra is. Utólag azért belegon-
dolok… 

- Voltak emlékezetes, nehéz helyzetek? 
Légzőkészülékes bevetésen vett már 
részt?

AZ ÉV TŰZOLTÓJA: SOMOGYI DÁVID
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Természetesen. Többnyire épülettűznél 
használunk légzőkészüléket, mert álta-
lában ott akkora füst van, hogy anélkül 
nem lehet oltani, emberéletet menteni. 
Mégis kettőt kiemelnék. Az egyik a leg-
első éles riasztásom. Ez örök emlék ma-
rad, sosem felejtem, amikor szirénázva 
siettünk a helyszíne. A másik, a tavalyi 
gumiraktár-tűz. Ez magas fokozatú riasz-
tás volt. Rajtunk kívül, több város - Pápa, 
Ajka, Veszprém, stb – hivatásos tűzoltói, 
- köztük én is, a Devecser ÖTE tagja - 
mindvégig részt vettünk az oltásban. A 
beomló épület, a magas hőtől pattogó, 
röpködő paladarabok, a rendezetlen te-
rep is nehezítették a munkát. 

- Félelmetes lehetett! Még légvonalban 
a tűztől 1 km-re, itthon is igen izgul-
tam. Az a napom nem ért semmit, de 
tán másnak sem, csak a füstcsóvát né-
zegettük…

Valóban nehéz feladat volt a tűz megfé-
kezése, reggel 6-tól, másnap 9 óráig, 27 
órát voltunk kint a káresetnél, egy kisebb 
megszakítással. Csak annyit voltunk tá-
vol a helyszíntől, amíg este az autót meg-
tankoltuk üzemanyaggal, és valamennyit 
ettünk, ittunk, kicsit felfrissültünk, majd 
indultunk is vissza éjszakára is. Sikerél-
ményként, büszkeséggel töltve könyvel-
tem el magamban a tűz megfékezésében 
való részvételemet.

- Nem sérült meg senki a nagy hőben, 
és a röpködő, forró paladaraboktól?

A tűzoltó technikánk, a bevetési ruháza-
tunk, a sisakunk, s azon a rostély és min-
den egyéni védőfelszerelésünk modern 
és újszerű, így kellő védelemmel voltunk 
ellátva. A másik biztonság az volt, hogy 
tapasztalt tűzoltásvezetők irányítása alatt 
dolgoztunk, így senkinek nem esett baja, 
a fáradtságot leszámítva. 

- Úgy tudom, hogy mindezt fizetség nél-
kül végzik az önkéntes tűzoltók? Igaz 
ez? Érdemes, szinte az életüket kockáz-
tatni?

Valóban, nem jár érte fizetség, viszont 
hála és elismerés annál több. Ezt a mun-

kát mi szabadidőnkben végezzük. Vagy-
is, nem is munkának fogom fel, inkább 
hobbinak, mert mosolyogva és izgatot-
tan megyek, s ha sikeresen dolgoztunk, 
akkor örömmel teszem le a sisakomat. 

- Van elég polgárőr, önkéntes tűzoltó?

Aktív tagok sajnos kevesen vagyunk, a 
civil élet elfoglaltságai – munka, család, 
egyéb feladatok – miatt. De örömmel lá-
tunk minden érdeklődőt, aki kíváncsi a 
tűzoltólét szépségeire, szeretne egy csalá-
dias hangulatú, remek csapat tagja lenni 
úgy, hogy magára ölti az egyenruhát, és 
segít másokon.

- Somogyi Dávidnak immár 8 éve, még 
mindig mi a vonzó?

Egyszerű a válaszom: az egyenruha sze-
retete. Büszkeséggel tölt el, hogy én is a 
lánglovagok közé tartozom. Belső erőt, 
magabiztosságot sugároz nekem minden 
egyes alkalom, amikor magamra ölthe-

