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Alapítva 1927-ben

Idén az ünnep április 4-ére esik. A keresz-
tény egyház legfontosabb és legnagyobb 
ünnepe a húsvét, bár a karácsonyt kül-
sőségekben látványosabban üljük meg. 
A húsvét és a hozzá kapcsolódó jeles na-
pok a mozgó ünnepek közé tartoznak, így 
minden évben máshová esik a naptárban. 
A hagyományok jelentős része nem épült 
be a keresztény egyház ünnepi rítusaiba, 
hanem, mint falusi, városi közösségek 
húsvéti szokásai maradtak fenn. Jézus 
szamárháton való Jeruzsálembe vonulá-
sának emlékünnepét a húsvét előtti, ún. 
virágvasárnapon tartjuk. Jézus lábai elé 
pálmaágakat terítettek tiszteletül. Ná-
lunk a szentelt pálmát a mi éghajlati és 
növényzeti viszonyainknak megfelelően 
a barka helyettesíti. A megszentelt barkát 
a népi hagyomány szerint rontás ellen, 
gyógyításra, mennydörgés és villámlás 

elhárítására használták. Sokfelé élt az a 
hiedelem, hogy szentelt barkát nem sza-
bad bevinni a házba, mert akkor elszapo-
rodnak a legyek és a bolhák, másutt, így 
a mi vidékünkön is bajelhárítóként tart 
otthonában egy-egy szál barkát a nép. 

Emellett rontás elleni szerepet is tulajdo-
nítottak a barkának, mert a kert földjébe 
szúrt barkaág elűzi a férgeket. 

(folytatás a 4. oldalon.)
MMK

A hosszú téli – és a járvány miatti – be-
zártság után nagyon örültünk a bekö-
szöntött tavasznak. Ahogy lenni szokott 
február 19–én, Zsuzsanna napkor meg-
szólalt a pacsirta. Fokozatosan elhagytuk 
meleg ruháinkat, szekrénybe került a ka-
bát, a sál, no meg a kesztyű. A kert is éle-
dezni látszik, készül megújulni. Munkára 
fel, elő az ásóval, metszőollóval! Vannak, 

akik már állítják a fólia sátrakat, és vete-
ményeznek. Gyűlik a szorgos kezektől 
a szőlő venyige, a gyümölcsfák levágott 
ágai. A kertszomszédok végre kibeszélhe-
tik magukat, jó termesztési tanácsokkal 
láthatják el egymást, s kortyolják boraikat. 

Kiskertekben, erdők mélyén szemet 
gyönyörködtető látványt nyújtanak a ko-

pogtató tavasz hírnökei. A jó idő, a langy 
meleg a szabadba, a természetbe csábít, 
és hív. A hosszú borongós tél után jól esik 
egy kis séta, mozgás, amely lelkünket 
is felvidítja. Szívesen szedjük az illatos, 
színpompás virágokat. De vigyázzunk a 
hóvirág védett növény! 

CzJ

HÚSVÉT

BEKÖSZÖNTÖTT A TAVASZ 

DVTV - Kovács Zsolt
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A járvány harmadik hulláma ismét szi-
gorításokat követelt. Városunk óvodája 
és általános iskolája bezárt. Ismét áttér-
tek a tantermen kívüli online oktatásra 
március 8. – április 7. között. A pedagó-

gusok és a gyerekek számára nem hatott 
újdonságként, mivel tavaly tavasszal már 
megtapasztalhatták. Dicséret illeti az on-
line oktatás minden szereplőjét (tanár, 
diák, szülő), akik a megszokott tanulási 

módszerek helyett bevezetett informati-
kai oktatóterekhez és az ezzel járó kihí-
vásokhoz alkalmazkodtak. Talán ez lesz 
a jövő oktatása!?    

Cz J

Devecserben, a vendéglátás területén 
jelenleg tíz vállalkozás folytat tevé-
kenységet egész éven át. A korona-
vírus miatt bevezetett egészségügyi 
intézkedések miatt a presszók 2020 
novembere óta nem nyithatnak ki, az 
éttermek esetében pedig a helyben fo-
gyasztás lett megtiltva. 

A villany, a víz és a fűtési költsége-
ket, az iparűzési adót, a kamarai tagdí-
jat ugyanúgy fizetniük kell, miközben 
2021-ben még bevétele sem volt néhány 
vendéglátó egységnek. 

A kocsmák vannak a legkiszolgáltatot-
tabb helyzetben. Egyedül az úgynevezett 
„Familiával” nem találtunk kapcsolatot, 
így az ő válaszaikat nem tudtuk most fi-
gyelembe venni. 

Oláh Júlia, a Béka Csárda bérlője la-
punknak elmondta, hogy a legnagyobb 
gondot az árukészlet jelenti Az üdítők 
nagy részénél lejárt a szavatossági idő, 
amit már nem lehet így eladni. Az újra 
nyitáskor ezeket pótolni kell, és jelenleg 
erre nincs támogatási lehetőség.

Bakosné Szántó Anna, a Retro Topogó 
részéről is a sok raktáron maradt áru a 
legnagyobb probléma. A tulajdonos re-
méli, hogy a beszállítók ki fognak talál-
ni valami kompenzációs lehetőséget, a 
lejárt szavatosságú termékek esetében. 

Hasonló gondról számolt be Pomper 
Péter, a Grácia étterem vezetője is. Igaz, 
mint elmondta, készültek az újabb le-
zárásra, és tanultak az első hullám ta-
pasztalataiból, és októberben már a leg-
szükségesebb árukat rendelték meg. A 
vendéglő jelenleg ételek kiszállításával 
tartja fent magát.

A családi vállalkozás már készül a nyi-
tásra, és áprilisra már van rendezvénye, 
amit a kedvező helyzet esetén már meg-
tartanak. Abban az esetben, ha csak kert-

helység nyithat ki, akkor sincs  gond a 
Gráciában.

A Resti Vendéglő tulajdonosa is várja 
már a nyitást. Kocsy Miklóst is sokan 
megkeresték, hogy nála tartanának egy-
egy családi eseményt, de mint lapunk-
nak elmondta, egyelőre nem állapodtak 
meg pontos dátumban, mivel a jelenlegi 
helyzet bizonytalanná teszi az étterem 
számára a részleges vagy teljes nyitást. 

Megpróbáltuk elérni a Flott Kebab Kft. 
ügyvezetőjét, Adui Jalalt a buszmegál-
lóban lévő üzlethelység bejáratánál ki-
helyezett telefonszámon, de a tárcsázás 
után előfizető nem érhető el hangüzenet 
fogadott minket. Reméljük, hogy csak 
költséghatékonyság miatt nem tudtunk 

beszélni a tulajdonossal, és hamarosan 
ismét üzemelni fog a cég városunkban.

A kiszállítás területén 2020-ban új sze-
replőként megjelent a Pizza Nektek is, 
aminek a vezetője, Borsath Dalma la-
punknak elmondta, ugyan az első korlá-
tozások idején indultak el. A nyitás kés-
lekedését elsősorban a lezárások miatti 
hivatali időpontkérések, vagy éppen az 
építőanyagok nehézkes beszerzése okoz-
ta. A koronavírus járvány miatt a költsé-

geik is megnövekedtek, hiszen maszko-
kat, fertőtlenítőszereket szereznek be, és 
kiszállításra használt gépjárműveit napi 
szinten fertőtlenítik. 

A kiszállítás területén a többi szolgál-
tatót is megkerestük, de lapzártánkig, 
március 25-ig nem kaptunk választ. 

A Bohém Cukrászdában a vendégek 
elég hamar elfogadták azt, hogy nem fo-
gyaszthatják el a helyszínen a süteményt. 
Városunk egyetlen egész évben nyitva 
tartó cukrászdájában elvitelre lehet vinni 
süteményeket, valamint továbbra is fo-
gadnak előrendeléseket.

