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Wass Albert: Karácsonyi versek II.
(részlet)

Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!

Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!

Jön, emberek, jön, jön az égbõl
Isten szekerén a mese!

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!

Súroljátok föl lelketek,
Csillogtassátok kedvetek,
Legyetek újra gyermekek
Hogy emberek lehessetek!

 E számunk megjelenését a Szekeres László Alapítvány támogatta
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Kispiac minden 
polgárának 

kellemes karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog

új évet kíván
a helyi

közösség tanácsa és 
Szarapka Ede

elnök.



Az Ige volt az igazi világosság, 
amely minden embert megvilágosít.
A világba jött, a világban volt, általa lett a 
világ, mégsem ismerte föl a világ.

A tulajdonába jött, de övéi nem fo-
gadták be. Ám akik befogadták, azoknak 
hatalmat adott, hogy Isten gyermekei 
legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, 
akik nem a vérnek vagy a testnek a 
vágyából s nem is a férfi akaratából, 
hanem Istentõl születtek.” (Jn 1.10-14)
„Íme a Szûz fogan és fiat szül, Emmánuel 
lesz a neve. Ez azt jelenti:   Velünk az 

ISTEN. Valóban közöttünk van, és aki 

szívébe fogadja, annak  IGAZ életet ad. 
„ S én veletek vagyok minden nap, a világ 

végezetéig.” (Mt 28,20)„Benne Gaz-
dagok lettetek minden tanításban és is-
m e r e t b e n ”   í r j a  S z e n t  P á l  a  
korinthusiaknak írt elsõ levelében. (1 Kor, 

1,5) Annak az Úrnak uralma alatt élünk, 
akinek szolgálunk. „Senki sem szolgálhat 

két úrnak: vagy gyûlöli az egyiket,  a 
másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik   
az egyikhez, a másikat pedig megveti. 
Nem szolgálhatok az Istennek is és a 
Mammonnak is.” (Mt 6,24)
Nekünk kell döntenünk, mint a jerikói 
vaknak: „Mit akarsz?” Õ hittel látni 
kívánta az Urat és ezt meg is kapta.

„Zárjátok szívetekbe, és Õ boldoggá tesz 
Benneteket”  biztat bennünket az Úr 
Vianney Szent János által.

Ismert elõttünk Betlehem és 
Jeruzsálem lakóinak viselkedése. 
Örömünnepre készülünk, de igen 
elszomorítja szívünket a tudat,  hogy 
lassan az egész világ átalakul Betlehem-
mé és Jeruzsálemmé. Édesanyák, 
fogadjátok úgy születendõ gyer-
mekeiteket, mint a Szûzanya, és ne úgy, 
mint a betlehemi lakosok. Édesapák, 
legyen példaképetek Szent József, akire a 
Szûzanya és Szent Fia, Jézus mindig 
számíthattak.
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Karácsony Jézussal vagy Jézus nélkül

A karácsony karácsony-e Jézus nélkül?



De az öröm IGAZ azok szívében, 
akik élete ISTEN szeretetében alakul: 
„Dicsõség a magasságban Istennek és 
békesség a földön a jó akaratú 
embereknek!” (Lk 2,14)
Köszönjük, Jézus, hogy megszülettél és 
elfogadtad a betlehemi igénytelenséget, 
és a hála még nagyobb a szívünkben, 
amikor arra  gondolunk,  hogy  
engedelmes voltál mindhalálig. Taníts 
b e n n ü n k e t  a z  i g é n y t e l e n  
engedelmességre!

Ezzel az Isteni Igével kívánok 
mindenkinek

BOLDOG
KARÁCSONYI

ÜNNEPEKET ÉS
KEGYELMEKBEN

GAZDAG ÚJ ÉLETET
AZ ÚJ ESZTENDÕBEN!

                                   Széll József
                                      plébános

Házasságot kötöttek:
Varbai Zoltán és Francsik Teodóra

2009. szept. 19-én
Szabó Tibor és Rábaközi Mária

2009. szept. 25-én

Gyermeke  született:
Fodor Adriennek és Normennek

INEZ,  2009. 09. 23-án,
Erdélyi Kornéliának és Ottónak

VIVIEN, 2009. 10. 27-én,
Vágó Tamarának és Henrixnek

MELANI, 2009. 10. 28-án,
Sárkány Zsuzsannának és Károlynak
ENIKÕ és ÁDÁM, 2009. 12. 09-én.

A helyi közösség hírei

Az elmúlt néhány hónapban több 
fontos munkát sikerült elvégeznünk a 
helyi közösségben. Ezek közül a 
legnagyobb munka és pénzügyi be-
ruházás a Testvériség-egység utcában 
elkészült járda volt. 

A munkálatok október elsõ 
napjaiban kezdõdtek meg Mészáros Imre 
kõmûves mester irányításával a Kis Ferenc 
utca végén. Eleinte alig akadt segítsége, de 
aztán ahogy haladt a járda építése, egyre 
többen kapcsolódtak be a munkába, ami 
három hétig tartott napi tíz órában. 