tem az egyenruhámat. A tűzoltóság az 
életem meghatározó része most, és az 
lesz a továbbiakban is.  De nem csak ezt 
az egyenruhát, hanem a rendőrit és a 
katonait is szeretem. Az elmúlt években 
tartalékos katonaként részt vettem kikép-
zéseken, hadgyakorlatokon és védelmi 
feladatokban, rendezvény-biztosításon. 
Említhetem, hogy a Covid - járvány ide-
jén tavasszal 3 hónapot a pápai kórház-
ban, november-decemberben pedig az 
ajkai kórházban láttam el egészségvé-
delmi feladatot. Mellette persze a főál-
lásomban, a rendőrségen is igyekszem 
a lehető legtöbbet kihozni magamból, 
hogy büszkén tudjam viselni a kékek 
egyenruháját is. Az egész családunk sze-
ret segíteni másokon. Ebben nőttem fel, 
ezt viszem tovább. A tűzoltósági munkát 
pedig kikapcsolódásként végzem, hiszen 
ez a gyermekkori valóra vált álmom.

MMK
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10 gyermek egyikeként született Bécsben Fellner Ferdinánd 1847. 
április 19-én. A Bécsi Műszaki Főiskolán tanult. 1866-tól dolgozott 
egyre betegebb építész apja mellett, majd annak halálától önálló-
an vezette a céget. 1873-ban Hermann Helmerrel megalapította új 
építész irodáját, amely főleg színházak tervezésével foglalkozott. 

Cz J

175 ÉVE SZÜLETETT FELLNER 
FERDINÁND ÉPÍTÉSZ         

Február 26-án a Somlón a Tornai Pincé-
szetben  farsangi mulatságot rendeztek. 
A remek borvacsora után a veszprémi 
Pannon Várszínház két színművésznő-
je a Hotel Menthol című musical ismert 
dalaival szórakoztatta a közönséget. A 
fergeteges előadást a jelmezbe öltözöt-
tek bemutatója követte a zsűri előtt. A 
tetszetős és ötletes maskarákat tornai 
borokkal és vacsora meghívással jutal-
mazták. A jó hangulatú est disco zenével 
folytatódott, amely kora hajnalig tartott.   

CzJ 

FARSANGI MULATSÁG A SOMLÓN          

Tornai Pincészet

A mérsékelt égöv egyik évszaka. Az északi féltekén december 
21-e a kezdete, s március 20-a a vége, A tél egyik szinonimája 
a „tél tábornok” szülőhazáján, Oroszországon kívül is ismert 
és elterjedt. Számos költőt, írót és festőművészt megihletett 
a puha, szikrázó fényű, látványában pompázatos hólepel. Tán 

az egyik legszebb ilyen témájú festmény Szőnyi István Zebe-
gényi temetés című képe. Ezen a télen nem sok hóesésben 
gyönyörködhettünk...

CzJ

TÉL  

A 60 éve készült felvételen a fotós a devecseri 
bölcsődések május 1-jei felvonulását örökítette 
meg. A fényképet Molnár Ferencné Magdika 
küldte szerkesztőségünknek. 

VF

1962. MÁJUS 1.
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A MEGGYESERDŐ HONVÉD NYUG-
DÍJAS KLUB vezetősége kedves levelet 
kapott az Angliában élő osztrák Tatjana 
Sacharertől, aki érdekes információval 
szolgált. Ugyanis felmenője Richard Gre-
aves angol tiszt sírját vélte megtalálni a 
régi temetőnkben. Egy külföldi kora-
beli újságkivágásból tudta meg, hogy a 
nevezett katona 1865. szeptember 6-án 

vadászbalesetet szenvedett egy devecseri 
kukoricaföldön. A katonasírokat gondo-
zó egyesület honlapján talált rá, s vette 
fel velük a kapcsolatot. Örömünkre szol-
gál, hogy fény derülhet az évszázados 
rejtélyre, hogy valójában ki is nyugszik 
a lovagsírban. 

CzJ

A devecseri Esterházyak cí-
mere után kutatva bukkan-
tam a tatai pezsgőgyár törté-
netére. Alapítója a XX. század 
elején az a gróf Esterházy Fe-

renc volt, aki Devecserben 
született 1896. január 28 – 
án. (Szülei: id. gróf Esterhá-
zy Ferenc, Lobkowitz Berta) 
Édesapja halála után örökölte 

meg a tatai várkastélyt és a 
hozzátartozó uradalmat. Az 
1770 – ben épült gyáregyüt-
tesben pezsgőgyárat hozott 
létre. New Yorkban folytatott 
zenei tanulmányokat, s dok-
torátust szerzett. Szerelmes 
levél című vígjátékát 1935 – 
ben a budapesti Operaház is 
bemutatta. Tatán telepedett le, 
s nyaranta a várkastély park-
jában zenei előadásokat ren-
dezett. Kisvárosunk a híres 
szülöttei között tartja számon 
és tisztelettel őrzi emlékét dr. 
gróf Esterházy Ferenc zene-
szerzőnek. CzJ

