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Majdnem nyárias az idő. 
Szinte kánikulai a meleg. A 
múlt héten még begyújtot-
tunk, városszerte füstöltek a 
kémények, virradatkor kesz-
tyűs kézzel fogtuk a bicikli 
kormányszarvát, és a piaci 
kofák a portékájukat kínál-

va pirosló orral, nagykabátban dideregtek. Most 
meg? Huszonhét fok. Árnyékban. Így mondta 
valamelyik tévécsatorna meteorológusa. Csak te-
kintgethetünk: ugyan hol marad a tavasz? Hírlik, 
megint megeszi a kutya, mint tette tavaly. Pont 
miképpen a barackra is körösztöt vethetünk. A 
gyümölcsösökből hazatérő gazdák képe keser-
ves, komor: elég volt a minapi, alig valamicske 
kora hajnali, reggeli fagyot hozó lehűlés – az arra 
érzékeny, szerencsétlenebb, huzatosabb helyen 
fakadó barackvirágok, rügyek menten elfeketed-
tek. Hiába. A kajszibarack sértődékeny fajta. Mint 
az asszonynépség – fázós pukkancs. Ha nem a 
kedve szerinti szélvédett, napos helyen van, kikí-
mélve, babusgatva: könnyen meggondolja magát. 
Olyankor jó, ha hétévente ad rendesen, ahogy il-
lik. (Na jó. A nők ettől azért valamivel sűrűbben 
kiengesztelhetőek.) Ahogy tavasz úrfi  cserbenha-
gyott bennünket, úgy az ősz sem a szokványos 
módon szolgálta ki a rámért idejét. Október ele-
jén, egy vasárnap délután még megmártóztam a 
Tiszában, néhány tempó erejéig körbeúsztam a 
mólót, hogy aztán hétfőn – majdnem szó szerint 
– a fürdőgatyát egyenesen a bélelt kabátra cserél-
hessem. Minden átmenet híján a vénasszonyok 
nyara után ajtóstul rúgta be magát a tél. Amilyen 
kemény legényként indított, olyan puhánynak bi-
zonyult őkelme. Korán ellőtte a poénjait. Havat 
alig hozott, a csikorgó mínuszokból sem mutatott 
kirívóan sokat, s amint elmúlt a január, elerőtle-
nedve, szégyenszemre kullogott vissza oda ahon-
nét jött. Hetekig esett, sírtak a fellegek, takony idő 
járt a lába nyomán. Bosszúból, istenhozzádként 
ide lehelte azt a kis fagyot. Éppen csak annyira 
tellett neki, hogy a pálinkát tisztelő férfi társakat 
megszomorítsa. Leshetjük, mikor lesz újból ol-
csó a fi nom illatú kajszi literje. Ami kevés meg-
maradt, arra szemet vetettek, igényt tartanak a 
háziasszonyok. Sovány vigasz az nekünk, ha 
néha ráfanyalodhatunk egy-egy baracklekváros 
kenyérre, a macskának való palacsintára. És a 
litty-lötty kompót sem csitítja háborgó lelkünket, 
akármilyen mézédes, ha nincs hozzá elegendő 
sült oldalas, bécsi- meg karajszelet. Hisz enni 
szeretünk. Mifelénk kinevetik az olyat, aki a ha-
sán spórol. Akit efféle emberi ostobaság terhel, 
az még életében nem álmodott jóízűt. A jó has, 
a jó gyomor ugyanis a jó álom titka: tartja a népi 
bölcsesség, és alighanem igazat muszáj adnunk a 

tapasztalatból merített ősi mondás megfogalma-
zójának. Amennyiben e kinyilatkoztatás megáll-
ja helyét, az elmúlt hétvégén, hétfőre virradóra 
igencsak sokan jó mélyen alhattak, furcsábbnál 
furcsábbakat álmodva. A négyévenkénti bérmál-
kozások vasárnapján tömött vendéglők fogadták 
az ünnepi ebédre meghívottakat, és nem akadt 
olyan kanizsai utca, ahol legalább egyvalaki ne 
a bérmálkozás miatt nyüzsgött volna: lett légyen 
szó nagyszülőkről, ángyikákról, komákról vagy 
bérma- és vér szerinti szülőkről. Meglehetősen 
nagy léptékűre, mondhatni impozánsra sikere-
dett az a nap. Hétágra sütött a nap. Még a falusi 
kutyák is fasírttal szaladgáltak. Sokat és jót eszik, 
aki Bácskában jár – ehhez tartotta magát minden 
környékbeli házigazda. Odahaza, az udvarokon, 
a teraszok, a sátrak alatt megrendezett ebédek, 
majd a késő délutáni estebédek a csöndös temp-
lomi áhítatot odahagyva alkonyatkor már inkább 
vidám tivornyába hajlottak. Előkerültek a hang-
szerek. Némely zsémbes, rossz epéjű kanizsai 
szerint viszont egyik-másik házi ünnepséget ele-
ve kisebbfajta lakodalomként indították, amiket 
csak tetézett az ünneplőbe öltözött rokonság által 
hozott ajándékok tömkelege. Ez is afféle éjfekete 
cinizmus, tömény irigység az okozója. Orvossága 
nincs: az ilyen – folyton morgolódó – polgártár-
sunkat leghelyesebb vasvillával útba igazítani. 
Mert az az igazság, hogy a bőség kosarából ezúttal 
az is jóllakhatott, aki hasfájós. Nincs itt szegény-
ség – hajolt hozzám közelebb egy ismerősöm –, 
mert amíg a húst hússal bírjuk tálalni, és számo-
latlanul döntheti magába mindenki a sört-bort-pá-
linkát, addig vajmi kevés az okunk, fölösleges az 
aggodalmunk a nyomortól való félelmekre. 

Panaszkodni természetesen ettől még szabad! 
Milyen jóleső is olykor az elégedetlenségünk-

nek hangot adni!
Kicsit kirázni a szánkat. Elvégre mindig az 

kiabál, akinek van. Megszoktuk már. Mifelénk 
egy jeruzsálemihez hasonló siratófal kevés lenne: 
egész panaszfa-sorokat kéne ültetnünk a tövébe, 
hogy ki-ki kedvére kiszontyologhassa magát, 
öklét rázva az ég felé dühönghessen kedvére. Az-
tán (hogyhogy-nem), amikor rávisz a kényszer, 
mindig helyrezökkentjük az életünket. Legalább 
olyan szinten, hogy máról holnapra eléldegélünk 
valahogy. Ilyen túlélő kompánia a bácskai ma-
gyar. Az Isten se tudja, miként csináljuk. Kerül tü-
zelőfa a sufniba, zsír a bödönbe, zsebpénz az uno-
káknak, az utódoknak szerény nyaralásra való. 

Aztán – ha igaz lesz, nem kiabáljuk el – a 
szilva meg a birs sosem hagyott még bennünket 
szomjazni. Szükség is lesz minden decire a ke-
délyek csillapításához: e hónap végén országos 
választások elé nézünk…

Pósa Károly

Pálinkaszagú április
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VISSZAPILLANTÓ
2016. 03. 29. – 2016. 04. 04.

HATÁRON INNEN
A Közigazgatási Bíróság a Magyar 
Mozgalom-VMDK javára döntött, 
amikor megállapította, hogy érvé-
nyes  a „Magyar Mozgalom – hogy 
változtassunk! – Dr. Korhecz Tamás 
– VMDK” elnevezésű óbecsei önkor-
mányzati jelöltlista. Döntésével a Köz-
igazgatási Bíróság megsemmisítette az 
Óbecsei Választási Bizottság korábbi 
döntését, amely a listát érvénytelennek 
nyilvánította.

Az egykori Jugoszlávia területén el-
követett háborús bűnöket vizsgáló Há-
gai Nemzetközi Törvényszék március 
31-én kihirdetett ítéletében – nem kis 
meglepetésre – minden vádpont alól 
felmentette Vojislav Šešeljt, a hábo-
rús és emberiesség elleni bűnökkel vá-
dolt szerb ultranacionalista politikust.
Šešelj felmentését követően Horvát-
ország már másnap 20 évre kitiltotta 
a szerb politikust az országból, aki 
korábban nyilvánosan horvát zászlót 
égetett és szexuális alapon sértegette 
Kolinda Grabar-Kitarović horvát ál-
lamfőt.

Április elsejétől a közüzemi szolgálta-
tók részére átlagosan 12,7 százalékkal, 
a háztartások esetében pedig 11,8 szá-
zalékkal lett olcsóbb a földgáz Szerbi-
ában. Nem áprilisi tréfa volt. 

Szerb nemzetiségű elkövetők dobtak 
robbanószerkezetet vasárnap hajnal-
ban a koszovói Zubin Potokban arra a 
sportcsarnokra, ahová a nap folyamán 
később Aleksandar Vučić szerb kor-
mányfő ellátogatott. 

Szabadkára érkezett hétfőn a „Külhoni 
magyar fi atal vállalkozók éve” prog-
ram. A Kárpát-medencei körút során 
14 helyszínen tartanak előadásokat és 
konzultációkat, illetve pályázhatnak 
vissza nem térítendő támogatásra a 40 
évnél fi atalabb vállalkozók a magyar-
országi Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság és a Design Terminál együttműkö-
désében.

Öt év után először ült össze a magyar–
szerb kormányközi kisebbségi vegyes 
bizottság, amelynek feladata a szerbiai 
magyarság és a magyarországi szerb-
ség gondjainak orvoslása. Az összejö-
vetelre hétfőn került sor Szabadkán. 

A Szerbiai Villanygazdaság hétfőn ar-
ról tájékoztatott, hogy meghosszabbí-
tották a villanyszámla kedvezményes 
befi zetésének határidejét, s a jövőben 
azoknak jár az ötszázalékos enged-
mény, akik a hónap 28-ig törlesztik 
áramtartozásukat.   

HATÁRON TÚL
Idiótának nevezte az egyiptomi kül-
ügyminisztérium azt az egyiptomi–
amerikai állampolgárságú férfi t, aki 
leszállásra kényszerítette az EgyptA-
ir gépét Cipruson. A férfi  azért akart 
„benézni” Ciprusra, hogy átadjon volt 
feleségének egy négyoldalas levelet, 
melyben minden bizonnyal érzelmei-
nek és a menedékjognak a fontosságát 
ecsetelte.

A francia hatóságok felszámoltak egy 
újabb, több száz fős illegális migráns-
tábort szerdán Párizs északi részén. 
Tavaly június óta ez már a tizennyol-
cadik hasonló akció volt a francia fő-
városban.

Őrizetbe vették az Iszlám Állam 
dzsihadista szervezet 18 toborzóját 
Moszkvában – közölték múlt szerdán 
belügyi forrásokra hivatkozva orosz 
hírügynökségek.

Páncélos dandárt telepít Kelet-Euró-
pába az Egyesült Államok – jelentette 
be közleményében az amerikai had-
sereg Európában állomásozó erőinek 
főparancsnoksága, de konkrét célor-
szágot nem nevezett meg. 

Beomlott egy építés alatt levő felüljá-
ró az indiai Kalkuttában. Legalább 14 
halottja van a tömegbalesetnek, 150-
en a törmelék alá szorultak.   

A szíriai kormányerők egy hete fog-
lalták vissza Palmürát, az UNESCO 
világörökségi listáján szereplő rom-
várost az Iszlám Államtól. A katona-
ság a romok közelében egy 42 holt-
testet rejtő tömegsírt talált, a meg-
gyilkolt civilek között nők és gyere-
kek is voltak.

Mintegy ezerötszáz embert szabadí-
tottak ki az iraki biztonsági erők az 
Iszlám Állam dzsihadista szervezet 
egyik börtönéből. A biztonsági erők 
a nyugat-iraki Anbár tartományban 
lévő Hít város visszafoglalására in-
dított támadás során, szombaton buk-
kantak rá a terrorszervezet hatalmas 
föld alatti börtönére, és mindenkit ki-
szabadítottak. Nagy részük civil lakos 
volt.

Megérkezett hétfőn az első vissza-
toloncolt menekülteket szállító két 
hajó a görög Leszbosz szigetéről a 
nyugat-törökországi Dikili városába 
– jelentette az Anadolu török állami 
hírügynökség. A hajókon összesen 
131 pakisztáni és bangladesi migráns 
és ugyanennyi rájuk felügyelő rendőr 
tartózkodott.

A világelső Novak Đoković győzel-
mével ért véget a Miamiban megren-
dezett tenisztorna, miután a címvédő 
a fi náléban 86 percnyi küzdelem után 
6:3, 6:3-ra nyert a japán Kej Nisiko-
ri ellen. A szerb teniszező hatodszor 
nyerte meg a miami tenisztorna férfi  
versenyét. 

Összeállította: Bödő Sándor
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K Ö Z É R D E K ŰK Ö Z É R D E K Ű

Jelenlegi összetételében egy héttel ezelőtt utolsó rendes 
ülését tartotta a testület. Annak ellenére, hogy a napirend zö-
mét az intézmények és vállalatok múlt évi munkájának il-
letve idei munkatervének elfogadása alkotta, a 27 napirendi 
pontot majd négy órán át tárgyalta a testület. 

