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„Vagyok, mint minden ember: fenség,
Észak-fok, titok, idegenség, 

Lidérces, messzi fény,
Lidérces, messzi fény.”

Írta Ady Endre 1909-ben a Szeretném, ha szeret-
nének című verskötetének nyitó versében.

Ahogy a költő vallja önmagáról: titok, idegen-
ség, mint minden ember, igazi énjét rejtve őrzi, és 
valódi arcát, mást mutat. Mást, mert fél a külvilág 
reagálásától, a leleplezés utáni fájdalmaktól, és mert 
mint minden halandó: változó, ezerarcú. Hogy mi-
lyenek vagyunk, miben különbözünk, milyen kül-
ső jelekre kell (kellene) fi gyelnünk, és melyekben 
higgyünk, vagy ne higgyünk, arról már sok vita 
folyt évszázadok óta. 

A tudósok az égboltot fi gyelték meg, és (ahogy 
a szakirodalom jegyzi) az állatöv ekliptika környé-
kén lévő 12 csillagképet megjelölték. Ezeken ha-
lad végig a Nap évi látszólagos mozgása során. A 
csillagképeket rajzzal meg is jelölték már a régmúlt 
korokban, és elnevezték. Kos, Bika, Ikrek, Rák, 
Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Víz-
öntő, Halak.

Ezekhez kapcsolódik a csillagjóslás (asztroló-
gia), amely a csillagok, égitestek állásából igyekszik 
meghatározni az egyének sorsát, de a földi esemé-
nyeket is. Eredete kb. 6000 éves, alapja a horosz-
kóp, amelynek vannak hívei, de ellenfelei is, bizo-
nyítékai és megcáfolásai is.

Tény, hogy az egyes csillagjegyek alatt született 
emberekre, reánk nagyrészt megfelelnek, jellem-
zőek a leírt tulajdonságok és események. Mivel a 
Vízöntő (január 20. – február 19.) jelen pillanatban 
„folyik”, íme, mit tudhatunk róla. Lehet, hogy ma-
gunkra ismerünk.

Ez a csillagkép a tizenkettes állatöv tizenegye-
dik jegye, mondhatnánk a ciklus utolsó állomása. 
Mondhatnám, utolsó előtti a végállomástól. Lehet-
séges, hogy ez az „utolsó előtti lehetőség” érzése 
sok Vízöntő jegyben született emberben megjelent 
már élete során? És mégis elszalasztotta, mert nem 
ismerte fel, mint én sem. Habár a bensőjében érezte 
a halk fi gyelmeztetést: most, most kell. Merj és lépj!

A másik, illetve jellemző kulcsszavak, ame-
lyekről a tipikus Vízöntő ember felismerhető (a 
szakemberek írják!) ezek az: „egyszerre, 
váratlanul, minden magyarázat nélkül…” 
ezt így senki más nem csinálja, csak a 
Vízöntő. Magamra ismertem, mikor egy 
ismerősöm szomorúan elmesélte nekem, 
mi történt vele a szeretett lénnyel kapcso-
latban. – Úgy éreztem – kezdte –, hogy 
boldogok vagyunk, egymásra találtunk, 
minden rendben van köztünk, amikor 
egyszer csak váratlanul, hirtelenjében 
felállt mellőlem, és minden magyarázat 
nélkül csak úgy otthagyott. Hogy valami, 
vagy egy szó nem tetszett neki? Máig sem 
tudom az okát. Megfejthetetlen, és fájdal-
mas a számomra.

A csillagász ezt így magyarázza. A Vízöntő jel-
képének két „ura” van: a Szaturnusz és Uránusz. A 
Szaturnusz a „Küszöb Őre” átléphet a Vízöntő urá-
nuszi világába, amelyet már hétköznapi logikával 
alig-alig követhető rendkívül felgyorsult tudatmű-
ködések jellemeznek.

Ezek nem ismernek semmilyen akadályt, sem 
térben, sem időben. Ez nem más, mint az intuíció. 
Az ösztönös megérzés, felismerés, a dolgok mélyé-
re való látása. H. Bergson fi lozófus szerint: „Ez a 
belső szemlélet különleges képessége, amely által 
a tudat minden logikai működése nélkül ismerhető 
fel az igazság.” Higgyenek hát a képességükben a 
Vízöntők! Ezért van az, hogy szerény személyem is 
számtalanszor megérzem, a mosoly mögött mi la-
pul a másik ember lelkében, nem mond igazat, vagy 
valami azt súgja nekem: ezt meg kell tenned, avagy 
ne tedd meg! Ám a belső hangot sokszor elnyomja a 
kétkedés! A hitetlen Tamás megjelenése. A Vízöntő 
ábrázolása egy öregember, aki egy amfórából bősé-
gesen ontja a vizet. A tiszta tudás eredeti forrásából 
merített, és önzetlenül ontja az emberiségre. Tehát a 
víz a tiszta szellemi éberség jele, és a humánusabb 
élet szimbóluma, egy jobb világkép kialakítása. A 
Vízöntő személy vágya, az egész lénye úgy van 
beállítva, hogy megszüntesse azt, ami igazságta-
lan, ami felszínes, ami önző. Új világkép távlatában 
gondolkodik, gondolkodunk idősen is, de lelkese-
dünk ebben a közönyös, pénzcentrikus világban.

– Ne törődjön a másikkal, magán ugyan ki segít? 
– Ismétlik sokszor a jóakaróim! Mert naiv a lelke-
sedésem, de nem hóbortos, habár ez a különcködés 
sokszor nevetésre, kézlegyintésre ingerli az embe-
reket. De sebaj!

Tisztelt Vízöntő társaim! Tudatosítsák önma-
gukról ezt: mások által nem érzékelt jelenségekre 
is fogékonyak, harcolnak a jog tisztaságáért, az el-
esettekért, önzetlen segítők minden bajban, merev 
dogmák és szemléletek harcosai, még ha többször 
mindez – egyelőre – Don Quijote-i harc is. Ezért 
van az, hogy gyakorta úgy érezzük: nem ebbe a vi-
lágba valók vagyunk, amelyben élünk. Igazi arcun-
kat azonban elrejtjük az érdemtelenek előtt.

Teleki Mária

Csillagportré: a Vízöntő
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VISSZAPILLANTÓ
2017. 01. 24. – 2017. 01. 30.

HATÁRON INNEN
A Dunán Belgrád térségében kialakult jég-
torlaszhoz vezényelték át Magyarország 
két, Szerbiában lévő jégtörő hajóját, köztük 
a legnagyobbat, a Széchenyit – tájékoztatta 
az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) 
kedden az MTI-t. 

Kovács Elvirát, a VMSZ alelnökét, az Eu-
rópa Tanács Parlamenti Közgyűlése szerbiai 
delegációjának tagját, 2017. január 24-én, a 
délelőtti bizottsági ülésen, Strasbourgban, 
megválasztották a Közgyűlés Kisebbségi 
jogi albizottsága alelnökének, tájékoztatta 
szerkesztőségünket a VMSZ sajtószolgálata. 

Lövöldözés volt múlt kedden valamennyivel 
déli 12 óra után Újvidéken, a Dušan Vasiljev 
utcában található Đura Daničić Általános Is-
kolánál. A lövöldözésben megsebesült a 37 
éves Niko Uskoković, írta a 021.rs. 

Másnap hajnalban újabb lövöldözés volt 
Újvidéken. Egy személy súlyosan, kettő 
könnyebben megsebesült a Kiszácsi utcá-
ban történt incidensben, tudta meg a 021.rs. 
A hírportál nem hivatalos értesülései szerint 
két csoport összetűzésére került sor az utcán, 
amikor egy személyt lábfejen lőttek.

A szabadkai Zorka városrészben két kutyát 
öltek meg. Tulajdonosaik szerint nem elő-
ször történik ilyen, úgy vélik, az egyik szom-
széd kutyái a bűnösök. A környékbeli házak-
ból a gyerekek szüleik kíséretében mennek a 
közeli buszállomásra egy nagy fehér kutya 
és egy rottweiler miatt. Ezek a kutyák már 
felnőtteket is megtámadtak korábban.

Új befogadóközpontokat építhet Szerbia, 
emellett a meglévő objektumokat is bővít-
heti azért, hogy az országban tartózkodó 
összes illegális bevándorlónak szállást tud-
jon adni – közölte nem hivatalos értesülését 
csütörtökön a Danas című szerbiai napilap. 

A tavalyi év folyamán legkevesebb 152 or-
vos ment el Vajdaságból Németországba 
vagy máshová munkát keresni. Az orvosok 
idén sem késlekedtek, ugyanis az év eleje óta 
kilenc good standing tanúsítványt adtak ki.

A múlt csütörtökön Zentán találkozott a 
máig meg nem talált Vitéz Barbara szüle-
ivel Vladimir Rebić, a szerbiai rendőrség 
igazgatója, Miroslav Krkelić, a szabad-
kai Felsőbb Ügyészség ügyésze és Milan 
Tkalac, az újvidéki fellebbviteli ügyész, az 
esetet vizsgáló nyomozók jelenlétében. A 
találkozón beszámoltak a nyomozás eddig 
ismert részleteiről, végigjárták az útvonalat, 
melyen a tragikus estén a fi atalok haladtak a 
zentai hídhoz.

A szerbiai iskolákban valószínűleg beveze-
tik az egyenruha viselését a diákok számára, 
jelentette ki Dragana Milovanović, az okta-
tásügyi miniszter tanácsadója. A kérdés már 
csak az, hogy mikortól. 

A zombori Severtrans mintegy száz dolgozója 
tiltakozott csütörtökön a vállalat garázsában, 
megakadályozva, hogy a kiérkező végrehajtó 
elkobozhassa a buszokat, illetve hogy az au-
tóbuszok elhagyhassák a vállalat telephelyét. 

A járulékok és a kötelező társadalombizto-
sítás esetében felhalmozódott adósság miatt, 
amely elérte a 90,8 millió dinárt, elkezdték 
elkobozni a szántóföldeket a gazdáktól.

Egy feltehetően koszovói albán csoport va-
sárnap reggel feltörte a Tanjug szerb hírügy-
nökség internetes oldalát, így a honlapon a 
hírek helyett rövid ideig a „Koszovó Albá-
nia” felirat, valamint az egykori Koszovói 
Felszabadítási Hadsereg (UCK) vörös ala-
pon kétfejű fekete sast ábrázoló címere és 
neve szerepelt.  

Madárinfl uenza sújtotta területté nyilvání-
tották Apatint, miután a Duna mellett két 
elhullott hattyú tetemét találták meg, közölte 
vasárnap Zoran Mandić, az apatini állat-
egészségügyi állomás igazgatója.

A Jégtörő VI-os és a Jégtörő XI-es Dályánál 
áttörte a jégdugót, és jelenleg a kialakított 
korridoron ügyelnek arra, hogy zavartalan 
legyen a jég zajlása – közölte a szerb közle-
kedési minisztérium.  

HATÁRON TÚL
A brit legfelsőbb bíróság kedden kihirdetett 
döntése szerint a kormánynak a parlament 
előzetes jóváhagyását kell kérnie az EU-tag-
ság megszűnéséhez vezető folyamat hivata-
los elindításához.

A Német Szociáldemokrata Párt (SPD) el-
nöksége Martin Schulzot, az Európai Par-
lament (EP) volt elnökét javasolja kancel-
lárjelöltnek és pártelnöknek – jelentette be 
kedden Berlinben Sigmar Gabriel német 
alkancellár, gazdasági miniszter, a párt távo-
zó vezetője. 

Donald Trump amerikai elnök és a Fehér 
Ház szóvivője is megismételte múlt ked-
den azt az állítását, miszerint 3-5 millióan 
szavazhattak illegálisan a tavaly novemberi 
elnökválasztáson. 

Hat év szabadságvesztésre ítéltek Németor-
szágban csütörtökön egy 16 éves lányt, aki 
az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet köve-
tőjeként megkéselt egy rendőrt. 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésé-
nek több tagja is érintett lehet egy korrup-
ciós ügyben, amelynek felgöngyölítésére és 
a közgyűlés működésének átvilágítására a 
közgyűlés független, külső vizsgálócsoport 
felállítását kezdeményezte. 

Donald Trump pénteken elnöki rendelettel, 
azonnali hatállyal és meghatározatlan időre 
felfüggesztette a szíriai menekültek befo-
gadását, és 120 napra felfüggesztette egyes 
muszlim országokból érkező menekültek 
beutazását az Egyesült Államokba. 

