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Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra
hevernem,
kérdésre választ
õ küldjön,
hogy hitem széjjel
ne dűljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetõk helyett
életet –
nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.
Nagy László
(1925–1978)

I.évfolyam 2.szám - 2009.december

Integrált gazdálkodási program oktatása

A Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása szervezésében,
december hónapban 5 napon került
lebonyolításra a CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági Rendszer oktatása, a Társulás Bajza u-i épületében.
Itt egy olyan tanácskozó terem került kialakításra, mely a kor színvonalának megfelelő rendezvények
megtartását teszi lehetővé. Ezen
átlagosan több mint 25 dolgozó vett

Szociális pályázat

részt. A korszerű rendszert 6 körjegyzőség ( 16 önkormányzat) és a
Társulás munkaszervezete vezeti be

épületben kerülne
kialakításra.
A
Szociális
Programirodában
működne a társulás Családsegítő
és Gyermekjóléti

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújtott
be Kistérségi Szociális Programiroda létrehozására.
A Programiroda –kedvező elbírálás esetén- a Társulás tulajdonába lévő ingatlan területén, az egyik
felújítandó, jelenleg funkció nélküli

2010. január 1-től.
A központi szervezés eredményeként a szervezetek (önkormányzatok) jelentős költséget takarítottak
meg.
Az oktatás második részére 2010.
január hónapjában kerül sor.
A számítástechnikai program bevezetésével a Kistérséghez tartozó
települések 90%-a
olyan
könyvelési és pénzügyi
programot
fog
használni, mely a
dolgozók munkáját könnyebbé teszi, javul a munka
hatékonysága és a
vezetőknek is több
és részletesebb információ áll rendelkezésre.

kapcsolattartási ügyelet, készenléti
szolgálat). A projekt keretein belül
nemcsak az épület teljes felújítása
és akadálymentesítése valósulna
meg, hanem parkolók is kialakításra
kerülnének, illetve a kerítést is felújíttatná a Társulás.

Szolgálata, mely
a pályázat segítségével új szolgáltatásokat
is
elindíthatna (szociális információs
szolgáltatás,

Megköszönjük valamennyi Partnerünknek a jó együttműködést és kívánunk áldott Karácsonyt
és sikerekben gazdag, boldog új évet.
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Karácsonyi ételek és a hozzájuk kötődő hiedelmek

Karácsonyi édesség: A mézeskalács
A mézeskalács olyan sütemény,
mely változatos alakjával és díszítésével sokféle jelképet jeleníthet
meg. A méz hosszú időn át pótolhatatlan volt, megbecsülése a belőle készített tésztára is átment, ezért
jelentőséget, helyenként misztikus
erőt is tulajdonítottak neki.

A karácsonyi asztal a néphagyományban fontos szerepet játszott az
ünnepkor. Mind az asztal díszítésének, mind az étkezésnek szigorú
rendje volt. A feltálalt fogásoknak
mágikus erőt tulajdonítottak. A karácsonyi abroszt az év során még általában vetőabrosznak használták.
Az asztalra gabonamagvakat helyeztek, ebből adtak a baromfiknak,
hogy jól tojjanak, az asztal alá pedig szalmát tettek, annak emlékére,
hogy Jézus jászolban született. Később ezt a szalmát a jószág alá tették, hogy egészséges legyen, de volt
ahol a gyümölcsfákra is kötöztek
belőle, jó termést remélve.
A gazdaasszony nem állhatott fel
vacsora közben az asztaltól, hogy

jól tojó tyúkjai legyenek. Az ételek
közül előnyben részesítették azokat,
amelyek bőséget, jó termést ígértek
a háziaknak. Innen a bab, borsó, lencse, mák, dió, hal a (halpikkely miatt) megjelenése a karácsonyi asztalon. A fokhagyma az egészséget, a
méz (mézesbáb) az élet édességét
jelképezte.
Főételként a disznóhús szerepelt,
mivel sertés előrefelé túr az orrával,
így a gyarapodást, az előrehaladást
jelképezi. Szárnyas nem kerülhetett az ünnepi
asztalra, mivel
az
hátrafelé
kapar.
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A méz volt a nádcukor, majd a répacukor modernkori elterjedéséig az
egyetlen édesítőszer, melyből tartós
és tápláló száraz sütemény készíthető, így a mézeskalács sok nép több
ezer év óta ismert eledele. Hazánkban már az aquincumi ásatásoknál
is találtak több mézeskalács sütésre
használt égetett cserépformát. A magyar ősi méhész nemzet, 11. századi
írott nyomai vannak.

