
2021 február  | A Település Közéleti Lapja | XXVIII. (XLIII.) évfolyam 1. szám

Alapítva 1927-ben

Szilveszter éjszakáján éjfélkor hagyo-
mányosan pezsgővel koccintunk, s vele 
búcsúztatjuk az óévet és köszöntjük az 
új esztendőt. Jómagam Törley kedvelő 
vagyok! Középiskolai tanulmányaim so-
rán ismerhettem meg a budafoki pezs-
gőgyártás fortélyait és készítőjének Törley 

Józsefnek, a sikeres üzletembernek elhi-
vatott munkásságát. A grazi kereskedel-
mi akadémián tanult. 1880-ban alapbor 
kereső útján jutott el Budafokra, és úgy 
gondolta, hogy a hely alkalmas a pezs-
gőgyártásra. 1882-ben itt alapította meg 
üzemét, amely a század végén az Osztrák 

– Magyar Monarchia legnagyobb pezsgő 
gyára lett. 1896-ban – 125 éve – Ferenc 
József császár  nemesi rangot és előnevet 
adományozott neki.  

CzJ 

A hagyomány szerint férfiaknak kell az 
újesztendő első jókívánságát mondani. 

Ez szerencsét hoz, mondták a régiek. (ar-
ról a néphagyományban nincs szó, hogy a 
telefonon jött jókívánságok férfitől/nőtől 
mennyit nyomnak a latban a 2021-es sze-
rencsét illetően) Az asszonyok ilyenkor, 
újév délelőttjén nem szomszédoltak, ne 
hogy látogatásukkal elrontsák az újesz-
tendő szerencseözönét. Mit kívánjon a De-
vecseri Ujság az újévre? Erőt, egészséget, 
jó munkabírást, vírus-mentességet, sok 
örömet, nevetést, kacajt, optimizmust, sze-
retetet, megértést, szerénységet, türelmet, 
megelégedettséget, bort, búzát, békességet, 
meg egy kis szerencsét... 

MMK

BOLDOG ÚJ ÉVET DEVECSER!

ÚJÉVI GONDOLATOK

Folytatás a 7. oldalon.

Folytatás a 6. oldalon.
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Kedves Devecseriek!
Az idén elmaradt újévköszöntő rendez-
vényünk. Az elmúlt év összegzése viszont 
idén sem maradhat el. Köszönet illeti a 
Devecseri Városi Televíziót, a Devecse-
ri Ifjúsági Fúvószenekart és a Devecseri 
Városi Könyvtárat és Művelődési Házat, 
hogy a járványhelyzet okán szűkre sza-
bott lehetőségeinkhez mérten mindent 
megtettek annak érdekében, hogy leg-
alább online térben folytatódhasson a 
hagyomány.

Rendkívül nehéz, ugyanakkor a nehéz-
ségek, akadályok ellenére a város fejlődé-
se szempontjából rendkívül sikeres évet 
tudhatunk magunk mögött. 

• Megvalósult városunk történetének 
legnagyobb zöldmezős ipari beruházása, 
a Hajtó-Mű Kft. megkezdte működését 
Devecserben.

• Az ERFO Kft-vel együttműködve 
munkahelyeket teremtettünk a csök-
kent munkaképességűeknek.

• Több mint két évtizedes enyészet 
után megújult egykori kórházunk főépü-
let-együttese, megkezdődött a kapcso-
lódó melléképületek felújítása, a terület 
parkosítása. Január elsejével hivatalosan 
is létrejött önálló, egyesített szociális in-
tézményünk, mely mind felszereltségé-
ben, színvonalában, mind szakmailag 
ritkaságnak számít.

• Két új önkormányzati társasházban 
6 lakással, valamint egy játszótérrel és 
fitneszparkkal gyarapodott a város.

• A Meggyeserdőn egy új ipari parkot 

hoztunk létre, elkészült a terület teljes 
közművesítése, tiszta, rendezett lett a 
használtcikk-piacunk területe. A további 
fejlesztésekhez adottak a feltételek.

• Két ingatlanegyüttesre is napelem-
rendszert telepítettünk.

• Bővítettük a kamerarendszert és a 
közvilágítást.

• Szinte nincs olyan ingatlan, melyben 
ne történt volna felújítás.

• Elkészült szennyvíztelepünk korsze-
rűsítése, melynek kapacitása 2,5-szörö-
sére bővült.

• Valamennyi stratégiai beruházásunkat 
sikerült önerőből befejezni. Több mint 
1,5 milliárd forinttal növeltük a város 
vagyonát.

• Hitel- és lejárt tartozásunk nincs.
Nemcsak a nagy értékű, jelentős önerőt 

igénylő, határidős beruházásaink állítot-
ták hatalmas kihívás elé önkormány-
zatunkat, hanem a járványhelyzet, és 
az abból fakadó többletterhek, több-
letköltségek, elvonások, piacbezárás és 
sorolhatnám… Ugyanakkor a járvány-
helyzettel is sikeresen birkózott meg 
településünk. Gondoskodni tudtunk a 
lakosság védőfelszereléssel történő el-
látásáról, az idősek, betegek ellátásáról, 
a rendkívüli élethelyzetbe kerülők tá-
mogatásáról.

Az elmúlt év pozitív hozadéka az is, 
hogy nemcsak a város által ellátott szo-
ciális szolgáltatások területén, hanem 
hivatalunknál és közművelődési intéz-
ményünknél is sikeres átszervezést haj-
tottunk végre.

Remélem, az idei évben is megvalósul-
nak elképzeléseink, ugyanakkor vissza-
kaphatjuk régi életünket. Kívánom, hogy 
a 2021-es év legyen sikeres és egészség-
ben, szeretetben teljes mindannyiunk 
számára!

Tisztelettel: Ferenczi Gábor
polgármester

(Szerk.: Ferenczi Gábor polgármester 
részletes évértékelő beszédét a Devecseri 
Városi TV facebook oldalán láthatják: 
https://www.facebook.com/devecsertv/
posts/3955220111163361 )

RENDKÍVÜLI ÉV, RENDKÍVÜLI KIHÍVÁSOK, RENDKÍVÜLI 
ÉVÉRTÉKELŐ

Ferenczi Gábor polgármester

Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar
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Az óév végén, az újév kezdetén hajla-
mos az ember összegzésre, visszate-
kintésre, hogy tapasztalataiból új erőt 
merítsen, hasznosítsa majd a jövőben. 
Három véleményt olvashatunk a mö-
göttünk hagyott évről, a badacsonyi 
Borbély család, a somlói Kreinbacher 
Birtok, és a szintén somlói Barcza Pin-
cészet viszonylatában. A kérdéskör a 
rövid bemutatkozáson túl: Hogyan 
látja az elmúlt mezőgazdasági évet? 
Milyennek értékeli a bortermést? Mi 
jellemezte a 2020-as év borértékesí-
tését? 

Borbély Családi Pincészet - Bada-
csony Borbély Tamás értékesítési igaz-
gató osztotta meg tapasztalatait. „Sok 
nehézség volt tavasszal, a covid miatt. 
Még az is aggasztott bennünket, hogy 
lesz-e elég ember a szőlőkben való mun-
kálatokra. Aztán lett, hisz a jó levegőn, a 
szabadban dolgozni, éppen az egészséget 
jelenthette, a vírus ellenére is. 2020-ban 
a klimatikus adottságok kiegyensúlyo-
zottak voltak, igaz, lehetett volna kicsivel 
több eső. Nálunk már szeptember elején 
indult a szüret a korábban érő szőlőfaj-
táknál. A későbbi fajták többet hoztak, 
jók lettek, a szeptemberi sok napsütés 
miatt. A fagy tavasszal tett némi kárt. A 
coviddal járó intézkedések a borfogyasz-
tásra úgy hatottak, hogy a vendéglátás-
ban szinte nem fogyott bor, de a nyári 
időszak erős szezon volt. Bár a tavaszi, 
őszi kiesést nem tudta teljesen pótol-
ni, de valamit azért kompenzált a nyári 
fogyasztás.”  (Elhangzott: Kossuth-adó 
2020. dec. 31.) 

