Minőségi keretek és lencsék
Szakszerű kidolgozás
Ingyenes szemvizsgálat
Hozzáférhető árak
Magyarkanizsa, Piac tér 8.
Kedd, csütörtök, péntek: 9 – 16 h,
Szerda: 12 – 18 h,
Szombat: 8 – 12 h

www.karhpoliklinika.net
BELGYÓGYÁSZAT – endokrinológia, kardiológia
ÁLTALÁNOS orvos, GYERMEKorvos,
ORTOPÉDIA, CSONTSŰRŰSÉGMÉRÉS,
UROLÓGIA, NEUROPSZICHIÁTRIA,
NŐGYÓGYÁSZ – tanácsadás, szűrővizsgálat
ULTRAHANG – hasi, mell, pajzsmirigy, prosztata
LABORATÓRIUM, EREK DOPPLER-vizsgálata
4D BABAMOZI (CD, fényképek, mérések, 3000)
SZŰRŐVIZSGÁLAT-csomag (EKG,vérnyomásmérés, pajzsmirigy-,
mell-, hasi ultrahang, vércukor-, vérzsír-, csontsűrűségmérés, 3000)

Magyarkanizsa, Kard u. 1. Tel.: 024/876 454, 063/534 029

Újdonság: vérelemzések (vérkép, biokémia, gyorstesztek) a helyszínen!
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Megtalálni önmagad
Szeptemberi hónapba
lépve nem csak az ősz, hanem az egyetemek is újra
megnyitották kapuikat, a
villamosok, a trolik, és a
buszok, na meg a pékségek, a szórakozóhelyek és
a Napfény városa úgy teljes
egészében ma újra életre
kelt, ismét nagyon hangossá, nyüzsgővé, színessé és
ﬁatalossá vált, tőlünk, egyetemistáktól. – mert
hogy közéjük tartozom jómagam is! Állítom
ezt ma már ilyen büszkén, és önfeledten! Viszont, tudniillik nem volt ez mindig így…
2015-ben, amikor Szegedre kerültem, egy
főiskolai képzésre nyertem felvételt, két barátnőmmel karöltve, ami annyiban különbözött
az egyetemi képzéstől, hogy kétéves volt, nem
pedig három és fél, vagy négy. Mind a hárman
a Gazdaságtudományi karon kezdtük meg a
nagybetűs oktatást, ketten marketing szakon,
az egyikünk pedig menedzsmenten. Teljesen
egyértelmű volt, hogy lakótársak leszünk, hiszen barátságunk középiskolás éveink kezdetére nyúlt vissza. Az első néhány hét megmutatta
mindazt, ami ránk vár majd. Nehéznek bizonyult. Ám a legfőbb ok mégsem ez volt, ami
engem levezetett a gazdasági útról, erre a sokkal szabadabb, könnyedebb, kreatívabb és csodásabb ösvényre, amelyen most oly vidáman
járok, s amelyet média kommunikációnak neveznek. Tehát, rövid félévnyi szenvedés után,
hármunk közül én voltam az első és egyetlen,
aki bátran felállt és azt mondta; „Gyerekek, én
ezt biztosan nem csinálom végig.” Azóta sem
bánom! Az első negyednél félbehagytam a marketing szakot, a következő negyedben passzív
hallgató voltam, kitartóan tanultam az angol
nyelvet, magánórákat véve, itt Szegeden. Bár
nem dicsekedhetem azzal, hogy hű de menynyit fejlődtem ezáltal én, és az én angol nyelvtudásom, azzal viszont sokkal inkább, hogy
mennyivel jobban éreztem magam azokban a
hónapokban a bőrömben! A lelkem egyszerűen
nyugodttá és békéssé vált, hiszen nem nyűglődtem tovább azzal, ami valójában ilyen magas
szinten már egyáltalán nem érdekelt, mindazok
ellenére, hogy ügyviteli adminisztrátor szakon
végeztem Zentán, a Közgazdasági Kereskedelmi szakközépben. Vagyis a leírtak alapján
az újrakezdésig faktikusan társaimtól egy évnyivel voltam lemaradva. Ebből fél év maga
volt a pokol, rengeteget sírtam, majdhogynem
antiszociálissá váltam, nem sok helyre jártam
el, és hétfőnként borzongva léptem át a határt,

csütörtökön pedig már alig vártam, hogy újra
a csönd városában lehessek. A második félévben, azaz 2016 tavaszán megleltem önmagam,
hiszen addigra már rengeteget foglalkoztam az
írással, igaz mindezt hobbi szinten, érdekelt a
média világa, szerettem szerepelni, jól kommunikáltam, élveztem az ezekkel begyűjtött sikert,
így hát egyértelművé vált, hogy az én utam az
itt van, ezen a szakon. Így hát jelentkeztem,
majd a nyár végéhez közelítve kiderült, hogy
sikeresen felvételt nyertem, és 2016 szeptemberében már a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar padjait koptattam. Előnyben voltam a
csoporttársaimmal szemben, hiszen nekem akkor már a kezemben két kis általam rendezett
dokumentumﬁlm, és több tucat, Vajdaságban
rendszeresen megjelenő cikkem volt. Mégis
éreztem, bizony van hova fejlődni, és van mit
tanulni. Mindezt már úgy, hogy akartam is, de
nagyon! Nem ellenkeztem, mindent bevállaltam annak érdekében, hogy jobb legyek, hogy
ne csak amatőr, kis újságírópalánta maradjak,
hanem nagy, igazi és sikeres. Tanáraimnak és
a képzésnek köszönhetően, amely szintén kétéves, és a moderátor nevet viseli, mindezek az
álmok lépésről lépésre kezdenek megvalósulni.
Érzem azt, hogy itt a helyem, ma már imádom
a várost, nem érzem idegennek, sokkal inkább
a második otthonomnak! Rengeteg embert ismertem meg, felszabadultam. Nem vagyok már
kemény és makacs, mint a szikla, aki csak egy
helyben állna, és azt hiszi, úgy jó neki. Nyitott
vagyok a változásra, arra, hogy eldöntsem, mi
jó és mi nem nekem. Mire van és mire nincs
szükségem, annak érdekében, hogy munkámat
elismerjék, jónak és fogyaszthatónak tartsák.
A kapcsolataim nagyban változtak. El kellett
engednem embereket, amiért most elhiheti
mindenki, valóban igazán hálás vagyok. Nem
utolsósorban változott a hozzáállásom és természetem is. Az írás pedig egyáltalán nem
esik nehezemre, sőt, sokkal inkább megtisztít,
üressé varázsol, majd eközben mégis megtölt,
és eláraszt reménnyel, vidámsággal, és sokszor
kimondhatatlan érzelmekkel.
Rá kellett jönnöm, hogy az én nagy feladatom az életben nem más, mint a billentyűzet
csapkodása. Méghozzá olyan szavakat és gondolatokat megformálva ez által, melyek aztán
az emberekből, akik az én szememben nem
csak olvasók, hanem hús-vér emberek, egyfajta
folyamatos cselekvést, gondolkodást, érzelmet
legyenek képesek kiváltani. Saját történeteimmel, a választott és feldolgozott témáimmal,
interjúimmal, alanyaimmal és műveimmel csupán ennyi a célom!
Pósa Tamara
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nyekben tanulhassanak – mondta Potápi
Árpád János nemzetpolitikai államtitkár
az augusztus 31-i székelykevei központi
tanévkezdési ünnepségen.

VISSZAPILLANTÓ
2017. 08. 29. – 2017. 09. 04.

HATÁRON INNEN

Bogdan Laban, Szabadka polgármestere
és a Szerb Haladó Párt tisztviselője megerősítette: igaz, hogy azzal fenyegette meg
Vladimir Polovinát, hogy kitépi a torkát,
azt viszont tagadta, hogy felpofozta volna
a férﬁt, és elnézést kért az „illetlen szóhasználatért, ami méltatlan egy politikai
tisztségviselőhöz.”
A tervek szerint Szerbiában az év végéig meghozzák azt az új törvényt, amely
pénzügyileg támogatja a családokat. A
Blic szerint az első baba után 100.000 dináros támogatás járna. Azt egyelőre nem
tudni, hogy mekkora mértékben növelik a
második, a harmadik és a negyedik gyermek után járó támogatás összegét, azonban a minisztérium közölte, hogy továbbra is 24 hónapos részletben ﬁzetik ki.
A közlekedésbiztonságról szóló szerbiai törvénymódosítás egyik újdonsága az
lesz, hogy át lehet majd hajtani a telt vonalon. „Lehetőség lesz átlépni a telt vonalon akkor, ha valamilyen lassú járművet,
mondjuk traktort előzünk, de csak abban
az esetben, ha ezzel nem veszélyeztetjük a
közlekedés többi résztvevőjét. Egyes büntetések összege növekedni, másoké csökkenni fog.”, közölte a szerbiai közlekedésbiztonsági bizottság elnöke. A vezetés
közbeni telefonálásra, illetve a biztonsági
öv használatának mellőzésére kirótt büntetés összege 5.000 dinár helyett 10.000
dinár lesz.
1.467 magyar gyermek kezdte meg tanulmányait a vajdasági általános iskolák első
osztályában. A magyar kormány a délvidéki magyar érdekvédelemmel együtt
mindent megtesz annak érdekében, hogy
a magyar diákok magyar oktatási intézmé-
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Hatvan festmény eltűnt vagy megsemmisült, további több tucat pedig megsérült
2000. október 5-én, azon a napon, amikor
Belgrádban a tüntetők betörtek a parlamentbe, és a kéthetes tiltakozássorozat
eredményeképpen megdöntötték a diktátornak is nevezett Slobodan Milošević
hatalmát. A Politika című belgrádi napilap
cikke szerint számos jugoszláv és szerb
festő képe tűnt el tizenhét évvel ezelőtt.
„Ezek a képek mindmáig nem kerültek
elő, a róluk készült fotók a belügyminisztérium adatbázisában megtalálhatók,
a rendőrség azóta sem zárta le a nyomozást” – hangsúlyozta Vesna Dujmović, a
szerbiai képviselőház értékeit felügyelő
csoport tagja.
A Szerbiai Energetikai Ügynökség
(AERS) úgy döntött, hogy október elsejétől két százalékkal megemeli a villanyáram árát a háztartások és a kis vásárlók
számára.
Kisebb balesetet okozott három férﬁ, amikor egy kölcsönkért autóval belehajtottak
az Aleksandar Vučić szerb elnököt szállító hivatali járműbe – számolt be róla
nem hivatalos információkra hivatkozva a
Politika című belgrádi napilap. Az információk szerint a baleset szombat reggel
Belgrádban történt, a balesetet okozó három férﬁt a köztársasági elnök biztonságának veszélyeztetése miatt őrizetbe vették.

HATÁRON TÚL

A horvát tanterv másolatát adták át sajátként a montenegrói oktatási minisztérium
egyik munkacsoportjának tagjai, ezért
távozniuk kellett posztjukról – jelentette
múlt kedden a podgoricai közszolgálati
televízió (RTCG).
Észak-Korea újabb ballisztikus rakétát bocsátott fel augusztus 29-én reggel, amely
átrepült Japán északkeleti része felett és
a Csendes-óceánba csapódott – közölte a
dél-koreai hadsereg. A hírt megerősítette a
japán kormány is.