Az önkormányzat nevében 
köszöntötte 90. születésnap-
ja alkalmából Ferenczi István-
nét és Péter Lászlót Ferenczi 
Gábor polgármester ottho-

nukban. A város első embere 
ajándékcsomaggal lepte meg 
az ünnepelteket, és átadta ne-
kik az Orbán Viktor minisz-
terelnök aláírásával ellátott 

emléklapot. Ilonka néni saját 
versével hálálta meg a látoga-
tást, a feléje irányuló szerete-
tet. A tanár úr nemzedékeket 
tanított hosszú évtizedeken át 
nagy elhivatottsággal. Nap-
jainkban is tisztelet övezi, 

legendásak matematika és 
fizika órái. Töretlen munka-
bírása, kitartó szorgalommal 
méhészkedik. Jó egészséget 
kíván a szerkesztőség is az ün-
nepelteknek!

CzJ

AZ ÓTEMETŐ LOVAGSÍRJÁNAK REJTÉLYE

GRÓF ESTERHÁZY FERENC A TATAI PEZSGŐGYÁR ALAPÍTÓJA 

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE 

Az Esterházy család címere(Pápai 
Esterházy kastély) 

Gróf Esterházy Tamás kisméretű falazótéglája

Ferenczi Istvánné ünnepelt / Fotó: DVTV Kovács Zsolt

Péter Lászlót köszöntötték / Fotó: DVTV Kovács Zsolt
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A nemezelés az utóbbi években újra nagyon köz-
kedvelt lett, ennek egyik oka a régi kézműves tech-
nikák iránti érdeklődés növekedése és a tűneme-
zelés megjelenése. Devecserben 2022. novembere 
óta működik nemezelő szakkör a magyar kormány 
és a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával .

A NEMEZELÉS AZ UTÓBBI 
ÉVEKBEN ÚJRA NAGYON 
KÖZKEDVELT LETT

A Devecseri Újság január-februári össze-
vont lapszámában megjelent egy interjú 
Varga Gyulával, aki az 1959-60-as baj-
nokság egyik csapatképét mutatta meg 
olvasóinknak. Az interjúba egy pontat-

lanság is bekerült, miszerint Tatán NB 
III-as csapatban is játszott Gyula bácsi. 
A tatai Schönherz katonacsapat a jog-
folytonosságát elvesztette, így a megyei 
II. osztályban kellett játszaniuk. A kubai 

válság miatt a katonai behívót kapott 
NB-s focistáknak így alacsonyabb osz-
tályban kellett játszaniuk. 

A félreértés miatt elnézést kérek. 

MI

HELYESBÍTÉS 
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A kisváros önkormányzata újabb deve-
cseri vonatkozású bélyegeket jelentetett 
meg. Ebben az évben van Gárdonyi Géza 
halálának 100. évfordulója, s méltó tisz-

telgés az egykoron (1882 - 83) itt tanító 
Ziegler Géza portréjával ellátott postai 
bélyeg emléke előtt. A 2020 - ban 100 
éves, tavaly felújított Berta Kórház is, 

mint a település jeles épülete bélyegen 
gyarapította a szép számú sorozatot.

CzJ

Devecser Város Önkormányzata és a Tornai 
Pincészet tulajdonosa, Tornai Tamás 2022. 
március 11-én közösen ültetett mamutfenyőt 
a várkerti sétányon dr. Bakonyi Károly szőlő-
nemesítő tiszteletére, aki elévülhetetlen érde-
meket szerzett szőlőnemesítői munkássága és 
a keszthelyi egyetem oktatójaként. 

A cserszegi fűszeres is az ő nevéhez fűző-
dik. A neves szakember kedvelte a Somlót, 
és az egykorú Tornai Endréhez is legendás 
barátság fűzte. 