A helyi közösség részérõl állandóan 
jelent volt Szûcs Márton, Bagi Zoltán és 
Szarapka Ede. Az éppen készülõ 
járdarésznél az utca lakói is kivették 
részüket a munkából: Habi Dénes, Koza 
Sándor (Robi), Koza Julianna, Király Ist-
ván, Nyári István, Vágó Viktor, Vágó 
Henrix, Kovács Endre, Ágoston Rafael, 
Ágoston Ervin, Püspök Mihály, Fülöp 
Róbert, Fülöp Ervin, Oroszi Ottó, Oroszi 
András, Bencsik György, Dobó Tibor, 
Fodor Normen, Domonkos Ferenc, Fodor 
Norbert, Kara Norbert, Kalmár és Nógrádi 
család, Dani György, Fábián Lukács, 
Domonkos András, Zsámboki Dénes, 
Kovács Géza, és fiataljaink közül Bagi 
Szabolcs, Szarapka Valentin, Papp Árpád. 

Kispiaci Hírmondó                                                                                                                 3

Kispiaci Hírmondó 



Összesen 776 méter járda készült el,  
s vele sokkal biztonságosabbá vált az 
utcában való közlekedés, tekintettel a nagy 
forgalomra. 

A beruházást nagymértékben támo-
gatta a CSÁSZÁR Vágóhíd tulajdonosa, 
Császár Csaba, aki 60 köbméter sódert 
vásárolt, Kovács Zsolt pedig munka-
gépével könnyítette meg az anyag 
mozgatását.

A járdaépítés összköltsége 590.000 
dinárt tesz ki. 

Beszámoltunk már róla, hogy terv-
ben van Szalatornyán az Egység út 
aszfaltozásához szükséges tervdoku-
mentáció elkészítése.  Számunkra 
örvendetes hír, hogy a terv a kidolgozás 
fázisában van, s amint elkészül, 
lehetõségünk lesz pályázni a Tartományi 
Nagyberuházási Alapnál.

A nyár folyamán elkészült négy 
kripta a temetõben, amit áruba is bo-
csátottunk. Terveink között szerepel egy 
kinti  WC  elkészítése is a temetõben.

A községi önkormányzattól sikerült 
vásárolnunk egy Renault Thalia sze-
mélygépkocsit, amelyért 100.000 dinárt 
fizettünk, és csak a helyi közösség 
szükségleteire használható. Hamarosan a 
garázs is el fog készülni.

Rendeztük a vásártéren a jószágvá-
sár területét, de sajnos a különféle 
rendeletek miatt, amikhez muszáj tartani 
magunkat,  kihelyezõdött   az  utcára,  ami 

tarthatatlan helyzetet szült. Az út mindkét 
szélén malacok, kecskék, juhok, borjúk 
sorakoznak. Az elõírást, miszerint nem 
lehet jelöletlen jószágot a vásár területére 
vinni, nem a helyi közösség hozta, de a 
törvényt kötelesek vagyunk tiszteletben 
tartani.

Tavaszra, amint az idõ engedi, el-
kezdjük a járdaépítést a Körös oldalon. A 
tél folyamán elkészíttetjük a szükséges 
terveket, és reményeink szerint sikerül egy 
újabb veszélyes útszakaszt biztonságossá 
tenni.

A járda a Globusz vegyeskereske-
déstõl Sárkány Géza házáig épülne meg az 
elsõ szakaszban. Szeretnénk befejezni az 
Ady Endre utcában levõ járdát is.

A helyi közösség saját eszközeibõl 
készítette el a kerítést a játszótér körül és 
fo lyamatban vannak a  já tszótér  
megvilágításának munkálatai is.

Falunkban az utóbbi idõben a beve-
zetett szervezett  szemétszállítás borzolja 
a kedélyeket. Különösen nagy az emberek 
felháborodása, mióta kézhez kapták az 
elsõ számlákat (most már a másodikat is), s 
azon olyan összeg szerepel, amelybe 
beleszámították a háztartás összes tagját, 
beleértve a gyerekeket is. Ebben a 
válságos gazdasági helyzetben az emberek 
nagy része sokallja a szemétszállítás díját, 
mások egyenesen elutasítják, megint 
mások azt mondják, nagyon jó, hogy van. 
Az  álláspontok  tehát  nagyon  eltérõek. 
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A DP által szervezett lakossági fórumon 
zsúfolásig megtelt a Kultúrotthon, és a 
felforrósodott légkörben sok vélemény 
hangzott el a szemétszállítással kap-
csolatosan. Sokan a helyi közösséget 
okolják a kialakult helyzetért, és nem 
veszik figyelembe azt a tényt, hogy a 
község egyetlen helyi közösségének, 
tehát a kispiacinak sem volt és nem is 
lehetett semmiféle ráhatása erre a 
községi rendeletre, ami a szervezett sze-
métszállításra vonatkozik. 

A helyi közösség tanácsa február 
24-én megtartott ülésén hozott egy dön-
tést, amelyben a szemétszállítás áta-
lánydíjas módját nem támogatja, de a 
zsákos módszert igen. Nem vették 
figyelembe. Magyarkanizsa polgár-
mestere által aláírt szerzõdés pedig 
minden helyi közösségre és azok la-
kosaira egyformán vonatkozik, a 
szerzõdés szerint 20 évre kiterjedõen.

Az aláírt szerzõdés megszegése pe-
dig a községet tekintve súlyos követ-
kezményekkel járna.

Azokban a helységekben, ahol már 
elõzõleg is volt szervezett szemét-
szállítás, nem háborognak az emberek, 
mert a négyzetméter után fizetett díj a 
mostani összegnek a duplája, három-
szorosa volt. 

