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Augusztus 20-a az egyik legrégebbi ma-
gyar ünnepnapunk, az államalapító nagy 
király, István ünnepe, a keresztény magyar 
állam megalapításának, s a magyar állam 
ezeréves folytonosságának az emléknapja. 
Vajdaság szinte minden helységében, így 
Magyarkanizsán is színes programmal ké-
szülünk megemlékezni róla és megünnepelni 
e jeles napot a hétvégén.

Tudnunk kell azonban, hogy I. István 
uralkodása idején még augusztus 15-ét, 
Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, 
ugyanis akkorra hívta össze Fehérvárra a ki-
rályi tanácsot, ahol törvénynapot tartott. Ké-
sőbb, élete végén, betegségében is ezen a na-
pon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, 
s ő maga is ezen a napon halt meg. Az ün-
nepi dátumot Szent László király tette át au-
gusztus 20-ra, mert 1083-ban ezen a napon, 
VII. Gergely pápa hozzájárulásával oltárra 
emeltette István relikviáit, ami azonos értékű 
volt a szentté avatással. 

István királyunk 997-től nagyfejedelem-
ként vezette a magyar törzsszövetséget. 1000. 
december 25-én, vagy más adatok szerint 
1001. január elsején koronázták királlyá. Ő 
volt az, aki határozott politikájával egységes 
királyságot hozott létre az egész Kárpát-me-
dencében, felvette és megerősítette a keresz-
ténységet, megszervezte a feudális magyar 
államot. Minden erejével azon volt, hogy a 
magyar népből egységes nemzet és keresz-
tény ország váljon, de ehhez sok ellenséggel 
kellett megküzdenie. Az ő jóvoltából egy 
történelmi haladás indult el és megteremtette 
azokat az intézményeket, amelyek ezt a ha-
ladást biztosították. Bölcs volt, tudta milyen 
fontos a béke, ennek érdekében szigorú tör-
vényeket, vallási rendeleteket hozott. Szent 
István nevéhez kapcsolódik a család szerete-
te és tisztelete, valamint a templomhoz és az 
iskolához való ragaszkodása. Mária-tisztelő 
király volt, nem véletlenül ajánlotta  koroná-
ját és vele országát a Boldogságos Szűz ol-
talmába élete alkonyán.

A mai kor embere is – még ezer év távla-
tából – szem előtt tarthatja egykori királyunk 
fő céljait, mert valójában most is azokat 
kell(ene) megtartanunk, s talán másképpen 
alakulna akkor sorsunk is. Intelmeit  meg-
szívlelhetnénk mi emberek, de politikusaink 
is. Köztudott, hogy fi ához, a trónörökös Imre 
herceghez intézte intelmeit, melyeket felte-
hetően egyházi személyek fogalmaztak meg, 

de gondolati tartalmai teljesen Istvánra valla-
nak. Legfőképpen arra int, hogy őrizzük meg 
a katolikus hitet, tartsuk becsben az egyházi 
rendet, gyakoroljuk az igaz ítéletet és türel-
met, védjük meg és fogadjuk be országunkba 
a beköltözőket, tartsuk be elődeink szokása-
it. Imádkozzunk és gyakoroljuk az olyan eré-
nyeket életünk során, mint a kegyesség és az 
irgalmasság.

Nézz most le ránk, Szent István királyunk, 
s lásd meg, mivé lett néped, hol van orszá-
god! Hol az erkölcs, hol a hit, hol az irgal-
masság? Van helyette árvaság, gonoszság, 
bűn, hazugság és terror! Ki tartja be egykori 
sziklaszilárd elveidet, törvényeid szigorát, 
keresztény hitedet? Hol a család szeretete és 
tisztelete? 

Hol van a becsületes, tisztességes élet, a 
türelmesség és a megbocsátás? Sajnos már 
csak elvétve él még néhányezer jóérzésű em-
berben, de azt is igyekeznek kiölni belőlünk!

Próbáljunk meg tehát visszatérni az istvá-
ni útra, s fáradozzunk minden erőnkkel, hogy 
az utánunk jövő nemzedék merje követni az 
ősök hitét és nyomdokait, merje felvállalni 
magyarságát, kereszténységét, gyökereit! S 
ami nagyon fontos, tanítsuk meg őket arra, 
hogy örökké a szeretet vezérelje és tartsa ösz-
sze mindannyiukat!

AK

Államalapító Szent István 
királyunk ünnepére
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VISSZAPILLANTÓ
2014. 08. 12. – 2014. 08. 18.

HATÁRON INNEN
A szerkezetátalakítás alatt álló vállala-
tok dolgozói elbocsátásukkor 300 eurós 
végkielégítésre számíthatnak majd min-
den ledolgozott munkaév után. A mun-
kaügyi minisztérium állítása szerint a 
szerkezetátalakítás alatt álló vállalatok 
dolgozóinak jogait külön előírás szabá-
lyozza majd, nem a munkatörvény, mert 
ők különleges helyzetben vannak. – Be-
fejeződött a szerkezetátalakítás alatt álló 
vállalatok tartozásainak bejelentése. A 
hitelezők közé tartozik több mint 8000 
dolgozó is, akik elmaradott béreiket kö-
vetelik ezektől a vállalatoktól – tették 
hozzá. Emlékeztetőül: a többi vállalat 
esetében, ha egy dolgozót munkafeles-
leggé nyilvánítanak, csak az adott mun-
kavállalónál ledolgozott munkaévek 
után kaphat végkielégítést. 

Ferenc pápa meghívására a Vatikánba 
látogat Irinej szerb pátriárka – erősí-
tette meg a hírt a Dnevnik című újvidéki 
napilapnak Német László, a nagybecs-
kereki egyházmegye katolikus püspöke. 
Ezzel szemben Irinej püspök, a Szerb 
Pravoszláv Egyház szóvivője tagadta, 
hogy Irinej pátriárka elfogadta volna a 
Vatikán meghívását. A szóvivő szerint 
Német László, a nagybecskereki egy-
házmegye katolikus püspöke az Irinej 
pátriárka és Dominique Mamberti 
belgrádi beszélgetése alapján „találta ki 
ezt a mesét”. 

Magyarország Szabadkai Főkonzulá-
tusának vezetésére kapott megbízatása 
lejárta alkalmából Korsós Tamás rend-
kívüli és meghatalmazott nagykövet, 
főkonzul és felesége Beatrix búcsúfoga-
dást adott a múlt kedden a palicsi Viga-
dó konferenciatermében. 

A szerbiai kormány ősszel fogja megvi-
tatni a büntetőtörvénykönyv módosítási 
javaslatát, amelynek értelmében a szer-
biai önkénteseknek a külföldi fegyveres 
konfl iktusokban való részvételét súlyos 
bűncselekménynek nyilvánítanák – je-
lentette ki a Danas napilapnak Rasim 
Ljajić kereskedelmi és telekommuniká-
ciós miniszter. 

Link Lajos szervező szombaton bejelen-
tette, hogy lemondták a XII. Aracsi Pusz-
ta Tábort. Magyarázata szerint erre az-
után került sor, hogy olyan vádak jelen-
tek meg, amelyek szerint a rendezvényen 
magyarországi neonácik is fellépnek. 

Vajdaságban már szombaton megünne-
pelték az államalapító király napját, a 
Szabadka melletti üdülőtelepen, Pali-
cson. A központi megemlékezésre több 
mint 50 autóbusszal érkeztek a tartomány 
minden szegletéből. Községünkben 
szombaton Oromhegyesen és Horgoson 
tartottak Szent István-napi ünnepséget.

A szerbiai magánosítási ügynökség több 
mint 60 médiumra vonatkozóan várja a 
magánosítási szándéknyilatkozatokat. A 
magánosításra szántak között van a Po-
litika és a Dnevnik napilapok kiadója, az 
olyan helyi újságok, mint a Glas Podrin-
ja, a pancsovai Pančevac meg a kruševaci 
Pobeda. Felhívást tettek közzé a regioná-
lis közmédiumokra, így a Studio B-re, 
meg a kragujevaci, a pancsovai és a vran-
jei RTV-re, de a listán van az újvidéki 
Apolo tévé, Pirot és Smederevo televízi-
ója, meg a kisebbségek nyelvén tájékoz-
tató médiumok is, így a Nagybecskereki, 
a Zombori és a Szabadkai Rádió, illetve 
a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat is.  

HATÁRON TÚL
Ebola-vírus okozta fertőzésben múlt 
kedden elhunyt az a spanyol misszio-
nárius, aki Afrikában fertőződött meg 
a járvánnyal – jelentették be a spanyol 
egészségügyi hatóságok. Az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) múlt heti 
adataiból kiderül, hogy már az ezret is 
meghaladta az Ebola-járvány halálos 
áldozatainak száma. Az augusztus 9-i 
állapotot tükröző összefoglaló szerint 

a vírusfertőzés miatt összesen 1.013-an 
haltak meg az érintett  nyugat-afrikai or-
szágokban.

Ukrajna nem enged területére orosz 
segélyt, ha azt orosz katonák, vagy az 
orosz rendkívüli helyzetek minisztériu-
mának emberei kísérik – közölte kedden 
az ukrán elnöki hivatal. Orosz informá-
ciók szerint egy 280 teherautóból álló 
segélyszállító konvoj indult útnak Ke-
let-Ukrajna felé. Az ukrán elnöki hiva-
tal továbbra sem zárja ki annak lehető-
ségét, hogy Oroszország Ukrajna elleni 
közvetlen katonai beavatkozás ürügyéül 
használhatja fel a kelet-ukrajnai lakos-
ság megsegítésére indított segélyszállít-
mányát. 

Az Ebola-vírus tüneteit mutatják öten 
abból a negyven illegális eritreai beván-
dorlóból, akiket kedden vettek őrizetbe 
Albániában – jelentette múlt szerdán a 
helyi média.

Ramush Haradinaj, a Szövetség Ko-
szovó Jövőjéért párt elnöke és az ellen-
zék miniszterelnök-jelöltje bejelentette, 
hogy szeptember második felétől ő fog-
ja vezetni Koszovó kormányát Hashim 
Thaci jelenlegi kormányfő helyett. 

Ukrajna, Oroszország és a vöröskereszt 
pénteken végre megállapodott az orosz 
humanitárius segély Kelet-Ukrajnába 
való eljuttatásáról – jelentette be Sauli 
Niinistö fi nn elnök pénteken Szocsiban, 
miután találkozott orosz kollégájával. 

Katonai támogatást kért országa szá-
mára az oroszbarát szeparatisták elleni 
harchoz a NATO-tól és az Európai Uni-
ótól az ukrán külügyminiszter. Közben 
Ukrajna elismerte a határának közelé-
ben veszteglő orosz járműoszlop külde-
tésének humanitárius jellegét. 

Fegyveresek feldúltak Monroviában, Li-
béria fővárosában egy olyan központot, 
amely az Ebola-vírus elleni küzdelem-
re jött létre, s a behatolást kihasználva 
17 beteg megszökött – közölték egybe-
hangzó források vasárnap. 

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

Augusztus 28-án 
Magyarkanizsa város 
főterén, a kisparkban 
ajvárfőző verseny lesz, 
amely 30 városban 
kerül megrendezésre 
Szerbia-szerte. 

A benevezéseket a 
2-5 fős csapatok részé-
ről a szervezők augusztus 21-ig várják a program@kanjiza.rs 
e-mail címen vagy a következő postai címen: Cnesa Oktatási 
és Művelődési Intézmény, Fő tér 9. 24420 Magyarkanizsa.

Bővebb információ és felvilágosítás a 024/873-043-as te-
lefonszámon kapható.

Az ajvár helyszíni készítéséhez szükséges (fedett, mobil 
tűzhellyel ellátott) főzőhelyet, tűzifát, ajvárnak való paprikát, 
befőttesüvegeket, asztalt és csapatonként három széket, a 
paprika pucolásához műanyag edényeket a szervező biztosít.

A versenyző csapatok főzőedényt, fakanalat, merőkanalat, 
késeket és paprikadarálót kell, hogy magukkal hozzanak.

Program:
11.30-12.00: A főzőhelyek elfoglalása
12.00: A rendezvény megnyitója
12.00-19.30: A verseny ideje
12.00-20.00: Szórakoztató műsor, látványkonyha a város-

háza előtt
19.30-20.00: Az ajvár-minták elbírálása
20.30: Eredményhirdetés
Belépődíj és nevezési díj nincs.

A Legszebb kenyér elnevezésű verseny 
idén, 2014. augusztus 24-én kerül hatodíz-
ben megrendezésre a Szent István-nap kap-
csán, Magyarkanizsán.

A versenyszabályok alapján a kenyeret 
a rendezvény előtt minden résztvevő ott-
hon készíti el, saját költségén. A versenyre 
bárki benevezhet, aki a rendezvény első 
napján, augusztus 23-án a városháza előtt 
felállított, az ünnepi kenyereknek fenntar-
tott faházban (16.00-tól 20.00 óráig), illet-
ve a rendezvény napján, vasárnap legkésőbb 13.00 óráig átadja 
az általa sütött kenyeret és kitölti az előre elkészített adatlapot a 
következő adatokkal: 1. A kenyeret sütő versenyző neve, illetve 
egyesület, civil szervezet, magánvállalkozás stb. esetében a szer-
vezet vagy csoport neve. 2. Pontos elérhetőségek: lakhely, cím, 
telefonszám.

Minden versenyző köteles az eredményhirdetéskor megjelen-
ni a színpadnál 17.30 órakor. 

