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Gyermekhét

Ne idegeskedj, játssz!
Az októberi hónap
első teljes hete minden
évben a gyermekekről
szól, hiszen ekkor van
a nemzetközi gyermekhét. Minden olyan intézményben – általános
iskolákban, óvodákban
– ahol gyermek korúakkal foglalkoznak,
rendhagyóan zajlik ez a hét. Megpróbálunk
minden szinten kicsit jobban odafigyelni gyermekeinkre, tanítványainkra. Külön
műsorokkal, programokkal, játékokkal
kedveskedünk nekik, ilyenkor csak velük
foglalkozunk. Mindezt azért tesszük, hogy
még jobban érezzék magukat az iskolában,
ahová mindennap járnak – szinte második
otthonuk – és tudatosodjon bennük, hogy
ők a jövő alapjai, reménységei, rájuk számítunk, rájuk építjük terveinket, elképzeléseinket. Úgy mint a jó szülők, akik csemetéik javát akarják, megtéve mindent,
erejükön felül is, hogy biztonságot és boldogságot tudhassanak számukra. Gyakran
halljuk is: inkább a gyereknek legyen, nekem már jól van így is!
Magyarkanizsa községben évek óta nagy
gonddal készülünk a gyermekheti programokra. Az idei gyermekhét fő gondolata,
szlogenje: NE IDEGESKEDJ, JÁTSSZ! S
valóban, minden program a játék, a szórakozás jegyében zajlott eddig, hiszen nincs

még vége a hétnek. Természetesen a jól
bevált rövidített órák megvalósultak, ülésezett a gyermekparlament, megtörtént az
elsősök ünnepélyes felvétele a gyermekszövetségbe. Ezenkívül mozielőadás, balett, zenés műsorok, sportválasztó nap,
íjászbemutató és sok-sok színes esemény
tette vidámabbá a hetet. A gyermekeknek
rendkívülien tetszik az a néhány évvel ezelőtti ötlet, azaz az ún. színnapok, amikor
is minden napra meghatároztunk egy színt,
s aszerint öltöztek fel az iskolába. Az alsósok a pöttyös, csíkos, kockás és virágos
változatokat variálhatták, a felső osztályosok a hősöket utánozva naponta más-más
ismert figurának öltözhettek fel.
Újságunk megjelenésének napján még
nem ért véget a gyermekhét, pénteken a hagyományos futóversennyel zárul, ami majd
a népkerti pályán zajlik, s ami igen népszerű úgy a kicsik, mint a felsősök körében.
A népes szurkolótáborról nem is beszélve.
Igazi, vidám, kacajtól zengő gyermekheti
programokkal kedveskedtünk ebben az évben is gyermekeinknek, mert tudjuk, menynyire fontos számukra a játék, az önfeledtség, a boldogság, az elismerés. Ha mindezeket megvonjuk tőlük és nem mutatjuk ki
egyértelműen és kézzelfoghatóan, semmit
sem ér a nevelői munka!
Aranyos Ágoston Klára

Az Új Kanizsai Újság
megjelenését Magyarkanizsa
önkormányzata, a Magyar
Nemzeti Tanács,
valamint a Kulturális
és Tájékoztatási
Minisztérium támogatja.
CIP – Katalogizacija u
publikaciji Biblioteka
Matice srpske, Novi Sad
659.3(497.113)
Új kanizsai újság –
Független hetilap / Fő- és
felelős
szerkesztő Papp György. – 1
évf., 1 sz. (1994) – Tóthfalu :
Logos-print, 1994–, 30 cm.
Dvonedeljno.
ISSN 1451-4051
COBISS,SR-ID 62375186

3

VISSZAPILLANTÓ
2016. 09. 27. – 2016. 10. 03.

HATÁRON INNEN

A szabadkai befogadóközpontban elszállásolt két migráns támadott meg egy kiskorú
lányt, erősítette meg a hírt múlt kedden a
szabadkai alapfokú ügyészség. Az első
értesülések szerint a menekültek szexuálisan akarták bántalmazni a lányt, de egy
éppen arra járó személy megakadályozta
őket ebben. A szabadkai rendőrök gyorsan
elfogták a két gyanúsítottat, akik ellen fajtalankodási kísérlet miatt tettek feljelentést.
A szabadkai alapfokú bíróság másnap az
ügyészség javaslatára 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a szexuális zaklatással gyanúsított két pakisztáni férﬁt.
Ismeretlen elkövetők múlt szerdán ellopták
az aranyozott keresztet és tollat a szabadkai
Szentháromság-szoborról, amelyet – felújítását követően – a tavasszal állítottak vissza
eredeti helyére. Ez már a második alkalom
az elmúlt két hétben, hogy megrongálták a
szoboregyüttest: korábban vandálok az emlékművet körülvevő korlátban tettek kárt,
most a lopáson túl az egyik angyalszobor
kezét is letörték.
A szerbiai rendőrség terrorizmus gyanúja
miatt letartóztatta Nehat Thaçit, a koszovói rendőrségnek a mitrovicai körzetért
felelős igazgatóját. Az 1976-ban született
férﬁt a niši felsőbb bíróság által 2010-ben
kiadott elfogatóparancsa alapján fogták el
az egyik határátkelőhelyen, erősítette meg
a szerbiai belügyminisztérium.
Pénteken este tartották meg a Zentai Gimnázium fennállásának száznegyven éves jubileuma alkalmából szervezett ünnepséget,
amelynek a zentai Művelődési Ház adott
otthont. Az esten együtt ünnepeltek az intézmény egykori és jelenlegi diákjai és tanárai,
valamint a közélet jeles képviselői is.
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A Szerb Néppárt tartományi bizottsága a
szabadkai menekültközpont haladéktalan
bezárását követelte a város polgármesterétől. Velimir Marjanović, a SNP tartományi bizottsága elnökének szavai szerint
a párt nem engedheti meg, hogy az Európai Unió egyetlen nagy migránsközponttá
alakítsa Szerbiát. Marjanović aggodalmát
fejezte ki a szabadkai polgárok biztonsága,
a mind gyakrabban előforduló rablások és
testi sértések miatt, amelyek elkövetői migránsok.
Amennyiben a szerb parlament dönt a kötelező katonai szolgálat visszaállításáról,
a honvédelmi minisztérium és a Szerbiai
Katonaság kész a döntést végrehajtani,
közölte szombaton Jovan Krivokapić, a
honvédelmi minisztérium szóvivője.
Szombaton a palicsi Vigadóban ökumenikus istentisztelettel és ünnepi műsorral
vette kezdetét a XXIII. Vajdasági Magyar
Ünnepi Játékok, melynek idei mottója: Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb
dolog az végeknél?
Vasárnap délelőtt 10 órától a zentai Bolyai
Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium Nagytermében megtartották a Fesztyemlékév Hazatérés című rendezvénysorozatának vetélkedőjét. A Mednyánszky
László neve alatt vetélkedő zentai Bolyai
Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium csapata az ungváriak mögött a második
helyen végzett.
Amennyiben az Európai Unió tagországai
nem fogadják be a menekülteket, akkor
Szerbiának le kell zárnia határait, jelentette ki hétfőn Tomislav Nikolić szerb
államfő.

HATÁRON TÚL

Kilencvenhárom éves korában elhunyt
Simon Peresz Nobel-békedíjas volt izraeli államelnök és miniszterelnök – közölte
múlt szerda hajnalban az izraeli hivatalos
hírügynökség.
Törökország betonfalat emel a Szíriával
közös 911 kilométer hosszú határszakaszára – írta szerdán a Habertürk török hírportál.

A beszámoló szerint az építményt 3 méter
magas, 2 méter vastag, valamint egyenként
7 tonna tömegű, mozgatható tömbökből
állítják fel, a tetején pengés drót húzódik
végig, a hosszát pedig csak a kínai Nagy
fal, illetve az Egyesült Államok és Mexikó
közötti műszaki határzár múlja felül.
Nagy valószínűséggel elveszítik a bosnyák
politikusok Srebrenicát, ugyanis a boszniai
háború legvéresebb helyszíneként ismert
várost ezentúl szerb politikus vezetheti –
derült ki a bosznia-hercegovinai helyhatósági választások előzetes eredményeiből.
Eszerint Mladen Grujičić, a szerb pártok
támogatásával indult független jelölt a
voksok 51 százalékát szerezte meg, míg
az eddigi polgármestert, a bosnyák Ćamil
Durakovićot a szavazók 48,2 százaléka
támogatta.
A The New York Times megszerezte a
republikánus elnökjelölt, Donald Trump
1995-ös vagyonnyilatkozatát, s kiderült,
hogy Trump valószínűleg 18 éven keresztül nem ﬁzetett jövedelmi adót.
A kvótareferendumon 43,35 százalékos
részvétel mellett az érvényesen voksolók
98,32 százaléka, több mint 3.282.000 polgár szavazott nemmel a Nemzeti Választási Iroda vasárnap késő este nyilvánosságra
hozott csaknem végleges adatai szerint. – A
népszavazás elérte célját. Az 50 százalék
alatti részvétel miatt hivatalosan érvénytelen voksolás ellenére a polgárok véleménye
alapján mostantól nem a kormány és nem
is a parlamenti képviselők akaratát, hanem
mintegy 3,3 millió magyar emberét képviselik a magyar diplomaták Brüsszelben,
nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök.
Kudarcot vallott a magyar kormány azon
kísérlete, hogy belpolitikai célokból az Európai Unió ellen használja fel eszközként a
népszavazást – jelentette ki Martin Schulz,
az Európai Parlament elnöke hétfőn, egy
nappal a magyarországi kvótareferendum
után. Az uniós parlament szociáldemokrata
elnöke strasbourgi sajtótájékoztatóján úgy
vélekedett, hogy „a magyarok túlnyomó
többsége végül is a kormány ezen kísérlete
ellen szavazott azzal, hogy távolmaradt a
népszavazástól”.
Összeállította: Bödő Sándor