Mustárgázt találtak az iraki Moszulban az 
orosz gyártású rakétákat tartalmazó egyik 
raktárban – közölte szombaton Haider 
Fadil, az iraki különleges erők dandártá-
bornoka. 

Heves rohamot indítottak a Moszkva által 
támogatott szakadárok a Donyeck térség-
ében lévő Avgyijivka település ipari övezet-
ében, három ukrán katona életét vesztette, 
egy megsebesült – közölte vasárnapi kijevi 
sajtótájékoztatóján Olekszandr Motuzja-
nik, az elnöki hivatal hadműveleti ügyekben 
illetékes szóvivője. 

Összeállította: Bödő Sándor
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Martonoson is lesz helyi járulék

Sorrendben nyolcadik ülését tartotta a Magyarkanizsai 
Községi Képviselő-testület múlt csütörtökön, melyen a ti-
zenegy rendes napirendi pont mellé még négyet beiktattak. 
A most is maratonira húzódó tárgyaláson a képviselők elfo-
gadták a községi alapítású intézmények és a Zentai Történel-
mi Levéltár 2017-es munkatervét. Döntöttek még a horgosi 
Kárász-kastély körüli park védettségének megszüntetéséről, 
elfogadták az idei évre vonatkozó helyi foglalkoztatási cse-
lekvési tervet és Vörös Anna személyében újabb hat hónapra 
kinevezték a József Attila Könyvtár megbízott igazgatóját.

A Regionális Szakmai-továbbképző Központ igazgatónő-
je elmondta, hogy az oktatás eredményességét növelendő, az 
épület udvarán tudományos park kap helyet terveik szerint, 
amit folyamatosan bővíteni lehetne szemléltetőeszközökkel, 
ami hasznos lenne a diákok számára.

Szó esett a Szociális Központ, a Vöröskereszt és a Magyar-
kanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ 
munkatervéről is, de a legtöbb felszólalót megmozgató napi-
rendi pont a vízszolgáltatás árának növelése volt.

Március elsejétől a havonta 25 köbméter alatt fogyasztó 
háztartásoknak egy köbméter ivóvíz áfával együtt 47 dinárba 
kerül. A vízművek minden szolgáltatására kért áremelést, amit 
olyan új kiadásokkal is igyekezett megindokolni, mint a víz-
óráknak az idei évtől havonta kötelező leolvasása, valamint a 
számlák postai kézbesítése. Az ellenzéki képviselők többsége 
szerint az áremelés nem indokolt. 

Harmath Miklós indítványt adott be, melyben kérte az ár-
emelés visszaszorítását, de a testület nem fogadta el.

A polgármester elmondta, hogy a vízszolgáltató eredetileg 
15 százalékos emelést kért, amit a Községi Tanács mérsékelt 
12-re. 

– 2017. január elsejétől az új kommunális törvény olyan kö-
telezettségeket ír elő a közvállalatoknak, amelyek biztosítása 
szintén kiadásokkal, plusz emberek alkalmazásával jár, ettől a 
pillanattól kezdve pedig ha a kiadások nőnek, a bevételeknek 
is valamilyen formában nőni kell.

BB

Drágul a vízszolgáltatás a községben
Ülésezett a képviselő testület

Martonoson csak egyszer nem volt helyi járulék, előtte min-
dig számíthatott a helyi közösség az abból befolyó eszközökre. 
Most decemberben a polgárok újból megszavazták annak tíz 
évre történő beveztését. A sikeres népszavazáshoz meg kellett 
mozgatni mindenkit – nyilatkozta a tanácselnök.

– Sokan sajnos még ma is azt hiszik, hogy a helyi járulék esz-
közeit elveszi tőlünk a község, pedig hát eddig sem vette el, ez a 
pénz itt marad nálunk. Meg kellett győzni az embereket, hogy a 
falu fennmaradása ettől is függ. Nélküle nem tudunk beruházni, 
nem tudunk pályázni és nem tudjuk az uniós támogatásokat sem 
lehívni. A helyi közösségeknek egyébként is kevés pályázati le-
hetőség áll rendelkezésükre, de ha akad is ilyen, mindhez szük-
ségük van valamennyi saját eszközre. Eddig is főleg a pályá-
zatoknak köszönhettünk több jelentős beruházást, mint a helyi 
közösség épületének belső felújítása, a tetőszerkezet cseréje, de 
volt néhány sikeres pályázatunk a testvértelepülésekkel is.

Mint mindenütt, Martonoson is lejjebb vették a megfi zettetési 
kulcsokat. 

– Tudjuk, hogy nehéz időket élünk, ezért mi is csökkentettük 
a polgárok megterhelését. A  földművesek az eddigi 40 helyett 
35 kiló búzának megfelelő összeget fi zetnek be hektáronként az 
augusztusi tőzsdeárak nagyságában, a foglalkoztatottak 3 helyett 
nettó fi zetésük 2 és fél százalékát adják, ha viszont van mezőgaz-
dasági földterületük, az után nem fi zetnek helyi járulékot.  A héten 
három helybeli nyugdíjas is felkeresett azzal, hogy ők is szeretnék 
fi zetni a helyi járulékot falujuk fejlesztése érdekében. 

A falu elsősorban a kommunális infrastruktúrát fejlesztené, 
hisz elég nagy a lemaradás ezen a téren. 

– A tanács az esővízelvezetés rendezését találja az egyik leg-
fontosabb tennivalónak, hiszen ezzel sok gondja van a falunak. 
Nagyon időszerű lenne a főutca újraaszfaltozása is, amely két sza-
kaszon is nagyon rossz állapotban van. Sajnos kevés aszfaltozott 

utcánk van, ezért egy részüket darált kővel 
próbáljuk használhatóbbá tenni. 

Horváth Gergely elmondta, hogy mint-
egy 4-5 millió dinár bevételre számítanak a 
helyi járulékból évente, ami terveik szerint 
minden évben 500 ezer dinárral növekszik 
majd. A keretből támogatást nyújtanak a falu 
civil szervezeteinek is. Elsősorban a sport-
egyesület, a motoros klub, a horgászegyesü-
let, a művelődési egyesület és a nyugdíjas-
egyesület az, amely nem csak kér, hanem ad 
is, tesz is a faluért. Ezeket az egyesületeket 
pályázatírással is segítik, hiszen a helyi kö-
zösség támogatása távolról sem lenne elég 
tevékenységük pénzelésére. 

Bödő Sándor

– A sikeres referendumról és a helyi közösség terveiről Horváth Gergely tanácselnököt kérdeztük –
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A médiában is napvilágot látott a hír, miszerint az állam 
kényszervégrehajtást alkalmaz mindazon mezőgazdasá-
gi termelőknél, aki nem törlesztették tartozásukat az állam 
felé. Az adósság mára már elérte a 90,8 millió dinárt, melybe 
nincs beleszámolva az erre kirótt kamat. Ezzel kapcsolatban 
kerestük fel Bata Erzsébetet, a Gazdakör elnökét.

Községünkben érint-e ez a probléma mezőgazdasági 
termelőt?

– Még konkrét esetről nem tudunk, ahol végrehajtottak 
volna, ellenben van, ahol zárolva van a gazdaság. Mindenki 
az új törvény megjelenését várja. Tulajdonképpen a miniszté-
rium illetékesei sem tudnak dönteni, hogy mi legyen ezekkel 
a termelőkkel. Mert akkora a tartozás, hogy az emberektől 
nagy mennyiségű földterületeket, ingatlanokat kellene elven-
ni. Úgy látszik, a minisztérium is belátja, hogy erre valami 
megoldást kellene találni, mert a tartozás az megmarad. Az 
új törvényt illetően annyit lehet tudni, hogy meg fog változ-
ni, olyan értelemben, hogy a jövedelem alapján fogják majd 
megállapítani a fi zetendő járulékot. Hiszen tudjuk, hogy ed-
dig a kisebb területtel rendelkező földművesek is ugyanany-
nyit fi zettek, mint akik nagyobb területen gazdálkodtak.

Hogyan lehet ezt az összeget jövedelem után majd ki-
számolni?

– Nagyon nehéz lesz, mert a termelők különböző kultúr-
növényeket termelnek, az éghajlati viszonyok sem egyfor-
mák, az időjárás is kihatással van a terményre, illetve min-
denki más-más helyen értékesíti a megtermelt árut.  Sajnos, 
sok esetben nagy jövedelemről nem is beszélhetünk. Tehát 
már itt is valamit az államnak meg kell állapítania, hisz ezek 
mind befolyásolják a jövedelmünket. Most ebben az elmúlt 
gazdasági évben tűrhető volt a termés, viszont alacsonyak 
voltak az árak. Nehéz ezt kiszámítani, hogy mivel is rendel-
kezik az a termelő.

Ha ekkora horderejű tartozás keletkezett, akkor az ál-
lam nem jogosan cselekszik?

– Ezen emberek egy része talán meg is feledkezett, vagy 
úgy érezte, hogy nem kéri senki se rajtuk számon, és így elfe-
lejtődött. Úgy látszik, vannak termelők, akiknek ezt sikerült 
ügyesen kihasználni. Nagy összegekről beszélünk, hisz a tar-
tozó összegre még megy a büntetőkamat, ami az esetek több-
ségében már nagyobb összeget tesz ki, mint maga a tartozás. 
Már az is előrelépés lenne, ha az állam a kamatot leírná.     

Egy mezőgazdasági termelőnek mekkora járulékot kell 
az állam felé törlesztenie?

– Eddig a nyugdíjalapnál és a betegbiztosító-alapnál majd-
nem 100 ezer dinár volt a befi zetendő összeg. Kérdés, hogy ez 
az új törvény mit irányoz elő. Viszont felvetődik az a kérdés is, 
hogy a termelők mit várhatnak majd az évek múlásával. Lesz-
e egyáltalán akkor nyugdíj és mennyi is lesz? Most per pillanat 
a földműves nyugdíj 10 500 dinár.  

Hosszú ideje tartanak a mínusz fokok. Ez mennyire hat 
ki az ősszel vetett növényekre?

– Ezt még nem lehet megmondani. Majd márciusban mu-
tatkozik meg. Az enyhülés folyamán tudjuk majd felmérni a 
károkat. Valamilyen szinten biztos, hogy károsította. Annál 
is inkább, mert még november második felében is vetettek az 
emberek. Úgy látszik, felbátorodtak az elmúlt pár enyhe tél 
után, hogy később is lehet vetni és hogy azon is kielégítő ter-
mést tudtak betakarítani. Nagyon kevés volt a hótakaró is, és 
így ki voltak téve a mínusz 17-18 foknak. Mindenesetre a jobb 
idő beálltával a növénynek biztosítani kell a fejtrágyát.

A községben sokan éltek a Prosperitati Alapítvány kí-
nált lehetőségekkel.

– Igen, és a Magyarkanizsai Agrár Unió tervei között sze-
repel egy gépkiállítás, ahol a gazdák be tudják majd mutatni, 
hogy milyen erőgépekre, vagy kapcsolható eszközökre pá-
lyáztak. Ez majd a márciusi hónapra tehető.    

S.O.   

Mezőgazdaság: új törvény a járulékok 
megfi zettetése kapcsán
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Január egyik jeles napja 
Szent Száva napja, amelyet 
egész Szerbiában január 
27-én ünnepelnek, mert az 
iskolák és oktatásügy védő-
szentjeként is tartja számon 
a történelem. Ő a középko-
ri szerb államalakulatokat 
egyesítő Stefan Nemanja 
nagyzsupán harmadik, legki-
sebb fi a volt. A keresztségben 
a Rastko nevet kapa. Az első 
eredeti szerb nyelven írott 
könyv, az apja életrajza az ő alkotása. Az írás mellett a felvi-
lágosodás eszméjének hirdetője és terjesztője volt a szerbség 
körében. Őt tartják a középkori önálló szerb ortodox egyház 
megalapítójának, amely 1219-ben történt. A kiemelkedő érde-
mért őt választották, szentelték fel az egyház első érsekévé. Sava 
Nemanjić (Szent Száva) 1175-ben született. Ószláv, cirill betűs 
könyvek képezték kedvenc olvasmányait. Őt nem érdekelte a 
rang, ezért 1192-ben beállt szerzetesnek, és felvette a Száva ne-
vet. Nemcsak a hitre oktatta népét, hanem rendezte a kolostorok 
működését és számos iskolát nyitott. Ezért már 1823 óta az okta-
tás védőszentjeként tiszteljük. Majd 1841-től Mihajlo Obrenović 
határozata alapján az iskolák ezt a napot kötelezően megünnep-
lik, illetve országszerte különféle rendezvényeket szerveznek. 
Ez alkalomból a Beszédes József Iskolaközpontban is megem-
lékeztek róla egy ünnepi tantestületi ülés keretében, amelyet dr. 
Sarnyai Zoltán igazgató nyitott meg, és néhány szóban méltatta 
a nap jelentőségét. Utána Nikola Milosavljev hittantanár lépett 
színre, és ismertette Szent Száva életrajzát a fent leírtak alapján, 
különösen kiemelve, hogy iskolákat és kórházakat hozott létre 
a kolostorokon belül és szoros kapcsolatot épített ki az állam és 
egyház között. Továbbá megerősítette pravoszláv vallásában az 
ország népét. Neki köszönve Szerbia és népe civilizációs forra-
dalmon megy át, s ennek eredményeként az individuális szerb 

kultúra az európai kultúrák 
családjának egyik tagjává 
válik. A beszámolót köve-
tően Petrović Krisztina egy 
verset mondott Szent Száva 
érdemeiről. Majd a hagyo-
mányos „slavski kolačot” 
(Száva-napi kalácsot) törték 
meg a tantestület tagjai, és 
baráti, ünnepi beszélgetés 
jegyében fogyasztották el.