A versenyzők kenyereit 3 tagú zsűri értékeli. A kenyérsütő nevét 
és egyéb adatait a zsűri tagjai nem ismerik, csak a versenyben részt 

vevő kenyér számát. A pontozólapon a zsűri 
1-től 10-ig terjedő pontszámmal osztályoz 
az alábbi kritériumok szerint: 1. Kreativitás, 
2. Forma, 3. Látvány. A zsűri értékelésére 
14.00-kor kerül sor. Utána minden kenyér 
sütőjének nevét, illetve a szervezet vagy 
egyesület megnevezését a kenyerek mellé 
helyezzük, ekkor válik nyilvánossá. Az ér-
tékelést a versenybizottság elnöke felügyeli 
a szervezőbizottság tagjaival és gondosko-
dik arról, hogy a verseny lebonyolításakor 

minden a szabályok szerint történjen.
A zsűri döntése alapján kiválasztható három díjazott, akik ösz-

szetétele a következő kell, hogy legyen: 1 magánszemély, 1 szer-
vezet vagy magánvállalkozás (amely nem foglalkozik iparszerű-
en kenyérkészítéssel, cukrászattal), 1 professzionális kenyérsütő 
(magánvállalkozás, amely iparszerűen foglalkozik kenyérkészí-
téssel, cukrászattal). 

A díjazottakat értékes nyeremények várják. Az értékelés után 
a kenyerek a rendezvény végéig a kijelölt faházakban találhatók.

Részvételi, nevezési díj nincs. 

A környező községekhez hasonlóan a jövőben egységesen, tanul-
mányi eredményeiktől függetlenül részesülnek útiköltség-térítésben 
a magyarkanizsai község utazó középiskolásai is. Erről döntött múlt 
csütörtöki rendkívüli ülésén a községi képviselő testület. Noha az évi 
szabadságok miatt az ülésen a 29-ből csak 18 képviselő vett részt, a 
döntéshozatalhoz szükséges létszám adott volt.

Az egyhangúlag elfogadott rendelet szerint a rendes középiskolai 
tanulók az új iskolaévben a havi bérletjegy árának egyaránt 30-30 
százalékát kapják meg  útiköltség-térítés címén. Ez a rendelkezés 
nem vonatkozik azokra az utazó diákokra, akik családi pótlékban 
vagy más, szociális jellegű állandó anyagi támogatásban részesül-
nek. Az ő útiköltség-támogatásuk a jövőben is 40 százalékos lesz. 

Változik az útiköltség-támogatásra kiírandó pályázat határideje 
is. Az illetékeseknek az eddigi augusztus 15-e helyett, folyó év au-
gusztus 25-ig kell megjelentetniük pályázatukat. A tíznapos tolódást 
az indokolta, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően az iskoláknak így 
lesz elég idejük határidőben kiadni a tanulók beiratkozásáról szóló 
igazolásokat. Ezzel párhuzamosan a pályázatra való jelentkezés ha-
tárideje is két nappal kitolódik. 

A most elfogadott rendelet 7. szakasza pontosítja a szöveget 
azokra a személyszállítást végző cégekre vonatkozóan is, amelyek-
kel a közbeszerzési törvény értelmében az önkormányzat a diákok 
utaztatásáról szerződést köt.   

A rendkívüli ülés összehívása és a rendeletjavaslat elfogadása le-
hetővé tette, hogy az új támogatási rendszert már szeptember elsejé-
től, tehát a 2014/2015-ös iskolaév első napjától alkalmazni lehessen. 

Bödő S. 

Ajvár-bajvívó
Magyarkanizsa, 2014. augusztus 28. 
Az Asocijacija Bašta Mašta szervezésében 

A Szent István-nap és Újkenyér-ünnep szervezésével megbízott bizottság 
pályázatot hirdet a Legszebb kenyér verseny kapcsán

A magyarkanizsai KKT III. rendkívüli ülése

Osztályzatfüggetlen 
útiköltség-térítés 

középiskolásoknak
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E S E M É N Y T Á RE S E M É N Y T Á R

Vasárnap Oromhegyesen a Szent Ist-
ván-napi ünnepségsorozat alkalmából 
a katolikus templomban Dobó Tibor 
atya az ünnepi szentmise végén meg-
szentelte és megáldotta az idei búzater-
mésből sütött első kenyeret, 
majd Balla Lajos a helyi 
közösség elnöke felvág-
ta azt. Idén két kenyeret is 
megáldott a plébános úr, az 
egyik hagyományos módon, 
a másik tönkölybúzából ké-
szült. Az első szelet kenyeret 
egy földműves kapta, ami a 
kenyérnekvaló megterme-
lésének a fontosságát jel-
képezi, majd a kenyérsütők 
következtek. Megáldott és 

megszentelt kenyerekből és ka-
lácsból a hívek és az ünnepség 
minden részvevője kapott egy-
egy szeletet vagy darabot.

Az Újkenyér ünnepe alkal-
mából délelőtt négy helybeli 
csapat részvételével kispályás 
labdarúgó tornát szerveztek, 
Eleink eledelei elnevezéssel 
nyolc bográcsban rotyogott a 
leves, legtöbben bablevest 
főztek és ebből kaptak a 
sportolók és az esemény töb-

bi részvevője is. Az óvoda melletti 
parkban 11 órától bemutatkozott az 
Együtt Veled – Értük egyesület és 
kézműves foglalkozásokat tartottak.

Az oromhegyesi ünnepségen jelen 
volt a magyarországi Kisszállás kül-
döttsége is Botka Sándor polgármes-
terrel az élen, aki egyébként bácsföld-
vári születésű. Oromhegyes küldöttsé-
ge a korábbi évek bevett gyakorlatához 
híven augusztus 20-án viszonozta a 
kisszállásiak látogatását. 

GJ
Fotók: Gergely József

Az Újkenyér ünnepe Oromhegyesen

A magyarkanizsai község Helyi Értéktár Bizottságának 
megalakulását követően kérdőíves felmérésre került sor a pol-
gárok körében annak érdekében, hogy kiderítsék, mely agrár- 
és élelmiszer-ipari termékeink, épített környezeti vagy éppen 
kulturális- és sport-örökségünk, turisztikai és vendéglátó-ipa-
ri kínálatunk vagy rendezvényünk kerülhetne a helyi értékek 
közé. Ennek serkentése és szemléltetése céljából hétfőn délután 
a martonosi emlékházban megnyílt községünk helyi értékeinek 
tárlata.   

– Az emberek szívügyüknek tekintették, hogy rendelkezé-
sünkre bocsássák a tárgyakat. A környékbeliek elhozták régi 
szerszámaikat, gépeiket, hangszere-
iket, konyhai eszközeiket és díszei-
ket – nyilatkozta a megnyitón Forró 
Lajos, a Helyi Értéktár Bizottság 
elnöke.  

– A helyi értékek összegyűjtése 
ezzel korántsem ért véget – mondta 
dr. Bimbó Mihály, Magyarkanizsa 
polgármestere, aki szerint a község 
polgárainak a későbbiekben is nagy 
feladatuk lesz, hogy óvják és ne 
hagyják elkallódni a régi értékeket. 

– A cél Magyarkanizsa község értéktárának, majd pedig a 
délvidéki értéktárnak a kialakítása. A martonosi helytörténeti 
tárlat az első lépés az ehhez vezető úton. Amellett, hogy bemu-
tatja és tovább élteti a helyi örökséget, újabb vonzerőt jelent 
Martonos számára – emelte ki a megnyitón Pásztor István, a 
Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. 

Hogy miből válik hivatalosan is helyi érték, és mi kerül be 
a határon túliak értéktárába, az egy szakbizottság döntésétől 
függ. 

– Egyes helyi értékek részei lehetnek a magyar nemzeti ér-
téktárnak is, és végül akár hungarikumokká válhatnak. A cél 

azonban az, hogy az értékek ne vesszenek 
el – hangsúlyozta a kiállításon V. Németh 
Zsolt, Magyarország hungarikumokért fe-
lelős államtitkára. – A határon túliak érték-
tárába mostanáig 105 helyi értéket soroltak, 
ezek közül 65 Vajdaságból származik. 

A Magyarkanizsa községben élők – sok 
más mellett – büszkék a martonosi paprikára, 
a horgosi borra, a tóthfalusi viseletre, a fi nom 
süteményekre és a halászlére – ezeket a helyi 
specialitásokat is bemutatták Martonoson. 

Orosz Ildikó

Értékeink nyomában

Helyi értékek tárlata nyílt Martonoson

Dobó Tibor atya szentelte meg az új búzából sütött kenyeret

Levesfőzés felsőfokon

Az ünnepélyes megnyitó

Kézművesek az ünnepségen

Kenyérosztás
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Mi sem természetesebb 
annál, mint amikor valami 
szépen megakad a szemünk. 
Legyen szó egy Tisza-parti 
naplementéről, tájképről, 
vagy ékszerről, egyszerű-
en vonzza a tekintetünket, 
ha kellemes látványt nyújt. 
Gyarmat Hermina munká-
ja és szabadideje egyaránt a 
formák és színek világához 
kötődik. Arculattervező 
marketingesként arra törek-
szik, hogy a termékek vá-
sárlóinak szánt üzeneteket 
esztétikai tartalommal töltse 
meg, a szabadidejében ké-
szült ékszerei pedig viselőik 

szépségét tegyék teljesebbé. Hermina megálmodja és megal-
kotja a Hermina Happy Handmade ékszereket, amihez renge-
teg energia, kreativitás kell, és ami inspirálóan hathat bárkire. 
Többek között ezekről beszélgettünk Herminával.

Végzettséged szerint közgazdász vagy. Mi vezetett az ék-
szerek világába és mióta foglalkozol a tervezésükkel, készí-
tésükkel?

Már kislányként érdekelt a képzőművészet. Rajzolgattam, 
festegettem, de sokáig nem találtam rá arra az önkifejezési 
módra, ami igazán illene hozzám.  Két évvel ezelőtt történt meg 
az áttörés. Megláttam egy indiai motívumot és arra gondoltam, 
milyen jól mutatna ez egy ékszeren, és megcsináltam. Ünnep 
számomra az érzés, hogy többféle anyagból, darabkából valami 
egészen új csoda jön a világra általam. Szavakba nem önthető 
lelkesedésem gyümölcseként született meg a Hermina Happy 
Handmade.

A kollekcióid, amiket készítesz, milyen ékszerekből áll-
nak és melyek a fő alapanyagaid, amiket felhasználsz hoz-
zájuk?

Nyakláncból, gyűrűből, fülbevalóból, karkötőből és az ék-
szerdobozból állnak a kollekcióim. Nem túl gyakori, hogy a do-
bozt is a kollekció részének tekinti valaki, de szerintem fontos, 
hogy a csomagolás és a tartalom azonos üzenetet hordozzon. 
Ettől még hitelesebb a kompozíció. Leginkább fából készítem 
az ékszereket, de az utóbbi időben a fémes motívumok felé is 
vonzódom. A kísérletezést is szeretem, készítettem már gomb-
ból is gyűrűt. A díszítés jellemzően 
akril festéssel történik.

Mire törekszel az ékszerek 
készítése során, és szerinted mi a 
feladata egy elkészült darabnak? 
A használt motívumaid változa-
tossága miből fakad?

A mai rohanó világban azon 
tárgyak közelsége, amelyeket az 
emberi kéz készített, időigényes és 
aprólékos odafi gyeléssel – mond-
hatni a lelkét beleszőve az anyagba, 
egy olyan szigetet jelenthet a szür-

ke mindennapok áramlásában, ami egy kicsit talán meg tudja 
melengetni a viselője szívét. Folyamatosan törekszem arra, 
hogy az ékszereimen érződjön a szeretet, amivel alkotom őket, 
és amikor elkészülnek, örömet okozzanak.  A szépség fogalma 
relatív, az ékszerek dolga csupán annyi, hogy szebbé tegyék a 
szépet. A motívumaim valóban sokfélék: egzotikusak, absztrak-
tak, vagy éppen nemzetiek. Változnak, ahogyan én is változom. 
Nagy hatással vannak rám Hundertwasser építész munkái, de 
mindíg igyekszem a megérzéseimre hagyatkozni és hagyni, 
hogy az intuíció formáljon egy-egy ékszert. 

Nem túl régóta foglalkozol ékszerkészítéssel, de máris 
vannak igencsak fi gyelemreméltó sikereid. Mesélnél ezekről?

A Miss Universe Hungary tavalyi szépségkirálynője, Kár-
páti Rebeka felkért, hogy a moszkvai világversenyre készítsek 
neki ékszereket. Ez nagyon nagy megtiszteltetés volt számom-
ra és fantasztikus élményt nyújtott a közös munka Rebekával. 
Szintén meghatározó és örömteli pillanattal ajándékozott meg 
Paor Lilla, a budapesti Hatos csatorna Lillás Reggeli című mű-
sorának háziasszonya, amikor megkért arra, hogy biztosítsak 
számára ékszereket a riport-beszélgetéseinek felvételéhez.      