Jó hír, hogy a vendéglátó vállalkozá-
sok igyekeztek megtartani a dolgozóikat. 
Van, aki ennek érdekében igénybe vette 

a kormány által meghirdetett bértámo-
gatási programot. Az újra indulásra min-
denki felkészült. A vendéglátósok közül 
van, aki tervezi, hogy a tíz millió forintos 
hitel egy részét felveszi, amit elsősorban 
az árukészlet feltöltésére használna fel. 

A megkérdezett vendéglátóhelyek 
többsége, a koronavírus előtti évhez vi-
szonyítva a bevételük 40-50%-ra történő 
csökkenését látja. 

MI

ÚJRA ONLINE OKTATÁS

NEHÉZ HELYZETBEN A VENDÉGLÁTÓHELYEK

Fotó: Marácz István
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Május 20-ig lehet a civil szervezetek-
nek, illetve a technikai számmal ren-
delkező vallási közösségeknek felaján-
lani adónk 1%-át. 

A civilek és egyházak ilyen módon való 
támogatása a 2020-as személyijövede-

lemadó-bevallással együtt, vagy akár at-
tól külön is történhet, de fontos, hogy 
ezt csak a fenti határidőig tehetjük meg. 

Ha a magánszemély rendelkezik ügy-
félkapuval, akkor nyilatkozatát a legegy-
szerűbben elektronikusan nyújthatja be 

a nyomtatványkitöltő program segítsé-
gével. Aki papíralapon kíván élni adója 
bevallásával, akkor a NAV ügyfélszolgá-
latán személyesen vagy meghatalmazott 
útján, illetve a postai úton, levélben teheti 
meg felajánlását.

MI

A legtöbben gyermekek fejlődésére 
és gyógyítására vagy állatmenhe-
lyeknek ajánlják fel adójuk 1 szá-
zalékát. Az szja 1+1%-áról idén is 
egészen május 20-áig lehet rendel-
kezni. A támogatott szervezetek-
nek óriási segítséget jelentenek az 
adóforintok, miközben a felajánlás 
csak néhány perc figyelmet igényel 
az adózóktól.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) az szja-bevallás webes felü-
letének kezdőoldalán is feltünteti a 
rendelkezés lehetőségét az adó 1+1 
százalékáról azért, hogy minél töb-
ben a lehető legegyszerűbben támo-
gathassanak civil szervezetet, vallási 
közösséget vagy a Nemzeti Tehetség 
Programot. 

A rendelkezőnyilatkozat elektro-
nikusan, illetve papíralapon postán 
vagy személyesen is benyújtható 

a NAV-hoz, akár a bevallás része-
ként, akár önálló nyilatkozatként is 
a „20EGYSZA” lapon május 20-áig. 
Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni 
legegyszerűbben ügyfélkapus hozzá-
féréssel a NAV webes kitöltőprog-
ramjával lehet.

A korábbi évek gyakorlatával egye-
zően a munkáltatók továbbra is ösz-
szegyűjthetik a munkavállalóik 1+1 
százalékos nyilatkozatát. Ebben az 
esetben legkésőbb 2021. május 10-
éig lezárt borítékban kell átadni a 
munkáltatónak a nyilatkozatot. A 
lezárt boríték ragasztott felületét a 
munkavállalónak saját kezűleg alá 
kell írnia. A munkáltatónak a nyi-
latkozatot tartalmazó borítékot sér-
tetlen állapotban, kísérőjegyzékkel 
együtt, zárt csomagban 2021. május 
20-áig kell továbbítania a NAV-hoz.  

Felajánlásokat kizárólag azok a ci-

vil szervezetek kaphatnak, amelyek 
korábban regisztráltak a NAV-nál, 
valamint a technikai számmal ren-
delkező vallási közösségek és a ki-
emelt költségvetési előirányzat. A 
NAV honlapján valamennyi lehetsé-
ges kedvezményezett megtalálható. 

A vallási közösségek számára 
szóló, formailag érvényes nyilat-
kozatot a NAV mindaddig automa-
tikusan figyelembe veszi, amíg a 
felajánló újabb nyilatkozattal  nem 
jelöl meg egy másik vallási közös-
séget, vagy a korábbi nyilatkozatát 
nem vonja vissza. A civil kedvez-
ményezett és a kiemelt költségvetési 
előirányzat számára viszont – a ko-
rábbi évekhez hasonlóan – továbbra 
is évente kell megtenni a felajánlást.

Veszprém Megyei Adó- és Vá-
migazgatóság

Az szja 1% felajánlására jogosult civilszervezetek listája városunkban: 
Devecser Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete    18936915-1-19
Devecseri Sport Egyesület      19899901-1-19
,,Meggyeserdő” Honvéd Nyugdíjas Klub Devecser   19381071-1-19
Somló és Környéke Borút Egyesület     18930263-1-19
A Devecseri Otthonban élő Időskorúak Szociális Ellátásáért Alapítvány 
         18913581-1-19
Számítástechnikai Oktatásért - Tehetségek Támogatásáért Közhasznú Alapítvány 
         18914702-1-19
Vackor az Óvodáért Alapítvány      18925544-1-19
Meggyeserdei Menedék Alapítvány     18847224-1-18

Ajánlja fel adójának 1%-át devecseri egyesületeknek, alapítványoknak!

1% - TÁMOGASSUK KÖZÖSSÉGEINKET!

ADJON, HOGY MÁS IS ADHASSON!

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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Április ősi magyar neve Szelek hava. A hó-
napot Mars kedveséről Vénuszról nevezték 
el. Vénuszt ugyanis Aperirének is hívták. A 
név a latin aperire szóból származik, melynek 
jelentése „megnyitni”. Ez valószínűleg utalás 
az ekkor kinyíló természetre. 

A népi kalendárium Szent György havának 
nevezi. Húsvét mellett több jeles nap is szí-
nesíti a kikeletet, mint például az Egészség-
ügyi Világnap (07.), a Költészet Napja (11.), 
a Könyvtárosok világnapja (14.), a Föld Napja  
(22.), a Rendőrség Napja (24.), a Vakvezető ku-
tyák Világnapja (27.), a Tánc Világnapja (29.)

CzJ

A Nagyhét és szokásai: 
Nagycsütörtök – Krisztus utolsó va-

csoráját az Olajfák-hegyén, majd elfoga-
tását, és szenvedéseinek kezdetét idézi 
ez a nap. Nagycsütörtököt szokás zöld-
csütörtöknek is nevezni, és a majdani 
jó termés reményében, valamint a böjt 
miatt általában valami zöldet, pl. spenó-
tot főznek családjuknak a hívők. Nagy-
csütörtök estéjén a harangok elhallgat-
nak, s a hagyomány szerint „Rómába 
mennek“, aztán csak nagyszombaton 
szólalnak meg újra. Addig a harang és a 
csengő helyett a kereplő szól a misén is.

Nagypéntek – ez a nap Jézus kereszt-
halálának napja, a böjt kicsúcsosodá-
sa, a mély gyász ideje. Ekkor énekelte-
tik a passiót, Jézus szenvedéstörténetét. 

Nagypénteken szokásos a keresztútjárás, 
amely során felidézik Jézus szenvedésé-
nek stációit. A keresztút 14 állomása (stá-
ció) az 1600 körüli évekre nyúlik vissza. 
Nagypénteken a hívők tartózkodnak a 
húsételektől, sőt, a napi háromszori étke-
zéskor egyszer szabad csak jóllakniuk. E 
napon a babona szerint tilos volt minden 
kétkezi munka.