KÖZÉRDEKŰ

Kanizsai szemmel

A népszavazásról
Hosszú, gyakran már túlságosan is megterhelő kampány után
vasárnap megtartották a Magyarország és nem túlzás állítani,
hogy Európa jövőjét is meghatározó népszavazást. Az eredmény
már a Tisztelt Olvasó előtt is ismert. Ahogy azt meg lehetett jósolni, a szavazatra jogosultak kevesebb mint ötven százaléka
járult az urnákhoz, de a kötelező betelepítést ellenzők aránya
meghaladta a 98 %-ot. Ha mindent előre lehetett sejteni, akkor
felmerülhet a jogos kérdés: Miért volt szükség erre az össznemzeti véleménynyilvánításra? A válasz egyszerű: Brüsszelt csak
így lehet megállítani. A közvetlen demokrácia, a népszavazás
eredményét még ők sem hagyhatják ﬁgyelmen kívül. Félreértés
ne essék, ezek a senki által meg nem választott, a brüsszeli elefántcsonttornyukban ücsörgő politikusok a valóságban irtóznak
a demokrácia minden formájától. Egyszerűen csak tudomásul
veszik, mert tudomásul kell venniük a demokrácia játékszabályait. A szélsőséges és a valóságtól teljesen elrugaszkodott liberális világnézetük rabjai, amit minden rendelkezésükre álló
eszközzel igyekeznek érvényre juttatni. Óriási médiabirodalmak, számtalan „emberjogi” civil szervezet és rengeteg pénz
áll a rendelkezésükre, hogy a számukra csak arctalan tömeget
megdolgozzák és céljaikat megvalósítsák.
A fenti állításomat alátámasztva írnék le
egy magyarkanizsai rövid kis történetet, amely hűen ecseteli a
nyugat-európai média diszkrét
báját. A népszavazási kampányban a VMSZ
lakos-

sági fórumot szervezett, amelyen a választáson való részvételre
biztatták a polgárokat. A fórum végén a lakosok is feltehették
kérdéseiket, elmondhatták véleményüket. Többek között elhangzott egy-két gondolat is, amely a népszavazás értelmét
vonta kétségbe. Ezzel nincs is semmi baj. Ez a demokrácia. Számomra csak az volt visszatetsző, hogy a fórumot jelenlétével
megtisztelő brit újságíró a magyarországi „útvezetőjével” egyetemben hanyatt-homlok rohant a kritikai megjegyzést megfogalmazó polgár után egy rövid interjú céljából. Így kaphatott az
Egyesült Királyság alattvalója „tárgyilagos” tájékoztatást a vajdasági magyarok hangulatáról, véleményéről. Tehát az újságírás
alapszabályait nem tisztelve, a tollforgató nem véletlenszerűen
vagy esetleg több interjúalanyt kiválasztva készítette el délvidéki riportját, hanem őt csak az az egy vélemény érdekelte, ami
a kenyéradó gazdáinak is tetsző. Ha nem látom saját szememmel, nem hallom saját fülemmel, el sem hiszem. Már csak arra
volnék kíváncsi, hogy a vasárnapi Budapest-Brüsszel 98:2-es
kosárlabdaeredményt hogyan magyarázza a ködös Albion derék
újságírója. Biztos a liberális újságírás boszorkánykonyhájában
erre is megvan a recept.
Mi határon túli magyar állampolgárok is nagy számban részt
vettünk a népszavazáson. Átéreztük a történelmi helyzet fontosságát. A gond csak az volt, hogy még mindig tanulnunk kell
a levélben történő szavazás módját. Igaz, a 2014-es parlamenti
választásokhoz képest csökkent az érvénytelen szavazatok aránya, de sajnos még így is 17 %-nál tartunk. Tény, hogy sok mindenre oda kell ﬁgyelni a levélben történő szavazás során, de ezt
is meg lehet tanulni. Például a lakcímbejelentő kártyán ha az
illető polgár édesanyja neve úgy van feltüntetve, hogy Kovac
Enike, akkor azt úgy kell kitölteni az azonosító lapon is, holott tudjuk, hogy Kovács Enikőről van szó. Remélem, a 2018as parlamenti választások alkalmával már 10% alá csökken a
határon túli magyar érvénytelen szavazatok aránya. Már csak a
demokrácia érdekében is.
Kávai Szabolcs

Programajánló
Emlékezés az aradi
vértanúkra
Újságunk megjelenésének napján kerül sor a magyarkanizsai nagytemetőben az aradi vértanúk kivégzésének emléknapjára. A vértanúk és a szabadságharc összes hőse előtt tisztelgő emlékműsor 16
órakor kezdődik!
A József Attila Könyvtárban Klamár Zoltán Kanizsai mindennapok könyvének bemutatóját szintén
ma tartják 17 órától. Az est vendége lesz továbbá Dr.
Liszka József, a komáromi Selye János Egyetem docense, etnológus és Virág Gábor, a Forum igazgatója.
A belépés díjtalan.
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TÓTHFALU

Labdarúgó akadémia
az olajkutak árnyékában

– Öt éves a Nyers István Akadémia Sportegyesület és a Kaszap István Kollégium –
Magyarkanizsán ünnepelte fennállásának ötödik
évfordulóját a tóthfalusi plébánia kereteiben működő
Nyers István Akadémia Sportegyesület és a Kaszap
István Kollégium. A Művészetek Házában megtartott
ünnepség kiállításmegnyitóval kezdődött, amit a színházteremben alkalmi ünnepi műsor követett, végül a
megjelenteket egy szerény agapéval a tóthfalusi diákotthon ebédlőjében látták vendégül a házigazdák.
A kiállítást az akadémia névadójának, Nyers Istvánnak, a milánói Inter egykori gólgyárosának
Magyarkanizsán még soha nem látott tárgyi hagyatékából állították össze a szervezők, de az érdeklődők
megtekinthették azokat a fotókat és emléktárgyakat is,
amelyek az akadémia és a diákotthon elmúlt öt esztendejét idézték fel.
A színházteremben megtartott ünnepi műsort jelenlétével megtisztelte Nyilas Mihály, a tartományi
kormány alelnöke, Schmitt Pálné Makray Katalin,
olimpiai ezüstérmes magyar tornász, Pirityiné Szabó
Judit, Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Lisztes Krisztián, a budapesti Ferencváros Torna Club utánpótlásának helyettes vezetője,
Cseresnyésné Kiss Magdolna, a Keskenyúton Délvidéki
Tragédiánk 1944/45 Alapítvány képviselője, Nyilas Leonov Anita, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke valamint
a magyarkanizsai önkormányzat vezetői, élükön Fejsztámer Róbert polgármesterrel.
Elsőként Utasi Jenő atya, az akadémia elnöke szólt
az egybegyűltekhez, aki elmondta, hogy elképzeléseik
megvalósítására tíz évet tűztek maguk elé 2011. október
10-én, az akadémia indulásának napján.
– Most, az évtized félidejében elmondható, hogy a Jó
Isten, a támogatók és a falubeliek jóvoltából sikerült elérnünk azt, amit akartunk, intézményünk ismert és elismert
utánpótlás nevelő központtá vált. Ehhez persze szükség
volt a szülők megértésére is, hiszen sokan közülük távolabbi vidékekről is elhozták Tóthfaluba gyermekeiket,
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ránk bízták őket, hogy a tanulás és a sport, elsősorban a
labdarúgás terén is neveljük, képezzük és fejlesszük őket.
Volford Tibor vezetőedző elmondta, hogy ma már
hét edző veszi ki részét a szakmai munkából és vezeti az
U-13, U-15, U-17 és U-19-es utánpótlás gárdát. A legidősebb korosztályból álló csapat már a vajdasági minőségi szintig jutott, és bíznak benne, hogy rövidesen az
U-17-es korosztálynak is sikerülhet ugyanez. A munkát
– elsősorban az FTC-vel kialakított szoros kapcsolatoknak köszönhetően – a mai kornak megfelelő, modern
eszközökkel is segítik. Közülük is kiemelkedik a szerbiai Coerver® Coaching Srbija cég támogatása valamint
a közelmúltban kapott videoelemző szoftver, a Matchmeeting, amely lehetővé teszi, hogy az edzők mellett a
szülők is figyelemmel kísérhessék gyermekeik munkáját
és fejlődését.
A folytatásban Lisztes Krisztián, Pirityiné Szabó Judit, Fejsztámer Róbert és Bata Ferenc, a tóthfalusi helyi
közösség tanácsának elnöke is köszöntötte az évfordulót,
de az egyik segédedző, Kiss Róbert, aki egyben az akadémia tanulója is, valamint Vajda Antal nevelőtanár sem
feledkezett el ünnepi gondolatainak ismertetéséről. Valamennyien megállapították, hogy az intézményben szakmai és emberi vonatkozásban is kiváló
munka folyik, az elképzelések megvalósítása jól
halad, az együttműködés az érdekelt partnerek között magas szinten van, mindez pedig biztosíték
arra, hogy a következő öt évben is töretlen lesz a
fejlődés, amihez ők minden lehetséges támogatást
megadnak, de persze szükség lesz ehhez a község
és szélesebb közösségünk, sőt a nemzetközi közösség támogatására is.
A felszólalások és köszöntők után bemutatásra
került egy rövidfilm az elmúlt öt év történéseiről.
A műsort Berec Katinka nevelőtanár irányításával a diákotthon és a sportegyesület tagjainak
valamint a tóthfalusi Tutti gyermekzenekar közös
fellépése zárta.