 Borbély Tamás szülei nászajándék-
ba kaptak egy szőlőt a hegyen, amihez 
mindig hozzávásároltak. 1981-től lehet 
jegyezni a pincészetet, amin mára 20 
ha területen terem már a szőlő. Borbély 
Tamás édesapja somlói származású. (!) 
(Valószínűleg itt tanulta, és szerette meg 
a szőlőmunkálatokat, a borkészítés tudo-
mányát.) Tamás már gyermekkorában is 
szeretett a szőlőben lenni, ott dolgozni, 
figyelni a felnőtteket, a végzett munkála-
tokat. Borbély Tamás 2020-ban elnyerte 
„Az év bortermelője” díjat – tudtuk meg 
a rádióban elhangzott riportból. (Ki-
vonat: Kossuth-adó 2021. jan. 3.  Kor-
kóstoló)

Prisztavok Zoltán a somlói Kreinba-
cher Birtok kereskedelmi és marketing 
vezetője. Több mint két évtizede közvet-
len közelről figyeli a pezsgőpiac és tren-
dek mozgását, 2014 őszén kulcsszerepe 
volt a Kreinbacher Birtok pezsgőinek 
bevezetésénél. A stratégiai tervezésnek 
és egy kitűnő modellnek köszönhetően, 
a Somló pezsgői pillanatok alatt ott vol-
tak a legjobb éttermekben, szállodákban 
és borszaküzletekben. Azóta is minden 
alkalmat megragad, hogy újat mondjon 
a tradicionális pezsgők világáról.

„Elmondható, hogy a rendszerválto-
zás előtt a tradicionális pezsgőkultúra 
halott volt. Most elindult egy folyamat. 
A Kreinbacher Birtok 2014-ben beve-
zette a pezsgőit. Hazaiak közül a leg-
jobb. Sokan fordultak a pezsgő felé. Ez 
jó dolog. Törley József mikor hazajött 
Franciaországból az 1900-as évek elején, 
akkor magyar pezsgőt ittak még Párizs-
ban is. A tradicionális pezsgőkészítés 
bonyolult folyamat, teljesen más, mint 
a borkészítés. 2009-ben akadtunk rá egy 
francia pezsgőmesterre, Christian Forget 
személyében, aki igazán jó tanácsokkal 
látott, és lát el bennünket. Forgetnek 
már a nagyszülei is pezsgőkészítéssel 
foglalkoztak, így ő ismeri a szakterület 
minden csínját. A pezsgő és borkészítés 
között olyan nagy a különbség, mint a 
szakács és cukrász munkája között, bár 
ezt nem is gondoljuk. Sikeres pezsgőink 
az egész Somlót népszerűsítik”- mondta 
el Prisztavok Zoltán marketing igazgató 
a rádióban. (Kivonat: Kossuth-adó 2020. 
dec. 31.)
Barcza Pincészet – Barcza Bálint a 
Somlóról: 

„A családunkban immár az ötödik ge-
neráció foglalkozik bortermeléssel Som-
lón. Ükapám 1920-ban vásárolta a pincét, 
ahol én is dolgozom. Tavaly ünnepeltük 
a 100. évfordulót. Saját boraim 2011-től 
ismertek, s a 10 év alatt nagy utat jártunk 
be. A borászat organikusan fejlődött, év-
ről-évre egy picivel nagyobb mennyisé-
get sikerült előállítanunk, mára 5 ha-on 
gazdálkodunk, a teljes birtokon ökológiai 
módszerekkel. Ismeretlen borászatként 
kezdtük, sok munkánk van abban, hogy 
mára a legjobb éttermek borlapján sze-
repelnek a boraink.

 A 2020-as évben növényvédelmi szem-

pontból nagyon oda kellett figyelni a pe-
ronoszpóra és a lisztharmat betegségek-
re. Sikerült azért megvédeni a termést, 
ami sajnos kb. 30% - kal elmarad a szoká-
sos mennyiségtől, annak ellenére, hogy 
a tavaszi fagy, vagy jégkár nem okozott 
gondot. Tavasszal alig esett eső és nyáron 
is nagy volt a szárazság, s a tél is aszályt 
mutatott, ami meg is bosszulta magát. 
Még jó, hogy a szőlő gyökerei mélyre 
lenyúlnak. A tavalyi furmint telepítésem 
igen megsínylette a csapadékhiányt. A 
borminőség, ahogy beszélgettem a kol-
légákkal, itt vegyes képet mutat, nagy a 
szórás. Jó savak lettek, nem égtek ki. Nem 
lettek túl alkoholosak a borok, aminek 
kifejezetten örülök, de nem gyengébbek, 
mint az elmúlt években. Elegánsabb, szi-
kárabb borok születtek. Ha kóstolom, 
elégedett vagyok. Az értékesítés nehéz 
próba elé állított bennünket. A gaszt-
ronómia (szinte) teljesen leállt. A turiz-
mus csökkent, s mi is a gasztronómiában 
értékesítettünk. A koronavírus okozta 
problémák miatt borkereskedő cégek is 
bedőltek, a borkereskedelem átrende-
ződik. A megtermelt borok szinte teljes 
mennyiségét belföldön adjuk el, de kis 
mennyiségben jelen vagyunk Németor-
szágban, Szlovákiában, Lengyelország-
ban, Csehországban, Olaszországban 
és még egy Michelin csillagos spanyol 
étterem is kínálta az egyik borunkat. 
Ismereteim szerint, az olcsóbb, alsó pol-
cos boroknál értékesítési növekedés volt 
tapasztalható, de a mi Somlón termett 
boraink ennél sokkal magasabb minősé-
get képviselnek. Nálunk is bejöttek nem 
várt megrendelések.

Igyekeztünk mihamarabb reagálni az új 
helyzetre, tavasszal elindítottunk egy hír-
levelet, próbáltunk az online eladásokra 
összpontosítani, az év végére elkészült a 
web-áruházunk. Nyár folyamán szeren-
csére rengeteg kóstolóvendégünk volt, a 
helyi eladások ellensúlyozták a jelentős 
kiesést. Az online rendelés megtöbb-
szöröződött minden területen. E-ma-
il adatbázison, hírlevélen keresztül is 
folyik a borértékesítés, ami a jövőbeni 
kereskedelem egy része, ha nem, jelen-
tős része fog maradni, mostani meglá-
tásom szerint.”

MMK

2020-AS ÉV A SZŐLŐKBEN, A BORÉRTÉKESÍTÉSBEN…
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat De-
vecseri Szakképző Iskola tanárai és 
tanulói csodás karácsonyi hangula-
tot varázsoltak tantermeik ablakaira. 
A díszek között megosztották ünnepi 
gondolataikat, üzeneteiket, jókíván-
ságaikat: 

„Leszállt egy angyalka, s azt súgta ne-
kem; gondolj ma azokra, akik a szívedbe 
férnek. Eszembe jutottál te és a csalá-
dod, ezúton kívánok békés karácsonyt.” 
(Renáta)

„Csodás ünnep a karácsony, a Földre 
eget varázsol. Fenyőágon gyertya lángja 
csillagot visz kis szobába. Mindenkinek 
kívánom; legyen szívében karácsony.” 
(Laura)

„Kívánom, hogy mindaz, amit ma éjjel 
gondoltál, ugyanúgy igaz legyen holnap, 
s holnapután. Kívánj igaz ünnepeket, 
kívánj igazabb életet, békés karácsonyt 
mindenkinek. „(Cintia)

„Karácsonykor az ember mindig hisz 
egy kissé a csodában, nem csak te és 

én, hanem az egész világ, az emberiség, 
amint mondják; hiszen azért van az ün-
nep, mert nem lehet csoda nélkül élni.” 
(Barbara)

„Karácsony fényei jöjjetek, szívünket 
békesség töltse meg! Szeretnék boldog-
nak látszani, s lehetnénk egymásnak tár-
sai!” (Amanda)

„Hozzon az ég örömből végtelent, sze-
retetből önzetlent, sikereket, amennyit 
csak lehet, így kívánok békés karácsonyi 
ünnepeket.” (Szandi)

Szavak a csillagban: „Hópehely, csillag-
szóró, szeretet, békesség, hideg, ajándé-
kok, hóesés, koszorú, barátok, advent, 
kellemes ünnepeket, fények, kesztyű, 
karácsony, hóember, család, koszorú, 
tél, szánkó, díszek” (Liza)

„Kívánok Neked az ablakba fényeket, 
a fényekhez szép csendeket, a csendek-
hez tiszta vágyakat, s a vágyakhoz igaz 
társakat.” (Csaba)

„Légy az, kiből árad a nyugalom, légy 
az, kire nem hat a hatalom. Nyújtsd oda, 

hol kérik a kezedet, s menj oda, hol fázik 
a szeretet.” (Cintia)

Köszönet a meghitt, meleg szavakért 
tanárnak, diáknak. Kosztolányi Dezső 

szavaival kívánom: 

„De azt akarom, tisztán és fehéren,
legyetek vígak és bársonyba járók,
a kezetekben egy nagy arany-érem,
s hódítsátok meg az egész világot!”

VF
Kép: Váti Ferenc

Oktatás

Félév táján nemcsak a tanulóinkat ér-
tékeljük, hanem a saját munkánkat 
is. Nem egyszerű időszakot zárunk a 
Máltai Szakiskolában a héten. A digi-
tális oktatás nagy kihívás diákoknak, 
oktatóknak egyaránt. 