Milyennek látod a kézzel készült ékszerek jövőjét?
Nagyon sok tehetséges kézműves van, különösen a mi kör-

nyékünkön Vajdaságban és Magyarországon. Mi még nem 
élünk olyan gyorsan, hogy ne maradna időnk lelki dolgainkra, 
és ez meg is látszik az itt élő emberek kreativitásán. A gond in-
kább abban van, hogy nehezen tudják megismertetni magukat, 
a rideg kifejezéssel élve, piacot szerezni maguknak. Nagyon 
sok múlik az arculattervezésen, a marketingen és a folyama-
tos termékfejlesztésen. Hiszem, hogy a kézműves alkotásoknak 

lelkük van, üzenetük.  Egy olyan szel-
lemi értéket képviselnek, amely nem 
csak az alkotó, hanem a felhasználó 
számára is a vizuális élményen felül 
akár spirituális tartalommal is bírhat. 
Fontos ezen értékek méltó képvisele-
te és nemzetközi szinten szerencsére 
egyre nagyobb az érdeklődés és a 
kereslet irántuk. Hermina további 
munkái megtekinthetők a honlapján, 
a http://herminamade.com címen.

Jenei Ervin

Mitől lesz szebb a szép?Mitől lesz szebb a szép?

A fekete-fehér is izgalmas

Kárpáti Rebeka ékszereit Hermina készítette

Szett a hozzá illő dobozban
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A kri indiánok fentebb idézett jóslata 
az immár tíz éve működő Faragó Biotanya 
jelmondata, amely biotermékeiről, első-
sorban gyógynövényeiről és teáiról ismert. 
Faragó János tulajdonost már gyermek-
korában is érdekelte a gyógyászat és a 
gyógynövények. Miután Németországban 
természetgyógyászatot tanult, tíz évvel ez-
előtt döntött úgy, hogy itthon nem gyógy-
kezeléssel, hanem a gyógynövények ter-
mesztésével hasznosítja a tanultakat.

– Főleg gyógynövényeinkről, ezen be-
lül is a gyógyteákról vagyunk ismertek, de 
vannak babok, gabonák, pattogatni való 
kukorica és olajnövények is. Több mint 
harminc féle növényt termesztünk, szárí-
tunk és csomagolunk. 

A gazdálkodást szülei Oromhoz közeli 
tanyáján kezdték, majd növelték a földte-
rületet.

– A tanya környéki terület 6 hektár meg 
egy kicsi, de innen 10 kilométerre van még 
egy 4 hektáros parcellánk is. 

Sokan ma is úgy tartják, hogy a levegő, 
a környezeti vizek és a talaj szennyezettsé-
ge miatt valójában nem is lehet igazi bio-
gazdálkodást folytatni.

– A védősávot be muszáj tartani, ha bio-
gazdálkodást akarunk folytatni. Szerintem 

a leginkább mérgező az, amit közvetlenül 
rávisznek a növényekre. Az esetlegesen 
szennyezett talaj két év után kitisztul. Sze-
rintem nem jelentenek akkora problémát 
a levegőben lévő mérgek, mint ahogyan 
sokan állítják. A biotermék tanúsítvány ga-
rancia nekünk és a vevőnek is. 

Faragóék kizárólag kis eladásban érté-
kesítik termékeiket.

– Nagy feldolgozókkal nem dolgozunk, 
mert ha valaki keverni szeretné a bioter-
méket a nem biotermékkel, azt legelőször 
is a nagy feldolgozók tudnák megtenni, az 
pedig nekünk sem érdekünk, hogy a cég-
jelzésünkkel fémjelzett kevert terméket 
biotermékként értékesítsék. 

A biotermesztés drágább a hagyomá-
nyosnál. 

– Drágább persze, hiszen ha azt vesz-
szük, hogy míg egy holdat egy termelő 
fél óra alatt normális költséggel, mondjuk 
2 ezer dinárért lepermetez, addig nálunk a 
tíz embernek egy hold megkapálása a kul-
túrától függően akár egy napjába is telhet, a 
költségek tehát jóval nagyobbak.  

János és felesége Irma mellett a biota-
nyából él meg az egész 
család, négy gyermekük, 
a három lány és egy fi ú, 
meg Jánosnak a tanyán 
élő szülei is, összesen 
nyolcan. Kisegítőket 
csak gyomláláskor és 
szedéskor alkalmaznak. 
Eszerint megéri bioter-
mesztéssel és gyógynö-
vényekkel foglalkozni, 
noha nálunk a bioélelem 

még mindig másodhegedűs az élelmiszer-
láncban.

– Én azt tapasztalom, hogy nő az érdek-
lődés, minden évben egy-két kis üzlettel 
több vásárol nálunk, de itt a faluban is nőtt 
az igény gyógytermékeink iránt.

Faragóék eddig nem kértek állami tá-
mogatást beruházásaikra. 

– A régebbi szárítónkat feleségem né-
metországi szüleinek segítségével saját 
erőből vettünk meg, míg az újabbat egy 
tavalyi banki pályázaton a beadott legjobb 
bioötletért nyertük. 

A szorgos oromi család olyan növénye-
ket is termeszt, amelyek már-már elfeledet-
tek. Palettájukon megtalálható a cickafark, 
a citromfű, az izsóp, a körömvirág, a pász-
tortáska, a zsálya, az azuki-bab, a mungo-
bab, a Hokkaido-tök, a sztevia, a lestyán, 
a tárkony, sőt a csicseriborsó is. Hogy jól 
gondolkodnak, igazolja, hogy 2010-ben 
elnyerték az Év biotermelője címet, bár a 
gazda szerint számára a legnagyobb elis-
merést mindig is a vásárlók elismerő visz-
szajelzései jelentették.

Bödő Sándor 

Pénzt megenni nem lehet Pénzt megenni nem lehet 
– Egy évtizede őrzi egészségünket az oromi Faragó Biotanya – 

Beszélgetés Faragó János tulajdonossal – 

„Mikor az utolsó fa ki van döntve, mikor az utolsó 
folyón méreg folyik, mikor az utolsó hal meg van süt-
ve, EMBER! Meg fogod-e érteni, hogy, pénzt megenni 
nem lehet!?”

Egy gyönyörű parcella FaragóéknálA szedés kizárólag kézi erővel történik

Faragó Lajos és fi a, Faragó János
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Calbert Károly hegymászó szenvedélye alig három évvel 
ezelőtt kezdődött, s ez idő alatt szó szerint a csúcsok csúcsáig 
küzdötte fel magát, augusztus 1-jén ugyanis a földrajzi Eu-
rópa legmagasabb pontján, a Mont Blanc-on tűzhette ki köz-
ségünk zászlaját. A körülbelül tíznapos utazás során bőven 
akadt izgalmas kaland, az amúgy sem veszélytelen vállal-
kozás mellett ráadásul útközben tervet kellett módosítaniuk 
az időjárás miatt, hogy egy nappal korábban, még a hóvihar 
előtt felérjenek a csúcsra. Az utazást a belgrádi Balkan hegy-
mászó egyesület szervezte, vezetőjük az egyesület elnöke, 
az 54 éves Milanka Arsić volt, aki már negyedszer mászta 
meg ezt a csúcsot. A 18 főből álló csapatból végül csak ketten 
döntöttek úgy, hogy visszafordulnak. 

– Az első állomásunk egy kis 
olasz faluban volt, több mint há-
romezer méter magasságban, hogy 
a szervezetünk megszokja a légnyo-
mást. A vezetőink azt mondták, hogy 
a szervezetbe mindig annyi folyadé-
kot kell bevinni, ahány méter maga-
san vagyunk. Mi este 6 körül értünk a 
szálláshelyre, így mindössze néhány 
óránk volt, hogy a szükséges víz-
mennyiséget bevigyük. Mondanom 
sem kell, hogy éjjel alig aludtunk, 
folyton azon nevetgéltünk, hogy egy-
másnak adtuk a kilincset a mellékhelyiségbe. Másnap derült 
ki, hogy arra napra, amikor a Mont Blanc csúcsát akartuk 
megmászni, rossz időt jósoltak, így gyorsan döntöttünk, 
hogy amint lehet továbbindulunk, hogy egy nappal korábban 
érjünk fel. Ezzel persze felborult a szállásfoglalásunk és min-
den előzetes tervünk. Másnap már buszban ültünk Franciaor-
szág felé, és erőltetett menetben haladtunk fent a hegyen is, 

hogy minél előbb a hegyi szálláshelyre érjünk. Mivel mi pén-
tek helyett csütörtökön este érkeztünk, a szállás pedig telve 
volt, így a fűtetlen felszerelést tároló helyiségben kellett éj-
szakáznunk a padlón, s még vacsorát sem kaptunk rendesen, 
de a szállás teljes költségét ki kellett fi zetnünk. Alig néhány 
óra alvás után, hajnali egykor keltünk, és a sötétben indul-
tunk útnak. Ennek az volt az előnye, hogy nem nézelődtünk, 
nem álltunk meg fényképezni, a hidegben mozogni kellett, 
hogy ne fázzunk, így jóval gyorsabban is tudtunk haladni. 
A csúcs előtt volt egy kunyhó, amelyet azért építettek oda, 
hogy a hóvihar elől legyen hová behúzódni, ott álltunk meg 
pihenni. Végül negyed 11 körül sikerült a csúcsra érnünk. 

A látvány lenyűgöző volt. Ott már a 
fényképezőgépek is kattogtak.

Visszafelé már a szállásuk is biz-
tosított volt, így civilizált körülmé-
nyek között pihenhették ki magukat 
Károlyék. 

– Egy fantasztikus életre szóló 
élményben volt részem, minden ne-
hézségével együtt, nem bántam meg. 
Mindenekelőtt nagyon hálás vagyok 
Nyilas Mihály előző polgármester-
nek és a munkaadómnak, a Tisza-
menti Vízműveknek, ugyanis ők 
állták az utazás költségeit, valamint 

a Tandari-szállásnak és a szabadkai Exel cégnek, akik támo-
gattak. Azóta már az újabb utazáson töröm a fejem, egyetlen 
problémám, hogy Európában már nincs magasabb hegy, amit 
meghódíthatnék, a kontinensen kívül pedig egy hegymászó 
akciónak komoly anyagi vonzata van, amelyet saját zsebből 
nem tudnék fi nanszírozni.

K. R. 

Egy horgosi hegymászó 
a Mont Blanc tetején

Ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a horgosiak 
államalapító Szent István királyról vasárnap este a település 
központjában, a néhány éve felállított Szent István-szobor 
előtt. A Juvenior Polgárok Egyesülete és a 11. Nepomuki 
Szent János cserkészcsapat idén is színvonalas rendezvényt 
szervezett. Délután 15 órától a gyerekek számára tartottak 
kézműves foglakozásokat, játékos vetélkedőket, ahol a kü-
lönböző ügyességi feladatokban fabatkákat gyűjthettek, 
amelyet azután értékes nyereményekre cserélhettek be. Mint-
egy 100 pólót, meséskönyveket és palacsintát osztottak szét a 
gyerekeknek a fabatkákért cserébe. Az ünnepi katolikus szer-
tartással egybekötött művelődési műsor este fél hétkor kez-
dődött, ahol többek között felléptek a szabadkai Népszínház 
színművészei, Pálfi  Ervin és Szőke Attila, Fábián Móni-
ka népdalénekes, Nagy Torma Zsuzsanna és Nagy Torma 
Henrietta, akik etűdrészleteket adtak elő fuvolán és hegedűn, 
valamint a Cibere és a Gubanc táncegyüttes közös alkalmi 
táncos előadást mutatott be. Az ünnepségen a helyi közösség 

elnöke, Bacskulin István mondott köszöntő beszédet, aki az 
államalapító érdemei mellett a jelenkor nemzeti kérdéseire is 
kitért, többek között a gyermekvállalás fontosságát hangsú-
lyozva. A rendezvény díszvendége, Kalmár Ferenc, a Kár-
pát-medencei Magyar Képviselők Fóruma elnökének főta-
nácsadója, Szeged megyei jogú város képviselő-testületének 
tagja, a KDNP országos alelnöke is felszólalt, aki kimerítő 
beszédében kitért Szent István tetteire, amely a későbbiekben 
is kihatással volt az egész ország sorsára, valamint azokra 
a történelmi eseményekre is, amelyet megsínylett a magyar 
nemzet, mint például a Trianoni határok meghúzása. Hozzá-
fűzte, hogy ennek ellenére a magyarság 1100 éven keresztül 
fennmaradt, ma is itt vagyunk és magyarul beszélünk. Az 
est végén a hagyományokhoz híven Gutási Ákos plébános 
áldása után virágokat helyeztek el a Boldogasszony-kereszt 
tövében, 20 órától pedig a Honfoglalás c. rockopera színházi 
feldolgozását vetítették a főtéren. 

K. R.

Szent István-ünnep Horgoson

A Mont Blanc tetején
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A Magyarkanizsa Cserkészcsapat a NIS által áprilisban kiírt 
illetve beadott pályázatot megnyerte, és most augusztus 15–17-
ig teljesítik a tervezett kötelezettségeiket. Az akció az 1. Nyári 
játékok nevet viseli, ami egy ügyességi verseny, melyet a Vízi-
telepen, a strandon, valamint a töltésoldalon bonyolítanak le.

A hivatalos megnyitó zászlófelhúzással kezdődött augusztus 
16-án szombaton reggel, ahol Oláh Tibor csapatparancsnok 
üdvözölte a versenycsapatokat. A megmérettetés 9 órakor in-
dult. Az egész akció parancsnoka Mikuska Éva, aki a gyerekek 
uzsonnáztatása közben adott információt:

– Nyolc idősebb cserkész a játékvezető, segítenek az elő-
készületben, felügyelik a versenyt, és ők pontozzák a teljesít-
ményt. Az akciónk fő célja egy közös, vidám nyárzárás, barát-
kozás, tehát nem versengés. Hét versenycsapat nevezett be két 
korcsoportban. Egy csapatban hat cserkész játszik. A gyerekek 

egyenlő eséllyel indul-
tak. A versenykategóriák 
a következők: a Vízi-
telepen stafétajátékok 
délelőtt és délután, óriás 
twister, gyufázás, kö-
télhúzás, vízi ügyességi 
játékok a medencében, 
amelyek a cserkészpró-
báinkhoz kapcsolódnak, 
pl. mentés, búvárkodás, vízen mozgó célpontra dobás, vízi 
csúszda. A játékokban az időt mérjük, illetve pontozzuk.

