
A lazító, feszítő, lassan végzett tornagyakorlatokat, minden korosztálynak, 
a mindennapi fáradság levezetésére ajánljuk. 

IFJÚSÁGI KLUB - minden hétfőn és csütörtökön 17 órától 
Csak itt, Miklósfán, a Mindenki Házában heti két alkalommal! 

Klubvezető: Németh Zsófia 

Adja tovább gyermeknek - felnőttnek! 

MIKLÓSFA 
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS 
Hétköznaponként 14 órától 19 óráig 

Részletes programot a folyamatosan frissülő honlapon találhatnak! www. 
miklosfa.eu 

MINDENKI HÁZA 
2009. NYITVATARTÁSA 

Nap Nyitvatartási idő 
Hétfő 11 .00-19 .00 
Kedd 11 .00-19 .00 
Szerda 11 .00-19 .00 
Csütörtök 11 .00-19 .00 
Péntek 11 .00-19 .00 

Érdeklődni lehet: Pénzes Szimonettánál 
Mobilszám: (20)479 8382 

E-mail: mindenkihaza@miklosfa.hu 

MIKLÓSFA megújult hivatalos honlapja: www.miklosfa.eu 

Mindenki Háza felújítása folytatódik 
Az önkormányzat januári közgyűlésén a Közművelődési és Városszépítő 
Egyesületnek a Mindenki Háza felújításának II. ütemére megítélt 8 millió 
forintot. Az egyesület a felújítási munkálatokat májustól folytatja. A felújí
tási munkák nagy része ismételten társadalmi munkával fog megvalósulni! 
A Közművelődési és Városszépítő Egyesületünk a Mindenki Háza felújítá
sának II. ütemében a következő munkákat kívánja elvégezni: 
- tetőszerkezet rekonstrukciója 
- fűtésrekonstrukció 
- teljes külső és belső festés 
- előtér és nagyterem padlózatának cseréje 
- fűtésrekonstrukció 
- földszinti könyvtárhelyiség kialakítása 
- emeleten irodahelyiség valamint a Polgárőrség számára kialakított helyi
ség 
- ifjúsági klubszoba felújítása 
- szabadtéri színpad fedése 
- az épület déli részén emlékpark kialakítása 
- az udvaron kemence és grillező rész kialakítása 

GYÓGYSZERTÁR MIKLÓSFÁN 
A Mindenki Háza déli szárnyában (régi fogorvosi rendelő helyén) működik 
a Szent Kristóf Gyógyszertár Fiókgyógyszertára. 
Nyitvatarási idő: 
HÉTFŐ-PÉNTEK délelőtt 8.30-12.00, délután 16.00-17.00 
SZOMBAT, VASÁRNAP ZÁRVA! 

AZ ISKOLA HÍREI: 
Föld Napja programsorozat a miklósfai Általános Iskolában 
„Egy fenntartható világ nem használhatja gyorsabban a megújuló forráso
kat, mint ahogyan azok újratermelődnek (erdők, talajok, vizek, hal, vad). 
Nem használhatjuk gyorsabban a nem megújuló forrásokat, mint ami
lyen mértékben helyettesíteni tudjuk azokat. A Föld gazdasága ma nem 
fenntartható."(Herman Daly) 
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat min
den oktatási intézménynek be kell vezetnie programtervébe. A miklósfai is
kola is felvállalta e tudatos szemléletformálást. Az ökoiskola cím elnyerése, 
a föld Napja programsorozat szervezése, a saját környezetünk folyamatos 
fejlődése (Suliösvény), szépülése és a tanórák adta lehetőségek felhaszná
lásával tanulóink, tanáraink folyamatosan érdekeltek e témában. Az idei 
kampányunk magába foglalja az újrahasznosítható hulladékok begyűjtését 
az iskolai környezetünk gondozását, az év fája, madara ismeretanyag feldol
gozását, a tudatos fogyasztók és vásárlók megítélését illetve osztályonkénti 
szabadprogramok lebonyolítását. 
Szervesen fonódik össze a városi Csibecsőr programsorozattal az iskolai 
Föld Napja projektünk, hiszen a közeljövőben a Megújuló energiákról hal
lunk előadást a Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-szervezési 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezésében. 
Galériánk folyamatosan töltődik aktuális anyaggal, a tárlatot április 22-én 
nyitották meg iskolánk tanulói. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Sajni József igazgató 

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET 
Kérjük, hogy személyi jövedelem adója 1%-ával támogassa egyesületün

ket! Köszönjük! Adószám: 19269263-1-20 

2010. április 

RÉPAFŐZŐ VILÁGREKORD kísérlet 
1500 adag csülkös-babos répa elkészítésére 

2010. május 2. 