Ezen a napon szünetelt 
a tanítás, de a tanulók közül 
minden osztályból több képviselő gyülekezett a város Fő utcáján 
a pravoszláv templom előtt, és részt vettek az ünnepi misén a fel-
újított templomban, amelyet Jovica Mojsilović pravoszláv pápa 
celebrált. A hagyományos ünnepi megemlékezéstől, műsortól 
eltérően, idén először ment a diáksereg a templomba, hogy leró-
ja tiszteletét és kegyeletét az iskolák és  az oktatás védőszentje 
előtt, illetve a Szerb ortodox egyház megalapítója, az első szerb 
érsek, és az első, eredeti szerb nyelven alkotott könyv írója előtt.

Az ünnepi megemlékezés szervezéséért Grčić Ana tanárnőt 
illeti meg a dicséret. A fotókért pedig Szepesi Zoltánt. Teleki M.

Szent Száva nap a Beszédes József 
Iskolaközpontban

A Szent Száva Szerb Amatőr Művelődési Egyesület Szent Száva-napi 
megemlékezést tartott az egyesület Fő utcán található székházában

A fotókat Puskás Károly készítette
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Zmaj iskola: egy első, egy második, egy harmadik, 
egy különdíj. Középiskola: egy első, két harmadik díj.

Január 22-e a magyar kultúra napja, amelyet Ma-
gyarországon 1989 óta ünnepelnek, mivel Kölcsey 
Ferenc – a reformkor nagy költője és a magyar nyelv 
hivatalossá tételének nagy harcosa – 1823-ban ezen a 
napon fejezte be a magyarság nemzeti imáját, a Him-
nuszt. Erkel Ferenc megzenésítésében 1844 után vált 
széleskörben ismertté. E jeles napon különféle műso-
rokat, megemlékezéseket és díjkiosztásokat rendez-
nek az anyaországban, de határaikon túl is a magyar-
lakta területeken.

A Palóc Társaság idén immár 21. alkalommal hir-
detett meg egy pályázatot a magyar kultúra napja 
tiszteletére a Kárpát-medencei magyar diákok részé-
re, amelynek célja a magyarságtudat elmélyítése, a 
szülőföld iránti hűség erősítése és fi ataljaink tehetsé-
gének kibontakozása. A Felvidéken, Kárpátalján Őrvidé-
ken, Erdélyben, Magyarországon, illetve itt Délvidéken 
élő magyar diákok összesen 87-en vettek részt ezen a 
pályázaton. A tradícióhoz hűen a magyarkanizsai Jovan 
Jovanović Zmaj Általános Iskola és a Beszédes József 
Iskolaközpont is részt vett immár 10. alkalommal ezen 
a megmérettetésen, és ezúttal is kiválóan szerepeltek. 
A két felkészítő tanár idén is a lelkes és fáradhatatlan 
pedagógus házaspár, Fodor Éva, a Zmaj iskola földrajz 
szakos tanára és Fodor István gépészmérnök – tanár a 
Beszédes József Középiskolából. Miután őszintén gratu-
láltam a dobogós helyezésekhez, szívélyes információt 
kaptam mindkettőjüktől a jeles eseményről. Íme:

– Az esszépályázatra a 40 megadott témából kellett 
választaniuk a diákoknak és a korosztálytól függően 
3-20 gépelt oldalon kidolgozni, majd 2016. december 
15-ig elküldeni. A bíráló bizottság döntése alapján a dí-

jazott diákok és a felkészítő tanáraik meghívást kaptak 
az eredményhirdető ünnepségre, amelyet 2017. január 

22-én, vasárnap rendeztek meg Budapes-
ten, a Magyarság Háza Corvin termében. 
A mi utazásunkat a kisbusszal a helyi ön-
kormányzat biztosította, amiért ezúton is 
köszönetet mondunk. Reggel fél hatkor 
indultunk, és aznap este kilenc óra után ér-
keztünk haza boldogan és sikerélménnyel 
gazdagon.

A szervezők kedves fogadtatása és a reg-
geli után városnézésre vittek bennünket, 
mivel az ünnepélyes díjátadás 13 órakor 
kezdődött. Megcsodáltuk a gyönyörűséges 
Operaházat, majd az Emberek Aranyban 
című kiállítást. A „Fejedelmi sírok lele-
tei a Sztyeppei Piramisokból” elnevezésű 
részlegnél a 2500-3000 éves aranypompá-
ba temetett fejedelmek kincseit (a keleti 
sztyeppékről eredőket!) tekinthettük meg. 
Megelevenedett előttünk a lovas nomád 

Budapesten a magyar kultúra napján 
hét esszé, hét díj!
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népek aranykora, amely 
alapjaiban határozta meg 
a nyugati és a keleti civi-
lizációt egyaránt. A tárlat 
válaszokat keres a ma-
gyarság eredetére, múlt-
jára. Megtekintése után 
átfogó képet kaphattunk 
az ókori világ lovas no-
mád birodalmáról. Majd 
a Magyarság Háza ter-
meiben a Mi, magyarok 
című tárlatot is végig-
jártuk, melynek témája, 
mit adott a magyarság a 
világnak. 

Kora délután a díj-
kiosztó ünnepségen a 
himnusz után egyperces 
néma felállással adóz-
tunk a Veronánál busz-
balesetet szenvedő áldo-
zatok emlékének.

Ezt követte az üdvözlő 
illetve a munkákat mél-
tató beszéd, amelyet Dr. 
Surján László orvos, volt 
népjóléti miniszter és EP képviselő, 
a rendezvény fő védnöke tartott. A 
köszöntőt Petrás Mária Prima Primis-
sima, és Magyar Örökség-díjas nép-
dalénekes és keramikus mondta el. 
A díjnyertes pályamunkák közül né-
hány szerző felolvasta a dolgozatát, 
majd következett a díjkiosztás. Íme 
az eredmény!

Zmaj iskola: 
Farkas Sára, különdíj
Klonka Áron, első díj
Nagy Kristóf, második díj
Pósa Gréta, harmadik díj

Beszédes József középiskola:
Kávai Áron, kiemelt I. díj
Hejberger Konrád, harmadik díj
Lengyel Alex, harmadik díj
A díjazottakat a szervezők oklevél-

lel és egy-egy nagy csomag értékes 
könyvvel jutalmazták, a felkészítő 
tanárok is egy könyvben részesültek. 
Ezt követően a fi nom állófogadás és 
barátkozás a Kárpát-medencei diák-
társsakkal és oktatóikkal felejthetet-
len záróakkordja volt a pályázatnak. 
A hosszú úttól és izgalomtól fáradtan, 
de örömteli megelégedéssel a haza-
térés után a két felkészítő tanár, Éva 

és István illetve a díjat 
nyert tanulók így nyi-
latkoztak:

– A befektetett 
munka, a ráfordított 
idő és az együttmű-
ködés ezúttal is gaz-
dagon gyümölcsözött. 
Az erős mezőnyben is 
dobogós helyezéseket 
értünk el, nemcsak a 
magunk örömére, mert 
iskolánknak, és közös-
ségünknek is tovább 
emeltük a jó hírnevét. 
Jövőre is megyünk!

Teleki M.

M Ű S O R T E R V
2017. február 2., csütörtök

12 óráig folyamatosan Magyarkani-
zsai Körkép – Kanjiška panorama

17 órakor: Nézőpont –  közéleti ma-
gazinműsor

2017. február 3., péntek
10 órakor: Zentai Magyar Kama-

raszínház társulata: Szép Ernő: Május 
van, Tisztelt úr

15 órakor: Heti közélet – a szegedi 
TiszapART TV magazinműsora

17 órakor: Zentai Magyar Kama-
raszínház társulata: Szép Ernő: Május 
van, Tisztelt úr

19 órakor: SZÓ-TÉR magazinmű-
sor

2017. február 4., szombat
10 órakor: U našem ataru – poljop-

rivredna emisija / Mezőgazdasági mű-
sor

17 órakor: Nézőpont – közéleti ma-
gazinműsor

19.30 órakor: Magyarkanizsai Kör-
kép – Kanjiška panorama (ism.)

2016. február 5., vasárnap
10 órakor: Válogatás a nagykanizsai 

Kanizsa TV műsoraiból
12 órakor: Vasárnapi muzsikaszó
17 órakor: Zentai Magyar Kama-

raszínház társulata: Szép Ernő: Május 
van, Tisztelt úr

19.30 órakor: Magyarkanizsai Kör-
kép – Kanjiška panorama (ism.)

2017. február 6., hétfő
10 óra: U našem ataru – poljopriv-

redna emisija / Mezőgazdasági műsor
17 óra: Nézőpont – közéleti maga-

zinműsor
2017. február 7., kedd

10 órakor: Svečanost povodom dana 
Svetog Save

15 órakor: Heti közélet – a szegedi 
TiszapART TV magazinműsora (ismét-
lés)

17 órakor: Svečanost povodom dana 
Svetog Save

2017. február 8., szerda
10 órakor: Nézőpont  – közéleti ma-

gazinműsor
16 órától másnap 12 óráig folyama-

tosan Magyarkanizsai Körkép – Kanjiš-
ka panorama

„Intelligens faj vagyunk, és ha értelmün ket megfele-
lően használjuk, az örömöt okoz. Ilyen vonatkozásban az 
agyunk olyan, mint az izmok. Ha jól gondolkozunk, jól 
érezzük ma gunkat. A megértés a gyönyör egyik formája.”

Carl Sagan
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A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szö-
vetsége (VANCSESZ) tavaly decemberben is 
kiosztotta a Családbarát önkormányzat-díjat, 
amelyet kiírása óta sorrendben immár negyedszer 
Magyarkanizsa önkormányzata érdemelt ki. A dí-
jat beszélgetőtársunk, Csikós László vette át.

Először is gratulálunk az újabb elismerés-
hez, de megkérdeznénk: miért újra és újra 
Magyarkanizsa?  

– Kezdjük azzal, hogy Magyarkanizsa község-
ből több mint 160 diák utazik a zentai illetve mint-
egy 180 a szabadkai középiskolákba, akik 30-40 
százalékos utazási térítésben részesülnek az önkormányzattól. 
A családok harmadik és negyedik gyermeke teljes ellátást kap 
tőlünk a bölcsődében és az óvodában. Az sem mellékes, hogy 
arányosan nálunk van a legtöbb gyermekjátszótér. Igaz, egyi-
ket-másikat a kamaszok is bitorolják és nem megfelelően vi-
selkednek ott, de a nagy többsége épségben van és biztonságos 
a kicsikre nézve. Községünkben, Horgoson és Magyarkanizsán 
is működik egy-egy nagycsaládos egyesület, amelyek támoga-
tásban részesülnek. Ezek a családok bátran vállalnak gyerme-
ket. Ha mindenki úgy gondolkodna, ahogy ők, akkor sehol sem 
lennének gondok a népszaporulattal. Mindenesetre jó hír, hogy 
Szerbiában 2014-ben, 2015-ben, sőt 2016-ban is több gyermek 
született, mint az előző évben.

