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Böjtmás hava

Közmûvelõdési és Városszépítõ
Egyesület
8831 Nagykanizsa – Miklósfa
Kápolna tér 2.

Tel: 30/605-2349
E-mail: mindenkihaza@miklosfa.hu

Tavasz: a természet megújhodása, a gonosz, a rossz
elûzése.  Március – Tavaszelõ, Böjtmás hava, Április –
Tavaszhó, Szent György hava, Május – tavaszutó, Pün-
kösd hava.

Húsvéti ünnepkör: A tavaszi napéjegyenlõséget
(március 21.) követõ holdtölte utáni elsõ vasárnap hús-
vétvasárnap. Mozgó ünnep március 22. és április 25.
között.

A húsvéti ünnepkör virágvasárnappal kezdõdik,
nagyhéttel folytatódik, majd a húsvétvasárnapot követõ
fehérvasárnappal zárul.

Egyesületi hírek
– Lakossági Fórum: A Közmûvelõdési és Város-

szépítõ Egyesület szeretettel hívja Miklósfa városrész
lakosságát  2008. április 11-én 18.00-ra  a Mindenki
Házába Lakossági Fórumra. Téma: 1. Szent Miklós szobor
állítás kérdése, 2. a Miklósfa név változtatása „Szent-
miklós” városrész névre.

– Tájékoztatjuk Miklósfa városrész lakosságát, hogy a
kerti hulladék égetés engedélyezett napjai hétfõ, kedd,
szerda  reggel 7.00-18.00.

– Nyári szabadidõs napközis tábor: Egyesületünk idén
is meghirdeti a nyári napközis szabadidõs tábort a Min-
denki Házában az iskola befejezése után, június hónap-
ban. 2008. június 23-júlis 11-ig.

– Ifjúsági klub: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
támogatásával, a Drogprevenció témakörében kiírt pályá-
zaton sikerült 800 000 Ft-ot nyerni. A pályázati dokumen-
tációban az egyesületünk egy elõadás sorozatot, illetve az
ifjúsági klub kialakítását tûzte ki célul. Emiatt januárban
felújítottuk az Ifjúsági Klub emeleti helyiségét. Március 11-
én pedig megkezdtük a tervezett elõadásokat is. Ennek
keretében elsõként két alkalommal Bükiné Papp Zsuzsanna
rendõr százados tartott az iskolában a 7. és 8. osztály

számára õket érintõ témákban (drog, bûnözés, média
hatásai, családon belüli erõszak stb.) elõadást, majd ez
folytatódni fog még két elõadással a Mindenki Házában,
ezt követi 2 alkalommal egészségügyi elõadás védõnõ
segítségével. Közben március 20-tól minden csütörtökön
„Ön- és társismereti tréning” kerül levezetésre, ahol szak-
képzett drámapedagógus irányításával szituációs játéko-
kon keresztül tanulhatnak a gyerekek magukról, társaikról.
A szülõknek is tervezünk egy elõadássorozatot április
11-tõl péntek esténként 19.00 órai kezdettel, ahol pszicho-
lógus szakember segítségével átbeszélgethetik a résztvevõ
kamaszkorú gyerekes szülõk az õket foglalkoztató
problémákat.

Az iskolai elõadásokkal a korlátozott hely miatt csak a
7-8 osztályosok voltak megszólítva, de a további progra-
mokon szeretettel várjuk a városrész 12-18 év közötti fia-
taljait. A programokon részt vevõ csoportból szeretnénk,
ha kialakulna az Ifjúsági Klub vezetõsége.

– Falunap idõpontja : 2008. május 17. az egyesület
szeretettel várja a városrész lakosságát. A falunappal
kapcsolatos javaslataikat március végéig várjuk.

– Tagsági kártya: igényelhetõ egyesületi tagoknak. A
kártya egy naptári évre szól. Tulajdonosát feljogosítja az
egyesületi rendezvények kedvezményes látogatására,
valamint az épület közösségi területeinek magánren-
dezvények céljára való kedvezményes bérbevételére.