Lengyelország védeni fogja az Európai
Unió alapértékeit, az egyes tagállamok
érdekei nem szoríthatják háttérbe a biztonságot – hangsúlyozta a lengyel köztévében
is sugárzott videofelvételen Beata Szydlo
kormányfő, az uniós politikusok Varsó politikáját bíráló nyilatkozataira reagálva.
Egy eritreai férﬁt megkéseltek Róma külvárosában az ott található migránstábor
lakói és a helyiek közötti összetűzésben.
A tábort a rendőrség felügyeli. A negyven
éves afrikai férﬁt a veséjén szúrták meg,
nincs életveszélyben. A késelés Róma
külvárosában, a Tiburtino-negyedben
történt, ahol a Vöröskereszt üzemeltet
befogadó központot többségében eritreai, szudáni és szomáliai menedékkérők
számára. A tábor nyitott, a bevándorlók
elhagyhatják azt.
Horvátország nem áll el a Pelješac-híd
megépítésétől, amely közvetlen közúti
összeköttetést jelent számára délebbi tengerparti földsávjával – szögezte le Andrej
Plenković horvát kormányfő a csütörtöki
kormányülésen. A kormányfő arra reagált,
hogy Adil Osmanović civil ügyekért felelős boszniai miniszter szerdán a boszniai-horvát határszerződés felbontásával
fenyegette meg Zágrábot arra az esetre, ha
Horvátország nem állítja le a Pelješac-híd
építésének előkészületeit.
Az amerikai szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) tisztségviselője
szerint rendkívül veszélyes a texasi Houston közelében lévő vegyi üzemben történt
robbanás. A Harvey trópusi vihar által
sújtott Texas amerikai szövetségi államban található Arkema vegyi üzemben két
robbanás is történt. A hatóságok bejelentették, hogy lezárják a keleti partot ellátó
olajvezetéket. A robbanást a szivárgó mérgező anyagok miatt minősítették rendkívül veszélyesnek.
Észak-Korea „nagy pusztító erejű” hidrogénbombát fejlesztett ki, amelyet fel lehet
szerelni az új interkontinentális ballisztikus rakétákra, és amit Kim Dzsong Un elnök vasárnap személyesen is megvizsgált
– jelentette a KCNA.
Összeállította: Bödő Sándor

KÖZÉRDEKŰ

Sikeres önkormányzati
oktatási projektek és fejlesztések
A tanévkezdésről és a legfrissebb
középiskolai fejlesztésekről tartottak hétfőn délelőtt sajtótájékoztatót
a magyarkanizsai Beszédes József
Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban.
Amint azt a sajtótájékoztatón
Kávai Szabolcs, a községi tanács
közoktatással megbízott tagja elmondta, oktatási intézményeink
felkészülten várták a 2017/18-as tanévet. A korábbi évekhez hasonlóan községünk diákjai jó körülmények között ülhettek ismét
az iskolapadokba. Kivételt csupán az oromhegyesiek képeznek,
akik az emlékezetes júniusi csőtörés okozta gondok miatt saját iskolájuk helyett – önkormányzati támogatással – egy ideig még az
oromi tagozatra kénytelenek járni. Az alacsony gyermeklétszám
miatt a mintegy kétszáz főt számláló Völgyesen az iskolát be kellett zárni, így az egyetlen völgyesi kisdiák is Oromra fog utazni.
Községünk területén 1.806 általános iskolás jár a három általános
iskolába, közülünk 217 most kezdte meg tanulmányait. Idén ötven diákkal van kevesebb az általános iskolákban, mint tavaly.
Egyedül Horgoson növekedett a diákok létszáma, ahol most 17-tel
többen vannak.
– A község oktatási intézményei összesen 18,9 millió dinárt
kaptak a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és
Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság pályázatain.
Az óvodák 3,9, az Alapfokú Zeneiskola 1,6, a Zmaj iskola 3,5, a
horgosi iskola 3, a középiskola pedig 6,9 millióból teheti jobbá a
munkakörülményeket és emelheti az oktatás színvonalát – hallottuk a tanácstagtól. A Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki

Iskolaközpontba évek óta megközelítőleg négyszáz diák jár.
Idén 387 tanulója van a község egyetlen középiskolájának.
A kilencven elsős egy folyamatosan fejlődő oktatási intézményben juthat a kívánt tudás birtokába, akikkel kiváló pedagógusok
foglalkoznak. Noha az elsősök száma évről évre csökken néhány
diákkal, dr. Sarnyai Zoltán igazgató szerint örvendetes, hogy az
ide beiratkozók kilencven százaléka a magyarkanizsai középiskolát jelöli be első helyen az általános iskola befejezése után kitöltendő kívánságlistán. Az igazgató több, nagyobb fejlesztésről is
beszámolt az újságíróknak.
– A tartománytól festéket kaptunk, amit a községi közmunkaprogram jóvoltából tudunk felvinni az épület falaira. A Tartományi
Mezőgazdasági Titkárságtól kapott nagyobb támogatási összegből
új mezőgazdasági gépeket tudtunk vásárolni, amelyek már meg
is érkeztek hozzánk. A legnagyobb beruházás mégis az immár 52
éves iskolaépületünk vizesblokkjának felújítása lesz, amelyre 5,9
millió dináros támogatást nyertünk a tartománytól. A közbeszerzési eljárás befejezése után azonnal megkezdjük a munkálatokat,
hogy még ebben az évben be is fejezhessük a már nagyon, de nagyon esedékes felújítást.
A Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki iskolaközpontban ebben az iskolaévben is a gépész-számítógépes szerkesztő
szak a legnépszerűbb, megteltek az autószerelő és a hűtés-fűtés
szerelő szakirányok is, de ami a legfontosabb, minden tagozaton
meg lett a szükséges tizenhatos létszám.
Bödő Sándor

A kivándorlás ellenére sem csökkent az elsős nebulók száma
A magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában augusztus 31-én délelőtt fogadták az elsőbe induló kisdiákokat és szüleiket, amikor is átadták nekik a Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási csomagjait. Az iskola két magyarkanizsai épületébe az iskolacsengő
hangjára vonultak be a gyerekek. A másodikosok itt is, ott is alkalmi műsorral köszöntötték iskolába induló kispajtásaikat. A köszöntők
és a tanítónőkkel való megismerkedés után az elsősök átvették a Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási csomagjait, amit szüleik vittek
utánuk tantermükbe. Nagy segítség ez a tanszercsomag a szülőknek, akik gyermekük iskolába indulásával új kihívásnak, nem mellékesen
pedig újabb kiadásoknak néznek elébe. A magyarkanizsai általános iskolában nem csökkent az elsősök száma, hiszen idén is mintegy
110-en indultak első osztályba. A diákok hiánya miatt ugyan a völgyesi tagozatot bezárták, a velebiti iskola azonban megmenekült ettől,
hiszen egy elsős beiratkozott a kombinált tagozatra, emellett pedig egy többgyermekes család is a faluba költözött, akik ezzel úgymond
megmentették az óvodát és az iskolát is, mondta el Bíró Edit igazgatónő az elsősök fogadásán.
– Az egyetlen szerb tannyelvű első osztályban sajnos csak 9 tanuló van, a magyar tagozatokon ugyanakkor 100 gyerek indult iskolába
Magyarkanizsán, Martonoson és Adorjánon. A két utóbbi településen 10-10 elsősünk van, míg a többiek az Ady és a Zmaj épületében
oszlanak meg. Az iskola Ady Endréről elnevezett épületében az elsősöket köszöntötte Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának
elnöke is, aki elmondta, hogy a magyar kormány támogatásával az idén 1.500 tanszercsomagot állítottak össze. Ez azt jelenti, hogy az elvándorlás ellenére tartományunkban a magyar elsősök száma nagyjából annyi, mint 2016-ban volt, amikor is
1.521 csomagot osztottak szét.
– Természetesen a ﬁatalok elvándorlása során megtörténik, hogy a gyermekeket
beíratják májusban vagy júniusban az első osztályba, akik végül nem itthon kezdik
meg tanulmányaikat, hanem valahol külföldön, de olyan példákkal is tudunk szolgálni, hogy olyan magyar családok, akik évekkel ezelőtt kimentek külföldre, pont
azért jönnek most haza, hogy gyermekük itthon kezdje meg az általános iskola első
osztályát. Mivel a magyarkanizsai általános iskola nem tagja a pedagógus szakszervezeti uniónak, nem csatlakozott a sztrájkolókhoz, így az iskolaévet szeptember elsején rendes iskolai órákkal kezdte meg, méghozzá a több helyen kötelező
iskolai uniformis nélkül.
Bödő Sándor

5

KÖZÉRDE KŰ

Elsősök fogadása
a Beszédes József Iskolaközpontban
Bekopogott a szeptember, amely a népi kalendáriumban az Őszelő hó nevet viseli, és jelei a villanydróton gyülekező, sajnos jócskán megfogyatkozott nemes
testalkatú csivitelő kisfecskék és a diákok csoportja az
iskolák környékén. Mert elmúlt a trópusi hőségű nyár,
és egy új tanév, a 2017/2018-as veszi kezdetét.
A magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági
és Műszaki Iskolaközpont is megnyitotta kapuit, és
szeptember 1-jén reggel 7 órakor megkezdődött a tanítás és az elsősök ünnepélyes fogadása, akik szüleikkel
együtt jelentek meg az iskola udvarában telve reményekkel, tudásszomjjal, várakozással.
Dr. Sarnyai Zoltán, az intézmény igazgatója köszöntötte a 94 „gólyát” többek között mondván:
– Ma egy új életszakasz kezdődik a számotokra egy
ismeretlen közösségben, de mi szeretettel, előlegezett
bizalommal fogadunk benneteket. Célunk a használható tudás átadása, a jövőtök megalapozása, illetve a morálra, a
toleranciára és az együttműködésre való nevelés diák, tanuló
és szülő között. Hangsúlyozta, hogy ez az iskola az egyik legbiztonságosabb a környéken, mert évekre visszamenőleg nem
történtek erőszakos cselekvések. Majd sikeres tanulást kívánt,
és átadta a szót az osztályfőnököknek, akik felolvasták a diákok névsorát, és vezetésükkel a szülőkkel együtt besétáltak
tantermeikbe. Ott az első osztályfőnöki órán az iskola pszichológusa részvételével megismerhették az iskola szabályzatát, az
iskolanaptárt, a tanítás időbeli beosztását, az órarendet, stb. Jó
hír, hogy ez évtől nincs délutáni váltás. Minden tagozaton délelőtt folyik az oktatás, amit régóta terveznek. Így több lehetőség nyílik pótórákra, szakkörökre, emeltszintű oktatásra: idén
az elsősök öt szakképesítési proﬁlban öt osztályt alkotnak a 94
magyar anyanyelvű diákkal. Megemlítendő a sajnálatos tény,
az évente fogyó létszám, amely már az óvodánál elkezdődik.
Fellapoztam az újságunkban a 2006-ban megjelent általam írt
jelentést, amelyben 191! várt elsős tanulóról adhattam örömteli hírt. Vessük össze a 94-es jelenlegi létszámmal, amelynek
okai ismertek előttünk! Ez megdöbbentő! De lássuk az osztályokat! Az egyre fogyó ﬁatalokat!
I-2 – mezőgazdasági technikus (19 diák), osztályfőnök:
Sterbik Ildikó
I-4 – állategészségügyi technikus (16 diák), osztályfőnök:
Szabó Batancs Tímea
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I-10 – gépésztechnikus - számítógépes szerkesztő (29 diák),
osztályfőnök: Bálint Nóra
I-11 – autómechanikus (15 diák), osztályfőnök: Sóti Attila
I-12 – hűtés-fűtés szerelő (15 diák), osztályfőnök: Kugli
János
Az osztályfőnöki óra után elbeszélgettem Szepesi Zoltánnal, az iskola ﬁatal pszichológusával (aki a fotókat készítette), az intézménnyel, oktatással, neveléssel, munkaközöséggel
kapcsolatos egyes tudnivalókról, aki velem is ismertette az
iskolanaptárt. Kiemelte, hogy az első félévben nincs tanítási
szünet. A munkaközösség 46 tanára megfelelő végzetséggel és
kiváló szaktudással rendelkezik. A ﬁatalon elhunyt Szvincsák
Sarolta helyére a kanizsai, nemrég diplomázott Mikuska Judit
magyartanárt vették fel, a vegytan tanítását pedig Bajusz Konc
Ágnes folytatja. A pszichológus fogadóórái már jövő héttől ki
lesznek függesztve a szülők számára. Viszont a diák naponta
mehet hozzá az osztályfőnök vagy szülő, illetve a tanuló saját kérelmére. Az oktatásban óriási probléma a magyar nyelvű
tankönyv hiánya, ezért a tanulók az órán jegyzetelnek, vagy a
könyvtárból illetve a tanártól kapnak bérmentve jegyzeteket,
amelyeket lefénymásolnak. Szentségtörés, ha megkérdezem?
A 20 évvel ezelőtti, illetve a több évtizedes helyzet mi okból
nem rendeződött? Viszont megtudtam, hogy már idén változik
az oktatási törvény, amely hatással lesz az oktatásra és az iskola működésére. A tanárok, diákok és szülők is bizakodóak.
Talán majd a magyar nyelvű tankönyvek is napvilágot látnak?
Végezetül a beruházásokról is szó esett. – A nyári szünetben
megtörtént a tantermek festése, a Tangazdaságban a beruházások folyamatosak, főként a gépek beszerzése. Az iskola
épületében pedig a Tartományi Titkárság jóvoltából a mosdók
felújítása az év végén befejeződik.
Epilógus: Hihetünk-e abban, hogy a ﬁataljainkban elvetett
betűk, szavak, tudások nem maradnak parlagon, hanem intézményeket, gyárakat, munkahelyeket – jövőt – lehet majd
belőlük építeni?!
Teleki Mária
Fotók: Szepesi Zoltán