CzJ

Nem jogerősen 5 év börtönre ítélt a bíró-
ság egy szerb férfit, aki egy kisteherau-
tóban összezsúfolva 40 embert próbált 
Ausztriába szállítani. - közölte a Veszp-
rém Megyei Főügyészség. 

A rendőrök Devecsernél állították meg 
a furgont, amelynek szűk rakterében 
összezsúfolva - addigra már mintegy 
három órán keresztül megfelelő szel-

lőzés és víz nélkül - szállította a magát 
pakisztáninak, afgánnak vagy indiainak 
valló határsértőket a férfi.

Az illegális határátlépők közül útköz-
ben többen elájultak, szomjukat a gépko-
csi fémszerkezetére lecsapódott párából 
próbálták oltani, miközben a gyanúsítot-
tal nem tudtak kommunikálni, mert a 
vezetőfülke és raktér közötti plexiablak 

el volt sötétítve. 
A vádlottat sanyargatással elkövetett 

embercsempészés miatt állították bíróság 
elé. Az Ajkai Járásbíróság a szerb férfit 5 
év börtönre ítélte, és 10 évre kiutasította 
Magyarországról. Az ítélet ellen a vádlott 
és védője fellebbezett.

MI

DEVECSER BÉLYEGEKEN  

MAMUTFENYŐ 
A SZŐLŐNEMESÍTŐNEK 

5 ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK A DEVECSERNÉL ELFOGOTT 
EMBERCSEMPÉSZT

Fotók: Ferenczi Gábor

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt 
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Nincs okunk panaszra, ha a megyei I. 
osztályú labdarugó bajnokság tavaszi 
nyitányára tekintünk. A devecseri „nagy” 
csapat feljött a 11. helyre a tabellán, kö-
szönhetően annak, hogy 9 mérkőzésből 
5-öt meg is nyertek. 

A bajnokesélyes Úrkút ellen a tavaszi 
nyitó fordulóban jól játszott csapatunk, 
végig „egy szinten” játszottak ellenük. 
Vereséget nem érdemeltek a fiúk, de 
kár volt az első 35 perc játék, amit korai 
cserével sikerült elfeledtetni a közel 70 
szurkolóval. 

Csetény, Várpalota és Gyulafirátót el-
len gólzáporos mérkőzéseken sikerült 
megszerezni a 3 pontot. Sajnos a győ-
zelmi sorozatot egy balatonalmádi fiaskó 
szakította meg. 

Március 27-én a pétiek ellen sikerült 
javítania a Devecserieknek. A mérkő-
zés 53-ik percében egy kiállításnak kö-

szönhetően 10 emberre fogyatkozott az 
ellenfél. 

Sajnos a Tapolca otthonában nem si-
került a 3 pontot megszerezni, de hazai 
pályán a Herendet 6:3-ra legyőzték a fiúk. 
Sümeg ellen egy balszerencsés mérkőzé-
sen 1:4-re kapott ki csapatunk.

Eredmények: 
Devecser – Úrkút 1:3
Csetény – Devecser 4:5
Devecser – Várpalota 4:3
Devecser – Gyulafirátót 6:2
Balatonalmádi – Devecser 6:1
Devecser – Pét 3:1 
Tapolca-Devecser 4:2
Devecser – Herend 6:3
Devecser-Sümeg 1:4

U19-es csapatunk a tabella 10. helyén 
áll. 8 mérkőzésből 3-at nyertek meg a fi-
atalok. Hasonlóan a felnőtt csapathoz, az 
utánpótlás csapatunk Balatonalmádiban 

kapott ki nagy aránnyal, és Fűzfő, Tapol-
ca és Sümeg ellen sem sikerült nyerniük. 