A határozatok kevés kivétellel többségi szavazással szü-
lettek meg. Az UKROK ellenzéki képviselőcsoport külö-
nösen a polgármester által előterjesztett, a Községi Tanács 
tavalyi munkájáról szóló jelentést kifogásolta, mert szerinte 
nincsenek valós eredmények a beszámoló mögött. Vélemé-
nyüket Huzsvár Ervin polgármester-helyettes választási po-
énszerzésnek minősítette. Vitatták továbbá az Egészségház 
tavalyi munkájáról szóló jelentés adatait is, mert szerintük a 
több mint 50 millió dináros veszteség nem most keletkezett, 
azzal az önkormányzatnak már korábban is foglalkozni kel-
lett volna, ugyanakkor kifogásolták a röntgengép beszerzésé-
nek illetve a röntgenkabinet felújításának körülményeit és az 
arra költött pénz összegét is. Dr. Körmöczi László igazgató 
magyarázatot adott az ellenzéki felvetésekre, de az önkor-
mányzat hathatós támogatása ellenére, amelyet az utóbbi 
években nyújt az Egészségháznak, maga sem tudott megol-
dást javasolni a problémára, amelyet elsősorban az országos 
szinten meghozott, az egészségügyi intézményekre nézve 
kedvezőtlen döntések okoztak.  

A képviselők döntöttek néhány köztulajdonban lévő in-
gatlan státusáról is. Így, egyebek mellett a fogyatékkal élő, 
hátrányos helyzetű fi atalokkal foglalkozó Magyarkanizsa 
Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ elkapta 
használatra azt az ingatlant a községtől, amelyben már sok 
éve működik. 

– Erre a döntésre azért volt szükség, mert elindítottuk a 
licence megszerzésének folyamatát, amit azonban csak úgy 
kaphatunk meg, ha van objektum a használatunkban – mond-
ta Terényi Lívia, az intézmény igazgatója. 

Elfogadásra került a község 2015–2020-as ifjúsági cselek-
vési terve, amelybe bekerült a mintegy 300 megkér-
dezett fi atal használható javaslata is.  

– A 2015–2020 közötti időszakra vonatkozó 
cselekvési tervet egy fi atal aktivistákból álló, 
hétfős munkacsoport dolgozta ki. A terv négy fő 
irányvonalra épül. Az első a fi atalok intézményes 
és intézményen kívüli oktatása, a korszerű oktatási 
módszerek alkalmazása, a tehetséggondozás és 
a hiányszakmák gyakorlati megismertetése a 
fi atalokkal. Ezután következik a foglalkoztatás, 
mert a magyarkanizsai községben is ez az egyik 
legnagyobb gond. Itt szeretnénk folytatni a már 
megkezdett gyakornoki programot, amelybe 
bevonjuk a község vállalkozóit. Külön hangsúlyt 
kívánunk fektetni a kezdő vállalkozókat 
segítő Start Up programokra, mivel ez is az 
önfoglalkoztatást segíti. A harmadik irányvonal a 
fi atalok tájékoztatása és a velük való folyamatos 
kommunikáció. Ezt egyrészt egy interaktív 
weboldal segítségével, a www.youthka.rs on-

line felülettel szeretnénk elérni, ahol a fi atalokat is várjuk 
tartalomszerkesztésre. Meg kívánjuk emelni a fi atalokhoz 
szóló és általuk készített médiatartalmak számát, és kialakítani 
egy kommunikációs csatornát a diákok, a diákparlamentek és 
a döntéshozók között. A negyedik irányvonal pedig az aktív 
és minőségi szabadidő eltöltése, amelyet már az általános 
iskolások körében is szeretnénk népszerűsíteni – tájékoztatott 
Bödő Marianna, a munkacsoport egyik tagja.  

A képviselők a továbbiakban jóváhagyták a szabadkai Re-
gionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Kft. tavalyi 
munkajelentését és 2016-os ügyviteli programját, valamint 
a Zentai Történelmi Levéltár 2015-ös munkájáról szóló je-
lentést, de az önkormányzati alapítású intézmények és köz-
vállalatok, a rendkívüli helyzetek magyarkanizsai községi 
törzskara, a tavaly év végén megszüntetett Községi Gazda-
ságfejlesztési Alap és a Községi Közigazgatási Hivatal ha-
sonló jelentéseit is.

A mezőgazdasági területek védelmének, rendezésének 
és használatának idei programjáról szóló döntéshozatalt el-
napolták, erről valószínűleg még az április 24-i választások 
előtt rendkívüli ülésen döntenek majd a képviselők.

Bödő S.

Elfogadták az ifjúsági cselekvési tervet
– A Községi Képviselő-testület megtartotta XXXII. ülését –

Időjárás-előrejelzés
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E S E M É N Y T Á RE S E M É N Y T Á R

Múlt pénteken a kanizsai városi kép-
tár helyi, horgosi és szegedi lovas em-
berekkel telt meg. Olyanokkal, akik a 
lovakkal együtt élnek, a mindennapjak 
részét képezi a jószággal való törődés. 
Értik, fölvállalták az állataik gondozá-
sát, ugyanis alaptermészetüknél fogva 
maguk szeretik etetni, ápolni a hátasa-
ikat, foglalkozni a sörényes, patás tár-
saikkal, és törődni az istállóik környe-
zetével.  Mert mint Gyarmat István 
lovas gazda fogalmazott: lehet a virágos, 
díszített udvart, a gyepet kikímélve, 
folyvást csak a külvilágnak hencegni a 
négylábú kedvencekkel. Csakhogy az 
nem lótartás, hanem arcoskodó fennhé-
jazás. Az adai Lovas Klub megalakulásának körülményeit 
elemezve a másik vendég, a szervezet vezetőségi tagja – Illés 
Ferenc – elmondta, hogy az ottani tömörülést is a ló szere-
tetének igénye hívta éltre. Az évek során, megerősödvén a 
klub számos követővel gazdagodott, akiket korra és nemre 
való tekintet nélkül a lovazással együtt járó öröm megélése 
hozott egy tető alá.

Ahogy sűrűsödik az ember körül az információáradat, a 
kor modernitásából fakadó megannyi stresszhelyzet, úgy for-
dul megint a fi gyelem a háziállatok felé. Már a legszűkebb 
lakásban is találni egy-egy aranyhörcsögöt, tengerimalacot. 
De aki teheti, mert udvara van – kutyát, macskát, nyulat, leg-
alább valami kisállatot vesz a gyerekének. Az ilyen szülő ha-
marosan rádöbben: a szőrös, tollas, netán pikkelyes kedvenc-
cel való bánásmód, a rendszeresség egyfé-
le kötelességtudatot nevel a fi atalokba, és 
a háziállatok jelenléte jótékonyan oldja a 
felnőttek feszültségekkel teli mindennap-
jait is. Hát még ha olyan intelligens társsal 
kötjük össze a sorsunkat, mint egy ló! A 
kutya után talán a legrégebbi szelídítésünk 
eredménye, amit az évezredek során nem 
csak kísérőként, igavonóként, a munkában 
segítő barátként ismerhettünk meg: a ló, 
a nemessége révén sokszor példát tudott 
mutatni a gazdájának – az embernek is. 
A gyakorlatban is sűrűn megmutatkozik 
ló és ember egymásrautaltsága. Az adai 
lovasok a tavalyi esztendőben bő egy he-
tes túrán megtapasztalhatták, mekkora 
erő, akarat, a lovas gazdájuk iránti hűség 
és bizalom jellemzi a hátasokat. A Tisza 
vajdasági szakaszát körbekerülő túrájuk 
igazi próbatételt jelentett minden résztve-
vőnek. Átlag napi negyven kilométeres tá-
vot nyeregben végigülve, majd táborozva, 
kevés pihenővel sikerült minden szakaszt 
a várakozásoknak megfelelően teljesíteni. 
A túra legidősebb lovasa a hatvanhatodik 

évében járt, a legfi atalabb meg alig a tizenkettőt töltötte. Az 
eseményről készült dokumentumfi lmben megszólaltatva vi-
szont egyikük sem panaszkodott, sőt – kifejezték óhajukat, 
hogy a következő alkalommal is szívesen elmennének az em-
bert-lovat egyaránt próbára tévő hosszú kirándulásra. Nem 
kell majd sokáig várakozniuk. Illés Ferenc beszámolójában 
szólt arról: a terveik között szerepel, már most szervezik 
egy nyári lovas túra programpontjait, a lehetséges útvona-
lat. Céljuk a horvát–szerb–bosnyák hármas határ megjárása. 
Augusztusban tucatnyi lovas indul majd rendezett sorokban 
az egyhetesre tervezett tereplovaglásra, amelyek állomásain, 
a nyugat-bácskai falvakban, a kistelepüléseken szándékaik 
szerint nem csak szállásra, ellátmányra lelnek, de a jelenlé-
vőkkel megismertetik a régió nevezetességeit is.

-y

Lóháton a Délvidéken
– Adai lovasok voltak kispiaci Rákóczi Szövetség vendégei –

Programajánló!
Pénteken, április 

8-án, 16 órától a Cnesa 
OMI pinceklubjában 
a Rákóczi Szövetség 
szervezésében Szerbia 
a 2016-os választások 
tükrében - Dr. Ördögh 
Tibor politológus elő-
adása lesz megtekint-
hető. Az elemző beszél-
getésen közreműködik 
Kávai Szabolcs és Pósa 
Károly.

Szintén pénteken, április 8-án, 19 órától a Cinema Filmműhely Fil-Kép-Tár 
című sorozatának következő állomásaként a Dobó Tihamér Képtárban levetí-
tésre kerül az Eltüsszentett birodalom című régi magyar mesefi lm, Soós József 
főszereplésével. 

Szombaton, április 9-én, 18 órától a Dobó Tihamér Képtárban a zentai illető-
ségű Nagy Abonyi Dávid installációit és tárlatának megnyitóját tekinthetik meg 
az érdeklődők.
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Magyarkanizsán, a Tulipán utcában lakik Kecskés Mó-
nika, aki családjával együtt az egészséges táplálkozás híve. 
Középiskolai végzettségű, a szakmája mellett hobbiként 
kezdett foglalkozni a mezőgazdasággal, majd bizonyos idő 
múltával változtatott a fontossági sorrenden. Így a mező-
gazdaság lett a fő tevékenység, a szakmája, a varrás viszont 
a hobbija. A tönkölybúza termesztését tűzte ki célul férjé-
vel, Károllyal együtt, valamint annak feldolgozását. 

Hogyan is kezdődött mindez, és mi volt a motiváció?
– A váltásnál az egészség megóvása volt a fő szempont, 

amely 2004-ben következett be. A szülői példa hatott ránk, 
mivel gyermekkoromban sokat tartózkodtunk a nagyma-
mánál az oromparti tanyán – kezdte a beszámolót Mónika. 
– Főként a nyári szünetben élveztük az ottlétet a többi uno-
kával, és én nemcsak megismerhettem, de megszerettem a 
földdel kapcsolatos tevékenységeket. Most, több mint 10 
éve a motiváció a tönkölybúza termesztésénél az volt, hogy 
minél egészségesebb táplálékot állíthassunk elő, elsődlege-
sen a családnak. Kicsiben kezdtük, amelyhez sok segítséget 
nyújtott a Természetgyógyász folyóirat, amelyben számta-
lan egészséggel kapcsolatos információ található.

„Amit eszel, azzá leszel” bölcs megállapítás keltette fel 
érdeklődésemet, magyarán, hogy egészségesen kell táplál-
kozni, vagyis ismerni és fogyasztani csakis az egészséges 
élelmiszereket kell (kellene)!

– Iparilag több minden, sokféle termék, élelmiszer enge-
délyezett, de mi csak azt fogyasztjuk, amit mi magunk ter-
melünk. Ebbe a munkába a fi unk, Dániel is bekapcsolódott, 
és habár nem agrártechnikumot végzett, ő is megszerette 
ezt az ökogazdálkodást – tájékoztatott az apuka. Mi önellá-
tóak vagyunk. A magunk által készített lisztet dolgozzuk fel 
kenyérnek, tésztának. A mi háztartásunkban kizárólag tön-
kölybúza található, vagyis az ősbúza, amely genetikailag 
megőrizte eredeti tulajdonságait, pl.: szabályozza önmaga 
sűrűségét, és a másfél méteres magasságával a gyomokat 
is elnyomja.

– A tönkölybúza egy növénycsoda. Már a régi rómaiak is 
ezt fogyasztották. A letelepedő magyar őseink is a szívükbe 
zárták, aztán egy időre a feledés homályába merült, mert 
megjelentek a hántolást nem igénylő, nagyobb termést hozó 
nemesített fajták – folytatta az ismertetőt Mónika –, majd 
a felhasználásról termékkészítésről beszélt. – A kenyér, a 
tészta „megalkotásánál” sohasem használok élesztőt, csak 
sütőport. Ezenkívül az üzletben is egyedül sót veszek, cuk-
rot nem vásárolok. Helyette a Stevia édesítőt alkalmazom 

minden édességhez. Tabletta és por formájában kapható a 
gyógyszertárakban. – Látja, ott az ablakban már növöget a 
cserépben az ugyanilyen nevű növény, amelyet majd kellő 
nagyság után fel fogok használni a termékeknél.