November 27-én, a községi 
képviselõ testület ülésén a küldöttek a díj-
jegyzékrõl szavaztak. Szarapka Ede, a 
helyi közösség elnöke, ezen az ülésen 
nemmel szavazott. Nagy bátorság volt tõle 
a Magyar Koalíció frakcióvezetõjeként  
ezt a lépést megtenni, de ez nem jelenti azt, 
hogy a kispiaci lakosok a jövõben nem 
kapnak számlákat.

A Brantner cég nem zárkózik el a 
tárgyalásoktól, engedményekre is 
hajlandó. Elõrelépés ez ügyben annyi, 
hogy az 5 fõnél nagyobb létszámú 
háztartások is csak 5 fõ után fognak fizetni.

Összeírják azokat a háztartásokat is, ahol a 
családtagok közül valaki külföldön él, 
i l le tve  fõ iskola i  vagy egyetemi  
hallgatóként másik településen van 
bejelentkezve. Utánuk nem kell fizetni a 
szemétszállítási díjat, mert õk ezt máshol 
megteszik.

December hónaptól szét fogják osz-
tani a háztartásoknak a szemetes- 
kannákat. A szolgáltató aztán csak 
ezekben fogja elszállítani a szemetet. 
Nyilas Mihály újságcikkben figyel-
mezteti az embereket, ne tegyék meg, 
hogy nem veszik át a kannákat, mert a 
megfizettetés nem a kannához kötõdik. 
Tehát: ha átvesszük a szemeteskannát, ha 
nem, a számla érkezni fog. A havi 
szemétszállítási díj személyenként 99,96 
dinár, a szociális kategóriába tartozóknak 
80, 06 dinár. 

Jövõre fog életbe lépni az új hul-
ladékgazdálkodási törvény, és a sze-
métlerakókat lassan felszámolják. 
Megszûnik a kishomoki szeméttelep is. 
Nem lesz hova vinni a szemetet azoknak, 
akik most elzárkóznak a szervezett 
szemétszállítás módszerétõl. Ez a bot 
egyik vége. A másik pedig az, ami nagyon 
érzékenyen érinti mindannyiunk pénz-
tárcáját, hogy minden hónapban újabb 
kiadással terheli az amúgy is egyre 
szegényebbé váló családi kasszánkat. 
                                            Sárkány Dóra  

Kispiaci Hírmondó                                                                                                                 5

Kispiaci Hírmondó 



Kispiaci Hírmondó                                                                                                                 6

Kispiaci Hírmondó 

Kispiac Magyarkanizsa község 
egyetlen olyan helysége, ahol eddig nem 
volt játszótér. Amíg a többi település 
gyerekei  évek óta kedvükre játszhattak a 
sajátjukon, a mi gyerekeink csak 
vágyakozhattak utána. Igaz, a község több 
játszóterén a játékok vasból készültek, de 
mégis volt  egy hely, ahol közösen jókat 
lehetett játszani. Aztán egyszer csak azt 
vettük észre, hogy szépen lassan sor kerül 
a vasból készült veszélyes elemek 
cseréjére, s helyettük fából készült, 
környezetbarát játszóterek színesítik a 
kicsinyek életét. Máshol. De Kispiac 
sehogy sem jutott elõrébb a játszótérre 
várakozók sorában.Ezért volt határtalan az 
öröm,  amikor  megtudtuk,  hogy   az   idei 

évben a községi önkormányzat jóvoltából  
egy új, minden igényt kielégítõ játszóteret 
kapnak a kispiaci gyerekek. A telket a 
kispiaci helyi közösség biztosította. A 
tanácstagok és több helybeli apuka 
önkéntes munkájának köszönhetõen a  
kerítés is elkészült.

A játszótéri elemek értéke 900 000 
dinár, a teljes beruházás értéke meghaladja 
az egymilliót.

Az ünnepélyes avatóra november 
24-én, kedden került sor az óvodások 
alkalmi mûsorának kíséretében.

A játszóteret Nyilas Mihály, 
magyarkanizsai polgármester, és Szarapka 
Ede, Kispiac Helyi Közösség elnöke ad-
ták át rendeltetésének.

Játszóteret avattunk



Kicsik és Nagyok! Becsüljük meg, 
és vigyázzunk erre a játszótérre! Nem csak 
azért, mert nagyon sokat vártunk rá. 
Gondoljunk arra, hogy játszóteret nem 
kapunk minden évben. Addig lesz szép, 
amíg mi, kispiaciak, gyerekek és már nem 
gyerekek, megõrizzük. 
                                           Sárkány Dóra

Végre  van  
játszóterünk!

Remélem minden kis és nagyobb 
gyermekes szülõ nevében üdvözölhetem a 
falunkban felállított játszóteret.