Eredmények: 
Csetény – Devecser 1:7
Devecser – Várpalota 4:3
Devecser – Gyulafirátót 0:1
Balatonalmádi – Devecser 5:0
Devecser – Pét 3:0 
Tapolca-Devecser 6:0
Fűzfő-Devecser 5:3
Devecser-Sümeg 1:2

A hölgyek a PELC otthonában kezdték 
meg a tavaszi bajnokságot április 10-én. 
A tabella vezetője ellen tisztes helytállás 
volt a cél. 3 mérkőzésen 1 pontot szerez-
tek hazai pályán.
PELC-Nyárád – Devecser 3:2
Devecser – Gyulafirátót 1:1
Fűzfő – Devecser 1:0 

MI

ELKEZDŐDÖTT A TAVASZI FOCI SZEZON 



- 20 - Alapítva 1927-ben

Pár év kihagyás után ismét ver-
senyzett a devecseri származású Far-
nadi Ágnes. A salgótarjáni versenyen 
összetettben Turán Frigyes navigá-
toraként az ötödik helyen végeztek. 
A rallyn minden bizonnyal, a leg-
emlékezetesebb a kilencedik szakasz 
volt, mivel akkor a Turán Motorsport 
Wolkswagenje az első helyen ért cél-
ba. A végső győztes a dán-svéd páros, 
Madstberg és Patrik Barth legyőzése 
jelentősebb eredmény volt, mint az 
egész versenyen elért 5. hely.

MI

A Bács Trophy Bajnokság 2 devecseri autóval indult az idei évben. Az open kategóriában Laczkó Krisztián vezető mellett 
Laczkó Benedek navigátor az első futamon II. helyezést érték el Kecelen. A profik között Felvidéki István és Varga Zoltán a 
dobogó legfelső fokára léphettek.

MI

SZAKASZGYŐZELEM A SALGÓ-RALLYN

ELKEZDŐDÖTT A TEREPRALLY BAJNOKSÁG IS 
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Ha valaki el szeretné kápráztatni cukrász-
tudományával a családtagjait, vendégeit, 
és szeretne egy igazán finomat enni, ak-
kor ezt a sütit (is) el kell készítenie. Nem 
egy kivitelezhetetlen feladat! Néhány éve, 
amikor először megsütöttem, igazán gusz-
tusos, szép lett ez a sütemény a finomsága 
mellett. Mindezt bizonyítja, hogy egyik 
vendégem, amint megkóstolta, igencsak 
dicsérgette ezt a „kitűnő cukrászdai ter-
méket”. Végül, miután a recepttel is meg-
ajándékoztam elhitte, hogy ezt egy családi 
konyhában könnyedén el lehet készíteni.

A tészta alapanyaga: 10 dkg porcukor, 
5 dkg Rama margarin, 1 evőkanál méz, 1 
egész tojás, 1 tojásnak a sárgája, 25 dkg 
liszt, 1 teáskanál szódabikarbóna. 

Elkészítés: A porcukrot, a margarint és 
a mézet egy tálba tesszük, s gőz fölött ösz-
szeolvasztjuk, kevergetjük. Ha összeelegye-
dett a három alkotórész, levesszük a gőzről, 
s beletesszük a szódabikarbónával össze-
kevert lisztet, beleütjük az egész tojást, s 
még hozzátesszük a másik tojás sárgáját, 
s gyorsan összekeverjük, összegyúrjuk. 
Lisztezett gyúrótáblán 2 kis cipót készí-

tünk. Majd a tésztát (megfelelően alálisz-
tezve) vékonyra kisodorjuk, s meglisztezett 
gáztepsi hátán megsütjük. (Vékony lap, 
gyorsan sül!!) A forró lapokat a tepsi há-
táról egy nagy, egyenes tálcára, deszkára 
elhelyezett zsírpapírlapra lecsúsztatjuk. A 
lapok kihűlve megkeményednek. 

Javasolt, hogy a lapokat 1-2 nappal előbb 
süssük meg, (tegyük száraz, hűvös hely-
re) mint a hogy fogyasztani kívánjuk a 
süteményt. 

Krémek alapanyaga: 3 cs. vanília pu-
ding, 3 tojássárgája, 9 dl tej, 3 dkg marga-
rin, 20 dkg Ráma, 20 dkg porcukor, 5 dl 
Hulala tejszín

Elkészítés: 3 zacskó vaníliapudingot, 3 
tojás sárgáját kis tejjel (1-2 dl) kavarjunk 
simára, s folyamatos kavarás mellett önt-
sük bele a forró tejbe, s addig fűzzük, míg 
sűrű, sima nem lesz. Még forrón, kever-
jünk bele kb. 3 dkg margarint, így nem 
bőrösödik meg a teteje, nem lesz „csomós” 
a krém. 20 dkg Rama margarint, 20 dkg 
porcukorral keverjünk habosra. Majd, ha 
a puding teljesen kihűlt, akkor dolgozzuk 

össze a két krémet (fakanállal). Végül 5 
dl (fél liter) jól lehűtött Hulala tejszínt 2 
csomag vaníliás cukorral keverjünk ke-
ményre. Ezzel, készek a krémek! 