Kistérségi Ifjúsági Nap
A Zala megyében működő Ifjúsági Szakmai-Módszertani Központ,
a „KA-ROCK” Alapítvány, a Retro
73 Ifjúsági és Kulturális Közhasznú
Egyesület, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás
Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Irodája szakmai napot
rendezett 2009. november 25-én, a
Társulás Komplex Kistérségi Szolgáltató Központjában.
A találkozó elsődleges célja volt,
hogy a képviselt ágazatok között
olyan párbeszéd, együttműködés
jöjjön létre, mely a jövőben is folytatódik, és a fiatalokat arra ösztönzi,
hogy a lakóhelyükön maradva próbáljanak boldogulni a későbbiekben.
A találkozón felmerült, hogy a fiatalok kevés információt és segítséget kapnak a továbbtanulásra, munkavállalásra vonatkozóan, illetve kevés a lehetőségük a színvonalas szórakozásra, kevés kikapcsolódási lehetőség adódik a
számukra. A Ka-Rock Alapítvány célja egy közös ifjúsági tér kialakítása, ahol koncerteket, színházi előadásokat,
kulturális összejöveteleket tudnának szervezni.

Őseink a mézeskalács készítés tudományát feltehetően még
az Etelközből hozták magukkal.
A méz drágasága miatt csak ünnepi alkalmakkor készítettek belőle
süteményt. Az 1200-as évektől kolostorok készítettek vallásos tárgyú
figurákat, életképeket.
A mézeskalácsot
korábban
cserépformában,
később pedig ún.
mézeskalácsütő
formában készítették,
melyek
fából készültek.
Idővel „mézesbábos” céhek is
alakultak, melyek míves díszítéseket készítettek
rá, így kedvelt ajándékká vált. Egyes
helyeken például jegyajándékként
vette a fiatalember választottjának a
mézeskalácsszívet. Manapság a háztartásokban leginkább karácsonykor
készítenek mézeskalácsot.

Művészeti Fesztivál
Gála
Ünnepi hangulatú kulturális
program házigazdája volt szombaton Alsópáhok. A település adott
otthont a megyei művészeti fesztivál gálaműsorának.
A gálán olyan szereplők váltották egymást a színpadon, akik
a Zalai Művészeti Fesztivál szakági bemutatóinak zsűrije előtt kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
Murakeresztúrt a Rozmaring as�szonykórus képviselte a gálaműsoron.

Cseke-emléktúra
Iskolánk Mezős Természetjárók Klubja Dávidovics Mária tanárnő szervezésében az idei évben
is megrendezte egykori tanára,
Dr. Cseke Ferenc emlékére a hagyományos túrát, 2009. november
21-én.
Az időjárás sajnos elpártolt
tőlünk, reggel hűvös és köd volt.
Kilenckor indultunk az iskola elől
külön járatú autóbusszal. Újudvarra érkezve rövid ismertetőt hallhattunk Kiss Lászlótól, a Johannita
kolostorról, a régi templomról és a
Kálváriáról. Ezután a szőlőhegyen
keresztül a régi sípálya mellett
elhaladva a TV-toronyhoz érkeztünk, ami a Zalaapáti-hát legmagasabb pontja. Sajnos a köd eltakarta
a máskülönben gyönyörű kilátást.
Egy szántóföldön és egy szép,
őszi erdőn átsétálva jutottunk el
az Eszperantó forrásokhoz. Rövid
pihenő után Nagybakónak mellett
folytattuk utunkat. Egy hatalmas
karámban kecskenyájat és három
pinto lovat (az amerikaiak „foltos pónija”) csodálhattunk meg.

3

Kanizsa Térségi Krónika					

Megmásztuk a meredek dombbal
kezdődő Cser-hát hegyet, majd a
gerincen végighaladva az Örömhegyre értünk.
Átsétáltunk a régi szőlőhegyen, ahol már csak néhány még
álló pincefal utalt a múltra. A

Szent Kristóf kápolná(cská)nál
levő Rockenbauer Pál kopjafa
előtt csoportképeket készítettünk.
Utolsó előtti állomásunk a nagykanizsai Postás SE kulcsosháza
volt. Itt hosszabb pihenőt tartottunk, megkoszorúztuk Dr. Cseke
Ferenc emléktábláját, megkóstol-

tuk a nagybakónaki kecskefarmon
készült sajtot, valamint a szintén
Nagybakónakról származó akácmézet és virágport.
Vendéglátóink finom szendvicseivel jóllakva indultunk újra
útnak. Gyönyörű tájon haladtunk
keresztül, a hideg kicsit felengedett, s a látótávolság is megnőtt.
Az erdőből kiérve egy nagy kőhíd,
a Hamuházi híd, túloldalán pillantottuk meg az utolsó állomást: a
Thury kopjafát. Novics Erika tanárnő rövid múltidéző megemlékezése után itt is koszorút helyeztünk
el. Kissé elfáradva szálltunk fel
az autóbuszra, ami Orosztonyon
keresztül hozott vissza minket az
iskola elé. Nagy élmény volt mindenki számára, hisz a túra minden
állomása Cseke tanár úrhoz kapcsolódott. Bár én személy szerint
nem ismertem, sokat megtudtam
róla és munkásságáról.
A többi túrázó nevében köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettünk ezen a programon.
Dömötör Diána
Dr. Mező Ferenc Gimnázium
10/C.

