
Adja tovább gyermeknek – felnõttnek!

MIKLÓSFA
KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS VÁROSSZÉPÍTÕ EGYESÜLET

Kérjük, hogy személyi jövedelem adója 1%-ával támogassa
egyesületünket! Köszönjük! Adószám: 19269263-1-20

2009. december

Karácsony hava

2009. december, 2000 óta ez a 33. hírlevelünk.
Minden eddigi számunk olvasható az Interneten a

hivk.nagykar.hu/fiok_miklosfa.htm és a
www.nagykar.hu/ekonyvek/1259.html címen.

A miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület hírlevele.
Szerkesztés: Halis István Városi Könyvtár.

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

Íme az ember! Emlékezés Dr. Kotnyek Istvánra
(1942-2009)

Testvérünk, tanítónk, felebarátunk vándorútra ment. Mint
jó ember befejezte a szõlõmûvelést és jókedvûen kiitta utolsó
borospoharát. Levetette földi testi ruháit, s mint vándormadár
átszelte a kék ég végtelen óceánját. Visszatért az örök atyai
házba. Egy olyan világba, ahol nincs könny és bánat, betegség
és öregség, gyûlölet, harag, ahol mindenki csak szeretni képes.

Ki is volt Õ? Nehéz rá méltó szavakat találni. Egy Ember az
embertelenségben. Egy igaz ember egy hamis világban, akinek
szavai és tettei egyek voltak. Bátor, szókimondó, aki nem
ismerte a megalkuvást. Fény volt a sötétségben. Gyertya,
amely mindkét végén égve önmagát emésztve másoknak
világított s utat mutatott.

A szellem géniusza, aki magasan szárnyalt, de mégis e földön
maradt. Óriás, aki kicsi tudott lenni, s nem ismerte a bekép-
zeltséget. Rettenthetetlen hõsies küzdõ, aki a gyógyíthatatlan
kórral is szembeszált, és egy percre sem adta fel.

Mindig vidám, jókedvû ember, aki a betegségén is poénkodni
tudott. Örök optimista, akinek földi élete végéig nagy tervei
voltak. Ember, akit ebben a szomorú világban soha senki nem
hallott panaszkodni. Igaz barát akire mindig lehetett számítani.
Akinek mindig volt egy kedves mosolya, bátorító szava, bölcs
tanítása, meleg kézfogása mások számára. Mindig is büszke
leszek arra, hogy barátjának mondhattam magam.

Kiváló tanár, nagy tudós, aki ezreket tanított. Tudományos
munkásságát leírni hosszú oldalakat jelentene és nem is az én
tisztem.

Lovag aki megérdemli a becsületrend címet. Kiváló borász
és szõlõmûves, aki nemcsak a hegy szõlõjét mûvelte, hanem
Isten szõlõjében is szorgosan dolgozott. Tudta, mi a borban
az igazság és ezt másokkal is megismertette.

Elment, de gazdag örökségül ránk hagyta könyvekben, tanul-
mányokban leírt tudását, élete példáját.

Egyesületünk legutóbbi közgyûlése elhatározta, hogy méltó,
és maradandó emléket állít személyének.

– Megalapítottuk a dr. Kotnyek István emlékérmet és dísz-
oklevelet, amely minden évben kiosztásra kerül. (A helyi
borászatban, közmûvelõdésben, oktatásban, közéletben leg-
kiválóbbak kapják.)

– A Mindenki Háza déli oldala elõtti területet emlékparkká
alakítjuk és elhelyezzük benne dr. Kotnyek István és dr.
Szentendrey Edgár mellszobrait.

 – A következõ falunapra emlékkiállítást rendezünk életérõl,
munkásságáról.

István barátunk elment. Léptei nyomát a hulló falevelek már
belepték. Tavasszal már nem lesz ott a hegyi szõlõben, de a

segítõ közösség jöjjenek létre. Programelképzelések: egész-
ségmegõrzés, fitté-fiatalossá válás, konyhamûvészet, gyer-
mek-unoka nevelés, közös kirándulások, zenés torna, rend-
szeres klubnapok stb. Érdeklõdni lehet Vlasics Lászlónénél
(0630/530-2655) vagy a Mindenki Házában.