Ha már itt tartunk, mi a helyzet Magyarkanizsán? 
– Az óvodába illetve iskolába beíratott gyerekek száma ná-

lunk csökkent ugyan, de ez elsősorban a sajnálatos elvándorlás 
következménye, ami azonban a lakosság számarányához mér-
ten még mindig nem drasztikus.

Magyarkanizsa község külön fi gyelmet fordít az újszülöt-
tek illetve szüleik támogatására. 

– Ez is egyik nyomós oka annak, hogy a Családbarát-önkor-
mányzat-díjat megkaptuk. Az elmúlt időszakban babacsoma-
gokat osztottunk ki, egyrendbeli támogatást nyújtottunk a csa-
ládoknak, az ikrek babakocsit kaptak, de azt is elmondhatjuk, 
hogy ebben a tekintetben egy jól lefedett egészségügyi rendszer 
is működik községünkben.

Menet közben az önkormányzat újabb 
támogatási formákról is gondoskodott, mint 
amilyen a nagycsaládos kártya. 

– A hulladékgazdálkodási vállalat mellett 
egyelőre még csak az Enka  Utasforgalmi Válla-
lat nyújt kedvezményeket a nagycsaládok gyer-
mekeinek, de a kör remélhetőleg bővülni fog.  

Községünkben is élnek hátrányos hely-
zetű vagy kisebb-nagyobb fogyatékkal élő 
gyermekek, akikről ugyancsak igyekszik 
gondoskodni az önkormányzat. Éppen ezzel 
kapcsolatban tettek megjegyzést az ellenzéki 

képviselők a községi képviselő testület legutóbbi ülésén. A 
szülőktől ugyanis azt hallották, hogy a Fészek foglalkoz-
tató napközi megszűnik és a Bárkában is gondok vannak. 

– Elmondtam a testületi ülésen is, hogy vannak köztársa-
sági, illetve községi jogok és lehetőségek. Ez alapján az eddig 
működő Fészek napközi a jövőben az oktatás, nem pedig a 
szociális védelem feladatai körébe tartozik. A Fészek gyakor-
latilag átkerült a köztársasági illetékességű Községi Szociális 
Központból az önkormányzati alapítású Magyarkanizsa Köz-
ségbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ berkeibe. A 
napközi tehát nem szűnt meg, csak átalakult, átkerült az okta-
tás hatáskörébe és működni fog. 

Lassan egy hónapja, hogy szokatlanul hidegek vannak. 
Van-e nálunk hajléktalan? 

– Nem mindegy, kit nevezünk hajléktalannak. Sokféle va-
riáció van erre. Kisváros vagyunk, itt mindenki mindent tud, 
mégis előfordul, hogy például a szomszédok tudnak ilyen sze-
mélyről és nem szólnak nekünk. Mit tudunk akkor mi nyújtani 
a helyi szociális szolgáltatás szempontjából?  

A községben működik a népkonyha és a falugondnoki 
illetve házi ápolási szolgálat is.  A költségvetés módosítá-
sakor soha nem csökken a szociális juttatásokra fordított 
összeg. Ezek szép eredmények, de vannak-e hiányosságok? 

– Természetesen vannak. Az első az, hogy a súlyos és kö-
zépsúlyos valamint a halmozott fogyatékkal élő gyermekekről 
való gondoskodás nem teljes, hiszen ha szüleik elhaláloznak, 
nincs aki törődjön velük.  Számukra egy lakóotthont kellene 
kialakítanunk, hogy ne kerüljenek a megszokott környezetük-
től távol eső intézetekbe. A másik nagy gondunk a Községi 
Szociális Központ emeleti elhelyezkedése, ahova a mozgássé-
rültnek esélye nincs feljutni. Oda egy liftet szeretnénk biztosí-
tani. További tervünk, hogy a kispiaci és horgosi fogyatékkal 
élőknek is biztosítsunk valamilyen napközit, mert őket jelen-
leg nap mint nap Magyarkanizsára szállítjuk. 

Csikós László tanácsos végezetül említést tett a családok-
ban elhelyezett gyerekekről is. Pillanatnyilag 51 ilyen gyer-
mek van nyilvántartásban, méghozzá más községek területéről 
is. Ez is egy olyan szociális szolgáltatás, amit bővíteni kellene, 
mivel ez egyfajta kereseti lehetőséget is biztosít a gyermekeket 
befogadó nevelőszülőknek. 

Bödő Sándor

Családbarát önkormányzat-díj

Miért negyedszer is Magyarkanizsa?
– Beszélgetés Csikós Lászlóval, a Községi Tanács szociális- és egészségügyi megbízottjával –
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Magyarkanizsán nem olyan rég 
nyitotta meg kapuit a Cnesa Oktatási 
és Művelődési Intézményben a Tisza 
Volán autósiskola. Elméleti és gyakor-
lati előadója Bűn Zsolt, aki elmesélte, 
hogy pontosan kiknek is várják a jelent-
kezését.

Milyen tevékenységekkel várják 
az érdekelteket?

– Járművezetői oktatást és vizs-
gáztatást végzünk motorkerékpárra, 
személygépkocsira és traktorra. Az új 
közlekedési törvényben az A kategóriát 
négy csoportra osztották fel, a kismo-
tortól a nagymotorig mindent magába 
foglal. Amennyiben a jelentkező nem 
rendelkezik semmiféle kategóriával, 
akkor 40 órás elméleti oktatásban ré-
szesül bármelyik kategóriában. Viszont 
abban az esetben, amikor már van en-
gedélyük egy járműre, akkor az illető 
a következő kategóriának a vizsgáz-
tatásánál már csak hét óra elméleti ré-
szen kell, hogy részt vegyen. Ha az A 
kategóriás oktatást nézzük, és ha kisebb 

vagy nagyobb kategóriára 
szeretne vizsgázni, akkor  ott 
már nem kell, hogy elméleti 
órán részt vegyen. 

A vizsgázóknak sikere-
sen el kell, hogy végezzék 
az elsősegély-tanfolyamot 
is.

– Igen. Akinek nincs sem-
miféle kategóriája, vagy a 
régi törvény szerint szerzett 
kismotorra, vagy traktor-
ra vezetői engedélyt, akkor részt kell, 
hogy vegyen az elsősegély-nyújtási 
tanfolyamon. Itt is sikeresen le kell 
tenni a vizsgát ahhoz, hogy a gépjármű 
vizsga teljes legyen. Az elsősegély-
nyújtási tanfolyamot minden városban 
a Vöröskereszt szervezi meg.

A mostani törvények szerint meny-
nyi idő kell, hogy a jelentkező levizs-
gázzon?

– Ez függ attól, hogy az illetőnek 
van-e már valamilyen járműre engedé-
lye. Ha van, akkor természetesen 

rövidebb a vizsgaidő, körülbelül olyan 
másfél, két hónapra tehető, míg ha az 
először vizsgázik, akkor ez az idő-
tartam minimum három hónap.  Ter-
mészetesen ez az időszak függ attól 
is, hogy kinek hogy sikerül a vizsga. 
Ugyanez az elv vonatkozik a kategóri-
ák árjegyzékére is. Ha most vizsgázunk 
először, akkor a legdrágább, de ha már 
egy másik gépjármű vezetésére szeret-
nénk megszerezni az engedélyt, akkor 
kevesebbet kell fi zetni. Ugyanúgy, mint 
más autósiskolánál, nálunk is lehetőség 
adatik a részletfi zetésre. S. O.

Új autósiskola a községben

Valentin-bál a Texasban
Február 18-án a magyarkanizsai Texas vendéglő szeretettel várja a szerelmeseket és a kevésbé 

szerelmeseket, a mulatni vágyókat és azokat, akik szeretik a fi nom ételeket. 
A Valentin-bál menüje a következő:

– raguleves
– Cordon bleu
– tejfölös natúr

– töltött csirkemell
– krumplipüré

– savanyú uborka

A talpalávalót a Kikindai Vidám fi úk szolgáltatják, 
a belépő ára pedig mindössze 1100 dinár!

Lepje meg kedvesét egy szép Valentin-napi ajándékkal úgy, hogy elhozza a Texasba mulatni!

Helyfoglalás: 063/7309149
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Bérczi Mór rövidáru kereskedése 1882-tól állott fenn az 
Úri- azaz Fő utca kezdeténél, közvetlenül a városi Nagy-
vendéglő mellett, a szerb templommal szemben. Erről az 
épületről csak annyit tudunk, hogy 1899-ben a községi tu-
lajdonú nagyvendéglő udvarára néző szárnyán, a Bérczi ál-
tal épített lakószobára saját költségén pikkelyes üveget és 
vasrácsot kellett helyeznie. Aztán a következő adat szerint 
1912. január 6-án, dacára a tűzoltók gyors segítségének, a 
régi üzletház tetőzete nem várt módon leégett. Miért is tu-
lajdonosa kénytelen volt rövid- és díszműáru üzletét saját 
házába, Batta Péter mellé, az addig Gecse János által bírt 
helyiségbe költöztetnie, miközben porcelán- és üvegáru 
készletéből végeladást rendezett. A kanizsai városatyákba 
ekkor merült fel, hogy a leégett ház helyére lehetne tele-
píteni a tűzoltószertárt és laktanyát, annak helyére pedig 
a polgári fi úiskola tornatermét, hiszen a polgári fi úiskolát 
a jelenlegi szertár szomszédságában tervezték kialakítani. 
Az elképzelés nem valósult meg, mert az adott Fő utcai 
telken még az év áprilisában Bérczi Mór városi virilista 
képviselő, a helybeli kaszinó választmányának tagja a ha-
tóságoktól egy új földszintes ház építésére kért engedélyt. 
Városrendezés folytán a telekből az építészeti bizottság 
által kisajátított részt a tulajdonos 2000 koronáért eladta a 
városnak. Az új ház építésének szándékával pedig alkalom 
nyílt arra, hogy a legforgalmasabb kanizsai utcát egy új és 
modern épület fogja szépíteni. Úgy is lett, mert az újonnan 
tervezett A-B-A homlokzat-felosztású és poszt-szecesszi-
óra húzó karakteres üzlet-házat architektúrájának stilisz-
tikai jegyeiből ítélve, hasonlóan a Fő utcai Bata- illetve 
a Fő téri Grünfeld házakhoz, az ekkortájt városunkban 
működő budapesti 
Reiss Zoltán építész 
álmodta meg. Erre az 
ablakok feletti leegy-
szerűsödő geomet-
rizáló díszítések és 
a középső rizalitnak 
(„B” mezőnek) szin-
te névjegyértékű tör-
tíves pártázattal való 
koronázása, illetve 
kétoldali pülaszterrel 
való hangsúlyozása 
ad igazán nyomós 
okot. Az épület bal-
oldali „A” mezője 
egyébként a lakó-
funkciót elégítette 
ki, és itt volt a szá-
razkapu is. A közép-
ső „B” pártázatos do-
mináns mező – ahol 
az oromzaton dekla-

ratívan írta, hogy BÉRCZI MÓR ÁRUHÁZA – és a Nagy-
vendéglő felé eső „A” mező földig érő kirakat-ablakaival 
pedig a kereskedelmi; üzleti részt szolgálta. Bérczi Mór 
rövidáru, női- és férfi  díszmű divatáruházát 1912 nyarán 
kezdte áthelyezni újonnan épült üzlethelységeibe. A vég-
leges átköltözés novemberben történt meg, amikor büsz-
kén értesítette a nagyérdemű kanizsai közönséget, hogy 
teljes kereskedését új áruházába helyezte, ahol a legújabb 
és legfi nomabb árukkal felszerelve párizsi hímzett blouso-
kat, legújabb ruhadísz divatgombokat, remek és szép ko-
szorúvirágokat, divatos nyakkendőket, férfi - és női inge-
ket, harisnyákat és kesztyűket árul. De ezek mellett jaeger 
téli alsók, struch pamutok minden színben, fi nom férfi - és 
gyermek posztókalapok, china-ezüst lakodalmi és alkal-
mi ajándéktárgyak, fi nom gobelin és kézimunkák, selyem 
berlini- és plüsch kendőket, kabátokat, selyem school alsó-
szoknyákat, és esernyőket is kínál a legolcsóbb áron. Nem 
sokkal később az újonnan épült Bérczi-áruházba került a 
Népiroda hivatalos helyisége is, valamint Lendvai Alf-
réd vaskereskedő üzlete is, ahol vaskályhákat, zománcos 
edényeket, amerikai standard húsőrlőgépeket, Winter-féle 
tengelyeket, morzsolókat, szecskázókat, kerékpáralkatré-
szeket lehetett vásárolni. Lendvai egyébként korábban is 
Bérczinél tartott üzletet, az új áruház felépültéig a szerb 
templom melletti 9x6 méteres ideiglenes fabódéban árulta 
portékáit, amit a Gőzfűrésztársaságon keresztül adott el, 
miután visszaköltözött az új épületbe. 