Térjünk vissza a tönkölybúzához! Mik a jellemzői, jó 
tulajdonságai?

– Nagy a fehérje-, esszenciális aminosav-, nicin-, E-vita-
min és mikroelem tartalma. Ásványi anyag- és nyomelem-
tartalma egyedülálló. Az összes B-vitamin fajta megtalálha-
tó benne, kivéve a B-12-t. Fehérjetartalma teljes egészében 
emészthető. Kovasav és szeléntartalma is magas. A tönköly 
legyengült állapotban, betegség esetén nélkülözhetetlen, az 
egészség fenntartására alkalmas táplálék. A búzából teljes 
kiőrlésű lisztet készítünk. A szemek hántolását hetente két-
szer végezzük külön helyiségben. Bizony elég poros munka, 
habár elszívót használunk. A liszt tulajdonsága, hogy gyor-
san avasodik, ezért csak frissen őrölt lisztből szabad termé-
keket létrehozni. Így nincs raktárkészletünk, de az előzetes 
kérelmeket időben teljesítjük. Megjegyzésre méltó – mondta 
Mónika –, a száraztészta-félék tojás nélküliek. A tönkölybúza 
maga is édes, így nem kíván nagy édesítést a kalácsoknál. 

Már az iskolában meg kellene ismertetni a gyermekekkel 
és előadók által megmagyarázni azt, milyen egészséges a 
tönkölybúza. A kóstolónál nem erőltetni, hiszen a gyermek 
őszinte, látni a reagálásán, ízlik-e neki vagy sem. A felnőt-
teket illetőleg pedig minél többükben tudatosítsuk azt, hogy 
változtassanak megszokott rossz étkezési szokásaikon, csök-
kentsék a nagy mennyiségű cukor használatát, és a nem ter-
mészetes anyagokat tartalmazó készételek fogyasztását. A jö-
vőben pedig mielőbb lehetőséget kellene találni a termékeink 
piacon való értékesítésére, ahol a gyártó és vásárló személyes 
kapcsolatot is tud teremteni egymással a termék alaposabb 
megismeréséért.

Záradékul mindhárman elmondták, megszerették ezt az 
ökogazdálkodást, habár ebből nem lehet meggazdagodni, de 
az egészségtudatos táplálkozást népszerűsíthetik. Az évek 
folyamán több kiállításon, kóstolással egybekötött rendezvé-
nyeken is részt vettek, pl. Topolyán, Belgrádban, Budapesten 
és természetesen községünkben is több rendezvényen. Ezek 
által kerültek ki későbbi vásárlóik. Én végül erőt, jó termést, 
és sok egészséges termékfogyasztót kívánok a szorgalmas 
családnak.

Teleki Mária 
Fotók: Iván László

A tönköly maga az élet!
A tönkölybúza termelése és egészséges termékei a Kecskés családnál
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A farsang idején több al-
kalommal szerveztek báli 
mulatságot a martonosi Tan-
dari-tanyán, hiszen igény 
mutatkozik az effajta szóra-
kozásra, kikapcsolódásra. 

A Valentin-napi bálon, 
melyet a Destinus Ifjúsági 
Szervezet rendezett meg, 
főnyereményként egy szlo-
vákiai hétvégét sorsoltak ki, 
amelyet a magyarkanizsai 
Molnár Andrea és vőlegé-
nye, Puljaji 
Goran nyer-
tek meg. 

Nagy meglepetés volt számukra, mert 
több rendezvényen is részt vettek már, 
de még sosem sikerült nyerniük. Mint 
elmondták, alkalmanként tíz tombola-
jegyet szoktak vásárolni, számukra 
fontos dátumokhoz kapcsolódó szá-
mokat választanak, most is egy ilyen-
nel sikerült megnyerni a fődíjat. Nagy 
volt az öröm, lázasan készülődtek az 
utazásra, amelyre március 18-án került 
sor.

Mint elmondták, ez az utazás annak 
kapcsán jött létre, hogy a szlovákiai 
Karva polgármestere az ottani turisz-
tikai szövetséggel karöltve kapcsolat-
ban áll a magyarkanizsai turisztikai 
szövetség vezetőségével. Egy közös 
projekten dolgoznak, melynek célja, 
hogy a szlovákiai lakosok idelátogassanak, megismer-
jék községünket, városunkat és az ittenieket is ven-
dégül láthassák. Mint arról beszámoltak, Duka Gábor 
Karva polgármesterének vendégei voltak három napon 
keresztül, aki mindent megtett annak érdekében, hogy 

nagyszerűen érezzék magukat és megismerjék a vidék 
látványosságait.

Pénteken érkeztek a Búč nevű hely-
ségbe, ahol a hangulatos Vintop Karkó 
Panzió teljes ellátásban részesítette a 
párt három napon keresztül. Duka Gá-
bor már várta őket, s mindhárom napra 
külön programokat ajánlott. Elsőként 
a szlovákiai Komáromba látogattak 
el, ahol megnézték a sétányt, jártak 
Közép-Európa legnagyobb bástyaerő-
dítményében és az Európa Udvarban, 
amelynek érdekessége a 45 házból 
álló épületegyüttes. Mindegyik épü-
lete egy-egy európai országot képvi-
sel. A Szent András római-katolikus 
templom is csodálatos látványossága 
Komáromnak. A Pat nevű helység ter-
málvizes fürdőjébe is eltöltöttek egy 
szép délutánt, majd visszatérve szállás-
helyükre borkóstolóval kedveskedett a 
panzió tulajdonosa, saját borospincéjé-

nek készletéből. Karva lakosainak kilencven százaléka 
magyar, így a húsvétváró program is éppen ottjártukkor 
zajlott, vendéglátójuk törekedett arra, hogy egyetlen 
programból se maradjanak ki.

Szombaton a magyarországi Párkányt tekintették 
meg, a sétálóutcát, a Bélai kastélyt, ami hotelként is 

funkcionál, majd dél-Komárom és az eszter-
gomi Bazilika látványosságai következtek. 
Onnan visszatérve jóleső érzés volt a panzió 
wellness-részlegében megpihenni.

Az utolsó napra, vasárnapra sem marad-
tak program nélkül, ugyanis Búč környező 
falvainak és városainak megtekintése még 
hátramaradt. A Duna-part, a hajókikötők 
szintén érdekességként tárultak fel.

A nyertesek sok-sok élménnyel gazda-
godva, mégis kipihenten tértek haza útjuk-
ról, megállapítva hogy a vidéknek is van 
varázsa!

AK

Egy csodálatos szlovákiai hétvége
– A nyertesek élménybeszámolója –
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A magyarkanizsai nyugdíjasok községi szervezete márci-
us végén egynapos kirándulást szervezett Budapestre, ame-
lyen a helybeliek mellett részt vettek a tóthfalusi és martono-
si nyugdíjasok közül is egy páran. A minibusznyi kiránduló 
szép élményekkel tért haza a magyar fővárosból.  Megte-
kintették a Campona bevásárlóközpont keretében működő, 
egy Svédországban élő magyar üzletember, Farkas Károly 
nevéhez fűződő Tropicariumot, ahol találkozhattak a világ 
minden tájáról érkezett állatok egész hadával. Így az aligá-
torok, hüllők, kétéltűek, apróbb majmok, szabadon röpködő 
madarak, a több ezer halfaj, ráják mellett, a cápaakvárium al-
ján húzódó, 12 méter hosszú látványfolyosón áthaladva, köz-
vetlen közelről csodálhatták meg a tigris- és barnacápákat is. 
Az őserdőrészen tizenötpercenként eleredő trópusi esőben, 
hatalmas bambuszok és különböző fi kuszfajták nyújtóznak 
szinte a mennyezetig, aligátorok úszkálnak, és az alkalom-
szerű villámlásokat menydörgések követik, különös hatást 
gyakorolva ezzel a látogatókra.

Útjuk innen a toronytemplomhoz vezetett, ahol a Nem-
zeti Színház kiállítóhelye van. Ez építmény formájában és 
funkciójában rokona a maja 
piramisoknak, amelyek az 
egyiptomi piramisoktól el-
térően nem sírok, hanem 
templomok. Felfelé veze-
tő útjuk spirál formájában 
emelkedik, ahonnan azután 
jó rálátás nyílik Budapestre. 
Belsejében hét kiállítóte-
rem található. Az építmény 
magassága 11,6, földszinti 
átmérője pedig 29 méter. A 
Nemzeti Színházzal épült 
egyidejűleg, 2002-re készült 
el. Napjuk második szaká-
ban Budapest legfi atalabb, 
a XXI. század eleji igényeknek maradéktalanul megfelelő, 
többfunkciós épületbe, a MÜPA-ba látogattak el. Erre az 
épületre jellemző, hogy egyszerre három művészeti ág: a 
zene, a vizuális és a színművészet művelőinek ad a legmaga-

sabb színvonalon állandó otthont. Kiállító-, hangverseny-, 
színházterme egymástól függetlenül működnek. Belsejének 
központi részét a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, 
a Fesztivál Színház helyiségei, a Ludwig Múzeum kiállí-
tó- és előadótermei foglalják el. Ezekben nem csak hazai, 

hanem külföldi művészek 
is bemutatkozási lehetősé-
get élveznek. A nyugdíjas 
kiránduló csoport a Zászló 
Téren megtartott hangulat-
koncerten vett részt, ahol a 
Balkán Sound összeállítását 
élvezhette, annak világszín-
vonalú előadásában. Ha már 
ott jártak, megtekintették a 
Ludwig Múzeumban folyó, 
a Makói Grafi kai Művész-
telep kiállítását is. Sajnos, 
a Nemzeti Színházban kez-
dődő előadásig tervezett 
nézelődést meghiúsította a 

hirtelen alázúduló hideg, szeles, esős idő. Ezt a nem várt 
nehézséget sikerült áthidalniuk azzal, hogy a tervezettnél 
valamennyivel előbb mentek be a Nemzeti Színház impo-
záns épületébe, és ott töltötték el nézelődéssel idejüket az 

előadás kezdetéig. A színház eddig eltelt éveiben az igaz-
gatói megbízatást csupa ismert művész, Schwajda György, 
Huszti Péter, Jordán Tamás és Alföldi Róbert töltötte be. 
Jelenleg Vidnyánszky Attila van megbízva vezetésével, 
aki rendezője is volt az este előadásra kerülő, Körhinta c. 
darabnak is, és amely befejezésként volt előlátva a buda-
pesti kirándulásnak. Ebben a darabban lépett színre Cser-
halmi György, Szűcs Nelli, ifj. Vidnyánszky Attila, Kiss 
Andrea és Farkas Dénes. Közreműködött a Magyar Nem-
zeti táncegyüttes. A hatalmas színpadon lezajlott előadás, 
és az alkalomból színtérre kijövő Törőcsik Mari színész-
legenda hatalmas tapsban részesült.

Kirándulóink szép emlékekkel tértek haza Budapestről, 
és ezen még az sem tudott csorbítani, hogy hazafelé a ha-
táron összeszaporodó autóbuszok a késő éjszakába nyúló 
hazaérést eredményeztek.

Ján. 

Nyugdíjasaink kirándulása Budapesten

Művészetek Palotája előtt...

A Tropicariumban rájasi-
mogatásra várva
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Nem kis érdeklődéssel fi gyelték a pénteken éppen 
arra járó magyarkanizsaiak, hogy mi történik a Nagy-
templomnál lévő Szentháromság-szobor körül. Noha 
április elseje volt, az emelőkosaras kis tehergépkocsi 
kosarából a szobrot vizsgálgató két szakember egyál-
talán nem viccből ment fel a magasba. Állapotfelmé-
rést végeztek a szoborkompozíción, amelyet immár az 
elmúlás veszélye fenyeget.

Nem kevesebb, mint 125 éve áll ugyanazon a he-
lyen, a magyarkanizsai Szent Őrangyalok templom 
kertjében, a Bata család által 1891-ben emeltetett 
Szentháromság szobor. Az egy és egy negyed évszázad 
alaposan kikezdte a durva mészkőből készült alkotást, 
amelyről hullanak a kődarabok, lassan közveszélyessé 
válik az alatta való tartózkodás – mondta az első vizs-
gálatok után Biacsi Karolina kecskeméti okleveles 
restaurátor, aki a darus kosárból lejőve mutatott egy 
szobordarabot, amit puszta kézzel le tudott a helyéről törni. 