Nagyszombat – húsvét ünnepének elő 
napja, a feltámadásra várakozás. Arra a 
napra emlékeztet, amikor Krisztus teste 
a sziklába vájt sírban nyugodott, de – 
harmadnapra, azaz – húsvét vasárnapra 
feltámadt. Az esti körmenetek, a templo-
mokban az új tűz gyújtása, mely Jézus és 
egyben a remény jelképe, azt adja hírül, 
hogy Jézus a Megváltó feltámadt, a meg-

váltásunk közel van. Nagyszombaton ér 
véget a negyvennapos böjt, s „visszajön-
nek“ a harangok Rómából. A harangok 
biztosan zúgni fognak, s a szíveket e ne-
héz, vírussal terhelt időben még inkább 
megszólítják, de hogy lesz-e körmenet az 
ország településein, az kétséges.

Húsvét vasárnap – a feltámadás vasár-
napján a feltámadt Krisztust ünnepeljük. 
Ehhez a naphoz tartozott az ételszente-
lés hagyománya. A délelőtti misére kis 
kosárban vittek a hívők kalácsot, főtt 
tojást, sonkát, sót, kenyeret, tormát és 
kevés bort. Ezen a napon is tilos az élet 
fenntartásán túli munka.

Húsvét hétfő – a locsolkodás napja. 
A víz tisztító erején van a hangsúly és 
a termékenység varázsláson. A szokás 
a keresztelésre utal, s arra a legendára, 
amely szerint a Jézus feltámadását hir-
dető jeruzsálemi asszonyokat a zsidók 
locsolással akarták elhallgattatni a cso-
dás hírről. A hagyomány szerint a há-
zasulandó férfiak ilyenkor sorra járták 
a házakat, és különböző versek, énekek 
kíséretében locsolták meg az eladó sor-
ban lévő lányokat. Az,,öntözésért“ cseré-
be a lányok pirost tojást (termékenység 
szimbólum) adtak a legényeknek. Ez a 
szín a szerelmet, a viruló, tovább vinni 
kívánt életet jelképezi.

MMK

ÁPRILIS – SZELEK HAVA - SZENT GYÖRGY HAVA  

HÚSVÉT (a címoldal folytatása...)

Golgota
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Korabeli képeslapokon, képeken, új-
sághirdetéseken és hírekben feltűnnek 
városunk egykori szállodái, vendéglői, 
kávéházai. Ilyen volt például az „Arany 
Griff ” is. A szálloda több társasági ren-
dezvénynek adott otthont az 1890-es 
években, mint például a Devecser-vi-
déki Gazdakör táncos mulatságainak, 
vagy éppen a közvilágítás miatt tartott 
jótékonysági eseménynek. A Baross utca 
(a mai Kossuth utca) 9-ben később a 
Nemzeti Kávéház működött, ami 1928. 
május 1-jén átköltözött a Vásárhelyi utca 
2. szám alá, a Fischer-féle üzlethelységbe. 

Ugyancsak üde színfoltja volt Deve-
csernek a Damjanich utcában, az egy-
kori Zsidó templom utcában 1898-ban 
megnyílt, és egészen 1945-ig működő 
Bellovics Sándor vendéglője és kávé-
háza. A zenés mulatságokon kívül kul-
turális rendezvényeknek is helyt adott, 
mint például dr. Györffy Géza ügyvéd, 

egykori országgyűlési képviselő szép-
irodalmi felolvasóestjeinek, vagy színi 
előadásoknak. A második világháború 
után itt iskola, majd a rendszerváltozás 
után lapszabászat lett.

A vasútállomásnál, a malom mellett 
volt az Augusztin-féle vendéglő és szál-
loda, amit 1928. január 1-jétől Erdélyi 
Márton üzemeltetett. Sajnos ez az épü-
let már nem látható, mivel a vörös iszap 
katasztrófa után elbontották. 

Az egykori postadombon üzemelt a 
Gaál-féle vendéglő, ahol a szálló ven-
dégek, ha hétvégén érkeztek, akár mo-
zifilmet is megnézhettek, mivel a mozi 
itt volt Devecserben. Ma ezen a helyen 
a posta található. 

Legtöbben talán a Fekete Farkas ven-
déglőre gondolnak, ha étteremről be-
szélünk a városban. Az egykori uradal-
mi vendéglő már 1888-ban ismert volt. 
Az akkori újsághírek alapján Urbán Li-

pót, a győri Fehér hajó Szálloda „régi és 
jól ismert pinczére” vette át. Tóth József 
idejében már a Fekete Farkas, mint név 
megjelent az épület homlokzatán, a má-
sodik világháború idején pedig már Pö-
löskei Ferenc üzemeltette az éttermet.

Kevesen emlékeznek a Lővinger kávé-
házra, ami Devecserben a mai TSZ iro-
da helyén volt. Az irodaház építésekor 
lebontották. Egy ideig dr. Nagy Elemér 
rendelője is itt volt a városban. 

Ha az 1900-as évek előtt nyugodtan 
szórakozni akart valaki, akkor a Polgári 
Lövöldébe ment, ami később, 1925. után 
már Levente-telep néven volt ismert. 
Itt később strandfürdő, teniszpálya is 
megtalálható volt, illetve 1932-től Az Est 
című napilapban megjelent írás szerint 
Bőhm Géza a nyaralni vágyókat is várta, 
napi 3 pengőért. 

MI

DEVECSER VENDÉGLŐI, KÁVÉHÁZAI A MÚLT SZÁZADBAN

Devecser Baross utca feketefarkas
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Március 15-én  délelőtt a Meggyeserdő Hon-
véd Nyugdíjas Klub néhány tagja csendes, 
néma főhajtással emlékezett a római ka-
tolikus (régi) temetőben a ’48-as honvéd 
katonák sírjánál. A szigorú járványügyi 
előírások miatt a város nem tarthatott kö-
zös ünnepet és koszorúzást. A z előírásokat 
betartva  Binder Károlyné ny. törzszászlós, 
Puskás Tibor ny. alezredes, Kőszegi István 
ny. törzszászlós tisztelegtek és koszorúztak  
Erhardt János honvéd tizedes, Kerkápoly 
Tivadar honvéd százados, Nagy József hon-
véd  sírjánál. 
Az egyesület idén is, mint minden évben 
március idusára rendbe tette a honvéd sí-
rokat.

CzJ

Az 1860 – as évek végén a Habsburg 
államnak komoly kihívásokkal kellett 
szembenéznie. Az önkényuralmi rend-
szer fenntartása sok pénzbe került. Rá-
adásul a Habsburg hadsereg súlyos vere-
séget szenvedett Észak – Itáliában. 

A magyar nemzet pedig ragaszkodott 
Deák Ferenc vezetésével az 1848 – as áp-
rilisi törvényekhez. A „haza bölcse” 1865. 
április 16-án a Pesti Naplóban tette közzé 
azt a húsvéti cikket, amelyben szorgal-
mazta az osztrákokkal való megegyezést. 
1867-ben létrejött a Kiegyezés, az állam 
neve Osztrák – Magyar Monarchia lett. 

Uralkodója Ferenc József, osztrák csá-
szár, magyar király. 

CzJ

A helyi újág hasábjain 
is szeretném megköszönni 

Belső Rékának, hogy 
édesapja, dr. Belső László 
háziorvos, Devecser város 
díszpolgára hagyatékának 

könyvállományát a Devecseri 
Városi Kastélykönyvtárnak 

adományozta. Így 
katalogizálás után a 

Devecserieket fogja szolgálni, 
ahogy édesapjuk tette 

évtizedeken át. 
Hálával tartozunk.

A Dankó Rádió március 15-én sugár-
zott a Tudod – e még az én nótámat? 
című műsornak volt a vendége lapunk 
munkatársa Czeidli József. 