ES EMÉNYTÁR

Különbözünk, mégis egyformák vagyunk
– Huszonöt gyerek a Segítsük egymást Vajdaság civil szervezet
Fontos vagy III. elnevezésű táborában –
Röviddel az új tanév megkezdése előtt III. Egyformák
vagyunk táborát is megtartotta
a Segítsük egymást Vajdaság civil szervezet. A Tandari-tanyán
megszervezett Fontos vagy elnevezést kapott táborozáson 25
kispiaci, zentai, martonosi és
magyarkanizsai, 7-14 éves gyermek vett részt. A tábor céljairól
Budincsevity Angéla, a civil
szervezet elnöke tájékoztatott
bennünket.
– Táborunk célja az etnikai
indíttatás megőrzése, a különböző nemzetiségű gyerekek közötti inter-perszonális viszonyok
megteremtése valamint a kultúrák közötti párbeszéd megteremtése és erősítése volt,
ami a későbbiek során alapot teremt a bizalmi viszonyok
kölcsönös kialakítására, az egymás iránti előítéletek
megszüntetésére, ami hozzájárul a térségi összetartozástudat erősödéséhez. Részcélul a roma és a magyar nyelv
valamint más kisebbségi nyelvek, mint például a ruszin,
a bunyevác vagy a bosnyák megismertetése volt, ezen
belül pedig a kulturális értékek bemutatását is fontosnak
tartottuk. Projektünkkel a kisebbségi szegényebb, sajnos
többségben lévő réteget öleltük fel, melynek tagjai egymás jobb megismerésével fedezik fel az együttműködés
és az egymás iránti nyitottság értékeit. Ez párbeszédre
ösztönzi őket, ami a későbbiekben természetessé teszi
számukra az egymás közötti kommunikációt, feltárja az
előítéletek okait, ugyanakkor meg is szünteti azokat. Ezzel tulajdonképpen etnikumok feletti bizalmi viszonyokat alakítanak ki, amelyek azután saját nemzeti közösségükre is kiterjeszthetőkké válnak. Célunk továbbá, hogy

Az utolsó szelvény
– véget ért a
nyereményjáték!
Összegyűjtve mind a
hat kupont, eljött az
idő, hogy azt pizzára
váltsák!

községünk egész területén részt vállaljunk az előítéletek,
a sztereotípiák és a hátrányos megkülönböztetés felszámolásában, elősegítve ezzel a demokratikus értékek
térhódítását, de annak a tudatnak a felismerését is, hogy
noha különbözőek vagyunk, tulajdonképpen mégis egyformák, hisz jóformán csak az általunk beszélt nyelv különböztet meg bennünket. Ha ezt mindenki megérti, élete
teljesebb, kiegyensúlyozottabb lesz. Projektünktől hoszszú távon is eredményeket remélünk. Ez már a harmadik
ilyen táborunk volt és természetesen a jövőben is szeretnénk majd folytatni. Bízunk benne, hogy – ahogyan
eddig is – a jövőben is lesz olyan, aki felismeri ennek
a közösségépítő projektnek a fontosságát és támogatást
nyújt életre keltéséhez – nyilatkozta az elnökasszony.
A Segítsük egymást Vajdaság civil szervezet projektjét az idén is a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási, Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi
Titkárság támogatta.
Bödő Sándor

Nyereményszelvény

Balkan

VI.
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ÉL ET A TANYÁN

Az a jó fekete föld csak úgy porzott
a talpunk alatt
Szabó Margit és Fejszthámel Klára

Szó szerint! Én ilyen szárazságot talán
még nem is láttam.
Száraz volt a levegő és a föld, az élet
pedig nyugodt és egyhangú, ott akkor azon
a fülledt, meleg, hétfő délelőttön, amikor
a nagyszüleimmel a tanyára látogattam.
Arra a tanyára, ahol egykor házaktól hemzsegett az a szép száraz fekete föld, ami
most az autóban fojtogatott bennünket,
egészen öt kilométeren keresztül. Ez az öt
kilométer nekem semmit sem jelentett, hiszen az én rohanó világomban öt kilométer
szinte néhány megtett lépés. Így aztán a telefonomat rossz szokáshoz híven, buzgón
nyomkodva hallgattam a nagymamámat,
aki azt ecsetelte közben, hogy ezen a helyen a ház tövében bújt meg egykor; „itt, meg itt, na és itt!”
Az út mentén haladva én aztán csak a fejemet kapkodtam és
igyekeztem elképzelni azt, amiről ő beszélt. Nehezen, de a
végére csak sikerült. Ehhez viszont kellett a Szabó Margitkával való találkozás és beszélgetés. Hogy miért? Mert ő aztán
pontosan és részletesen tudott mesélni az ustorkai tanya mára
már kihalt, egyedüli lakosként ott élő világáról. Arról, hogy
mi tartotta őt ott, hogy milyen ötven évet leélni
házasságban egy férﬁ mellett, hogy milyen nőnek
lenni egy tanyán, és hogy mit jelent számára az
a fakereszt, ami mellett azon az öt kilométeren
keresztül jövet egyszer csak mi is elhaladtunk.
Természetesen nem tudok minden izgalmam által
feltett kérdést és feleletet itt most papírra vetni,
így hát bizalommal fordulva kedves alanyom és
az olvasóim irányába, összefoglalom hát jómagam
mindazt, amit hallottam!
„Tudod Tamarám abban az időben ez teljesen
természetes volt, mármint az, hogy a nő ment az
ura után, nem egyezkedett, nem feleselt, ment utána, szerette, segített neki, kereste a harmóniát és tartotta magát a végsőkig. Nem volt ez másként nálunk sem. Amikor feleségül mentem az Imréhez, itt ebben a házban kezdtük meg
a nagybetűst. Haladtunk szépen, lépésről lépésre. Örültünk
mindenünknek, amink volt. Szerettük egymást. Született két
ﬁunk, szorgalmasan dolgoztunk, jól éltünk. Nem voltunk
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nagyravágyóak. Lassan kialakult a baráti társaságunk, akikkel mikor időnk engedte, összejártunk, nagyokat nevettünk
és beszélgettünk, de nem ám úgy, mint most a faluhelyen... Itt
mindig mindenki tudta, hogy mi az illem, hogy kihez mikor
lehet menni, és meddig illik maradni.
Az én legfőbb célom az volt, hogy amíg a férjem a földjeinket műveli, én idehaza elvégezzem a rám eső házimunkát,
gondozzam az állatainkat, rendezzem a veteményest, és nem
utolsósorban az, hogy neveljem a gyermekeinket,
hidd el nekem, mindezt őszinte örömmel és szeretettel tettem, mert azt akartam, hogy mire ő megérkezik, minden a legnagyobb rendben és békében
legyen. Ilyen hosszú időt eltölteni valaki mellett
boldogan és nyugalomban, nem megy másként,
csak úgy, ha alkalmazkodsz a másik félhez, akit
párodul fogadtál. Mert hát a szerelem idővel elmúlik, a szeretet viszont örökre megmarad, és az
évek múlásával barátodként, másik feledként tekintesz arra az emberre, aki mellé a sors rendelt.
Itt a kietlen pusztaságban, amivé Ustorka vált,
miután a népek a környező falvakba fokozatosan
bevándoroltak, szinte egymásra voltunk utalva. A gyermekeink felnőttek, óvodába, majd iskolába jártak, számunkra ez
is egy csodával határos dolog volt, ők is ugyanúgy, mint a
többi gyerek elvégezték a kötelezőket, és szép lassan boldogulni kezdtek az életben. Bár csak az egyikük nősült meg,
majd gyermeket vállaltak, így megajándékoztak bennünket
egy tündéri unokával, akivel a kapcsolatom igazán szoros, és
szeretetteljes. A másik ﬁam velünk élte le az életét, itt kint,
messze mindentől, annál is inkább közel hozzánk. Néhány
hónappal ezelőtt az én édes férjem itt hagyott bennünket. Azóta én is egyre többet gondolok ám arra, hogy mi lenne, ha
végre mi is beköltöznénk a ﬁammal, és falusi emberekké válnánk. Ezzel azt hiszem megválaszoltam azt a kérdést, hogy
ez idáig erre miért nem került sor. Azért, mert az én férjem
ide született s innen búcsúzott, a kapott életének eltöltött idejének nagy részét itt élte le, ez tette őt teljessé, így aztán ez
tett minket is teljessé.

ÉL ET A TANYÁN
Viszont, mivel autót sosem kellett vezetnem, mindenhová vittek és mindenhonnan hoztak, akkor, amikor én azt úgy
akartam, és akkor, amikor kellett, így nehézkes ezen bennem
egyre gyakrabban fel-fel merülő gondolat véghezvitele. Sosem
akartam terhelni senkit magam körül gondjaimmal, vágyaimmal, érzéseimmel, fájdalmaimmal, és még örömeim is titkon
maradtak. Nő vagyok, elképzelheted, hogy nem volt mindez
egyszerű, de végigcsináltam. Mindig is jól kijöttem az emberekkel, a családtagokkal, anyósomékkal, a gyerekeimmel, majd
a menyemmel, így hát biztosan csak egy szavamba kerülne, és
megoldanák, de hidd el, én még most sem érzem magam anynyira különlegesnek, hogy ne bírjam tovább ebben a modern
mostani világban a jelenlegi életemet élni, itt kint, a nagy semmi közepén. Van internetem, megtanultam használni a laptopot,
jelen vagyok a mindenki által ismert közösségi oldalon, mazsolázok is a látottakból rendszeresen, akármilyen fáradt vagyok,
minden este leülök és böngészek. Szeretek olvasni, ha időm
engedi. Nem mondom, hogy nem vágyom az újra, a szépre, a
rendre és a biztonságra. De eldobni a meglévőt olyanért, amit
eddig igazán még sosem tapasztaltam, avagy a faluban való
létért, az én számomra nem egy egyszerű dolog. Kitartottam
ez idáig, tiszteletben tartva azt, hogy sokan mások körülöttem
ezt azért nem vállalták, így aztán nem maradt más, mint az út
mentén délcegen ám mégis békességben pihenő keresztünk,
amelyen a kifeszített Jézus teste áll, s amelyre rápillantva hitem

pillanatok alatt megerősödött. Alatta már biztosan elszáradtak
a virágok, amiket a legutóbbi összejövetelünkkor odahelyeztünk. Mert, hogy minden évben egyszer találkozunk ott, mi
tanyasiak. Ekkor a falvakból kirobognak azok, akik egykor itt
habzsolták az életet, mert akkor, még habzsolni lehetett, nem
pedig falatozni. Leülünk és nagyokat beszélgetünk, felidézzük
a múltat, kesergünk a jelenen. Mosolygunk a múlton, könnyet
hullatunk a jelenért, ezért a számunkra elborzadva szaladó világért, a kivándorolt csemetéinkért, ismerőseinkért, gürcölő
magzatjainkért és mindenért, mert most minden egyre csak
nehezebb. Hogy mi ad mégis reményt a számunkra, már akik
hajlandóak évente egyszer erre a találkozóra? Nem más, mint a
másikkal való találkozás, az együttlét öröme és a másik társasága. Ez az egyedüli rendezvény, ami itt még megvalósítható,
bár már ez is döcög, mégis belül, mélyen engem azért éltet és
boldogsággal tölt el. Szóval, ha a tanácsom bárkit is érdekel, az
nem más lenne, mint hogy soha senki ne felejtse el, hogy honnan származik, hogy honnan indult el, és tisztelje meg azokat
az embereket, akik egykor körülvették, még akkor is, ha erre
egyszer van csak egy évben lehetőség, másodsorban pedig a
jó házasság titka nem más, mint a türelem, az odaadás, és a
másikra való tekintet. Ezek elengedhetetlen dolgok még ebben
a suhanó XXI. században is.”
Befejezésként nem szaporítom a szót, csak annyit mondok,
le a kalappal, Margitka!
Pósa Tamara