TÓTHFALU
Az öt év, az első félidő, gyorsan
elmúlt, Tóthfaluban azonban nem
tartottak szünetet a félidők között.
Az intézményben már a második
félidőre kitűzött célok megoldásán
dolgoznak. A nehéz gazdasági helyzet felvillantotta előttük a részbeni
önfenntartás szükségességét, amit
gazdasági tevékenységek beindításával próbálnak majd elérni. Tovább
folytatják a szakmai munka színvonalának emelését és azon fáradoznak, hogy a munkakörülményeken
is javítsanak. Ehhez lenne szükség a

műfüves nagypályára, a tornateremre
és az öltözőkre, amelyeket reményeik szerint széleskörű összefogással
az elkövetkező öt év során sikerül
megvalósítani. Ezek a fejlesztések azt
eredményezhetik, hogy a tóthfalusi
akadémiáról a jelenleginél is több, jó
képességű és jól képzett fiatal labdarúgó kerül majd a Ferencvárosba illetve rajta keresztül a magyar labdarúgó
élvonal valamelyik csapatába.
Bödő Sándor
Fotók: Puskás Károly
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VIII. Csillagok, csillagok
szépen ragyogjatok…
– A népzenei találkozó alkalmával fennállásának 30 éves évfordulóját ünnepelte az
oromhegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület –

8
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vajdasági népzenei szemlén elért eredményéért a Vajdasági Citerások Egyesülete Vass Lajos-oklevelét, 2004-ben
pedig Magyarkanizsa község PRO
URBE-díját érdemelte ki.
– A ma 55-60 aktív és pártoló tagot
számláló egyesület kiemelt rendezvényei a Gazdag Ág hagyományőrző
szemle, a Csillagok, csillagok szépen
ragyogjatok… népzenei találkozó és az
András-napi sokadalom – tudtuk meg az
egyesület vezetőjétől.
A rendezvényt kísérő gazdag kiállításon bemutatott tárgyi és írásos emlékek
tényszerűen szemléltették az egyesület
30 évének áldásos tevékenységét.
A népzenei találkozó zárásaként a
művelődési egyesületeknek és a fellépőknek emléklappal és ajándékkal
köszönték meg, hogy részvételükkel
emelték a rendezvény fényét, majd közösen
elénekelték a Csillagok, csillagok szépen
ragyogjatok című népdalt.
Az ünneplés kötetlenebb folytatásaként a
Juhász zenekar húzta a talpalávalót.
Bata Ildikó
Fotók: Puskás Károly
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A höveji „álomcsipke” készítésével ismerkedett
az Ozoray Árpád MME hímzőcsoportja
A magyar népi hímzés igen változatos és szép, de mégis talán a legszebbek közé tartozik a höveji hímzés, amit csipkének
is neveznek. (A höveji hímzés külföldön is ismert. 1962-ben a
Brüsszeli Világkiállításon aranyérmet szereztek vele.) Ezzel az
álomszép csipkekészítéssel ismerkedett Egyesületünk hímzőcsoportja.
Szeptember 24-én eljött hozzánk Bendesné Vörös Ildikó
csipkekészítő Népi Iparművész, a messzi Hövejről (Kapuvár
mellől), hogy megmutassa a pókos hímzés különböző öltésmódjait. Ildikó már a rámára fércelt anyaggal érkezett hozzánk,
és így szombaton délelőtt kilenc órakor rögtön rátértünk az
érdemi munkára, de hogy nagyobb kedvet csináljon a csipkekészítéshez, megmutatta néhány, már kész munkáját. Mi csak
néztük tágra nyílt szemmel, mert ilyen szép hímzést még soha
nem láttunk: könnyű, áttetsző, ﬁnom kelmén (organtin, batiszt)
fehér fonallal voltak kivarrva a különböző pókos virágformák
és levelek.
Az egész napos műhelymunka során a pókos hímzés öltésmódjait tanultuk, persze mind a negyvenet (mindnek külön neve
van) nem sajátíthattuk el, de hármat-négyet igen, és ennek alapján a többi elkészítéséről is lett némi fogalmunk. Sokat kérdeztünk, Ildikó pedig kedvesen magyarázott és mutatta az öltéseket.
Délben egy közös ebéden vettünk részt, ahol a kötetlen beszélgetés közben kicsit megpihentünk, majd ismét visszamentünk
a Művelődési Házba, és folytattuk a munkát késő délutánig.

Bendesné Vörös Ildikó,

Kicsit fáradtan, de a jól végzett Népi Iparművész höveji csipkéi
munka boldog érzésével ballagtunk haza. Ildikó nagyon megdicsérte az ügyes kezű és érdeklődő hímzőcsoportunkat. (Mivel
nálunk aludt, így volt alkalmunk összebarátkozni.)
Másnap délelőtt Kanizsa utcáin sétálgatva Ildikó rácsodálkozott a kerítésekről kihajló fügefákra; meg is jegyezte, hogy náluk
Kapuvár környékén nem terem meg a füge. Később a városháza
előtt egy padon üldögélve bevallotta, hogy tavaly a migránsinvázió kapcsán kezdett Magyarkanizsára fölﬁgyelni, amikor a
televízióban naponta látta városunkat. A városháza felé mutatva
megjegyezte: ha nem mondom, akkor is fölismerte volna.
Ezután leballagtunk a Tiszára, igen a Tiszára, mert a mólón
állva magyaráztam: innen lefelé haladva Törökkanizsára érnénk. Erre fölcsillant a szeme és így szólt:
– Ugye az a halászhajó erre mehetett, amiről
a közismert népdal szól?
Ezzel elkezdtük dúdolni: „Hej, halászok, halászok / Merre mén a hajótok?/ Törökkanizsa
felé viszi a víz lefelé.”
Vasárnap délután búcsúzáskor annyit mondott: „Magammal viszem Magyarkanizsai élményeimet: a várost, az életemben először látott
Tiszát, és a délvidéki emberek kedvességét.”
– Mi meg köszönjük – szóltam utána – ,
hogy te meg elhoztad hozzánk a te falud csodaszép hímzéskincsét.
Kávai Anna
A műhelymunka résztvevői Bendesné Vörös Ildikóval és Egyesületünk elnökével, dr. Sarnyai Zoltánnal

Magyarkanizsa legidősebb polgára
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez alkalomból a Magyarkanizsai Egészségház dolgozói Bata Mária védőnő
és Újvári Ágnes nővér meglátogatta és felköszöntötte Fejős Erzsébetet, mint Magyarkanizsa legidősebb polgárát. Egy szál rózsával, almával és egy kis édességgel
kedveskedtek. Mint megtudtuk, Erzsike néni 1919. november 2-án Oromhegyesen
született és a mai napig jó egészségnek örvend. Már ﬁatalasszony korában híres
birkasajt és -túrókészítő volt. Termékeit a zentai, szabadkai és kanizsai piacokon
értékesítette. Jó kedvét megőrizte idős korára is. Szívesen tévézik, rádiót hallgat
és néha egy kicsit az újságba is beleolvas. Szemüveget csak olvasásra használ. 30
éve özvegy, de napjait három családja, 7 unokája, 10 dédunokája és 1 ükunokája
teszi szebbé.
Kívánjuk Erzsike néninek, hogy Isten éltesse még sokáig!
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IPA-program keretén belül utazhatnak
Magyarkanizsa község önkormányzata sikeresen pályázott
a Románia–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program
keretében kiírt pályázati felhívásra a romániai Igazfalva
Önkormányzatával és a temesvári Szórvány Alapítvánnyal. Ennek
köszönhetően januárban elkezdődött a BANATUR – Vidéki
turizmusfejlesztés Bánságban című projekt megvalósítása, melynek
célja a bánsági turizmus népszerűsítése és egy közös, turisztikai
módszertani csomag kialakítása. A projekt keretében tíz személy
részesül képzésben a turisztikai népszerűsítő módszerekről, a
program végén pedig egy tanulmányútra is sor kerül, amely bejárja a
program által kidolgozott turisztikai útvonalat, a szerbiai és romániai
Bánságot és megtekintik az itt található kastélyokat, kúriákat és
épített műemlékeket.
A tanulmányi úton résztvevők tervezett száma 30 fő és 2016.
október 10–14. közötti időszakban kerül rá sor a következő
útvonalon:
Szerbiai oldalon: Magyarkanizsa – Horgos – Csóka – Beodra
– Törökbecse – Écska – Hajdučica – Stari Lec – Versec– Vlajkovac –
Székelykeve
Romániai oldalon: Moravita – Clopodia – Banloc – Rékás –
Limánvölgye – Igazfalva – Lovrin – Temesvár –Zsombolya.
A tanulmányi úton való részvételre várják a turisztikai képzésen
részt vevők, valamint az idegenforgalommal, vendéglátással és
hagyományápolással foglalkozó személyek jelentkezését.
Részletes program:
október 10., hétfő
10.00: indulás Magyarkanizsáról
10.30: a horgosi Kárász Kastély, az Órás Villa és Kamarás
megtekintése, idegenvezető: Nagy György Zoltán
12.00: a csókai Marczibányi kastély és a Szentháromság-kastély
megtekintése
13.00: ebéd a csókai Ždrebac étteremben
15.00: a beodrai Karátsonyi-kastély és Kotárka Múzeum megtekintése
17.00: a Törökbecse melletti Gyöngyszigeten a Rohonczy kastély
meglátogtása
20.00: érkezés Lázár-Harnoncourt kastélyban lévő szállodába, a
szállás elfoglalása, vacsora
október 11., kedd
07.30: reggeli a szállodában