A verseny szombat este zárul, majd fellobban a hagyomá-
nyos tábortűz, ahol minden csapat egy rövid műsor keretében 
mutatkozik be. Vasárnap délelőtt kerül sor az eredményhir-
detésre, illetve az akció bezárására. A két versenykategória 
két első helyezettje kap emlékplakettet, amivel a helyi Ötvös 
aranyműves támogatta az akciót. Köszönjük! Ostojin Olivér-
nek, a régi csapattagnak is köszönetet mondunk, mert segített a 
játékok lebonyolításában. 

Végül a strandra készülés közben Éva felhívta a játékveze-
tők fi gyelmét, hogy a gyerekek váltóruhát is vigyenek, mert 
már hidegebb a víz. 

– A NIS-től nyert pályázati pénzt az akció lebonyolítására 
fordítottuk. Ebből ötszöri étkeztetést biztosítottunk, a verseny-
zőknek egy-egy ajándéknyakkendőt vettünk, valamint négy 
sátrat vásároltunk a versenycsapatok részére. Reméljük, jövőre 
is kapunk támogatást a II. Nyári játékok megszervezésére!

Teleki M. 

I. Nyári játékok a Vízitelepen

A testen kívüli megtermékenyítés költségeinek megtéríté-
séhez való jogosultság érvényesítéséről szóló rendelet alapján 
a testen kívüli megtermékenyítéshez való jogosultságot elbí-
ráló bizottság nyílt fölhívás tesz közzé a testen kívüli megter-
mékenyítés költségeinek megtérítéséhez való jogosultság ér-
vényesítése iránti jelentkezések benyújtására. A születésszám 
Magyarkanizsa község területén való növelése érdekében a 
magyarkanizsai községi költségvetés 2014-ben 250.000,00 
dinárt különített el a testen kívüli megtermékenyítés költsé-
geinek megtérítéséhez való jogosultság érvényesítésére.

A testen kívüli megtermékenyítés megtérítésének mértéke 
páronként 75.000,00 dinárig terjedhet.

A testen kívüli megtermékenyítés költségeinek megtérí-
téséhez való jogosultságot a párok az azon intézményekben 
nyújtott szolgáltatások után érvényesíthetik, amelyekben a 
testen kívüli megtermékenyítés programját a Köztársasági 
Egészségbiztosítási alap támogatja.

A nyílt fölhívással kapcsolatban részletes fölvilágosítás a 
875-166-os telefon 244-es mellékén kapható.

Önkormányzati felhívás

„Az élet sokféleképpen próbára tudja tenni az ember 
kitartását: vagy azzal, hogy nem történik semmi, vagy 

azzal, hogy minden egyszerre történik.”
Paulo Coelho
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Az Észak-vajdasági Gyógypedagógusok Egye-
sülete immár kilencedik alkalommal szervezte meg 
a Csigatábort a Tisza-parti Vízitelepen, amely au-
gusztus 11-től 14-ig tartott. Résztvevők a magyar-
kanizsai Zmaj iskola gyógypedagógiai tagozatának 
felsős diákjai húszas létszámmal. Ők visszajáró tá-
borlakók Magyarkanizsáról, Adorjánról, Martonos-
ról és Kispiacról, az arány a fi úk javára dől el.

A csiga szimbólummal a gyerekek által díszített 
táborzászló már magasan lebegett, mikor leültem 
beszélgetni Nagy Kracsun Szimonetta pedagó-
gussal, a harmadszoros táborvezetővel, hogy feltér-
képezze a négy nap életét.

– A gyermekekkel egész nap nevelők, a speciális 
tagozat pedagógusai foglalkoznak és éjjeli ügye-
let is van. Ők: Apró Piroska az ÉVGYE elnöke, 
Bozsó Tímea, Aranyos Á. Klára, Bálint Eleonóra, 
Csányi Tamara, Mikuska Éva. Volontőrök: Kor-
mos Katinka, Molnár Andrea, Apró Antal. A nap 
reggeli tornával és sátorszemlével kezdődik, majd 
étkezés következik, ami napi ötszörös, két uzson-
nával és repeta is van. Kézműves- és szabad fog-
lalkozás váltja egymást, illetve előadások. Már az 
első napon drámapedagógiai játékokat mutatott be  
Mácsai Mónika, másnap pedig Ivanović Amália 
kozmetikus az egyéni higiéniáról és a sminkelés 
alapszabályairól beszélt, amit mind a lányok, mind 
a fi úk nagy érdeklődéssel hallgattak. A szépítke-
zést gyakorlatban is kipróbálhatták, majd az előadó 
apró ajándékokkal (arclemosó, rúzs) kedveskedett 
a hallgatóknak. Egyik délelőtt Molnár Ernő oromi 
cselgáncsedző tartott bemutatót. Ottlétemkor épp 
természetes anyagokból teknőcöt kreáltak a gyerekek Tímea 
vezetésével, majd készülődtek az éjszakai kirándulásra, ahol a 
„vadkempingben” szalonnasütést élvezhettek. – Reméljük, el-
riasztja a tűz a szúnyogokat, mert nagyon csípnek bennünket 
naplemente előtt is – panaszolták a kis lakók, majd hozzátették: 

– Nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen meleg az idő és fü-
rödhetünk a medencében. Ez a nap fénypontja!

– Ez a tábor életem legszebb, legjobb tábora! – fűzte hozzá a 
másik fi ú. – De a fi lmvetítésnek is örülünk, mert már első este 
megnézhettük, sőt meg is sirattuk a Kutyaszálló című fi lmet, 
ami jól végződött, mert a happy endben a sok hűséges négylábú 
otthonra talált. 

Az egyesület nemrég vásárolt egy csocsóasztalt – mutatta 
Szimonetta – és a gyerekek rendkívül élvezik. – Szerdán dél-
után Sarnyai Csaba megajándékozta a diákokat egy hajókirán-
dulással a Majomszigetre, ahol a természet óvásáról beszél-
tünk, és megnéztük a naplementét. Aznap még Fehér István 
sétakocsikázásra vitte a sátorlakókat. Felejthetetlen élmény 
volt mindkettő!

A nyitott ebédlő újdonsága az „üzenőfal”, amelynek zsebei-
ben az írásban vagy rajzban elrejtett üzeneteket az utolsó napon 
vehetik át a címzettek. 

A tábori életet végigkíséri jelenlétével Raffaella nővér, és 
erkölcsileg támogatást nyújt, de anyagiak nélkül ez nem jöhe-

tett volna létre, melynek nagy részét az egyesület biz-
tosította. Emellett a helyi önkormányzat, a Tisacoop, a 
Prizrenac pékség, Csikós Árpád tóthfalusi biotermelő, 
Kontakt Adorján és a Kanizsa Cserkészcsapat nyújtott 
támogatást.

A zárónap, tábortűz újdonsága, hogy ott mutatták be 
az elkészült ritmushangszereket, kiosztották a gyerekek 
közös alkotását, a tábori újságot, illetve a tábori bizonyít-
ványt a négy nap alatt tanúsított viselkedésükről.

– Remélem, jövőre is megszervezhetjük a tábort – 
hangsúlyozta Szimonetta –, mert a gyermekeknek nagy 
szükségük van erre, hiszen ilyen fajta baráti és összetartó 
közösséget máshol nem találhatnak.

Teleki M.

A 9. Csigatábor tartalmas, élménydús volt
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Az előzményekben két cikk egy-egy epizódjában írtam 
az észlelhető, és a fi zikailag nem, csak a közösség tudatában 
meglévő, „fejjel lefelé fordított” tornyokról, mint múltunk 
alapköveiről. A fönti és az alanti régiót járta be gondolatme-
netem.

Most a térrel folytatnám. A síkba vetülő tornyainkkal. 
Annál is inkább érdekes ilyetén vizsgálni Magyarkanizsát, 

mert településünk kifejezetten mezővárosi jellegű. Jól érzi 
magát a térben. Oda lett teremtve, a rónaság közepére, ahol 
körös-körül szétnézve csak a látóperemünk széle szab határt a 
képzeletnek. Vagy tán az sem. Ez a csöndöt meg nem szegő, 
böjtöt megálló, sohasem ágáló, hanem békésen tűrő szülőföl-
dünk egyik legnagyobb titka, hogy a síkság itt – mint esztéti-
kum – delejes erővel hat mindenre és mindenkire, s eközben 
az idők kezdetétől értékké tudja alakítani a másmilyen minő-
ségűt is.

Beteg arcú világunk vakfoltos tükréből szemlélve: e gyó-
gyító, megnemesítő adottság még inkább hatalmas kincsnek 
számít.

Bácskában – bár a levegő állni látszik, ám valójában min-
dig vibrál. Hol a tűző nap délibábja remegteti a látképet, hol 
a porszemek táncától játszik a lég, hol pedig a párás gőzök 
miatt válik elmosódottá, tünékennyé a messzeség. Egy más 
nívó, más mérce alapján látjuk a dolgokat. Itt – átértékelődik 
a térbeliség fogalma. Tán ezért van az, hogy mi – síksági em-
berek –, a hegyekbe érve, az ottani hangulatot ujjongva meg-
tapasztalva, viszont az arányokat, a távolságokat meg nem 
értve folyton hibázunk. Közelinek tűnik a szemközti csúcs; 
kőhajításnyira véljük a tőlünk órányi járásra kiabálókat. Még a 
bércek között kelő napot is elszámítjuk. Persze, tetszik nekünk 
a szikla, a vadregény, a dimbes-dombos táj, az összegyűrő-
dött panoráma. Izgalmasnak érezzük az asztallapként egyenes, 
változatlan bácskai szántóföldek, legelők után. Izgalmasnak 
– ám egyúttal végtelenül idegennek is. „Mit nekem te zordon 
Kárpátoknak…”, írta jó másfélszáz éve az a bogárfekete sze-
mű, izzó tekintetű költő, aki tót és szerb vérből fogant ugyan, 
de az Alföld őt is ugyanúgy a mienké, magyarrá tette, hogy a 
sokadik szabadságharcunk végén csillaggá válhasson, és örök 
időkig világítson a szeretett szülőföldre.

Errefelé élni, majd megérteni az összefüggéseket: bizo-
nyos időt kíván, jóllehet Magyarkanizsa, az itteni környék 
vajmi keveset különbözik a bennünket körülvevő dél-alföldi 
települések arculatától. (Kecskeméttől Temerinig, Zombortól 
Debrecenig majdnem egyformák a hajdan épült vidéki vasút-
állomások, járványkórházak, templomtornyok és paplakok, az 
egymásba kapaszkodó utcahálózatok, de még az udvarokon 
összekúpozott szénarakások is.) Mégis, a kanizsaias szemlélet 
mintegy „átitatja” az itt élőket. Különösen az avultabb eszű-
eket, akiknek száraz szemében már nehezebben gyülemlik a 
könny. Értik a várost, a sajátos auráját, a miliőt. Hogy ki meny-
nyire dédelgeti, óvja ezt a kedves többletet – nagyban függ 
az adott ember egyéniségétől, értelmi-érzelmi képességeitől, 
vagy olykor a hangulatától. 

Meg kell barátkozni a gondolattal, hogy a síksági létben 
– bár az idő megállni látszik – sosincs két egyforma pillanat. 
Máshol az ott élők, vagy az oda vetődők jobbára az észlelé-
sükre hagyatkoznak. A látvány a mérvadó, az általánosságban 
megtapasztalható. Ezzel szemben Kanizsán és a környékün-

kön inkább az ingerek összessége, ami számít. Az ösztönös-
ség, a sejtetés a döntőbb.

Az előzőkben már taglaltam, hogy ez az a régió, ahol a 
rombolást követően mindig új valami fogantatik, amit rend 
szerint ismét elpusztít egy rá következő megrázkódtatás. Épí-
tés és pusztulás: kéz a kézben jár, évszázadok óta.

Emlékeznek arra a képre, ami a téglagyár régi kéményének 
ledőlése pillanatában készült? Megrendítő fotó. Mindig az jut 
eszembe róla, hogy ott, akkor, az a kémény agyoncsapta saját 
árnyékát. Mondanák a bölcsebbek: nem CSAK az árnyékát! 
Mást is. Sokkal fontosabbat. Igazuk lenne.

Mindazonáltal nálunk, ahol a tér uralkodik a tömeg helyett, 
a legkisebb változás erősen befolyásolja a látványt. Átrajzoló-
dik a táj. Szúrjunk le a hófödte szántóföldre egy kicsit hosz-
szabb karót, döfjünk nyársat a legelő közepére! Mint tájkép-
festők vásznán a gémeskút, úgy fog virítani a semmiben.

A Dél-Alföldön a megfogant szándéknak – az erős impul-
zusok révén – mindig megmarad a lenyomata. Olyasmit pro-
dukáló erő ez, ami – még ha tapinthatóan, fi zikailag meg sem 
valósulna az akarat – akkor is örökre benne marad a levegő-
ben. Beleég az adott helybe.