Mindnyájunknak hiányzott a napi sze-
mélyes kapcsolat, az órák, a mosolyok, 
összekacsintások, még az összezördü-
lések is. Különösen igaz volt ez advent 
időszakában. A várakozás hangulatát, 
a karácsonyra készülődés időszakát, az 

ehhez kapcsolódó programokat, foglal-
kozásokat igyekeztünk pótolni kicsit 
másképp. Azt a feladatot kapták tanu-
lóink, készítsenek rövid videófelvéte-
leket szavalataikról, énekeikről, amiket 
megoszthatunk Facebook-oldalunkon 
egymással és másokkal is. Iskolánk fel-
díszített ablakaiban december 1. és 24. 
között minden este felgyulladt egy gyer-
tya. A gyerekek szerepléseivel és ezekkel 
a pici fényekkel örömet kívántunk sze-
rezni Devecser lakóinak is, hozzájárulva 
az adventi várakozás varázsához ebben a 

járvánnyal, gondokkal, félelmekkel meg-
terhelt időszakban. Örömmel érzékel-
tük, sikeres volt a munkánk. Nemcsak 
tanulóink, még szülő is küldött nagyon 
színvonalas videófelvételt. Az utcán arra 
sétáló emberek várták a gyertyagyújtást. 
A Facebook-oldalunk az intézmény fenn-
állása óta nem volt ilyen látogatott. 

Reméljük, sikerült egy kis békét, szere-
tetet, örömet csempészni sok ember éle-
tébe ezeken a borús decemberi estéken. 
Ezúton is köszönjük minden résztvevő 
munkáját.

Decemberben az édesanyját elvesztő Dávid Eszterhez és 
nevelő édesapjához kopogtattak be az ajándékot hozók. 
A felhívásra sokan szívesen adakoztak. 

Az adományozók (magánemberek, vállalkozók) szerették 
volna ezzel enyhíteni Eszter szomorúságát, s örömtelivé va-
rázsolni számára a karácsonyt. A fiatal lány nagyon  is meg-
érdemli a közösségünk együtt érzését, a feléje áradó szeretet 
megnyilvánulását, hiszen oly sokszor nevettetett és siratott 
meg bennünket csodálatos énekhangjával és élményszerű 
vers mondásával. A tehetséges, szép jövő előtt álló Esztert 
édesanyja már oda fentről figyeli, és féltő gondoskodással te-
relgeti útját a boldogság felé. Tudatosan és komolyan készül 

a művészi pályára. Mi, akik szeretjük szívből kívánjuk, hogy 
álma  valóra váljon!  

CzJ 
Fotó: Horváth Éva

SZÁM-ADÁS... 

AJÁNDÉK DÁVID ESZTERNEK          

SZAKISKOLÁSOK KARÁCSONYI ÜZENETE
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Iskolánk, a Devecseri Gárdonyi Géza Álta-
lános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói értékes és hasznos ajándékot kaptak 
Ausztriából most, a koronavírus járvány má-
sodik hullámának idején. A küldemény ötszáz 
egészségügyi maszkot tartalmaz.

A magánadomány feladója Eva-Maria von 
Henneberg asszony és Herbert Welebil úr, akik 
kedves, szeretett ismerősei, barátai iskolánk 
tanulóinak és tanárainak. Az adományozók 
már egy évtizede, a vörösiszap-katasztrófa 
óta önzetlenül figyelemmel kísérik, és segí-
tik a devecseri gyerekek életét, német nyelvi 
fejlődésüknek útját.

A Soroptimist nemzetközi segélyszervezet 

és magánadományaik anyagi támogatását 
hozzák el iskolánkba. Ezzel teszik lehetővé 
felejthetetlen tanulmányi kirándulások szer-
vezését Ausztriába, német nyelvterületre. De 
jutalomkönyvek, szótárak, a nyelvoktatást 
segítő technikai eszközök beszerzését, vagy 
éppen a nagyon rászorulók anyagi támoga-
tását is nekik köszönhetjük.

Ezúton is szeretnénk kifejezni hálás köszö-
netünket Eva-Maria von Hennebergnek és 
Herbert Welebilnek önzetlen segítségükért, 
együttérzésükért, példamutató tevékenysé-
gükért. Kívánunk nekik jó egészséget és sok 
örömöt további munkájukban!

 I.P.

A Gárdonyi Géza Emléktár-
saság ajánlja a tisztelt olva-
sók figyelmébe a költőként 
kevésbé ismert kántor-taní-
tó, Gárdonyi Géza által írt, 
ma is aktuális verset:

ADOMÁNY AUSZTRIÁBÓL

TÉLI NÓTA

Esik a hó! 
Nincs mán virág!

Temető az egész világ.
Én is a főd alatt vagyok:
a pintzébe búslakodok.

Sárga levél az faágon.
Elmúlik az ifjúságom!

Sárga levél födre lehull.
Az én kedvem de beborul!

Mikor én még 
legény vótam,

hermanyikás tsizmát
 hordtam;

hét tulipány a szürömön;
Fodor Ilka a szivemön!

Ha beléptem a kotsmába,
hej kotsmáros, ami drága!

Tsókot adtam 
a Martsának,

ötforintost a Kátsának. 

Vén asszony mán 
az én Ilkám.

Botskor a szép legény-
tsizmám.

Vájogvető lött a Kátsa.
Hej! ez a világ fojása!

Lám, Gárdonyinak volt hu-
morérzéke is! A verset nem 
Devecserben írta, de a tél, a 
jókedv, a derű ihlette. A vers 
szól a szerelemről, az ifjú-
ság elmúlásáról, az ember 
és a tárgyak (itt a csizma) 
elöregedéséről, amit jó, ha 
bölcsességgel elfogadunk. 
Kátsa pedig a cigányzenész, 
aki a jó nótákat húzta… 

MMK
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2020 keserves egy év! Tavasz, nyár, 
ősz, tél, mint máskor, de mégis más. 
Nemcsak azért, mert a tél és a tavasz 
rendkívül aszályos volt… 

Aztán jött a COVID -19 ijesztő jelen-
léte. Miatta a vendéglátás, a magyar bor 
eladása, az üdültetés, a szálloda-ipar is 
padlóra került éppúgy, mint a rendez-
vények, zenei, kulturális műsorok, vá-
sárok, falunapi rendezvények. De ami a 
legfájóbb, még a családi, familiáris ta-
lálkozások is megritkultak, félelemmel 
telivé váltak. Mert az lebegett mindig a 
levegőben: ki, kit fertőz meg? A gyer-
mek a szülőt, az unoka, a nagyszülőt, 
vagy a nagymama az unokát, vagy ép-
pen a szülő hozza haza a munkahelyéről 
a vírust, netán az üzletben szedi össze, 
ahol éppen a tejet kell megvásárolnia… 
A szomszédasszonyt be sem engedik, 
bár senki nem is megy óvatosságból a 

másikhoz. A lakásába semmiképp, csak 
éppenhogy váltanak pár szót az utcán, a 
járdáról bekiabálva az udvarba, minden 
szót rövidre fogva. Hát, így élünk már 
március óta. 

Nyáron kissé lazult a helyzet, de a féle-
lem, az óvatosság mindenkiben munkált 
akkor is. S ősszel, karácsony környékén 
még rosszabb lett a covid-helyzet Európa, 
de még világszerte is. Nincs a Földnek 
olyan kontinense, pontja, ahol ne lenne 
jelen a koronavírus. Fenyegetése felülír 
mindent! Mindent! Lehetőségeket, vá-
gyakat, érzelmeket! Szinte elszigeteli, 
elmagányosítja az embereket. Még az egy 
háztartásban élők is óvatosak egymással. 
Legalábbis gyakran beléjük villan a tehe-
tetlenség, a bizonytalanság félelme. Sok 
helyen elmaradtak a misztikus, felemelő 
éjféli misék is. A Szilveszter, az óév bú-
csúztatása is más, nagyon más volt, mint 

a megszokott.
Valószínűsítem, hogy megnőtt, meg-

változott a fogadalmak száma, formája 
ezen az évfordulón. Persze, a legjobb, ha 
mindig a szokásaink körébe illesztjük az 
újévtől, önmagunktól várt változásokat. 
Nincs értelme homlokegyenest mást ki-
tűzni, mint amiben éltünk eddig, mert 
az a célkitűzés úgyis halálra van ítélve. 
Jobb, ha maradunk a realitás színterén. 