A képzés résztvevői

08.30: az écskai Lázár-Harnoncourt kastély és környezetének
megtekintése
10.30: hajdučicai Dunjđerski-kastély megtekintése
11.30: az óléci (Stari Lec) Botka kastély megtekintése
13.00: ebéd az ürményházi Plato étteremben
14.30: Versec belvárosának megtekintése
16.30: a temesvajkóci ( Vlajkovac) Bissingen-Nippenburg kastély megtekintése
19.30: érkezés a székelykevei Dani étterembe, vacsora és szállások elfoglalása, vacsora közben ismerkedés a székelykevei Információs Központ munkatársaival
október 12., szerda
07.30: reggeli a szállásadóknál
09.00: indulás a Stamora/Moravita határátkelőre
Romániai útvonal:
CLOPODIA
BANLOC
RÉKÁS
LIMÁNVÖLGYE (Valea lui Liman)
IGAZFALVA
LOVRIN
NAGYSZENTMIKLÓS
TEMESVÁR
ZSOMBOLYA
Jelenkezni lehet az ICR-ben!
(x)

Az iskola névadójának szobrát avatták Oromhegyesen
Az oromhegyesi Arany János Általános Iskola épületében hétfőn délelőtt leplezték le a névadó fából készült szobrát: Erdélyi
István fafaragó mester, Vajda Attila iskolaigazgató és Nyilas Leonov Anita, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke.
Az intézmény előcsarnokában elhelyezett szobrot az idén júniusban megtartott VI. Oromhegyesi Nemzetközi Fafaragó Táborban résztvevő alkotók készítették, akik minden évben hagynak
valami méltó emléket a magyarkanizsai község településeinek
is. Vajda Attila iskolaigazgató örömét fejezte ki, hogy a jövőre
esedékes Arany János-emlékév, a költő születésének kétszázadik
évfordulója előtt sikerült felavatniuk a névadó szobrát a központi
épületben.
Nem csak a pedagógusok örültek az előcsarnokot díszítő új
szobornak, hanem a diákok is, akik erre a napra alkalmi műsorral
készültek, hogy méltóképpen emlékezzenek meg híres költőnkről, az iskola névadójáról.
(x)
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Valkay Zoltán

A puszta építészeti metódusa
– Gondolatok az Baráthok kútja melletti új kútfürdőről –
MŰSORTERV
2016. október 6., csütörtök
12 óráig folyamatosan Magyarkanizsai Körkép – Kanjiška panorama
17 órakor: A Kanizsa Big Band zenekar koncertje Magyarkanizsán
2016. október 7., péntek
10 órakor: Firigyháziak találkozója
15 órakor: Heti közélet – a szegedi
TiszapART TV magazinműsora
17 órakor: Firigyháziak találkozója
19 órakor: ÉVGYŰRŰK-Válogatás
az Info TV régi műsoraiból
2016. október 8., szombat
10 órakor: Kerekasztal-konferencia:
Hogyan elérni a megbékélést és a megértést?
17 órakor: Nézőpont-közéleti magazinműsor
19.30 órakor: Magyarkanizsai Körkép – Kanjiška panorama (ism.)
2016. október 9., vasárnap
10 órakor: A Kanizsa Big Band zenekar koncertje Magyarkanizsán
12 órakor: Vasárnapi muzsikaszó
17 órakor: Firigyháziak találkozója
19.30 órakor: Magyarkanizsai Körkép – Kanjiška panorama (ism.)
2016. október 10., hétfő
10 óra: U našem ataru - poljoprivredna emisija / Mezőgazdasági műsor
17 óra: Nézőpont-közéleti magazinműsor
2016. október 11., kedd
10 órakor: 5 éves a Nyers István
Labdarúgó Akadémia
15 órakor: Heti közélet – a szegedi
TiszapART TV magazinműsora (ismétlés)
17 órakor: 5 éves a Nyers István
Labdarúgó Akadémia
2016. október 12., szerda
10 órakor: Paskó Csaba atya előadása: A kereszténység és az Iszlám
16 órától másnap 12 óráig folyamatosan Magyarkanizsai Körkép – Kanjiška panorama
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Idén nyáron, augusztus 9-e és 16-a
között, móvában épült fel az ilonafalusi
(Zimonić) Baráthok kútjából bővítés által kialakított kútfürdő. A budapesti Ars
Topia Alapítvány és a magyarkanizsai
Wemsical Serbia Ifjúsági és Kulturális
Egyesület közös produkciójából készült
artézi kútfürdőről, építéséről az utóbbi
időben több cikket olvashattunk. Alábbi
írásomban jómagam is megosztom az új
fürdőhellyel kapcsolatos gondolataimat.
Előszörre is ki kell mondanom, hogy
nyomatékosan dicséretes az áldozatos
önkéntes munka; a móva gyakorlatának
megújítása, másodszorra pedig mindenképpen kiemelném az új építmény-komplexum tájba illesztésének szorgalmazását.
E kettő; a természet-tisztelet és a szeretetteljes alkotás láza hozta létre a felnagyított szív-ritmus-tamgát, pontosabban a
Mária-jel nyomán kialakított tulipánszerű
fürdőkialakítást, mellyel az ősi jel jótékony értelmét/hatását a nagyítás által csak
tovább fokozták, mintegy felerősítették a
csendesen csobogó kút melletti hangtalan
pusztaságban (lásd Valkay Bicskei Ágnes
fotóján). És ha már a „pusztaságot” említettem, akkor hadd emeljem ki a puszta
építészeti metódusának gyakorlását, melyet a járási fürdőépítéssel kapcsolatban is
megtapasztaltam. Ennek gyakorlásához
persze tiszteletben kell tartani az egyenlőség, azaz a mellérendelés ős-elvét, miszerint nem több, hanem egyek vagyunk a
környező világgal. Amikor a „semminek
közepén” az építés a természetes, kézügybe kerülő anyagok hasznosításának eszközeként igei értelemben történik, akkor
a praxison van a hangsúly, magán a tetten,
hiszen nem időtálló anyagokkal operál s
nem „örökre” készül, hanem éppen hogy
„egy időre”. Mert ha éppen szükséges,
akkor a kérdéses építményt
minden évben újra építhetik,
mivel a puszta építészetének
hagyománya nem más: a gyakorlat újbóli gyakorlása. Az
igei építés a körkörös időben
újratermő anyagok felhasználásán alapuló hagyomány
gyakorlatából áll. E szellemben nem az anyag képez állandóságot, hanem a szellemi
tett. A puszta építési metódusa
mindaz mellett, hogy lényeg-

ében véve akció-művészet, bizonyos értelemben Mandala-építés is. Az idővel
el-, de az idővel előtűnő építés metódusa.
Ezért kinézetének igénytelensége első pillanatra mindenképpen félrevezető. Mert
mint mondottam, értelme a tettbe, az akcióba van rejtve. Akárcsak a jurta sátoré,
melynek mozgathatósága, dinamikussága, rejtetten is érezhető feszültsége maga
a pusztai világ értelme: a dinamika és változás a változatlanságban.
Mert az új fürdő elkészültével mindenképpen beköszöntött a változás a Baráthok kútjánál. Újabban sokan jártak ki az újrateremtett kút-vályúhoz fürödni/megújulni akár a vízben, akár a sárban vagy csak
egyszerűen a járási levegőn, a tűző napon.
Fürdőzés közben esetleg a pancsolva illanó (ám szabad szemmel nem látható) Ilonát meg- és meglesni itt az Ilonafalvához
közeli kútfürdő tavakban. A „föltámadt”
zsibongással önmagában persze nem lenne semmi bajom, csak azzal van némi
aggályom, hogy általa nyomtalanul tűnik
majd el az a különlegesen békés és meghitt silentium, amit az ember régebben itt
kint a Járáson megélhetett. Az élő csönd
félek, így már a múlté… Mert bizony kimondhatjuk – akárcsak száz évnek ezelőtt
a Csodakútnál – itt is felbolydult a kútfürdő és környékének „békéje”. Új dimenzió
lett a duruzsoló zsivaj, a tömegesség. De
szeretném hinni, hogy a „beindult” fürdőzés újdonsága; illetve maguk a fürdőzők
tisztes pusztai emberekhez méltóan csakhamar meglelik a harmóniát a hellyel, és
nem kell majd kivárni, hogy az őszi szelekkel együttesen, a nádruhát öltő Ilonaasszonyság simogató és borzoló érzéki
kezeivel a fokozatosan elnéptelenedő kút
környékén csöndes viselkedésre intse az
itt fürdőzni vágyókat…
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Védjük meg a bolygónkat!
– A Segítsük egymást Vajdaság civil szervezet háromnapos Öko-tábora a Tandari-tanyán –
Szeptember utolsó napjától október 2-ig ismét gyerekek népesítették be a Martonoshoz közeli Tandari-tanyát. A magyarkanizsai Segítsük egymást Vajdaság civil szervezet partnerével, az
ugyancsak magyarkanizsai Zöld Világ környezetvédő civil szervezettel közösen, a tanya festői környezetében szervezte meg
azt az ökológiai tábort, amelyhez a Szerbiai Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Minisztérium pályázatán nyert támogatást. A
Védjük meg a bolygónkat! elnevezésű Öko-táborban 30 kispiaci, martonosi, zentai és magyarkanizsai 7-15 korú gyermek vett
részt.
A tábort péntek délután nyitották meg. A sátorállítást és a
bepakolást követő első foglalkozás egy környezetvédelemmel
kapcsolatos kvíz volt, amelyből kiderült, hogyan is állnak ismeretekkel a gyerekek a környezetvédelem terén.
– A szombat kézműves-foglalkozással kezdődött, amelyet
Muhi Zsuzsanna irányított. A gyerekek egy három méteres
rajzpapíron közösen állították össze színes papírokból azt az óriási mozaikplakátot, amelyen gyerekszemmel ábrázolták bolygónk megmentésével kapcsolatos elképzeléseiket. Munkájuk
jelenleg, talán még néhány napig, a magyarkanizsai városháza
előcsarnokában tekinthető meg. A délutáni órákban zentai vendéget fogadtunk. Gyetvai Hajnalka zumbára tanította a gyerkőcöket, amivel kicsit felrázta őket, megmozgatta izmaikat. Őt
követően a Zöld Világ képviseletében Halász Mónika tartott
előadást a környezetvédelemről. Vasárnap egy barátságos focimeccset játszottak a gyerekek, majd megismerkedtek a Tandari-tanyával, megnézték a tanyán élő állatokat, elbeszélgettek az
érdekesebb növényekről, fákról, virágokról, mindezt abból az
aspektusból, hogy hogyan is lehetne megmenteni a Földet. A tábor aznap délután zárult és elmondhatom, hogy – többek között
a jó időnek köszönhetően is – nagyszerű három napot töltöttük
el a gyerekekkel – hallottuk a civil szervezet elnök-asszonyától,
Budincsevity Angélától.
Amint azt a gyerekek szülei is megerősítették, a tábor kis lakói semmiben sem szenvedtek hiányt. Az ellátásuk kifogástalan
volt, a szórakoztató, egyben tanulságos programoknak köszönhetően pedig egy pillanatig sem unatkoztak. Étkeztetésükről a
tanya Napsugár Étterme illetve a főszakács, Borsos Ferenc és
segítői gondoskodtak. A gyerekek élelmezéséhez a Senta-promet, a Meso-coop, a Tisacoop és a Doda Fruit valamint Kovács