Ennek leginkább bizonyító tétele – a bennünket körülöle-
lő árnyékokban keresendő. A napsütötte, fényes tájékunkon 
ellentételezésként mindig megjelenik az árnyék. A világosra 
vetülő sötétség csipkézettsége, játéka, a geometriai formákat 
eluraló látványa vékonyan ugyan, de mintha láttatná az adott 
építményeink síkba leképeződő, gyakran bizony torzult alak-
zatait. Nem csak látjuk. Hűsét is érezhetjük bőrünkön. Az ut-
cáink szélesek, a szemközti házsor árnyképét krétával lehetne 
megrajzolni. Magányos esti sétáinkon ügyeljünk kicsit a lá-
bunk elé! Vad, össze-összecsúszó, groteszk alakzatok tolulnak 
egymásra. Felidézik a meg nem történtet, ami viszont egyszer 
létrejöhetett volna. Járulékos tényező ugyan az árnyék, meg-
foghatatlan, de ugyanúgy része a szemünkkel látott dolgok-
nak, mint a megtapintható, szilárd testek.

Ezért látjuk hosszabbnak nyári éjjeleken a Városháza meg-
bicsaklott sziluettjét. A meghosszabbodó árnyak az építéskor 
lespórolt torony helyén is nyúladózón vetülnek a Kisparkra. 
Tűhegyes sötét csíkok rojtozzák az aszfaltot: megannyi tető-
dísz, meg nem valósult taréj, cikornya helyét jelöli ki az éj-
szaka. 

Ezért olyan jelentéktelenül keskenyek az újsütetű, sokeme-
letes, tájidegen építményeinket körülölelő sötét sávok. Azok 
az árnyékok a még emberi léptékkel mérhető, az egykorvolt 
küblis, paraszti, gazdaházak, lehúzott rolós szatócsüzletek ár-
nyai. Minden kivágott fára utal, az út menti lombokat mozgató 
széltől rázkódó, egybekapaszkodó lombok tépett hűvöse, ami 
alá olyan jóleső odaállni! Ekkor jár át bennünket az imént em-
legetett csoda.

Figyeljünk oda! 
Már hallani vélem a kétkedőket. Szájukat elhúzva mond-

ják, hisz ez mind csak az utcalámpák, a közvilágítás, meg az 
éppen regnáló holdfázis képlékeny színdarabi látványa! Köze 
sincs a múlt valóságához!

Mondhatnak bármit… 
Az éjszaka sosem hagyja befolyásolni magát.    

Pósa Károly

Hány tornya van Kanizsának? – III. rész
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A Magyarkanizsa község nyilvános elisme-
réseiről szóló rendelet 11. szakasza (Magyar-
kanizsa Község Hivatalos Lapja, 9/14. sz.) 
alapján a magyarkanizsai polgármester kiírja 
az alábbi

Pályázatot
Magyarkanizsa község nyilvános elismeré-

seire való jelölések megtételére:
1. A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG 

DÍSZPOLGÁRA cím a Szerb Köztársaság ál-
lampolgárainak adományozható, valamint más 
országbeli állampolgároknak, akik kiemelkedő 
érdemeket szereztek az önkormányzat fejlesztés-
ében és a gazdaság, a tudomány, a művelődés, az 
oktatás, az egészség- és szociális védelem fejlő-
déséhez való hozzájárulás vagy egyebek terén, 
valamint másfajta különleges érdemekről tettek 
tanúbizonyságot. 

2. PRO URBE érdemérem Magyarkanizsa 
község területén levő lakóhelyű, illetve székhelyű 
természetes és jogi személyeknek adományozha-
tó.

PRO URBE érdemérem egyes személyeknek, 
állampolgárok csoportjának, vállalatoknak és 
egyéb szervezeteknek adományozható az önkor-
mányzat fejlődését szolgáló gazdasági, oktatási, 
egészségügyi, szociális védelemi, művelődési, 
testnevelési és a társadalmi élet egyéb területén 
kifejtett odaadó szerepvállalásért és kiemelkedő 
teljesítményekért.

A PRO URBE érdeméremmel pénzjutalom 
jár együtt.

3. Köszönő oklevél Magyarkanizsa község 
területén levő lakóhelyű, illetve székhelyű termé-
szetes és jogi személyeknek, valamint külföldi 
természetes és jogi személyeknek adományozha-
tó a Magyarkanizsa község bel- és külföldi ered-
ményességéhez való hozzájárulásért, valamint 
Magyarkanizsa községnek vagy Magyarkanizsa 
község lakosságának nyújtott segítségért.  

A jelöléseket 2014. augusztus 31-éig az aláb-
bi címre kell benyújtani:

Magyarkanizsa község
(Nyilvános elismeréseket adományozó 

bizottság) 
Fő tér 1.

24420 Magyarkanizsa
Elismerésre jelölést tenni Magyarkanizsa köz-

ségbeli lakosok és a község területén működő 
jogi személyek jogosultak. 

A jelölésnek magában kell foglalnia a jelölt 
természetes vagy jogi személy adatait és a jelölés 
rövid indokolását. 

A pályázatot a magyarkanizsai önkormányzat 
hivatalos honlapján, a helyi közösségek hirdető-
tábláján és a helyi tájékoztatási eszközökben kell 
közzétenni.

Dr. Bimbó Mihály
magyarkanizsai polgármester

Az Új Kanizsai Újság hasábjain a magyarkanizsai egyletek sorában jó egy hó-
napja írtam a sportegylet létrejöttének nehézségeiről. Persze egy feltörekvő, polgári-
asodásra vágyó városkában nem a sportegyletek viszik a prímet – erre a híres-neves 
Tűzoltó Egylet, vagy a hozzá hasonlók lennének talán alkalmasak, és még kevésbé 
nem az olyanok, mint amilyenről jelen írásomban szándékozok értekezni. 

Jó száz évvel ezelőtt ugyanis, a Pósa József szerkesztésében megjelenő Kani-
zsai Ellenőr 1912. évi egyik szeptemberi számában egy egész oldalnyi terjedelmet 
szántak arra, hogy érdekességként különböző nagyvilági klubokat, egyesületeket 
ismertessenek. Így eshetett meg, hogy a Garasosok klubja, a Naplopók Permanens 
klubja, a Sóhajok klubja vagy a New York-i Végtelenül boldogok klubja mellett 
feltűnt egy helybéli nem megszokott, mi több „agyament” társaság is. Ez pedig nem 
volt más, mint az abban az időben a várossal együtt virágzását élő magyarkanizsai 
extravagáns Haj- és szakállnövesztő egylet. 

A haj- és szakáll-
növesztők faramuci 
társaságába nem volt 
könnyű bejutni. A je-
löltnek ugyanis, egy 
próba alkalmával az 
összes tagot az asztal 
alá kellett inni úgy, 
hogy közben neki jó-
zannak kellett marad-
nia. Ez pedig a tapasz-
talt és érdemes elnök, 
valamint a tagság ké-
pességeit fi gyelembe 
véve csaknem lehetet-

len vállalkozásnak tűnt. E felvételi feltételhez képest szintén hajmeresztőnek tűnik 
azon egyletbeli szabály is, hogy a gyűlésekre ugyanakkor a tagoknak feleségeiket 
is el kellett hozni! Csak zárójelben és csak csendben jegyzem meg, hogy azok igen 
belevaló asszonyok lehettek. 

Folytatva a nevezetes egyesület bemutatását, hadd mondjam el, hogy az egyesü-
letnek külön zászlaja és külön saját egy tagból álló zenekara volt, mely a gyűléseken 
a háttérzenét szolgáltatta. Hogy az asszonyok milyen mértékben vették ki részüket 
e gyűlésekből az ismeretlen, de tény az, hogy ezek a gyűlések éjfél előtt és józan 
állapotban semmiképpen sem értek véget. És persze eddig nem szóltam az egyik 
leglényegesebb tagsági követelményről: a klubtagoknak kötelessége volt hajukat és 
szakállukat megnöveszteni! Ez utóbbi persze a nőkre nem vonatkozott, meg arra 
sem, aki a felmentés gyanánt egy birkát s tekintélyes bormennyiséget biztosított az 
elnökség részére. 

Az egyletnek pénztárnoka – miből következtetve vagyona – is volt, aki a pénz-
tárvizsgálatnál az egylet tagjait feleségestől-leányostól köteles volt a megvendégelés 
mellett teljesen berúgatni. Az elnöknek külön privilégiumai voltak: neki még az asz-
szonyoknak is engedelmeskedniük kellett. Az elnököt leinni tilos volt, de egyébként 
is képtelenségnek számított. Az egylet zászlajára a legjózanabb tag (általában vala-
melyik asszony) vigyázott. Az egylet találkozóira idegeneknek a bemenet szigorúan 
tilos volt, ám ha mégis bejutottak, a kijövetel már sokkal egyszerűbben és köny-
nyebben történt… a fennen ecsetelt játékszabályokat ismerve semmiképpen sem 
szárazon…  

Adalék: A mellékelt korabeli fotográfi át Gyulaffy Lajos készítette. Rajta asztal-
terítőbe van belevarrva az egyletzászló. Érdekességként jelentsük ki, hogy a zászlón 
virító nagyszakállú „manóhoz” képest a tagok bizony nem viselnek szakállat – de 
hát ki a próféta saját hazájában? 

Valkay Zoltán

Gyújtópontban a 
magyarkanizsai Haj- 

és szakállnövesztő egylet
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Csütörtöki hetipiacon némi nyári almával elláttuk magunkat az 
útra. Fityók pálinka mellé, ami fertőtleníti reggeli előtt a gyomrot. 
Az Újvidék–Szeged busz időben érkezett. Talán tíz percet vártunk. 
Utas ha volt három, rajtunk kívül. Valahonnan fekete, bordáit mu-
togató kóbor kutya vetődött a csomagjaink mellé. Kiszaglászta 
reggelinket, ami csupán vajas szendvicsből állt, közé pulykaszalá-
mi rejtve. Fejenként három szelet. Nagy, okos, fekete szemeivel es-
deklően nézett a kutyus. Papp tanár úr Hammurabi névre hallgató 
kutyája volt ilyen, délcegebb korában. Ezt valaki kizárta a házból. 
Szomorú szemeiből szinte könnyek hullottak, mintha kérte volna, 
hogy adjunk valamit. Kerülgette az elemózsiás vászonszatyrot. 
Dörgölőzött, könyörgött. 

– Adjuk oda a reggelinket! – szólt először a kutyaszerető Mária.
– Szívesen. Nekem Harkányig elég lesz egy szendvics. Kettőt 

odaadok.
A nagy fekete eb mintha értette volna szavunkat, örömugrálás-

ba kezdett.
– No, várj csak! Tied lesz mindkettőnk reggelije!
A szendvicseket nem kellett kettétörni. Két harapással benyelte.
– Ne siess annyira! Nem esszük el előled!
Hálás szemekkel nézett ránk. Érezte tán a másik két szendvics 

illatát.
– Többet nem kapsz, eridj Isten hírével!
Körülfutotta a pakkokat. Talán így köszönte meg a falatokat. 

Befutott a „szegedi gyors”, ezen a napon volt hely rajta bőven. 
Hétvégeken óriási a tömeg a röszkei határátkelőn. Öt órát is kell 
várni az átkelésre. Szorgalmasak a magyar határőrök és vámosok! 
Ideát percek alatt átengedik az utast. Most az egyszer sikerült be-
érni a békéscsaba–pécsi gyorsjáratot. Két perccel az indulás előtt. 
Aki nyáron utazik odaátra, készüljön fel hosszabb várakozásra a 
határon. Avagy gyalogoljon át a két határ között egy kilométert 
és kéredzkedjen fel egy már átjutott járműre. Szegedig már csak 
negyed óra az út. 

Kényelmesen elhelyezkedve a buszban már nem is kellett a 
maradék reggeli. Meghúztuk a fi tyókot. Jólesett a fi nom szilvapá-
linka. Kicsit szagos volt. Az utasok zöme elől ült, nem érezhette. 
Délutáni forróságban érkeztünk a harkányi főutcára. A buszmeg-
állótól néhány háznyira étterem. Negyed óra még a menüosztás 
idejéből. Háromféle fogást kínáltak. Leves, párizsi csirkemell, 

palacsinta. Megmaradt pálinkánkat lopva kiittuk. Jöhetett a meg-
érdemelt reggeli-ebéd. Kiadós volt és ízletes. Bort hozzá negyedá-
ron az üzletben vásároltunk. Pár nap alatt elszopogatva, lehűtve. 
Szállásadó gazdánk, Ernő és felesége már várt minket. A bojlerben 
meleg víz, az ágy megvetve, saját készítésű házi pálinka és bor a 
messziről jött vendégnek. Hat éve minden nyáron így várnak ben-
nünket. Ők is nyugdíjasok, ám jól jön egy kis mellékes, amit az 
unokákra szánnak.

Lefürödtünk. Az elfogyasztott ebédre jól esett a pincehideg po-
hár pálinka. Befejezésül a fi nom házi bor.

– Ezt csak a vendég és mi isszuk! Eladásra nincs belőle, mert 
az a két-három hektó, amit évente kipréselek a kertben pompázó 
szőlőfürtökből, házi fogyasztásra épp elég. No, és a halászléhez, 
amit nagyon szeretünk. Persze, a hal meg szeret a borban úszni! 