Gyermekjátszóház a Mindenki Házában
Óvodásoknak és iskolásoknak egyaránt! (4-10 éves korig)
Kéthetente szombaton gyermekjátszóházat szervezünk a

Mindenki Házában. Segítséget szeretnénk nyújtani azoknak a
szülõknek akiknek egy vagy több gyermekük van, és nagyon
értékes a saját idejük, fõleg a szombat délelõttjük. A gyer-
mekfoglalkozások  alkalmanként négy órás elfoglaltságot je-
lentenek. Szakképzett, kedves és felkészült oktató foglalkozik
a gyerekekkel ezalatt az idõ alatt. Egy kis ízelítõ a programokból:
Mesemondás, olvasás, kézmûves foglalkozás, torna, éneklés…

Következõ foglalkozás: 2009. december 12.  9.00  órától 13.00
óráig. Részvételi díj: 400 Ft/fõ

Ifjúsági klub
Minden csütörtökön 17 órától. Klubvezetõ: Németh Zsófia.
A Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület célul tûzte ki,

hogy a miklósfai fiatalok részére lehetõséget biztosít a sza-
badidejük hasznos eltöltésére.

E cél megvalósítására elindítottuk egy Ifjúsági Klubot.
Gyertek be hozzánk! Töltsük el együtt az idõt, beszélgessünk!

Alakítsátok meg saját klubotokat! Hozzatok ötleteket, mi a
helyet biztosítjuk! Szeretettel várunk benneteket!

Újra KÖNYVTÁR Miklósfán
A Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület valamint a Halis

István Városi Könyvtár együttesen újra indította a Mindenki
Házában a könyvtári szolgáltatást. Minden könyvtári tag a
Városi Könyvtár teljes állományából válogathat igény szerint
(könyvek, DVD-k, videokazetták…)

A beiratkozás kicsiknek és nagyoknak egyaránt ingyenes.
(A beiratkozáshoz személyi igazolvány szükséges!)
Nyitvatartási idõ: hétfõ–péntek 14 órától 17 óráig

Újra GYÓGYSZERTÁR Miklósfán
A Mindenki Háza déli szárnyában (régi fogorvosi rendelõ

helyén) 2010. január elején megnyílik a Szent Kristóf Gyógy-
szertár Fiókgyógyszertára.

Nyitvatarási idõ: hétfõ–péntek  délelõtt 9.30-12.00, délután
16.00-17.00. Szombat, vasárnap zárva!

Az ISKOLA hírei
November 23-án a zalaegerszegi Apáczai ÁMK-ban megyei

idegen nyelvi fesztivált rendeztek, melyen iskolánk angol nyelvi
csoportja az „Apáca show” mûsorával második, a német nyelvi
csoport népdalokkal lépett fel és az elsõ helyen végzett. Színvo-
nalas és szórakoztató mûsoruknak köszönhetõen a rendezvény
végi gála résztvevõi lehettek. Az angol nyelvi csoportot Tulman
Géza, Farkasné Hõbe Gabriella, Dr. Dezsõ Jánosné, a némete-
seket Bakonyi Józsefné és Szertics Szilvia készítette fel.

A helyi templomban december 19-én (szombaton) 11,00
órától karácsonyi hangversenyt rendezünk az iskola tanulóinak
és az iskolában mûvészeti képzést végzõ nagykanizsai
zeneiskola tanárainak elõadásában.

Minden érdeklõdõt szívesen látunk rendezvényünkön.
Az ünnepek közeledtével mindenkinek áldott karácsonyt és

boldog, sikeres újesztendõt kívánunk.
Sajni József  igazgató



szõlõtõkék és a szõlõmûvesek õrzik keze munkáját és az új és
óborok örök vidámságát.

Elment de mégis itt van, és mindig velünk lesz. Kedves sze-
mélyét szívünk szeretetbe zárva õrzi.

Dömötörffy Sándor

Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület elnöke

10. Miklósfai Répafõzõ Verseny 2010. január 16.
A Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület immár a X.

alkalommal kívánja megrendezni a miklósfai répafõzõ versenyt
2010-ben.