Ágnes és Sarnyai Irén vállalkozók járultak hozzá. A reggeli
leginkább szendvics vagy pljeskavica volt, ebédre aztán került az asztalra csirkepaprikás salátával, savanyúleves, csevap,
krumplifőzelék és egyebek a hozzájuk illő salátával. Uzsonnára
előfordult, hogy a tábortűznél kolbászt sütöttek a gyerekek, de
volt zsíroskenyér és gyümölcs is.
A tábor lebonyolításában a civil szervezet tagjai segédkeztek,
ők voltak azok, akik éjjel-nappal ügyeltek a gyerekek biztonságára is. Budincsevity Angéla külön mondott köszönetet Zabos
Leventének, Gulyás Boglárkának, Juhász Hajnalkának,
Lipták Károlynak és Gulyás Józsefnek az önzetlen segítségért. Köszönettel illette Pálinkás Józsefet, a Tandari-tanya
marketingfelelősét valamint Halász Mónikát, a Zöld Világ képviselőjét is.
Tervei szerint a Segítsük egymást
Vajdaság civil szervezet jövőre is
megpályázza majd a minisztérium
pályázatát és reméli, hogy mivel a
projekt megvalósítása során eleget
tett a pályázati kritériumoknak, projektje ismét támogatást kap. Annál
is inkább, mivel a visszajelzések
szerint a tábor kiválóan sikerült, a
gyerekek jól érezték magukat, sokat
játszottak, de tanultak is, és nagyon
sok új ismeretre tettek szert a környezetvédelem terén.
Bödő Sándor
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Vegán főzőkör Magyarkanizsán
Az Eleki Életmódközpont és a Kuckó Nagycsaládosok Egyesülete szeptember 29-én Vegán főzőkört szervezett a Művészetek
Háza pincehelyiségében, ahol ingyen vehettek részt az érdeklődők, akiket Medgyesi Hajbel Anikó a Kuckó nevében üdvözölt.
Majd elmondta, ez a mai, a most induló főzőtanfolyam első
része, és idén még három várható, havonta egy-egy. Az előadók
az Eleki Életmódközpont munkatársai: Somogyi Magdolna és
Somogyi Lehel, akik már idén februárban az Egészségnapon is
megtiszteltek bennünket prezentációjukkal.
Elsőként Lehel megköszönte a meghívást, majd vázolta a
munka menetét: a bevezető az ő előadása. A tejtermék helyettesítése növényi anyagokkal. A második rész a főzőkör, a harmadik a
kóstoló, illetve a feleletek a hallgatók kérdéseire. Íme az előadás
dióhéjban:
– A tej élet, erő, egészség? Néhány éve még Magyarországon
ez a mondat felkiáltójeles volt, azonban mára ez megváltozott,
kérdőjeles lett, mert szakemberek bebizonyították, sok betegség
(elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség, mozgásszervi bajok)
a helytelen táplálkozással függ össze. Az Életmódközpontban az
eltöltött 10 nap alatt elsajátíthatják az egészséges életmód elveit
gyakorlatban is, és utána jelentős javulás áll be a szervezetünkben. A gondolkodásuk is tisztábbá válik, az emlékezés, a logika,
az értékítélet jobb lesz, mert „Mens sana in corpore sano” (Ép
testben ép lélek)!
B. Pascal, a nagy természettudós is ezt hangsúlyozta: „Minden méltóságunk a gondolkodásban rejlik.”
Vetítés által megtudhattuk az egészséges életmód nyolc alapelvét. Ezek a táplálkozás, a napfény, a levegő, a víz, a mozgás, a
pihenés, mértékletesség és a bizalom.
A táplálkozásnál Dr. Agatha M. Thrash megcáfolta a tej sérthetetlenségét. Mert az emlősök az elválasztás után már nem isznak tejet, kivétel az ember. A táblázaton a tej fehérjetartalma volt
látható. Ha az étrendünk magas fehérje tartalmú, az megfosztja a
szervezetet a kálciumtól.
A 142 gramm fehérje naponta, csontritkulást okozhat. Már
gyermekkorban felléphet a tejallergia, a ﬁatalkori cukorbetegség,
vashiányos vérszegénység. Felnőtteknél idegrendszeri betegségek, emésztési problémák stb. – sorolta Lehel, az előadó.
Őt követte a 2. részben Somogyi Magdolna, aki bemutatta
az asztalon előre elkészített anyagok és eszközök segítségével
– miért és miként helyettesíthetjük a tejtermékeket növényi származékokkal.
– Olajos magvakból, gabonafélékből és hüvelyes növényekből tejet, túrót, süteményt, fagyit és egyebeket készíthetünk
– kezdte az ismertetőt, majd bemutatta két önkéntes hölgy segítségével a munkafolyamatot teljes egészében a fogyasztásig.
– Én 26 évesen kezdtem átállni, illetve készíteni ezeket a növényi
alapanyagú ételeket, és megszerettem. Állati eredetű tejet nem
használunk. Meg lehet szokni, de ne csak pár hónapig tartson a
turnus! Két, három évig, akkor lesz látszata, értéke, ha életünk
végéig!
A helyszínen készült el a kókusztej, a banános mandulatej, a
kókuszos diótej, a kesu tejszín, a szezámkávé, az epres joghurt,
a fagylalt, a kesudiótej. Az előre elkészített túrógombóc zsemlemorzsában megforgatva és a csokis reszelt túrós sütemény az
asztalon ínycsiklandozó volt mindenki számára, és az egyórás
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bemutató, illetve elkészítés után minden résztvevő megkóstolhatta. Magdolna kiemelte, hogy mindezeket legjobb frissen fogyasztani, de egy estére a fridzsiderbe is betehető. Az elkészítéséhez legjobb a nagy méretű mixer (amelyet ő is használt), de
botturmix esetén, előzőleg a magvakat kávédarálóval kell ledarálni, utána turmixolni.
Maga a főzés másfél órára hosszabbodhatott, amelyben mind
a főszakács, mind a két kukta kitűnően szerepelt, és a kóstoló is
jól sikerült. Egy cseppig „tejcseppig” és egy morzsáig elfogyott
a sok ﬁnom, növényi alapanyagú étek. Megtanultuk: a növényi
tejek készülhetnek gabonából (pl: rizstej, kölestej, hajdinatej),
hüvelyesekből (pl. szójatej), olajos magokból (pl. mandula, dió,
kesudió, törökmogyoró, szezámmag stb.). A mandulatej és szezámtej szép fehér, a diótej kicsit barnás színű lesz, de nagyon
ﬁnom.
A gabonákat és hüvelyeseket előzőleg mindig megmossuk,
megfőzzük majd átszűrjük. Az olajos magvakat előbb 8-10
órával beáztatjuk, így könnyebben emészthető és turmixolható.
Ezekből készült tejeket le kell szűrni, de müzlihez, főzéskor érdemes bennhagyni a sűrűjét. Abból pedig pástétomot, édes krémet készíthetünk. Édesíthetjük datolyával, mazsolával, mézzel.
Fontos tanács: a növényi tej készítéséhez felhasználható száraz anyagot (stb) 1:3-5 arányban turmixoljuk el vízzel. A turmixolást mindig 1:1 aránnyal kezdjük, azaz 1 csésze maghoz 1 csésze vizet adjunk, majd turmixolás közben felhigítjuk a maradék
vízzel.
Ízesités: vaníliával, csipet sóval, mézzel, esetleg gyermekeknek lekvárral (sárgabarack) vagy gyümölccsel (banán stb.) Édesítő lehet a stevia-jázminpakóca vagy kókuszvirágcukor.
A tejekhez a vizet fel kell forralni! A hűtőben 3-4 napig tartható a tej.
Végül egy szezámkávé recept: (csontritkulás esetén főként
ajánlott!)
Hozzávalók: fél csésze szezámmag (megpirított és kávédarálón lisztté őrölt), 2 csésze víz, 5-8 szem magozott datolya vagy
méz az édesítéshez, 2 evőkanál karob (szentjánoskenyérpor), növényi tejpor ízlés szerint (rizs, kukorica, szójatejpor).
Mindezt összeturmixoljuk, amit kevés vízzel keverünk, majd
menet közben adagoljuk a krémhez a vizet.
Próbálják ki! Nagyon ﬁnom és egészséges!
A recepteket a Fő utcán a Bio Spajz üzletében megkaphatják.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt!
Következő főzőkör: 2016. október 27-én, csütörtökön 17 órakor!
Teleki M.