Képviselõi hírek
A népszavazást kezdeményezõk nevében köszönöm a

városrész lakóinak, hogy a helyi átlagot jóval meghaladó
létszámban vettek részt a kérdések eldöntésében, azt
pedig külön szeretném kiemelni, hogy az igenek aránya
például a tandíj esetében a 42. körzetben majdnem
90%-os volt.

A város költségvetésének megszavazása után, most már
biztosan kijelenthetem, hogy az elfogadott tételek között a
Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület, ezen belül a

2008. március, 2000 óta ez a 31. hírlevelünk.
Minden eddigi számunk olvasható az Interneten a

www.halisnagykanizsa.bibl.hu és a
www.miklosfa.nagykar.hu címen.



nyugdíjasok és a kertbarátok, valamint a Miklósfa SE
támogatása megoldottnak tekinthetõ erre az évre. Külön
öröm számomra, hogy a templomunk felújításának támo-
gatására, melynek érdekében közösen jártunk el Bojtor
Róbert plébános úrral, 2 millió
forintot tartalmaz a tervezet.

A fejlesztések számára csak
keretszámot állapít meg a költség-
vetés, ennek a felosztása a körze-
tek között, a következõ közgyûlés
feladata lesz.

A tavaszi lomtalanítás az elõzõ
évek gyakorlatához hasonlóan a
meghirdetett idõpontokban, a
helyszínre kért szállító autóval fog
történni.

Ezúton is kérek mindenkit a
városrészünk környékének meg-
óvása érdekében, hogy használják ki év közben is azt a
lehetõséget, hogy egy köbméterig díjfizetés nélkül szál-
lítható a bagolai szeméttelepre hivatalos idõben a fel-
halmozott hulladék.

Karádi Ferenc

Felhívás borversenyre
A Miklósfai Kertbarát Kör megrendezi hagyományos

borversenyét, melyre ezúttal is meghívja a LISZÓI
bortermelõket.

Helye: Miklósfa, Mindenki Háza
Ideje: 2008. március 29. 19

órakor
A jelentkezés feltételei: nevezett

borfajtánként jelölés nélkül 2 pa-
lack bor, 0.75 l-es sötét üvegben,
nevezéskor címkézve (sorszám, faj-
ta, termõhely)

Nevezési díj: 500 Ft/fajta, tagok-
nak 300 Ft/fajta. Befizetés a minta
leadásakor.

Minták átvétele: Gárdonyi Jó-
zsef, Kápolna tér 10. (93/318-420,
20/228-6474), 2008. március  27–
28-án 14–19 óráig.

Nevezési határidõ: 2008. március
28. 19 óráig

Nevezhet a Kertbarát Kör minden
tagja és minden miklósfai és liszói szõlõtulajdonos, vala-
mint bármely lakos, akinek a szõlõbirtoka Miklósfa és Li-
szó közigazgatási területén van.

Mûsorról a Tótszentmártoni Tamburazenekar és Major
Lajos gondoskodik

Minden érdeklõdõt szeretettel vár a Miklósfai Kertbarát
Kör!

Bérmálás
2008. április 13-án 16 órai kezdettel lesz a miklósfai

Nagyboldogasszony templomban.
A bérmálás szentségét a megyés fõpásztor Balás Béla

püspök Úr szolgáltatja ki. Bojtor
Róbert plébános Úr szeretettel
hívja a miklósfai testvéreket a
bérmálási ünnepségre. Az utána
levõ agapé a Mindenki házában
kerül megrendezésre a bérmál-
kozó családok számára.

Bemutatkozik Baráth József,
a Közmûvelõdési és

Városszépítõ Egyesület
titkára

1967 legsötétebb napjának
hajnalán születtem a közeli

Marcaliban. Gyermekkoromat Balatonszentgyörgyön
töltöttem, ahol a legfõbb szórakozásunk a barátaimmal a
csatangolás volt. Középiskolás éveimet a pécsi Ziper-
nowsky Károly Szakközépiskolában töltöttem, ahol meg-
ismerkedtem az elektromosság alapjaival, és szakmát
szereztem, mint villamos gépszerelõ. Érettségi után vissza-
tértem a szülõfalumba, ahol a helyi téglagyár villamos gé-
peit próbáltam megzabolázni éjjel-nappal. Szerencsére ez
nem tartott sokáig, mert szólított a haza és 1987 február-
jában bevonultam a határõrség kanizsai kerületparancs-