Egész napos program a MINDENKI HÁZÁBAN és annak környékén! 

10.00 Ünnepélyes lánggyújtás 
11.30 Szent Flórián napi ünnepi szentmise 

12.30 Szent Flórián szobor avatása és szentelése 
A csülkös-babos répa megáldása 

12.45 Ünnepi megnyitó - megnyitó beszédet mond Marton István polgár
mester 

13.00 „Kép a falon" - Fény-ecset fotóklub országos pályázatának győztes 
fotóiból kiállítás 

Helyszín: kisterem 
13.15 Tüttő János Nótakör előadása - „Jó ebédhez szól a nóta" 

13.45 Zalagyöngye Táncegyüttes 
14.10 SZAN-Dia Fitness csoport előadása 

14.50 Kanizsa Csillagai 
15.30 Tótszentmártoni Tambura zenekar 

16.10 Borsos Beatrix - Maronics Ferenc - Tulman Géza előadásában 
(operett, musical, film slágerek) 

17.00 Rozmaring táncegyüttes kamara csoportja 
Aranymetszés Művészeti Iskola növendékeinek előadása 

18.00 TOMBOLA sorsolás 
19.00 Sztárvendég: KACOR FERI 

Világrekord RÉPAÉTEL kóstolás 13 órától! 

13-19 óráig KÉZMŰVES KIRAKODÓVÁSÁR 

GYERMEKPROGRAMOK: 13 órától-18 óráig 
OLLÓVÁGTA - Lengyák István gyermekjátszóháza 

gyöngyfűzés, bőrözés 
GUMI UGRÁLÓVÁR, PÓNI lovaglás 

HÁZIAS RÉTESEK! EGÉSZ NAPOS BÜFÉ!! 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SOK SZERETETTEL VÁRUNK! 

Miklósfai Kertbarát Kör negyedéves beszámolója 

A Miklósfai Kertbarát Kör ez évi programjai jól indultak Január 14-én 
megtartottuk évi rendes közgyűlésünket, melynek programja a meghirde
tett napirendi pontok szerint alakult. Az elmúlt évi események felidézése 
után a pénzügyi beszámoló, az éves tagdíj elfogadása, valamint az idei prog
ramterv került megszavazásra. 
A február 17-i X. Répafőző Versenyen ismét neveztünk a hagyományos 
étkek kategóriában, valamint 10 tagunk felajánlásával 16 fajta bort kóstol
hattak a vendégek. 
A „Borutca" ismét emelte a rendezvény hangulatát és a Gyékényesi Nóta
kör jóvoltából megvalósult a jó étel-jó bor-szép nóta hármas kombinációja 
is. 
A vezetőség szorgalmasan tevékenykedett, hiszen az idei programok meg
szervezésén kívül a Városszépítő Egyesület vezetőségének munkájában, 
a Mindenki Háza további felújítási előkészületeiben ugyanúgy kivettük a 
részünket. 
Részt vettünk a február 29-i „hálanapi” vacsorán, ahol Dömötörffy Sándor 
a Közművelődési és Városszépítő Egyesület, mint a Körök „anya szerveze
tének" elnöke, megköszönte a megjelent közel 90 főnek a sok társadalmi 
munkát, melyből tagjaink komoly mértékben kivették részüket. Reméljük 
ez a látványos összefogás, és annak eredménye újabb lendületet ad Miklósfa 
közösségi életének. 
Február 25-én 47 fő részvételével Kovács István a Syngenta cég képvi
selője a szőlő növényvédelmi technológiájáról tartott szakmai előadást. E 
programot megelőzte egy kiállítás megnyitó Molnár Imre képeiből. 