Egyesületünk céljául tûzte ki a városrész néprajzi hagyo-
mányainak ápolását. Ebbe a  témakörbe tartozik bele a gasztro-
nómiai hagyományok továbbvitele, megismertetése is, e cél
megvalósítását szolgálja a minden évben megrendezésre kerülõ
verseny.

Miklósfa híres a savanyított répájáról. A miklósfai asszonyok
különleges módon savanyítják a répát, és ebbõl készítik sajátos,
és nem mellékesen nagyon finom répás ételeiket.

A versenyre benevezett ételek minõsítését szakértõ zsûri végzi,
akik nem ismerik a versenyzõk személyét, és a versenykiírásnak
megfelelõen pontrendszerben értékelnek. A tavalyi évhez
hasonlóan segíti a verseny szakmai munkáját a Kanizsa és
Környéke Gasztronómiai Egyesület, Prikryl József vezetésével.
Újdonság lesz, a tavalyi verseny tapasztalataiból okulva, hogy
a hagyományos ételek kategóriában egy helyi zsûritag fogja
felügyelni, az eredeti, miklósfai ízek érvényesülését. Annak
érdekében, hogy a benevezett ételek zsûrizése ne húzódjon el,
kérjük, hogy a zsûrizéshez szükséges mennyiséget (~ 3 adag) a
verseny napján 12.00–14.00 között  juttassák be a Mindenki
Házába, olyan edényben, amelyben a melegítése megoldható.

A hagyományoknak megfelelõen lehetõséget biztosítunk,
hogy minden nevezõ az általa benevezett étekkel az egybe-
gyülteket megkínálja, és ezzel kiérdemelje a Közönség Díját,
amelyet mindkét kategóriában odaítélünk.

Ugyancsak a tavalyi tapasztalatokból okulva kérjük, hogy
az elkészített ételeket melegen, tálalásra kész állapotban hozzák
a rendezvény kezdetére (18.00 óra) A kóstoláshoz tányért és
evõeszközt az egyesület biztosít.

A verseny idõpontja: 2010. január 16. (szombat) 18.00.
A rendezvény helyszíne: Mindenki Háza 8831 Nagykanizsa

Miklósfa Kápolna tér 2.
Nevezési határidõ: 2010. január 10.
Érdeklõdni: 06/20/479-8382 telefonszámon Pénzes Szimo-

nettánál, illetve  személyesen a Mindenki Házában. A versenyre
elõzetesen nevezni kell, nevezési lap kérhetõ a Mindenki
Házában, vagy letölthetõ a „www.miklosfa.eu” weblapról.

Verseny kategóriák:
1. Kategória: Hagyományos miklósfai ételek répából készítve.
Ebbe a kategóriába várjuk a miklósfai savanyított répából

készült hagyományos paradicsomos, húsos, babos, csülkös,
tejfölös  savanyú répát (ide várjuk az amatõr versenyzõk neve-
zését). Szempont: minimum 8 személyre való étel készítése, mely
a közönségdíj szavazásához szükséges mennyiséget jelenti, a
zsûrizésre szánt adagot, ezen felül kérjük.

2. Kategória: Nem hagyományos ételek répából készítve.
Ebbe a kategóriába várjuk a répás egytálétel, répás rétes, és

egyéb étel különlegességek elkészítését. Szempont: minimum
8 személyre való étel készítése, mely a közönségdíj szavazásá-
hoz szükséges mennyiséget jelenti, a zsûrizésre szánt adagot,
ezen felül kérjük.

Egy nevezõ akár mindkét kategóriában nevezhet.
A zsûrizés szempontjai:
1 kategória: összbenyomás, hagyományõrzés, íz, illat.
2 kategória: összbenyomás, eredetiség, íz, illat, tálalás.

A versenyzõ és egy fõ kísérõje számára a belépés díjtalan.
Az érdeklõdõk számára 2000 Ft a belépõdíj.