nokságára. Híradó kiképzést kap-
tam, majd ’87 augusztusában, mivel
úgy láttam jó lehet határõrként dol-
gozni, felvételiztem az akkor még Zal-
ka Máté Katonai Fõiskolára, ahol
1990-ben avattak, mint határõr had-
nagyot, híradástechnikai üzemmér-
nököt. Ekkor ismét visszamehettem
kicsit a középiskolám színhelyére,
Pécsett a híradószázad vezetését
kaptam elsõ tiszti beosztásként.
Közben megnõsültem, és 1993-ban
Dóra lányunk születésekor, átkér-
tem magam a Nagykanizsai Igaz-
gatóság Híradó alosztályára, amit
akkoriban a „falubelink” és azóta,
azt hiszem barátomnak nevezhetõ
Erdõs Ferenc vezetett. Mielõtt át-

kértem volna magamat, megkerestem õt, és ekkor talál-
koztam elõször Miklósfával. Nagyon megtetszett, és már
akkor elhatároztam, egyszer itt akarok élni. Közben 1995-
ben megszületett Dani fiúnk. Az ezredforduló nagy
változásokat hozott az életemben, hisz ekkor találtunk egy
kis házat itt, amit meg tudtunk venni és végre a gyerekek a
kertben játszhattak, majd rövidesen kineveztek a Határõr
Igazgatóság Informatikai Osztályának vezetõjévé (csak



tovább Feri barátom nyomdokain). Ezt a munkát végez-
tem a tavalyi év végéig, amikor a rendõrség-határõrség
integrációjával megszûnt az igazgatóság, és vele a munka-
köröm is. Most ismét váltottam, és kipróbálom magam a
vállalkozói létben is, egy volt kol-
légámmal indítottunk egy vállal-
kozást, ami reményeim szerint
hamarosan sok embernek fogja
megoldani a napi bevásárlási
problémáját.

Az egyesülettel a tavalyi év ele-
jén kerültem kapcsolatba, és
mindjárt be is választott a köz-
gyûlés a vezetõségbe. Amikor
elvállaltam ezt a megbízatást,
elgondolkodtam „mit is akarok itt
tenni?”. Azt a választ találtam, hogy szeretnék egy, a
gyerekkoromra emlékeztetõ Ifjúsági Klubot létrehozni,
ahova úgy, mint annak idején Szentgyörgyön én és a
barátaim, a miklósfai gyerekek, fiatalok is bemehetnek
esténként, és nem az utcán kell egymással találkozni.
Szeretnék, egy olyan helyet, ahol lehet egymással beszél-
getni, játszani, és ha esetleg késõbb tudunk még további
pénzeket is pályázni, akkor újabb programokkal (filmklub,
színjátszókör, drámatábor stb.) a gyerekeink számára
értelmes elfoglaltságot tudnánk adni, és ezzel olyan
értékeket közvetíteni, amitõl talán  könnyebb lesz nekik
megállni a helyüket az életben.

Beszámoló a  8. Miklósfai Répafõzõ Versenyrõl
2008. január 12-én a  Közmûvelõdési és Városszépítõ

Egyesület 8. alkalommal szervezte meg a falu hagyomá-
nyos répafõzõ versenyét.

A verseny díszvendége dr. Ba-
lázsovits Lajos a Játékszín igaz-
gatója volt,  aki szívesen vállalta a
nemes szerepet. Jól érezte magát
a régi iskolatársak körében, s
elégedetten távozott jó hírét  vivén
a répafõzõ versenynek.

A versenykiírást a hagyomány
erõsítése és a verseny szélesítése
céljából módosítottuk:

A rendezvény fejlõdése szük-
ségszerûvé tette a verseny kate-
gória szétválasztását.