A műsorvezető Popovics László a vá-
lasztott dalokhoz (Hazám, hazám ária, 
Kossuth Lajos táborában, Szép vagy, 
gyönyörű vagy Magyarország) fűződő 
’48-as Somló – környéki történelmi ese-
ményekről beszélgetett vele. Kevésbé 

ismert történetek is elhangoztak, így 
Táncsics Mihály devecseri és kolontá-
ri tanítóskodása, gróf Batthyány Lajos 
devecseri ebédje az Esterházyak Fekete 
Farkas éttermében. Továbbá mesélt a 
somlószőllősi gróf Zichy Ferraris Manó 
nemzetőr kapitányról, a kővágóőrsi Ker-
kápoly Tivadar honvéd százados Jellasics 
horvát bán csapatai elleni harcban való 
részvételéről. Tisztelettel idézte fel atyai 

jó barátjának, tanítómesterének dr. H. 
Szabó Lajos pápai helytörténész legendás 
alakját, örömére szolgált, hogy lektora 
lehetett a Somló – környék részvétele az 
1848/49. évi forradalom és szabadságharc 
című könyvének. 

Az adást sok helybéli és a „Somló or-
szág” településein is nagy érdeklődéssel 
hallgatták.    GRATULÁLUNK! 

CSENDES, 
NÉMA FŐHAJTÁS  

DEÁK FERENC HÚSVÉTI CIKKE  

DANKÓ RÁDIÓS SZEREPLÉS    

Fotó: Czeidli József

Deák Ferenc a haza bölcse (Archív fotó)
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Egy gyermek számára a névválasztás 
a szülők részéről alapos átgondolást 
igényel, hiszen egy rosszul választott 
keresztnévvel a gyermeküket gúny, 
csúfolás tárgyának tehetik ki. Ami 
még rosszabb, amikor felnőve egy fe-
lelősséggel járó, magasabb pozícióra 
pályázik, a vicces, kétértelmű…stb. 
neve miatt komolytalan jelentkezőnek 
tartják, illetve beosztásában hátrányt 
szenved a neve miatt. 

Országonként változó, hogy mely ha-
tóság engedélyezi, vagy vétózza meg a 
szülők által anyakönyveztetni kívánt 
neveket. Nálunk, Magyarországon az 
MTA Nyelvtudományi Intézetéé a fela-
dat, ahová egyébként tömegével érkez-
nek kérések. Az elmúlt évekhez képest 
a tavalyi évben kiugróan magas volt 
az anyakönyveztetni kívánt utónevek 
száma, 2020-ban 609 kérvény érkezett 
a Nyelvtudományi Intézethez, amiből 
mindössze 46 női és 21 férfinév kapott 
zöld utat – mondta az intézet szóvivő-
je. Dr. Raátz Judit tudományos főmun-
katárs tájékoztatása szerint ennek oka 
az lehetett, hogy a járvány ideje alatt 
a szülőknek sokkal több idejük volt az 
utóneveken gondolkodniuk. 

A tavalyi évben a női nevek közül az 
Elefteria, Valburga, Altea, Nabila, Szoli-
na és Héli, a férfinevek közül az Oszama, 
Farisz, Fadi, Latif, Randolf, Szkott, Lex 
és Ejnár kapott zöld utat. Az elutasított 
utónevek között főként olyanok szere-
pelnek, amelyeket idegen írásmódnak 
megfelelően szerettek volna bejegyeztet-
ni. Hazánkban csak a magyar helyesírás-
nak megfelelő alak használható, például: 
Fanny, Monika, Zaya, Wanda, Jasmin, 
Dorothy, Jennifer, Antony, Theo vagy 
Lukas is elutasítást kapott. Ugyancsak 
nem hagyták jóvá annak a szülőpárnak 
a kérését, akik a Pandémia nevet szeret-
ték volna kislányuknak adni. Az újonnan 
kérvényezett utónevet minden esetben a 
mai köznyelvi kiejtésének megfelelően, a 
mai magyar helyesírás szabályai szerint 
kell bejegyezni. Nem javasolják az olyan 
név bejegyzését, amely hangzásában, 
jelentésében a gyerek személyiségfejlő-
désére nézve a későbbiekben vélhetően 

káros lehet, csakúgy mint a földrajzi név-
ként, márkanévként és művésznévként, 
valamint csak családnévként használt 
alakokat. 

A neten megtalálható a napjainkban 
anyakönyvezhető nevek teljes sora. Most 
ebből válogattam a férfi és női nevek so-
rából néhányat, ami többé-kevésbé új, 
szokatlan, pontosabban nem tartozik 
a klasszikus magyar nevek sorába. Van 
név, mely híres, ismert embert, filmso-
rozat-h Olvassuk együtt! Férfi nevek: 
Amondó, Arif, Barz, Báruk, Baldvin, 
Dzsamal, Dzsino, Dzselió, Cvi, Efráim, 
Elton, Frodó, Imbert, Lennox, Mauri-
ció, Móka, Preszton, Szalvator, Szahel, 
Ulpián, Valdó, Zeki, Ziad, Zolta, Vulkán.

Női nevek: Abiáta, Ametiszt, Amilla, 
Arona, Ánya, Arzénia, Asma, Bié, Britni, 
Cika, Cirel, Dafné, Écska, Dvora, Edmun-
da, Fahéj, Fürtike, Füzike, Enet, Goldi, 
Gvendolin, Inana, Ividő, Inka, Kandida, 
Kitana, Küllikki, Küne, Lagerta, Létó, 
Lava, Léxa, Meike, Násfa, Nimfa, Ras-
di, Rákis, Ríka, Sakina, Vendi, Vrinda, 
Zonga. Kedves Olvasó! Meg kell jegyez-

nem, hogy nem írtam, tévesztettem el 
a neveket. (pl: Réka is benne van a fel-
veendő nevek sorában, de a szemem a 
számomra szokatlan „Ríka” női néven 
akadt meg.)  Kétszer is megnéztem min-
den nevet, nehogy elvétsem. Igen, olyan 
furcsa némelyik! Mindenkinek más-más 
lehet új, szokatlan. Lehet, sokaknak van 
fiatal rokona, ismerőse, aki a fenti nevek 
valamelyikét már viseli. 

Jómagam meg azon töröm a fejemet, 
hogy miért nem tetszik a fiatal szülők 
többségének, ha lányuk születik az Erzsé-
bet, Katalin, Ilona, Anna, Andrea, Éva, 
Mária, Ágnes, Margit, Terézia, Gizella… 
keresztnév. S ha fiúk születik, miért nem 
választják többen - a szappanoperákban 
szereplő idegen nevek helyett – a Lász-
ló, István, András, Géza, János, József, 
Ferenc, Mihály, Zsolt, Zoltán, Tamás, 
Bálint…stb. jóhangzású, a magyarság 
által évszázadokig kedvelt utóneveket. 
Bár mérget vehetünk rá, hogy pár év 
múlva ezek lesznek a „menők”. 

MMK

SZOKATLAN, ÚJ MAGYAR KERESZTNEVEK – PANDÉMIA NÉV NEM NYERT…
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 A közelgő Költészet Napja jó alkalom az 
irodalmi sétára. Sajnos a hosszan elnyúló 
járvány miatt lapunk hasábján megjelent 

képriporttal tudunk ennek eleget tenni. 
Máskor ilyen tájt már szélesre tárt kapu 
várta az iszkázi Nagy László Emlékházba 
a költészet rajongóit. A falu széli zarán-
dokhely két költő testvér Nagy László és 
Ágh István szülőháza. A 80’ – as évek-
ben felújított épület méltó módon őrzi 
az életében is legendás „botozó fiú”, a 
költő fejedelem emlékét. Pár éve nya-
ranta születésnapján irodalmi pikniket 
szerveznek, amelynek házigazdája a kö-
zelmúltban elhunyt Nagy András grafi-
kusművész, a költő fia volt. Két éve dísz-
vendégként köszönthették Sára Sándor 

filmrendezőt. Várhatóan július 16-án újra 
megrendezhetik ezt a Somló környéki, 
rangos programot. 