KÖ ZÉRDEKŰ

Dr. Popov Farkas Beáta:
Emésztési nehézségek. Mit tehetünk?

Szeptember 26-án 17.30-kor újra elkezdődött a Kuckó
NE-nek egészségügyi sorozata, a Testi-lelki gondjaink a
Zmaj általános iskola dísztermében. Az első téma októberhez, az egészséges táplálkozás hónapjához fűződik. Egy
sokunkat érintő problémáról, az emésztési nehézségekről
és azok kezeléséről hallhattunk szakelőadást dr. Popov
Farkas Beátától.
A szokáshoz híven Kávai Eleonóra szervező üdvözölte a megjelenteket, majd röviden bemutatta az előadót, aki
kanizsai születésű. Alig pár éve diplomázott az újvidéki
orvostudományi egyetemen, a község falvaiban kezdte
működését, majd a mentőszolgálathoz került, és most ismét helyben általános orvosként dolgozik. Már több cikke
megjelent a Vajdaság ma hírportálon, a Pannon rádióban
és több egyesületben ad tanácsokat a hallgatóknak. Verseket is
ír, zongorázik, a rendszeres testmozgás elkötelezettje, és szereti
a természetet.
Íme az előadás a teljesség igénye nélkül.
A tápcsatorna a száj, nyelőcső, gyomor, nyombél, vékonybél, vastag- és végbél. Ezek feladatairól, a különböző emésztési
folyamatokról hallottunk a bevezetésben. Érdekesség, hogy a
vékonybél felülete 190 m2, a bélrendszerünk 8 méter, és immunrendszerünk nagy százaléka a bélrendszerhez kötődik, és
emésztőrendszerünk hormonokat is termel.
Hogy ez a rendszer „az állomások” zavartalanul működjenek, makro- és, mikronutriensek szükségesek, mint a fehérjék,
szénhidrátok, zsírok, vitaminok ásványi sók. Itt a vetítés által
a doktornő bemutatta a táplálkozási piramist, vagyis az ideális
táplálkozást, a táplálékok helyes elosztását. A piramis alján (a
leghosszabb részén), van a víz. Erre van legjobban szükségünk,
naponta 8 pohárral igyunk! A következő a zöldség, gyümölcs,
majd a fehérjék, a vitaminok. A csúcson állnak a zsírok, ebből
együnk a legkevesebbet! Az ember 45 tonna élelmet visz be
egész életében, nem mindegy a minősége: túl cukros-e, túl sóse, festékes anyagú-e, hogy mennyire nehéz megemészteni, és
milyen hosszú ideig tart az. A minőséges táplálék a szervek,
szövetek, sejtek megújulásához is szükséges, mert azok idővel
meghalnak. Egyedül az idegrendszer nem regenerálódik.
A helyes táplálkozásnál hallhattunk az elhízás problémájáról, annak genetikai okáról, illetve a helytelen életmódról, a
túlzott táplálékbevitelről, meg az ikerpároknál végzett kísérletekről. Az emésztési problémák kapcsán megtudhattuk a következőket: Több oka lehet. Leggyakoribb a helytelen táplálkozási
szokások:
– túl nagy mennyiségű táplálék (egyszerre elég fél liter),
– túl hideg, túl meleg, túl erős, túl édes étel,
– gyakori nassolás,
– reggeli kihagyása, bőséges vacsora,
– kávézás, dohányzás, főként éhgyomorra,
– rostos táplálék hiánya.
Második ok: elégtelen vízfogyasztás, a harmadik mozgásszegény életmód (ágyhozkötöttnél hasmasszírozás kell). A negyedik ok: helytelen székletürítési szokások. Ötödik ok a nem racionális antibiotikum fogyasztás. Hatodik ok az emésztőrendszer

fertőzése, vagy allergiás megbetegedése. Hetedik a gyógyszerek
mellékhatása, nyolcadik: más betegségek pl. pajzsmirigy elégtelen működése.
Az emésztési gondokra utaló jelek:
A tünetek: szájszáradás, gyomorégés, puffadás, hányás,
székszorulás. A jelek, azok, amiket az orvos diagnosztizál, ezért
írja ki a laborvizsgát, endoszkópiát, stb. A betegség több jelből
áll össze, pl. ha a sav visszaáramlása a szájba állandó jellegű,
felmarhatja a gyomor alsó részét, elzáródáshoz vezethet. Megelőzése: helyes táplálkozás és alvás, mozgás.
A fekély betegség. Ekkor a nyálkahártya fölmaródik a gyomorban, bélben. Tünetei: súlyveszteség, sav érzése, étvágytalanság. Kötelezően orvoshoz menni! Terápia: gyógyszer (előtte
enni), alkohol, cigaretta elhagyása.
Nem betegség a puffadás. Ok a gázképző étel, szénsavas ital,
rágó, a székrekedés, oka a stressz, vízhiány, lehet bélrendszeri
betegség is, a hasmenés, hányás. Terápiája diéta, folyadékpótlás. Ne szedjünk mindjárt gyógyszert! A természetes gyógyítást
a szervezet elvégzi. A három nap szabályát tartsuk szem előtt!
Gyógyszer után nem azonnal rendeződik az emésztési ritmus,
lehet 3 nap is! A doktornő záró szavai: Egy-egy emésztési probléma még nem jelent betegséget. Nem skatulyázhatunk be senkit. Figyeljük a szervezetünket!
A kérdésekre is kaptunk feleletet: a ﬁlteres teák színezettek,
ne igyunk naponta. Inkább az eredeti gyógynövényekből, mezőről valókat fogyasszuk.
A hideg és meleg frontok befolyásolják-e a betegséget, illetve a fájdalmakat, a tüneteket? – hangzott el a kérdés. – A szervezet természetesen reagál a külső időváltozásokra, azonban
nem minden bajnál, kórnál takarózhatunk ezzel – jött a magyarázat. Az egészség az örökletes adottságokon kívül a környezeti tényezőktől és jelentős mértékben magától az egyénitől is,
annak étkezési kultúrájától függ. Mert az étkezés nem csupán
„üzemanyagtankolás”, hanem élettani művelet.
Végezetül a dicséretre méltóan tartalmas és részletekbe menő
előadást a közönség nagy tapssal és Nóra egy virágcsokorral
köszönte meg. A vérnyomás- vércukorszint mérés, könyvsorsolás, és az ételkóstoló volt a prezentáció záró akkordja.
Következő előadás október 31-én Ábel Zsuzsannától: Ha
nincs öröm, csak keresni kell.
Teleki M.
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Pályázati felhívás
A magyarkanizsai XI. Kukoricafesztivál szervezői görhesütő
versenyt hirdetnek két kategóriában:
1.) A legﬁnomabb hagyományos görhe
2.) A legﬁnomabb reform görhe
Az otthon elkészített sós- vagy édes görhéket 2016. október
8-án, szombaton lehet átadni, a magyarkanizsai Művészetek Háza
(Színház) előcsarnokában, délelőtt 8.30-tól 10.00 óráig.
A beérkezett alkotásokat szakavatott bizottság értékeli, ízvilág,
állag, kinézet alapján, majd a remekműveket a kirakodóvásáron,
kóstolással egybekötött kiállításon láthatja a nagyérdemű.
Az eredményhirdetésre 2016. október 8-án, 15 órakor kerül sor
Magyarkanizsa központjában, a városháza előtti téren.
Kíváncsian várjuk a ﬁnomabbnál ﬁnomabb görhéket!
Tisza Néptáncegyesület, Magyarkanizsa, Damjanich utca 2.
Elérhetőség: 064-305-1313; 0638952047
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L A K B E R E N D E ZŐ

DESIGN
LAKBERENDEZÉSI
TIPPEK
Megunta konyhája
színét, vagy már ráfér
egy kis felújítás,
de nincs elég pénze,
hogy vásároljon?
A megoldás egyszerű!
Fesse át, vagy
ragasszon rá mosható
tapétát, aminek
a tisztán tartása
könnyedén megoldható,
és amellett,
hogy új pompában díszeleg
a konyhabútora,
a kreativitását
megcsillogtatva
büszkélkedhet
az ismerősök előtt!
Összeállította: Deák Verona
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R O VATA

S Ü S S Ü N K , F Ő Z Z Ü N K !