Ovi-suli
☺

vi-sul
„jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat”
Nagykanizsai kistérség nevelési-oktatási intézményei számokban a 2009-2010-es nevelési évben.
☺vodák: Tizenkettő településen, önkormányzati fenntartásban: Belezna, Csapi, Eszteregnye,
Fityeház, Hahót, Magyarszerdahely, Murakeresztúr, Nagyrécse, Surd, Szepetnek, Zalaszentbalázs,
Újudvar –összesen 343 gyermek.
Kettő településen alapítványi fenntartásban: Eszteregnye, Sormás – összesen 36 gyermek
Nagykanizsán, - önkormányzati fenntartásban: 16 feladat-ellátási helyen - összesen 1386 gyermek
Nagykanizsán, - egyházi fenntartásban: 1 feladat-ellátási helyen – összesen 50 gyermek

skolák:
Öt településen, önkormányzati fenntartásban: Csapi, Murakeresztúr, Nagyrécse, Szepetnek,
Zalaszentbalázs – összesen 674 gyermek,
Három településen alapítványi fenntartásban: Eszteregnye, Hahót, Újudvar – összesen 164 gyermek
Nagykanizsán, - önkormányzati fenntartásban: 10 általános iskolában: összesen 3491 gyermek
Nagykanizsán, - egyházi fenntartásban: 1 általános iskolában: összesen 202 gyermek

Közép skolák :
Nagykanizsán, - önkormányzati fenntartásban: 5 középiskolában: összesen 4627 tanuló
Nagykanizsán, - egyházi fenntartásban: 1 középiskolában: összesen 279 tanuló
Mi van a számok mögött?
Rendszeresen megjelenő kiadványunkban közzé tesszük az intézményekben zajló érdekes, kiemelkedő eseményeket. Várjuk a híreket, információkat a következő elérhetőségen:
berkenyesildiko@kanizsaterseg.hu
93/326-323

KVÍZ
1) Melyik település mellett halad
a Rockenbauer Pál emléktúra?
a)
Liszó
b)
Eszeregnye
c)
Murakeresztúr
2) Melyik községhez tartozik a
pajhegyi Szent Orbán kápolna?
a)
Gelsesziget
b)
Nagybakónak
c)
Nemespátró
3) Melyik községet emlegetik a
karácsonyfa őshazájaként?
a)
Fűzvölgy
b)
Szepetnek
c)
Surd
4) Melyik települések lakóinak
őseit telepítették a németországi
Koblenzből?
a)
Magyarszentmiklós
b)
Hosszúvölgy
c)
Fűzvölgy
5) Hol rendezik meg évről-évre a
Sváb kupát?
a)
Hosszúvölgy
b)
Fűzvölgy
c)
Magyarszentmiklós
6) Hol található az
kastély?
a)
Nagykanizsa
b)
Nagybakónak
c)
Nagyrécse

Inkey-

7) Melyik község határában terül
el a Csibiti-völgy?
a)
Újudvar
b)
Sormás
c)
Csapi
8) Hol látható a Szent Miklós
szoborcsoport?
a)
Magyarszerdahely
b)
Magyarszentmiklós
c)
Bocska
9) Melyik településen áll a műemlék Szent Lőrinc kápolna?
(esetleg kép mellé)
a)
Szepetnek
b)
Zalaszentbalázs
c)
Börzönce
10) Melyik településen működik
a Nyolc Boldogság Katolikus
Közösség?
a)
Pölöskefő
b)
Nagykanizsa
c)
Homokkomárom
Megoldások:
1-b, 2-a, 3-c, 4-a,b,c mindhárom, 5-b, 6-c, 7-a, 8-b, 9-c,
10-c
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TUDTA ?
A karácsonyhoz kötődő szokások
A karácsony eredete s A karácsonyhoz kötődő szokások zerint keresztény vallási ünnep, Jézus születésének a napja,azonban már jóval a kereszténység
megjelenése előtt az ókori népek is ünnepeltek ebben az időszakban. Ekkorra esett ugyanis a téli napforduló, miáltal az új tavasz, az új termés, a Nap újjászületése, felett érzett örömüknek adtak hangot. Ezeknek a rítusoknak az is a szerepük volt, hogy az elcsigázott emberekbe reménységet, hitet öntsenek,
hogy könnyebben viseljék azt az időt, ami a tavasz beköszöntéig hátravan.
- Advent
Az Advent a karácsonyi előkészület négyhetes időszaka, mely idő alatt
tilos volt a zajos mulatság, tánc, lakodalom. Ez az időszak olyan jeles napokat
foglal magában, mint András, Borbála, Miklós és Luca, melyekhez termékenységvarázslás, termés-, időjárás-, férj-, sőt haláljóslás is kapcsolódott. Az
volt a cél, hogy mágikus módon segítsék elő a következő esztendő sikerét
mind a földművelésben, állattartásban, mind pedig az emberek egyéni életében. Az adventi korszorú a ma népszerűsödö karácsonyi szimbólumok közé
sorolható.
- András nap (november 30.)
Szent András apostol a keleti egyház védőszentje az I. században élt. A
hagyomány szerint átlósan ácsolt kereszten halt mártírhalált, ezért hívják az
ilyen keresztet andráskeresztnek. Napja a legjelentősebb házasságjósló, varázsló nap, a lányoknak többnyire magányosan, kellett ezeket a praktikákat
elvégezniük. Például böjtöltek, a párnájuk alá férfi ruhaneműt rejtettek.