Két kategóriában hirdettük meg a fõzõversenyt azzal a
céllal, hogy azok a  miklósfai asszonyok, akik elkezdték  a
fõzését a répának, ne szoruljanak  ki a megmérettetésbõl
a fiatalsággal szemben. Õk a hagyományos módon tudják
fõzni a répát, az mely módszer a gasztronómiában jártas,
neves zsûri ellenére lassan kiszorult a élen végzõ finom-
ságok – különlegességek közül.

Viszont a fejlõdés menete nem állítható meg. A számtalan
ötletes újdonság elõnytelen lett volna a hagyományos
fõzésû répás ételekkel szemben.

Ennek eredményeképpen a 25 nevezõbõl 15 miklósfai
és 10 városi, ill. városkörnyéki
nevezés érkezett.

Kiírt verseny kategóriák:
Összesen 43 pályamunka

érkezett a versenyre.
I. Kategória: Hagyományos

miklósfai ételek répából ké-
szítve, 24 pályamunka érkezett
(paradicsomos, húsos, babos,
csülkös, tejfölös  répás ételeket.).

1–24. Hagyományos ételek
Tejfölös répa sertés oldalassal, Paradicsomos répa füstölt

oldalassal, Húsos répa, Hagyományos paradicsomos  babos
répa, Hagyományos húsos répa, Hagyományos babos répa,
Paradicsomos húsos répa, Hagyományos Miklósfai répa,
Csülkös répa, Paradicsomos répa csülökkel, füstölt
oldalassal, Tárkonyos tejfölös babos répa, Tejfölös répa
babbal, csülökkel, Babos oldalas répa, Csülkös babos
tormás répa, Babos répa, Paradicsomos húsos répa,
Paradicsomos répa hússal, Babos oldalas répa, Füstölt húsos
répa, Bográcsban fõtt húsos répa, Tejfölös, babos, füstölt,
Húsos, babos, füstölt, Hagyományos húsos répa

II. Kategória: Nem hagyományos ételek répából
készítve,  19 pályamunka érkezett

(répás egytálétel, répás rétes és egyéb ételkülönle-
gességek)

25–43. Nem hagyományos
ételek répából készítve

Kerek répás palacsinta, Vargá-
nyás répa, Répás meggyes, Répás
rakott tészta,  Répás rétes aszalt
szilvával, Húsgombócos répa
tejföllel, Répás spagetti sajttal,
Rakott répa, Répás rétes, Sava-
nyú répa krémleves füstölt harcsa
filével, Répabab bükkfa füstös
fogassal, Répás túrós mazsolás
lepény, Paradicsomos tejfölös ré-

pa, Kusz-kuszos répa felfújt, Répa krémleves, Töltött répa,
Répás krémleves, Hús répa bundában, Túrós répás rétes.

A kulturális mûsor egyik része ez évben magyar nóta est
volt a Tüttõ János Nótakör jóvoltából. A másik része a
Táltos Színház produkciója prózában .

Borkóstoló:
Az idei verseny színvonalát emelte a miklósfai Kertbarát

Kör Borkóstolója. A borkóstolón résztvevõ kertbarátok:



Kalamász György: Zweigelt, Zenit, Vegyes fehér, Hor-
váth József: Rizlingszilváni, Muscat othonel, Németh Jó-
zsef: Rizlingszilváni, Királyleányka, Cserszegi fûszeres,
Gárdonyi József: Királyleányka, Vegyes fehér, Kütsön
János: Kékfrankos, Zenit, Kotnyek István: Portugieser és
Kemenes János: Zweigelt nevû boraikkal mutatkoztak be.

A kisteremben felállított asztaloknál folyamatosan volt
érdeklõdõ borkóstolásra. Most még szélesebb körben
megismerhette egy másik közön-
ség a miklósfai borok ízét, zama-
tát.

Ezúton köszönjük a Kertbarát
Kör felajánlását és támogatását.

Értékelés.
Munkánkat a Kanizsa és Kör-

nyéke Gasztronómiai Egyesület
segítette a szakmai zsûrizéssel.

Tagjai: Prikryl József mes-
terszakács Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület-egyesület  elnöke, Nith Ferenc
szakácsmester Kanizsa és Környéke Gasztronómiai
Egyesület Szakácsainak  elnöke, Molnár Péter Kanizsa
és Környéke Gasztronómiai Egyesület tagja.