CzJ

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2021 
tavaszán online formában, 4 korcsoportban hirdette 
meg hagyományos Wass Albert szavalóversenyét. A 
beküldött videók alapján a díjazottak:

I. Korcsoport (alsó tagozat): 
1. Tóth Péter Tibor - Devecser
2. Kundermann Ákos – Lesencefalu
3. Nagy Tamás - Zenta
II. Korcsoport (felső tagozat): 1. Galusz Áron - Zenta
III. Korcsoport (középiskola): 
1. Zsuzsics Cintia - Devecser
IV. Korcsoport (felnőtt): Pék Domonkos Ibolya - Zenta
Különdíj: Fülöp Katalin - Zalaegerszeg
Minden beküldőnek köszönjük a részvételt, a győzte-
seknek gratulálunk!

A Gárdonyi Géza Emléktársaság az író/ költő, devecseri néptanító 
egy kevésbé ismert versét idézi fel. A sorok a jeles történelmi ese-
ményt Kossuth személyével, eszmeiségével hozzák párhuzamba.

KOSSUTH LAJOS NEVE
Tudjátok-e, mi a Kossuth Lajos neve?
Istenszó. A magyar nemzethez szólt vele.
Annyit tesz: szabadság! - S láttad a szent vihart,
amelyben villámlott százezer hősi kard,
s ágyúkkal mennydörgött az Isten haragja,
úgy hogy a földgolyó reszketett alatta.

Tudjátok-e, mi a Kossuth Lajos neve?
Fényes, drága zászló, örökszent ereklye.
Pirosra van festve apáink vérével,
zöldre meghímezve reményünk selymével,
s ami rajta fehér, az a becsületünk,
és a becsületünk, az a mi életünk.

S tudjátok-e, mi a Kossuth Lajos neve?
A magyar nemzetnek szabadságlevele.
A saját kezével írta Isten abba,
hogy még sokezer év szálljon a magyarra,
s láncot ne merjenek tenni a nyakára.
Mert a mi hazánk a szabadság hazája.

(1891)
Gárdonyi Gézát, s a kor egyszerű emberét is hosszú évtizede-

kig izgalomban tartották – az elbukás ellenére – az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc örömteli eseményei. Az író/költő 
Gárdonyi történelmi érdeklődése soha nem szűnt meg. Mesz-
szebbre is visszatekintett hazánk történelmében. Gondoljunk 
csak a török időket bemutató, máig népszerű regényére, az Egri 
csillagokra…

MMK

IRODALMI SÉTA ISZKÁZON

WASS ALBERT 
SZAVALÓVERSENY

VERS

Szülőház, mint múzeum.

A múlt egy darabja...
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József Attila születésnapján (1905. áp-
rilis 11.), a Költészet Napja alkalmából 
köszöntjük olvasóink nevében váro-
sunk két költőjét dr. Czeidli Istvánt és 
Vági Istvánt. Mind ketten több verses-
kötetet jegyeznek. 

dr. Czeidli István nyugalmazott vár-
palotai jegyző középiskolásként kezdett 
rímeket faragni, verseket írni. Magas 
színvonalon végzett közigazgatási mun-
kája mellett vers írásra nem maradt ideje. 

Nyugdíjazásakor kedvenc időtöltése, lé-
teleme lett az újbóli írás. Szinte minden-
nap tollat fog, s naponta születnek remek 
versei, melyek azonnal olvashatóak is az 
interneten. 

A devecseri születésű, tősgyökeres Vági 
István is fiatalon kötelezte el magát a 
költészettel. Szorgos munkája után jutott 
ideje a kedvtelésének hódolni, gazdag 
gondolat világát versbe önteni.        

CzJ

A Titanicot az írországi Belfastban épí-
tették, testvérhajójával, a némileg ki-
sebb Olympic-kal együtt (ehhez az ad-
digi 6000-es dolgozói létszámot meg 
kellett duplázni). A másik testvérhajója 
eredetileg a Gigantic nevet kapta, de a 
Titanic tragédiája után átkeresztelték, 
mert a fellengzős elnevezést ekkor már 
istenkísértésnek tartották. Az új neve 
Britannic lett. 

A Titanic korának legnagyobb utasz-
szállítója volt. Építése 1909. március 31-
én kezdődött. Vízre 1911. május 31-én 
tették (110 éve). Elsüllyeszthetetlennek 
tartott rekeszes hajótörzzsel rendelke-
zett, ennek ellenére már a legelső útján, 
1912. április 14-én jéghegynek ütközött, 
kettétört és 2,5 óra alatt elsüllyedt.  

A Titanic segítségére siető hajó – a 
brit Carpathia – hajóorvosa magyar volt, 
dr. Lengyel Árpád, aki a megmenekült 

utasoktól hálából emlékérmet kapott. 
Az orvos sírja a budapesti Kerepesi te-
metőben van.

A Titanic egyetlen bizonyítottan ma-
gyar származású utasa Leopold Weisz 
volt, aki Veszprémben született Weisz 
Lipót néven, később elhagyta az országot. 

 
Feleségével együtt utazott, a nő túlél-
te a tragédiát, Weisz viszont a tengerbe 
veszett. 

1898-ban jelent meg Morgan Robert-
son A Titán végzete című regénye, amely 
szinte próféciája volt a Titanic baleseté-
nek. Több adat kísértetiesen hasonlatos a 
regénybeli és a valóságos hajó, valamint 
a lejátszódott események között. Robert-
son az óriási óceánjáróját a következő-
képp jellemezte: Ez a legnagyobb hajó, 
és a legcsodálatosabb emberi alkotás. A 
regényben a hajó végül egy hűvös áprilisi 
éjszakán beleütközött egy jéghegybe, és 
el is süllyedt. Már maga a két hajó elne-
vezése is hasonít, ugyanis a regénybeli 
hajót Robertson Titánnak keresztelte. 
Mindkettő a világ akkori legnagyobb 
hajója volt, mindkettőt egyformán el-
süllyeszthetetlennek hitték, és egyiken 
sem volt elegendő számú mentőcsónak 
az utasok, illetve a legénység megmen-
tésére. Közös pont a két hajó sorsában 
az is, hogy rögtön a legelső útjukon érte 
katasztrófa őket, úton Amerika felé.

KÖLTÉSZET NAPI KÖSZÖNTŐ     

TITANIC      

Verses kötet

Titanic

06 70 454 51 13
AZ ÖN INGATLANÁT IS ELADJUK!

MINDEN ÓRÁBAN 
ELADUNK EGY INGATLANT.*

HÍVJON MINKET
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Az ember úton-útfélen olyan dolgok-
ba botlik, amelyek kérdés feltevésére 
ösztönzik, amelyek legtöbbször válasz 
nélkül maradnak.

Városhatáron innen

1. Hol kell maszkot viselni? Ki ellenőrzi?
- A rendelet szerint közterületen is kell 
arcmaszkot viselni. Az utca közterület? 
Mert, ha az, akkor gond van. Az utcán 
sokan járnak maszk nélkül. Kinek a fel-
adata (lenne) az ellenőrzés?
2. Rongálás következmények nélkül?
- A házigazda éjszaka furcsa zajra éb-
redt. Mire az ablakhoz ért elhalt a zörej, 
senkit sem látott az utcán. Mint később 

kiderült valaki vagy valakik behorpasz-
tották, elhajlították a nemrég tatarozott 
házra felszerelt vadonatúj ereszcsator-
nát. A mögöttük lévő háznál ugyanez 
történt. Mindezt éjszaka a kijárási kor-
látozás idején. Már a szabály megszegése 
is büntethető!
3. Kinek kell egy sereg galamb?
- A Bem utcai házak tetején rengeteg 
gazdátlan házigalamb tanyázik. Egyre 
többen lesznek. Eltömítik az ereszcsa-
tornát, tele piszkítják a tetőt, teraszt. Mit 

lehet tenni ellenük? A méreg és a fegyver 
aligha járható út. Kérem, aki megoldást 
tud jelezze!
4. Mitől lehet szebb, barátságosabb te-
lepülésünk?
- Devecser a lakóhelyünk, itt van az ott-
honunk, éppen ezért nem mindegy, mi-
lyen környezet vesz bennünket körül. 
Örömmel jelzem, hogy szépül városunk; 
több helyen nagyon szép, mutatós kerí-
tést, kaput, ablakrácsot láthatunk. Az 
ablakokba kitett gyönyörű virágok, dí-
szek barátságosabbá, kedvesebbé teszik 
városunkat.