Végre  van hova kivinni  a  
gyerekeinket, az igényelt sétáknak lett 
célja: „elmegyünk a játszótérre, ott 
lesznek a gyerekek, és jót játszunk” – 
mondja a leánykám minden nap, miután 
kileste, hogy jó az idõ, nem esik az esõ. A 
játszótér a falusi gyerekek számára sem 
lesz már idegenforgalmi látványosság 
egy-egy városban, sõt nem kell  
kilométereket autókázni, ha a kis-
gyerekeinket játszótérre akarjuk vinni. 
Külön öröm számomra, hogy a sok és 
kivétel nélkül fából készített játékok a 
mozgást, ügyességet fejlesztõ tulaj-
donságuk mellett még díszítettségükben  a  
magyar   nép  szimbólumvilágát  is  õrzik,

 átörökítik gyerekeinknek.
Amikor a késõ õsz váltakozó, ám 

szokatlanul kellemes idõjárása meg-
engedte, hogy a gyerekek még jóval a 
hivatalos megnyitó elõtt, alig a felállítás 
után birtokukba vegyék a játszóteret, 
akkor mutatkozott meg, hogy valójában 
mekkora igény volt rá. Kora délelõttõl 
sötétedésig szinte mindig volt kint gyerek, 
zsivajuk élettel töltötte ki a falu mindig 
mély csendjét. Nincs szebb zaj a gyerekek 
kacajánál, ez most messzire hallatszott.

A játszótereknek, így most már a 
miénknek is, megvan a maga hangulata, 
lassan kialakult a sajátos szokásrend-
szere, kulturális jellegzetessége. A nap 
különbözõ szakaszaiban különbözõ korú 
gyerekek veszik birtokukba a teret, és 
közben vannak átfedések is. Élvezem ezt a 
közösségi együttlétet, és látom, hogy 
szülõtársaim is szívesen vannak itt gyer-
mekeikkel.

Végre van hol összejönniük a még 
nem óvodáskorú gyerekeknek is. Egyúttal 
a játszótér nagyszülõk és szülõk 
találkozóhelye is lett. Míg csemetéik 
játszanak, vagy tanulnak együtt játszani, a 
felnõttek beszélgetnek egymással, amire a 
mai rohanó világunkban már egyre 
kevesebbszer van mód. A tipegõk is 
megtalálhatják a nekik való játékokat, 
hintát, libikókát, homokozót, no és a kis 
házikókat, padocskákat. A tág térben pedig 
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nagyokat kacagva szaladgálnak egyik 
játéktól a másikig.

De jönnek ám ide nagyobbak is! A 
csúszdánál sorakozva gyorsan kiderül, 
hogy  ki a fõnök, és meg kell tanulni a 
várakozást, vagy azt, hogyan lehet 
kiharcolni a sorban maradást, közösségre 
nevelõ funkciója van, barátságok 
köttetnek. Amíg a pöttömök ellesnek a 
nagyobbaktól ezt-azt, addig a nagyobbak 
megtanulnak példaképeik lenni a 
kisebbeknek, miközben megy az önfeledt 
játék. Természetesen a hév néha 
durvaságokat is szül, de ezt is meg kell 
tanulni elkerülni, meg kell tanulni 
vigyázni egymásra.

Ami még nagyon elõnyös, hogy a 
gyerekek biztonságban vannak, ugyanis a 
játszóteret bekerítették, a fából készült 
játékok pedig csökkentették a sérülés 
veszélyét. A tér füves, ami szintén nagy 
elõny.

Nemcsak a kisebbeknek lett ez 
találkozóhely, hanem még a kamaszok is 
szívesen kilátogatnak ide. Õk más idõben 
jönnek, inkább csak beszélgetnek.

Én személy szerint, és remélem, 
sokan vagyunk még így, büszke vagyok 
erre a játszótérre, szívesen dicsekszem 
vele más helységekben élõ barátaimnak, 
akik pozitív irigységgel veszik tudomásul, 
hogy a kispiaci gyerekeknek milyen szép, 
új, nagy játszóterük van.
                                                     K.B.I.

Óvodánk hírei

  „Soha ne félj túl boldoggá tenni 
egy gyereket.
  A boldogság az a légkör, ahol a 
szeretet kifejlõdik.”
                                  Thomas Bray

Szeptember elsején megkezdõdött a 
munka a kispiaci óvodában is. A kis-
csoportba 22, a nagycsoportba 25 apróság 
iratkozott be. A nagycsoportos óvodások 
már nagyon várták az évkezdést, büszkén 
újságolták, hogy õk bizony már nagy-
óvodások. A kiscsoportosok kezdetben 
félénkek voltak, nehéz volt elszakadni az 
anyutól. De a kezdeti félénkség hamar 
elmúlt és zökkenõmentesen  beillesz-
kedtek a csoportba. 

Az óvodában állandóan pezseg az 
élet. Az óvó nénik nem tétlenkednek. 
November 28-án a kispiaci Kultúr-
otthonban megtartottuk negyedik jó-
tékonysági óvodabálunkat. Játék-
eszközökre gyûjtöttünk, mert a régiek már 
nagyon elhasználódtak.

Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik segítettek a 
szervezésben, támogatóinknak, akik 
ajándékaikkal lehetõvé tették, hogy 
tombolát sorsoljunk.