Kukoricalisztből készült ételek

Puliszkagombóc

Hozzávalók: 250 g kukoricaliszt, 1 tk
só, 150 g juhtúró, 200 ml tejföl, 1 l víz,
1 ek. vaj (a sütőtál kikenéséhez).

olajat. A fenti hozzávalókat kézi mixerrel alaposan összekeverjük. Kissé folyékony masszát kapunk. Olajjal kikent
szilikon, kerek tortaformába (ebben kerek, de alacsonyabb lesz) vagy szilikon
püspökkenyér formába (ebben magasabb, már kenyérforma az eredmény)
öntjük. Előmelegített sütőben, közepes
hőmérsékleten készre sütjük.

Kukoricás lepénykék

Hozzávalók: 15 dkg kukoricaliszt, 0.5
csomag sütőpor, 1 kanál só (púpozott),
bors ízlés szerint, 3 db csöves kukorica
(leszemezett vagy konzerv), 1 csokor petrezselyem, 1 nagy fej lila hagyma, 1 db
tojás, 1.6 dl tej 0.5 dl napraforgóolaj

Szilvalekváros
kukoricaprósza

Elkészítés: egy liter vizet felforralunk a sóval, majd állandóan kavarva
beleöntjük a kukoricalisztet. Állandó
kavarás mellett kb. 5 perc alatt sűrűre
főzzük. A tűzről levesszük, lefedjük,
és hűlni hagyjuk. A hideg puliszkából
vizes kézzel kiveszünk egy maréknyit,
ellapítjuk, a közepébe juhtúrót teszünk,
és gombóccá formázzuk. A gombócokat egy vajjal kikent tűzálló tálba rakjuk. Előmelegített sütőbe toljuk, és kb.
5 percig sütjük. Tálaljuk jó sok tejföllel
meglocsolva.

Joghurtos kenyér

Hozzávalók: 2 db tojás, 1 dl víz (meleg), 20 dkg kukoricaliszt, 1 csomag
sütőpor, só ízlés szerint, 150 g natúr
joghurt, 0.5 dl napraforgóolaj.
Elkészítés: a tojásokat habosra verjük, közben mikróban a kukoricalisztet
egy tányérban átmelegítjük, (kb. fél-1
perc). A meleg vizet a tojáshoz adjuk,
majd a langyos lisztet, bele a sütőport,
a joghurtot, ízlés szerint sót, végül az

Hozzávalók: 40 dkg kukoricaliszt, 4 dl
joghurt, 1 dl tejföl, 1 db tojás, 1 csipet
só, 1 teáskanál sütőpor, 0.5 dl víz, 5 dkg
szilvalekvár, 1 dl tejföl (a tetejére)
Elkészítés: a hozzávalókat (a lekvár
kivételével) összekeverjük, sütőpapírral bélelt vastag falú tepsibe öntjük.
Tetejét megpöttyözzük szilvalekvárral
és tejföllel. Forró sütőben megsütjük
(tűpróba).

Elkészítés: egy tálban a lisztben elkeverjük a sütőport, beleszórjuk a fűszereket.
Vágjuk össze a megmosott zöldlevelet.
Kockázzuk fel a lilahagymát. Mindkettőt
dobjuk a lisztbe. Szemezzük le a kukoricacsöveket. (Csöpögtessük le a konzerv
kukoricát.) A liszthez adjuk a tejet, a tojást, majd a kukoricát, és alaposan keverjük össze. Egy serpenyőben forrósítsunk
fel pár kanál olajat, majd egy-egy evőkanálnyit tegyünk a serpenyőbe és simítsuk
lepény formára. Mindkét oldalát süssük
pár percig. Papírtörlőn hagyjuk a felesleges olajat elszivárogni.

Modern görhe

Hozzávalók: 2 csésze (2 decis) búzaliszt,
2 csésze ﬁnom kukoricaliszt, 2 csésze kristálycukor, 2 csésze tej, 1,5 csésze étolaj, 2
tojás sárgája, 1 zacskó sütőpor, 1 citrom
héja
Elkészítés: fentieket jól keverjük ki, a 2
tojás fehérjét kemény habbá verjük, és
óvatosan a sárga masszához vegyítjük.
Olajozott, lisztezett tepsibe öntjük, kb.2530 percig 180 fokon, tűpróbáig sütjük. Mielőtt teljesen elkészülne, a tetejét szórjuk
meg kristálycukorral és a sütőben negyed
óra alatt karamellizáljuk meg a cukrot!
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Birkózás
I. liga, 1. forduló
Magyarkanizsa:
Potisje–Radnički
(Belgrád) 5:3
Részeredmények, 59 kg: PetrovićDošen 1:0 (tus a 2. percben), 66 kg:
Nagy–Iliev 1:0 (tus a 2. percben), 71
kg: Vágó–Đukanović 0:1 (0:9, pontozással), 75 kg: Zöldi–Čolić 1:0 (tus az 5.
percben), 80 kg: Vrábel–Dević 0:1 (0:8,
pontozással), 85 kg: Ladócki–Dickov 0:1
(tus a 3. percben), 98 kg: Sulyok–Marković 1:0 (6:3, pontozással), 130 kg: Horvát
1:0 (k. n.).
Hazai szőnyegen, győzelemmel rajtolt
a Potisje birkózócsapata az új bajnoki
idényben. A hazaiak már a kezdéskor 1:0
arányban vezettek, mivel a legnehezebb
súlycsoportban Horvátnak nem volt ellenfele és így küzdelem nélkül nyert. Az
első két súlycsoportban a Potisje két látványos tusgyőzelemmel tovább növelte
előnyét. Zöldi fordulatos, nagy küzdelemben a hajrában aratott sordöntő tus
győzelmet Čolić ellen, de ezután a vendégek két győzelmet aratva szépítettek.
Végül a Potisje győzelmét Sulyok biztosította be, miután kemény küzdelemben
aratott pontozásos győzelmet Marković
ellen.

Potisje-érmek
A hétvégén Zentán két birkózótornát
rendeztek, az egyik a II. országos kupaverseny az U-11 korosztályban, a másik
a 26. Nikola Vukov emlékverseny volt. A
kupaversenyen és az emléktornán sikeresen szerepeltek a magyarkanizsai Potisje
birkózói Fábián Ákos és Rekecki Rudolf
edzők vezetésével.
A Potisje birkózóinak eredményei az
országos kupaversenyen az U-11 korosztályban:

Első helyen végzett Teleki Dániel (60
kg), második helyet szerzett Lakatos Dávid (34 kg), harmadik helyezést ért el
Nagy Kristóf (37 kg), Apró Krisztián (45
kg) és Mladenović Ádám (50 kg), ötödik
lett Özvegy Dániel (28 kg) és Kovács
Áron (41 kg).
A csapatverseny élcsoportja két kupa
után: 1. Zenta, 2. Potisje, 3. Soko, stb.
Az emléktornán öt ország, 22 klubjának
187 utánpótlás korosztályú birkózója lépett szőnyegre, amelyen a Potisje birkózói
nyolc érmet és egy különdíjat szereztek.
A pionírok korosztályban első helyen
végzett Berec Dávid (36 kg), Losonc
Szabolcs (48 kg) és Mosó Bálint (70 kg),
második helyet szerzett Rekecki Márk (26
kg) és Vrábel Áron (60 kg), harmadik lett
Lengyel Kevin (26 kg), ötödik helyezést
ért el Kollár Márk (29 kg).
Az ifjúsági korosztályban első helyezést ért el Janko Ivetić (96 kg).
A lányoknál első helyet szerzett Fábián
Orsolya (56 kg).
A legjobb szerbiai birkózó Losonc Szabolcs.

Asztalitenisz
II. férfi liga
Északi csoport, 5. forduló
Topolya–Kanizsa 4:2
Részeredmények: Melik–Miskolci 1:3,
Faggyas–Sordje 3:0, Egri–Nagy Némedi
3:1, Egri/Kovács–Sordje/Miskolci 2:3,
Melik–Sordje 3:1, Egri–Miskolci 3:1
Négy játék után döntetlenre állt az
eredmény, de a hazaiak a két utolsó játékot
megnyerték és ezzel megszerezték a győzelmet is.