Adventi koszrúkötés Fityeházán
- Borbála nap (december 4.)
Szent Borbála emlékünnepe, a bányászok, tüzérek, védőszentje. A nap szokásai például a
női munkatilalom, és e napon a női látogató nem hoz szerencsét a házhoz.
- Miklós napja (december 6.)
Szent Miklós püspök a IV. században élt a kisázsiai Myra városában. A pékek, gabonakereskedők, diákok, eladólányok, révészek, vízimolnárok, polgárvárosok pártfogója. A piros
köpenyes, nagy szakállú Mikulás – és az őt kísérő krampusz – a gyermekeket ajándékozó és
számonkérő figura a városi polgárságtól a falusi értelmiség közvetítésével jutott el a parasztsághoz. A Miklós-napi ajándékozást a szent legendájával hozzák összefüggésbe. Az ajándékozás ma ismert formája falvainkban körülbelül ötven éve terjedt el, és még később a piros
ruhás Mikulás figurája.
- Luca napja (december 13.)
Szent Luca a szembetegségben, szenvedők, az utcanők és varrónők pártfogója. A hiedelem
szerint december 13-án a téli hosszú éjszakákkal, vagyis a sötétséggel Szent Luca átalakult
boszorkánnyá. E napon semmit se volt szabad kölcsönkérni vagy adni, nehogy az a boszorkányok kezére jusson. A lányok Luca napján jósolták meg jövendőbelijüket. A hagyomány
szerint a nők nem dolgozhattak, mert ha Luca napján fonnának vagy varrnának, nem tojnának
a tyúkok.
A boszorkányok felismerésére készült az ún. lucaszék, melyet ugyancsak
Luca-naptól karácsonyig kellett elkészíteni. (Ha valami munka nehezen készül, azt mondják: „Na ez es olyan nehezen készül, mint a lucaszéke”). Az
éjféli misén kellett ráállni, hogy meglássák a boszorkányokat, utána nyomban
el kellett égetni.
- Tamás napja (december 21.)
E naphoz is férjjósló praktikák kapcsolódnak, valamint arról is nevezetes,
hogy ilyenkor ölik a disznót.
- Ádám, Éva napja (december 24.)
Az adventi időszak utolsó napja. Ilyenkor díszítjük fel a karácsonyfát. Magyarországon a karácsonyfa elterjedése előtt termőágakat állítottak, ezeket
rozmaring-, nyárfa-, bürök-, kökényágakból készítették. Gerendára, vagy a
szobasarokba függesztették, olykor a koronájával lefelé. Az karácsonyfa-állítást protestáns, német eredetűnek tartják, mely hazánkban a Bécsi Udvar köz-
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vetítésével először az arisztokrácia, majd a városi polgárság, a falusi értelmiség, végül
a parasztság körében terjedt el. Karácsonyfát Magyarországon – a történeti adatok
szerint – Brunswick Teréz állított először, 1824-ben. A karácsonyfadísz korábban az
alma, dió, házilag készített sütemények, mézeskalács volt. A karácsonyi ajándékozás
a karácsonyfa-állítás szokásánál is újabb. Ajándékot régen a kántálók, betlehemezők,
köszöntők kaptak, azok is ételfélét és legfeljebb egy kis pénzt. A karácsonyfát hagyományosan Vízkeresztkor (január 6.) bontják le.
- Karácsony napja (december 25.)
A téli napforduló, az ókori hitvilágban a nap újjászületésének ünnepe volt. Krisztus
születésének megünnepléséről első adatok a IV. században találkozunk. A hagyományos magyar paraszti életben a család ünnepe volt. Ez a nap munkatilalommal járt,
csak a legszükségesebb munkákat végezték el.
A karácsonyi, többnyire énekes, esetleg verses köszöntőt általában kántálásnak nevezték. A köszöntők karácsonyi énekeket énekelve járták végig a falut. Engedélykérés
után az ablak alatt vagy a házban énekeltek egy vagy több éneket. Ezután valamilyen
ajándékot kaptak, melyet megköszönve mentek tovább.
A legnépszerűbb karácsonyi szokás a magyar nyelvterületen a betlehemezés volt.
Fő kelléke a jászol
vagy templom alakú betlehem. Azt a történetet meséli el, melyben Jézus születésekor a pásztorok vagy a „három királyok” (a napkeleti bölcsek) meglátogatják a kisdedet és Máriát.
- István napja, Karácsony másodnapja (december 26.)
István az egyház első vértanúja. A regölés a magyarság egyik legarchaikusabb szokása, fő időpontja is ezen a napon van. A legények és házasemberek
termékenység és párokat összevarázsló házról házra járó köszöntő szokása a
téli napforduló pogánykori emléke.
- János napja (december 27.)
E naphoz kapcsolódott a borszentelés szokása. A szent bornak mágikus erőt
tulajdonítottak, beteg embert és állatot gyógyítottak vele. Öntöttek a boroshordókba is, hogy ne romoljon el a bor.
- Aprószentek napja (december 28.)
Aprószentek napja a Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek emlékünnepe,
azoké, akiket Heródes a gyermek Jézus keresésekor megöletett. Ezen a napon megvesszőzték a gyermekeket a betlehemi kisdedek szenvedésének emlékére. Magyarázata kettős: egyrészt a pogány termékenységvarázslással függ össze, másrészt a bibliai
történettel kapcsolatos.
- Szilveszter napja (december 31.)
A szilveszteri és újévi a szokások és hiedelmek célja az, hogy biztosítsa a következő
esztendőre az állatállomány szaporaságát és a termés bőségét, valamint az emberek
egészségét, szerencséjét. Szokás volt a szilveszteri kántálás, melyet másnap az újévköszöntés követte. A szilveszteri szokások ma városon és falun egyaránt a hangos,
vidám évbúcsúztatást jelentik, ősi gonoszűző, bőségvarázsló mágikus eljárásoknak az
emlékei élnek ezekben a szokásokban is.
- Vízkereszt (január 6.)
A karácsonyi ünnepkör záró napja, ekkor szenteli a pap a templomban a vizet, melynek utána varázslatos erőt tulajdonítottak neki. Azt tartották a beteget meggyógyítja, az
állatoknak is adtak belőle, de úgy hitték, még a vihart is lecsendesíti.
- Mi maradt mára?
Az elmúlt évtizedekben megváltoztak az ünnepi szokásaink, akárcsak hétköznapjaink, és velük együtt az ünnepre való készülődés is. A templomokban, tereken, hivatalokban, bevásárlóközpontokban, apró üzletekben, pályaudvarokon és munkahelyeken is karácsonyfa áll. Feldíszítjük és kivilágítjuk
az utcákat, a kirakatokat, a lakóházakat. Az adventi időszak divatossá vált jelképe az adventi koszorú. Napjainkban négy gyertya kerül rá, ami az adventi
vasárnapokat szimbolizálja, s minden héten eggyel több gyertyát gyújtunk meg rajta. A szokások leginkább az étkezés körül maradtak fenn. Az ünneplés
fontos része az ünnepi vacsora, ami jellegzetes ételekből áll. A karácsonyi asztal elképzelhetetlen hal, beigli, valamint dió és a család összetartását szimbolizáló kerek alma nélkül.
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Rozmaring asszonykórus