Külön köszönet a mûvelõdési egye-
sületnek, hogy díjmentesen  rendel-
kezésünkre bocsátotta a terem hasz-
nálatát, a helyi közösségnek, amely 20.000 
dinárral  támogatta óvodánkat és 
biztosította a tûzifát a fûtéshez, a Norosza 
Tejüzemnek, amely 3.000 dinárt  
adományozott, a Vadászegyesületnek és 
Sárkány Jenõnek, a Mini Tejüzem 
tulajdonosának, akiktõl idén 10-10.000 
dinárt    kaptunk,  amelybõl  többfunk-
ciós  fénymásológépet   és   egy  íróasztalt 
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vásároltunk, a CSÁSZÁR  Vágóhídnak, 
amely játékeszközöket vásárolt nekünk 
4.000 dinár értékben, a Lagzi szervírnek, 
hogy elkészítette a finom vacsorát, a 
Tornyos i  Zs iványoknak ,  ak ik  a  
talpalávalót húzták és gondoskodtak a 
remek hangulatról, Domonkos Boris 
néninek, aki díjmentesen befûtötte a 
termet.

 Kovács Szabolcs, a fõdíj nyertese

Óvónõként pedig köszönettel tarto-
zunk mindenkinek, aki részt vett a bálon, 
hiszen azon fölül, hogy jól szórakoztak, 
egyúttal hozzájárultak ahhoz, hogy 
óvodánkba új játékokat vásárolhassunk, 
így töltve az estét kellemesen és egyben 
hasznosan.

78.000 dinár gyûlt össze, azt hi-
szem ezen rengeteg játékot vásá-
rolhatunk!

Bízom abban, hogy jövõre ismét sikerül 
megszervezni az ötödik jótékonysági 
óvodabálat és egy újabb hasznos és nemes 
célra gyûjthetünk majd. De addig rengeteg 
dolgunk van még, most éppen izgatottan 
várjuk a Mikulás és a Télapó érkezését.

                                          Ábrahám Edit

Gyermekszínjátszók

Új évadot kezdtek a kispiaci 
O k t ó b e r  1 0 .  Á l t a l á n o s  I s k o l a  
diákszínjátszói. Kávai Bózsó Ildikó 
magyartanárnõ foglalkozik velük.

Idén lényegesen megnõtt a színját-
szást próbálgató felsõs diákok létszáma, 
32 gyerek választotta emeltszintû 
szabadfoglalkozásként a drámaórákat. 
Eleinte heti két órában ismerkedtek a 
színjátszás alapjaival és élvezték a 
drámapedagógia eszköztárából merített 
játékokat, amelyek a vidám pillanatok 
mellett ön- és világismeretet is be-
csempésztek a felszabadultan alkotó és 
gondolkodó tanulók tudatába. Ám a 
találkozások az utóbbi hetekben 
megszaporodtak, szinte napi szintûvé 
váltak, hiszen lázasan készült az 
idõközben két részre osztott csapat a 
K ö z s é g i  G y e r m e k s z í n j á t s z ó k  
Vetélkedõjére. A megmérettetésre 
Horgoson került sor december 4-én. A 
megfeszített munka eredményeképp két 
elõadás született.
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A Rosszcsontok csapat egy magyar 
népmesét visz színpadra, a Kiskondást. 
Míg a darab tele van játékossággal, 
huncutsággal, addig a hagyományos 
értékeket is átmenti, a mai gyerekek 
nyelvén szólaltatja meg. Akik tanárnõjük 
ötleteit színpadra viszik: Kurfis Ágnes, 
Demus Klaudia, Nagy Diana, Kenyeres 
Evelin, Szabó Nikoletta, Zámborszki 
Regina, Demus Natália, Böröc Alexa, Bíró 
Viktória, Smith Viktória, Gyarmati 
Dominika, Nagy Torma Krisztina, Nagy 
Torma Viktória, Sárkány Edina és Teleki 
Gábor. Állandó szerepe csupán a 
kiskondást játszó fiúnak van, a többiek 
váltakozó szerepekben csillannak meg és 
mindannyian folyamatosan színen van-
nak.

A másik csoport, a Színjátszó 
kölykök  Köd elõttem, köd utánam címû 
elõadásukkal állnak közönség elé. Ez a 
darab is állandó jelenlétet igényel a 
játszóktól, mindannyian fõszereplõi a 
darabnak, amely a maga parodisztikus, 
néhol túlzó gesztusaival azt a köztes létet 
mutatja meg, amely a kamaszlélek 
sajátossága. A mesék és valóság határán 
járunk, a felnõtté válás felé félúton. 
Különbözõ jellemek, karakterek vil-
lannak fel, majd tûnnek el, alakulnak át. 
Akik mindezt eljátsszák: Hajbel Huanita, 
Sörös Roland, Balog Krisztián, Csóka 
Csongor, Mészáros Ákos, Vörös Valentin, 

Sárkány Levente, Zámborszki Ivett, 
Berényi Lolita, Csóka Nikoletta, Visnyei 
Alexandra, Szarapka Klementina, Berényi 
Vivien, Hajbel Hilda, Vágó Andrea, 
Kovács Evelin és Klebecskó Roberta.

A sok munka meghozta gyümölcsét. 
A községi szemlén a Rosszcsontok csapata 
a Kiskondás c. darabban nyújtott legjobb 
csapatmunkáért kapta a zsûri dicsérõ 
oklevelét. Teleki Gábor a kiskondás 
szerepéért megkapta a legjobb fiú 
fõszereplõnek járó jutalmat. 

Színjátszóinkat természetesen a kis-
piaci közönség is láthatja majd, sõt  
terveink szerint a tanév folyamán több 
alkalommal bemutatják majd a darabot a 
községben, sõt községközi szemléken is.                                
                                                     K.B.I.