Töltsük meg a lapokat! A kevésbé szép 
lapot vegyük alapnak, s erre osszuk el az 
összes (sárga) krémet. Tán 1,5 – 2 cm vas-
tag is lesz kiterítve a tésztán az egész sár-
ga krém. Kenjük simára, s az oldalán is 
egyengessük el a krémet szépen. Végül 
osszuk el egyenletesen a felvert tejszín-
habot a pudingkrémen, s késsel igazítsuk, 
simítsuk egyenletesre. Ezt követően fektes-
sük rá a másik mézes lapot. (alul lap, felül 
lap) Másnapra a lapok visszagyengülnek 
a krémektől, s hosszú késsel gyönyörűen 
szeletelhető a sütemény. 

Igen finom ez a krémes sütemény! S még 
milyen csinos! Méltán kapták az első süté-
sem is a nagy dicséreteket… No, próbál-
kozzanak meg vele! Csodás lesz biztosan, 
meg finom is. A munka várható öröme, a 
kész sütemény átlendíti a készítőt a sütéssel 
járó fáradalmakon... 

MMK

TEJSZÍNES-MÉZES KRÉMES
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Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. pályázati felhívásán, az 
illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztít-
suk meg az Országot!” című projekt keretében az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium támogatásával Devecser Város 
Önkormányzata 3.971.500 Ft vissza nem térítendő támoga-
tást kapott. 

Projekt megvalósítása során 2021. december 15-én 12,79 
tonna, 27,54 m3 műanyag hulladék, 2021. december 16-án 
12,22 tonna, 26,3 m3 műanyag hulladék, 2021. december 
17-én 23,68 tonna, 51 m3 műanyag hulladék került elszállí-
tásra és deponálásra a Devecser 0623/3 hrsz.-on lévő terület-

ről, amelyben a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
segédkezett. Az elszállított hulladék az ipari szférában több 
területen hasznosítható.

Az illegális hulladék újraképződésének megakadályozásnak 
érdekében sor került a lakosság megfelelő tájékoztatására, a 
helyi szabályok felülvizsgálatára, valamint az önkormányzat 
továbbra is biztosítja a különböző típusú hulladékok gyűjté-
sének és elszállításának lehetőségét.

#tisztitsukmegazorszagot#tmop
#innovaciosestechnologiaiminiszterium

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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A nevét onnan kapta a kitűnő gyógy-, 
és fűszernövény, hogy a magja nagyon 
hasonlít a köröm ívéhez. Botanikai neve, 
a Calendula. Afféle „tűröm” virág féle is, 
mert hónapokon keresztül, 
tavasztól, késő őszig gyönyö-
rű, sárga színben virágzik.

Élénksárga virága a kert-
ben nagyon jól mutat. Rég-
óta használják a gyógyítás-
ban, mert többek között 
enyhíti a fogfájást és a mé-
hcsípés okozta viszketést. 
Jobb lehetőség nem lévén, 
már az első világháború ide-
jén is alkalmazták a növényt 
sebgyógyításra.

Napjainkban sok körömvirág alapú ké-
szítménnyel találkozhatunk a gyógyszer-
tárakban és a drogériákban. Jómagam 
még sosem fogyasztottam, de a szakiro-
dalom szerint a virág szirmai kiválóak 
levelesekbe, salátákba. Még az édessége-
ket is pikánssá teszi, így süteményekbe 
(pl: püspökkenyérbe) és pudingokba is 
tehetünk belőle.