Felüdülve a két utcával odébb élő hűséges Boni kutyához in-
dultunk. Középtermetű, bodor szőrű, gyönyörű, nyolcéves kutya. 
Évente egyszer, ha Harkányban üdülünk, kötelezően meglátogat-
juk. A református templom árnyékában, amelyen hatalmas gólya-
fészek díszeleg, idén három gólyafi vel, ballagunk Boni felé. Két 
házzal errébb halkan hívom, kimondom a nevét. Mindig a hatal-
mas ház folyosóján pihen. Ha cigány jár arra, éktelenül megugatja 
a míves kerítésen át. Aztán lenyugszik. Alig ejtettem ki a nevét, 
kidugta orrát a vasrácson. Lépteinket messziről ismeri. Tavaly jár-
tunk nála utoljára. 

– Hát szevasz, Boni! – hajoltam hozzá a vasrácshoz. Feltartotta 
üdvözlésre jobb első lábát, homlokomra nyalt, és vakarásra heve-
redett a kerítés tövébe.

Mária jöttére, aki öt lépéssel hátrábbról érkezett, felugrott. Fi-
nom nyüszítéssel üdvözölte.  Tőle kapja, amíg ott vagyunk, a  fi -
nom falatokat minden délután. Mintha mindig éhes volna, pedig a 
gazdája ellátja a legfi nomabb falatokkal. Most is szívrepesve várja 
a megmaradt két szendvicset. Izgatja a vaj átható illata meg a sza-
lámi. Mind megeszi. Lenyalja a papírost meg Mária ujjait. Aztán 
beáll hátvakarászatra. Szemeit lehunyja, liheg a páradús levegő-
ben, ami közeli vihar érkezését hirdeti. Pécs felől, a Tenkes hegy 
ormán, gomolyfelhők gyülekeznek, felüdíteni, meglocsolni a tájat. 
Bár azt ígérte a meteorológia. Nem mindig van igazuk. Ma még az 
út porát se verte el egy kiadós eső. Csak fenyegetőzött. No, majd 
az éjszaka! Csápek József
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2014. augusztus 22., péntek
10 óra: Könyvbemutató – Dr. Klimó 
Attila: A százéves Gyógyfürdő
17 óra: Könyvbemutató – Dr. Klimó 
Attila: A százéves Gyógyfürdő

2014. augusztus 23., szombat
10 órakor: Mezőgazdasági műsor/
Poljoprivredna emisija: U našem 
ataru
17 órakor: A Nagyakanizsai Városi 
Vegyeskar koncertje a Szent Őran-
gyalok templomban (ism.)
19 órakor: Magyarkanizsai Körkép 
– Kanjiška panorama (ism.)

2014. augusztus 24., vasárnap
10 órakor: A fény a szívedben van – 
A hajdújárási, óbecsei és csantavéri 
gyermekek produkciói (ism.)
17 órakor: Könyvbemutató – Dr. 
Klimó Attila: A százéves Gyógyfür-
dő
19 órakor: Magyarkanizsai Körkép 
– Kanjiška panorama (ism.)

2014. augusztus 25., hétfő
10 óra: Mezőgazdasági műsor/pol-
joprivredna emisija: U našem ataru 
17 óra: Mezőgazdasági műsor/pol-
joprivredna emisija: U našem ataru

2014. augusztus 26., kedd
10 órakor: Jazz koncert a Regionális 
Kreatív Műhely szervezésében
17 órakor: Jazz koncert a Regionális 
Kreatív Műhely szervezésében
19 órakor: Mozaik – a törökkanizsai 
televízió heti műsora

2014. augusztus 27., szerda
10 órakor: Mester Sándor gitár-
művész koncertje Magyarkanizsán 
(ism.)
15 órától másnap 12 óráig folya-
matosan Magyarkanizsai Körkép – 
Kanjiška panorama

Te is szomorkodtál, amikor leszakadt 
az ég és elmosta a Kanizsa fesztet? Te is 
szomorúan kullogtál haza a zuhogó eső-
ben, amikor megtudtad, hogy katasztrófa-
helyzetre hivatkozva, a kedvenc együtte-
sed koncertje elmaradt? Csalódásod talán 
csak azért ilyen óriási, mert régóta nem 
bulizhatsz egy jót Zentán az Ifjúsági Já-
tékokon. Sokunknak hiányzik már egy jó 
fesztiválos hangulat, ahol fejrázva sikítoz-
hatunk az első sorban egy jó társaságban, 
igazi élő zenét hallgatva a szabad ég alatt. 
Ha szeretnéd Te is bepótolni a Road kon-
certet, amit a vihar sajnos elmosott és él-
vezni a nyár utolsó nagy fesztiválját, ahol 
a haverokkal még tombolhatsz egy jót a 
sulikezdés előtt, akkor gyere Te is el Sze-
gedre, a SZIN-re!

A Szegedi Ifjúsági Napok már nagy 
múltra tekint vissza, hiszen az első feszti-
vált még 1967-ban rendezték meg. Azóta 
is töretlen népszerűségét a kezdetekkor an-
nak is köszönhette, hogy vallási, politikai 
nézetbeli, valamint esztétikai okokból más 
rendezvényekről kitiltott együtteseknek is 
helyet biztosított és biztosít a mai napig is. 

Tisza-part, napsütés, behűtött sör, 
jó hangulatú baráti társaságok, hajna-
lig tartó bulik, őrületes zenei koncer-
tek, változatos és szórakoztató prog-
ramok… Röviden így jellemezhetnénk a 
napfény városának idilli környezetében – 
az Újszegedi Partfürdőn – megrendezés-
re kerülő fesztiválját, ahol a Tisza hűsítő 
vizében is megmártózhatnak a látogatók 
két program között. 

Augusztus 26-án veszi kezdetét a SZIN 
5 napos programja, ahol 6 színpadon, 
összesen 90 zenekar és 80 DJ szórakoz-
tatja majd a közönséget. Már a 0. nap is 
őrületesnek ígérkezik, hiszen a Pendulum 
mellett fellép még többek között a 30Y, 
a Honeybeast, az Ocho Macho, a Bohe-
mian Betyars, valamint Bárány Attila és 
Sterbinszky is. A SZIN Nagyszínpadá-
nak főszereplői között ott lesz napjaink 
zenei világának sztárja, a brit slágergyá-
ros Example, illetve 
a meghatározó hazai 
fesztiválzenekarok kö-
zül a Punnany Massif, 
a Quimby, a Kiscsillag, 
a Vad Fruttik, a The 
Carbonfools, a Magna 
Cum Laude, a Brains, 
az Anima Sound Sys-
tem, a Csík Zenekar és 
a Republic is. 

Persze az elektronikus zenét kedvelők 
sem maradnak fellépők nélkül, hiszen a 
SZIN-re érkezik Franciaország legjobb 
dj-je; Quentin Mosimann is és rajta kívül 
a fellépők között lesz a New Level Empi-
re, Andro, Metzker Viktória, Newik, Edo 
Denova, Suck My Disco with Roberto & 
Kill The Pop, Drop The Cheese, Katapult 
DJ feat. Szasza, Dj Lennard, Dj Kincses 
és Dave Martin is.

A Road együttes is itt kárpótolja a 
Kanizsán pórul járt közönségét, hiszen 
szombaton, augusztus 30-án lép színpad-
ra, azon a napon amikor a Subscribe, a 
Kistehén, a Happy Gang és az Intim Tor-
na Illegál is. A punkrock zenét kedvelők 
is örülhetnek, mert ismét lesz Alvin és a 
Mókusok koncert is, igaz, ők a fesztivál 
második napján lépnek fel. Érdekesség, 
hogy a fesztiválon a Kozmix együttes is 
fellép, így sokunk fi atal kora elevenedhet 
itt meg egy-egy szám erejéig, aki pedig 
még több retrót szeretne, az látogasson el 
Dévényi Tibi bácsi fergeteges bulijára is, 
vagy tekintse meg a Happy Gang formá-
ció előadását. 

A teljes program már elérhető a http://
szin.org/timetable alatt vagy az összes 
fellépőt is megnézhetitek a http://szin.
org/fellepok webcímen. A napijegyek ára 
elővételben 5.000 Ft, helyszínen 6.000 Ft. 
A jegyekről és a megközelítésről többet 
megtudhatsz a http://szin.org honlapon.

Érdemes tehát meglátogatni a Kani-
zsától alig több mint 35 km-re lévő SZIN 
fesztivált, hogy felidézzük újra azokat a 
fesztiválozós napokat, amik annó Zentán 
voltak. 

Mi ott leszünk és ígérjük, beszámo-
lunk Nektek a hangulatról, a legjobb 
koncertekről, az ottani árakról és lehe-
tőségekről valamint megkérdezünk pár 
kanizsait is, hogy hogyan érzi magát a 
SZIN-en. Gyertek el Ti is, hogy minél 
többen legyünk Vajdaságból!

Gutási Gábor
http://ggwebsite.com

Jó hír azoknak, akik lemaradtak a 
Kanizsa fesztről
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Szilvaleves
Hozzávalók:  50 dkg szilva, 1 pohár natúr 
joghurt, 2 evőkanál liszt, 1 kávéskanál fahéj, 
1 vaníliarúd, szegfűszeg, 2 evőkanál cukor 
vagy méz, csipetnyi só, 1 kisebb citrom re-
szelt héja, néhány csepp rum.

Elkészítés: A szilvát alaposan mossuk meg, 
magozzuk ki, és öntsük fel annyi vízzel, hogy 
ellepje. Tegyük bele a vaníliarudat, a cukrot, 
a fahéjat, a reszelt citromhéjat, a szegfűsze-
get és a sót, majd forraljuk fel. Közben a lisz-
tet keverjük simára a joghurttal. Ha a szilva 
megpuhult, habarjuk be a lisztes joghurtos 
keverékkel. Aromaként néhány csepp rum-
mal ízesíthetjük – ízlés szerint. A fogyasztá-
sig hűtőszekrényben tároljuk.

Szilvás krémes
Hozzávalók: 1,25 kg szilva, 3 dkg mar-
garin, 2 evőkanál zsemlemorzsa, 1 evőka-
nál cukor, fahéj. Piskótához: 9 db tojás, 9 
evőkanál cukor, 9 evőkanál liszt, 1 csomag 
sütőpor, 1 evőkanál kakaó. Krémhez: 1 cso-
mag vaníliás pudingpor, 4 dl tej, 4 evőkanál 
cukor, 25 dkg margarin, 20 dkg porcukor. 
Tetejére: 6-8 dkg reszelt étcsokoládé. 

Elkészítése: A szilvát megmossuk, ki-
magozzuk. Egy nagy tepsit sütőpapírral 
kibélelünk, margarinnal megkenjük, majd 
zsemlemorzsával meghintjük. A fél szilvá-
kat üregükkel felfelé rárakjuk, a cukorral 
megszórjuk, fahéjjal meghintjük. Elké-
szítjük a piskótatésztát. A tojásokat szétvá-
lasztjuk a sárgáját a cukorral fehéredésig 
keverjük, hozzáadjuk a lisztet az átszitált 
sütőport. A tojások fehérjéből kemény ha-
bot verünk, majd óvatosan beleforgatjuk 
a tojássárgás masszába. Egyneművé ke-
verjük. A krém 2/3-át a szilvára öntjük és 
egyenletesen elsimítjuk. A maradék masz-
szába 1 evőkanál kakaóport keverünk, és 
a fehér tésztára csurgatjuk, majd egy kicsit 
bele is keverjük egy pálcikával. 180 fokra 
előmelegített sütőben 25-30 perc alatt kész-
re sütjük. A krémhez a vaníliás pudingpor-
ból a cukorral tejjel sűrű pudingot főzünk, 
majd kihűtjük.
Amíg hűl, a margarint a porcukorral habosra 
keverjük. A langyos kihűlt pudingot aprán-
ként hozzákeverjük a margarinhoz és a tész-
ta tetejére kenjük. A tetejét csokiforgáccsal 
díszítjük.

Csirkehús szilvával
Hozzávalók: 2 felső csirkecomb, 1 zúza, 
10 szilva, 2 nagyobb cikk fokhagyma, 1 dl 
fehérbor, só, bors, szárított majoránna, kis 
csokor petrezselyemzöld, kevés olaj. A kö-
rethez: 17 dkg rizs, 1 szegfűszeg, 1 kis darab 
fahéj, csipetnyi köménymag, kevés olaj, só.
Elkészítése: A combokat, a kettőbe vágott  
zúzát átmossuk, leszárítjuk, sózzuk, borsoz-
zuk. A felforrósított olajon kissé megpirítjuk 
a forgácsokra vágott fokhagymát, vigyázva, 
hogy ne égjen meg, majd a húsokat fehére-
désig pirítjuk a fokhagymás olajban. Ezután 
a húsokat egy hőálló edénybe helyezzük, 
ráöntjük a fokhagymás olajat, hozzáadjuk 
a kimagozott, felezett szilvát, megszórjuk 
a majoránnával, kissé még megsózzuk, fel-
öntjük a borral, és lefödve, előmelegített sü-
tőben, 20–25 perc alatt puhára pároljuk. Mi-
után megpuhult, zsírjára sütjük. A körethez: 
A rizst átmossuk, fél órára beáztatjuk. Kevés 
forró olajon megpirítunk egy szegfűszeget, 
1 kisebb fahéjdarabot, egy csipet köményt, 
amíg illatozni kezdenek. Hozzáadjuk a rizst, 
sózzuk, felöntjük vízzel, lefödve puhára pá-
roljuk.