Fontos: Az elkészített pályamunkákat (répás ételeket) 2010.
január 16-án , a verseny napján 12.00–14.00 óráig kell leadni a
verseny helyszínén (Mindenki Háza) regisztráció céljából. Amit
az idõ lejárta után  adnak le, az csak versenyen kívül szerepelhet.
Ezért , ha bármi közbejönne, kérem idõben jelezzék.

A nevezési lapokat a következõ címre kérjük küldeni, illetve
személyesen is leadható: Közmûvelõdési és Városszépítõ Egye-
sület, 8831 Nagykanizsa-Miklósfa Kápolna tér 2. A borítékra
szíveskedjenek feltüntetni: „10. Miklósfai Répafõzõ verseny”

Jegyek elõvételben vásárolhatók a Mindenki Házában illetve
a közönségszervezõknél. A Ház befogadóképessége korlá-
tozott!

Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényen:
Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület

Mindenki Háza decemberi programajánlója
December 12. (szombat) 9-tõl 13 óráig GYERMEKJÁTSZÓ-

HÁZ. Vezeti: Kolonics Istvánné. Érdeklõdni lehet a helyszínen,
illetve a 0620/479-8382-es telefonszámon. Belépõdíj: 400 Ft/fõ

December 31. (csütörtök) 20 óra SZILVESZTERI BÁL -ze-
nés összejövetel vacsorával. A zenét a Naudius Tánczenekar
szolgáltatja. Belépõdíj: 5.000 Ft/fõ (elõvételben). Érdeklõdni,
jegyrendelést leadni a következõ számon lehet: 0620/479-8382

YOGA-PILATES foglalkozás minden szerdán 17.30–19.00.
Ár: 4.000 Ft/hó. Érdeklõdni lehet a helyszínen, illetve a 0620/
479-8382-es telefonszámon. Oktató: Molnár Dorottya

Mindenki Háza nyitvatartás: hétfõtõl péntekig 11.00–19.00
Érdeklõdni lehet: Pénzes Szimonettánál (0620/479-8382)
E-mail: mindenkihaza@miklosfa.hu
Miklósfa megújult hivatalos honlapja: www.miklosfa.eu

Közgyûlés
2009. november 20-án a miklósfai Közmûvelõdési és Város-

szépítõ Egyesület  közgyûlésén a Mindenki Házában új Alap-
szabály került elfogadásra, mely szerint az egyesület közhasz-
núvá válik. A közgyûlésen megválasztásra kerültek az új
vezetõségi tagok is.

Gazdasági elnökhelyettes: Deme András
Ellenõrzõ bizottság elnöke: Milávecz Lászlóné
Elnökségi tag: Dr. Dömötör Károly, Szabó Mária, Farkasné

Hõbe Gabriella, Hõbe István, Németh József

Mindenki Háza felújítása
A Mindenki Ház felújítására az Önkormányzat 5 millió forin-

tot biztosított. Az összeállított felújítási programnak meg-
felelõen a felújítás folyamatban van. 10-12 napon belül elké-
szülnek és használhatók lesznek a  WC helyiségek. A konyha
berendezése már elkészült, vízvezeték csere és falburkolat csere
folyamatban van. Elkezdõdött a kisterem díszteremmé átala-
kítása, mely szintén karácsonyig kész lesz. Egyúttal megkezd-
tük az épület déli szárnyában a gyógyszertár részére kiadandó
helyiség rendbetételét is. Javításra szorul a tetõ, valamint ké-
szítünk egy gáztervet a bérlemények külön energiamérésének
kialakítása céljából. Továbbá készül egy terv az épület déli
oldalán díszpark kialakítására, ahol emléket állíthatunk mind-
azoknak akik a településrészért sokat tettek.

Hölgy Klub
Megalakult a helyi „Hölgy Klub” 20 fõvel.
A következõ klubfoglalkozás 2010. január 7-én 18 óra!
Hozzák el ötleteiket, hogy beszélhessünk róla! Várunk

minden érdeklõdõt sok szeretettel!
Egyesületünk célul tûzte ki, hogy Miklósfa kulturális élete

megelevenedjen. A kulturált szórakozási és mûvelõdési fel-
tételek helybeli megteremtése újra feléledjen. Egymást ismerõ,