– A szobornak nem sok esélye van a túlélésre, ha rövid 
időn belül nem kerül restaurálásra. Nagyon rossz állapotban 
van, még statikailag is. Most megláttuk azt, amit eddig csak 
sejtettünk, hogy a szobrot részleges bontás nélkül nem lehet 
helyreállítani, ugyanis olyan repedések vannak odafenn, 
ahova két ujjunk is befér. Már a kötővasak is kijönnek a 
mészkőből, a dicsfény és a békegalamb rég letört, a kézben 
tartott jogar is mozog, bár úgy tűnik, hogy az egy későbbi 
pótlás, nem az eredeti, és maga a csúcson lévő kereszt is 
már szinte teljesen tönkrement. Ehhez nyilván hozzájárult 
az is, hogy a Szentháromság-szobor forgalmas út mellett 
áll, jelentős a kipufogógáz és a légszennyezés mértéke, a 
járművek okozta rezgés is csak nehezíti a helyzetet, éppen 
ezért nagyon sürgősen el kellene kezdeni a restaurálást. 
Nem vagyok csodatevő, nem tudom mi fog történni a jövő-
ben, csak azt tudom megígérni, hogy restaurálással néhány 
évtizedre egészen biztosan meg tudjuk hosszabbítani ennek 
a szép szoborkompozíciónak a fennmaradását – hallottuk 
Biacsi Karolinától. 

A Szentháromság-szobor műemlékvédelem alatt áll. Az 
állapotfelmérésen jelen volt Nagy Tímea, a Szabadkai Köz-
ségközi Műemlékvédelmi Intézet restaurátora is.

– A magyarkanizsai vizsgálatok elsődleges célja az álla-
potfelmérés, ami alapján javaslatot tudunk tenni arra, mi-
lyen módon lehetne restaurálni ezt a hatalmas szobrot. Az 
engedélyezési folyamat nem szabadna, hogy elhúzódjon, 
inkább a vizsgálatok elvégzéséhez és a tervek kidolgozá-
sához kell több idő, hiszen egy szobor megrajzolása már 
eleve tovább tart, mint egy épületé. Hogy meddig tarthat a 
magyarkanizsai Szentháromság-szobor felújítása, az majd 
csak akkor derül ki pontosabban, amikor megkezdjük a 
bontási munkálatokat, amikor úgymond belelátunk a szo-
bor belsejébe – mondta Nagy Tímea. 

Magyarkanizsa a tavalyi évhez hasonlóan az idén is 2 
millió dináros pályázatot írt ki az egyházi és vallási közös-
ségek támogatására – mondta Fejsztámer Róbert, a Gaz-
dasági, pénzügyi és fejlesztési főosztály vezetője. 

– Ma egy újabb egyházi objektum, a Szentháromság-szo-
bor állapotfelmérése vette kezdetét, amelynek végeredmé-
nye, reményeink szerint, a szoboregyüttes felújítása lesz. 
Azzal persze tisztában vagyunk, hogy a hasonló felújítási 
munkálatokra több pénzre lenne szükség, mint ami a költ-
ségvetésben rendelkezésünkre áll, de résztámogatásokkal 
meg tudjuk valósítani az egyházi közösségek elképzelése-
it. A végéhez közeledik például a részben idegenforgalmi 
szempontból is jelentős pravoszláv templom felújítása a vá-
rosközpontban, hamarosan befejezzük az adorjáni parókia 
teljes felújítását és nekikezdünk a Szent Pál templom, vagyis 
a Kistemplom tetőszerkezetének a felújításához. Természe-
tesen igyekszünk tartományi és köztársasági támogatásokat 
is szerezni az egyházi objektumok felújítására, de például a 
Szentháromság-szobor esetében, amely a szabadkai, nemrég 
felújított Szentháromság-szobor mellett az egyetlen ilyen, 
még meglévő monumentális szoboregyüttes tartományunk 
területén, anyaországi pénzforrásokat is próbálunk bevonni 
a restaurálás pénzelésébe – nyilatkozta Fejsztámer Róbert.

Bödő Sándor

A Szentháromság-szobor megmentésre vár
– A restaurátorok mielőbbi beavatkozást sürgetnek –

„A jelen az a pont, amelyben a múlt és jövő 
összetalálkozik, határállomás az időben, de minő-
ségileg nem más, mint az a két terület, melyeket 
összeköt.” Erich Fromm
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Minden évben április 7-én világszerte megemlékeznek az 
Egészség világnapjáról. A Nemzetközi Egészségügyi Világszerve-
zet 1948-ban jelölte meg ezt a dátumot az Egészség világnapjává. 
Szerbiában is országszerte, így Magyarkanizsán is a Vöröskereszt 
szervezete a több éves hagyományhoz híven megszervezte a Mit 
tudsz az egészségről és Vöröskeresztről elnevezésű vetélkedőt a 
diákok számára. A verseny célja, hogy felhívják a fi atalok fi gyel-
mét az egészséges életmód fontosságára, a betegségek megelőzé-
sére, valamint a Vöröskereszt ebben betöltött szerepére.

A versenyt a község általános- és középiskola tanulói számára 
írták ki a VK szervezői.

Április 4-én, hétfőn délután a Beszédes József MMIK diákjai 
16 órától mérték össze tudásukat a Cnesa OMI épületében, miután 
Hodik Erzsébet, a szervezet községi elnöke üdvözölte a megjelent 
tanárokat, diákokat és a sajtó képviselőit.

A középiskolából 18 tanuló vett részt a megmérettetésen, felké-
szítő tanáruk Kugli Ildikó volt. A 6 háromtagú csapat több munka-
ponton teljesítette a feladatokat. Tudásfelmérőt valamint Egészítsd 
ki! tesztlapokat töltöttek ki különböző témakörökben, mint az 
egészség megőrzése, az emberkereskedelem, az inklúzió és a Vö-
röskereszt szervezet szerteágazó feladatáról. A véradás fontossá-
gáról és a függőségi betegségek megelőzésének tevékenységeiről 
is folytatták interaktív beszélgetést illetve beszámolót a megmé-
rettetésen.

Az általános iskolások vetélkedője április 5-én, kedden dél-
után szintén 16 –tól 18 óráig folyt le. Ők is, a középiskolások 
hasonló témakörben versenyeztek: Öt munkaponton kellett tel-
jesíteniük, többek közt: Mozgással az egészségért, Táplálkozási 
piramis, Döntés helyesen! Tudásfelmérő teszt a VK alapítójáról, 
alapelveiről..

Felkészítő tanáraik: Bende Teodóra, Biszák Lilla, Farkas Edina, 
Fejős Edina, Kálmán Gizella és Mio Csécsei Zita.

A község általános iskoláiból összesen 10 csapat nevezett be, 
illetve vett részt a versenyen, ahol láthatóan jól érezték magukat és 
dicséretes volt a felkészülésük, amiért elismerést érdemelnek mind 
a felkészítő tanárok, mind a versenyben részt vett diákok.

A zsűri a tanulók egyéni és csapatteljesítményét is értékelte az 
összegyűjtött pontok alapján: 

Íme az általános iskolások helyezettjei a csapatversenyben:
1. hely: Rekecki Vivien, Zmaj iskola
2. hely: Molnár Anna, Zmaj iskola
3. hely: Győri Lívia, Horgos
A Beszédes József középiskola legjobb versenyzői:
1. hely: Nagy Dávid
2. hely: Kószó Katalin
3. hely: Törtei Kristóf
A Vöröskereszt minden résztvevőt egy fogkrémmel és egy 

fogkefével jutalmazta, illetve üdítővel és szendviccsel vendégelte 
meg. A vidékieknek pedig megtérítette az útiköltséget.

A legjobb teljesítményt felmutató versenyzők értékes ajándékot 
vehettek át. Az első helyezetek tanszercsomagot, a második helye-
zettek tanszereket, a harmadikak viszont higiéniai szereket kaptak.

Mindkét korosztályban (elemi és középiskola) április 15-én az 
egyéni legjobb helyezett részt vehet a tartományi megméretteté-
sen, Újvidéken: 

Ők: Nagy Dávid, Rekecki Vivien
Gratulálunk mindannyiuknak! A Vöröskereszt ezúttal is meg-

köszöni az aktivisták részvételét a verseny lebonyolításában illetve 
a színhelyeken való értékelését.

Teleki M.

Az egészség világnapja
Mit tudsz az egészségről és a Vöröskeresztről?

– 12. Neuman Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny –
Magyarországon, Szekszárdon , március 17-e és 19-e közt került 

megrendezésre a 12. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Prog-
ramtermék Verseny döntője. Iskolánk öt tanulóval képviseltette ma-
gát az idei évben:

– Apró Fanni és Pihe Tamara számítógépes animáció kategória
– Rekecki Petra web kategória
– Apró Fanni web kategória
– Lékó Anna Virág web kategória
– Dobó Szabolcs számítógépes grafi ka kategória
A résztvevő tanulóink és felkészítő tanáraik az idén igazán kitet-

tek magukért, hisz tanulóink minden kategóriában helyezést értek el:
I. helyezett lett:Rekecki Petra, web kategória, munkájának té-

mája: „atletikapetra”, felkészítő tanár Kókai Anasztázia
I. helyezett lett: Dobó Szabolcs, számítógépes grafi ka kategória, 

felkészítő tanár Kókai Anasztázia
I. helyezett lett: Apró Fanni és Pihe Tamara, munkájuk témája: 

„2D hologram”, felkészítő tanár Vastag Attila
III. helyezett lett: Apró Fanni web kategória, munkájának témá-

ja: „webmatek”, felkészítő tanárok Kókai Anasztázia és Vastag Attila
III. helyezett lett: Lékó Anna Virág web kategória, munkájának 

témája: „Annaa**DIY Life”, felkészítő tanár Kókai Anasztázia
Tanulóink gazdag jutalmakkal tértek haza. Új barátokra tettek 

szert, szórakoztak és újat is tanultak.

A tanulókat Vastag Attila kísérte a versenye.
Munkájuk bemutatását az alábbi videókon lehet megtekinteni:
– Apró Fanni és Pihe Tamara számítógépes animáció kategó-

ria: https://youtu.be/lEf8T7UnJ-Y
– Rekecki Petra web kategória: https://youtu.be/WBrOut9PeCU
– Apró Fanni web kategória: https://youtu.be/Kcnk4kf-Y90

Vastag Attila

Szórakoztunk, barátkoztunk és újat tanultunk… 
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A Tisza-parti Magyarkanizsán a halászat már ősidők óta 
az egyik legalapvetőbb foglalkozásnak számított. Középkori 
birtokos-uradalmainak több környékbeli tó halászati jöve-
delme után kellett adóznia a településnek. A török kor után 
szintén a halászás volt az egyik legfőbb foglalkozás; annak 
is fokgazdálkodásos módszere. A XVIII. század második fe-
létől a mezővárosi létre való berendezkedés nyomán a tiszai 
halászati jog mindenkori bérlet tárgya lett, mely után előbb 
a Kamarának, majd az 1870-es évek második felétől immá-
ron a városnak tartozott számot adni az érintett bérlő. A XIX. 
század végétől kezdődően – nyilvánvalóan a folyó töltésezé-
séből, a rétek csatornázásából, illetve a régi fokrendszerek 
felszámolásából fakadóan – a tiszai halászati bérlet mellett 
a megmaradt halastavak, illetve az újonnan kialakítandó ha-
lastavak hasznára irányuló bérlet-szándékok is megjelentek.  

Egyik első ilyen ismert próbálkozás 1891-ben történt 
meg, amikor Csuka Sándor városi mérnök és társai (pl. Ki-
rály Sándor, Grüner Ádám) 30 évre kibérelték a Kőröst, mint 
halastavat, amit örömmel vett a közgyűlés, hiszen e terület 
mindaddig haszontalan volt.1 Csuka megkedvelhette a ha-
lászatot, mert hét évvel később évi 10 forintos összegért a 
népkerti korcsolyázó-tavat bérelte ki, azzal, hogy ott halat 
tenyészt. Adatok kezdeményezésének sikeréről nem marad-
tak fenn. 

Tőle sikeresebbnek számított Bús András kísérlete, aki ép-
pen abban az időben nyújtott be tervet, költségvetést és mű-
szaki leírást az adorjáni papéri halastóra, amit ifj. Tóth József 
javaslatára úgy fogadtak el, hogy a bérlet időtartamát 20 évről 
10 évre csökkentették, és kikötötték, hogy a kérdéses halasta-
vat 5 év eltelte után a község megválthassa. 1898 márciusában 

kötöttek szerződést. Némi iratpótlás után a bérlő elkezdte a tó 
kiépítési munkálatait, de nyomban sürgős intézkedést is kért: 
agyagcsőre szerelt sodronyhálót követelt, nehogy a folyami 
ár szökkenésével a halak a Tiszába sodródjanak. A problémát 
megoldották. Mindenképpen jól, mivel a bérlet lejárta után 
1909-ben, Bús András évi 200 korona összegért további 10 
évre meghosszabbította bérletét. Eddig ismeretlen okokból az-
után a jól jövedelmező papéri halastó és ház bérlete Szabados 
Pál és társai kezébe került, akik 500 koronáért 10 évre tettek 
ajánlatot. Alig három év után a papéri lakóházat (mely áll egy 
szoba, konyha és kamrából) 1913. április 1-jétől 1914. április 
25-ig immár Törteli András bérelte ki. 