Szilvapuding
Hozzávalók: 1 kg szilva, 5 dl tejszín, 5-6 
evőkanál cukor, 2 kávéskanál fahéj, 1 kisebb 
citrom reszelt héja, 1 vaníliarúd, 1 csomag 
zselatin.
Elkészítés: A szilvaszemeket alaposan mos-
suk meg, és magozzuk ki. Helyezzük egy lá-
bosba, és öntsük fel annyi vízzel, hogy ellep-
je. Tegyük bele a cukrot, a fahéjat, a reszelt 
citromhéjat és a vaníliarudat, majd néhány 
percig pároljuk. Botmixerrel pépesítsük. 
Közben a zselatint elkeverjük 2 dl vízzel, a 
hideg tejszínt pedig kemény habbá verjük. 
Adjuk a szilvaturmixhoz mindkettőt, és 
alaposan keverjük össze. Öntsük pudingos 
tálkákba, vagy poharakba, és hűtsük le. Tá-
laláskor gyümölcsökkel, tejszínhabbal, os-
tyával, vagy reszelt csokoládéval díszítjük.

Szilvából készült fi nomságok
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A bejelentkezés kötelező!
Nyitva: 06-19 óráig (szünnap: hétfő-kedd).

tel: +381/24/875-501 mob: +381/63/7488-149
@salas-tandari.cominfo www.salas-tandari.com

Kedvezmények: lubtag nak: 50%lubtaglubtag
(20 jegy, -20% halra),napi engedmény
35% - a 65 évnél idősebbek, nyugdíjasok, ifik, nők,
rokkantak részére, 60% - gyer ek k (15 évig).m e neke

A Fishmania horgásztó rovata

www.metalmania.rs

BOLDOG PÁROK BOLDOG PÁROK 
A TANYÁN
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Az M-Plusz Táncklub min-
den évben intenzív nyári tánc-
kurzust szervez kezdő, haladó 
és versenyző táncosok részére. 
A táncot szerető és tanulni vá-
gyó gyerekek körében nagyon 
népszerűek ezek a kurzusok. 
Az idei évben mintegy 45 gye-
rek vett rész ezen a hagyomá-
nyos edzőtáboron Magyarkani-
zsáról, Horgosról és Zentáról.

A tánchét befejezésekor 
– jelen esetben augusztus 4- én – egy bemutatóra került sor, 
ahol közönség előtt mutatták be a kurzus résztvevői, hogy mi 
mindennel gazdagodtak az elmúlt hét során, majd végeze-
tül minden résztvevő diplomát kapott. Előtte azonban dolgos 
nyolc napot töltöttek együtt a résztvevők az M-Plusz táncklub 
edzőivel Rácz Ágnessel, Ivković Annával, Sóti Erzsébettel és 
vendégelőadókkal: Tamaši Jevtić Svetlanával, Tamási Igorral, 
Vegera Andrással és dr. Kiszelyné Czibik Tündével. 

Hat koreog-
ráfi át tanultak a 
gyerekek a rendel-
kezésükre álló idő-
ben, a programok 
között a hagyomá-
nyos diszkótánc, 
hip hop, modern 
technika, akroba-
tika, erőnléti és 
állóképesség-fej-

lesztés valamint streching sze-
repeltek.      

A tánckurzus céljai között 
szerepelt a tánc megszeretteté-
se, bármilyen formában, bármi-
lyen korosztály számára. Fon-
tos a fi atalok minél szélesebb 
körében elterjeszteni ennek a 
szép sportágnak, illetve időtöl-
tésnek a szeretetét, hogy ezáltal 
tért nyerjenek jellemformáló, 
hasznos tulajdonságai, mint 

példálul a fegyelem, a tisztelet..
A tánckurzuson elsajátított lépéseket és korográfi ákat a ver-

senyzői csoport hamarosan bemutatja az Europa Open 2014 el-
nevezésű nemzetközi moderntánc versenyen, amely november 
29-én kerül megrendezésre Magyarkanizsán.

Bödő Marianna

Az oromhegyesi Mustang Egyesület immár harmadik alkalommal szer-
vezte meg a Betyárképző tábort. Az előző évekhez hasonlóan, idén is válto-
zatos programok várták a táborlakókat: megismerkedtek a lótartás, -gondozás 
rejtelmeivel, kézműves foglalkozásokon vettek részt, elsajátították a lovaglás 
alapjait, a Magyarkanizsai Vöröskereszt jóvoltából elsősegélynyújtási isme-
reteket szereztek és nem utolsósorban a járás élővilágát is tanulmányozták. A 
szervezők nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a szórakozás mellett környe-
zettudatos életmódra neveljék a résztvevőket.  

TI

Befejeződött az M-Plusz 
nyári intenzív tánckurzusa

Idén is volt Betyárképző tábor!

A résztvevők

Szabados Ivett – Szeles László Youth csoport
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Birkózás
Ifjúsági világbajnokság, 

Zágráb
A Zágrábban rendezett kötöttfogású 

ifjúsági világbajnokságon az országos vá-
logatott színeiben fellépett Slejher Tamás 
(74 kg) a magyarkanizsai Potisje birkózó-
ja. Slejher az első fordulóban legyőzte a 
görög Arteniant, de a második fordulóban 
vereséget szenvedett a grúz Bolkvadzetól 
és a tizenegyedik helyen végzett.

Strandröplabda
Magyarkanizsa 2014

A hétvégén a magyarkanizsai Tisza-
parti strandon rendezték meg az országos 
strandröplabda liga tizenegyedik fordu-
lóját. Két napon keresztül strandröplabda 
iskolát is tartottak a gyerekek részére 14 
éves korig, mintegy száz résztvevővel, 
melyeket Vladimir Grbić olimpiai bajnok, 
az országos Röplabda Szövet-
ség alelnöke vezetett. Eredmé-
nyek, nők: 

A harmadik helyért: Isido-
ra Egić/Milena Matić-Anja 
Anđelković/Aleksandra Alek-
sić 2:0 (21:17, 21:12). 

A döntő: Gorana Mrđan/
Teodora Trifunović–Kristina 
Vasić/Aleksandra Aleksić 2:0 
(21:18, 21:17).

Eredmények férfi ak:
A harmadik helyért: Raško 

Jovanović/Saša Surla–Dam-
jan Pušonj/Srđan Medan 2:1 
(21:16, 14:21, 15:11).

A döntő: Lazar Kolarević/
Ivan Lozić–Žorž Klašnić/
Nemanja Komar 2:0 (21:11, 21:17).

Összesítettben tizenegy forduló után a 
női mezőnyt az Aleksandra Frajtović/Nina 

Škarić páros vezeti 640 ponttal, míg a fér-
fi aknál a Miljan Kiković/Stefan Basta duó 
áll az élen 548 ponttal.

Lábtenisz-bajnokság
2014, Magyarkanizsa

 Bajnok a Gubi–Dobó páros
A hétvégén a magyarkanizsai strandon 

rendezték meg a már hagyományos páros 
lábtenisz-bajnokságot, amelyen összesen 
16 páros vett részt. Először a csoportmér-
kőzésekre került sor, majd a helyosztó és a 
dobogós helyekért játszott meccsek követ-
keztek. Íme, az eredmények:

Elődöntő: Lipták Csaba/Milan Ko-
vačević–Gubi Krisztián/Dobó Roland 1:2 
(9:21, 21:12, 15:21),  Lipták Zsolt/Papp 
Róbert–Nagy Némedi Dániel/Lackó Zsolt 
2:0 (21:15, 21:14).

A harmadik helyért: Lipták Csaba/Mi-
lan Kovačević– Nagy Némedi Dániel/Re-
mete Norbert 2:0 (21:7, 21:19). 

Döntő: Gubi Krisztián/Dobó Roland–
Lipták Zsolt/Papp Róbert 3:1 (20:22, 
21:17, 24:22, 21:18). 

A dobogós helyezettek serleget és ér-
met, minden résztvevő pedig oklevelet 
kapott. A rendezvény fő támogatói a Visa 
Prom és a Holker, valamint több vállalat 
illetve magánszemély különféle formában 
segítette a bajnokság zavartalan lebonyo-
lítását. 

Labdarúgás
A Potisje és a Metalmania 
felkészülése a bajnokságra
A szabadkai ligás magyarkanizsai Po-

tisje labdarúgó csapata július 12–én hazai 
környezetben, a Népkerti pályán kezdte 
meg a felkészülést az őszi idényre Puniša 
Memedović edző vezetésével. A csapat 
hetente hat edzést tartott és öt felkészülési 
mérkőzést játszott az őszi idény kezdeté-
ig. A barátságos mérkőzések eredményei: 
Potisje–Tisza (Adorján) 2:4, Potisje–Sloga 
(Tiszaszentmiklós) 0:2, Potisje–Elektro-
vojvodina (Szabadka) 1:1, Potisje–Jedinst-

vo (Martonos) 6:0, Potisje–Pa-
nonija 1:1. A játékoskeretben 
nem történt nagyobb változás, 
három játékos távozott a klub-
ból és négy új játékost igazolt 
le a klub. A Csóka csapatába 
igazolt Árokszállási Gergely 
és Dobó Rudolf, míg Takács 
Zsolt a martonosi Jedinstvo 
csapatába távozott. A Potis-
je újonnan leigazolt játéko-
sai Uroš Rogan a szabadkai 
Spartakból, Jovan Krušić az 
oroszlámosi Slavijaból, Nagy 
Tamás és Nagy Olívér a mar-
tonosi Jedinstvóból. Az átiga-
zolási időszak augusztus 31-
én jár le, de a kilátások szerint 

már nagyobb változás nem várható, így a 
következő tizenkilenc fős keret kezdi meg 
a bajnokságot: Lepes Viktor és Bohata 
Csaba kapusok, Stefan Barjaktarović, Pap-
dancsó Igor, Búza Attila, Ágoston Zsolt, 
Svetozar Lončar, Marjan Nikičić, Szögi 
László, Basa Attila, Balgó József, Nemanja 
Barjaktarović, Sarnyai Balázs, Apró Le-
vente, Davor Gavrić, Nagy Olívér, Nagy 

A dobogós helyezettek

A női és férfi  dobogósok

Bajnok a G
ubi–D

obó páros
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Tamás, Jovan Krušić és Uroš Rogan me-
zőnyjátékosok. A klubban adottak a meg-
felelő munkafeltételek, így a vezetőség 
célja az új idényben a szolid középhelye-
zés elérése és nem a ligából való kiesés el-
leni küzdelem. A Potisje továbbra is nagy 
hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre, 
így az első csapat mellett még öt korosz-
tályú csapatot szerepeltet a különböző 
bajnokságokban. A serdülőcsapat Szabó 
Árpád, a fi atalabb pionír csapat Vajda Fán-
gyó edző vezetésével a Szabadkai minősé-
gi ligában, a pionír csapat Vajda Fángyó, a 
legfi atalabb pionír csapat Svetozar Lončar 
edző vezetésével a Magyarkanizsa–Zen-
ta–Ada községközi ligában szerepel, míg 
a kezdőkkel a labdarúgó iskolában Búza 
Attila foglalkozik. 

A II. liga északi csoportjában szereplő 
magyarkanizsai Metalmania női csapata 
július 26-án Vajda Fángyó edző vezetésé-
vel a Népkerti pályán, heti négy edzéssel 
kezdte meg a felkészülést az következő 
bajnoki idényre. Ami a játékoskeretet il-
leti, a klubból távozott Dunja Jozić, míg 
Kovács Zolna felhagyott az aktív labdarú-
gással. Mivel az átigazolási időszak még 
nem fejeződött be, a klub tervei között sze-
repel egy kapuvédő és egy mezőnyjátékos 
leigazolása, ami jelenleg még folyamatban 
van. Az őszi idényre a következő húsz já-
tékos áll a klub rendelkezésére: Szanka 
Evelin kapuvédő, Balázs Bettina, Körmö-
ci Csilla, Terényi Emese, Kovács Izabella, 
Totajev Orsolya, Jevtinija Anastasijević, 
Vass Noémi, Hézső Brigitta, Kiss Bianka, 
Kovács Hargita, Hevér Kitti, Szögi Csil-
la, Sanja Ivošević, Sóti Réka, valamint a 
serdülőcsapatból Mariana Čuvik, Kovács 
Dorottya, Csizmadia Molly, Sándor Médi 
és Vinter Barbara mezőnyjátékosok. A 
Metalmania három utánpótlás korosztá-
lyú országos válogatottkeret játékossal 
rendelkezik, Balázs Bettina az U-19-es, 
Sanja Ivošević és Vass Noémi az U-17-es 
válogatottkeret tagja. A csapat eddig két 
barátságos mérkőzést játszott le a magyar-
országi Dunaújváros csapatával, először 
hazai pályán 3:3-as, majd Palicson 4:4-

es döntetlen eredménnyel. Az őszi idény 
kezdetéig még két barátságos mérkőzés 
lejátszását tervezik, a szabadkai Spartacus 
második csapata és zsablyai Bácska ellen. 
Az elmúlt bajnoki idényben a Metalmania 
csapata a felsőházban fejezte be a bajnok-
ságot és Vajdaság tartományi kupadöntőt 
játszott, ahol az elsőligás újvidéki Fruš-
kogorac csapatától szenvedett vereséget. 
A csapat, mint mindegyik klub, anyagi 
gondokkal küzd, de a nehézségek ellenére 
is, az elvégzett munka és edzések alapján, 
bíznak a sikeres és eredményes szereplés-
ben úgy a bajnokságban, mint a kupamér-
kőzéseken.       

Labdarúgás
Szabadkai liga, 1. forduló 
Magyarkanizsa: Potisje-Radnički 1905 

(Bajmok) 5:0 (4:0)
Népkerti pálya, 140 néző, vezette: 

Bursać (Szabadka). Góllövők: Apró a 8., 
Basa a 11., a 32.,  Balgó a 39., Búza a 47. 
percben.