A közös vágy talán az, hogy visszakap-
hassuk a régi életet! Azért az nem lenne 
baj, ha mindnyájan (még) bölcsebbek, 
mértékletesebbek, józanabbak, kicsit 
szerényebbek, belátóbbak lennénk ön-
magunkkal, a családtagokkal, a körülöt-
tünk élőkkel, a Föld tűrőképességével, az 
anyagi világból való részesülésünkkel. 

MMK

ÚJÉVI GONDOLATOK (a címlap folytatása...)

06 70 454 51 13
AZ ÖN INGATLANÁT IS ELADJUK!

MINDEN ÓRÁBAN 
ELADUNK EGY INGATLANT.*

HÍVJON MINKET

 
 Jegyek kaphatók 

az „ÉN ÉS A KISÖCSÉM” 

c. két felvonásos zenés vígjátékra! 
 

Helyszín: Devecseri Városi Könyvtár 

és Művelődési Ház megújult színházterme 
Tervezett időpont: 2021. április 

 
Lepje meg szeretteit, barátait, 

munkatársait (Névnap, Nőnap, stb.) egy élménnyel! 
 

Kedvezményes jegyár: 

1500 Ft helyett 1200 Ft (március 15-ig) 

Éljen a lehetőséggel!  

 

 

HIRDESSEN NÁLUNK! 

2021-ben egységes arculattal további 3 felületen 
 (képújság(1 hét), képújság weboldalán és az újság fb. oldalán) 

is megjelenik hirdetése, jókívánsága, 

 felhívása, köszönetnyilvánítása! 
 Díjaink: 

Teljes oldal (A/4): 39 000 Ft 1/8 oldal: 6 000 Ft 

½ oldal: 20 000 Ft   1/16 oldal: 3 500 Ft    
¼ oldal: 10 500 Ft   4X4-es felület: 1 800 Ft  

Apróhirdetés (20 szóig): 700 Ft 

Egész éves előfizetés és egyösszegű fizetés esetén további 
kedvezmények!Hirdetés feladás: devecseriujsag@gmail.com 
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A Törley család története Schmierl Valen-
tin-nel (1823-1900) magyarul S. Bálint-
tal, az apával kezdődik, akinek 1858. 
január 10-én született legkisebb fia, Jó-
zsef. A híressé vált Törley apja részt vett 
az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc küzdelmeiben. Nevét a bukás 
után  magyarosította Törlei Bálintra. A 
vadászhadnagy Törlei, az üldöztetésében 
követte Kossuthot a törökországi emig-
rációba. Törlei Bálintnak és feleségének, 
Vojnits Máriának három fia született: 
Antal, Gyula és József (1858-1907).

A fiatal Törley József Grazban folytatta 
tanulmányait, és itt találkozott a pezs-
gőgyártással. A francia pezsgőgyáros, 
Teophil Roederer először francia-német 
nyelvű levelezőként alkalmazta Törleyt. 
Később Reimsben a gyártási folyamat 
minden rejtelmével megismerkedhetett, 
majd tudásával felvértezve Reimsben 
megalapította az első pezsgőgyárát is. 
Törley, külföldön csak ideiglenesen kép-
zelte el az életét, eredeti szándéka a tudá-
sának hazájában való hasznosítása volt. 

Mindössze 24 éves volt, amikor egy 
hazai körútján felfedezte az ideálisnak 
tartott Budafokot a pezsgőgyártásra. Itt 
szőlőt, présházat és egyéb építményeket 
vásárolt, s 1882 augusztusában a reimsi 
gyárat áttelepítette Budafokra, és beje-
gyeztette a Törley József és Társa céget. A 
termelést francia gépekkel, francia szak-
emberekkel kezdték meg. Később ezek 
a szakemberek kiváltak a cégből és saját 
gyárat alapítottak, mely konkurenciát je-
lentett Törleynek. Pezsgőjével 1885-ben 

a budapesti Országos Általános Kiállítás 
aranyérmét nyerte el, s 1893-ban pedig 
az Országos Iparegyesület arany érmét 
is kiérdemelte.

Felesége Sacelláry Irén, akitől 1886-ban 
egy kislány született. A gyermek másfél 
évesen sajnos elhunyt. A házaspárnak 
aztán több gyermeke nem született. 

Törley 1890-ben a gyárat áthelyeztet-
te az Anna utcába,  amit a kor legmo-
dernebb berendezéseivel szerelt fel. Az 
üzem Louis François, az egyik leghíre-
sebb francia pezsgőszakértő irányítása 
alatt kezdte meg a munkát. Törley József 
kiváló üzletemberré vált: fénykorában az 
üzem 20.000 m2 pincével rendelkezett, 
a munka pedig a legmodernebb tech-
nológiával folyt. Törley a leggyorsabb 
és a legmegbízhatóbb áruszállításhoz 
elsőként vásárolt teherautókat, s alapító 
tagja lett a Királyi Magyar Automobil 
Clubnak is. Franciaországban kezdte meg 
külföldi piacainak építését, később még 
a tengerentúlra is exportált. Az 1896-os 
Millenniumi Kiállításnak a Törley pavi-
lon volt az egyik legnépszerűbbje. Sike-
rei társadalmi téren is előrelépést hoz-
tak, mert 1896. április 1-jén „csantavéri” 
előnévvel, nemességet kapott I. Ferenc 
József császártól. A Millenniumtól szá-
mítva a Császári és Udvari Szállító címet 
is birtokolhatta.

Említésre méltó  a Budapest XXII. ke-
rületében lévő Törley kastély, amely 1890 
- 1904 között épült. Az első terveket Ray 
Rezső készítette, aki ekkoriban Törley 
házi építészeként dolgozott. Az épületet 

apja halála után, a friss építész diplo-
más fiú, ifj. Ray Rezső fejezte be, ekkor 
nyerte el végleges formáját. A kastély 
szomszédságában található Törley felesé-
gének, Sacelláry Irénnek a kastélya, ami 
1904-re készült el teljesen. Belső beren-
dezése kicsit később készült el. Egykori 
pompájában Törley már nem is láthatta. 
Ugyanebben az évben a gyár megalapí-
tásának 25. évfordulóját nagy pompával 
ünnepelték meg, de az eseményt az ala-
pító nem sokkal élte túl, mert perforált 
vakbélgyulladás miatt 49 évesen Belgi-
umban elhunyt.

Törley nemcsak kiváló pezsgőgyáros 
szakember volt, de üzletembernek is ki-
tűnő, hiszen hamar felismerte a reklám 
fontosságát az értékesítésben. 1890-ben, 
vagyis nyolc évvel hazajövetele után, már 
300 ezer palack pezsgőt gyártottak, ami a 
töretlen fejlődés és sikersorozat indulá-
sát jelentette. 1898/99-ben a Monarchia 
legnagyobb pezsgőgyáraként már 1 mil-
lió palack pezsgőt állított elő évente. A 
Törley pezsgő -139 év után -  napjaink-
ban is ott van asztalunkon, s nemcsak 
Szilveszterkor.

Felkutatta: MMK

A PEZSGŐGYÁROS ÉLETÚTJA…  (a címlap folytatása...)

„Tökéletlen portékát nem akarok adni a renomé miatt”      /Törley József/

1896 - os Törley plakát
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KÉPES ÉVÉRTÉKELŐ 

1. Kerékpáros pihenőhely kijelölése az Emlék-
parkban

2. A magyar kultúra napja Czeidli József könyvbe-
mutatójával

3. Szerencsésen hazaérkezett thaiföldi koncert-
körútjáról a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar

4. Vállalkozói Fórum

5. Önkéntes maszkvarrás elkezdőtőtt

6. Folyamatos kapcsolattartás a 70 év feletti 
lakosokkal

7. A rendkívüli óvodai zárvatartást kihasználva 
előre hoztuk két csoportszoba nyárra betervezett 
festését óvodánkban

8. Megvalósult városunk történetének eddigi leg-
nagyobb zöldmezős ipari ingatlanberuházása 
Hajtó-Mű Kft.

9. Beüzemelésre került az új devecseri szenny-
víztisztító telep

10. Tereprendezés elkezdése egykori kórházunk 
területén (2)

11. Használt elemgyűjtők kihelyezése

12. Játszótér-, és fitnesspark - átadó a Bocskai 
utcai beruházáshoz kapcsolódóan

13. BalatonClassic veteránautós találkozó de-
vecseri állomása

14. Devecseri Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
hagyományos Nyárbúcsúztató Családi Nap (2)

15.Berta kórház épületegyüttesének 
átadása

16. Mozgásban az erő
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19. Csokonai utca felöl átjáró kialakítása

20.Babadoboz átadás 12 család részére

21. 10. évforduló – Emlékpark -Vörösiszap-ku-
tatás eredményei

18. Az Önkormányzat és a Devecseri Városi 
Könyvtár és Művelődési Ház közös rajzpályá-
zatot hirdetett szeptemberben Szeretlek Devecser 
címmel

17. Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub meg-
kezdte a meggyeserdei klubhelyiség berendezését 22. Magyar Károly asztalosmesterünk elkészítette 

a japán stílusú kerti padot és a torii kaput az 
egykori kórház Japánkertjébe (2)

23. Szőke Gábor kőművesmesterünk és a 
Városüzemeltetési Kft munkatársai megkezdték 
az egykori kórház 110 éves kerítésének javítását

24. Homlokzatjavítás a melléképületeken az 
egykori Barta kórház területén

25. Munkatársaink megjavították a vandálok 
által megrongált padokat a Várkertben

26. Meggyyeserdön több mint 300 m nyomvon-
alon a Kft. kicseréléte a vízvezetéket

27. Elkészült egy raktár a Devecseri Szociális 
Alapszolgáltatási Központ részére

28. Várkertben megtisztításra kerültek a csa-
tornák, zsilipek

29. Devecser Város Önkormányzata boltot létesít 
az önkormányzat saját termékcsaládja, a De-
vecseri Portéka értékesítése céljából a Devecs-
er-Meggyeserdei Használtcikkpiac területén

30. Forgalmirend-változás az Arany J., Zrínyi M., 
Gárdonyi G., Somogyi B. és a Dózsa Gy. utcákban

31. Devecseri Idősek Karácsonya - ajándékcsomag 
a szép korúaknak
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Emlékezünk elhunyt szerettünkre, Turi 
Józsefre, aki 2020. december 9-én örökre 
eltávozott tőlünk. 

Soha nem gondoltuk volna, hogy ennyi 
együtt érző ember vigasztaló szavát hall-
juk majd mind a mai napig. Szívhez szóló 
vigasztalások ezek a nehéz napokban. 
Kötelességünknek éreztük, hogy tollat 
ragadjunk, és elmeséljük másoknak is 
milyen ember volt Ő valójában. 

Jocó (mert mindenki így hívta) 1957. 
június 16-án született Csornán, de gyer-
mekkorát, diákéveit már Devecserben 
töltötte. Szakmát tanult, katonának so-
rozták. Ezekben az években már kacsin-
gatott a fuvarozás felé. Közben megis-
merkedett feleségével, Évával, akivel 
1982 tavaszán házasságot kötöttek. Csa-
ládi házuk építkezésébe kezdtek a város-
ban, amiben máig csendben éltek. Ezer-
mester lévén a családi házukban a keze 
nyomát dicséri az elvégzett, elkészített 
munkája a mai napig. Házasságuk alatt 
egy lánya és egy fia, Éva és Péter szü-
letett. Őket mindig imádattal nevelte, 
gondjukban, bánatukban, örömükben 
támogatta őket, példát és irányt mutatott 
az élet dolgaihoz, tisztességre becsületre 
tanította őket.

1982 őszén megkezdte munkásságát 
árufuvarozó vállalkozóként, majd a ’90-
es évek környékén a földművelést is ki-
próbálta, azonban az élete hivatásának 
a kamionozást választotta. Kamionjai 
voltak a második családja. Kezdetben 
egy Robur-ral majd egy IFA teherautó-
val rótta az utakat, ezt követően 1996-tól 
jöttek sorra a MAN-ok, a maradandók. 
Állandó fejlesztés, munka és megfelelni 
akarás jellemezte pályafutását. Szeren-
csésnek mondhatta magát, mert a szak-
mája egyben a hobbija is volt. Nem egy-
szer fordult elő, hogy hajnalban indult a 
több száz kilométeres útra, ahonnan akár 
több nap után érkezett haza, de ebben a 
családja és baráti köre végig támogatta.

A kitartó és nehéz munka évről-év-
re meghozta gyümölcsét, folyamatosan 
bővíteni, újítani tudta vállalkozását. Az 
utak és a vezetés élményének szeretetét 
átadta fia és lánya részére egyaránt.

2008-ban fia, Péter is „beállt” a sorba, 
illetve azóta alkalmazottak is dolgoztak 
a kezei alatt. Fiával együtt egy idő után 
elszántak lettek aziránt, hogy a korsze-

rűbbnél korszerűbb technikát vásárol-
ják meg. 2016-ban segítette fia fuvarozó 
vállalkozásának indítását. A vállalkozá-
sokban lánya is kiveszi a részét, főleg a 
pénzügyi és operatív munkákban.

2018-ban vásárolta meg saját kedvenc 
kék MAN-jét amit utoljára is vezetett. 

2019 decemberéig, 37 éven át eljuttat-
ta a célállomásukra az elvállalt fuvaro-
kat, járta az országutakat, szállította nap, 
mint nap a rábízott árut. Nyugat-Dunán-
túl útjain csukott szemmel elnavigált 
mindenkit, minden egyes kanyart ismert, 
fejből tudott. Magyarország egyetlen te-
lepülése sem okozott neki akadályt, hogy 
merre található. Ezen évek alatt számta-
lan ismerősre, barátra tett szert, akikkel 
együtt élte a mindennapokat, a munkás 
napokat. 

Rájuk ma is hálás szívvel gondolunk.

Kamionjait egyenként, féltő gonddal, 
saját szaktudásával szerelte. Tapasztala-
tait kamatoztatta a javítások során csa-
ládtagjai, barátai segítségével. Az új tech-
nika eljövetelével néha egy-egy szerelés 
számára is feladta a leckét, szervizbe vitte 
a kamiont, pótkocsit, ilyenkor fél szeme 
mindig az új technika elsajátításán volt. 
Minden teherautója, pótkocsija állagát 
féltő gonddal óvta, becses kincsként te-
kintett rájuk.

Kamionjai fényképei mutassák az ő 

munkásságát. 
Hazaérve a munkából, várta a ház, a 

kert. Mindent rendben tartott, a kertben 
szívesen kertészkedett, szőlőt ültetett, 
gondosan figyelve arra, hogy mindenki 
által közkedvelt csemegeszőlője legyen. 
Körültekintéssel válogatta össze gyü-
mölcsfáit, termő időszakban naponta 
megcsodálva őket. 

Munkája mellett szakított időt arra, 
hogy nyaranta utazgasson családjával, 
rokonaival, barátaival, új tájakat térsé-
geket felfedezzen. 

Szerette a tenger kékjét, meleg homok-
ját, sós vízét, mely jótékony hatással volt 
rá.

Ilyenkor egy-egy élménnyel gazdagod-
va, jó kedvvel zökkent vissza a munkás 
hétköznapokba. 

2020 év elején erőt vett rajta a betegség, 
jött a beletörődés. Erősnek mutatkozott, 
gyógyulni szeretett volna. 

Következtek itthon a tevékeny hétköz-
napok. Többek között a vállalkozások 
dolgait intézte a ház körüli teendői mel-
lett. Aktívan vetette bele magát fia és me-
nye építkezésébe, tudását, tapasztalatát 
kamatoztatva. Várta az elkészültét. 2020 
tavaszán született unokáját rajongásig 
szerette, ha csak tehette szabadidejét és 
hétvégéit vele töltötte. Nem panaszko-
dott, mindenkitől támaszt kapott. A csa-
lád, a barátok, rokonok, ismerősök nap, 
mint nap erőt adtak neki a folytatáshoz. 
Nem mondott nemet családtagjai, ba-
rátai és kollégái számára. Féltő gonddal 
ügyelve mindenkire, adta a tanácsait, 
útba igazításait. Mindenből a tőle telhető 
legjobbat szerette kihozni. 

Szerette az életet, nem készült az el-
múlásra. Utolsó napjaiban is aktívan te-

EMLÉKEZÉS „Úgy mentél el ahogy éltél, csendben, szerényen.”
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A kisváros szoros kapcsola-
tot ápol Gárdonyi (Ziegler) 
Géza dédunokájával Keller 
Péterrel. Ő is tagja a néhány 
éve megalakult devecseri 
Gárdonyi Géza Emléktár-
saságnak. Legutóbbi talál-
kozásunkkor Gárdonyi Géza 
és Dankó Pista barátságáról 
beszélt nekünk. 