Sajnálatos módon, a jobb sorsra érdemes, sokat megélt 
Bérczi-áruházat az 1980-as évek végén lebontották, hogy 
helyébe többemeletes épületet emeljenek.

Valkay Zoltán 

A Fő utca valamikori híres üzletei: 
a Bérczi-féle áruház (1912)
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Kedves, olvasó!
Az alábbiakban egy levelet köz-

lünk, amelyet Nádasdi László kül-
dött Esztergomból. Nádasdi úr, mint 
a székely autonómia elkötelezett 
híve, már több olyan zarándokutat 
szervezett, amelyekkel a székely nép 
autonómia-törekvéseit támogatta. 
Két évvel ezelőtt végigjárta a francia 
camino 960 kilométeres útvonalát és 
Santiago de Compostella zarándok-
központban elhelyezte azt az általa 
elvitt kisméretű kopjafát, amely a 
székelyek autonómia igényét hirdeti. 
Idén – ugyanezzel a mottóval - egy 
Esztergomtól Csíksomlyóig veze-
tő zarándoklatot szervez, amelyre 
szívesen látna egy-egy képviselőt 
az egykoron elszakított országré-
szekből, így Délvidékről is. Nádas-
di László levelét – elérhetőségével 
együtt – teljes egészében itt közöljük.

Gyermekkoromban nagyon szeret-
tem a meséket, mint minden gyermek 
élvezettel hallgattam, ahogy nagyma-
mám az éjjeli lámpa fényénél álomba ringatott a szebbnél 
szebb történetekkel. Kedvemre volt a szegénylegény me-
séje, aki édesanyja hamuban sült pogácsájával megrakott 
tarisznyával indult szerencsét próbálni, és érkezett az útel-
ágazáshoz, ahol el kellett döntenie hogy melyik úton halad 
tovább, melyik út fogja a további sorsát meghatározni.

Úgy érzem, hogy ez a gondolat ma is valós, a székelyek 
esetében mindenképpen, akiknek el kell dönteniük, hogy 
mely úton haladjanak tovább, és ezért az útért áldozatot is 
képesek hozni! Nem kell ehhez politika, csak az hogy vég-
re megfogja egymás kezét a városi informatikus és a falu-
si földműves, aztán kéz a kézben elindulnak egy közös cél 
felé, melyet kitűztek maguk elé. Minden sérelmet félretéve 
– politikait és egyénit egyaránt – közös összefogással, aka-
rattal és elszántsággal minden megvalósítható. Nem látom 
az egységes akaratot, és sajnos az elszántságot sem. Milyen 
jövőt képzel el a székely a fi ának, unokájának, családjának? 
Szereti-e azt a földet, melyért déd-, és ükapja a vérét adta?

Útmutatással nem szolgálnék hiszen azt magatoknak kell 
megtennetek, de szolidaritással mindenképpen! Azt tudom, 
hogy óhajtjátok az autonómiát, hogy bíztok-e annak eléré-
sében, már kétségeim vannak! Vajon mit mutat a jövőké-
petek? Nehéz és rögös út ez, a sikert nem adják ingyen, 
harcolni kell érte! 

Szeretnék hozzájárulni ahhoz hogy pozitív irányba áll-
jon a székely, legyen önbizalma, és felelősségtudata. A kö-
zösségi erő politikaformáló ereje, az egységes akarat döntő 
jelentőségű, ezért véleményem szerint csak ebben szabad 
gondolkodni, a politikai megosztottság sehová sem vezet. 

Ez mellett én tisztelném a román nem-
zetet – bármennyire is nehéz ez egye-
seknek –, kiket felhasznál a román 
politika az autonómia törekvésetek el-
lenében. A béke megőrzése a további 
eredményes jövőtök érdekében nagyon 
fontos a két nép között. Ezért hangsú-
lyoznám, hogy nem ellenük vagyok, de 
mellettetek állok! 

Ki is nyilvánítom hogy tenni sze-
retnék az ügyetek érdekében a ma-
gam módján, ezért egy zarándokutat 
szervezek szülő- és lakhelyemről, 
Esztergomból Csíksomlyóra, Út a 
Székely autonómiáért! elnevezéssel 
2017. július–augusztus hónapban. 
Az indulás időpontja 2017. július 
13., érkezés Csíksomlyóra augusztus 
10-én. Ezután még 2-3 napot tölte-
nénk együtt, majd 13-án vagy 14-
én utaznánk egyénileg haza. Az út 
megtételéhez a határon túli magyar-
ság egy-egy képviselőjét hívom ill. 
várom Felvidékről, Kárpátaljáról, 
Vajdaságból, Erdélyből, valamint 

román nemzetiségű társat is keresek, aki elfogadja ezt 
az eszmei célt.

Ez a 7-9 főből álló társaság 29 nap alatt fogja megtenni 
a 920 km-es utat, melyre menet közben várjuk – a velünk 
egyetértő – hozzánk csatlakozókat Magyarországon és Er-
délyben egyaránt, akár egy akár több napos közös túrára az 
ügy érdekében. Akik a teljes távolságot bejáró csapathoz 
szegődnek, és egy ill. több napot is velünk járnák ezt az 
utat, azoknak a szállásról és étkezésről maguknak kell gon-
doskodniuk. Az útra magunkkal viszünk egy erre az alka-
lomra készített bélyegzőt, mellyel egyedi emlékkel látnánk 
el azokat, akik az úton csatlakoznak hozzánk. Közzé fogom 
tenni 1 hónapon belül a teljes útvonalat naprakészen a szál-
lásaink településnevével, mely a Mária út nyomvonala, így 
az esetleges csatlakozásokat előre lehet tervezni. Akik az 
esemény propagálásában önzetlenül segítenek, köszönet il-
leti Őket! 

Ez az út egyéni kezdeményezésen alapuló elképzelés 
szerint szerveződik, távol tartva magunkat bármilyen po-
litikai alakulattól. Jó utat kívánok a résztvevőknek, és sok 
sikert a cél megvalósításához!

Esztergom, 2017. 01. 28.              Nádasdi László

Az Út a Székely autonómiáért! zarándoklat kezdemé-
nyezője, Nádasdi László, várja az érdekelt vajdaságiak 
jelentkezését! Elérhetősége: +36-70-771-2715.

Bödő Sándor

Nem mese ez, gyermek!
„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” 

Széchenyi István

Nádasdi László a Székelyföld 
autonómiáját hirdető kopjafával
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A Tüskevár és a folytatása, a Téli 
berek minden idők egyik legsikere-
sebb magyar ifjúsági regénye. Lete-
hetetlenek. Sokadszorra elolvasván 
is találok bennük valami szépet, újat, 
addig föl nem fedezett apróságot. 
Hála Fekete Istvánnak, ennek a zse-
niális írónak, akit a magyar irodalmi 
kánon a kommunista kísérlet négy 
évtizedében sajnos beskatulyázott. A 
gyalázatos cenzorok az olvasóknak 
merő fondorlatból kizárólag a fi atal-
ságnak szóló műveit, az állatregényeit 
ajánlgatták. Így csak kevesen tudták, 
vagy tudják manapság, hogy Fekete 
István a maga veretes stílusában bi-
zony írt „fölnőtteknek” szánt műveket 
is. Pont ezekért verte csaknem halálra 
az ÁVÓ, és hosszú ideig ki sem ad-
ták a könyveit, nem publikálhatott. 
Ugyanaz volt a vád ellene, amit jelen 
korunkban is szokás rásütni arra, aki 
netán a kórustól eltérő szólamban mer 
énekelni. Magyarkodik – süvöltenek 
rá, és menten nekirontanak. Ahogy 
régen, úgy ma sincs ez másképpen. 
Fekete István sem állt be a sorba: meg 
is kapta a nacionalista bélyegzőt. Volt 
idő, amikor uszályrakodásból tartotta 
el a családját. A hitét mégsem adta föl 
soha. Még a lélekölő, gyilkos rend-
szerben is megmaradt hívő keresz-
ténynek, noha tudta milyen tortúrák-
kal jár. Tiszta volt a szíve. Erős, átható 
a szelleme. Ezért tudott tisztán alkot-
ni, ezért annyira hitelesek a szavai. A 
regényeiben a legszerényebben ecse-
telt tájleíró részek-
től is a boldogság 
bizsergése fut végig 
a hátunkon. Sok 
évtizeddel azután, 
hogy papírra vetette 
a sorokat: még ma 
is gyönyörködünk 
bennük. Mostan-
ság, a fagyosra re-
pedt január végén 
jó szívvel tanácso-
lom: ki-ki emelje le 
a könyvespolcáról a 
Tüskevárat! (Úgy-
is minden rendes 
házban van belőle, 
akár a Bibliából.) 
Meglátják – Tutajos 

és Bütyök kalandjait olvasva mindjárt 
másmilyen lesz a hangulatuk. Kis idő-
re feledteti velünk a téli nyomorúsá-
gunkat: a kövér szúnyogfelhők képe, 
a szálló kócsagmadarak, a jóféle pos-
ványos meleg mocsárszag megcsitítja, 
kibéleli majd a hűlt lelkünket. Aztán 
nyáron fordítunk egyet a dolgokon! A 
kánikulában elővesszük a Téli berek 
kötetét, és máris kötésig fogunk állni 
a hóban, leheljük a markunkat, jég-
virágokat képzelünk az ablakunkra. 
Így tolunk ki a világgal. Mentsvára-
ink, menedékeink lesznek az olvas-
mányaink. 117 évvel ezelőtt, 1900. 
január 25-én született Fekete István, 
a második legolvasottabb magyar író. 
Nem csak a pályája, a művei, hanem 
a következetessége is tanító példa 
kéne hogy legyen, miként kell élnie, 
teremtve írnia egy magára valamit adó 
alkotónak. 

Ha még ma is közöttünk lehetne, 
megkérdezném tőle, hogy látja a dol-
gokat? Mit néz, és amit megfi gyel, 
abból mit tart fontosnak lejegyezni? 
Szeretnék belelátni a lelkébe: vajon 
mire gondolhat, ha a jég kalodájába 
zárt Tiszánk mellett elsétál? A re-
ménytelenül messzinek tűnő tavasz-
ra? A rianásra, ami most még egy elég 
távolinak tűnő alkonyati napon recs-
csenve fogja ébreszteni a mindensé-
get? Vagy a fagyott páncél alatti nehéz 
örvények feketeségében lelassúdott 
vízi világra, az iszapba dermedt halak 
hibernált álmának titkaira? Nem tud-

ható. Csak az a biztos, hogy a Télhó 
utolsó napjaiban a természettel együtt 
mintha az ideák, a gondolati sík mada-
rai is meglassúdtak volna. Nagy, elde-
resedett szárnyú, rideg tekintetű, lom-
ha madarakként odafönt kerengnek. 
Nappal a kékesszürke hideg fényre 
dobva magukat. Sötétedés után meg 
kissé lejjebb ereszkedve a vállunk-
ra telepednek. Megjelennek ébren: 
ilyenkor a szokottól is nehezebben 
emelkedik a fejsze, tompán koppan a 
tűzifa a csontra szikkadt földön, ijedt 
táncikálásba fog a kályha lángja és a 
konyhaasztali kosárkába rakott alma 
hirtelen fonnyadó illatot kezd árasz-
tani.  Aztán napszállatot követően 
megjelennek álmainkban. A paplan-
takaró alatt görcs kúszik a vádlinkba, 
táguló orrlyukkal szedjük a levegőt, a 
végén, fölébredvén könyöktől lefelé 
nem érezzük a kezünket, mert kiment 
belőle a vér, s csak az ujjbegyekben 
éledező lassú bizsergés tudatja ve-
lünk, hogy megint egészek vagyunk. 
De a téli álmunkra bizony nem emlék-
szünk. Az csak megtörténik velünk. 
Nyoma nem marad, mintha a felejtés 
hófúvása födné el az álom dűlőútján 
hagyott lábnyomainkat. Mindössze a 
hóból kinyújtózó jegenyesor marad 
az útmutatónk, no meg a ministrán-
sokként sorjázó pálcavékony villany-
póznák. Egerészölyvek gubbasztanak 
azokon. Alattuk a fehér róna, fölöttük 
a nagy dermedett semmi. Éhenkórász 
vadnyúl koldul száraz kukoricatövön. 