A helyezettek ajándékot kaptak, minden nevezõ névre
szóló emléklapot, s egy feliratos kötényt kapott ajándék-
ba.

Helyezések:
I. kategória:
I. Szakos Jánosné Paradicso-

mos répa füstölt oldalassal.
II. Tûzmanók 2. Csülkös, ba-

bos, tormás répa.
III. Dr. Kotnyek Istvánné Para-

dicsomos répa csülökkel, füstölt
tarjával, babbal.

Közönségdíj Szakos Jánosné
Paradicsomos répa füstölt olda-
lassal.

II. kategória: Nem hagyományos ételek répából
készítve.

I. Dr. Kotnyek Istvánné Répás rétes aszalt szilvával.
II. özv. Németh Károlyné Kerekrépás palacsinta.
III. Hagyomány és Evolúció Füstölt harcsafilével sava-

nyú répa krémleves.
Közönségdíj özv. Németh Károlyné Kerek répás pala-

csinta.

A Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület
különdíját a Hagyomány és Evolúció nevû csapat nyerte.

Krasznai emlékdíj: Gyenese Gabriella répás étele nyerte.
A díjat az elhunyt Krasznai Zsolt özvegye ajánlotta fel, ami
egy üveg bort jelentett az elhunyt versenyzõ kedvenc italai
közül. A díjat a gyermekei adták át, és õk választották ki a
kóstolt répás ételek közül a 19-es számút.

Sokan látogattak el a rendezvényre, összességében jól
sikerült, a célkitûzést megvalósítottuk.

A jövõben is szeretnénk pályázni e rendezvény támoga-
tására, hiszen a versenyzõk száma nõ, a rendezvény híre

most már országos, sõt több kül-
földi látogatót is fogadhattunk.
Bízunk benne, hogy a helybeli
répa a jövõben új híveket talál
bennük és mint versenyzõk tér-
nek vissza az elkövetkezõ gasztro-
nómiai megmérettetésre.

Ezúton köszönjük az MJV
Polgármesteri Hivatal Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbi-
zottsága anyagi támogatását,
amivel hozzájárult a rendezvény
szervezési költségeihez.

Nevezõk névsora
1. Balog-Bányai, Miklósfa, 2. BOB és BOBEK+ BU-

BU, Miklósfa, 3. Drávecz Józsefné, Miklósfa, 4. Ibolya
Presszó, Miklósfa, 5.  Imrei Zsuzsanna, Miklósfa, 6.  Dr.
Kotnyek Istvánné, Miklósfa, 7. Közmûvelõdési és
Városszépítõ Egyesület, Miklósfa, 8. Kucsebár Zsolt és

Csordás Zsolt, Miklósfa, 9. La-
katos Józsefné, Miklósfa,  10.
Miklósfai Kertbarát Kör, 11.
Miklósfai Nyugdíjas Klub,  12.
Rajnics Zoltán, Miklósfa ,13.
Rózsafi Lajosné, Miklósfa, 14.
Vadkerti-Tóth Jánosné, Mik-
lósfa, 15.  Zömbik Istvánné, Mik-
lósfa, 16. Gyenese Gabriella,
Nagykanizsa, 17. Hagyomány
és Evolúció Szõlõskert Fogadó,
Nagykanizsa, 18. KANIZSA
PÉKSÉG, Nagykanizsa, 19.
KEZDÕK csapata, Nagyka-

nizsa, 20. Lengyel Ferencné, Nagykanizsa, 21. MAZSU
(Gerencsér Lászlóné), Bagola,  22. Özv. Németh Károly-
né, Nagykanizsa, 23. Szakos Jánosné, Bánokszentgyörgy,
24. TÛZMANÓK 1., Zalaszabar, 25. TÛZMANÓK 2.,
Nagykanizsa.

A miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület hírlevele.
Szerkesztette: Hajgató Rita.

A hírlevélben látható képek a 2008-as miklósfai
répafõzõ versenyen készültek.

Megjelenik alkalmanként 650 példányban. A hírlevél sokszorosítását a
Kanizsai Nyomda Kft. térítésmentesen végezte.