mailto:mindenkihaza@miklosfa.hu
http://www.miklosfa.eu


Február 27-én, szombaton sor került első társadalmi munkánkra is. 12 
fős lelkes csapat tisztította ki a „Hegedűs Pál fasort", azaz az első hegyhát 
kapujához vezető utat. 
Március 5-én hallgathatta meg az érdeklődő közönség dr. Bussay Lász
ló borászati előadását. A megjelent 54 fő nem csalódott, mert élvezetes, 
közérthető módon a borkészítés gyakorlatának minden csínja-bínja szóba 
került, és mindeközben olyan kiváló Bussay borokat kóstolhattunk, mint az 
Olasz rizling, Rajnai rizling, Pinot Noire, melyek már túlmutatnak az eddig 
hitt zalai minőségen. 
Március 6-án, szombaton került sor idei második „jó cselekedetünkre"! 
Ugyanis ezen a napon 34 segítőkész ember lepte el Örökös Tiszteletbeli 
Elnökünk, jó barátunk, az elhunyt dr. Kotnyek István birtokát. Először 
a „balesetvédelmi oktatást" tartotta meg Marika, mely során a cseppfolyós 
lélekmelegítő került először a szervezetbe. Ezután került sor a metszési be
mutatóra, ahol mindenki bizonyíthatta tudását. Akkora hévvel dolgoztunk, 
hogy még szerszámtörés is előfordult! A dolgokra legnagyobb rálátással 
mégis Gárdonyi Józsi barátunk bírt, mivel Ő a domb tetején a főszakácsi 
teendőket látta el. Ment a munka becsülettel, aminek meg is lett a jutalma! 
A házigazda asszonyok és segítőik jóvoltából válogathattunk a finomabbnál 
finomabb csülök-, birka- és vaddisznó pörkölt között. Délután kettőre hideg 
szél támadt, de minden munka, pörkölt és bor elfogyott. Ragyogott a nap, és 
Pista bácsi fentről mosolygott ránk! 
A Miklósfai Kertbarát Kör tagjai sikeresen szerepeltek a március 27-én 
megrendezett Tótszentmártoni borversenyen. A 11 bormintával nevezett 
tagjaink 2 arany, 7 ezüst és 2 bronz minősítést hoztak haza boraikkal. 
2010. április 17-én rendezte meg a Miklósfai Kertbarát Kör hagyományos 
BORVERSENYét. Az idei borversenyt a múlt évben elhunyt, örökös tisz
teletbeli elnökünk, dr. Kotnyek István emlékének szenteltük. 
Az esemény 19 órakor kezdődött, amikor a 9 fős borbírálók, a Da Bibere 
borlovagrend tagjai, Páli Lajos, Németh Csaba, Molnár Ferenc, Pusztai Fe
renc, Bernáth Tibor, Horváth Miklós, Vas László, Smidéliusz Zoltán, Pálfy 
Dénes vezetésével elfoglalták a színpadot és hozzáláttak a „belövő" bor, 
majd a mindösszesen 90 borminta értékeléséhez. 
Az ítészeket vendégül láttuk egy igazi miklósfai vacsorára, mely csülkös 
babos répalevesből, répás és egyéb rétesekből állt. Vacsora közben a zsűri 
együttesen kiértékelte az eredményeket, közben pedig elkészültek az okle
velek is. 
Meglepően jó eredmények születtek, mint ezt később a zsűri tagjai értékelé
sükben kielemezték, hiszen a 46 gazda által nevezett 56 fehérborból 6 1 % , a 
34 vörösborból 76% lett minőségi, arany, vagy ezüst érmes! 
A „Falu fehérbora" címet Németh József olaszrizlingje, míg a „falu vörös
bora" címet Imre Béla vegyes vörösbora érdemelte ki, akik nagy taps mel
lett vehették át dr. Kotnyek Istvánnétól a könyvjutalmat. 
Ezután, nem kis vidámság közepette, kifejezetten a zsűri kérésére, arany 
okleveleket kaptak a szakácsnők is! Dancsó Károlyné kiváló répaleveséért, 
Lakatos Józsefné finom réteseiért, Dr. Kotnyek Istvánné pedig a különleges 
mázenyicáért kapott elismerést és köszönetet. 
Köszönjük a részvételt a liszói- hegyi, becsehelyi és tótszentmártoni gaz
dáknak, akik jelenlétükkel érdemesítették rendezvényünket! 