A kórus az idei évben is tevékenyen vett részt a község kulturális
életében. Mint lakodalmas menet
részt vettek a farsangi felvonuláson. Fityeházon az Idősek napján a
kenyérsütés hagyományát elevenítették fel, községünkben
pedig a borverseny hangulatát emelték énekeikkel. De részt vettek az
idősek napi műsorban
is amit már hagyományosan fehérvasárnap
rendezünk meg. A műsort a 6. osztályosok
Palotás tánca nyitotta
meg, majd községünk
polgármestere köszöntötte az idős embereket.
Ezután hallhattunk és
láthattunk csúfolódókat
az óvódások előadásában, majd az iskolások
táncoltak, horvát dalokat adták elő. Végül a műsor első
részét a helyi tamburazenekar és az
asszonykórus műsora zárta. .
Következő kihívásuk a KVÓTA
(Kórusok Népzenei Együttesek és
Zenekarok Szövetsége) minősítő
rendezvényen való szereplés, amelyre az idei évben Vonyarcvashegyen

került sor. Az egész napos program
keretében mintegy 40 produkciót, népdalcsokrot hallgatott meg a
közönség és a zsűri. A Rozmaring
asszonykórus ez alkalommal Aranypáva Díjat és ARANY minősítést

kapott, remek szerepléséért. Gratulálunk a csapatnak, és a felkészítőnek Molnár Józsefnénak.
Alig fejeződött be a minősítő
verseny asszonyaink már az aratásra
és cséplésre készültek, az idei évben
is részt vettek a novai aratáson és
a zalabaksai cséplésen. Az immár

13. alkalommal megrendezett cséplés iránt minden eddiginél nagyobb
volt az érdeklődés. A kora délelőtti
órák ellenére vakító napsütésben
és tikkasztó melegben kezdődött a
hagyományos nyári paraszti munkafolyamatok
egy részét bemutató
program Zalabaksa
központjában, a
jókedv azonban
a hőség ellenére
mindvégig megmaradt. Ehhez
a
hangulatos
zenei aláfestés
mellett maguk
a versenyzők is
hozzájárultak,
a mindenáron
győzni akarás
helyett inkább
egymás tanítása
és a fortélyok átadása került előtérbe. Az idei cséplőverseny győztese
a murakeresztúri csapat lett, illetve a
bandák díját is Murakeresztúr érdemelte ki. Egy kis szusszanásnyi idő
és máris új feladatot talált magának a
csapat. Szeptember 11-én rendezték
meg már hagyományosan Kertbarát