További halastó-létesítési kísérletek terén meg kell emlí-
tenünk Szabó Vincze Lukács és neje Zsoldos Vilma helybeli 
lakosok próbálkozását, akik 1906-ban kérvénnyel fordultak 
a városhoz, egy halastó létesítéséhez szükséges 30 holdnyi 
terület átengedésére. A gazdaszék kérelmüket elutasította 
azzal, hogy a kért terület inkább alkalmas legeltetésre. Több 
szerencséje volt a Zenta Vidéki Halásztársulatnak, mivel az 
ő ajánlatuk viszont tetszett a gazdaszéknek, ők ugyanis azzal 
a javaslattal álltak elő, hogy a Kis-Tisza medrében a szigeti 
csőszházzal szembeni részen, a térrajzon 24-es számmal jel-
zett szelvényen létesített kocsi-lejárótól kezdődően lefelé az 
anyamederbe való betorkolásig halfi asító-telepet létesítenek, 
amit 15 évig tartanának fenn. A halfi asító telep kialakítását 
megyeileg is jóváhagytak, majd alispáni engedélyezési hatá-
rozat is született a kis-Tiszában létesítendő halastó, zárógát és 
barátzsilip vízmű létesítésének tárgyában. 1909-ben sajnos a 
Zenta Vidéki Halásztársulatnak halastava és halfi asító telepe – 
miután 1906-tól kezdve azon nem csináltak semmi lényegest 
(pl. vízművek, tómélyesítés), megszűnt. 

Valkay Zoltán 

Halastó-bérletek és halfi asító-telep létesítési kísérletek 
Magyarkanizsán a XIX. század végén és a XX. század elején

 1Megjegyzés: Érdekes, hogy 1910-ben Kriska Szilveszter és társainak kérelmét, viszont amikor a Kőrösérnek Szent János töltésen 
felüli részét akarták halastónak kibérelni, a Józsefváros rohamos fejlődése végett elvetették. 

Kisebb szünet után március 29-én újra nyílt fogadónapot 
tartott Magyarkanizsán a Szabadkai Magyar Főkonzulátus. 
Szegedi Piroska konzulasszony és munkatársai a városhá-
zán 156 honosítási kérelmet vettek át a község polgáraitól. 

A konzulasszony tavaly november elseje óta jár a kihe-
lyezett fogadónapokra, nálunk a múlt kedden volt először. 
Elmondása szerint az itt előkészített dokumentációval min-
den a legnagyobb rendben van, a magyarkanizsaihoz ha-
sonló jó munkát eddig csak Zentán tapasztalt. Ottjártunkig 
semmilyen probléma nem volt az egyszerűsített honosítást 
kérelmező polgárok papírjaival és a megfelelő szintű magyar 
nyelvtudás hiányával sem találkozott. 

Mivel a magyarkanizsai községben továbbra is nagy az 
érdeklődés a kettős állampolgárság iránt, ezért egy hónap le-
forgása alatt újabb két fogadónapra kerül sor, tudtuk meg Nyi-
las Leonov Anitától, a magyarkanizsai konzuli fogadónapok 

koordinátorától, aki elmondta, hogy a mai illetve május 5-i 
fogadónapokra már 120 újabb kérelmező dokumentációja áll 
készen az átadásra, ami az említett két konzuli fogadónapig 
bizonyára szaporodik még.

Bödő S. 

Ma is és május 5-én is lesz konzuli fogadónap
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A községi önkormányzat vezetői és vállalkozók fogadták pén-
teken délután az Adorjánra érkező Németh Zsoltot, aki Pásztor 
István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke meghívására érke-
zett Vajdaságba. Kíséretében volt még Juhász Bálint tartományi 
gazdasági titkárhelyettes is. 

Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának 
elnöke Borsos Csaba adorjáni vállalkozó cégét kereste fel, ahol 
a magyar gazdaság- és területfejlesztési támogatásokról beszélt, 
amelyek új lehetőségeket nyitnak a kezdő, de a már befutott, jól 
működő vállalkozások előtt is. 

– Egy nagyon fontos pillanatban került sor a látogatásomra, 
akkor, amikor már csak alig több mint három hét van a választáso-
kig. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél több itteni magyar em-
ber vegyen részt a voksoláson, amelyen hosszú távon is eldőlhet a 
sorsa. Ez a közösség 25 éve nem kapott olyan támogatást az anya-
országtól, mint a közelmúltban, és nagy örömömre szolgál, hogy 
most itt Adorjánon olyan vállalkozókkal találkozhattam, akik 
teljes mértékben tisztában vannak azzal, milyen problémái van-
nak a vajdasági vállalkozóknak. Ezért tartom jelentősnek, hogy a 
Prosperitati programot a VMSZ kidolgozta, hogy meg is valósítja 
és bízom benne, hogy felhatalmazást kap majd a választásokon 
ettől a közösségtől arra, hogy foly-
tatni tudja a munkát – nyilatkozta 
Adorjánon Németh Zsolt. 

A házigazda, Borsos Csaba 
elmondta, hogy a Prosperitati pá-
lyázat támogatásait nagyon jónak 
tartja, ennek ellenére az első kör-
ben cége nem pályázóként, hanem 
forgalmazóként jelent meg, mivel 
tenyészállatokra, főleg juhokra 
adott ki előszámlákat az arra érde-
kelt termelőknek. Akkora volt az 
érdeklődés, hogy a meglévő több ezres állománynak a duplája is 
elment volna. 

Ezt követően Németh Zsolt Magyarkanizsára, a Regionális 
Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ épületébe ment, ahol 
egy ifjúsági fórumon vett részt, amelyen az itthon maradásról, a 
vajdasági magyar fi atalok itthoni boldogulásáról esett szó.

– Arra biztatnám a választásra jogosult magyar fi atalokat, hogy 
menjenek el szavazni április 24-én, mert bármilyen felállás is ke-
rül majd hatalomra helyi, tartományi vagy köztársasági szinten, 
a vajdasági magyarságnak ott kell lennie közöttük, ettől függ a 
sorsa, a jövője. Amennyiben az itteni magyarság szempontjából 
eredményesek lesznek ezek a választások, akkor mód lesz arra, 
hogy folytatódjon az eddigi politika, különös tekintettel arra az 
egyedülálló gazdaságfejlesztési támogatásra, amit a magyar kor-
mány nyújt a vajdaságiaknak. A két ország közötti stabil együtt-
működés is szavatolhatja, hogy van értelme a fi ataloknak azon 
gondolkodni, hogy ne másutt, hanem itt próbálják megalapozni az 
életüket - üzente a fórum résztvevőinek Németh Zsolt. 

Kalmár Tünde, a fórumot szervező Civilek Magyarkanizsa 
községért civil szervezet vezetője elmondta, hogy a mi fi atal-
jainknak is a munkahelyteremtés és a szórakozás lehetőségek 
hiánya okozza a legnagyobb gondot. Pozitív jelenség, hogy 

egyre több fi atal kapcsolódik be a különféle civil szervezetek 
munkájába, és azokon keresztül próbálja érvényre juttatni el-
képzeléseit, de ennél jóval több kellene ahhoz, hogy a fi atalok 
itthon maradjanak. 

Az itthon maradásra biztatta a fórumon megjelent fi atalokat, 
a VMSZ Ifjúsági Fórumának és a Rákóczi Szövetség Ifjúsági 
Szervezetének a tagjait valamint a párt ifjú képviselőjelöltje-

it Fejsztámer Róbert, a VMSZ 
polgármester-jelöltje is.

– A fi atalok apolitikussága, a 
közélettől való elzárkózása ha-
talmas probléma. Természete-
sen nem a pártpolitizálás hiánya, 
hanem az, hogy művelődési- és 
sportegyesületeink, civil szerve-
zeteink lassan elöregednek, nincs 
utánpótlás. Nincsenek fi atalok, 
akik a közélettel általánosságban 
foglalkoznának, akik véleményt 

formálnának és annak hangot is adnának. Ezen próbálna javítani 
a VMSZ politikája, kijelölve a fi atalok közéletbe való bekapcso-
lódásának irányvonalait. 

Pásztor István értékelése szerint Németh Zsolt látogatása 
mint mindig, most is nagyon sokat segít a párt kampányának.

– Mi egy bejáródott kettős vagyunk, több évtizedes együtt-
működés áll mögöttünk, nem csak kampányban, hanem kampá-
nyon kívül is. Őszinte köszönettel mondhatom, hogy nem csak 
most, hanem folyamatosan élvezzük Németh Zsolt támogatását, 
aminek a gesztusértéken túlmenően egy hitelességi  bizonyítéka 
a folyamatos jelenlét, a folyamatos tájékozódás illetve a folya-
matos részvétel az itteni közösség közéletében. Fontos, hogy 
buzdítson bennünket, mert az a történet, aminek most részesei 
vagyunk, az részben rólunk szól, de legalább olyan részben szól 
a magyar nemzetpolitikáról is.”

A VMSZ elnöke elmondta még, hogy a Szerb Haladó Párt 
óriásplakátjainak szlogenje arról szól, hogy együtt mindent meg 
tudunk tenni. Véleménye szerint a vajdasági magyarságnak 
sincs más alternatívája, mint hogy az egyéni sérelmeket leküzd-
ve, az egyéni megbántottságon és dölyfön túllépve összefogjon, 
hisz az nemzeti érdek. Aki szerinte ezzel szembe megy, a nem-
zeti érdekkel megy szembe. 

Bödő Sándor 

A választásokon az itteni magyarság jövője múlik
– Adorjánon és Magyarkanizsán az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke –
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„Szavak, csodálatos szavak.
Békítenek, lázítanak.
Eldöntenek egy életet,
Följárnak, mint kísértetek.

Szárnyalnak, mint a gondolat,
Görnyedve hordnak gondokat.
Világokat jelentenek,
Meghaltál, ha már nincsenek.”

A közelgő magyar költészet napja, április 11-e alkalmából
Juhász Gyula lebilincselő verssorait idéztem, emlékeztetőül 

és emlékezve arra, milyen hatalmas a szó ereje. Akár a kimon-
dotté, akár a leírotté. Az elringató, babusgató, anyaöl melegsé-
gét idéző, a szerelmes, suttogó, selyemként simogatóé, vagy a 
szeretteinket elvesztett vagy a párját vesztett jajongó siratóé. 

Hatalmas a szó ereje, ismételten, szinte megváltó, sorsfordító 
lehet, ha azt a megfelelő időben és kellő hangsúllyal mondjuk, 
illetve írjuk. Ezt mindannyian tapasztalhattuk, tapasztalhatjuk 
életünk folyamán. Költőink verseikkel bebizonyították, a törté-
nelem folyamán, milyen vulkanikus erejűek lehetnek a szavak. 
Történelmi sorsfordítóak, lázítóak, győzelmet hozóak. Intő pél-
daszerűek. A versben még sohasem csalódtam, mindig hűséges 
társam volt és marad. Megvigasztalt, ha bánat ért, örömet adott 
és adhattam általa másoknak. Az emberiség is több ezer éves 
történelme során sok jót és szépet köszönhet a költészetnek.

A magyar költészet napjára ezért méltóképpen emlékeznünk 
kell.

Az anyaországban 1964 óta ünneplik ezt a napot, ami József 
Attila, a XX. századi költő, a magyar költészet legkiemelke-
dőbb alakjának születésnapja, és egyúttal tisztelgés a magyar 
költészet előtt. Ezen a napon minden évben könyvbemutatókat, 
költőtalálkozókat és irodalmi előadásesteket tartanak, így tisz-
telegnek a tragikus sorsú poéta emléke és a magyar líra előtt.

Hazai berkeinkben mi is megemlékezünk a jeles napról iro-
dalmi órákon a tanintézményekben, az írott és elektronikus mé-
diákban, illetve helyiségünkben a Cnesa OMI Szervezése által 
április 9-én este a Nem mondhatom el… című verses esttel, 
amelyen legkiválóbb költőink gyöngyszemeiből hallhatunk vá-
logatást. Engedtessék meg nekem, hogy most a költészet napja 
előtt fejet hajtva ne a költőfejedelmekről és verseik elemzéséről 
regéljek – hiszen arról, azokról már az idők folyamán tőlem 
avatottabbak beszéltek és írtak – hanem azokról a kezdetekről, 
versélményekről, amelyek a líra megkedveléséhez, megszere-
téséhez valamint azok értékelésének továbbadásához vezettek, 
főként az ifjú nemzedékben.

Lelki olvasókönyvemben lapozgatva a múlt ködéből feltűnik 
a „zárdai” gyermekkorom, az elemi, és kedves felejthetetlen ta-
nító nénim, Schvella Ilona, aki engem választott ki a bérmálásra 
megjelent püspök fogadására, ahol egy verset kellett elmonda-
nom. Még ma is fel tudom idézni minden sorát!