A padláson egér ne-
szez, és a kék körmű 
kezekkel széthintett 
csillagok szenvte-
len csillogásánál a 
meggyfa ágak árnya 
az udvar kitéglázott 
részére jegesedik. 
Alszik a kutya is, 
önmaga alá húzott 
lábbal. Előtte a tálja, 
benne megfagyott 
disznóvér. Sejteni 
sem lehet, mikor 
enged ki. Nincsenek 
válaszok. Ilyen ke-
véssel kell beérnie a 
január végén álmot 
látó embernek.  

Pósa Károly

Tüskeberek

Fotó: Törteli Leona
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Asztalitenisz
II. liga, Északi csoport

Megkezdődött a tavaszi idény, melyben 
a rajton a Kanizsa csapata két mérkőzést 
veszített.   

12. forduló: Kanizsa–Radnički (Újvi-
dék) 0:4

Részeredmények: Nagy Némedi–Su-
botić 0:3, Sordje–Starević 0:3, Miskol-
ci–Smiljić 1:3, Sordje/Miskolci–Subotić/
Čović 1:3

A listavezető és esélyesebb újvidéki 
Radnički folytatva győzelmi sorozatát, ma-
gabiztos játékkal szerezte meg a győzelmet 
és a bajnoki pontokat.

13. forduló, Sztapár: Gusar–Kanizsa 4:3
Részeredmények: Bajčev–Miskolci 

1:3, Popović–Nagy Némedi 3:0, Stoja–
Sordje 1:3, Stoja/Bajčev–Miskolci/Sordje 
3:1, Bajčev–Nagy Némedi 3:0, Stoja–Mis-
kolci 0:3, Popović–Sordje 3:2

Egyenrangú csapatok szoros küzdelem-
ben, váltakozva vezettek a csapatok és vé-
gül a szerencsésebb hazaiak szerezték meg 
a győzelmet. 

Teke
Dobogós hely a cél 

A tizenhárom csapatból álló II. Vaj-
dasági ligában a Kanizsa teke csapata az 
őszi idény végén a táblázat második helyét 
szerezte meg azonos pontszámmal, de 
gyengébb szett pont aránnyal, mint az őszi 
bajnok Vrbas csapata. Az őszi idényben a 
Kanizsa csapata kilenc győzelmet aratott, 
háromszor veszített és 18 ponttal lett a má-
sodik a táblázaton. 

A játékoskeretben az őszi idényhez ké-
pest nincs változás, ugyanazok a játékosok 
lépnek pályára tavasszal, akik eddig is ját-
szottak. A meglévő játékoskeret: Barlog 
Ferenc, Bosznai László, Szabó Roland, 
Apró Lóránt, Bata Viktor, Igor Vuković, 
Györke Szebasztián, Erdélyi Sándor, Szél 
Sándor és Zoran Mijatov. 

A Kanizsa eredményeiről és terveiről 
Igor Vuković klubelnökkel beszélgettünk. 

– Mi a klubban sikernek könyveljük el 
az elért második helyezést a ligában, amit 
a kemény edzéseknek és munkának kö-
szönhetünk. A bajnokság szünetében sem 
szakítottuk meg a munkát, továbbra is heti 
két edzéssel készülünk a tavaszi bajnok-
ságra, ahol minél eredményesebben aka-
runk szerepelni. Továbbra is főleg hazai és 
környékbeli tekézők játékára számítunk, 
akik lelkesen és szorgalmasan készülnek 

a tavaszi bajnoki rajtra. Az őszi idényben 
elért helyezést a bajnokság végén is sze-
retnénk megtartani és célunk a dobogós 
helyezés megőrzése. A játékoskeret meg-
maradt, nem távozott és nem jött senki 
újonc. Játékosaink elég tapasztalattal ren-
delkeznek, hogy sikeresen helyt álljanak 
a bajnokságban. A tavaszi idény első mér-
kőzésén idehaza a Sloboda csapatát fogad-
juk, győzelemmel akarunk rajtolni, hogy 
egyúttal visszavágjunk az őszi idényben 
elszenvedett vereségért. Terveink között 
szerepel többek között a tekesuli újbóli 
megindítása, az utánpótlás-nevelés céljá-
ból, ami azonban szintén az anyagi lehető-
ségek függvénye. A klub anyagi helyzete 
nagyon nehéz, a súlyos gazdasági helyzet 
miatt kevés támogatónk van, így a pálya 
csak heti három alkalommal működik, mi-
vel a pénzügyi lehetőségeink csak ennyire 
elegendőek. Országos szinten is csökken-
tik a sportra szánt pénzügyi támogatások 
összegét, új sporttörvényeket hoznak, 
amelyek teljesítése újabb pénzügyi terhe-
ket jelent az amúgy is anyagi gondokkal 
küzdő sportklubok számára – mondta Igor 
Vuković, a Tekeklub elnöke.

A bajnokság tavaszi idénye február 
4-én kezdődik. A Kanizsa a 14. forduló-

ban, szombaton 16 órai kezdettel hazai 
pályán a bácskossuthfalvi Sloboda csapata 
ellen lép pályára.

L. E. 

Sakkhírek
Január 20-án kezdődött meg Zenta 

egyéni nyílt városbajnoksága, melyen 37-
en vesznek részt. Az első hétvégén három 
forduló lett lebonyolitva, a végső győze-
lemre esélyes sakkozók hozták a kötelező 
pontokat. A magyarkanizsai sakkozók is 
jól kezdtek: Farkas Tibor 2,5, Mrzić Bran-
ko és Pilisi Lukács 2-2, Tóth Kázmér és 
Mák János 1,5-1,5 pontot szereztek. A ver-
senyt összesen három hétvégén játsszák, a 
következő fordulók február elején lesznek.

Megszokott már évek óta, hogy a ma-
gyarkanizsai sakkozók versennyel kezdik 
az új évet. Január 2-án került sor az újévi 
gyorslépéses versenyre, melyen 11-en vet-
tek részt. A duplakörös verseny végered-
ménye: Farkas Tibor 20, Tóth Kázmér 15, 
Mrzić Branko, Pilisi Lukács 12-12, Jelo-
vac Ivko 11,5, Tomin Kristifor 11, Riđič-
ki Nenad 8, Bicskei Norbert 6,5, Bicskei 
Mihály, Kiss Rudolf 5-5, Détári Norbert 4 
pont. F-s
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Már több, mint két hete jellemző-
en fagypont alatt van a hőmérséklet. 
Özönlik be Európába, így hozzánk is a 
sarki hideg, olyannyira lehül a levegő, 
hogy sokszor mínusz 15-20 fokot is 
mutat több helyen a hőmérő. A média 
jelenti, anticiklon az okozója az idei 
extrém, fogvacogtató téli hidegnek, 
amelyet ember, állat megszenved. 
Kétszer annyi tüzelő, tüzelés kell (kel-
lene), hogy legfeljebb plusz 20 fok le-
gyen a lakásokban.

De mi van kint a környezetünkben, 
az erdőkben, a mezőkön, a vadon élő 
állatokkal? Hogyan segítsünk nekik? 
Mert segítenünk kell! Hiszen a ter-
mészetvédelemben az állatvédelem is 
annak egy része. Érzelmi sivárságot 
mutat az, aki bántja, szenvedni hagy 
bármely állatot. Örömünkre azonban 
sok ember gondolja úgy, hogy az ál-
latokról, köztük a madarakról való 
gondoskodás különösen télen nagyon 
fontos dolog. Meg erkölcsi kötelessé-
günk is. 

Ennek a humánus elvnek a fáklya-
vivője Vázsonyi Tibor állategészség-
ügyi technikus, aki nemcsak a ma-
dárvilág kitűnő ismerője, hanem azok 
védelmezője is. Főként ilyenkor télen, 
mert már több mint tíz éve az általa 
felállított etetőkben gondoskodik ró-
luk. Miért és miként informált? 

Erről így informált.
– A madarak többsége táp-

lálék híján ősszel melegebb 
tájakra, egész Dél-Afrikáig 
vonul, ahol éppen nyár van, 
és sok rovar. Viszont vannak 
olyanok, amelyek a távoli 
Északon költenek, és itt a Kár-
pát-medencében töltik a hideg, 
zord telet. Természetes táplá-
lékforrásuk – amely jórészt ro-
varokból és magvakból áll –, 
ekkorra már kimerültek. Ezért 
van szükségük olajos magvak-
ra, kalóriadús faggyúra, hogy 
szervezetük tartalékot tudjon 
előállítani a fagyos éjszakák-
ra. Ezek például a téli pinty, a 
süvöltő, a széncinege, zsezse, 
csonttollú, nagy őzgébics, vö-
rösbegy meg a feketerigó is.

Kanyarodjunk vissza a 
madáretetőkre! Számuk, ké-

szítésük, etetés. 
– Saját eszközökből először hár-

mat készítettem, majd még egyet. Az 
erdészháznál, a Népkertben, a Vízi-
telepen és az Új Fürdő buszállomása 
mögött állítottam fel őket. Legjobb a 
csendes, nyugodt hely, ahol a madarak 
távol vannak, lehetnek a város zajától, 
és így békésen elfogyaszthatják a ki-
rakott eledelt. Ez az eledel a napra-
forgómag. Hogy honnan szerzem be? 
Állandó támogató a magyarkanizsai 
Szövetkezet, ahonnan 3-4 zsákkal ka-
pok. Egy-két magántermelő is besegít, 
ha jó a termés, de sajnos sem a Zöld 
világ, sem az Állatvédő Egyesület az 
áldatlan, sanyarú gazdasági helyzet 
miatt jelenleg nem támogat.

Milyen időközökben, folyik az 
etetés? – folytattam a faggatást.

– Hogyha zord a tél, mint jelenleg 
is, és havas az idő, akkor háromna-
ponként viszem autóval a 2-3 zsák 
napraforgót, minimum 20 kilogramm 
magot rakok ki a négy etetőbe. Jobb 
időjárás esetén elegendő az 5-6 napon-
kénti etetés, mert ekkor még találhat-
nak az itt telelő madarak az erdőben, 
mezőn is némi eleséget. A természetes 
táplálékuk, a rovarok és lárvák azon-
ban télre már jórészt hibernálódtak, 
a földben vagy az avarban pihennek, 

mások, mint a darazsak, fátyolkák és 
katicabogarak a korhadt farönkök, 
meglazult kérge alatt, illetve repedé-
seiben találnak menedéket. Így bizony 
nincs terített asztalka az itthon telelő 
madarainknak. Úgy is segíthetünk, 
hogy a kertünkben a lehullott gyü-
mölcsökből hagyunk a pázsiton, hogy 
a dalos madaraink megtalálhassák és 
kiszolgálhassák magukat belőlük – 
ajánlotta Tibor az etetést illetőleg, és 
így folytatta: A madarak télidőben fél 
négy felé már elülnek, ezért munka 
után látogatom és töltöm meg az ete-
tőket, nehogy elriasszam őket. Megfi -
gyeltem távolról, ha még világosban 
odaérhettem, hogy egy etetőre kb 200-
300 madár is rászállt. Nagyon sok az 
éhes csőr, ezért elkelne a segítség akár 
emberi, akár anyagi téren. 

Egykori tanítványom még azt is 
elmondta, hogy kibővítette az „étren-
det”, és madárpogácsát üres műanyag 
fl akonba helyezett, és négyet kiakasz-
tott a Tiszavirág ösvényen. Főleg a 
cinkék és a harkályok szálltak rá. A 
pintyfélék, zöldike, csíz, tengelice in-
kább beleültek az etetőbe. Szívderítő 
élmény őket meglesni! De ilyenben 
otthon is részesülhetünk, ha készítünk 
madáretetőt! Ám az itatóról sem fe-
ledkezzünk meg, és cseréljük, ha be-
fagy a víz!

Beszélgetésünk végén Tibi egy na-
gyon lényeges kérelmet tett közzé. 

– A madárkedvelők ne etessék ke-
nyérmorzsával a kis dalosokat, mert 
télen a másnapra maradt megrom-
lik, és az végzetes lehet a számukra. 
Sajnos, ezt sokan nem tudják, mert a 
Gyógyfürdőnél kihelyezett etető tele 
van kenyérrel, úgy kell kiseperni be-
lőle. Majd a felhívást papírra veti és 
ráteszi az etetőre.