A kertbe ültetve elűzi a gyökérfonal 
férgeket, a levéltetveket is. Főzete el-
pusztítja a csigákat, az ember számára 
pedig egyáltalán nem mérgező, hiszen 

fogyasztható. E gyógynövény, a krémen 
kívül ülőfürdőnek, teának, borogatásnak 
és tinktúrának is elkészíthető. Érképző-
dést serkentő hatása közismert a gyógyá-
szatban. Tea formájában gyulladáscsök-
kentő, sebfertőtlenítő és vérzéscsillapító. 
Kiváló a visszér, az aranyér, a napégés, a 
rovarcsípések, a pattanások és fekélyek 

kezelésére. Friss leveinek nedve hatásos 
műtéti hegekre, öregkori májfoltokra és 
lábgombára is. Virágának forrázata, teája 
pedig serkenti az emésztést, lázcsillapító 

és látásjavító is egyben. Ez 
utóbbi hatást az erek meg-
tisztításával váltja ki. Vírus- 
és gombaölő tulajdonsága 
is ismert. E növény segíti az 
immunrendszer működé-
sét is.

A körömvirág valójában 
bárhol megterem. Akár a 
félárnyékos helyen is meg-
marad, de fontos, hogy a 
talaj jó vízáteresztő képes-
ségű legyen. Magról tudjuk 

szaporítani, és ha egyszer megtelepszik 
a kertünkben, akkor minden évben meg-
mutatja magát. A hűvösebb időjárást is 
kedveli, ezért még ősszel is szépen virul. 
Nem igényel különleges bánásmódot. 
Hálás gyógynövénye a kertnek. 

(Forrás: Agroinform)

MMK

A KÖRÖMVIRÁG 

A kvíz kérdésekre adott helyes válaszok meghatározott 
számú betűit sorrendben összeolvasva kapja megfejtésül 
annak az 1848 – as honvédnek a nevét, aki a régi teme-
tőnkben nyugszik. A három kép közül pedig válassza 
ki, hogy melyiken látható!  

KVÍZ KÉRDÉSEK: 

1./ Egyiptom fővárosa /1. betű/  

2./ Várát Dobó István védte /3. betű/  

3./ Súlyt megállapít /3. betű/ 

4./ A hagyma fővárosa /3. betű/ 

5./  Gally /1. betű/ 

6./ A dugó alapanyaga /1. betű/ 

7./ Nemes ital szőlőből /3. betű/  

8./ Labda a hálóban! /3. betű/  

9./  Építész - … Miklós /1. betű/  

Készítette: Czeidli József 

KVÍZ JÁTÉK

A

B C
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Kikapcsolódás

MOSOLYPERCEK
Bölcseletek
„Soha egy vízcsepp sem érzi felelősnek magát az árvízért.”
„A tevékeny ember számára egy nap sem túl hosszú.” (Seneca)
„Mindenki tévedhet, de csak a balga ragaszkodik a tévedéséhez.” (Cicero)
„A jó sors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat.” (Seneca)

Arra utaló jelek, hogy végérvényesen felnőttél:
- Több étel van a hűtőben, mint sör.
- Reggel fél hatkor kelsz, s nem akkor fekszel.
- A számítógép előtt töltött idő 90%-a tényleges munkával telik.
- Egy mozi és egy vacsora egy teljes randevú, nem pedig annak kezdete.

Plágium
A szőke feleség verseket olvas. Kis idő múlva izgatottan berohan a férje dolgozószobájába. 
- Képzeld Gézukám, milyen felháborító dolgot találtam! Valami W. von Goethe kiadta a 
te versedet, amit 20 évvel ezelőtt nekem írtál.

Műértők
Két kisgyerek betéved a Modern Művészetek Múzeumába. Meglátva a falakon függő 
képeket a nagyobbik ijedten megragadja a kisebbik karját.
- Gyere gyorsan, tűnjünk el innen, mert még ránk fogják, hogy mi festettünk 
össze-vissza mindent…

Gyűjtötte: MMK

Szeretettel köszöntjük Devecser legifjabb 
lakóit:

Sok örömet és jó egészséget kívánunk 
a családoknak!

Csőrés Donát   2022. 01.13. 
édesanyja: Kalányos Zsaklin, 
édesapja: Csőrés Bálint

Heizler Adrián  2022.02.22. 
édesanyja: Heizler-Sági Anita, 
édesapja: Heizler Zsolt

Heizler Nolen  2022.02.22. 
édesanyja: Heizler-Sági Anita, 
édesapja: Heizler Zsolt 

Deák Dávid Noel   2022.03.19. 
édesanyja: Dombi Lilla, 
édesapja: Deák Dávid

GÓLYAHÍR