Néptáncosok  találkozója

A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület 
szervezésében 2009. november 14-én 
rendeztük meg elsõ alkalommal a 
néptáncosok találkozóját.     Úgy éreztük, 
hogy szép gesztust tennénk ezzel a volt 
néptáncosok felé, hisz Kispiacon 
generációk nõttek fel úgy, hogy végig nép-
táncolták a gyermek és ifjú éveiket, 
néhányan még ettõl többet is. Amikor 
elkezdtük a találkozó szervezését, 180 név 
szerepelt a listánkon, ami folyton  bõvült. 
Mindig újabb képek kerültek elõ az 
albumokból és az emberi memória is 
gyakran segített bennünket a kutatásban. 
Végül 280-an kaptak meghívót a 
találkozóra, bár sejtettük, hogy nem 
jutottunk minden egykori néptáncos 
nyomára. A lista azóta is folyamatosan 
bõvül és várja a következõ találkozót.

Ezen a szombat estén 155-en 
gyûltünk össze kispiaciak és Kispiacról 
elszármazott  táncosok.  Van,  aki  Német-
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országból jött haza. És jöttek a környezõ 
településekrõl: Horgosról, Martonosról, 
M a g y a r k a n i z s á r ó l ,  P a l i c s r ó l ,  
K i r á l y h a l m á r ó l ,  H a j d ú j á r á s r ó l ,  
Szabadkáról, Ludasról, Szegedrõl. 

Én úgy érzem, hogy a néptánc 
fontos része volt az életünknek és szívesen 
emlékszem vissza ezekre az  évekre, mert 
szeretettel néptáncoltunk.

F e g y e l m e t  é s  p o n t o s s á g o t  
tanultunk, miközben szórakoztunk és 
barátkoztunk. És soha nem éreztük 
tehernek, még akkor sem, amikor már 
tizedszer gyakoroltuk újra ugyanazokat a 
lépéseket, mert valaki még mindig 
hibázott a csoportból. 

A fellépések és az utazások mindig 
nagy élményt jelentettek, és a sok munka, 
a kitartás meghozta a gyümölcsét. A 
kispiaciak a község legsikeresebb nép-
táncosai voltak. Szinte minden évben 
eljutottak a körzeti, nem egyszer a tar-
tományi, köztársasági versenyekre. 
Rendszeres résztvevõi voltunk az évente 
megrendezésre kerülõ Gyöngyösbok-
rétának. Ezek a sikerek Szabó Margit 
tanító néni érdemei, aki szívvel-lélekkel 
tanított bennünket és egész életét alá-
rendelte a közösségi munkának. Úgy 
gondolom, hogy mi, kispiaciak, nem le-
hetünk eléggé hálásak a sorsnak, hogy Õt 
idevezérelte hozzánk. Soha nem sajnálta 
tõlünk az idõt és a fáradságot, teljes 
szívével és lelkével tanított bennünket.

Az est folyamán köszöntöttük 
Manci tanító nénit és a találkozó 
résztvevõi nevében egy festményt adtunk 
át neki virágcsokor kíséretében.

A találkozót a köszöntõ után rövid ünnepi 
mûsor követte, amelyben népmesék 
hangzottak el Dongó Mirella és Szabó 
Szanella elõadásában, ezt Ladányi Martin 
furulyaszólója követte. Ezután igazi 
meglepetés következett mindenkinek, 
mert Kovács Róbert munkájának 
köszönhetõen 118 archív képet tudtunk 
kivetíteni. Érdekes volt visszanézni 
egykori önmagunkat, de szembesültünk 
azzal   a   szomorú   ténnyel   is,   hogy   a
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képeken vidáman mosolygó arcokból 
milyen sokan már egy más világ lakói, s 
arcukat csak ezek a képek és az emlékezet 
õrzik.

Több fel lépésrõl  lá that tunk 
filmrészletet, köztük egy 1974-es gombosi 
Gyöngyösbokrétán való szereplésrõl és 
egy 1989-ben készült felvételt, amelyet az 
Újvidéki Televízió készített. A film akkori 
szereplõi 9-11 évesek voltak, ma 20 évvel 
idõsebbek. Jó lenne, ha minél több 
felvételt  össze tudnánk gyûjteni 
különbözõ archívumokból, mert ezek 
vissza nem térõ pillanatai az életünknek.

A v e t í t é s  u t á n  a  v a c s o r a  
következet t ,  ami Varbai  András  
fõzõtudományát dicséri, majd szinte 
reggelig tartó tánc és mulatás vette 
kezdetét. Zenészeink, a Tornyosi 
Zsiványok, igazán kitettek magukért, hisz 
megállás nélkül muzsikáltak. Ugyanígy a 
néptáncosok sem hazudtolták meg egykori 
tudományukat, mert nagy részük 
állandóan talpon volt. Varbai Bandi, aki 
szintén több évig néptáncos volt, 
feleleveníttette velünk az egykori 
kanásztánc, rözgõ csárdás, cigány- és 
orosztánc lépéseit. Jómaga is beállt 
táncolni, ropta is becsületesen. Elmondása 
szerint utána három napig alig bírt járni.