„Szegeden a Hungária Kávé-
ház volt törzshelye és asztala 
Gárdonyi Gézának 1889 - től, 
a „hírős” városba való meg-
érkezésétől fogva. Ide járt az 
országosan ismert Pósa Lajos 

meseíró, is, aki révén ismer-
kedhetett össze s került jó ba-
rátságba az igencsak népszerű 
Dankó Pistával. Itt jegyzem 
meg, hogy Gárdonyi több 

hangszeren is játszott, orgo-
nált és hegedült. Devecser-
ben zeneszerzésre is nógat-
ta az elemi iskola igazgatója 
Tima Lajos. Itt írta és kom-
ponálta a Fel nagy örömre… 
kezdetű karácsonyi  énekét. 
De kanyarodjunk vissza Sze-
gedhez! Dankónak legfőbb 
kritikusa Gárdonyi lett, aki-
től szívesen vette, s elfogadta 
az olykor-olykor őt illető jó-
szándékú, de egyben szigo-
rú megjegyzéseket a nótáival 
kapcsolatban.  A barátságuk 
már oda jutott, hogy írt is neki 
magyar nóta szövegeket. Dan-

kó Pista temetésén betegsége 
miatt nem vett részt Gárdo-
nyi, de hosszasan sajnálkozott 
végette. 

CzJ

vékenykedett, kórházba kerülése napján 
is vezetett még.

Küzdött, harcolt, de tovább már nem 
bírta…..

Maradandót hozott létre, melyet csa-
ládja továbbvisz. 

Köszönetünket és hálánkat szeretnénk 

kifejezni mindazoknak a rokonoknak, 
barátoknak, szomszédoknak, közeli és 
távoli ismerősöknek, akik a temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot he-
lyeztek, s bármilyen módon akár gon-
dolatban is fájdalmunkban osztoztak. 

Búcsúzunk tőle kedvenc zenekarjának 

legismertebb refrénjével: 8 óra munka, 
8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 

A munka és a szórakozás megadatott 
az évek során.

Jöjjön számára a pihenés.
Családtagjai

Akikre büszkék vagyunk

• 180 éve jelent meg Kossuth Lajos szerkesztésében a 
Pesti Hírlap első száma.

• 100 éve 1921. január 9-én született Keleti Ágnes tor-
nász, aki pályafutása alatt tíz olimpiai érmet, köztük 
öt aranyat szerzett.

• 80 éve 1941-ben született Placido Domingo spanyol 
operaénekes.

• 400 éve 1621-ben született II. Rákóczi György erdélyi 
fejedelem.

• 140 éve (1881. február 3 -án) született a Ford T. mo-
dell tervező mérnöke Galamb József. 

• 140 éve alakult meg a Magyar Távirati Iroda (MTI) 
MMK és CzJ

JELES ÉVFORDULÓK

Dankó Pista Gárdonyi Géza

Ford T modell Galamb József mellszobra

GÁRDONYI GÉZA ÉS DANKÓ PISTA BARÁTSÁGA 
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Az egyházi és néprajzi hagyomány szerint Vízkereszt napján 
szokás lebontani a karácsonyfát. Mindeddig cukrot csenni 
róla nem illett. Igaz, gyakorta megszegték ezt a tilalmat, 
mert az édes íz és a „tilos” oly csábító. Január 6-ával kez-
dődtek a téli mulatozások, a farsang ideje. 

2021-ben ezt a szokást, a vigalmakat felülírja a COVID – 
19 borzalma, egészségügyi tiltásai. Idén február 17-ére esik 
hamvazószerda, a vigasságok az azt megelőző napig,  hús-
hagyókeddig tarthatnak az egyházi regula szerint. Utána a 
nagyböjt kezdődik.
De mit is jelent vízkereszt ünnepe?

A hittudományok szerint vízkereszt (január 6.) keresztény 
jellegű, három jellemzőt tartalmazó ünnep. Nyugaton a három-
királyok imádásának, keleten pedig Krisztus Jordán folyóban 
való megkeresztelkedésének ünnepe. A jeles nap harmadik 
vonása a kánai menyegző csodájáról való megemlékezés, 
amikor Jézus a vizet borrá változtatja. E három evangéliumi 
esemény Jézus istenségének megnyilvánulásai közé tartozik. 

Krisztus megkeresztelkedésének emlékére vízkereszt az ün-
nepi keresztelkedések napja. Katolikus szokás szerint tömjént 
és vizet szenteltek, s szentelnek a mai napig is, innen az ünnep 
neve is. Régen a szentelt vízből minden család vitt haza egy 

kis üveggel, s a szentelmény csodatévő erejében bízva, meg-
hintették vele az ajtó előtti földet, hogy a „gonosz” elkerülje a 
házat. A kútba is öntöttek belőle egy cseppet, hogy a víz egész 
évben „egészséges” legyen embernek, állatnak. A víz az élet 
szimbóluma, amire vigyázni kellett mindig. Nem véletlen, 
hogy gyógyító és varázserőt tulajdonítottak e szentelménynek. 
Napjainkban tapasztalt aszályok, a vizek elszennyezettsége, 
még inkább felhívja a figyelmet az éltető víz megbecsülésére.

Vízkereszt napján a betlehemesek a „háromkirályok látoga-
tása” c. jelenettel járták a házakat. A dramatikus játék fő része 
a csillagozás, ami ollós szerkezetű, kiugrasztható csillaggal 
történt miközben énekeltek. A „csillagozók” szentelt krétá-
val a bejárati ajtóra, de még az ólajtókra is két keresztet, az új 
évszámot és a háromkirályok monogramját írták középkori, 
latin rövidítéssel: „CABAME” (Caspar, Balthasar, Melchior). 
Vagy napjainkban a néphit szerint két kereszttel, s a kezdő-
betűkkel, egyszerűbben G+M+B. Valójában a felirat a latin 
Christus Mansionem Benedicat rövidítése, ami annyit jelent: 
Krisztus, áldd meg ezt a házat! Ezzel aztán embertől, állattól 
egész éven át távol tartani vélték a betegséget, az ártást. E szép 

hagyományból fakad az új házak megszenteltetésének szokása 
is, ami napjainkban újból kezd felelevenedni, „divatba jönni”..

Vízkereszttől kezdetét vehette a mulatozás, a jelmezes farsangi 
bálok. Régen az esküvőket is ebben az időszakban tartották, 
mert a nagyböjt ideje alatt szigorúan tilos volt vigadozni. A 
nyári, megerőltető mezei munkák miatt a farsangi vígságok 
adtak lehetőséget a párválasztásra. A farsang esküvői szezon 
is volt egyben. Országosan ismert a farsangban megrende-
zett mohácsi busójárás, amely a török időkig nyúlik vissza. A 
legenda szerint az efféle ijesztő maskarába öltözött emberek 
hangos kereplőitől úgy megijedtek a törökök, hogy harc nél-
kül, fejvesztve elmenekültek. Ennek emlékére rendezik meg 
minden évben a külföldieket is idecsalogató busójárást. Az 
idén bizonyára elmarad, mint a velencei karnevál is. A vigas-
ságokat mindenki szereti, mert valóban, mi űzheti el legjob-
ban a hideg tél és a hosszas sötétség okozta depressziót, mint 
a közös vidámság, tánc, ünnep. De most szűk családi körre, a 
net adta lehetőségekre, meg telefonos beszélgetésekre szorul 
vissza a szélesebb körű vigasság. Becsüljük meg, s örüljünk a 
kor vívmányainak, s legyünk türelemmel, amíg a pandémiát 
sikerül megfékezni. Adjon hozzá erőt az Isten!

MMK

VÍZKERESZT ÉS A FARSANG

Faragott busóálarcok
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Édesapám már 19. éve, hogy 
nincs közöttünk. 93 évvel ez-
előtt 1928 -ban év elején szü-
letett. Kíváncsi  voltam, hogy 
abban az évben miről írt, cik-
kezett a Devecseri Újság ja-
nuári száma. 

A Városi Könyvtár digitali-
zált korabeli újságjai között ta-
láltam rá. Örömmel lapoztam 
bele. Tulajdonosa Huss Ferenc, 
főszerkesztője dr. Somogyi Ká-
roly - olvasható a címlapon. 
A vezércikket, az újévi leve-
let Devecser  és térségének 
országgyűlési képviselője, dr. 
Schandl Károly földművelés-

ügyi államtitkár, Devecser első 
díszpolgára írta. - „Az új esz-
tendő reggelén szívből köszön-
töm szeretett választóimat. A 

jó Isten adjon boldog új esz-
tendőt, hogy a sok küszködés 
után fáradozásunk gyümöl-
csét élvezhessük. Kívánok a 
földművelő gazdáknak jó ter-
mést, iparosoknak és kereske-
dőknek több forgalmat, tiszt-
viselőknek és munkásoknak 
jobb fizetést!....” Továbbá arról 
számol be, hogy Devecser vég-
leg megkapja a gyorsvonatot, 
a borszörcsöki tűzkárosultak 
adósságát átvette a kormány 
dr. Schandl Károly közbenjárá-
sára. A Katolikus Legényegylet 
saját helyiségében tartotta meg 
a szilveszteri műkedvelő előa-

dását táncos esttel. A táncdíj 
személyenként 80 fillér volt. 