Potisje: Lepes, N. Barjaktarović, Pap-
dancsó, S. Barjaktarović, Búza, Lončar 
(Szögi), Ágoston, Apró, Basa, Sarnyai, 
Balgó.   

Radnički 1905: Merković, Horvát, 
Lengyel, Janjić, Rudić Vranić, Pejić, Ma-
rinković, Đorđević.

A hazaiak bizakodva és nagy remé-
nyekkel kezdték meg egy idény után új-
ból szereplésüket a Szabadkai ligában. A 
vendégek csak nyolc játékossal érkeztek 
meg a mérkőzésre, így a két újonc csapat 
találkozóját a hazaiak nagyarányú győze-
lemmel nyerték meg. A gólgyártást Apró 
kezdte meg, aki a félpályáról indulva lefu-
totta a védőket és a bal alsó sarokba lőtte 
a labdát, megszerezve a hazaiak vezetését. 
Három perc múlva Basa két gólra növelte 
a hazaiak előnyét, miután a tizenhatos vo-
naláról félmagas lövéssel talált a kapu jobb 
felébe. A harmadik gólra jó húsz percet 
kellett várni, amikor a védőkről kipattanó 
labdát Basa közelről lőtte a jobb sarokba. 
A negyedik találatot Balgó szerezte az első 
félidő hajrájában, aki a tizenegyes kör-

nyékéről bombázott a bal felső sarokba. A 
mérkőzés végeredményét a második félidő 
kezdetén Búza állította be, az ötös vonal 
tájékáról lapos lövése a jobb alsó sarokba 
talált. Az ötvenedik percben a játékveze-
tő félbeszakította a mérkőzést, amikor a 
vendégek játékosa Rudić Vranić egy csel-
sorozat után megsérült és így a vendégek 
hét játékosra maradva nem folytathatták a 
játékot. A mérkőzés ideje alatt állandóan a 
hazaiak támadtak és játszottak fölényben, 
rengeteg gólhelyzetet teremtettek és még 
nagyobb arányban is győzhettek volna. A 
sportszerű mérkőzésen a játékvezető nem 
mutatott fel egyetlen sárgalapot sem.   

L. E.

Labdarúgás
Vajdasági Liga – Bácskai 

csoport
Adorján: Tisza–Verbász 2:0
Adorjáni pálya, 150 néző, vezette: Đu-

mić (Topolya)
Tisza: Bošnjak, Maslovara (Mandić), 

Bátor, Győri A., Vojvodić, Tandari, Miš-
ković K. (Nagy Z.), Baštovanov, Živković, 
Milenković, Plavšić (Lackó Zs.).

Verbász: Јоvičić, Nagy, Radovanović, 
Krneta (V. Marčeta), Hodonicki, Rodić, 
Jovanović, Stanić, Balabanović (Tepavče-
vić), Mačiženski, A. Marčetić (Bogovac).

A két együttes első egymás elleni talál-
kozóját a hazai szurkolók nagy érdeklő-
déssel várták, ugyanis a verbásziak most 
játszottak először a Tisza-parti faluban és 
kitűnő csapatként mutatkoztak be.

Gyönyörű napsütéses időben, kezdettől 
fogva a hazai zöld-fehérek játszottak me-
zőnyfölényben, gólhelyzetek is akadtak, 
de sorra kimaradtak egészen a 75. percig, 
amikor egy jobb oldali beadást Živković 
kapásból a hálóba juttatta. A hajrában a Ti-
sza-partiak fölénye még inkább kidombo-
rodott, a 86. percben ismét Živković futott 
el a balszélen és nagyszerű beadásra jókor 
érkezett Milenković és közelről a hálóba 
lőtt, ezzel bebiztosította csapata első győ-
zelmét az új idényben.

A találkozó végén a hazai szurkolók 
hosszan ünnepelték csapatukat, mert nagy 
küzdelemben sikerült legyőzniük a maga-
sabb ligákat is megjárt Verbász együttesét.

A Tisza B csapata az elmúlt hétvégén 
Tornyoson játszott előkészületi mérkőzést 
és 3:2 arányban legyőzte a hazai csapatot.

Bicskei M.

Edzésen a Potisje játékosai
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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
Vásárolok hagyatékot, használt 
bútorokat és minden felesleges 
tárgyat, ami a padláson, garázs-
ban, pincében található. Azonnal 
fi zetek.
Mob.: 063/804-35-16

Magyarkanizsán ház eladó a Koto-
ri u. 27. szám alatt.
Tel.: 874-894
Mob.: 063/8-663-084

Zentán diákok számára kiadó 2 
szobás, bútorozott lakás. Kedvez-
mény a fűtési szezonban.
Mob.: 063/85-00-307

Eladó bontott tégla, terméskő, tető-
cserép (tip2) és szalag falazóblokk.
Mob.: 063/814-62-72

Egy hold gyümölcsös eladó Hor-
goson a kiserdő mellett (sárgaba-
rack és körte). Három fázisú áram 
és vezetékes víz van.
Mob.: 060/08-73-167

Horgászfelszerelés, svéd mele-
gítő, autórádiók, fodros tollazatú 
galambok, olajradiátor eladó. 
Mob.: 063/897-06-19

Idős személyt házért, nyugdíjért 
gondoznék.
Mob.: 062/84-43-917

Eladó elektromos fűnyíró kisebb 
hibával. Ár: 1500 din.
Tel.: 876-427

Eladó Kanizsán rendezett, tiszta 
ház. Összkomfortos, legalizált.
Tel.: 024/792-394
Mob.: 064/478-45-16
Bálás bükkfa eladó.
Tel.: 024/4-877-616, 062/97-34-371

Szabadkán a Közgazdasági 
Egyetemhez közel kiadó diákok 
számára egy földszintes ház. Tar-
talmaz egyszobás bútorozott, és 
kétszobás félig bútorozott konyhá-
val ellátott helyiséget fürdőszobá-
val. Kábeltévé, 10Mb ADSL inter-
net. Fűtés többféle megoldásban. 
Érdeklődni minden nap 8–22 óráig 
a 064/617-4140-es telefonszámon.

Szegeden lakás kiadó a Mars té-
ren (a buszmegállónál) 2 diák szá-
mára. (A fűtés minimális).
Tel.: 024/4-878-205, 063/1-505-265

Magyarkanizsán a József Attila 
74. szám alatt porta eladó. Víz, 
villany van. Ár: 6500 euró.
Tel.: 024/4-878-205
Mob.: 069/1950-104

Magyarkanizsán eladó 3 szobás 
családi ház a Munkás utcában. 
Fürdőszoba, mellékhelyiségek, 
udvar, szép kert. Ár: 17000 euró.
Tel.: 024/539-097
Mob.: 065/55-39-097

Ház eladó Magyarkanizsán. Ko-
sovska u. 10. Gáz, kanalizáció, 
kábeltévé.
Tel.: 4877-810

Szegeden a Mars téren a busz-
megállónál két magyarkanizsai 
diák számára lakás kiadó.
Tel.: 024/4878205, 063/1505265

Eladó egy szobabicikli, egy eser-
nyőre csukható, nyári sportkocsi 
és egy babaágy matraccal együtt. 
Tel.: 063/84-96-008

Eladó lakás Magyarkanizsán a Fő 
utcán.
Tel.: 883-026
Mob.: 064/104-58-40

TERMÉK ÁR (din)
ZÖLDSÉG  30–80/csomó
SÁRGARÉPA  40–80/csomó 
VÖRÖSHAGYMA  40–60/kg
BURGONYA  30–40/kg
PADLIZSÁN  30–40/db
PAPRIKA  60–80/kg, 8–10/db
ERŐS PAPRIKA  5–10/db
UBORKA 40–80/kg
SPENÓT 50/csomó
KÁPOSZTA 40/kg
FEJES SALÁTA 30–50/db
PARADICSOM 50–70/kg
ZELLER  30–60/db
CÉKLA  50/kg
FŐZNI VALÓ KUKORICA 10–15/db
FOKHAGYMA 200–300/kg
GOMBA 220/kg
KARFIOL 100/kg
RETEK 20–30/csomó
SZILVA  30–50/kg 
SÁRGADINNYE 40/kg
GÖRÖGDINNYE  20–25/kg
KARALÁBÉ  20–40/db
TÖK  20–40/db
ZÖLDBAB  60–70/kg
ŐSZIBARACK  40–60/kg
ALMA 30–80/kg
SZŐLŐ  100–120/kg

KÖRTE 80–100/kg
DIÓBÉL  800–1000/kg
MOGYORÓ  800/kg
BAB  240–350/kg
ŐRÖLT PAPRIKA  600–800/kg
MÁK  600/kg
MÉZ  450–600/kg
HÁZI SAJT  450–700/kg
TEHÉNTÚRÓ  180/csomó, 350/kg
TEJSZÍN                              350–400/kg
TEJFÖL  50/2dl, 350/kg
TEJ  60–70/l
VAJALJA 500–600/kg
KECSKESAJT          800/kg
OLTOTT TÚRÓ 370–400/kg
TISZTÍTOTT CSIRKE  300–340/kg
CSIRKECOMB  380/kg
–HÁT, –SZÁRNY  300–450/kg
CSIRKEMELL  430/kg
CSIRKEMÁJ  450/kg
BIRKATÚRÓ  600/kg
HÁZI NYÚL  500/kg
PULYKAMELL       690/kg
PULYKACOMB          550/kg
PULYKASZÁRNY        450/kg
PULYKAHÁT              300/kg
TISZTÍTOTT PULYKA  550/kg
TOJÁS  8–11/db
HÁZI TÉSZTA           500/kg

PIACI HÍREK

K.A.

A felügyelőségi szolgálat felhív-
ja községünk lakosságát, hogy az 
elmúlt időszakban lehullott nagy 
mennyiségű csapadék miatt, foko-
zott fi gyelmet fordítsanak az utcai 
csapadékvíz-elvezető csatornák és 
átereszek karbantartására,  a bel-
víz- és talajvízkárok megelőzése 
céljából.

Az felügyelőség az őszi idő-
szakban hatványozott fi gyelmet 
fordít az utcai esővíz elvezető csa-
tornahálózat ellenőrzésére. Em-
lékeztetjük polgárainkat, hogy az 
ingatlanuk előtti közterület illetve 
a csatornák és átereszek karbantar-
tása mindenki saját kötelessége – a 
Magyarkanizsa község települése-
in való elvezetéséről szóló rendelet 
10. szakasza értelmében (Magyar-
kanizsa Község Hivatalos Lapja 
07/2005. sz.).

A felügyelőség a hanyag és gon-
datlan polgárokkal szemben szigo-
rú büntetőintézkedéseket foganato-
sít. 

Felhívás
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L A Z Í T S U N KL A Z Í T S U N K

A hét bolygóhatásai kellően feltöltik energiával 
és jó hangulattal, hogy a dolgok pozitív oldalát 
is lássa. A munkahelyén az eddigi megrekedések 
elhárítására új, zseniális ötletei támadnak.

A jelenlegi bolygóállás arra késztetheti, hogy a 
dolgok mélyére nézzen és hozzon egy határozott 
döntést, aminek már rég itt volt az ideje. Ebből 
most csak jól jöhet ki.

A munkája kapcsán új, előnyös szerződéskötésre 
van kilátás. Széleskörű meglátásának, objektivi-
tásának köszönhetően a karrierjében emelkedés 
jelei mutatkoznak a hét során.

Ebben az időszakban sok energiát fektet az elképze-
lései kivitelezésébe. Olykor vegyes érzések ébred-
nek önben az ügyei kapcsán. Ne hagyja magát meg-
ingatni, ugyanis megérkeznek a megerősítő jelek.

A hét második felében egy régóta húzódó vágya 
beteljesülhet. Legyen konkrétabb, amikor kíván 
valamit, mert nagy meglepetésére pontosan szó-
ról szóra válik valóra, amit kért. 

A nyár vége még tartogat kellemes meglepetést, 
még ha nem is hitte volna. Ez a hét elhozza azokat 
a jó lehetőségeket, melyekre hónapok óta várt. 
Párjával apróságok miatt viták merülhetnek fel. 

Legyen elővigyázatos és türelmes. A kis bajok 
sokszor nagyobb gonddal járnak, mint a tényle-
ges problémák. 

Az összes csillagjegy közül Önnek van a legjobb 
mélyrelátó képessége. Ha jól használja eme ké-
pességeit, jól profi tálhat belőle még az üzleti élet-
ben is.

Az év egyik legjobb hete áll Ön előtt úgy a karri-
erjében, mint a szerelmi életében. Ilyen kedvező 
időszak csak nagyon ritkán van, ezért próbáljon 
meg élni a lehetőségekkel.

Olyan helyzet alakulhat ki, amikor kiderül, hogy 
akit keresett eddig, ott áll Ön előtt. Ne hagyja, 
hogy a kishitűsége felülkerekedjen. Több önbiza-
lomra van szüksége.

Minél inkább készen áll arra, hogy tanuljon a 
környezetében lévő sikeresebb emberektől, annál 
ügyesebben fog boldogulni a szakmai pályáján is. 
Ez anyagilag is jövedelmező lesz.

Gyakori fejfájásának egyik oka lehet, hogy nem 
fi gyel eléggé teste jelzéseire. A vízfogyasztásról 
ne feledkezzen meg, az mindennek a kiinduló-
pontja.
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