Az est folyamán nagyon sokan 
megköszönték, hogy megszerveztük a 
találkozót. Jó volt látni a sok vidám, 
mosolygós arcot. Látni, hogy az emberek 
örülnek egymásnak. És jó volt találkozni 
azokkal, akiket 10, 20 vagy több éve nem 
láttunk. Nagy örömet szereztünk Manci 
tanító néninek is. Boldog volt, hogy ennyi 
év után is ilyen nagy szeretet veszi körül. 
Ezekért a pillanatokért érzi úgy az ember, 
hogy érdemes volt  a többheti munka, amit 
ennek a találkozónak a megszervezésébe 
fektettünk. Még az est folyamán eldõlt, 
hogy hagyományt kell teremteni ebbõl a 
találkozóból. Tehát találkozunk jövõre!

S z e r e t n é m  m e g k ö s z ö n n i  a  
pincéreknek, Úri Ibolyának és Edének, 
valamint Török Rudolfnak, hogy egykori 
néptáncosokként önként felajánlották 
munkájukat. 
                                   Sárkány Dóra

Pannon Nyolcas projektum

2009. november 19-én mutatták be 
Kispiacon azt az Európai Unió által 
támogatott projektumot, amelynek 
készítõi a Pannon Nyolcas fantázianevet 
adták.

A projektumot dr. Ladócky Gyula, a 
szabadkai tanács nemzetközi és regi-
onális fejlesztéssel megbízott tagja, 
Kudlik Erika projektmenedzser, a 
szabadkai Gazdaságfejlesztõ Iroda 
vezetõje és Mgr. Hulló István, a Csornai 
Richárd Ökológiai Egyesület elnöke 
ismertette a szép számmal megjelent 
kispiaciaknak.

A projektum kivitelezõi Szabadka 
városa, Magyarkanizsa község, Mó-
rahalom város fejlesztési ügynöksége és a 
Csornai Richárd civil szervezet.

A projektum keretében sor kerül a 
kerékpárutak tervezésére és kivitele-
zésére. A kijelölt útszakaszon néhol 
teljesen új kerékpárút fog épülni, néhol a 
m á r  m e g l e v õ  ú t o n  j e l ö l n e k  k i  
kerékpárutat. Az út Kelebiáról indul 
Szabadka, Palics, Ludas, Kispiac, Velebit, 
Magyarkanizsa, Kishomok, Kispiac, 
Szabadka vonalon. Ami falunkat 
leginkább érinti, az a 11,2 km-es 
útszakasz, amely Ludast Kispiaccal köti 
össze, majd a Körös völgyét követve 
Velebitig épül majd meg. A projektum 
tervezõi azt remélik, hogy sokan fogják 
használni ezt a kerékpárutat, hisz 
manapság újra sokan választják a 
közlekedésnek ezt a fárasztóbb, de 
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egészségesebb formáját, de többen 
rekreáció vagy sportolás céljából 
kerékpároznak. Ha megépül ez a 
kerékpárút, a rajta közlekedõk sokkal 
nagyobb  biztonságban lesznek majd. 

Az idegenforgalom, fõként a falusi 
turizmus fellendülése is hozadéka lehetne 
ennek a kerékpárútnak, hisz az út menti 
táblák jeleznék a vendéglátóhelyeket, 
helyi látványosságokat,  boltokat.  
Fe l l endü lhe t  a  kézmûvesség ,  a  
vendéglátóipar, lehetõség lenne a 
hagyományos mesterségek bemutatására.

Hulló István magiszter rámutatott 
arra, hogy gyakran nem is vagyunk 
tudatában az értékeinknek, mert  
megszoktuk, hogy vannak, és nem 
tulajdonítunk nekik nagyobb jelen-
tõséget, vagy nem vagyunk tisztában 
azzal, hogy az a valami mekkora érték. 
Például a kispiaciak közül alig néhányan 
tudják ,  hogy mi lyen  te rmészet i  
ritkaságnak számítanak azok a gyönyörû 
madarak, a gyurgyalagok, amelyek 
tömegesen fészkelnek a téglagyári domb 
falában. A Kapitány-réti halastónak is 
nagyon gazdag élõvilága van. Egyedi 
madárfajok élnek itt. Az ugartyúk és a kék 
vércse szintén erre a területre jellemzõ. A 
tavaszi hérics, amely védett növény, 
tömegesen virágzik a járáson. Körül 
vagyunk véve természeti ritkaságokkal, 
értékekkel, és nem is tudunk róla. Az út 
mentén elhelyezett táblák viszont 
minderrõl  tá jékozta tn i  fogják a  
kerékpározókat, s velük együtt mind-
annyiunkat.

A kerékpárút fontos és hasznos do-
log, azzal viszont nem értettek egyet a 
bemutató résztvevõi, hogy a Körös 
oldalon haladó kerékpárút a már meglevõ 
b e t o n ú t  r é s z e  l e g y e n ,  m e r t  a  
megnövekedett forgalom és a se-
bességkorlátozás figyelmen kívül hagyása 
veszélyessé tenné ezt a szakaszt.

A projektum második fázisának 
össz értéke 82000 euró, ebbõl Szabadka 
város 8200 eurót biztosít. Ez az összeg már 
rendelkezésre áll.
 Az út építése Kelebián kezdõdik. 
Mi pedig reméljük, hogy gyorsan ideér 
hozzánk.