 CzJ   

Az egyik legismertebb, legnépszerűbb 
színművész Csákányi László 100 évvel 
ezelőtt, 1921. január 13 - án született 
Németújváron. 

Középiskolába Szentgotthárdon járt, itt 
érettségizett. Ezután került a Színmű-
vészeti Akadémiára. Színészi pályáját a 
Nemzeti Színháznál kezdte. 1945 - ben 
orosz hadifogságba esett, ahonnan három 
év múlva tért haza. Több színháznak is 
tagja volt. Népszerűsége a Doktor Úr című 
operett dallal kezdődött, számos játék - és 
tévé filmben szerepelt. A Rádió Kabaré-
ban rendszeresen  fellépett, Agárdy Gá-

borral a krahácsi atyafiakat vitték sikerre 
mintegy évtizeden át. Szeretett és tudott 
szinkronizálni. Rajzfilmek szereplőinek 
adta másokéval össze nem téveszthető 
lágyan simogató „csákányis” hangját. Így 
általa szólalt meg Foxi Maxi, Frédi, a kő-
korszaki szaki, Karak a Vukban, Döbrögi 
a Lúdas Matyiban. Dalait gyakran hallani 
napjainkban is a kívánság műsorokban. 
Kitüntetései:  Jászai Mari - díj, Érdemes 
és Kiváló művész. Lánya, Csákányi Eszter 
Kossuth - díjas színművész. 

Cz J 

MIRŐL ÍRT 1928 - BAN A DEVECSERI ÚJSÁG?

100 ÉVE SZÜLETETT CSÁKÁNYI LÁSZLÓ        

Télen, a hideg miatt a szervezetünk jobban 
kívánja, hamarabb lebontja a „zsírosabb” 
süteményeket, ételeket. Olyan ételeket, sü-
tiket (bejgli..) fogyasztunk télen (töpörtyű, 
kocsonya, csülkös bableves…stb.), amit 
(talán) nyáron nem is kívánunk. Az alábbi 
száraz süteményt mindig karácsonyra sü-
töm, ha a húsvét még hidegebb időre esik, 
akkor is, de nyáron sosem. Melegben szíve-
sebben fogyasztjuk a hűtő hidegen tartott, 
könnyű, krémesebb süteményeket. Az idén, 
mivel a dió, oly drága, mákkal cseréltem ki 
a diót, s kitűnő lett a végeredmény.

 Az alapanyagokat (liszt, porcukor, marga-
rin) összemorzsoljuk szépen, türelemmel, s 
mikor egyöntetű az alapanyag, csak akkor 
tesszük hozzá a 10 dkg darált mákot (vagy 
darált diót). Ha nem áll össze, s általában 
nem áll még össze, kis langyos vizet öntünk 

hozzá. Fél dl-nél több szinte nem kell. De 
azt majd látja, aki készíti. Megjegyzem, 
jómagam nem is használok mérleget, de 
elég biztosan becsülöm meg (több évti-
zedes tapasztalattal) a mennyiséget. Be 
lehet azt lőni a zacskó tartalmából. Az 1 
kg liszt, kissé kevesebb, mint harmada a 
30 dkg…stb. Mindezt azért írom le, hogy 
legyen bátor a készítő, s minél kevesebb 
felfordulással járjon a sütés. Szóval, cipót 
dagasztunk belőle, majd rúddá formáljuk 
lisztes gyúrótáblán. Lisztbe mártott késsel 
egyforma szeleteket szelek. Így biztosabban 
tudok azonos nagyságú kifliket készíteni, 
mintha egyenként csipegetném ki a tésztá-
ból az egy kiflire való anyagot. Ötöt, tízet, s 
ebből egyenként a két tenyér között rudat 
sodrok, s kiflivé hajtva felsorakoztatom a 
tepsibe. A tepsit sem zsírozni, sem lisztez-
ni nem kell. A kiflik csak kicsivel lesznek 

nagyobbak a sütés alatt, mert nincs ben-
nük sütőpor, tehát nem nőnek meg. (Ké-
szítettem már kevés sütőporral is, akkor 
megnőnek a kiflik, ritkábbra kell rakni a 
tepsibe. A család tetszését a hagyományos, 
sütőpor nélküli nyerte el jobban.) No, tele 
a tepsi, sütjük! A sütőből kivéve, azonnal, 
forrón mély tányérba előkészített vaníliás 
porcukorba forgatjuk. Papírral kibélelt fém 
dobozban tárolhatjuk, s még két hét után 
is igen finom teasütemény. A mákosat, a 
tésztáját, még őrölt fahéjjal ízesíthetjük. 
Egy púpos teáskanállal tehetünk a tésztá-
ba. Kitűnő lesz! 

Karácsonyra minimum két adagot gyúr-
tam le mindig, ha már belefogtam, egy 
„lisztezéssel”  elkészül. Még januárban, 
februárban örömmel fogyasztjuk.

MMK

NAGYANYÁINK SÜTÖTTÉK  -  Vaníliás kifli – mákkal vagy dióval

Schandl Károly 
a „Somló atyja”

Fotó: Archív

Huss Gyula laptulajdonos
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Kosztolányi Dezső írja a „Doktor bácsi” 
című versében: 

„Áldott aranyember. 
Világító, nyugodt szemei kékek. 

Komoly szigorral lép be a szobába, 
szemébe nézek és csöppet se félek.”

De amíg belép! Ő az, akit reggel még 
szidnak, elmarasztalnak, de „bizonyos 
idő” után; a sikeres műtét végén, a szak-
szerű kezelés befejeztével ugyanazok 
áldják, dicsérik. A gyógyulás feledteti a 
korábbi „bizonyos idő” fájdalmait, kel-
lemetlenségeit.

Kristóf unokámat vasárnap késő dél-
után kellett a helyi ügyeletre vinni, ahol 
vakbélgyulladás gyanúval azonnal Ajká-

ra utalták. Édesapja késlekedés nélkül 
vitte. A kórházban a vizsgálatok után 
megerősítették a gyanút. Műteni kell! 
Édesanyja és a család rémülten vette tu-
domásul. „Bizonyos idő” után közölték, 
hogy itt most nincs lehetőség operációra, 
Veszprémbe kell menni. „Bizonyos idő” 
után jött a mentő. A megyei kórházban 
újabb vizsgálatok, majd „bizonyos idő” 
elteltével, éjfél körül egy másik szakorvos 
közli, hogy műteni kell, mert a vakbél 
perforálhat. Itthon keservesen telnek a 
percek, órák. Lessük fiam „jelentését” 
hajnali négyig. Még mindig nem ope-
rálják! Megpróbálunk lepihenni. Háló-
társam most a telefon. „Bizonyos idő” 
után délelőtt jön az üzenet; 1 órán be-
lül műtét! Ezt vártuk türelmetlenül, és 
most mégis megrémülünk. Hajtanánk 
az időt előre, amely most inkább csak 
vánszorog. Ez a „bizonyos idő” most is 
alaposan várakoztat. 

Déli 12-kor a műtőben a kis beteg. Kö-
zel másfél órás műtét után még altatott 
állapotban látjuk a kis hőst, aki szó nélkül 
tűrte a vizsgálatokat a sok tűszúrást, az 
előkészítést, és csak édesapja megnyug-
tató tekintetébe kapaszkodhatott. Látva 

a sápadt kis arcát, persze, hogy elsírtuk 
magunkat, hogy aztán annál nagyobb 
örömmel, széles mosollyal nézhessük, 
ahogy próbálkozik a felállással, a fog-
mosással. Nagy teljesítmény ez két és fél 
nap ivás, három és fél nap evés nélkül. 
Néhány nap, és egészségesen itthon van. 
Most már nincs jelentősége a „bizonyos 
időnek.” Csak a végeredmény a fontos. 

Kosztolányi Dezső szavaival a doktor 
bácsiról; „Ilyenkor látom otthon s pá-
holyában, 

amint valami víg tréfán nevet. 
De kék szeme egyszerre elsötétül, 

rám gondol, mit csinál a kis beteg?”
Váti Ferenc 

Képek: Váti András

A béke világnapját VI. Pál pápa kez-
deményezésére fogadták el nemzet-
közileg. Minden naptári év (január) 
első napján ünnepeljük 1968 óta. 
Ez a nap arra figyelmeztet, hogy az 
előttünk álló új évben törekedjünk 
arra, hogy békében, nyugalomban 
éljünk önmagunkkal, minden em-
berrel és mindennel, mindenkivel 
az egész világon.