Felújított tornaterem és szertorna-terem Horgoson
– Az általános iskola tartományi pályázati eszközökből valósította meg a jelentős beruházást –
A tanév első napja óta egy szépen felújított tornateremben
tarthatják tornaóráikat a horgosi Kárász Karolina Általános
Iskola diákjai. A mozgatható tornaszereknek, a bakoknak,
nyújtóknak, korlátoknak és a talajtornához szükséges eszközöknek külön helyiséget alakítottak ki, így a tornateremben nagyobb hely jut a foglalkozásokra, mondta el a pénteki
megnyitón Táborosi Győző testnevelőtanár.
– Noha a gyűrűt vagy mondjuk a mászókötelet egyelőre nem
tudtuk áttenni a másik terembe, így is sokkal jobban ki tudjuk
majd használni a tornatermet, hiszen egyrészt a mozgatható
tornaszerek a jövőben nem lesznek útban a labdajátékok során,
másrészt most már akár két osztály is tud egyszerre tornaórát
tartani anélkül, hogy egymást zavarná. A tornateremben kicseréltük az ablakokat, teljesen felújítottuk a megkopott és el-

használódott padlózatot és befestettük a falakat. Ez a beruházás
nagyban megkönnyíti a testnevelő tanárok munkáját, de bízom
benne, hogy ezzel párhuzamosan a diákok sikerességét is.
A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási, Nemzeti
Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság 5 millió dinárral támogatta a beruházást. A tornatermet szeptember elsején alkalmi
ünnepség keretében adták át rendeltetésének. A szalagot Szekeres Valentin iskolaigazgató és Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár vágta át.
– Nagyon örülök annak, hogy a mintegy 5 millió dinárt, amit
a tartomány nyújtott erre a célra, ilyen sikeresen használta fel az
iskola. és a tanév első napján a gyerekek birtokba tudták venni a
felújult tornatermet. Időközben már egy újabb szerződést is aláírtunk a horgosi iskolával, amiből folytatni tudja a megkezdett
felújításokat ez az igen jól működő oktatási intézmény – mondta
Nyilas Mihály.
Az új szerződés a nyílászárók cseréjének folytatását teszi lehetővé, ami a téli időszakban az iskolának 30 százalékos energiamegtakarítást jelent majd.
– Folytatni fogjuk az ablakcseréket, amelyek még hátra maradtak az iskola épületén. Ez nem jelenti a teljes befejezést, de
jelentős mértékben hozzájárul az iskolaépület megújulásához –
hallottuk Szekeres Valentin iskolaigazgatótól.
A tornaterem ünnepélyes átadásán a tartományi oktatási titkár mellett megjelentek a Magyar Nemzeti Tanács, a községi
önkormányzat, a horgosi helyi közösség, az oktatási intézmények és a beruházásban résztvevő vállalatok képviselői is.
Szöveg és fotó: Bödő Sándor
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– Kárpát-medencében című pályázat egyik kitüntetettje
a magyarkanizsai dr. Bús Mária –
Magyarkanizsán az orvosaink a lehetőséghez mérten, de azon túl is mindent
megtesznek a beteg érdekében. Lelkiismeretesen és odaadóan dolgoznak, mert
erre esküdtek fel, habár az állam nem
adja meg a munkájukért járó megérdemelt kellő anyagi és erkölcsi elismerést.
Mindkettőben szűkölködnek nálunk. De
az anyaországban ez másként működik.
Ennek köszönhetően kapta meg dr. Bús
Mária, a törzsgyökeres kanizsai általános orvos Az év családorvosa a Vajdaságban megtisztelő címet, kitüntetést a
tavalyi évre. Őszintén és szívből gratulálunk a doktornőnek.
Az előzményekről azt tudtam meg,
hogy a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete évente meghirdeti
Az év családorvosa a Kárpát-medencében című pályázatot, és a díjat régiónként egy-egy jelölt kapja. Magyarországon egy család- és egy gyermekorvos vehette át, valamint
egy-egy családorvos Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és Délvidékről. Összesen hat. A beérkezett pályázatokat egy kurátori testület értékelte, melynek tagja az MNT
is.
A rangos díj kapcsán beszélgettem el Bús doktornővel.
– Engem a város önkormányzata jelölt a kitüntető díjra. Délvidékről hét jelölt volt, ebből hármat engedtek szavazásra. A jelöltek az interneten keresztül szavazhattak.
A felhívás a szavazásra az érintett település lakói közt
a Facebookon keresztül jöhetett létre. A kurátori testület
50%-ban befolyásolta a sorrendet, a másik 50% a szavazás útján érvényesült. A kurátori testület orvosi szaktudással együtt figyelembe vette a jelöltek tevékenységét,
kapcsolatát a betegekkel és a közösséggel. A díjátadás a
közelmúltban történt Budapesten az MTA székházában.
Délvidékről jelen volt Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti
Tanács elnöke, Magyarkanizsáról Fejsztámer Róbert polgármester, az Egészségház igazgatónője Gyólai Karolina,
és természetesen én, aki csak az utolsó percben szembesültem azzal, hogy díjazott leszek. Elismerő szavak kíséretében a díjat Balogh Zoltán úr, az Emberi Erőforrások
minisztere és dr. Balogh Sándor professzor úr, a Magyar
Általános Orvosok Tudományos Egyesületének elnöke
adta át. A rangos címmel járó díj egy gyönyörűséges üveg
emlékplakett, és egy 100.000 (százezer) forintos értékhatárig terjedő részvétel a Magyarországon megrendezett szakmai konferencián, amely az ÉGIS Gyógyszertár
ajándéka. Boldog és büszke vagyok, hogy ilyen kitüntetéssel jutalmazták a munkámat, és rendkívül jólesett,
hogy sokan szavaztak rám még az anyaországból is. A
munkaszervezet is örömmel fogadta a díjat, és egy össze-
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jövetelen az igazgatónő az Egészségház
nevében ünnepélyes keretek közt gratulált, mert ez a kitüntetés az Egészségház
dicsősége is. Habár az orvos nem díjakért
dolgozik, hanem, hogy minden időben
minél több betegen, emberen segítsen.
Bizton mondhatom én is, mint helyi
lakos és újságíró, hogy nagyon büszkék
vagyunk a doktornőre és a kitüntetésre,
mert a lakosság körében nagy népszerűségnek és kiemelt megbecsülésnek örvend. Hiszen 33 évi szaktudása mellett
emberi hozzáállásával, kedvességével,
nyugalmával megnyerte a betegek, emberek bizalmát, és kivívta az iránta érzett
tiszteletet, szeretetet, megbecsülést. De
lássuk a kezdeteket, a munkát, a hivatás
nehézségeit, a változásokat!
– Már gyermekkoromtól orvos akartam lenni, mert az apám beteges volt, és
meg akartam gyógyítani. A zentai gimnázium után Újvidéken szerb nyelven végeztem az egyetemet, ami nem volt könnyű. Ösztöndíjasként tanultam
a jó átlageredménynek köszönve. Diplomálás után itt a
szülővárosomban és ebben a rendelőben kezdtem el a hivatásomat. Ugyanabban a rendelőben, ahol dr. Anđelić is
dolgozott. A pályán 33 éve vagyok. 1.800 betegem van
(ebben a füzetben adminisztrálom őket – mutatja), közülük nagy százaléka idős, ők már gyakrabban „látogatnak”
engem, így hosszabb időt töltünk együtt. Alapjában véve
négy generációt orvosolok.
– Ezáltal jól ismeri a családokat, szociális és anyagi
hátterüket. Ez fontos?
– Igen fontos és jó dolog gyógyítás szempontjából
is, mert tudom, miként viszonyuljak hozzájuk. Naponta
közel 40-60 közt mozog a páciensek száma, beleértve a
gyógyszerírást is. Reggel fél héttől már itt vagyok, mindjárt kezdek, mert ilyen trópusi kánikulában a betegek is
korán jönnek. Hogy kire mennyi időt szánunk, az a beteg
helyzetétől, betegségétől függ. Nem számolom a perceket.
– Átérzi-e, illetve mennyire érzi át a beteg problémáit?
– Meg tudom érteni, mert én is voltam beteg, de enélkül is mindig a segíteni akarás az elsődleges célom, hogy
a beteggel együttesen legyőzzük a kórt, és ismét egészségesen élhessen, dolgozhasson. Ha szakorvoshoz kell
utalni a beteget, azt is mindenképpen megteszem, és a
környező kórházakba is eljutnak a betegeink.
– Hány általános orvos dolgozik nálunk, és mennek-e
terepre?
– Az Egészségházban öten vagyunk (általános orvosok)
a 9.500 lakosra, ami nagyon kevés. Naponta törvényileg
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36 beteget lehet elfogadni, de többet kell. A szabadságon
levő orvosokat is, vagyis egymást is helyettesítjük, mint
most is. Ilyenkor a kis településekre is megyünk, ezért
itt bent változik a menetrend. Illetve választott orvosként
elfogadom más orvos betegét is, ha sürgős.
– Mi a legutóbbi évek legnagyobb változása?
– Sokkal több az adminisztráció mint az előtt, és a túlzott gépesítés megnehezíti a hivatásunkat. A beteg is úgy
érzi, kevesebb időt szánok rá, mert sok időt elrabol tőlünk a számítógép, és megoszlik a figyelmünk. Azonban
én nem számolom a perceket, elsődleges a páciens, de
haladni kell a korral!
A doktornőtől többek között azt is megtudtam, hogy
volt igazgatóhelyettes, ám akkor is orvosolt, és jelenleg
az általános szolgálat főnöke. Kiemelten beszélt arról,
hogy a családorvos feladata nemcsak a betegek gyógyítása, hanem az egészséges emberek felvilágosítása és a
prevenció. Évek óta behívják korosztályonként kéthavonta a pácienseket, (főleg a 60 évesektől kezdve) és elvégezik a megelőző vizsgálatokat. – Úgy 60–70%-ban meg
is jelennek a behívottak, habár a vizsgálatok ingyenesek.
Főként a fiatalabbak nem jelentkeznek – mondta Bús doktornő – pedig ők is családban élnek, és a prevenció náluk
is szügségeltetik. – Hogy egészségesebbek legyünk, és
kiegyensúlyozott, boldog életet élhessünk fontos lenne a
megfelelő étkezés az egész család számára. Ennek felté-

tele a diétás étkezés, ám sajnos, ez drága – hangsúlyozta
Mária doktornő, az év családorvosa.
Még sok megszívlelendő tanácsot ajánlott, és azt is
mondta, hogy az internet nem mindig mérvadó a gyógyításnál. Befejezésül megkérdeztem: Mi a kikapcsolódás
számára? Hazaviszi-e a problémát a munkahelyéről?
– Az orvosi hivatásom etikája, hogy a betegeim gondja, betegsége tabu mások számára, és ezt betartom még a
családom előtt is. A kikapcsolódásom, ha 2-3 órát csendben ülök illetve keresztrejtvényt fejtek halk tévé mellett.
Ezt tiszteletben tartja családom minden tagja, férjem és
két felnőtt, dolgos lányom.
– És mi lehetett az utolsó kérdésem, ha nem ez? –
Ha újra pályát választhatna, mit választana?
– Hogyha újra kezdhetném ismét az orvosi hivatást választanám. Ez a második otthonom, ide mindig kedvvel,
szeretettel jövök. Számomra nem nehéz ez a munka, de a
szaktudás mellett sok türelem, kötelességtudat és empátia
is szükséges ezen a pályán. Egy pillanatig sem akartam
más lenni, csak orvos. Hálás vagyok a sorsnak, hogy ide
jutottam, és segíthetek embertársaimon.
Mi pedig kívánjuk őszinte szeretettel a doktornőnknek, hogy még sok évig ilyen odaadással, humanitással
és egészségben gyógyíthassa városunk és településeink
betegeit mindnyájunk örömére.
Teleki Mária

Báb- és tárgyanimációs workshop
Szeptember 3-án megkezdődött a STREAMLET Művészeti Egyesület szervezésében a Báb- és tárgyanimációs
workshop Magyarkanizsán, melyen Makra Viktória, budapesti táncos, bábszínész vezetésével 16 résztvevő fogja
elsajátítani a tárgyanimáció csínját-bínját.