Imrei Ferenc 
Kertbarát Kör elnöke 

MI-NŐK Klub első negyedéves beszámolója 

Január 7. - (A klublétszám 28 főre bővült. Klubnapok minden hónap 2. 
csütörtökén este 18 órától vannak a Mindenki Házában.) Ezen a klubnapon 
a „Szépség és Egészségvédelem" keretén belül a FOREVER LIVING ter
mékeinek bemutatása történt szakemberek és biopatikus részvételével. 
Január 16. - Január 15-én este a klubtagok segítségével elkésztettük a 
répafőző versenyre a hagyományos répaételt, amellyel beneveztünk a ver
senyre. A X. Répafőző versenyen a zsűri a MI-NŐK Klubnak ítélt két első 
díjat, az egyik a hagyományos répás étel kategóriában, a másik pedig a kö
zönség díj volt. 
Február 5. - Klasszikus tánctanfolyam indult a Szivárvány Táncklub ke
retein belül, amely tanfolyam bővülő létszámmal működik. A tavaszi-nyári 
munkálatok miatt jelenleg szünetel, de ősszel FOLYTATJUK közkívánatra. 
Február 11. - Németh Irénke klubtagunk aki Alexander-módszer tanár 
színes előadással és gyakorlattal ismertette a módszer gyógyító hatását és 
előnyeit. Ezek az előadások és gyakorlások az ő szervezésében kettő he
tente hétfői napokon folytatódnak az esti órákban! 
Február 13. - A klub benevezett az országos II. Fánkfesztiválra, melyet a 
MÁV Nagykanizsai csarnokában rendeztek meg. A klub részvételét a zsűri 
emléklappal ismerte el, valamint az általunk készített fánkokat eladtuk. 
Február 18. - „Torkos csütörtök" címszóval batyus gasztro estet szervez
tünk, igaz nagyon kevesen tudtunk összejönni, de nagyon kellemes hangu
latban telt az est. 
Március 11. - Némethné Irénke klubtagunk előadását és gyakorlati be
mutatóját hallhattuk és láthattuk valamint gyakorolhattuk az általa már jól 
ismert módszerről. A klubfoglalkozáson az Asszonykórus megalakulását 
szerveztük, vezetését Püspökiné Jámbor Zsuzsanna zenepedagógus vállalta. 
Az Asszonykórusba énekelni szerető tagokat sok szeretettel várunk! 

Jelentkezni lehet: 0630/530-2655 vagy 0693/315-923-as telefonszámokon. 
Március 22. - Egészségmegőrző program zajlott meghívott előadókkal. 
(Dr. Kopeczky Ildikó, Kátai Melinda, Bekőné Gémesi Zsófia). Betegség
megelőzésekről hallhattunk részletes előadást valamint az ehhez kapcsoló
dó gépek használati bemutatása történt. 
Március 25. - A közelgő húsvéti ünnepekre készült a klub. Szakember se
gítségével tojásfestés, díszítés történt nagy sikerrel és egymás között kicse
rélhettük ünnepi receptjeinket. 
Március 27. - Szakember segítségével egy módszert ismerhettünk meg 
(AVIVA) az inkontinencia megelőzésére. Az esemény 5 órát vett igénybe, 
mialatt az elméleti és gyakorlati tudásanyagot el lehetett sajátítani. 
Macskanyújtózás folyamatosan lesz, amíg érdeklődés van rá. Aki elfáradt 
a kertben, a macskanyújtózáson kipihenheti magát kéthetenként, hétfőn 19 
órától. Ha valaki szeretné, a tanfolyamon részt vettek közül, együtt gyako
rolhatjuk az AVIVA tornát is. 
A jelentkezők hívását a 06 30 630 80 49 számon Németh Gézáné, Irén vár
ja. 