VI. Pál pápa hagyományát követ-
ve a pápák minden év január 1-jén, 

már évtizedek óta a békére vonat-
kozó gondolatokkal, intelmekkel 
fordulnak a világhoz. A galamb a 
béke szimbóluma.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük 
meg január 22 - én, annak  emlékére, hogy a 
kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823 
- ban ezen a napon tisztázta le a Himnuszt 
Csekén. Az évfordulóval kapcsolatos meg-
emlékezés jó alkalom arra, hogy felmutassuk, 
továbbadjuk a múltat idéző tárgyi és szelle-
mi értékeinket. A napról való megemlékezés 
ötletét Fasang Árpád zongoraművész 1985 - 
ben vetette fel.

CzJ

Turi Józsefné (született: Varga Erzsébet) 
2020. november 12-én ünnepelte 90 éves 
születésnapját. 

Ünneplésre a járvány miatt sajnos csak 
szűk körben volt lehetőség, de ez annál 
meghittebbre sikeredett. Mamát, minden-
ki más Erzsi nénijét felköszöntötte fia és 
felesége és lánya, 4 unokája és  családjuk, 
valamint 4 dédunokája. 

Orbán Viktor miniszterelnök díszokleve-

lét Ferenczi Gábor polgármester adta át, s 
jó kívánságait tolmácsolta Erzsi néninek. A 
Devecser Város Önkormányzata ajándék-
kosárral és egy szép orchidea virággal tette 
emlékezetessé számára ezt a napot. Min-
dennapjaiban szívesen kertészkedik, mind 
a mai napig szinte egyedül műveli, öntözi 
a kertjét. Udvarának rendjéről nap mind 
nap gondoskodik. Mindennapjai békésen 
telnek, szívesen mesél a múlt emlékeiről.

ORVOS, BETEG ÉS „BIZONYOS IDŐ”

JANUÁR 1. A BÉKE VILÁGNAPJA A MAGYAR KULTÚRA 
NAPJA     

SZÉP KORÚ KÖSZÖNTÉSE
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Földesi Ferenc könyvet írt a száznegy-
ven éve Devecserben született Rupert 
Rezsőről.

Devecserben született Rupert Rezsőről 
Azok, akik helyi kultúratörténettel fog-
lalkoznak, nem egyszer meglepődnek 
azon, hogy egy közepes, vagy akár kisebb 
lakosságszámú település az évszázadok 
során mennyi neves embert adott nem 
csak a helyiek, hanem az ország számára 
is. Devecser szintén e települések közé 
tartozik: a 16. századi Csoronoktól a 17. 
században élt Ács Mihályon, a 19. szá-
zad végi Gárdonyi Gézán át napjainkig 
több mint száz azoknak a száma, akik 
életművükkel, jelentős tetteikkel beírták 
a nevüket Devecser történetébe. Közöt-
tük ott található az 1880. május 25-én 
egy csizmadiamester családjába született 
Rupert Rezső, akiről – az évfordulója al-
kalmából –  dr. Földesi Ferenc veszprémi 
történész készített az életművét bemutató 
(igen terjedelmes, 736 oldalas) könyvet.

Rupert Rezső neve ma már kevésbé 
van jelen a köztudatban, annak ellenére, 
hogy a két világháború közötti időszak-
ban az ország egyik jelentős politikus 
személyiségeként tartották számon, s 
Devecser országgyűlési képviselőjeként 

nagy szerepe volt az egykori mezőváros 
polgári fejlődésében.

Földesi Ferenc könyvében (az életrajz 
mellett) főképpen az írásai, interjúi, par-
lamenti beszédei alapján mutatja be, ki 
is volt ez a rendkívüli, az elveihez élete 
végéig ragaszkodó, s nézetei miatt nem 
egyszer támadások közepette munkálko-
dó politikus, aki a „sűrűn megélt” évti-
zedeiben a rendíthetetlenség példaképe 
lett. De ki is ő?

Édesapja jó nevű mesterember, édes-
anyja (a pápai származású Szedlmayer 
Mária) háztartásbeli volt. Az elemi is-
kola hat osztályát a templom mögöt-
ti népiskolában végezte el, majd több 
gimnáziumban (Pannonhalma, Pápa, 
Veszprém) tanult. A Budapesten elkez-
dett jogi tanulmányait Egerben fejezte 
be. Ezt követően joggyakornok lett, és 
1909-ben Veszprémben nyitotta meg a 
saját ügyvédi irodáját. Több hadszíntéren 
vett részt az I. világháborúban. Közben 
1917-ben vármegyei tiszteletbeli ügyész, 
majd a főispán titkára, 1918-ban minisz-
teri biztos lett, 1919 első hónapjaiban 
szerkesztette a Veszprémi Hírlapot. A 
tanácsköztársaság alatt letartóztatták, 
majd Bécsbe emigrált. Amikor haza-

tért, folytatta a lapszerkesztést (de csak 
alig egy hónapig), mert szeptemberben 
kisgazdapárti programmal a devecseri 
kerület képviselőjelöltje lett. Már ekkor 
kitűnt szónoki képességeivel, s 1920-ban 
nemzetgyűlési képviselőnek választot-
ták. Több bizottságnak lett a tagja, s ez 
lehetőséget adott számára ahhoz, hogy 
fontos témákban felszólaljon, interpel-
láljon, különböző lapokba vitacikkeket 
írjon, s természetesen, a pártja rendez-
vényein szónokként szerepeljen. Ami 
jellemző volt rá: mindig kényes, az igaz-
ságot mellőzni akaró kérdésekkel foglal-
kozott, s ezzel nagy hírnévre tett szert a 
politikustársai körében.

Tölgyesi József
Folytatás a következő számban.

„A VIDÉKI FISKÁLIS”

Szeretettel köszöntjük városunk legifjabb lakóit:
Nagy Izabell          sz.:2020.12. 30.  anya: Nagy-Horváth Brigitta, apa: Nagy Béla
Pápai Laurent Árpád   sz.:2020. 12. 06.  anya: Pápainé Orsós Mária Anasztázia
Ladányi Laurent Richard  sz.: 2021. 01. 08. anya: Ladányi Ramóna, apa: Horváth Richárd
Kovács Marcell     sz.: 2021. 01. 11. anya: Kovács-Ferenczi Eszter, apa: Kovács Gergely
Sok örömet és jó egészséget kívánunk a családoknak!

GÓLYAHÍR

1924 októberében Rupert Rezső szónoklásakor, a községháza udvarán készült a fénykép.
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JÁTSSZON VELÜNK!
Január 22. - e a Kultúra Napja. Ezen a napon - 1823. január 
22-én fejezte be Szatmárcsekén a három képen látható költőnk 
egyike a Himnuszt. Nevét a rejtvényből megtudhatja! (...... 
Ferenc), a kvíz kérdésekre adott helyes válaszok meghatározott 
számú betűinek összeolvasásával. A képek közül (A/ B/  C/)  
pedig válassza ki, hogy melyiken látható! 
Beküldési határidő: 2021. február 20.   (Három szerencsés 
megfejtő egy - egy Czeidli István verseskötetet kap. A rejtvényt 
készítette: Czeidli József  
K V Í Z  K É R D É S E K:
1./ A bánk bán írója: ...... József (1. betű)  
2./ Beethoven IX. szimfóniája: ....óda (3. betű) 
3./ A hét vezér egyike: ....  (2. betű) 
4./ Ókori római szónok: ...... (3. betű) 
5./ Hazám, hazám című ária felejthetetlen megszólaltatója: 
....... József  (1. betű) 
6./  A Balaton festője: .... József  (1. betű) 
7./ Néhai nótaénekes: ..... Szabó József (2. betű)

Kikapcsolódás/Örömhír

A CB

MOSOLYPERCEK  -  BÖLCSELETEK
Humoros újév-köszöntők:

Gázórád lassan járjon, 
patikus sose várjon! 
Légy jó kedélyű, optimista,
ki pozitív, jobban bírja!

Adjon Isten három bé-t, 
három ef-et, három pé-t!
Bort, búzát, békességet,
Fáint főző feleséget,
Pipát, puskát, patronázst,
Meg egy butykos pálinkát!

Egész évben minket a Covid 
-19 nyúz!
Remélem nagyon, hogy 
2021-ben elhúz!

Kívánom, hogy az újévben
naponta molesztáljon a 
szerencse, 

az egészség vegyen üldözőbe, 
menjen az agyadra a 
gazdagság, 
s nyugton ne hagyjon a 
boldogság. BÚÉK!

Lágy esőben, tömör ködben,
 holtrészegen mély gödörben, 
Szilveszternek nehéz napján, 
négykézláb az árok partján,
átölelem a Világot. 
Boldog Új Évet Kívánok!
 
Buborék van a pohárban,
malac repül a szobában, 
pezsgőt inni most nem 
szégyen, 
önts úgy is, ha nem kérem, 
ma még nagy bulit csinálok, 
Boldog Újévet Kívánok!
 
Gyűjtötte: M. Mester Katalin