Záradékul megemlítenénk, hogy 
azok a fi atalok, felnőttek, akik szere-
tik és védik a madarakat, és gondos-
kodnának is róluk, jelentsék a Face-
bookon a hajlandóságukat. A magvas 
adományt is meghálálják madárének-
kel majd erdeinkben, kertünkben, és 
felvidítják ők a lelkünket.

Teleki M.

A madarak téli etetése, de nem morzsával!
– „A madarak hangja balzsam minden bajra” –
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Harminc centis jég borítja a tanyán lévő tavakat, me-
lyek most alkalmasak a korcsolyázásra is. Ezt használtuk 
ki vasárnap délután egy jó kis hokimeccsre és korcsolyá-
zásra.

Az oromi Bikák és a magyarkanizsai Bivalyok mecs-
cséből a magyarkanizsaik kerültek ki győztesen, de min-
denki nyert, aki ott volt, hiszen sokan népesítették be a 
tavainkat, jártak a vízen korcsolyával!

Tanyánk és tavaink nyitva állnak az érdeklődők előtt, 
szívesen és díjmentesen várunk mindenkit, aki korcso-
lyázni szeretne. Siessenek, míg tart a hideg!

Fotók: Tandari Zoltán



18

cmyk

A K T U Á L I SA K T U Á L I S

Tükörtojás farsangi jelmez
Az egyszerű mégis nagyszerű farsangi 

jelmez összeállításához a létező legnagyobb 
fehér pulóvert keresse elő, hajtsa vissza né-
hányszor az ujját, és varrjon az elejére, kö-
zépre sárga fi lcből egy nagy kerek foltot. És 
ha még fokozná a hatást, kenyérkosarat is 
vihet magával a kislány a jelmezbálra. Hogy 
vicces lesz és sikert arat, az nem kétséges.

Kisegér farsangi jelmez
A szuperötletes farsangi jelmez elkészítéséhez mindössze egy hétköznapi póló és 

egy kertésznadrág kell. A világosbarna fi lcet és a pöttyös anyagokat ragassza egy vas-
tagabb kartonra, picit hajlítsa meg, végül a kislány egyik hajráfján rögzítse az egérfüle-
ket. Barna szemceruzával rajzoljon egérbajszot, és máris 
elkészült a nagyon aranyos kisegér farsangi jelmez.

A rendőr
Melyik kisfi ú nem bújna szívesen a rendőrök bőrébe 

avagy ezúttal jelmezébe? Szerintünk, bármelyikük. És ha 
a kistesó is részt venne a jelmezbálon, ő lehet a bűnöző...

A favágó
Nagyon egyszerűen kivitelezhető és imádni való 

jelmez a gyerekeknek. A favágó legfontosabb kellékét 
jobb, ha papírból készítik el, így nem olyan súlyos és veszélyes, mint az igazi.

Joker
Ha nem is Batman, de Joker. Megunhatatlan fi gu-

ra és a jelmeze is szuperegyszerűen megvalósítható. 
Egy kis zöld festékspray a hajra, elmaszatolt szem-
festék és vörös rúzs, 
és a gyerek átszelle-
mült a farsangra.

Itt a farsang áll a bál!
– Készítsünk farsangi jelmezeket kevés erő- és pénzbefektetéssel! –
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Eclair fánk
Hozzávalók: a fánkhoz: 8 dkg vaj 1.5 
dl nagyon hideg víz, 10 dkg fi nomliszt, 
4 db tojás, 1 teáskanál cukor, 1 csipet 
só. A töltelékhez: 2 dl habtejszín, 2 ek. 
porcukor. A tetejére: 10 dkg csokoládé 
(magas kakaótartalmú), 50 ml víz, 1 
dkg vaj.

Elkészítés: a vajat egy vastag falú 
edénybe kockázzuk, hozzárakjuk a 
cukrot és a csipet sót. Ráöntjük a vizet, 
és kis lángon, néha megkavarva felfor-
raljuk. Ha forr, hozzáöntjük a lisztet, 
és addig keverjük, amíg el nem vá-
lik az edény falától. Ez kb. 2 perc. Az 
edény alján lesz egy kicsi hártya, ne ag-
gódjunk, innen a neve is. Ha elvált az 
edénytől, és egybeáll a tészta, azonnal 
lehúzzuk a tűzről.  Fogjuk a kézi hab-
verőt, és beleütjük a tojásokat egyesé-
vel. Mielőtt a következőt beletennénk, 
mindig homogénné keverjük a tésztát 
az előző tojással. Ha kész, félretesszük 
hűlni öt percre. A tepsibe sütőpapírt te-
szünk. A tésztát habzsákba töltjük, és 
egymástól pár centi távolságra kb. 10 
centis csíkokat nyomunk. Ha kész, állni 
hagyjuk kb. fél órát. A sütőt 220 fok-
ra előmelegítjük, és ha letelt a fél óra, 
betoljuk a fánkokat. 10 percig sütjük, 
majd 180 fokra mérsékeljük a hőfokot. 
Az ajtón keresztül lessük, mert 20 és 
30 perc között elkészül, és aztán már 
csak ég. Az ajtót tilos közben nyitogat-
ni, mert összeesik. Ha kész, kivesszük, 
és recés késsel félbevágjuk őket. Amíg 
kicsit kihűlnek, a csokit egy lábosba 
tördeljük, és a fél deci vízzel együtt 
gőz fölé állítjuk. Ha felolvadt, beletesz-
szük a vajat, és azzal is elkeverjük. A 
hideg tejszínt felverjük, majd ha kész, 
a cukrot is beleforgatjuk. A fánkok tete-
jét csokiba mártjuk, az aljukra habzsák 
segítségével tejszínhabot fújunk. A te-

tejüket rátesszük, és azonnal fogyaszt-
hatjuk is. Ebből az adagból kb. 10 fánk 
lesz.

Gyors tehéntúrós 
csöröge

Hozzávalók: 25 dkg tehéntúró, 1 db 
tojás, 3 ek. porcu-
kor (elmaradhat), 
12.5 dkg vaj (vagy 
margarin), 20 dkg 
fi nomliszt (25 dkg 
is lehet) 1 teáska-
nál szódabikarbóna, 
0.5 citromból nyert 
citromhéj 5 ml rum 
(elmaradhat), 3 ek. 
porcukor (a szórás-
hoz) 2.5 dl napra-
forgóolaj

Elkészítés: a túrót, a tojással, a cukorral 
és a citromhéjjal krumplitörővel össze-
dolgozzuk (lehet géppel is), hozzáadjuk 
a puha vajat, a lisztet és a szódabikarbo-
nát, amit egy pár csepp citromlével fel-
futtatunk. Jöhet a rum, ha adunk hozzá. 
Kézzel még dolgozunk egy keveset raj-
ta, könnyen gyúrható tésztát kell kap-
junk. Ha frissen akarjuk tálalni, bete-
hetjük a hűtőbe, és csak tálalás 
előtt sütjük, ha nem, azonnal is 
nyújtható. Lisztezett felületen, 
lisztezett nyújtófával 3-4 mm 
vastagságúra nyújtjuk. Dere-
lyevágóval tetszőleges formára 
vágjuk, és formázzuk. Köze-
pesen forró olajban sütjük. Az 
első felét lefedve, miután meg-
fordítottuk, fedő nélkül sütjük. 
Sütési idő 2 perc az első fele, 
1.5 perc a második fele ( függ 
az olaj hőfokától). Papírtörlő-

re szedjük, majd vaníliás, vagy fahéjas 
porcukorral megszórjuk.

Csokis fánk
Hozzávalók: a tésztához: 30 dkg fi -
nomliszt, 2 db tojássárgája, 2 dl tej, 2 
dkg cukor, 5 dkg vaj 20 g instant élesztő 
2 csipet só 5 dl napraforgóolaj (a sütés-
hez). A töltelékhez: 10 dkg porcukor, 3 
dkg cukrozatlan kakaópor, 3 dkg vaj, 2 
db tojássárgája, 0.3 dl víz. A tálaláshoz:
2 ek. porcukor.
Elkészítés: a langyos tejben cukorral 
felfuttatjuk az élesztőt. A lisztet, sót, 
tojássárgáját és a vajat összekeverjük 
(a vajat érdemes előbb kivenni a hűtő-
ből, hogy puha legyen, vagy mikróban 
kicsit megolvasztani), majd a langyos 
tejjel és az élesztővel összegyúrjuk. 
Jól dolgozzuk ki a tésztát. (Ha nagyon 
ragad, lehet tenni még bele lisztet, de 
mértékkel.) Majd meleg helyen keleszt-
jük fél órát.  Miközben kel a tészta, el-
készítjük a tölteléket. A porcukrot és a 
kakaót a vízzel felmelegítjük és jól el-
keverjük. Mikor kicsit kihűlt, egyesével 
hozzáadjuk a tojássárgákat. A vajat jól 
kikeverjük, majd ezt is a krémhez ad-
juk. Mikor megkelt a tészta, két cipó-
ra osztjuk. Az a cipó, melyből a teteje 
lesz a fánknak, kicsit legyen nagyobb a 
másiknál. Téglalap alakúra nyújtjuk a 
tésztát, vastagsága tetszőleges (2 mm-1 
cm-ig). Lisztezett felületen kinyújtjuk a 
tésztát, és egy szaggatóval kört rajzo-
lunk rajta (hogy tudjuk mekkora lesz a 
fánk). A közepébe belehelyezzük a kré-
met. Ezután kinyújtjuk a másik cipót is 
és ráfektetjük a töltelékes tésztára. Ki-
csit megnyomkodjuk, hogy jól összeta-
padjon és kiszaggatjuk. Egy kicsit állni 
hagyjuk, addig felforrósítjuk az olajat. 
A forró olajban pár perc alatt megsütjük 
a fánkokat.

Tésztanapok
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Ha az ember autóval jön váro-
sunkba és pihenni vágyik, nem kell 
messze mennie, ugyanis az AUTÓS 
KEMPING kiváló választás. A ter-
mészethez közel és mégis kulturált 
környezetben biztosítunk minden-
kinek jó pihenést. A MOTOROSOK 
egyik kedvenc megállóhelye a Mo-
toros barlang, ami egy út menti mo-
torbarát ivó és gyorsbüfé. Amíg az 
ember pihen és feltöltődik, addig a 
motorját lemossák az út porától és 
feltankolva mehet tovább, de akár 
választhat a helyi PRIVÁT PANZI-
ÓK egyikéből is. A panziók családias 
kialakítása minden vendég számára 
kellő nyugalmat és pihenést biztosít. 
A hatalmas NAPOZÓTERASZ mel-
lett található a termálvizes medence, 
ahol télen is kellemes a fürdőzés. 
Mindenki megfürödhet a nap suga-
raiban és ha az idő is engedi, meg-
mártózhat a frissen hullott hóban. 
Nyáron pedig a DRÓTOS VÍZISÍ-
PÁLYA nyújt lehetőséget az extrém 
sportok kipróbálására. A BÁNYA-
TÓ különös vizében fürödve igazán 
kellemes az ázkolódás és kiváló él-
ményeket biztosít a KAPITÁLIS 
PONTYOK fárasztása. Miután a hal-
fogási élményeinket begyűjtöttük, 
jöhet a STRANDHÁZ. Egész napos 
élményt biztosít a meleg homokos 

part és kellemes hűsítő limonádé 
kapható a finom kávé mellé. A TEN-
GERI ÉTELEK sem maradhatnak ki 
a specialitásokból. Aki szereti a kü-
lönleges ételeket, itt megtalálja. A 
NEMZETI PARK kijelölt hely a vá-
rostól alig 10 km-re. Megtalálhatóak 
a táj jellegű növények és állatvilág-
ban is igen gazdag. Minden telepü-
lésen megtalálható az újgenerációs 
faültetés, amely CSERESZNYEFÁK 
telepítéséből áll. Tavasszal igazi él-
mény a finom cseresznyevirág illata, 
nem beszélve a cseresznye későbbi 
hasznosításáról. A község területén 
nagyjából 3% erdő található, ame-
lyet jelenleg a FÁSÍTÁSI program 
karolt fel. Az tervezett erdőtelepítési 
területek nagysága 30%. Ilyen terü-
leteken már igazán nem meglepő, 
hogy kiépült az ÉLMÉNYFÜRDŐ 
VÍZIPARK, ahol minden gyermek 
álma válik valóra a fürdőzés után, 
amikor átsétál a szomszédos AKVÁ-
RIUMKERTBE. A környékben ta-
lálható összes halfajta megtalálható 
a kristálytiszta, szűrt folyóvízben. 
Igazi élmény a család minden tagjá-
nak. Az ARÉNA otthont ad minden 
kiválasztott tehetségnek és a profi 
kategóriában kedvére zenélhet, tán-
colhat, játszhat a színpadon. Amikor 
pedig minden a történetmesélésről 