A murakeresztúri Tamburazenekar
Murakeresztúron 2008. márciusától működik tamburazenekar
A tamburazenekar megalapítója
Kovácsné Kővágó Anna volt . Az
oktatást Trojkó Zsolt kezdte meg
az akkori általános iskolásokkal,
tanárokkal és felnőttekkel. A cél az
volt, hogy ebben a faluban - ahol
a a kaj nyelvjárást beszélik - újra
megmozduljon az itt lakókban régi
kultúrájuk és szokásaik emléke és
próbáljuk meg e régi hagyományt
feltámasztani. A községben jelentős
számban élnek horvát nemzetiségűek, így szinte természetes, hogy a
tambura a népi hangszerek között
kiemelt jelentőséget kapott. A zenekar tagjai a kezdetektől fogva együtt
zenélnek és a kulturális műsorok
szervezői bizton számíthatnak a
Murakeresztúr Tamburazenekarára.
Rendszeresen fellépnek különböző
kulturális rendezvényeken. Legutóbb a szülői bálon szerepeltek, de
részt vesznek iskolai ünnepségeken,
Falunapokon és vidéki felkérés-

éknek is szívesen tesznek eleget.
December 12-én Zalalövőn, dec.
22-én pedig a Falukarácsonyi műsorban találkozhatnak a zenekarral.

Műsorukban elsősorban mura menti
horvát dalokat játszanak. Repertoárjuk a rendszeres próbák hatására
folyamatosan bővül.

Az együttes vezetője: Trojkó Zsolt - a tambura tanár
Tagjai: Prím tambura: Dr. Rácz Erika, Koósz Zsuzsanna Brács tambura: Kovácsné Kővágó Anna, Kalinics Károlyné, Tislerics Laura, Spirk
Erzsébet Kontra: Tislerics Mátyás Bőgő: Jugovits Dániel
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Körök Megyei Terménybemutató
kiállítását, ahonnan „Szorgos Kezű
„ asszonyaink sem hiányozhattak. A
rendezvény Lakhegyen került megrendezésre. Asszonyaink a 12 csapatból a megtisztelő III. helyezést
érték el, zöldség-és gyümölcsszobrászat kategóriában.
Ha szeptember akkor Falunap
, az idők során a hónap neve ös�szeforrt az eseménnyel amely községünk legnagyobb rendezvénye.
Asszonyainkra itt is lehetett számítani, akár szereplésről, akár étel ital
bemutatóról, vagy főzőversenyről
volt szó. Ők mindig mindenhol ott
voltak és vannak .
Jelenleg a Szép Zalában születtem döntőjére készülnek amit
november 21-én rendeznek meg
Gellénházán. A rendezvény célja a
megyében még élő hagyományok
felkutatása és bemutattatása, as�szonyaink ez alkalommal a „torkos
csütörtök” népszokást dolgozták fel
és mutatják be.
De találkozhatunk velük az adventi gyertyagyújtásban és a karácsonyi műsorban is, sőt a plébánia
előtt felállítandó betlehemi jászol is
az ő kezük munkáját dicséri..
Ők azok akikre mindig lehet számítani ha rendezvény van vagy ha
éppen Murakeresztúrt kell képviselni. Köszönjük nekik az áldozatos
munkájukat, kívánunk erőt egészséget a folytatáshoz és még nagyon
sok sikert, rendezvényeken fellépéseken.

Tanácsülés
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. november 23án tanácsülést tartott. Az ülésen részt
vevők részletes tájékoztatást kaptak
a NEFELA Dél-magyarországi
Jégesőelhárítási Egyesülés igazgatójától, Huszár Istvántól a kistérséget
is érintő jégkár elhárításának megoldásairól, költségeiről.
A tájékozatót követően a jelen
lévők az egyesüléshez való csatlakozás lehetőségének megvizsgálását határozták el. Emellett döntött
a tanács többek közt a Kistérségi
Szociális Programiroda létrehozását
célzó pályázat benyújtásáról, a III.
negyedévi költségvetési beszámoló
és a 2010. évi költségvetési koncepció elfogadásáról.

2009. december			

Kanizsa Térségi Krónika					

Bemutatkozik

A Kistérségi Krónikában minden hónapban szeretnénk röviden bemutatni a kistérség egy-egy települését, betűrendes sorrendben.