Ez az élmény meghatározta a későbbi, vers iráni vonzódá-
somat. A szabadkai tanítóképzőben a szavalóversenyeken való 
sikeres fellépéseimet is. De az érték, az hogy ifjú tanítóként 
megszerettettem a kis nebulókkal a varázslatos betűsorokat, 
és a kanizsai 1.sz. Elemi Iskolában (a mai Zmaj) a Petőfi  Sán-
dor önképzőkör vezetőjeként szavalóversenyeket szerveztem, 
amely később községi szavalóversennyé terebélyesedett, illetve 
községközivé. Emlékszem, és büszke vagyok rá, hogy Kaszás 

Károly, Körmöci Erika és még sokan sikerrel szerepeltek a 
versmondásukkal. Idők múltán a helyi középiskola magyarta-
náraként a szakkörön belül vers- és prózaíró, valamint vers- és 
prózamondó csoportot működtettem, ahol a szárnypróbálkozók 
közül többen magasba íveltek. Varázsigével előcsalogatom ne-
veiket, és ifjú arcukat a múlt kút mélyéből, féltve őrzött emlé-
keimből. Íme: Domonkos Ibolya első helyezettként eljutott a 
KMV-re, Becsére, majd Titelre a tartományi, s onnan az orszá-
gos versenyre, Belgrádba, Kosztolányi Dezső elbűvölő, zene-
ileg is hangzatos, Ilona című versével. A siker hozadéka: je-
lenleg magyartanárként palántálja diákjaiba az irodalom, a vers 
szeretetét. Szögedi Szabó Béla Kikindán az Ifjú versmondók és 
versírók országos versenyén (ahol többségben szerb ajkú tanu-
lók vettek részt) első helyezéssel örvendeztetett meg engem és 
a Kálmán Ilona (mai Beszédes József) középiskolát. Ma már 
Budapesten szerkeszt és ír egy fővárosi lapban. Azt még fel kell 
idéznem, hogy a KMV-n, a szerb nyelven tanuló diákjaim is 
sikeresen részt vettek, mégpedig magyar költők verseivel, mint 
többek között Rudić Vesna, Petőfi : Minek nevezzelek? című 
versével. Mert az 1980-as években még fakultatív tantárgyként 
a magyar nyelvet is választhatták a tanulók. És választották! 

A Show-Hajtás diáklapban (akkortájt az iskola Kálmán Ilo-
na nevet viselte), ahogy most csendben lapozgatok, meglelem 
Szalai Bernadetta (ma Pósa) és Pilisi (ma Tandi) Andrea tehet-
séges rajzolók és tollforgatók verseit is. Még ma is aktuális a 
Zöld, a Magány című őszinte, ifjú vallomásaik.

Azóta már elmúlt 20 év, és mégis üzennek nekünk, a jelen-
nek, és a mai fi atalságnak: 

„Szerelemre éhesen élünk,
S nem csitul e téren éhünk.
Sikítunk, ordítunk, ÉLÜNK!
Zöld a színünk, mi REMÉLÜNK!

Múlnak az évek felettünk,
S most már kevesebbet beszélünk.
A csodákban már nem hiszünk,
De azért még, „Zöld” a jelünk, még remélünk.”

Záradékul főként korunk fi ataljainak megemlítem, hogy 
annó, a középiskolánkban az órák közti nagy szünetben meg-
szólalt a diákok által irányított iskolarádió az udvarban zenével 
és aktuális hírekkel, meg versenyeredményekkel. Itt hangzott 
el Domonkos Ibolya tartományi győztestől Kosztolányi Dezső 
Ilona című örökszép szerelmi vallomása. A hatás lenyűgöző és 
szinte mesébe illő volt!

A szó fennakadt, a beszéd megszakadt a fi atalok közt. Néma 
csend lett. És suttogtak, zengtek, lallázva lengtek a verssorok.

Nos, én hiszek a kimondott vagy leírt szavak, a költői sorok 
emberformáló, embermegváltó erejében. Önök is tegyenek egy 
kísérletet, most április 11-én, a magyar költészet napján!

Teleki M. 

Én hiszek a versben!
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Megnőttek a negyedikeseim. Igazi kiskamaszok – annak 
minden szépségével – nyűgével. Ők így látják.

Részletek a 4. d osztály fogalmazásaiból: 

„Kamaszodom… Kezdek más kifejezéseket használni és már 
nem szaladgálok a szünetben, hanem inkább a lányokkal beszél-
getek. Érzékenyebb lettem, de mások előtt nem mutatom ki. Pedig 
sokszor sírhatnékom van egy kisebb szóváltás miatt, de én ilyenkor 
is igyekszem erősnek látszani…”

(Rami)
„Tíz éves lettem és megváltozott körülöttem a világ.
Néha úgy érzem, mintha mindenki parancsolgatna, mintha ők 

jobban tudnák, hogy nekem mi a jó! Ilyenkor dühös vagyok, min-
denkire és legszívesebben leordítanám a fejüket…”

(Réka)
„Mostanában nem az vagyok, aki voltam. 
Nem játszom a játékaimmal, nem érdekelnek a mesék. Most már 

nem hiszek a Fogtündérben és a Télapóban. Megváltozott az arcom 
és kijöttek a pattanások. Figyelem magamat. Szeretek kamasznak 
lenni, mert sok változáson megyek át. ”

(Bence)
„Egyre jobban kamaszodom és a felmérőknél puskázok. Az ut-

cán szemetelek, vagdosom a radírom és dobálom Emmát vele. Sze-
retek kamasz lenni és sokat kekeckedni. ”

(Áron)
„Régen a szüleim öltöztettek fel minden reggel, ma már elvárják, 

hogy teljesen önálló legyek és segítsek be a konyhában is. Amikor 
kicsi voltam, fürödni se mentem mindig szívesen, de most, hogy 
kamaszodom, beláttam, hogy sűrűbben kell hajat mosni, mert zsí-
rosodik. Már az illatszereket, parfümöket, tusfürdőket, dezodorokat 
örömmel használom. Kaptam már többször körömlakkot, aminek és 
nagyon örültem, de apa és anya nem annyira. Szeretek szüleim nél-
kül, inkább a barátnőimmel sétálni a városban, nézni a kirakatokat 
vagy elmenni fagyizni.

Néha visszafeleselek, máskor durcás vagyok, vagy megsér-
tődöm, ha rám szólnak. Szerintük még maradhatnék egy-két évig 
kislány. De nekem jó kamasznak lenni! Már nem vagyok annyira 
gyerekes és sok mindent másként látok.”

(Kincső)
„Ma reggel felkeltem és észrevettem, hogy kamaszodom… Vál-

tozik a hangom, növök, kezdek komolyabb lenni. Jobban szeretek 
egyedül lenni, minta a többiekkel. Jobban barátkozom a nagyokkal 
és szeretek a jövőről beszélgetni…”    

(Dani)
„Úgy érzem, elérkeztem a kamaszkorba 
Nagyon sokat nőttem, és már megjelentek a pattanások az ar-

comon. A tesóm segített abban, hogy eltűnjenek. Sokkal többet va-
gyunk kint a fi úkkal a játszótéren iskola után. Kicsit később is érek 
haza, mert lógunk a fi úkkal és beszélgetünk. Most már azzal is fog-
lalkozok, hogy hogy nézek ki. Anyukám szerint nem fogadok úgy 
szót, mint régebben.

Bevallom, hogy igazán jó ez a kamaszkor és remélem, nem mú-
lik el gyorsan, mert élvezem! ”

(M. Ádám)
„Többet vagyok a barátnőimmel, de nem játszunk, mint régen.  

Inkább elmegyünk görizni, sétálni, miközben beszélgetünk. Az is-
kolában se szaladgálunk szünetben, helyette pletykálunk. Komo-
lyabban próbálunk viselkedni és fél szemmel a mellettünk álló fi úkat 
nézzük. Valaki még szerelmes levelet is küldött a szimpátiájának 
titokban. A hangulatom is állandóan változik. Amikor semmi bajom 
sincs, akkor is összeveszek anyukámmal, aztán kibékülünk és ez így 
megy napról napra. A külsőm is sokat változott. Nagyot nőttem, az 

arcom megnyúlt. Alig ismerek magamra a tükörben. Titokban anya 
sminkjeit is kipróbáltam… ”

(Fruzsi)
„Azt vettem észre, hogy a szülők ellenkeznek. Aztán rájöttem, 

hogy én teszem ezt.
Nem tudom, hogy fogom túlélni a kamaszkort, mert már most 

az agyamra megy! Kezdenek előjönni a pattanások, ami ráadásul fáj 
is, amikor ki kell nyomni. Lassan már tanulni sincs kedvem.Ami jó 
ebben a korban az az, hogy felpróbálhatom titokban anya sminkjét, 
cipőit.”

(Kati)
„Mostanában azon kapom magam, hogy mindenki furcsán visel-

kedik körülöttem. Egyszerűen nem értenek meg engem! Anyukám 
azt mondta: – Édes lányom, te kamaszodsz! Érdekes, én ezt nem iga-
zán vettem észre magamon, hiszen nem fáj semmim. Gyakran állok 
a tükör elé és alaposan megnézem magam. Nagyon más lettem az 
utóbbi időben. A tanulás is nehezen megy, mert a könyv fölé hajolva 
el-elábrándozok. Nem ott jár az eszem, ahol kellene!

Remélem hamar véget ér ez a furcsa állapot és nem kell örökre a 
kamaszkorban senyvednem!”

(Sári)
„A kamaszodás tizenkettő éves korban kezdődik, de vannak ki-

vételek. Például én! Ezt onnan tudom, hogy anyukám mondja akkor, 
amikor bezárkózom a szobámba, kiabálok, feleselek és nem fogadok 
szót. Számomra a kamaszkor elég nehéz, mert rá kell, hogy jöjjek: 
nem lehet mindent, amit akarok… ” 

(P. Ádám)
„Kamaszodom… Sokkal többet foglalkozom azzal, mit vegyek 

fel, vagy hogy áll a hajam. Mostanában anyával se értek mindenben 
egyet. Az órákon is nehéz arra fi gyelnem, ami nem érdekel. A baráta-
immal is másról – másként beszélgetünk, mint elsőben. Először fura 
érzés volt, de most már olyan, mintha normális lennék.”

(Gy. Réka) 
„Megnőttem… Mióta nagy vagyok, az ötéves öcsémnek is több 

esze van, mint nekem. Egyre több feladat hárul rám, úgy érzem. Dél-
után a laptopot bámulom és elrohan az idő. Amikor sokáig vagyok a 
fürdőszobában, vagy a tévét nézem, folyton rám szólnak: 

– Te sose tanulsz? 
Ilyenkor mérgesen megyek vissza tanulni. 
Alig várom  a nyári szünetet, hogy végre szabad legyek és azt csi-

náljak, amit akarok! ”
(Kristóf)

„Az órán sem tudok úgy odafi gyelni, mint máskor. Elvagyok a 
saját kis világomban, ahol minden csodás. Mindenben bizonytalan 
vagyok – én ezt nem értem! Otthon is tanulás helyett csak ülök és 
gondolkodom a semmin…

Minden szülőnek és tanító néninek azt üzenem: 
Kitartás, majd elmúlik! ”

(Petra)
Közreadta: Gutási Márta

Kamaszodom
Varga Szabrina 4. sp
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A múlt év végén a magyarkani-
zsai Regionális Szakmai Pedagógus-
továbbképző Központhoz is eljutott 
a belgrádi Tudománynépszerűsítő 
Központ kezdeményezése, amely-
nek lényege a tudományos tevékeny-
ségek decentralizációja, terepre való 
kihelyezése.

– A belgrádi központ felmérése 
szerint a 12 szerbiai pedagógus-
továbbképző központ rendelkezik 
megfelelő emberi kapacitással, épü-
leteikben pedig korszerűen felszerelt 
tantermek vannak, ahol berendezheti 
a Tudományos Klubot, amihez ter-
mészetesen az érintettek érdeklődése 
és érdekeltsége is adott – számolt be 
az újdonságról Varjú Potrebić Tat-
jana igazgatónő. – A tavaly megkez-
dett megbeszéléseket a belgrádiak 
magyarkanizsai látogatása követte. 
Fogadta őket önkormányzatunk ve-
zetése is, és megállapodtunk abban, 
hogy a mi központunk is helyet biz-
tosít a Tudományos Klub működésé-
hez. A klub felszerelését teljes egé-
szében a belgrádi központ biztosítja. 
Már csak az oktatási törvény mó-
dosítására várunk, amely feljogosít 
bennünket arra, hogy tudományos 
tevékenységet is folytathassunk, ami 
valószínűleg maga után vonja intéz-
ményünk névváltoztatását is, hiszen 
akkor a pedagógus-továbbképzés 
mellett a tudományos tevékenysé-
gek végzése is alaptevékenységünk-
ké válik. Ezzel párhuzamosan egy 
8 tagú, lelkes pedagógusokból álló 
bizottságot hoztunk létre a tantár-
gyi szakaktívák bevonásával, és már 
készítjük azokat az ötletterveket, 
vázlatokat, amelyek eredményeként 
a berendezett tudományos klubot 
megfelelő tevékenységek társításá-
val működtetni tudjuk. A pedagó-
gusok foglalkozásokat terveznek, a 
gyermekeket pedig, az óvodás ko-
rúaktól a középiskolásokig várjuk 

majd ezekre a meghirdetett foglal-
kozásokra. Ugyanakkor a belgrádi 
Tudománynépszerűsítő Központ 
mozgó kiállításait is fogadjuk majd, 
a kisebbeket termeinkben, a nagyob-
bakat, monumentálisabbakat pedig 
máshol, ahol megfelelő infrastruk-
túrát tudunk számukra kialakítani. 
Rejtett álmunk, hogy Magyarka-
nizsán is megépítsük, kialakítsuk 
a Tudományok Parkját, amelyben 
olyan – főleg a természettudomá-
nyokhoz kapcsolódó – személtető 
eszközök lesznek majd, amelyek kö-
zelebb hozzák az elméleti oktatást a 
diákokhoz, a kiállított tárgyak vagy 
berendezések, az ott bemutatott kí-
sérletek révén könnyebbé válik szá-
mukra a tananyag elsajátítása. A les-
kovaci központban már megnyílt az 
első Tudományos Klub, idővel pedig 
minden központ sorra kerül majd. 
Mi mindenesetre már kijelöltük azt 
a termet, amelynek ajtajára felkerül 
a Tudományos Klub felirat – nyilat-
kozta az igazgatónő.