Városhatáron túl

1. Sok vagy kevés?
- Az adatokat rádióból, TV-ből, újsá-
gokból „ollóztam”: Valentin-napra egy 
szál rózsa 1000 Ft. Az egyik NBI-es csa-
pat vezetőedzője 1 milliárd Ft jutalmat 
kapott, a havi fizetése fél milliárd Ft. 9 
év alatt 786%-kal nőtt az országgyűlési 
képviselők vagyona, most az alapfizeté-
süket 107 ezer Ft-tal emelték, amely így 

1 millió 211 ezer Ft lett. Ehhez még plusz 
pénz jön, ha bizottsági tag. Az élvonal-
ban játszó labdarúgók sem panaszkod-
hatnak a havi több millióra. Nem úgy 
a sok ezer nyugdíjas, akik havi 50 ezer 
(vagy kevesebb) Ft-ból élnek. Ebből fi-
zeti a villanyt, vizet, fűtést, szemétszál-
lítást, a méregdrága gyógyszert. Ami 
marad, abból él. Tessék eldönteni mi a 
sok, mennyi a kevés!
2. Hogyan billeg az igazság mérlege?
- Egy képviselő telefonjával szabálytala-
nul akart a kérdésére választ kapni. 

Kísérletéért több, mint 8 millió Ft bünte-
tést kapott. Az egyik TV műsor vezetőjét 
költségvetési csalás, hamis magánokirat 
felhasználása miatt 1 év 6 hónap börtön-
büntetésre ítélték 4 évre felfüggesztve. 
A közügyektől nem tiltották el. A „bün-
tetés” után két TV adó vezérigazgatója. 
Mintha nem lenne egyensúlyban a mér-
leg két oldala!

VF

KÉRDEZHETEK?

Fotók: Váti Ferenc
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A múlt havi szám „Szemét egy ügy…” 
c. cikke érzékenyen érintett néhány, 
a Makovecz lakóparkban élő becsü-
letes, környezetükre igényes embert. 
Három telefonhívást is kaptam az ott 
lakóktól, akik maguk is küzdenek már 
régóta a szemetelőkkel. De eddig ered-
ménytelenül.

Elmondták, hogy már több ízben az 
arra lakó emberek takarították, tették 
rendbe a kukák környékét, mert autóval 
is elhaladva mellette, rossz volt látniuk 
a rendetlenséget. Egy ízben a telefonhí-
vásukra Polgármester Úr is küldte már 
a közmunkásokat rendet tenni a kukák 
környékén. Ezt ismét meg is köszönik, 
de mégis tarthatatlan ez az igénytelen 
viselkedés, meg az, hogy mások után 
takarítsanak. 

Amikor a kukák körül söprögettek, 
s látták a szemét összetételét, jutottak 
arra a következtetésre, hogy valószínű-
leg máshonnan hozzák autóval ide a sok, 
nem is e kukákba való szemetet. Egyikük 
felvetette, hogy nincs is szinte pelenkás 
gyermek a lakóparkban, aki meg van, az 
a család/családok olyan rendesek, nem 
tennének ilyet, hogy az üvegek számá-
ra fenntartott gyűjtőbe szórnák a hasz-
nált pelenkát. S egyébként is van saját 

kukájuk, aminek 
tartalmát hetente 
elszállítják. Volt te-
lefonáló, aki felve-
tette, hogy hallot-
ta/tudja, vannak, 
akik nincsenek be-
jelentkezve lakos-
nak a településre, 
- de itt laknak, él-
nek Devecserben, - 
így nincs kukájuk, 
nem fizetnek sze-
métszállítást, s úgy 
szabadulhatnak meg a szemetüktől, hogy 
ebbe a „közkukába” teszik a sötétség leple 
alatt a szemetüket. Persze ez feltételezés, 
de könnyen elképzelhető, hogy valóban 
ez is létezik a szemét kapcsán. Egy má-
sik lakó, arról tudott beszámolni, hogy 
egyik esti sétája alkalmával látta, hogy 
egy furgon állt meg a nagy kukák mel-
lett, s két csuklyás fiatalember ugrott 
ki a kocsiból igen fürgén, s kétkukányi 
szemetet (velük hozott kukából) belebo-
rítottak a gyűjtőkbe. Még teli nejlonzsá-
kot is kihajítottak. Amint a sétáló embert 
meglátták, beugrottak a kocsiba, gyorsan 
elhúztak, így a rendszámot nem lehetett 
leolvasni. (Addig jár a korsó a kútra, míg 
el nem törik…) Sajnálatos és gusztusta-

lan is, de még dög-
lött tyúkot is tettek 
már ezekbe a színes 
konténerekbe, me-
lyek műanyag, üveg 
és papír szelektív 
gyűjtésére vannak 
kihelyezve, mondta 
el nekem egyik tele-
fonáló. 

A cikk miatt hoz-
zám telefonáló, kul-
turált környezetet 
szerető ember el-
mondta, hogy egy 
időben, azt tapasz-
talta, hogy amint 
hétfőn elviszik a 
szemetet, már kedd 
reggelre ismét tele 
van. De dugig! No, 

de mivel? Olyan kartonokkal, csomago-
lóanyagokkal…stb-vel, amiről egyértel-
műen látható, hogy a normál háztartá-
sokban ez nem keletkezik. S ha akarja, 
ha nem, ezt látja, hiszen erre visz az útja, 
ha a központban van dolga. Úgy vélik a 
telefonálók, talán még vidékről is hoz-
nak ide – nem szelektív – hanem válo-
gatás nélküli szemetet. Azt is felvetet-
ték a lakók, hogy be kellene kamerázni 
ezt a részt, s azzal kiszűrhető lenne, kik 
azok, akik nem a rendeltetésnek meg-
felelően, szelektíven helyezik el a kelet-
kezett hulladékot. Az autók rendszámai 
is leolvashatók lennének. Mert persze 
azért van a konténer, hogy üveget, papírt, 
műanyagpalackokat, csomagolóanya-
got helyezzenek el benne az emberek, 
de abba, amelyikbe való. Nem mellé, s 
össze-vissza, válogatatlanul. S nem ipa-
ri mennyiségben. Akinek annyi van, az 
gondoskodjon a saját hulladéka jogszerű, 
megfelelő elhelyezéséről.

Nem gondoltam, hogy az a kis írás 
ilyen vihart kavar. Semmiképpen nem 
volt szándékom a Makovecz lakópark-
ban élőket, sem senki mást megbántani.

Valaha úgy nevelték az embereket, Is-
ten szeme mindent lát… Vagyis, ne te-
gyél olyat (sem világosban, de még sö-
tétben sem, ha senki emberi lény sem 
látja), ami ellenkezik a jól neveltséggel, 
a tisztességgel, becsülettel, a józan ész 
szabta szabályokkal, a törvényekkel, de 
még csak a jó ízléssel is. Ma Isten szeme 
(mit számít?), helyette kamerákat kell 
működtetni… Ugye milyen nagy kár!

MMK

ISMÉT A SZEMETELÉSRŐL…



- 12 - Alapítva 1927-benSport

A Devecseri SE, ha csak a tabellákat 
nézzük, a megyei bajnokság középme-
zőnyében van. Igaz, a szurkolók most 
nem lehetnek a lelátón, akik bíztatnák 
a labdarúgókat. 