E hónapban bemutatkozik: Bocska
Bocska Nagykanizsától 14 kmre Zalaegerszeg irányában fekszik
a 74-es főút mellett. A település
egy dombvonulatra és annak tövébe
települt. Egyik oldalról szép szőlőhegyei, erdők határolják, másik
oldalról pedig szántók, kertek síkságát pásztázhatja a szem. A helység
nyugati felén van a Deszics falurész,
mely török időkben szinte teljesen
elpusztult település emlékét őrzi.
Első említése 1459-ből való
Bocsita néven. 1600 után, Kanizsa
várának elfoglalását követően a település a török határra került, ami
egyet jelentett a megszűnéssel. A település 1687-ben lett ismét magyar
kézen. 1720-ban már mint Bocska

ismeretes a falu. A település életében az első lökést a 74-es út kiépülése jelentette. A jó infrastruktúra

azonban csak az 1990-es évek végén éreztette a hatását, amikor is a
település kisebb fejlődésbe kezdett.
Lakosainak száma jelenleg 382 fő.
Legfőbb ékessége az út felől
is gyönyörű látványt nyújtó,
1937-ben épült Páduai Szent
Antal templom és kálvária valamint az előtte elterülő park.
Idén
októberben
avatták fel a játszótéren
Szent Filoména vértanú
fából faragott szobrát,
mely Tislér Zoltán és
Boa Endre fafaragók
alkotása.
Jelentős építészeti
értéket képvisel a Magyar
néprajzi lexikon által említett zsúptetős lakóház.
A kis település kultúrházzal és klubkönyvtárral is
rendelkezik. Az Antal napi
búcsút július első hetében
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tartják.
A település határában több kijelölt turistaút vezet, az utak mentén
számos forrás található, szőlőhegyeiben sok szép pince, présház találha-

tó. A községben turista pihenőhely is
várja a kiránduló csoportokat. A közeli hangulatos erdők jó kirándulási
lehetőséget nyújtanak. Itt található
a 283 méter magas Isten dombja,
melyről csodálatos panoráma nyílik
a Principális menti tájra.

- balra: templom hátulról, kőkereszttel
- fent: Páduai Szent Antal templom és kálvária
- jobbra: Emlékmű a
temetőben

Településeink az Interneten
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása évek óta segíti a térség
településeit az Interneten való megjelenésben. Manapság
egyre fontosabb,
sőt elengedhetetlen
a gyors és aktuális
információk biztosítása, melynek
leghatékonyabb
módja az önálló
honlapok létesítése
és folyamatos frissítése, új anyagokkal való feltöltése.
A Társulás munkaszervezete nemcsak
a létrehozza a honlapokat, hanem a
települési önkormányzatokkal közreműködve felvállalta azok folyamatos kezelését is.

Az elmúlt két évben elkészült
Fityeház, Belezna, Nemespátró,
Eszteregnye, Rigyác, Csapi, Surd

és Liszó honlapja és emellett természetesen a Társulás honlapja is,
mely utóbbi az elmúlt hetekben meg
is újult. A települések honlapjain

elolvashatjuk a település aktuális
híreit, eseményeit, tájékozódhatunk
a történelmükről, intézményeikről,
az önkormányzatról, a hivatalról,
elérhetőségeikről. Fontos feladat
a települések dokumentumainak,
kiadványainak, határozatainak közzététele, melyre
a honlapokon keresztül
szintén lehetőség nyílik.
Természetesen informálódhatunk az aktuális
eseményekről, rendezvényekről is, valamint ezen
eseményekről illetve a
településekről készült fotókat is megtekinthetünk
a képtárakban.
Terveink közt szerepel,
hogy a kistérség minden települése,
-a legkisebbek is- rendelkezzenek
önálló honlappal, melyek kezelését,
napra késszé tételét a társulás mun-

kaszervezete magára is vállalja. Hamarosan elkészül Zalaszentbalázs
honlapja is.
Örömmel tapasztaltuk, hogy
a már elkészült honlapok szinte
minden teleülésen felkeltették a
lakosság érdeklődését, és folyamatosan kapjuk tőlük a beszámolókat,
fényképeket. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a lakosságnak, hogy
bekapcsolódnak és segítik a munkánkat, és hogy ezáltal is segítik
érdekesebbé és színesebbé tenni
az adott teleülést a böngészők számára. Úgy véljük, hogy a XXI.
század információs társadalmában
nélkülözhetetlen egy közösség, egy
szervezet életében a saját weboldal
megléte, melynek köszönhetően
nemcsak szűkebb környezetünk, hanem az egész világ számára ismerté
és elérhetővé válunk.
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Megoldódnak a belvíz-elvezetési gondok
Fellélegezhetnek a Kollátszegen élők
Egy sikeres pályázat jóvoltából megoldódni látszik egy régóta
húzódó probléma Murakeresztúr
Kollátszeg falurészében.
Kollátszeg Murakeresztúr legmélyebben fekvő területe. Éppen
ebből adódóan gyakran okoz gondot a belvíz elvezetése, a jelenlegi
árokrendszer -már ahol van- minőségileg ugyanis nem felel meg
az elvárásoknak. A település önkormányzata már 4 évvel ezelőtt
elkészítette a terveket, 2 éve pedig
megkapták a vízjogi-, létesítési engedélyt. A megvalósításhoz
szükséges forrás, mint azt Pávlicz
Lajos polgármesterről megtudtuk,
nem állt a település rendelkezésére, ezért a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz fordultak támogatásért. Pályázatuk
sikerrel járt, s a közel 55 millió forintos beruházás 85 százalékát elnyerték. Így az önkormányzatnak
saját költségvetéséből mintegy 8