A műhely alatt olyan gyakorlatokkal foglalkoznak
majd, amelyek a fejlesztik a testtudatot, a hétköznapi tárgyak életre keltésének lehetőségiet kutatják, valamint különféle dramaturgiai kérdéseket is körbejárnak a jelenetek
összeállításakor.
A műhely szeptember
9-ig tart – aznap este hét
órakor egy nyilvános
munkabemutató során
a résztvevők előadják a
közel egy hét alatt tanultakat, melyre a belépés
ingyenes. A munkabemutatóra szeretettel várnak minden érdeklődőt a
Regionális Kreatív Műhely épületébe.
A workshopot a
STREAMLET Művészeti Egyesület szervezte, partnerei a Vajdasági
Magyar
Művelődési
Intézet, a Regionális
Kreatív Műhely és a
European Cultural Foundation. Az eseményt
szponzorálja az Angyali Finomságok és a Bonita gyümölcsös.
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Valkay Zoltán

Alföldi építészeti metaforák tárháza:
a földre lapuló hodály
Az alföldi építészeti metaforák monumentalitást sugárzó mintázataiként; illetve
előképeiként alapjába véve eddig a kőlábas górékat, a szél- és szárazmalmokat
és a hengertestű silókat említettem meg.
Amíg az égbe emelkedő „levegős” górék
konstruktivitásuk mellett a korszerűséget
is híven kifejező transzparenciát, a tömzsi szélmalmok és silók zömökségükben
a monumentális masszivitást, addig a szárazmalmok harangsátra a menedéket adó
óvó-védő szerepet juttatják leginkább és
legfőképpen kifejezésre. Ez utóbbi érzésvilágához és kifejezés eszközköréhez csatlakoztathatók a csakúgy nagyobb méreteket
és léptékeket biztosító; az alföldi hagyományos pásztorépítmények reprezentánsainak képviselői, úgy mint a karám, az
akol, a pajták és a hodályok szerkezetei. A
pusztába épített hodály/akol földre lapulása, valamint tetőzetének szinte földig érése
valamiféle védőszárnyak képzetét ébreszti/
kelti bennünk.
Öröm fog el mindig, ha sikerül egy-egy
újabb alföldi építészeti metafora-építőkockát beazonosítanom s netán megvalósítanom. Így eshetett meg, hogy a 2016-tól a
pacséri csoda-tó mellett épülő fedett termálmedencénél az akol/hodály óvó-védő
metaforájához hasonlót volt módomban
alkalmazni, ahol lényegébe véve egy „parasztosabb fürdő” készítését kérték tőlem,
olyan pajtaszerű, visszafogott, gazdaságilag is elfogadható alkotást. Kiindulásként
a tört vonalú tetővel fedett hosszanti – a fürdőt magába
foglaló – alapformához két rövidebb végén a főtetőhöz
hasonló törtvonalú „ereszkedő” tetővel ellátott két pavilon-archetípusszerűséget ragasztottam a „ház a házban”
formulaként; elöl a bejárati és kiszolgáló helységekkel,
míg hátul a só-kamra/wellness és gépház részlegekkel.
A kapott eredmény egy nagyobb tömegű, szélesen terpeszkedő „lapos” épület lett, mely ugyanakkor egy „háromhajós, bazilikáris megvilágítású” (ezért templomszerű), földre lapuló, háromlépcsős tető-gradációval élénkített juhakol/hodályszerűséget idéz meg. Sajnos a „ház
a házban” formulát kifejező belső részeket, valamint az
épület több más apró részletét az építés folyamán lehagyták. A fürdőépület külsejében a vízszintesség az uralkodó, a tetősíkokon túlengedett szelemenfák is ezt a hatást
szolgálták volna – ha történetesen így készülnek el. A két
végén zártabb, középső részén üvegezett függöny-fallal
kialakított épületnél, az építészeti jelleg a már emlegetett
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tört vonalú, ám mégis egyszerű tetők fokozó ritmusában
rejlik. Mondanom sem kell talán, hogy a turizmusnál;
a gyógy-turizmusnál az épített hangulat rendkívül fontos és elhanyagolhatatlan. A „színváltós” igazi alföldi
jód-bróm-litium tartalmú „természetes” tófürdő melletti
mintegy 650 négyzetméteres fedett termálfürdő jellegzetes alföldies ízzel, egyszerűséggel szinte a semmiből
épült a vidéki kényszerűségek és ésszerűségek közepett.
Architektúrámban az akol/hodály vagy pajta metafora
második alkalommal idén tavasszal került homloktérbe,
amikor a martonosi Tandari-tanyára tervezett Apartmanház mellé egy nagyobbacska ebédlő-színt kellett helyeznem. Ennél az épületnél a pacséri fürdőépületnél alkalmazott megegyező – két végén parasztház archetípusokkal
flankírozott – konstrukcióval rukkoltam elő, azzal hogy
a középső, oszlopokon nyugvó rész itt nyitott maradt. Az
architektúrális hatás itt is ugyanaz, mint előző példánknál: a kis tetők fölé boruló „hodályszerűség” szerepének
hangsúlyosan kidomborodó óvó-védő, betetőző szerepe.
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A Szent István kard zarándoklat
községünkben
A Kr. u. első ezredfordulón előre tört az
iszlám fundamentalizmus, melyet 1017-re
sikerült megfékezni.
Ebben az időben alakultak meg a Rómába
illetve a Szentföldre
vezető utakon a zarándokházak, illetve
az ispotályok, melyekben az ott szolgálatot
teljesítő szerzetesek
egy része tudatosan
felvállalta azok, és a
zarándokok fegyveres
védelmét is. Ez az idő volt a lovagrendek megalakulásának
a kezdete. Az 1017-es zarándokházak megalapításában jelentős szerepe volt Szent Istvánnak, a magyarok királyának.
Az általa alapított zarándokházakból és ispotályokból alakult meg a későbbi Cruciferi Sancti Stefani Regis, vagyis
mai nevén a Szent István Lovagrend. Ezek a lovagok a kezdetekben mind szerzetesek voltak, majd később, az 1100-as
évek végén helyet kaptak közöttük a harmadrendi fogadalmasok is. Céljuk a hit és az egyház védelme volt, melynek
érdekében – ha kellett – fegyvert is ragadtak; és ez már magával hozta a saját haza védelmét is. Mindemellett feladatuknak tekintették az özvegyek és a rászorulók támogatását
is. A lovagi erények és eszménykép kialakulásában döntő
szerepe volt Szent Lászlónak, az első lovagkirálynak. Ő
lett volna az 1096-ban a Szentföld felszabadításáért indított
első keresztes hadjáratnak a fővezére, de ezt a tervet 1095ben bekövetkezett hirtelen halála meghiúsította. Ezekből az
eszmékből táplálkozva született meg aztán a hajdani Cruciferi Sancti Stefani Regis, amikor is a Szent István-i alapítású ispotályokban szolgáló szerzetesek II. Géza idejében III.
Sándor pápa jóváhagyásával lovagrenddé alakultak.

A rendnek természetesen Géza király, vagyis a második
lovagkirály is tagja volt. A rend egészen a török hódoltság
ideéig virágzott, de az 1526. augusztus 29-én bekövetkezett mohácsi csatavesztés olyan súlyosan érintette a rendet,
hogy az megszakadt. Később aztán Mária Terézia idejében
tettek egy kísérletet a rend újraindítására, amit Mária Terézia a világi Szent István kitüntetés megalapításával sikerült
megakadályoznia. A rend újraindítása Erdő Péter egyházjogász, későbbi Esztergom-budapesti bíboros érsek segítésével valósulhatott meg 1993. augusztus 20.-án.
A Szent István Kard zarándoklat gondolata a 2004. december 5-i népszavazást sajnálatos végeredménye után
született. Ekkor határozták el, hogy államalapító királyunk
nemzetösszetartó szellemét egy Szent István királyhoz kapcsolódó ereklyén keresztül évről évre körbeviszik a Kárpát-medencében. 2005-ben készült el Szent István király
kardjának másolata, amelyet az egyházi előírásoknak megfelelően érintős ereklyévé tettek a prágai Szent Vid székesegyházban, ahol a kardereklye eredetijét őrzik.
A lovagok minden évben más-más magyarlakta területen ünneplik augusztus 20-át és az azt megelőző napokat.
Idei programjuk a bácskai `44-es vértanúkra való emlékezés és a migránsáradat által sújtott települések felkeresése
jegyében telt.
A kardereklyét hordozó lovagok augusztus 17-én Horgoson, 18-án Magyarkanizsán, 19-én a szabadkai székesegyházban, 20-án pedig Adorjánon vettek részt szentmisén. A
misét követően a hívek számára lehetőség nyílt az ereklye
előtti tiszteletadásra.
Hodruszky Róbert
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Jani, a járási csordás
Mint mindenütt, a magyarkanizsai községben is fogyóban a jószágállomány, ezzel együtt egyre kevesebb a juhász és a csordás is. Az Oromhegyes és Velebit közötti szikes Járáson azonban még napjainkban is legelésznek marhacsordák, olykor három is, egymástól tisztes távolságban.
Tűzött a nap, legalább 35-36 fok meleg volt, amikor
meglátogattuk a csordáját legeltető, padéi származású Linpahter Jánost. Nem könnyű a csordások élete, szögeztük
le rögtön, hiszen ha esik, ha fúj vagy éppen rekkenő a hőség, nekik áprilistól októberig kinn kell lenniük a hatalmas
legelőn, ahol védelmet nyújtó fát csak messziről látni, a
csordát meg csak úgy nem lehet otthagyni egy kis hűvös
kedvéért.
– Gyerekkoromban juhászkodtam, majd megboldogult édesapámnak segítettem be csordáskodni, aztán az is
maradtam. Tizenegy éve vagyok csordás Oromhegyesen.
Reggel 7 órakor indulok a tehenekkel, aztán este fél 7-kor
érek velük vissza a faluba. Befelé 17.20 körül indulunk,
hogy minden tehén időben otthon legyen a fejésre. Egész
nap kint vagyok, ha esik, ha fúj, ha ilyen meleg van, mint
most. Napközben a legközelebbi tanyára megyek be egy
kicsit delelni, de persze nem aludni, csak hűvösben lenni
egy kicsit, mert a csordára akkor is ügyelni kell. Ha esik,
van itt esőkabátom. Különben is úgy indulok már reggel
otthonról, hogy előtte megnézem az időjárás jelentést.
– Két hű segítője is van.
– Igen, két kutya, a kétéves Csibész meg a hatéves Fürge
segít be a munkába. Pontosan olyanok, amilyen a nevük is.
Nagyon jó kutyák, kicsik, de nagyon ügyesek, szóra hajlók.
– Egy csordásnak akár a kosztolás is gondot okozhat.
– Nem gond az. A tarisznyába befér a napi szalonna
vagy szalámi adag, ha sikerül, hozok reggel friss kenyeret,
ha nem, akkor van itt nekem egy jó kisegítőm, aki amikor
csak teheti meglátogat és nem csak a jószág körül segít, hanem hoz ezt-azt a boltból is. Főtt ételhez csak este jutok, de
csak ha megfőzöm magamnak, amikor hazaérek. Egyedül
élek, nincs aki megfőzzön helyettem. Nem okoz gondot,
mert erőmnek így is, úgy is lennie kell hozzá. Nem is a
ﬁzikai fáradság okoz néha gondot, hanem az, hogy elmelegszek a hőségben, attól érzek némi fáradságot.
– Akik jószágokkal vannak kinn a nagy hőségben,
barna és cserzett bőrűek. A nap sohasem égeti meg őket.
– Nem bizony. Amikor nagyon meleg van, a rövid ujjút
sohasem vetem le, így nem égetnek meg a napsugarak.
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– Mennyi marhára kell a csordásnak ügyelnie?
– Itt most 90 darab van, de volt már ettől jóval több is,
egészen pontosan 172 volt a legtöbb. Eladták egy részét,
most is van ezek között is eladó jószág. Ez a csorda most
nyolc gazdáé. Amikor ballagunk este a falu felé, a tehenek
már tudják, hova kell menniük, maguktól leválnak a csordáról a ház előtt, ahova tartoznak, terelni sem kell őket.
– Érdemes ezt csinálni, egyáltalán meg lehet ebből
élni?
– Mi mást csinálhatnék. Maholnap 50 éves leszek, meg
aztán hat osztállyal kinek kellenék. Meg lehet ebből élni,
de szűkösen. Kisebb lenne a gond, ha tejpénzkor minden
gazda ide adná a csordásbért, de sajnos halasztgatják, hol
az egyik ﬁzet, hol a másik, pedig hát én is a boltból tarisznyázok. Mással meg nem tudom kipótolni, mert nincs rá
idő. Este, amikor hazaérek, nem csak a főzés vár rám, hanem 11 disznó is, azokat ugyancsak el kell látnom, reggel
5-kor meg kelés. Általában két napra főzök, hogy ezzel is
nyerjek magamnak egy kis többlet pihenőidőt.
Janit nemegyszer heves zivatarok is elkapják a legelőn.
Ő már nem tart tőlük. Megszokta az égzengést és a villámlást is. Jön, aztán elmúlik, mi meg legeltetünk tovább,
mondja nevetve. Hogy milyen a csordás élete? Szép, állapítja meg tömören.
– Szép is, jó is, de szeretni kell. Az a nyugalom, ami itt
fogadja az embert, mindennél többet ér. Emberrel is csak
ritkán találkozom, legfeljebb a másik csordással, ha kicsit
közelebb legeltetünk egymáshoz. Persze jól esik, ha az embernek van kivel beszélgetnie, de ha nincs, hát nincs. Néha
a tanyasiak is kijönnek pár szóra, de leginkább egyedül vagyok a jószággal meg a kutyáimmal.
Ottjártunkkor a magyarkanizsai Füzér Szabolcs kalauzolt el bennünket a hatalmas legelőn, nélküle nyilván sokkal tovább keresgettük volna Janit és csordáját. Szabolcs
Magyarországon dolgozik, de amikor itthon van, kinn
segédkezik Janinak a jószág körül. Nagyon élvezi ezt az
életformát.
– A szabad tér, a jó levegő, ez a mélységes nyugalom
vonz ide leginkább. Megnyugtató a mindennapok rohanása után. Nem csak a vásárlást szoktam olykor-olykor
elvégezni Janinak, hanem például a csordába újoncként
bekerülő jószágok felügyelete is az enyém, mert azok még
félnek, megijednek a kutyáktól és egyszerűen elindulnak
haza. Én megyek utánuk és terelem vissza őket a csordához. Igaz, hogy nálam van a mobiltelefonom, de nem
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szoktam telefonálni, csak
ha nagyon muszáj. Nem
adom fel egykönnyen ezt
a csendet, ezt a nyugalmat. Jól el vagyunk mi
itt ketten a Janival. Néha
bográcsost is főzünk itt
kinn a pusztában. Szerintem még az is ﬁnomabb
itt, mint akár a faluban
vagy akár otthon, Magyarkanizsán, a falak között. Őszintén mondom,
szeretnék én is csordás lenni, persze
ez még a jövő titka.
A nagy melegben a marhák tikkadtan pihentek a leapadt vizű csatorna
mellett. Noha nemigen mozdultak,
egyik-másik meggondolta magát és
elindult a csatorna felé. Jani ugrasztotta a két kutyát és a dolgok már el is
lettek rendezve.
A rekkenő hőségben Arany János Toldijának első két sora jutott az
eszembe, ami némi módosítással talán
így hangozhatna:

MŰSORTERV

Ég a napmelegtől a kopár szik sarja,
tikkadt marhacsorda legelészik rajta.
És valóban, a tikkadt marhacsorda
néha legelészett, néha ivott és megmártózott a csatorna kevéske vizében,
a csordás Jani meg közben nevetgélve mesélte tovább érdekes történeteit,
mintha ez a forróság, ez a bágyadtság
és ez a nagy semmi, ami körülvesz
bennünket, a világ legtermészetesebb
dolga lenne.
És az is. Egy igazi csordásnak, Linpahter Jánosnak mindenképp az.
Bödő Sándor

ÉRTESÍTÉS A
CSALÁDI PÓTLÉKBAN
RÉSZESÜLŐK
SZÁMÁRA

ОБАВЕШТЕЊЕ
КОРИСНИЦИМА
ПРАВА НА ДЕЧИЈИ
ДОДАТАК

A magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Közigazgatási és
társadalmi tevékenység-ügyi főosztály értesíti az általános és középiskolás gyermekük után családi pótlékban
részesülő szülőket, hogy a szolgálathoz be kell nyújtaniuk a 2017/18
tanévre kiállított iskolalátogatási igazolást. Föltétlenül hozzák magukkal
a családi pótlék megállapításáról számukra korábban kiállított határozatot
(rešenje) is.
Az igazolás hétköznap 9.00 és
14.00 óra között a városháza ügyfélszolgálatán (2. sz. iroda, 2. ügyfélasztal) adható át.
Ha gyermekük idén szeptember elsejétől már nem tanul tovább, akkor
ugyancsak az ügyfélszolgálaton írásbeli nyilatkozatot kell tenniük.
További tudnivalókról a 874-689es telefonon érdeklődhetnek.
Kasza Attila s. k.
főosztályvezető

Општинска управа Кањижа,
Одељење за општу управу и
друштвене делатности, обавештава
кориснике права на дечији додатак,
чија се деца налазе на редовном
школовању у основним и средњим
школама да су у обавези да овој
служби доставе школске потврде
за 2017/2018 школску годину. Уз
школску потврду обавезно понети
и решење за дечији додатак.
Потврде се могу предати сваког
радног дана од 9.00 до 14.00
часова у згради Општинске управе,
односно у услужном центру –
канцеларија број 2, шалтер бр. 2.
Уколико дете не иде даље у школу,
молимо кориснике да о томе дају у
услужном центру писмену изјаву.
Све потребне информације могу
се добити преко следећeг бројева
телефона: 874-689.

Начелник oдељења:
Каса Атила с.р.

2017. szeptember 7., csütörtök
12 óráig folyamatosan Magyarkanizsai
Körkép – Kanjiška panorama
17 órakor: A kortárs mozgásművészet
és a klasszikus balett magyarkanizsai
műhelyének bemutató estje
2017. szeptember 8., péntek
10 órakor: A Zeneiskola évzáró hangversenye Horgoson
15 órakor: Heti közélet – a szegedi
TiszapART TV magazinműsora
17 órakor: A Zeneiskola évzáró hangversenye Horgoson
19 órakor: SZÓ-TÉR magazinműsor
2017. szeptember 9., szombat
10 órakor: U našem ataru – poljoprivredna emisija / Mezőgazdasági műsor
17 órakor: V. Nemzetközi néptánctalálkozó
19.30 órakor: Magyarkanizsai Körkép
– Kanjiška panorama (ism.)
2017. szeptember 10., vasárnap
10 órakor: A kortárs mozgásművészet
és a klasszikus balett magyarkanizsai
műhelyének bemutató estje
12 órakor: Vasárnapi muzsikaszó
17 órakor: A Zeneiskola évzáró hangversenye Horgoson
19.30 órakor: Magyarkanizsai Körkép
– Kanjiška panorama (ism.)
2017. szeptember 11., hétfő
10 óra: U našem ataru – poljoprivredna
emisija / Mezőgazdasági műsor
17 óra: NÉZŐPONT-közéleti magazinműsor
2017. szeptember 12., kedd
10 órakor: Történelmi konferencia: A
szovjet Gulágtól a Goli otokig (1. rész)
15 órakor: Heti közélet – a szegedi TiszapART TV magazinműsora
(ismétlés)
17 órakor: Történelmi konferencia: A
szovjet Gulágtól a Goli otokig (1. rész)
2017. szeptember 13., szerda
10 órakor: NÉZŐPONT-közéleti
magazinműsor
16 órától másnap 12 óráig folyamatosan Magyarkanizsai Körkép – Kanjiška panorama
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Középiskolások nyári gyakorlata Magyarországon
Immár harmadik alkalommal vehetett részt a Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont tanulóinak egy
csoportja az anyaországban megszervezett nyári gyakorlaton
négy munkahéten július 24-től augusztus 18-ig a Bethlen Gábor
Zrt. pályázatának köszönve. A diákok Bálint Szebasztián, Benkó Zoltán, Sándor István a helyi szakközépiskolából, valamint
Bartuc Éva és Miksity Viktor az adai Műszaki Középiskolából.
Vezető tanáruk Fodor István, aki már két nyári szünetben feláldozta szabad idejét, hogy Debrecenben és Győrben segíthesse a
kiválasztott tanulók gyakorlati ismereteinek bővítését a hűtés- és
fűtésszerelő szakmában. Az idei megnyert pályázatról és annak
megvalósulásáról Fodor tanár úr adott ismertetőt újságunknak:
– A pályázat célja a külhoni iskolai rendszerű szakképzésben
résztvevő diákok gyakorlati tudásának kibővítése, ezáltal hozzájárulni a gazdaság fejlesztéshez, valamint kialakítani és erősíteni a
külhoni és Magyarországi intézmények közötti együttműködést.
Illetve az anyaországi gyakorlati képzésben a jó gyakorlatok elsajátítása mind a diákok, mind a tanárok részéről.
A helyszín Siófok, a Baross Gábor Szakgimnázum és Szakközépiskola illetve a Budapest környéki multinacionális vállalatok,
gyárak, és vidéki helyszínek, ahol a szakmai programok, iskolalátogatások megvalósultak.
– A gyakorlati program minként és milyen körülmények között valósult meg? – érdeklődtem Istvántól.
– A program keretében számtalan témakörrel és azok gyakorlati bemutatásával ismerkedtünk meg, szinte lehetetlen mindet itt
felsorolni. Többek között megemlíteném: a mérési módszerekkel
és eszközökkel és azok használatával (áramlásmérések, füstgázelemzés, mikrométer, komparátor-mérőóra, stb.) ismerkedtünk
meg. Gyakoroltuk a gépi és kézi hegesztést a fémeknél, megismertük a szabványok, táblázatok, gépek kezelésének szabályait.
A diagnosztika és hidraulika/pneumatika témakör oktatásában is
sok új és korszerű folyamatot, gépeket, berendezéseket láthattunk
és kipróbálhattunk.
Körvonalaznám illetve konkretizálnám is dióhéjban a helyszínek szerint a témaköröket, gyakorlatokat. Íme:
– TEVE Kft. (Siófok és több vidéki helyszín): Teljes fűtésihűtési rendszerek tervezése és kivitelezése. Megújuló energiák:
Környezetbarát és költséghatékony technológiák alkalmazása, új
és hagyományos gáz-és vízszerelés összevetése. A tanulók a kft.
aktuális munkálataiban is részt vettek egy építkezésen, így volt
lehetőségük a rendszerek, eszközök megismerésére.
– A Rehan termékekkel Biatorbágyon kerültek közelebbi ismeretségbe, mint pl.: fűtés és hűtés, ipari csőrendszerek, távhőellátás, a RAUTHERMEX elszigetelt távhővezetékkel. A Geberit
termékek megismerése Székesfehérváron történt. Így a nyomócsővezetéki rendszerek: ivóvíz, gáz, tűzoltóberendezések, falon
kívüli öblítőtartályok...
– A Viesmann készülékekkel Törökbálinton ismerkedtünk.
Többek között ezek: kondenziós kazánok, napenergiával működő- és áramtermelés, hulladékhő hasznosító kazánok, biogáz-előkészítés és betáplálás a gázhálózatba, innovatív, jövőbe mutató
hibrid készülékek és tüzelőanyag-cellás fűtések.
– A siófoki tanműhelyben is sok új gyakorlatot végeztek a tanulók (velem együtt!) az iskola oktatóinak vezetésével, nevezetesen voltak: áramlástani mérések, lágy- és keményforrasztások,
bevont elektródás TIG, MIG, MAG hegesztési gyakorlatok stb.
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– Természetesen a munka mellett délutánonként szabadidős
programokat szerveztek számunkra a vendéglátóink, amelyek
rendkívül tartalmasak, gazdagok, változatosak és felejthetetlenek
voltak, maradnak mindannyiunk emlékezetében. Olyan élményekben volt részünk, mesélték a tanulók is, amelyek feltöltöttek,
boldoggá tettek bennünket, és amelyek látványa, szépsége ámulatba ejtett minket (a fotók is mutatják). Mindegyik felsorolhatatlan,
így csak néhány álljon itt. A hajóút Tihanyba, a Bencés Apátság
megtekintése és városnézés. Balatoni körút az iskola autójával.
Keszthelyen a leghíresebb látnivaló, Magyarország legnagyobb
és legszebb barokk kastélyának, a Festetics kastély megtekintése.
A 18 termet magába foglaló enteriőrkiállítás eredeti vagy korhűen
rekonstruált belső terei a 18–19. századi főúri életformát mutatják be. A kastély legnagyobb értéke Magyarország egyetlen épen
maradt főúri könyvtára. Fantasztikus a pálmaház is, a Tahititól
Floridáig összegyűjtött növények legszebb fajtáival, 500 hibridből áll. A pálmaházi gyűjtemény az elsők közt van Európában.
Megcsodáltuk az 50 törzsanyagból álló hintó és lovasszán gyűjteményt is, amely főleg az említett két századi főúri életformához
kapcsolódik, és Európában is jelentős gyűjteménynek minősül.
A Szigligeti várat is megtekintettük, voltunk Székesfehérváron a
kastélymúzeumban idegenvezetéssel, a helytörténeti és régészeti
kiállítást is láttuk, meg a római kori kőházat. Érdekességnek számított a Zamárdi kalandpark pályáinak kipróbálása, a Power Fan
ugrótorony, a baráti foci francia diákokkal. A Siófokon megtekintett városi programok, a belvárosi Zenei Estek, és Színházi Estek
valamint a Néptánc Estek és Zene a Zöldben elnevezésűek mind
kulturális, mind szórakozás szempontjából kellemes kikapcsolódást nyújtott mindannyiunknak.
– Végezetül visszatérve a gyakorlati programhoz, bízvást elmondhatom, elmondhatjuk, hogy a négy heti szakmai tapasztalat,
aktív részvétel a munkában nagyban hozzájárul a jövőben a résztvevők tanulmányi és szakmai előmeneteléhez, mert hasznosítani
tudják a megszerzett ismereteket, illetve a tanár alkalmazni tudja
a megismert oktatási módszert a külhoni (itteni) szakképzésben.
Azonban nehézséget jelent az iskolai műhelyeink szerényebb felszereltsége, ami pótolható. Fontos a kapcsolat folyamatos fenntartása az anyaországi tanártársakkal, a Skype, az Instagram, a Facebook
és az elektronikus levelezés formájában. Továbbá a közös részvétel
a pályázatokon, a közös ismeretterjesztő programok szervezése és
más egyéb a partneri kapcsolat fejlesztésére. Iskolánk mindezzel
élni kíván, mint eddig is, mert az idei pályázatban is megvalósultak
a kitűzött célok, így sikeresnek tekinthető a pályázat.
Teleki Mária