A magyarkanizsai Regionális 
Szakmai Pedagógus-továbbképző 
Központ az országban működő 12 
hasonló központ egyike. Az önkor-
mányzati alapítású intézmény a ta-
valyi évben 170 olyan programot 
valósított meg, amelynek szerve-
zője vagy társszervezője volt. Eb-
ből 50 akkreditált képzést tartott 
a község, a Tisza-mente illetve az 
észak-bácskai térség pedagógusai-
nak, 24-et a központ épületében, 26-
ot pedig Szerbia, de főleg Vajdaság 
más településein. Ezt a szerteágazó 
tevékenységet három belső és négy 
külső szakmunkatárssal valósította 
meg. Egy év alatt a központ épüle-
tének mintegy 3.000 használója volt. 
Az új tevékenység vélhetően tovább 
javítja majd ezeket az egyébként is 
impozáns, sokat mondó és sokat je-
lentő adatokat.

Bödő Sándor

Oktatás és tudomány – 
a legjobb párosítás

– Tudományos Klub létesül a Pedagógus-továbbképző Központban –
M Ű S O R T E R V

2015. április 7., csütörtök
12 óráig folyamatosan Magyarkanizsai 

Körkép – Kanjiška panorama
17 órakor: Nézőpont – közéleti maga-

zinműsor
2016. április 8., péntek

10 órakor: Magyar költők és a biblia: 
Radnóti Miklós – Dr. Reisinger János iroda-
lomtörténész előadása

15 órakor: Heti közélet – a szegedi 
TiszapART TV magazinműsora

17 órakor: Magyar költők és a biblia: 
Radnóti Miklós - Dr. Reisinger János iroda-
lomtörténész előadása

19 órakor: Évgyűrűk (1998) – válogatás 
a Magyarkanizsai Körkép korábbi adásaiból

2016. április 9., szombat
10 órakor: U našem ataru - poljoprivred-

na emisija / Mezőgazdasági műsor
17 órakor: Nézőpont – közéleti maga-

zinműsor
19.30 órakor: Magyarkanizsai Körkép – 

Kanjiška panorama (ism.)
22 órakor: DokuSáv – Tisza – A veszé-

lyeztetett folyó
2016. április 10., vasárnap

10 órakor: Gondolat-Jel Társulat – 
W. Shakespeare: RÓMEÓ ÉS JÚLIA
12 órakor: Vasárnapi muzsikaszó
17 órakor: Magyar költők és a biblia: 

Radnóti Miklós – Dr. Reisinger János iroda-
lomtörténész előadása

19.30 órakor: Magyarkanizsai Körkép – 
Kanjiška panorama (ism.)

22 órakor: DokuSáv – Tisza – A veszé-
lyeztetett folyó

2016. április 11., hétfő
10 óra: U našem ataru - poljoprivredna 

emisija / Mezőgazdasági műsor
17 óra: Nézőpont – közéleti magazin-

műsor 
2016. április 12., kedd

10 órakor: A VMSZ női fórumának 
szervezésében: Hétköznapi hősnőink: Szili 
Katalin 

15 órakor: Heti közélet – a szegedi 
TiszapART TV magazinműsora (ismétlés)

17 órakor: A VMSZ női fórumának 
szervezésében: Hétköznapi hősnőink: Szili 
Katalin 

19 órakor: Kultúrszoba – komolyzene
2016. április 13., szerda

10 órakor: Nézőpont – közéleti maga-
zinműsor

16 órától másnap 12 óráig folyamato-
san Magyarkanizsai Körkép – Kanjiška 
panorama
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díszei lehetnek lakásunknakdíszei lehetnek lakásunknak

Faágak
és némi

kreativitás –
máris kész a
szép faldísz.

Faágak
és némi

kreativitás –
máris kész a
szép faldísz.

KÉPEKBEN
Könnyen kivitelezhető,

kreatív ötletek
OtthonszépítõOtthonszépítõ

A régi befőttesüvegek szépA régi befőttesüvegek szép

Összeállította: Deák Verona
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Citromos spenótleves
Hozzávalók: a leveshez: 20 dkg leve-
les spenót, 5 dl alaplé, 3 gerezd fok-
hagyma, 1 ek. vaj, só ízlés szerint, bors 
ízlés szerint, szerecsendió ízlés szerint, 
1 teáskanál citromlé, 75 g joghurt. A 
buggyantott tojáshoz: 2 db tojás, 1 te-
áskanál ecet. 

Elkészítés: a spenótleveleket (ameny-
nyiben fagyasztott) felengedjük, majd 
kinyomjuk a levét. A fokhagymákat 
megpucoljuk, feldaraboljuk, kevés va-
jon megdinszteljük, hozzáadjuk a spe-
nótleveleket, és kicsit megfonnyaszt-
juk. Felöntjük az alaplével, 5 percig 
főzzük. Fűszerezzük kis sóval, borssal, 
szerecsendióval. Hozzákeverjük a jog-
hurtot, és facsarunk hozzá pár csepp 
citromlevet. Elkészítjük a tojásokat. 
Egy főzőedényben forralunk fel vizet, 
majd kis lángra vesszük, éppenhogy 
csak forrjon. Hozzáadunk 1 teáskanál 
ecetet, és egyenként a tojásokat bele-
csúsztatjuk a vízbe. Kb. 3-4 percig főz-
zük, majd jéghideg vízbe átszedjük. Tá-
lalásnál a levesbe helyezünk 1-1 tojást. 

Spenótfasírt fokhagymás 
kenyértallérral 

Hozzávalók: / 3 adag:, 50 dkg friss 
spenót (vagy 25 dkg mirelit), 2 tojás, 
2 cikk fokhagyma, 2 szelet tejben áz-
tatott kenyér, 10 dkg sajt, só, bors, 1-2 
ek. prézli vagy búzadara, ha szükséges, 
1 ek. olaj + 3 ek. a sütéshez, 2 vékony 
szelet kenyér, 1 ek. fokhagymás olaj.

Elkészítés: a spenótot megfőzzük, 
leszűrjük, apróra vágjuk, ha langyos-
ra hűlt, hozzáadjuk a tojást és a többi 
hozzávalót. (Hagyunk egy keveset a 
sajtból a tallérokra.). A prézlit a végén 
adjuk hozzá attól függően, hogy meny-
nyire csöpögtettük le a spenótot. 15-
20 percig pihentetjük, majd fasírtokat 
formálunk, és nem túl bő olajban ki-
sütjük. 2-3 percig fedetlen, hogy a gőz 
távozzon, így nem esik szét a fasírt. 
Majd fedő alatt mindkét felét meg-
sütjük. Mikor megsültek, kiszedjük, 
a serpenyőt megkenjük fokhagymás 
olajjal, belerakjuk a kenyérkarikákat, 
2 perc után megfordítjuk, megszórjuk 
reszelt sajttal, lefedjük, hogy ráolvad-
jon a sajt, majd a spenóttal tálaljuk.

Túrós-medvehagymás 
pulykamelltekercs

Hozzávalók: a húshoz: 50 dkg puly-
kamell (vagy csirkemell), 15 dkg te-
héntúró, 1 ek. tejföl, 1 csokor med-
vehagyma, só ízlés szerint, bors ízlés 
szerint, 1 közepes db körte. A panír-
hoz:2 db tojás, 15 dkg fi nomliszt, 10 
dkg zsemlemorzsa, 

Elkészítés: a pulykamellet megpróbál-
juk szép szeletekre felvágni, kicsit kik-
lopfoljuk, besózzuk. A túrót kikeverjük 
a tejföllel, a sóval és a borssal. A kör-

tét megpucoljuk, és nagyon 
vékony szeletekre felvágjuk. 
A hússzeletekre ráhalmozunk 
egy kis túrót, erre ráfektetünk 
3-4 megmosott levél medve-
hagymát és egy körteszeletet. 
Óvatosan feltekerjük, és a 
végét fogpiszkálóval rögzít-
jük. A tekercseket a szokásos 

módon bepanírozzuk. Előkészítünk 3 
db mélyebb tányért. Az elsőbe tesszük 
a lisztet. A második tálban/tányérban 
villával kicsit felverjük a tojásokat, és 
egy csipet sóval ízesítjük. A 3. tálba 
szórjuk a zsemlemorzsát. A hústeker-
cseket megforgatjuk a lisztben, hogy 
mindenhol szépen rátapadjon. Aztán 
mehet a tojásba: jól megforgatjuk, 
hogy mindenhol befedje a tojás. Végül 
meghempergetjük zsemlemorzsában. 
A bepanírozott tekercseket közepesen 
forró olajban aranybarnára sütjük. 

Tavaszi szelet 
Hozzávalók: a piskótához és a krém-
hez: 3 db tojás, 3 ek. víz, 2 ek. napra-
forgóolaj, 15 dkg cukor, 15 dkg fi nom-
liszt, 0.5 csomag sütőpor, 450 g tejföl, 
2 csomag vaníliás cukor. A zseléhez: 
2 tasak málnás gyümölcsízű italpor, 2 
csomag vaníliás pudingpor, 20 dkg cu-
kor, 7 dl víz. 
Elkészítés: a tésztához a tojást a víz-
zel és a napraforgóolajjal habosra ke-
verjük. Hozzáadjuk a cukrot, majd 
folyamatos keverés közben a liszt és 
sütőpor keverékét is elvegyítjük. Sü-
tőpapírt teszünk a tepsibe, beleöntjük 

a keveréket, és készre süt-
jük. Sütés után a tepsiben 
hagyjuk kihűlni. A krémhez 
a tejfölt összekeverjük a 
vaníliás cukorral, és ráken-
jük a piskótára. A zseléhez 
összekeverjük a cukrot, a 
pudingport és az üdítőport, 
majd víz fokozatos hozzá-
adásával higítjuk. Felöntjük 
hideg vízzel, felforraljuk, 
majd a tűzről levéve kicsit 
lehűtjük. Még melegen, míg 

szépen simítható, a tejfölös piskótára 
kenjük. Tegyük hűtőbe, amint a zselé 
megszilárdul, aztán szeletelhetjük is.

Tavaszi menü
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Horgosi karatesiker
A Szerb Kyokushin Karate Szövet-

ség válogatottjával egy horgosi leány 
karatéka, az Oyama Dojo Centerből 
részt vett Várnában (Bulgária) a 4. 
Balkán Súlycsoportos Bajnokságon. 
E versenyen szintén a Szövetség ke-
retében SENSEI Nagygyörgy Zoltán 
4. dan-os mester, Vajdaság szakkép-
viselője, nemzetközi versenybíróként 
szerepelt. A versenyzőket és kísérő-
ket az autóbusz Belgrádtól a Fekete 
tenger melletti Várnáig 15 órahosszat 
vitte. 

Ezen bajnokságra ezúttal 6 ország-
ból: Bulgáriából, Moldovából, Mon-
tenegróból, Romániából, Törökor-
szágból, és Szerbiából, mintegy 150 
versenyző érkezett. A versenyt Knock 
Down (leütéses küzdelem) verseny-
számban rendezték meg – kieséses 
rendszerben. 

A női serdülő 14-15 éves és +50 
kg-os kategória eredménye: a horgosi 
citromsárga öves és 63 kg-os Major 
Zsuzsanna III. helyezést ért el a Tö-
rökországi fekete öves és 70 kg-os Ai-
fer Leter versenyzővel vívott nagyon 
kemény küzdelemben. Mondhatni, 
jól tartotta magát a nálánál sokkalta 
nehezebb és rangosabb ellenfelével 
– sem pontot, sem intést egyikőjük 
sem kapott. Aztán a döntéshozatalnál 
a versenybírók sajnos a török leány-
zót hozták ki győztesnek, aki végül is 
első helyezett lett.