millió forintot kell finanszíroznia,
valamint elképzelhető, hogy az 5
százalékos ÁFA emelésből származó különbözet egészét, vagy
egy részét. A pluszköltségek mértéke attól függ, hogy a kormányzat
ad-e ÁFA kompenzációt. Szerdán
az első koordinációs egyeztetés
zajlott a kivitelezővel, akinek jövő
hétig el kell végeznie a geodéziai
előkészítési munkákat, és össze
kell vetnie a terveken szereplő és a
valós adatokat. A konkrét beruházást, melynek során betonfolyókákat és új árokrendszer szakaszokat
alakítanak ki, a régiek egy részét
pedig felújítják, hétfőn kezdik
meg. Az eredeti szerződés szerint
a munkálatokat október 31-ig kell
befejeznie a kivitelezőnek. Az önkormányzat egyébként következő
lépésként, szintén pályázati forrásból, a kollátszegi utakat, járdákat
szeretné rendbe tenni.

Jéggel szemben
A november végén tartott tanácsülésen Póczai Zoltán sormási polgármester javaslatára foglalkozott a
Tanács a térségi jégeső elhárítás lehetőségével. Ennek keretében előadást
tartott Huszár István a NEFELA
Dél-magyarországi Jégesőelhárítási
Egyesülés igazgatója és felvázolta,
hogy milyen feltételekkel kapcsolódhatna a kistérség a Baranya-Somogy megyét lefedő rendszerhez.
Valamennyi polgármester támogatja a kezdeményezést, sőt a tanács
ülésen résztvevő jelentősebb térségi
mezőgazdasági vállalkozók képviselői is érdeklődéssel hallgatták a
megoldási lehetőséget. Vélhetően a
jelentősebb mezőgazdasági termelők is az ügy mellé állnak. Támogatja
azt többek közt főként a szervezésben a térségi falugazdászok is, akik
felajánlották a segítséget. A Tanács
határozata szerint a Zalakarosi és a
Letenyei kistérségi kapcsolatfelvétel
és érdeklődés felkeltés van folyamatban. Ezzel lenne teljes a közös
és egységes védekezés a jégesővel
szemben, amely 2009-ben is jelentős károkat okozott.
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Idősek köszöntése, valamint betlehem felállítása
Nagyrécsén
Karácsony közeledtével meglepetéssel
kedveskedtünk községünk
minden lakójának.
A templom kertjében életnagyságú
bábukkal megjelenített betlehemet
állítottunk fel, melyet minden érdeklődő megtekinthet.

November az
idősek hónapja
volt. Községünk
iskolájában 25én kis ünnepséggel köszöntöttük
Őket. Az óvodások és iskolások
műsora után a helyi Ritmus Kórus,
a Nótakedvelők
Klubja, valamint
a vacsora után
a Vigadó Duó:
Ernszt Katalin és
Nemere László szórakoztatta a megjelenteket.

Bízunk benne, hogy ezzel is hozzájárulhattunk a meghitt, békés ünnepléshez.

Kanizsatérség kincsei fotó- és rajzpályázat
A Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása fotópályázatot
hirdet, „Kanizsatérség Kincsei”
címmel.
A pályázaton bárki részt vehet
saját fotóival, aki szeretné bemutatni a térség lakóit és életüket, a
táj természeti értékeit vagy épített
környezetét.
Pályázni olyan pályamunkákkal lehet, melyek a nagykanizsai
kistérség egészéhez, tájegységéhez
vagy a kistérség egy vagy több te-

lepüléséhez kötődnek. A legjobb
fotók kiállításra kerülnek a kistérség közművelődési és közoktatási
intézményeiben. A legjobb alkotásokat jutalomban részesítjük. A
pályázatok beérkezési határideje
2010 január 31.
A pályázat feltételei és a jelentkezési lapok letölthetőek a www.
kanizsaterseg.hu holapról, illetve
igényelhetőek a Munkaszervezettől (93-326-323, kanizsaterseg@
chello.hu).

Életmentő készülék Surdon

Kiadja: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

Életmentő készüléket, másfél
millió forint értékű defibrillátort
kaptak a surdiak karácsonyra az
önkormányzattól. A saját forrásból
vásárolt modern készülék elektromos impulzussal tud újraéleszteni,
és ez a sikeres újraélesztések számát növelheti a településen.

Cím: 8800 Nagykanizsa Bajza utca 2-1.
Telefon: 06-93-326-323
Fax: 06-93-536-454
Web: www.kanizsaterseg.hu
E-mail: kanizsaterseg@chello.hu
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Cím: 8800 Nagykanizsa Király u. 47.
Telefon: 06-93-333-427
Nyomda: Qualité Reklám és Dekoráció
Megjelenik havonta 500 példányban

Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával, a „Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása, működésének támogatása” pályázati program keretében.