 V]HUGDYDViUQDS
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II. Tisza-Járás Irodalmi Kalandtúra
(nyilvános fórum)
VITA A MAGYAR PEREMLÉTRŐL
– A Kárpát-medence neves közíróinak, publicistáinak
magyarkanizsai közönségtalálkozója! –
Helyszín: a kanizsai József Attila Könyvtár
és Művelődési Ház udvara
2017. szeptember 16., (szombat) 16.00 óra
A fórum vendégei, előadói:
Bayer Zsolt (műsorvezető,
Echo TV), György Attila (szerkesztő, Székelyföld folyóirat),
Kristály Lehel (szerkesztő,
Ripost), Csontos János (rovatvezető, Magyar Idők), Gazda
Albert (főmunkatárs, Magyar
Nemzet), Pesty László (dokumentumﬁlm-rendező, Pesty
Fekete Doboz), Andócsi János
(főszerkesztő, Eszéki Magyar
Újság), Szakács Árpád (főszerkesztő, Mediaworks megyei lapjainak központi szerkesztősége), Csáky Csongor
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(főtitkár, Rákóczi Szövetség), valamint a helyi közírók Magyarkanizsáról: Bicskei Zoltán, Kávai Szabolcs, Valkay Zoltán és
Pósa Károly.
A szerzők egyúttal dedikálnak is, és a köteteiket a helyszínen meg
lehet majd vásárolni.
Két napig városunkban és környékén vendégeskednek a Kárpát-medence legjelesebb közírói. A Tiszán hajóznak, bejárják a Járást lovas
kocsikon. Ismerkednek Bácskával, a helyi értékeinkkel.

S P O R T

Úszás
Sikeres 2017-es idény
A bezdáni maraton után
hirdették ki a SRB OPEN WATER CUP 2017 keretén belül
az abszolút győzteseket és
az országos bajnokokat korcsoportonként. Az abszolút
győztes Balzam Bence (Maraton, Topolya) lett 2328,75
ponttal, a második helyen
Aleksa Duduković (Főnix,
Zombor) végzett 2265,00
ponttal, a harmadik helyet Borislav Fermanović (Spartacus
Prozivka, Szabadka) szerezte
meg 2082,50 ponttal, a legeredményesebb kanizsai úszó
Fábián Tamás a nyolcadik helyezést érte el 1901,25 ponttal.
A női abszolút győztes Jovana
Ječanski (Swim star, Óbecse)
lett 2450,00 ponttal, a második helyen Tamara Duduković (Polet, Zombor) végzett
2345,00 ponttal, a harmadik
helyet Hasznosi Tóth Karolina
(Maraton, Topolya) szerezte
meg 2311,25 ponttal, a legeredményesebb kanizsai úszó
Fejős Anna a negyedik helyezést érte el 1900,00 ponttal. A
2017-es év országos maraton
úszóversenyén csapatversenyben a topolyai Maraton végzett az első helyen, a Kanizsa
a második helyezést érte el.
Befejeződött az idei országos maraton úszóversenysorozat, amelyen a Kanizsa
Úszóklub összesített csapatversenyben a második helyet
szerezte meg. Ebből az alkalomból a Kanizsa Úszóklub
elnökével, György Anitával
beszélgettünk.
– Hogyan értékelik a
klubban ezt a kiváló eredményt?
– Az úszóklub versenyzőivel maximálisan meg vagyok
elégedve, úgy gondolom,
hogy mindenki a legtöbbet
hozta ki magából, hogy ezt a
kiváló eredményt elérjük. A
csapatversenyben a topolyai
úszóklub szerezte meg az első
helyet, akik olyan versenyző-

ket szerződtetettek le akik
világ- és Európa-bajnokságokon vettek reszt, így velük
mi nem tudtuk felvenni a
versenyt.
– Jelenleg hány versenyzője van a klubnak, kik az
edzők és mi a helyzet az
utánpótlás-nevelés terén,
amelyre nagy hangsúlyt
fektetnek a klubban?
– A 2017-es szezonban 23
versenyzőt regisztráltunk a
kupasorozatban. Ezek közül
voltak, akik már tapasztalt
versenyzők, illetve hat ﬁatal új versenyzővel vágtunk
neki az idei szezonnak. Voltak olyan versenyzőink, akik
még nem regisztrált úszók,
de ők is úsztak hosszú távokat, hogy jövőre már ne
legyenek lámpalázasak a
versenyek előtt. A klubban
két edző tevékenykedik, az
egyik Kormos Rudolf, aki az
úszókat kísérte a versenyekre, a másik Enis Beharović,
aki az edzői munka mellett
maga is aktívan úszik.
– Kik a klub támogatói,
akik szintén nagyban hozzájárulnak a klub zavartalan működéséhez és sikereihez?
– Mint minden évben,
most is a szülők azok, akik a
klub legnagyobb támogatói,
hiszen egy versenyszezon
ﬁnanszírozása nem olcsó. Az
idei évben a Lešo-trans támogatta az úszók három útját Apatinba, Mitrovicára és
Bezdánba, ami nekünk nagy
segítség volt, hiszen ezek a
legtávolabbi helyszínek. Remélem jövőre is tudjuk majd
folytatni velük ezt az eredményes együttműködést. Az
idén a Tandari-tanya tulajdonosától pólókat kaptak az
úszók.
– Melyek a klub jövő évi
tervei, és milyen eredmények várhatóak az elkövetkezendő versenyidényben?
– Jövőre is szeretnénk legalább ugyanezt az eredményt

Balról-jobbra: Magosi Réka, Hegedűs Anna, Hegedűs Sára

Balról: Fábián Tamás, jobbról: Balog Kornél

Balról: Rózsa Barbara, jobbról: Hegedűs Kitti

Balról: Harmat Csongor, jobbról: György Dávid
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elérni csapatversenyben, bízom benne,
hogy ez sikerülni fog. A következő szezonban még több versenyzőt szeretnénk
indítani a versenyeken és jövőre egy
úszótábort szervezni. Pályázunk a NISnél egy csónak vásárlására, aminek a
nyári edzéseken nagy hasznát vennénk,
valamint jövőre ötödik alkalommal rendezzük meg a Velebit úszómaratont a
Velebiti tavon – mondta György Anita a
Kanizsa Úszóklub elnöke.

Teke
A felsőház a cél
A tizenkét csapatból álló II. Vajdasági teke ligában szeptemberben
kezdődik a 2017/2018-as új bajnoki
idény, amelyben a Kanizsa tekecsapata is játszik. A ligában pályára lép
az I. Vajdasági ligából kiesett bácsföldvári Vojvodina és rumai Sloven, a
Sloboda (Bácskossuthfalva), Radnički
LK (Nagykikinda), Becse, Junaković
Prigrevica (Bácsszentiván), SPENS
és Bačka (Újvidék), Golubinci, Jadran
(Bácsfeketehegy), Veteran BMV (Verbász). A Kanizsa játékosai augusztus
15-én heti két edzéssel kezdték meg a
felkészülést az őszi idényre.
A játékoskeretben a tavalyi idényhez képest nincs változás, ugyanazok
a játékosok lépnek pályára ősszel, akik
eddig is játszottak. A meglévő tíz személyes játékoskeret: Barlog Ferenc,
Bosznai László, Szabó Roland, Apró
Lóránt, Bata Viktor, Igor Vuković,
Györke Szebasztián, Erdélyi Sándor,
Szél Sándor és Zoran Mijatov.
Az elmúlt időszakban változás történt a klub vezetőségének élén, mivel
az eddigi elnök Igor Vuković a községi
Sportszövetség titkára lett, így a vezetőség Szabó Roland személyében új
elnököt választott a Kanizsa Tekeklub
élére.
A Kanizsa eredményeiről és terveiről Szabó Roland klubelnökkel beszélgettünk.
– A tavalyi bajnoki idényben a negyedik helyezést értük el a ligában, így
lemaradtunk a magasabb ligába való
feljutást jelentő selejtezőn való részvétel jogáról. A nyári bajnoki szünet
után augusztus közepén kezdtük meg
a munkát, heti két edzéssel készülünk
a bajnokságra, ahol minél eredményesebben akarunk szerepelni. Továbbra
is főleg hazai és környékbeli tekézők
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játékára számítunk, akik lelkesen és
szorgalmasan készülnek a bajnoki
rajtra. A játékoskeret megmaradt, nem
távozott és nem jött senki újonc. Játékosaink elég tapasztalattal rendelkeznek, hogy sikeresen helyt álljanak a
bajnokságban, habár a ligában néhány
pálya nem megfelelő minőségű, ami
kihatással van a csapat eredményességére. Az új bajnoki idényben a csapat
célja, hogy az őszi idény végén a felsőházban végezzünk. Terveink között
szerepel többek között a tekesuli újbóli megindítása, az utánpótlás nevelés céljából, ami azonban nem csak az
anyagi lehetőségek függvénye, hanem,
hogy egyáltalán lesz-e elég jelentkező
gyerek, aki szeretne tekézni. A klub
anyagi helyzete nehéz, a gazdasági
helyzet miatt kevés támogatónk van,
így a pálya csak heti három alkalommal működik, mivel a pénzügyi lehetőségeink ennyire elegendőek – mondta Szabó Roland, a Kanizsa Tekeklub
elnöke.
A bajnokság őszi idénye szeptember 9-én kezdődik. A Kanizsa az 1.
fordulóban, szombaton 16.00 órai kezdettel hazai pályán a bácskossuthfalvi
Sloboda csapata ellen lép pályára.