BELÉPÉS MINDENKINEK INGYENES! 
A foglalkozáson résztvevőknek kényelmes, laza öltözék, papucs, vagy me
leg, vastagtalpú zokni viselését javasoljuk. 

Vasics Lászlóné 
MI-NŐK Klub elnöke 

Az Ifjúsági klub első negyedéves beszámolója 

Az évet a Répafőző verseny nyitotta Miklósfán, melyen klubunk ugyan nem 
vett részt, de az azt követő rendrakásban, és az edények mosogatásában se
gítettünk. Januárban benyújtottunk egy 300 000 Ft-os pályázatot, aminek 
célja a klubhelyiség bebútorozása, felszerelése volt. A pályázat elbírálása 
megtörtént és 100 000 Ft-ot nyertünk. 
Februárban kezdtük el a helyiség festését. A színek kiválasztásában és a 
falra kerülő minták megtervezésében Lesták András kreativitására támasz
kodtunk. Egy emlékezetes szombati napon kezdtük el a munkát, amiből 
mindenki kivette a részét. A falak azóta is egyre szépülnek, a terem egyre 
inkább tükrözi azt a jó hangulatot, ami a klubunkra jellemző. 

Márciusban - az elhúzódó festés és a bútorzat hiányossága miatt - sajnos 
nem tudtuk elkezdeni a Filmklubot, de reméljük, a következő hónapban sort 
keríthetünk a kéthetente történő filmvetítésekre, melyek után megbeszéljük 
a látott filmet, megosztjuk egymással egyéni élményeinket. 
Amire viszont biztosan sor került: március végén ellátogatunk az óvodába 
és apró meglepetéssel kedveskedtünk az ovisoknak a közelgő Húsvét al
kalmából. 
Ugyancsak ebben a hónapban kerül sor a „Gasztro est"-re Árpival. Zöld
séglevest, sajttal töltött csirkemellet és pudingos palacsintát készítettünk 
Árpi irányításával. Az est olyan sikeres volt, hogy további gasztronómiai 
kalandozások követik majd az év folyamán. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy klubunkba egyre többen látogatnak el - és 
még ha nem is vagyunk sokan, de jó hangulatú, tartalmas délutánokat töl
tünk el együtt. Továbbra is sok szeretettel várunk mindenkit hétfő és csütör
tök délután 17 órától! 

Németh Zsófia 
Ifjúsági Klub vezetője 

Mindenki Háza áprilisi-májusi programajánlója 

Április 24. (szombat) 9 órától - 12 óráig 
GYERMEKJÁTSZÓHÁZ 
Vezeti: Kolonics Istvánné 
Érdeklődni lehet a helyszínen, illetve a (20)479-8382-es telefonszámon. 
Belépődíj: 600 Ft/fő 

Április 26. (hétfő) 19 óra 
MI-NŐK KLUB szervezésében 
Macskanyújtózás folyamatosan lesz, amíg érdeklődés van rá. Aki elfáradt 
a kertben, a macskanyújtózáson kipihenheti magát kéthetenként, hétfőn 19 
órától. Ha valaki szeretné, a tanfolyamon részt vettek közül, együtt gyako
rolhatjuk az AVIVA tornát is. 
A jelentkezők hívását a (30) 630 8049 számon Németh Gézáné, Irén várja. 
BELÉPÉS MINDENKINEK INGYENES! 
A foglalkozáson résztvevőknek kényelmes, laza öltözék, papucs, vagy me
leg, vastagtalpú zokni viselését javasoljuk. 

Május 8., 22. (szombat) 9 órától - 12 óráig 
GYERMEKJÁTSZÓHÁZ 
Vezeti: Kolonics Istvánné 
Érdeklődni lehet a helyszínen, illetve a (20)479-8382-es telefonszámon. 
Belépődíj: 600 Ft/fő 

Május 10., 31. (hétfő) 18 óra 
MI-NŐK KLUB - az egészség megőrzés, fittség program keretén belül 
Egyre népszerűbb a masszázsról szóló foglalkozások után tartott macska
nyújtózás. 