A felnőtt férfi csapat a megyei bajnok-
ság I. osztályában a nyolcadik, az U19-
esek a tizenharmadik, míg a női focisták 
az ötödik helyen állnak jelenleg. A férfi 
felnőtt csapat esetében a város lakói ré-
széről elvárás az első osztályú szereplés.

A Bozsik program kivételével nem állt 
meg a bajnokság – kezdtük a beszélge-
tésünket Kocsy Miklós elnökkel, Heizler 
Gábor szakosztályvezetővel és Horváth 
Géza technikai vezetővel. Gyakorlatilag 
ez azt jelenti, hogy ugyan az U7, U9, 
U11, U13 korosztály nem versenyez, 
de edzéseik nekik is vannak. Az U11 és 
U13 kiemelt csapatként szerepel a Bozsik 
programban, ilyen ellenfelek ellen, mint 
a Szombathely, Kőszeg, illetve az Illés 

Akadémia.  
Az U14, U16, U19 a nagypályán, illetve 

a futsal bajnokságban is pályára lép. Ezen 
felül a felnőtt női és férfi csapat is szere-
pel a megyei bajnokságban. Az öregfiúk 
szereplése jelenleg nem lehetséges. 

Sajnos a koronavírus rányomja a bé-
lyegét az utánpótlás nevelésre, mivel van 
olyan szülő, aki nem meri elengedni a 
gyerekét az edzésre, ennek ellenére eddig 
sikerült mindig kiállítani a csapatokat. 
Igaz ez a jelenség nem egyedi, nemcsak 
a Devecseriek szembesülnek vele. Az 
utánpótlás esetében az is gond, hogy az 
esti edzések után a gyermekeknek kivi-
lágítatlan út mellett kell hazamenniük. 

A női csapat most alakult újjá, és nem 
szeretnék a kezüket elengedni. Hosszabb 
távon gondolkoznak a csapat fenntartá-
sában. Természetesen várják azon höl-
gyek jelentkezését, akik szívesen fociz-
nának a városunkban. 

Megyei I. o. férfi bajnokság  

1 Tihany 45 p 
2 Ajka Kristály            42 p 
3 Balatonalmádi            39 p 
4 Úrkút                         37 p 
5 Tapolca                         34 p 
6 Pét                          31 p 
7 Fűzfő                         30 p 
8 Devecser            26 p
 9 Magyarpolány            24 p 
10 Sümeg                         23 p 
11 Várpalota             15 p 
12 Badacsonytomaj           13 p 
13 Herend                           8 p 
14 Gyulafirátót                     8 p 
15 Csetény              4 p 

Pontvadászat 2021. 
március 25-i állapot 
szerint  

A CÉL A MEGERŐSÖDÉS ÉS AZ ÉRTÉK TEREMTÉS

100% UV szűrővel ellátott
fényresötétedő lencsék 

30%
kedvezménnyel.

A VÉDELEM
A LEGFONTOSABB.
Egész szervezetének és
a SZEMÉNEK is.

Az akció 
április 1–30-ig tart. 

A részletekről 
érdeklődjön üzletünkben!

Devecser, Kossuth u. 11.
Telefon: 30/239-2103

Nyitvatartás: H., Sz., P. 9-15-ig
DEVECSERI OPTIKA
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Megyei I. o. U19 férfi bajnokság 

1 Várpalota             46 p 
2 Tihany                         45 p 
3 Balatonalmádi            43 p 
4 Pét   
           38 p 
5 Fűzfő  
           33 p 
6 Magyarpolány            33 p 
7 Badacsonytomaj           26 p 
8 Úrkút                             26 p 
9 Tapolca             23 p 
10 Gyulafirátót            22 p 
11 Ajka Kristály                  13 p 
12 Herend                         12 p 
13 Devecser              6 p 
14 Sümeg                           4 p
15 Csetény              4 p 

Devecsertől 1 pont levonva.

Megyei Női bajnokság

 1 PELC - Nyárád            19 p
2 Fűzfő                         16 p 
3 Gyulafirátót                   13 p 
4 Veszprém FC U19          7 p 
5 Devecser                          0 p  
Áprilisi mérkőzések  

Megyei I. o. férfi bajnokság  

04.03. 14:30 (U19) és 16:30 
Devecser - Fűzfő 
04.10. 15:00 (U19) és 17:00 
Ajka Kristály - Devecser 
04.17. 15:00 (U19) és 17:00 
Devecser - Pét  
04.24. 15:00 (U19) és 17:00 
Gyulafirátót - Devecser   

Megyei női bajnokság  

04.04. 10:00  Veszprém - Devecser 
04.11. 10:00  Devecser – PELC 
– Nyárád  
04.17. 10:00 Gyulafirátót - Devecser 

A Devecser SE részt vesz egy országos 
akkreditációs programban is: ha megfe-
lelnek az előírásoknak, akkor grassroots 
klubbá válhat az egyesület. Amennyiben 
az egyéves folyamat végén sikerül elérni 
a minősítést, akkor a klub többletfor-
rásokhoz juthat. Jelenleg az egyesület 
időarányosan teljesített minden, az akk-
reditációval kapcsolatos feladatot.

A 2014-ben épült sportlétesítmény 
fenntartásában, a víz és áramdíjak tekin-
tetében az önkormányzat vállal szerepet. 
TAO-s pályázat keretében már három 
éve napelemekkel lett ellátva az épület, 
és ezzel már szinte önfenntartóvá vált a 
létesítmény az áram tekintetében. Így a 
várost ezzel a költségekkel már teher-
mentesíteni tudják. A korábban önkor-
mányzati dolgozó karbantartó is már 
az egyesület alkalmazásában van. Amit 
tudtak, azt megcsináltak saját maguk, 
mint például a lelátó lefestését, melyhez 
az Önkormányzat biztosította az anyagi 
fedezetet. Ugyanakkor az épületen talál-
ható falburkolat javítására jelenleg nincs 
pénzügyi lehetőségük. 

A klub az utóbbi években fenntartá-
sát a TAO pályázatok szűkös keretéből 
próbálja biztosítani.  Az Önkormányzat 
nehéz anyagi helyzete csak igen szűkös 
lehetőséget biztosít az egyesület támoga-

tásához, amit tovább ront a pandémiás 
helyzet. Ennek következtében az egye-
sület a mindennapokban a fennmara-
dásáért küzd.

Még ebben a nehéz helyzetben is si-
került pályázati források segítségével az 
utánpótlásedzők foglalkoztatását, va-
lamint a sporteszközök megvásárlását 
megoldania az elmúlt időszakban.   

A Devecseri SE az idei évben az idei 
műkődési költségeinek, illetve pálya-
fenntartási költségeinek megteremtése 
mellett létesítményekre is pályázik. A 
tervek szerint a régi strand helyén, az 
iskola mellett egy nagyméretű műfüves 
pálya készülne el, lelátóval és világítással 
és kiszolgáló helyiséggel. A sportpályánál 
pedig egy kisméretű fedett pálya épülne. 
Ez utóbbi fűthető lenne, és több célra 
is lehetne használni. A pályázat bruttó 
350 millió forint összegbe kerülne, az 
idén pedig önerő nélkül beadható. Az 
önkormányzatnak így csak a szükséges 
terület átadását, és annak közművesíté-
sét kell vállalnia. 

A Devecseri SE jelenleg több,  mint 
száz személynek biztosít lehetőséget a 
sportolásra.  Teszi ezt úgy, hogy szinte 
már erőn felül teljesít.