Labdarúgás
A községi csapatok eredményei
a különböző ligákban
Vajdasági liga,
Északi csoport, 3. forduló
Magyarkanizsa: Potisje-Preporod
(Újzsednik) 2:1, Hódság: Tekstilac-Tisza (Adorján) 0:4
A táblázaton a Potisje harmadik 7
ponttal, a Tisza nyolcadik 4 ponttal.

Szabadkai liga, 3. forduló
Horgos 1911-Szabadka 0:0
A táblázaton a Horgos 1911 kilencedik 4 ponttal.

Tisza menti liga, 3. forduló
Ada: AFK-Jedinstvo (Martonos)
4:0, Majdány: Tromeđa-Šampion
(Orom) 1:3
A táblázaton a Šampion ötödik 6
ponttal, a Jedinstvo a tizennegyedik
pont nélkül.

Birkózás
A Potisje hét érme
A horvátországi Slatina (Szalatnok) városnapja alkalmából rendezett
nemzetközi birkózóversenyen négy
ország (Bosznia, Szerbia, Horvátország, Magyarország) 21 klubjának 217
versenyzője lépett szőnyegre, köztük a
magyarkanizsai Potisje nyolc tagja is
Rekecki Rudolf edző vezetésével, akik
hét érmet nyertek, valamint egy ötödik
helyet szereztek.
Első helyen végzett Újhelyi Balázs
(28 kg), Lengyel Kevin (30 kg), Lakatos Dávid (40 kg), Losonc Szabolcs és
Mosó Bálint (73 kg), második helyet
szerzett Rekecki Botond (44 kg), ötödik lett Szivák Lázár (54 kg).
A lányoknál második helyezést ért el
Fábián Orsolya (62 kg).

Asztalitenisz
Két kanizsai érem
Csókán rendezték meg a 7. Szabó
István emléktornát az újoncok részére, amelyen a magyarkanizsai Kanizsa
asztaliteniszezői sikeresen szerepeltek
és két érmet nyertek. Bimbó Zsóka és
Bödő Panna a harmadik helyen végzett,
és így mindketten bronzérmet szereztek.
L. E.

A Potisje birkózói Slatinan
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Sakkhírek

A Szabadkai sakkliga 6. fordulójában a topolyai VUK-MAT csapata 5:1
arányban legyőzte a Potisje csapatát
Magyarkanizsán, ezzel megerősitette
első helyét, a kanizsai csapat pedig lecsúszott a 9. helyre, ugyanis Felsőhegy
idegenben szintén 5:1-re győzött, és a
két csapat helyet cserélt a táblázaton. A
kanizsai csapat tartalékosan állt fel, ennek ellenére jól küzdöttek a játékosai,

a döntetlen eredményre is volt esély,
azonban a meccs végén súlyos hibák
történtek és elúszott a meccs.
Egyéni eredmények: Ábel IstvánVučelić Rade 0:1, Bicskei Norbert-Jovanović Milan 0:1, Mák János-Pletl
Ákos 0:1, Bicskei Mihály-Matković Jovan 0:1, Pósa Dániel-Fátyol István 0:1,
Mrzić Branko-Miljković Vukašin 1:0.
A forduló további eredményei:
Žednik-Zenta II. 4:2, Bačka II.-Felső-

hegy 1:5, Pannónia-Spartak II. 4:2, Gunaras-Egység elhalasztva.
Sorrend: VUK-MAT 18, Pannónia
13, Žednik 11, Egység, Spartak II. 8,
Gunaras 7, Zenta II. 6, Felsőhegy, Potisje 5, Bačka II. 0 pont.
Szeptember 10-én kerül sor a 7. fordulóra, a kanizsai csapat idegenben a
Zenta második csapatával játszik.
F-s

„Aki hallgat, azt elfelejtik; aki nem foglal állást, azt szaván
fogják; aki nem halad többé, az hátrál; aki megáll, azt felülmúlják, megelőzik, eltapossák; aki megszűnik gyarapodni, az máris
hanyatlik; s aki eláll, az lemond; a változatlan állapot a vég kezdete, a halál félelmetes tünete és jósjele.” Henri-Frédéric Amiel

Apróhirdetések
Nappali szobába szekrény kedvező Eladó kézi csomózású gyapjúszőnyeg
áron eladó. Érdeklődni a 063/84-36- 2,50x3,50. Ár megegyezés szerint.
357-es telefonon.
Tel.: 0230/82-321
Mob.: 065/622-72-34
Kanizsa szűk központjában, családi
ház udvarában, különálló épületben, Bálás bükkfa eladó.
bútorozott szoba, konyha fürdőszoba 2 Tel.:024/4877-616
diáknak kiadó.
Mob.: 062/973-43-71
Érdeklődni a 063/70-13-703-as telefonszámon lehet.
Eladó fa daráló. Ár megegyezés szerint.
Érdeklődni: 062/19-72-412
Magyarkanizsa központjában egyszoSürgősen eladó új fürdőszobaberenbás lakás eladó.
dezés: tuskabin, csapok, bojler, keráMob.: 064/3-975-975
mialapok.
Magyarkanizsán eladó 3 drb 50 literes Tel.: 024/874-234
hordó (kék) és 1 drb 120 literes hordó
Törökkanizsán, közel a központhoz,
(fehér).
nagy családi ház eladó: gáz, villany, TV,
Mob.: 063/18-33-854
telefon, nagy gazdasági udvar.
Eladó kerámialapok, egy új ajtó és Érdeklődni: 024/4879-457
ebédlőasztal négy székkel keményfá- Mob.: 062/854-92-38
ból.
Eladó ház Kanizsán a Karađorđeva 9.
Tel.: 024/874-234
szám alatt, ugyanott bútorok is.
Magyarkanizsán eladó lányos kerékpár, Tel.: 024/4-877-869
24" kerékkel, 5 sebességes.
Kitűnő állapotban. Tel.: 063/183-38-54 Kamionsofőröket keresünk nemzetközi
árufuvarozásra (24t). Rendszeres és jó
Eladó-kiadó üzlethelyiség Kanizsán ﬁzetés. Jelentkezni Magyarkanizsán,
40+40 m2, Fő utca 21.
a Néphősök útja 1. alatt (Söprű) vagy
Mob.: 063/86-38-792
062/514-045.

Magyarkanizsán, talicskás, 80 literes,
Tomos motoros permetező eladó.
Tel.: 024/221-595
Fehér brahma tyúkok tojásai keltetésre
eladók. Érdeklődni: 024/799-335
Eladó Honda motokultivátor, mázsa,
vízagregát, kukoricadaráló, traktorhoz
való vasketrec, Tomos vízpumpa.
Tel.: 024/4877-817
Völgyesen két család részére is alkalmas új építésű ház eladó nagy telekkel és gazdasági épületekkel.
Mob.: 063/8-500-217
STS Trans munkást keres Kanizsa
község területéről ügyintézői ill. adminisztrátori munkakörre. Feltételek:
– középiskolai végzettség
– szerb és magyar nyelvtudás
– B kat. hajtási engedély
– számítógépes ismeretek
Mob.: 063/501-558
Horgosnál eladó fél hold bekerített
gyümölcsös házzal, vízzel, árammal,
komplett gépesítéssel, pálinkafőzővel.
(Lehet gépek nélkül is.)
Mob.: 063/547-884

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 !
Kos (márc. 21. – ápr. 19.)

Mérleg (szept. 23. – okt. 22.)

Úgy érzi, a kedvese titkol valamit ön előtt. Ez pedig komoly lelki
Semmiképpen ne próbáljon meg kibújni a felelősség alól, ha éppen
számonkérésre kerülne a sor. Úgyis kiderül, hogy ön is benne van nya- válságot okozhat önnek, főleg, ha nem volt még ilyen tapasztalata. Ne
faggatózzon, csak elijesztené.
kig, a beismerés és a jóakarat azonban a javára írható.

Bika (ápr. 20. – máj. 20.)

Skorpió (okt. 23. – nov. 21.)

A csillagok állása szerint nagyszerű élményekben lehet része a
Romantikus hangulatba ringatja magát, ezért ha éppen kései nyaralásra menne, a lelkiállapotának jobban megfelel egy szűk körű, kel- társkapcsolat terén is ezen a héten. A kedvese valósággal körülrajongja, lesi minden óhaját, sóhaját.
lemes baráti társaságban meghitten eltöltött hét.

Ikrek (máj. 21. – jún. 21.)

Nyilas (nov. 22. – dec. 21.)

Rengeteg a munkája, ezért a szétszórtság veszélye fenyegeti legNe kalandozzon, inkább tanulja meg megbecsülni végre, amije inkább. A koncentrációt igénylő munkákhoz, legjobb, ha magányába
van. Ez az élet minden területére igaz, de a szerelemre leginkább.
vonul vissza.

Rák (jún. 22. – júl. 22.)

Bak (dec. 22. – jan. 19.)

Előléptetésre számíthat a munkahelyén, vagy más módon remélhet
Bármennyi kudarc is érte az utóbbi időben a szerelem terén, mostanra sikerülhet jó formába hoznia magát, és újra hódítónak és bódí- emelkedést a karrierjében. Sokan felﬁgyeltek önre, meglehet, nem is
csak a jelenlegi munkahelyén.
tónak tud mutatkozni.

Oroszlán (júl. 23. – aug. 22.)

Vízöntő (jan. 20. – febr. 19.)

Legyen kezdeményező! Csak akkor hozhatja ki a maximumot maA munkahely egyelőre csupa konﬂiktus: alighogy visszatért a szabadságáról, máris kiújulnak a régi feszültségek. Erre önnek semmi gából, ha hisz abban, amit csinál, és nem törődik a környezete ellenállásával.
szüksége. Inkább húzza ki magát belőle, ha teheti.

Szűz (aug. 23. – szept. 22.)

Halak (febr. 20. – márc. 20.)

Otthoni gondokra számíthat, valószínűleg a társa problémái neheIzgalmas és mozgalmas hétre számíthat. Próbálja meg pozitívan
zednek nagyobb súllyal a családra. Egy költözés gondolata is foglalfelfogni a dolgokat, és akkor nagyon sok jó is kisülhet belőle.
koztatja önöket, de ezt egyelőre még nem érdemes nyélbe ütnie.
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Szeptember 7. (csütörtök)
15.00 A vendégek fogadása a József Attila Könyvtárban
16.00 Koszorúzás a Népkertben az írótábor emlékművénél
16.30 Megnyitó és koszorúzás a Városháza előtti parkban, a Dobó–
Koncz-szobornál. Az írtótábort megnyitja Bordás Győző,
a szervezőbizottság elnöke

cmyk

10.00–13.00 Arany 200 – Mesterségem
címere: A szó – irodalmi tanácskozás az
Ifjúsági Otthonban (az írótáborban való részvétel
feltétele, műfaji megkötöttség nélkül)
11.00 Rakovszky Zsuzsa látogatása az oromi Arany János
Általános Iskolában
15.00–16.30 Kiadók eredményekről, terveikről az Art Caféban: Életjel,
Forum, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és zEtna

17.00 Csönd és lázadás – Koncz István válogatott versei kötetének
bemutatója és kiállítás Sagmeister Péityy Laura illusztrációibóll
a Dobó Tihamér Képtárban. Résztvevők: Virág Ibolya, Orcs
Orcsik Roland
és Brenner J. János

17.00 Szemtől szembe – író-olvasó találkozó a Széles utcában (a Beszédes József
MMIK előtt). Résztvevők: T. Kiss Tamás, Bíró Tímea és Losoncz Márk.
Beszélgetőtárs: Bakos Petra

18.00 Kanizsai ősz – Kartag Nándorr és Fehér Gyula
ula d
dokumentumfilmje az
egykori írótáborokról

18.30 Beszélgetés Rakovszky Zsuzsával, az írótábor díszvendégével az Art
Caféban. Beszélgetőtársak: Berényi Emőke és Fehér Dorottya

Szeptember 8. (péntek)

Szeptember 9. (szombat)

9.30–13.00 János vitéz a község
zség általános iskoláiban – Előadók: Krnács Erika
vés Zsoldos Ervi
Ervin

10.00 Kötetlen beszélgetés és az írótábori vándorkulacs-átadás az Art Café
teraszán