I. Vajdasági férfi liga
2. forduló
Zombor: ŽAK–Horgos 4:0

A Potisje birkózói Zentán
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Labdarúgás
Vajdasági liga
Északi csoport, 8. forduló
Magyarkanizsa:
Potisje–Tekstilac
(Hódság) 7:0 (2:0)
Népkerti pálya, 200 néző. Vezette:
Bečanović (Zombor). Góllövő: Lazinica
az 5., Nikutović a 32., a 48., a 89., Djukić az 51., Rovčanin az 55. és Tandari az
57. percben.
Potisje: Žužo, Kocsis, Paunović (Barjaktarović), Tandari, Papdancsó, Nagy,
Djukić, Lazinica (Savić), Rovčanin (Romić), Nikutović, Jović.
Tekstilac: Marković, Mitrović, Šoškić, Pivarov, Djokić, Kostić, Vukelić
(Stošić), Ognjenović, Vukobratović, Latinović, Stanojković.
Jó iramú, igazi bajnoki meccsen a
Potisje gólparádét rendezve fölényes
győzelmet aratott a táblázat alsó házába
tartozó Tekstilac ellen és megszerezte
második hazai győzelmét az őszi idényben. Az első félidő a hazai csapat támadásaival kezdődött és a Potisje már az 5.
percben megszerezte a vezetést Lazinica
révén, aki egy remek jobboldali beadást
mintegy nyolc méterről félmagasan
bombázott a kapuba. Ezután is a hazaiak
támadtak, több kihagyott helyzet után a
32. percben a vendégek utolsó védője elvétette a labdát, így a jó ütemben kiugró
Nikutović lapos lövésével megszerezte
a hazaiak második gólját. Az első félidő
további részében is a hazaiak kezdeményeztek többet, de sikertelenül és így
kétgólos hazai előnnyel tértek pihenőre a
csapatok. A második félidőben a hazaiak
tovább fokozták támadásaikat és tíz perc
alatt négy gólt szerezve bebiztosították
nagyarányú győzelmüket. A 48. percben
egy félpályáról előrelőtt labdát a tizenhatos tájékán Nikutović a kifutó kapuson
átemelve három gólra növelte a hazaiak
előnyét. Három perc múlva már négy
góllal vezettek a hazaiak, miután egy bal
oldali szabadrúgásból beívelt labdát Djukić mintegy húsz méterről bombázott a
bal alsó sarokba. Az 55. percben újabb
formás hazai támadás következett és ekkor Rovčanin tizennyolc méteres lapos
lövése talált a bal alsó sarokba. Két perc
múlva, a hazaiak előre húzódó csapatkapitánya, Tandari látványosan emelte át
a labdát a kifutó Marković fölött és az
üres kapuba gurítva megszerezte csapata
hatodik találatát. A mérkőzés végeredményét a 89. percben a nagy formában
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játszó Nikutović a jobb alsó sarokba lőve
állította be. A hazaiak az egész mérkőzésen kiváló játékot nyújtottak, a hét gólon
kívül számtalan gólhelyzetet teremtettek,
soraikban külön kitűnt Nikutović, aki
mesterhármast ért el. A vendégek csak
néhányszor veszélyeztették a hazaiak
kapuját, de a Potisje védelme mindig résen volt és a próbálkozásaikat sikeresen
hárították. A játékvezető két hazai és egy
vendég játékosnak mutatott fel sárga lapot szabálytalan szerelés miatt.

Fejős Anna a dobogó harmadik fokán Pozsegán

Teke
II. Vajdasági liga, 5. forduló
Kanizsa–Veteran BMV (Verbász) 7:1
(3226:3005)
Részeredmények: Szabó–Višković
0:1 (2:2, 524:531), Erdélyi–Zahorjanski
1:0 (3:1, 556:510), Apró–Sekulović 1:0
(3:1, 559:496), Bata–Budai/Tepavčević
1:0 (3:1, 521:452), Barlog–Raičević 1:0
(4:0, 547:506), Bosznai/Mijatov–Čavić
1:0 (2:2, 519:510).
Az első két játék után döntetlenre állt
az eredmény, de a többi négy játékban
a hazaiak remek játékkal fölényes győzelmet aratva szerezték meg a bajnoki

pontokat. A forduló hazai csapatába két
kanizsai játékos is bekerült, harmadikként Apró 559, ötödikként Erdélyi 556
fával.

Asztalitenisz
Fejős Anna bronz érmes
A Pozsegán rendezett első országos
egyéni asztalitenisz ranglistás versenyen, amelyet A osztályúként vezetnek,
a serdülő lányok korosztályában Fejős
Anna a Kanizsa játékosa a harmadik helyet szerezte meg és így bronz érmes lett.
L. E.

Apróhirdetések
Fordítás magyar nyelvről szerb nyelv- Velebiten nagyobb családi ház, gazre és fordítva. Mob.: 063/18-15-263
dasági udvarral, a központban eladó.
Tel.: 024/885-556
Kertes házat elcserélnék lakásért,
első emeleten, ha lehet. Ugyanitt be- Eladó 20 literes német háti permetező
tegápolást , főzést, vasalást vállalok. kiváló állapotban. Ára: 80 eu
Mob.: 063/82-134-18
Mob.: 064/211-29-37
Eladó két Parapet használt gázkályha. Tomos Tori automatik eladó. MegőrTel.: 024/874-234
zött állapotban, keveset használt.
Mob.: 064/32-98-755
Eladó egy jó állapotban lévő 96-os évjáratú Ford Escort személyautó.
2m3-es vastartály hozzágyártott
Tel.: 024/4878-034
masszív utánfutóval, a tartály levehető, a futó nincs atesztálva.
Eladó Magyarkanizsán családi ház Mob.: 064/91-17-942
nagy kerttel közel a városközponthoz.
Magyarkanizsa központjában 54 m2Tel.: 024/4878-034
es lakás eladó. Mob.: 063/522-915
Eladó Lada Samara autó, 1990. kiadás, jó állapotban, kevés kilométer- Bálás bükkfa eladó.
Tel.:024/4877-616
rel. Tel.: 024/4877-817
Mob.: 062/973-43-71
Eladó virág és tájképmintás, különböző nagyságú goblein fali képek és egy Eladó Magyarkanizsán földszintes
asztali citera. Mob.: 063/130-51-38 családi ház nagy kerttel a központban. Karađorđeva 9. szám alatt.
Eladók fehér, vékony 40 és 60 cm Ugyanott eladó bútorok is.
hosszú kerámiavázák (27 és 16 db) Tel.: 024/4877-869
valamint fehér egyágú és kétágú kerámia gyertyatartók rendezvények Magyarkanizsán a Tisza-parton ház
eladó nagy kerttel.
szervezéséhez dekorációként.
Érdeklődni: 064/873-50-65
Mob.: 063/130-51-38

Magyarkanizsán, a Homokon eladó
egy kétszobás, jó állapotban levő lakás. Mob.: 063/596-729
Eladó padlásszobás családi ház Oromon, gazdálkodásra alkalmas területtel
rendelkezik! Mob: 063/800-85-32
Kanizsán kertes, felújított családi ház
sürgősen eladó.
Érdeklődni: 062/17-29-360
Keveset használt 2,5 x 3,5m kézi
csomózású gyapjúszőnyeg. Csere is
lehet (kismalac, hízó, megbeszélés
szerint) Tel.: 0230/82-321
Mob.: 065/622-72-34
Eladó üzemképes Hydrotherm gázkazán. Mob.: 064/39-43-676
Harminc éves munkatapasztalattal
gyermek felügyeletét vállalom hoszszabb időre. A szerb nyelvet is beszélem. Mob.: 063/16-27-886
Sürgősen eladó esztergapad, gyalugép, szalagfűrész, cirkula és több féle
asztalosszerszám. Tel.: 024/874-162
Eladó használt cserép, model 272-es,
950 darab.
Mob.: 062/11-90-978
Tel.: 024/221-793

INGYENES
APRÓHIRDETÉS!

Kedves Olvasóink!
Apróhirdetéseiket a kitöltött szelvénnyel
együtt szerkesztőségünk címére juttassák el:

24427 Tóthfalu, Kossuth utca 4/a

APRÓHIRDETÉS
ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG
Név: ..................................................
...........................................................
Cím: ..................................................
...........................................................
...........................................................
A hirdetés szövege: ..........................
...........................................................
..........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
..........................................................
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L AZÍT S U N K !
Rengeteg munkája miatt elfoglaltabb a
kelleténél, és ezt érzi a szervezete is. Fáradékony, ideges és feszült, így azon töri a fejét,
hogy pár napra elutazna pihenni.
A várva várt siker elmarad, és emiatt sokat
szomorkodik. Legszívesebben egy időre elvonulna a világ zajától, hogy egyedül legyen, és
feldolgozhassa a kudarcot.
Pénzügyei rendben vannak, mégsem nyugodt, mert a családi életében felmerülnek
megoldhatatlannak látszó gondok. Úgy dönt,
hogy nem izgatja fel magát a dolgon.
Szeretné nagyvonalúan elintézni a dolgot
és végre túllépni rajta, de ehhez a másik fél
jóindulatára is szükség lenne. Jobb, ha beletörődik, az illető hajthatatlan.
Nagy fába vágja a fejszét és a kihívás nem
rémiszti meg, inkább még jobban inspirálja.
Meg akarja mutatni önmagának, de főleg a
külvilágnak, hogy mire képes.
Fölösleges gondolatok gyötrik, és ott is
rémeket lát, ahol még nagyítóval sem találna.
Hallgasson a józan eszére, ne keverje fel az
állóvizet. Minek a bajt keresni?
Okos befektetéssel akár meg is duplázhatja a jövedelmét. Ám, ha kapkod, vagy ami
még rosszabb, hogy nem fogadja el a szakember tanácsát, akkor sokat veszíthet.
Minél több feladatot vállal magára annál,
kevesebb lesz a szabadideje. Ezért érdemes
tisztáznia magában, hogy a pénz fontosabb-e
vagy a magánélete és az egészsége.
Magában zsörtölődik, pedig inkább tisztáznia kellene a felmerült problémát a társával. Elkeseredését ne a környezetén vezesse
le, mert azzal nem fog előbbre jutni.
Legyen összeszedett és mindenképpen
tartsa be a határidőket, különben jogosan lesz
mérges a felettese vagy az üzlettársa. Figyelmetlensége akár anyagi kárt is okozhat.
Kisebb megfázás nehezítheti a napjait,
emiatt a hangulata is ingadozhat. Amennyiben feladata engedi, pihenjen pár napot, és
akkor nagyon hamar túl lesz rajta.
Bizonytalan és az a döntésein is meglátszik. Gyorsan lelkesedik, de kedve hamar
lelohad, és minden marad a régiben. Ne másokat okoljon a sikertelenségért.
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