Végül Vajdaság régió szakképvi-
selő-mesterének a sajtókommentárja: 

– A horgosi fi atalabb korosztályú 
leány versenyzőnkkel mindketten a 
Szerb Szövetség tagjaiként és teljes 
költségén vettünk részt e bajnoksá-
gon. Zsuzsi teljesítménye itt 70 %-os 
lett! Ez ismét nagyon jó! A Szövetség 
elnöke és a válogatott úti vezetője, 
SENSEI Žarko Petković (3.dan) Ma-
jor Zsuzsanna munkáját korábbról is 
ismerve azt elégedettséggel konsta-
tálta. Zsuzsi a jövőben is számíthat a 
rangos versenyeken indításra. Mint-
hogy a horgosi Oyama Dojo Center 
két ország tagságával is bír (Magyar-
ország és Szerbia) – ezzel nagyobb 
lehetőségünk nyílik a támogatásokra. 
Aztán Szerbiában az országos sport-
szövetség csak a KANCHO Shokei 
Matsui (8. dan) vezetése alatt levő 
I.K.O Kyokushin Karate Világszerve-
zetét ismeri el, és támogatja – és ez 

már  egy ráérzés, hogy a Japán Karate 
Szövetség, amely szerződésben áll a 
Kyokushin Karate Világszervezettel, 
közösen olimpiai sporttá kérvényezik 
előléptetni a japán karatét, ami 2020-
ra várható. Tehát a Kyokushin Karate 
is indirekt az olimpiai sportok küszö-
bén áll. Itthon meg jelenleg előléptető 
övvizsgák és további felkészítő edzé-
sek előtt állunk. Versenyek pedig van-
nak év végéig bőven.

SENSEI Nagygyörgy Zoltán

Birkózás
Három Potisje érem

A Szabadkán rendezett Vajdaság 
tartományi felnőtt korosztályú birkó-
zó bajnokságon tíz klub 48 birkózója 
lépett szőnyegre. A magyarkanizsai 
Potisje birkózói Újhelyi Sándor edző 
vezetésével három érmet szereztek. 
Első helyen végzett Gazdag Kriszti-
án (59 kg), második helyezést ért el 
Lőrinc Rudolf (75 kg), harmadik lett 
Dejan Petrović (59 kg).

Asztalitenisz
Két kanizsai győzelem
II. női liga, 16. forduló

Magyarkanizsa: Kanizsa–Egység 
(Újvidék) 4:0

Részeredmények: Fejős–Micin 
3:0, Barlog–Palatinus 3:2, Csikós–
Vlajkov 3:0, Fejős/Csikós–Vlajkov/
Kuručić 3:0

A hazai csapat magabiztosan ara-
tott fölényes győzelmet a sereghajtó 
ellen. 

I. Vajdasági férfi  liga, 16, 
forduló

Magyarcsernye: Roham–Kanizsa 
0:4

Részeredmények: Sóti–Miskol-
ci 2:3, Karvak–Sordje 0:3, Cvetko-
vić–Nagy Némedi 1:3, Sóti/Gyenge–
Sordje/Nagy Némedi 0:3

Ezúttal kijött a lépés a Kanizsa 
csapatának és remek játékot nyújtva 
közvetlen riválisa ellen aratott fö-
lényes győzelmet és szerezte meg a 
bajnoki pontokat.

Teke 
II. Vajdasági liga, 23. 

forduló
Magyarkanizsa: Kanizsa–Sloboda 

2:6 (3296:3304) 
Részeredmények: Szabó/Mijatov–

Juhász R. 0:1 (1:3, 541:564), Bata–
Juhász S. 1:0 (3:1, 549:532), Györke–
Števo 0:1 (1:3, 507:531), Apró–Stoja-
nović 1:0 (3:1, 560:525), Barlog–Tóth 
0:1 (2:2, 574:576), Bosznai–Majláth 
0:1 (1,5:2,5; 565:576).

Nagy küzdelem után közvetlen ri-
válisától szenvedett vere-
séget a hazai csapat. Az 
első blokk után döntet-
lenre állt az eredmény, de 
a vendégek hat fával ve-
zettek. A második blokk 
után is még döntetlen volt 
az eredmény, de a hazaiak 
öt fával többet ütöttek. A 
harmadik blokkban mind-
két játékot a vendégek 
nyerték meg és összesí-
tésben nyolc fával döntöt-
tek többet a hazai csapat-
nál és így megszerezték a 
győzelmet.    

A Potisje birkózói Vajdaság felnőtt 
bajnokságán Szabadkán
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INGYENES 
APRÓHIRDETÉS!

Kedves Olvasóink!
Apróhirdetéseiket a kitöltött szelvénnyel 

együtt szerkesztőségünk címére juttassák el: 
24427 Tóthfalu, Kossuth utca 4/a

APRÓHIRDETÉSAPRÓHIRDETÉS
ÚJ KANIZSAI ÚJSÁGÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

Név: ..................................................
...........................................................

Cím: ..................................................

...........................................................

...........................................................
A hirdetés szövege: ..........................
...........................................................
..........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
..........................................................

ApróhirdetésekApróhirdetések
Kanizsán üres ház kiadó vagy eladó, 
egy 1 szobás lakás és egy 2 szobás 
lakás kiadó. 
Mob.: 063/8903550, Tel.:024/4878-300

Kanizsán 70 m2 lakás eladó első 
emelet, két szoba, terasz, konyha-
ebédlő, spejz, fürdőszoba, előszoba. 
Tel.: 063/8406753

Eladó kisebb kombinált szekrény, 
asztal négy párnázott székkel, 
gyermekkerékpár, konyhai kisbojler, 
régi Singer varrógép, citera, Alfa 7. 
gázkályha.
Mob.: 063/774-64-85

Kiadó vagy eladó nem berendezett 
lakás Kanizsán a szűk központban.
Tel.: 063/508-568

2,5 x 3,5m keveset használt kézi 
csomózású gyapjúszőnyeg: 250 
eu, a komoly vevővel megegye-
zünk. 
Tel.: 0230/82-321

Kanizsán ház eladó a piacnál a 
Tulipán utcában. Két szoba, össz-
komfort, központi fűtés, háromfázis, 
szárazkapu bejárattal.
Tel.: 024/221-750
Mob.: 062/84-64-089

Bálás bükkfa eladó.
Tel.:024/4877-616
Mob.: 062/973-43-71
Eladó Gorenje mosógép, Samsung 
kombinált hűtő és Zanussi álló 
mélyhűtő Kanizsán.
Mob.: 063/83-82-395

Nagy kapacitású, gázzal, villany-
árammal működő, Svájcból impor-
tált gyros- és grillsütő eladó. 
Mob.: 064/ 558-96-59

Sürgősen eladó kertes családi ház 
Magyarkanizsán. 
Érdeklődni: 062/17-29-360

Hagyaték-kiárusítás nagy válasz-
ték, jutányos árak! Magyarkanizsa 
Dózsa György 27.
Mob.: 062/84-94-658
Mob.: 062/96-73-235

Eladó: gitár, elektromos masszí-
rozó, dekoratív luszter D. Tihamér 
festmény, faragott TV szekrény.
Tel.: 024/4877-455
Kanizsán gyerek felügyeletét válla-
lom megbeszélés szerint.
Mob.: 062/17-29-360
Eladó egy fekete, fi únak való öltöny 
bérmálkozásra. Mérete 46-os. Ár: 
2000 dinár! Mob.: 063/729-50-70

Régebbi típusú villanykályha eladó.
Mob.: 063/894-93-76

Eladó Magyarkanizsán földszintes 
családi ház nagy kerttel, a központ-
ban, Karađorđeva 9. szám alatt. 
Ugyanott eladók bútorok is.
Tel.: 024/4877-869

Eladó Kanizsán legalizált, összkom-
fortos családi ház, kicsi kert.
Tel.: 024/4878-214
Mob.: 064/478-45-16

Munkalehetőség
Magyarkanizsai székhelyű válla-
lat munkaviszonyba keres
1. ADMINISZTRATÍV REFERENS 
KOMMERCIÁLIS MUNKÁKRA
Feltételek:
– Megfelelő közép- vagy egyete-
mi végzettség
– Angol nyelvtudás
Az önéletrajzokat (címmel, tele-
fonszámmal) írott formában kell 
elküldeni az alábbi címre:
Fabrika izolacionih materijala 
FIM DOO, 24420 Magyarkanizsa, 
Put Narodnih Heroja 12. Telefon: 
024/874-700. Email: zsamboki.
hajnalka@fi m.co.rs

Labdarúgás 
Rajtra készen a Metalmania

A II. liga, északi csoportjának őszi 
bajnoka a magyarkanizsai Metalmania 
női labdarúgó csapata az őszi idény 
befejezése után eredményesen szere-
pelt több kispályás labdarúgótornán. 
A tavaszi idényre való felkészülést a 
csapat Vajda Fángyó edző vezetésével 
február 2-án kezdte meg heti három 
edzéssel és előkészületi mérkőzések 
lejátszásával. 

A klub játékosai közül nem távozott 
senki, viszont sikerült három új játé-
kost leigazolni a csapatba, akik a kö-
vetkezők: Dajana Mihajlović kapus a 
szabadkai Spartakból, Erdélyi Kriszti-
na a tóthfalusi Nyers István Labdarúgó 
Akadémiából és Jovana Brusil az újvi-
déki Vojvodinából mezőnyjátékosok. 
A meglévő tizennyolcfős keret: Micsik 
Lilla és Tijana Jelić kapusok, Balázs 
Bettina, Sóti Réka, Körmöci Csilla, 
Terényi Emese, Csernák Anita, Cser-
nák Andrea, Bóka Klaudia, Kiss Bi-
janka, Anja Adamović, Milana Kneže-
vić, Sanja Ivošević, Kovács Hargitta, 
Hézső Brigitta, Hevér Kitti, Gordana 
Tolmačević és Nevena Adžić. 

A Metalmania játékosa Milana 
Knežević az országos serdülő válo-
gatott tagjaként részt vesz májusban 
a Fehéroroszországban rendezendő 
korosztályos Európa-bajnokságon. 

A Metalmania előkészületi mérkő-
zéseinek eredményei: Metalmania–
Szeged 4:2, Metalmania–Fruškago-
rac (Újvidék) 4:2, Dunaújváros–Me-
talmania 3:5, Nagykanizsa–Metalma-
nia 0:0, Zalaegerszeg–Metalmania 
1:0 

A Metalmania célja a bajnoki cím 
megszerzése a II. ligában és a selej-

tezőkön való eredményes szereplés 
után bejutni az I. ligába. 

Tisza menti liga
Ebben a ligában is megkezdődött 

a tavaszi idény. A községi csapatok 
eredményei.

12. forduló, Martonos: Jedinstvo–
Tisza (Padé) 0:5, Adorján: Tisza (B)–
Horgos 1911 0:1, Oroszlámos: Slavi-
ja–Šampion (Orom) 5:2 

13. forduló: Csóka–Jedinstvo (M) 
4:1, Podlokány: Hajduk–Tisza (B) 4:3, 
Horgos 1911–Tisza (P) 1:2

L. E.

A Metalmania női labdarúgócsapata
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L A Z Í T S U N KL A Z Í T S U N K

A legnagyobb problémát a türelmetlensé-
ge jelenti. Akaratossá válik, függetlenségre 
vágyik, és tele lesz energiával, viszont nehe-
zen alkalmazkodik másokhoz.

Vigyázzon arra, hogy ne siessen el sem-
mit, főleg ne a hosszú távra szóló döntéseket. 
Tartsa tiszteletben mások érzéseit is.

Felpörögnek az események, és nehezen 
veszi fel ezt a gyors tempót. Ne pánikoljon 
a zűrzavaros helyzetekben.

A hivatásában és a magánéletében is ren-
det kellene tennie, ez legyen a legfontosabb 
ezen a héten. Kellő odafi gyeléssel nem lesz 
semmi probléma!

Gyorsan halad a feladataival, olyan ügye-
ket is elintézhet, amelyeket régóta halogat. 
Úgy tűnik, végre elérkezett az Ön ideje!

A magánéletében viták várhatóak. Legyen 
egy kicsit türelmesebb! Az üzleti dolgokban 
azonban a héten nagy sikereket könyvelhet el.

Sokszor magányra vágyik, hogy egy 
csendes zugban végiggondolhassa teendőit. 
Nyugodtan közölheti ezt családtagjaival, meg 
fogják érteni.

Fogadja el mások segítségét, főleg akkor, 
ha ön egyedülálló és más személyről is gon-
doskodnia kell. Jól jön ilyenkor egy barát, is-
merős, vagy szomszéd.

Ha az energiáit vitatkozás helyett a felada-
taira összpontosítja, akkor bármit elérhet. Az 
érzéseit se fojtsa vissza, engedje szabadjára 
őket.

Készüljön fel arra, hogy rengeteg tenni-
való vár önre, ám ön nagyon jól osztja be az 
idejét, így elégedett lehet mindennel.

Sikerek várnak önre a hivatásában és a 
magánéletében egyaránt. Erős lesz, igazán 
aktív, és sokat „kihozhat” ebből a hétből.

A következő napokban nem sikerül nagy 
dolgokat véghezvinnie, már az is megfelelő 
eredmény lesz, ha sikerül elkerülnie a stresszt 
– törekedjen erre tudatosan!
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Fizetett politikai hirdetés