szól, a FILMÉ a főszerep. A MOZI 
élménye varázslatos és igazi közös-
ségi élményt jelent mindenki számá-
ra. A moziból egyenesen mehetünk 
a KORCSOLYAPÁLYÁRA, hogy a 
nosztalgiát élvezhessünk. Mindeh-
hez rengeteg energiára van szükség, 
ám a lehetőségek itt is adottak. A 
SZÉLERŐMŰPARK teljesen kör-
nyezetbarát és hatalmas előnyöket 
biztosít a települések számára. A 
NAPELEMPARK pedig kielégíti a 
középületek és energiatelepek áram-
ellátását. A BIOMASSZA gyártó- és 
feldolgozóüzem minden természe-
tes anyag hasznosítására megoldás. 
Az ÜLEPÍTŐK és a VÍZTISZTÍTÓ 
medencék hatalmas előnye a környe-
zetvédelem területén mutatható ki. A 
SZEMÉTTÁROLÓ és -feldolgozó-
üzem újrahasznosítással van jelen a 
fejlődésben. A környező HALASTA-
VAK salakanyagából kiváló tápszer 
és  trágya készíthető a földterületek 
talajgazdagítása szempontjából. Az 
ejtőernyőzés kedvelői is otthonra 
találnak a SZÉLCSATORNA ör-
vényében. Hatalmas szélturbinák 
biztosítják az óriási élményt nyújtó 
szabadesés modellezését. Az UTCAI 
MŰVÉSZETEKET gyakorlóknak 
nagy meglepetést tartogat a STREET 
ART utcája, ahol időszakos kiállí-

tások és más bemutatkozási 
lehetőségeket nyújt a hely. 
Egy barlang a bányában 
vagyis BÁNYABARLANG. 
Így hívják azt a BORPIN-
CÉT, amelyben megtalálha-
tóak a környék összes borai. 
Borkóstolással egybekötött 
túrák és más borozási élmé-
nyek biztosítására. Amikor 
egy kellemes borozás után 
kipihentük magunkat, jöhet 
a PANORÁMAREPÜLÉS 
a közeli HIDROPLÁN le-
szálló pályáról. Igazi ki-
kapcsolódás és egy életre 
szóló élmény annak, aki a 
repülés szerelmese. Lesz 
bérrepülés és SZÚNYOG-
PERMETEZÉS is. A TISZA-

LAND OF WONDERS / A CSODÁK FÖLDJÉN
World of potentials / A lehetőségek világa 

(Befejező rész)
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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
Kiváló állapotú, felújított ipari varrógép 
(BROTHER) és 5 cérnás overlock 
(YUKI) gép eladó Magyarkanizsán.
Tel.: 063/16-68-308

Ön Szeged és környékén keres lakást 
vagy házat? Akkor forduljon hozzánk 
bizalommal! 
Lakhome KFT
Tel.: +3670-70-11-674
        063/514-836

Elajándékoznék egy 5 éves boxer 
Fredy nevű kutyát, aki gazdi nélkül 
maradt. Mob.: 062/10-56-360

Magyarkanizsán kiadó egyszobás, 
felújított lakás. Ugyanott tölgyfából ké-
szült, masszív baldachinos ágy eladó 
kedvező áron. Mob.: 063/70-13-703

Megvételre keresek kitűnő állapotban 
lévő 3-4 kW-os termokályhát.
Mob.: 063/22-63-06

Tóthfaluban 3,56 hold föl eladó. Közel 
a faluhoz, a betonút mellett.
Mob.: 061/220-71-19

Eladó két ló és egy csikó, egyik ló ha-
sas. Érdeklődni az esti órákban.
Mob.: 063/160-43-40

Horgoson eladó egy hold föld (a fele 
gyümölcsös), háromfázisú árammal 
és vezetékes vízzel ellátva.
Mob.: 060/08-73-167

Mák eladó Adorjánon.
Tel.: 063/15-75-268

Kiadó egy felújított kétszobás lakás 
Magyarkanizsán a központban. (Uni-
dom) 57 négyzetméter terasszal. Fű-
tés, klíma rendelkezésre áll. 
Érdeklődni üzenetben vagy telefonon: 
063/88-98-973

Magyarkanizsán, a Fő utcán felújított 
egyszobás, szép kilátással rendelke-
ző lakás jutányos áron kiadó.
Mob.: 063/50-85-68

Egy jó szándékú párt vagy magányos 
személyt keresek lakónak. Részlete-
ket személyesen.
Mob.: 063/82-13-418

Fordítás magyar nyelvről szerb nyelv-
re és fordítva. 
Mob.: 063/18-15-263

Kertes házat elcserélnék lakásért, 
első emeleten, ha lehet. Ugyanitt be-
tegápolást , főzést, vasalást vállalok.
Mob.: 063/82-134-18

Eladó két Parapet használt gázkályha.
Tel.: 024/874-234

Eladó egy jó állapotban lévő 96-os év-
járatú Ford Escort személyautó.
Tel.: 024/4878-034

Eladó Magyarkanizsán családi ház 
nagy kerttel közel a városközponthoz.
Tel.: 024/4878-034

Eladó Lada Samara autó, 1990. ki-
adás, jó állapotban, kevés kilométer-
rel.  Tel.: 024/4877-817

Bálás bükkfa eladó.
Tel.:024/4877-616
Mob.: 062/973-43-71

Eladó virág és tájképmintás, különbö-
ző nagyságú goblein fali képek és egy 
asztali citera.  
Mob.: 063/130-51-38

VIRÁGZÁST is megtekinthetjük a 
nyári hónapokban, és amikor kikel-
tek a lárvák, milliónyi szerelmespár 
talál egymásra egy NAPI ÖRÖK-
KÉVALÓSÁG aktusában. Később 
aztán, amíg ők pihennek, jöhet a 
MARATONI úszás illetve a FUTÓ-
MARATON, amelyet ha igényesen 
szerveznek, jeles eseménye lehet a 
városnak. A községben pedig a fa-
luk közötti KROSSZFUTÁS nyújt 
igazi élményt a túrafutóknak. Mind-
eközben az OLD TIMER találkozó 
már javában zajlik és várja a befu-
tókat. Hatalmas múlttal rendelkezik 
a JÁRÁS, a mi HORTOBÁGYUNK. 
Igazi TERMÉSZETI ÉRTÉKNEK 
számít a környékbelieknek. A ha-
gyományőrzés is nagyban jelen van 
tájunkon amit a modern társadalom 
is ötvöz, ám kötődünk gyökereink-
hez. A MULTIKULTURALIZMUS 
előnye az, hogy több nemzet él itt 
ezen a tájon. A VÉGTELEN KA-
LANDOK városában ott van még a 
VIZITÚRÁK lehetősége. Felkészült 
csapat várja a szúnyogtenger harco-
sait, ám az élmény kárpótol minde-
nért. A TÁJHÁZAKBAN múltunk 
nyomai történeteket mesélnek arról, 

ami ma már csak emlék, de belőle 
nőttünk mi mint fatörzsből gyönge 
ága. A TANÖSVÉNYEKEN végig-
haladva GYÓGYNÖVÉNYEK sora 
vár bennünket, hogy egészségeseb-
bek lehessünk a gyermekeinkért 
és szeretteinkért. Akinek fontos az 
egészsége annak fontos a KÖRNYE-
ZETTUDATOS ÉLETMÓD, de ha 
még nem is, az lesz majd egyszer, 
amikor már nem lesz ehető a pénz 
és az arany. Ott ahol a fű még zöld 
és sétálgatnak az állatok, van egy re-
zervátum és tele van SZÜRKEMAR-
HÁVAL. A látványuk is tiszteletet 
parancsoló, hát még a jelenlétük. 
És amikor már a marhabőgés sem 
hallatszik a távolból, megérkezünk 
a sütödéhez. KÜRTŐSKALÁCS és 
LÁNGOS kapható: olvassuk a táblán 
és számolgatjuk, miből mennyit vá-
sároljunk gyermekünknek, magunk-
nak. A VIDÁMPARK bejárata kicsit 
odébb van, de már ott jól kivehető a 
plakátról olvasva hogy BAKELIT-
LEMEZ FESZTIVÁL lesz hamaro-
san a közeli nyári színpadon. A ki-
csik is élvezhetik az itt töltött időt, 
mert az ÓVODÁK és a kellemesen 
kialakított gyermekbarát JÁTSZÓ-

TEREK maga a gyermekparadicsom. 
A SZERELEMKERT pedig igazi oá-
zis a fiatalok számára, ahol időnként 
a nagy fa alatt a helyi CAFFÉ tera-
szán egy forró kávé illata bódítja oda 
az ember fiát, de fagylaltot is kérhet, 
mert kiváló a felhozatal. Az OLIM-
PIAI MEDENCE partján jobban esik 
a diós palacsinta és úszni is lehet ki-
lométereket, de ha kifárad az ember, 
megpihenhet és újra vízbe mehet. A 
divatbemutatók és FASHION WEEK 
fergetegében a fodrászok és STY-
LIST művészei villoghatnak, aminek 
az eredménye egy csodálatos ese-
mény, a SZÉPSÉGVÁLASZTÁS. A 
kellemes séta a töltésen már csak le-
vezető akkordja az éjszakában fino-
man simogató szélnek, de ne feledd, 
ilyen lenne a község amit álmodom, 
és ha dolgoznánk rajta, nem csak egy 
írás maradna. 

Minden élménnyel több leszel, 
gondold meg hát mit, mikor és miért 
teszel?!

Egy a fontos: 
CSAK CSINÁLD!!!/JUST DO IT!

ifj. Apczi Jenő
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Belső nyugtalanság gyötri, emiatt nehezen 
tud uralkodni magán és így konfl iktusok-
ba keveredhet. Persze okolhatja az Uránusz 
bolygót, de ettől még ideges marad.

Egy fontos ügyben kellene döntenie, de 
nem szabad húznia az időt, mert ezzel komoly 
veszteségek érhetik. Amennyiben most képes 
a kockáztatásra, akkor nyerhet.

Váratlanul egy jó üzleti lehetőség adódik, 
ne sokat tétovázzon, hanem vágjon bele.  El-
képzelhető, hogy egy társra is van szüksége, 
de nem mindegy, hogy kivel fog társulni.

Alig képes elvégezni a feladatait, mert az 
egyik közeli hozzátartozója ápolásával van el-
foglalva. Minden szervezőképességére szük-
sége lesz, hogy mindenhol helyt álljon.

Óriási kihívással kell szembenéznie, de 
meg sem fordul a fejében, hogy féljen, mert 
imádja, ha megmérettetheti magát. Itt az alka-
lom, máris készüljön föl rá.

Képes engedni és háttérbe szorítani magát, 
ezért békés napokra számíthat az otthoná-
ban. Örömmel tapasztalja, hogy végül is nem 
olyan nehéz az alkalmazkodás.

Kiegyensúlyozott és boldog, mert képes 
összeegyeztetni a munkáját és a magánéletét. 
A jó hangulatának a családja örül a legjobban. 
Vidáman telik a hete.

Kisebb egészségügyi panaszok keserítik 
meg a napjait, emiatt kedvetlen, sőt rosszked-
vű. Szerencsére nem nagy a baj, legyen türe-
lemmel és sokat pihenjen, ha teheti.

Nem szabad semmiféle kockázatot vállal-
nia, szorítsa háttérbe kalandszellemét, mert 
kisebb sportbalesetet szenvedhet. Főleg a 
comb- és farizma húzódhat meg.

Anyagi nehézségek adódhatnak, és emiatt 
komolyan fájhat a feje, ezért most fogja vissza 
a költekezési vágyát. Csak óvatosan tervez-
zen, egy ideig ne fektesse be a pénzét.

Véleményét szinte percenként változtatja, 
emiatt kiszámíthatatlannak tűnik a környezete 
előtt. Ezzel csak maga alatt vágja a fát. Le-
gyen őszinte, mondja el, mi bántja.

Becsvágya miatt nem kíméli magát, mert a 
megállás nélküli, szinte végkimerülés határá-
ig végzett munka következményeit még nem 
érzi. Ami késik, nem múlik.

Készítette: Tocko Erika
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