MI
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Hozzávalók: 4 tojás (normál méret)
  20 dkg porcukor
  20 dkg liszt
  10 dkg darált dió
  1 tasak sütőport

4 tojássárgáját, 20 dkg porcukorral, 3 
evőkanál vízzel jól kikeverjük. 10 dkg 
darált diót, 20 dkg lisztet, 1 sütőport, és 
még 7 evőkanál vizet adunk hozzá. Végül 
fakanállal óvatosan beledolgozzuk a 4 to-
jás felvert habját. Sütőpapírral kibélelt, 
közepes (32×23 cm) nagyságú tepsibe 
öntjük, sütjük. 

Ha elkészült, krémet készíthetünk bele. 
Középen elvágva megtöltjük vaníliás, 
vagy kakaós ízű krémmel. De fogyaszt-

hatjuk csak „simán” is, vagy még sütés 
előtt magozott meggyet hinthetünk bele, 
akkor „szaftosabb” lesz a falat a szánk-
ban. Lehet dió helyett darált mákot is fel-
használni – persze akkor mákos-kever-
tet sütöttünk. Mák felhasználása esetén 
kitűnően ízesít még egy púpos teáskanál 

őrölt fahéj. Gyors, finom sütemény! A 
tetejére csokoládémázat is tehetünk, s 
egy fél diót díszítésül. 

Jó munkát! S remélem, jól sikerül min-
denki örömére!

MMK

Az erdő- és vegetációs tüzek szempontjá-
ból a tavasz a legveszélyeztetettebb idő-
szak, ilyenkor Magyarországon évente 
több ezer helyen keletkezik tűz. A sza-
badtéri tűzesetek legtöbbször emberi 
gondatlanságra vezethetők vissza.

Sok esetben, az előző évből megmaradt 
elgazosodott növényzet felszámolása ér-
dekében, a terület gazdája szándékosan 
gyújt tüzet. A katasztrófavédelemnek 
azonban nagy erőfeszítést igényel, és je-
lentős többletköltséget okoz a lángok 
megfékezése, és a tűz által veszélyez-
tetett területek védelme. A gondatlan 
magatartás természeti és anyagi károkat 
okozhat, valamint emberi életet veszé-
lyeztethet, és további veszélyt jelent az 

élet- és vagyonbiztonságra, hiszen amíg 
a tűzoltók a szabadtéri tüzekhez vonul-
nak, addig érkezhet olyan bejelentés, 
melynél az emberi élet mentése lenne 
az elsődleges feladat.

Hazánkban széles körben elterjedt a 
kerti hulladékok és az avar elégetése. 
Kevesen tudják azonban, hogy ez a te-
vékenység mennyire káros a környezet-
re és az emberi egészségre. Az értékes 
szerves anyagból az égetés során hamu 
keletkezik, amely csak korlátozott meny-
nyiségben alkalmas talajerő-utánpót-
lásra. Ezzel szemben komposztáláskor 
maradéktalanul elbomlanak a növényi 
részek, és hasznos humusz keletkezik. 

Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen 
égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat, 
óriási légszennyezést okoz. A nagy szeny-
nyezést elsősorban a rossz légellátás, az 
alacsony égéshőmérséklet, magas ned-
vességtartalom okozza. Például a növé-
nyi részekben lévő szén ugyan oxidá-
lódik, de csak részben, és szén-dioxid 
helyett szén-monoxid keletkezik, amely 
kis mennyiségben is mérgező. 

A növényi hulladékok feldolgozásáról 
elmondható, hogy szinte valamennyi 
kerti hulladék és avar komposztálható. 
A komposztálás során elkerüljük a hatal-
mas légszennyezést, értékes humuszhoz, 
növényi trágyához jutunk. 

NAGYANYÁINK SÜTÖTTÉK 

TŰZGYÚJTÁS SZABÁLYAI SZABAD TERÜLETEN
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VÍZSZINTES: 1./ Kányádi Sándor megfejtendő versrészletének első fele (Zárt betűk: B, O, O, Ó) 11./ Sír, zokog népiesen 12./ 
Áru értéke 13./ Játék pénz 14./  Oszlopsorral fedett utcarész 16./  Győrhöz közeli város 17./  Olaszország, Norvégia, Ausztria 
autójele 18./ 13 tábornok vértanúságának városa 19./ Franz Kafka regény: A …  20./ Tép szélei! 21./ Nyílás 23./   Valakit meg-
figyelő 25./ Vita közepe! 27./ Kén, Ittrium, Kálium vegyjele 29./ …. – pocs 31./ Láz szélei! 32./ Nemesgáz 34./ A szervezet 
„motorja”37./  Győr eleje! 38./ Rudolf – féle szám 39./ Anglia autójele41./ Véd 43./ Gallium vegyjele 45./ Egyik vércsoport 
47./ Angol hosszmérték 49./  Szemével figyel 51./  A Tüskevár írója (…… István)  54./ Kettős 55./  Tavasz érkezése

FÜGGŐLEGES: 2./  Szaglószerv 3./ Lyukas népiesen 4./ Van ilyen hegedű és rigó! 5./ Doktori cím rövidítve 6./  Gyönyörű 7./ 
Napszak 8./ Eger közepe! 9./ Ittrium és Titán vegyjele 10./  Néhai operett primadonna  (…… Hanna) 14./  Kányádi Sándor 
megfejtendő versrészletének  második fele (Zárt betűk: P, I, H, A)  15./  Cipész szerszám 22./ Van ilyen csiga is! 24./  Ennek 
az országnak Tallin a fővárosa  26./ Ausztria, Svédország autójele 28./ Az idézett versrészlet írója  (……. Sándor)  30./  szúr 
a szúnyog 31./ Monoszlóm élt író (……. József)  33./  Gally 35./ Ózd közepe! 36./ A színház igazgatója Rudolf Péter 40./ Ket-
tőzve: Gyermekjáték 42./  Szombathely melletti teleülés 44./  Ausztria és Franciaország autójele 46./ Van … forrón szereti! 
46./ Bajnokcsapatok Európa Kupája (Rövidítve)  48./  Rágógumi márka közepe! 50./ Zaj szélei! 52./ Teke közepe!  53./ Sze-
mélyes névmás    

KERESZTREJTVÉNY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 15

14 15 16 17

77 18 19 20

71 73 74

25 26 27 28

29 30 31

32 33

34 35 36 37

39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54

55
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Kikapcsolódás

MOSOLYPERCEK  -  BÖLCSELETEK
• A karantén ideje alatt teljesen normális, ha valaki 

a szobanövényeihez, a tárgyaihoz, a konyhában az 
edényeihez beszél. Csak akkor kell pszichiáterhez 
fordulni, ha azok válaszolnak is.

• A pálinka szívinfarktust is okozhat, ha véletlenül leejted a 
teli palackot…

• Reggelizni mentem, ha nem jönnék 12.30-ig, akkor már 
ebédelek is.

• A konklúzió akkor keletkezik, ha már lusták vagyunk 
tovább gondolkozni.

Matematikai feladvány
K. Elek betöltötte 63. évét, Z. Klaudia pedig 24 éves. Még a 
tavaszban, 27 nap múlva házasságot kötnek. Kérdés: Mennyi 
pénz van összesen K. Elek bankszámláján?

Alapos indok
Állásinterjún a főnök a jelentkezőnek mondja:
- Elég  magas fizetést kér ahhoz képest, hogy nincs semmi 
szakmai gyakorlata.
- Azért uram, mert csak képzelje el, milyen nehéz lesz nekem 
a dolgom, ha azt sem igazán tudom, mit kell csinálnom…

MMK

Szeretettel köszöntjük városunk 
legifjabb lakóit:

Kancsó Melodi Éva  2021. 03. 18.
anya.: Horváth Cintia

Károlyi Medárd  2021. 03. 21.
anya: Marosán Edina, apa: Károlyi László 

Lóczi Hella  2021.03.24. 
anya: Fekete Fanni Alíz, apa: Lóczi Gergely

Sok örömet és jó egészséget kívánunk a 
családoknak!

GÓLYAHÍR