Kovács Mária

A z  ö t v e n e s  é s  a  
hatvanas év jegyében

Keveseknek adatik meg az az isteni 
kegyelem, hogy a 60. vagy az 50. há-
zassági évfordulót együtt ünnepelhessék 
meg szeretteik körében.

Hosszú ez az út, de megtanítja a 
rajta ballagókat az egymás mellett élés tit-
kaira: szeretni és megbecsülni egymást, 
együtt küzdeni a mindennapokért, elnézni 
egymás hibáit és botlásait, megbocsátani, 
örülni a szépnek, könnyet ejteni azokért, 
akik elmentek és szívükbe zárni 
mindazokat, akiket a Teremtõ melléjük 
rendelt.

Október hónapban két házaspár 
ünnepelte az 50. házassági évfordulót: 
Sárkány Géza és Böröc Ilona 1959. 
október 21-én, Hevesi Gábor és Zám-
borszki Piroska pedig 1959. október 24-én 
esküdtek örök hûséget egymásnak.
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A hatvanadik évfordulót Ágoston 
István és Szabó Ilona ünnepelhette. Õk 
1949. november 19-én keltek egybe.

Hogy milyen volt az ötven vagy 
hatvan évnyi együttélés? Erre a kérdésre 
lehet egy mondattal is válaszolni. Volt 
benne jó is, meg rossz is. Igen. Voltak 
benne szerelmes napok, hónapok, évek, a 
gyermekek születése által kapott szülõi 
öröm, az unokák jötte pedig mindennek a 
csúcsa: a nagyszülõi vágyak beteljesülése. 
Ekkor a nagyszülõk új szerephez jutnak. 
Ha az unokát, a legkisebbet, a legfél-
tettebbet rájuk bízzák, õk féltve õrzik. 
Életünk során ez a legszebb feladatunk. Az 
én nagymamám azt mondta: Titeket 
jobban szeretlek, mint a saját gyerekeimet 
szerettem. Édesanyámtól ugyanezt 
hallottam. Kijelentésüket sohasem 
boncolgattam. Elhittem. Mivel megszûn-
tek más irányú kötelezettségeink, így több 
idõnk van. Beleültetjük unokáinkat 
szeretetünk kosarába és ott nagyon jól 
elvagyunk együtt. Fontosak vagyunk 
egymás számára.

Kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje 
mindhárom házaspár további életútját 
megelégedésben, örömben. Gyermekeik 
és unokáik körében legyenek boldogok!
                                             Kovács Mária

Hírek a Jókai Mór 
Mûvelõdési Egyesületbõl

Munkával teli, mozgalmas évet zár 
a Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület. 
Örömmel tölt el bennünket, hogy 
tagságunk létszáma nagyot nõtt az idei 
évben, és hogy folyamatos támogatást 
éreztünk a hátunk a mögött. Sikerült több 
fontos és nagyszabású rendezvényt 
megszerveznünk, amelyekre elsõ 
alkalommal került ugyan sor, de mi 
szeretnénk hagyományt teremteni belõlük. 

Ilyen volt a Községi Gyer-
mekcsoportok Néptánctalálkozója, a 
Fénykút hagyományápoló élménytábor, a 
Benedek Elek mesemondó verseny és a 
néptáncosok találkozója. A hagyo-
mányossá vált rendezvényeket pedig a 
jövõben is támogatjuk és megszervezzük.
Több nagyobb beruházásra is sor került a 
Kultúrotthonban. Júniusban székek 
vásárlására nyertünk 100.000 dinárt a 
Szekeres László Alapítványtól, amelybõl 
67 széket tudtunk vásárolni. Augusztus 
hónap folyamán saját pénzeszközeinkbõl 
vásároltunk egy konyhabútort, hogy az 
edényeket megfelelõ módon lehessen 
tárolni. 

A bútor értéke 41.700 dinár volt, 
amely magába foglalja a szerelési 
munkálatokat is.
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Ugyanebben a hónapban megkezdõdtek a 
munkálatok a konyha és a szanitáris rész 
felújításán a Tartományi Nagyberuházási 
Alapnál nyert pályázati pénzbõl. 

Ezt a pénzt a tavalyi év folyamán hagyta 
jóvá a Nagyberuházási Alap, de mivel a 
mai napig nem érkezett meg a kivitelezõ 
számlájára a teljes összeg, ezért a 
munkálatok állnak. Minden használható, 
de nincs befejezve. Amint az alap utal át 
pénzt, a munkák folytatódnak. A 
beruházás értéke 1.446.500 dinár, amit 
teljes egészében a munkálatok kivitelezõ-
je, a magyarkanizsai Fészek magán-
vállalat kap.

Nagy köszönettel tartozunk a helyi 
közösség tanácsának, hogy kölcsön 
formájában pénzeszközöket hagyott  jóvá, 

amelynek  segítségével a  kivitelezõ  meg-
kezdhette a munkát a Kultúrotthonban. 

Ugyanígy hálás köszönettel tarto-
zunk Barát Józsefnek és Attilának, akik az 
összes szerelési munkálatot díjmentesen 
elvégezték az elektromos hálózaton.

Új függönyöket és függönytartókat 
is vásároltunk a nagyterembe és a kony-
hába 18.150 dinár értékben.

November  hónap  fo lyamán 
megérkezett az a 30.000 dinár, amit a 
Tartományi Kisebbségügyi Titkárság 
pályázatán nyertünk. Ebbõl újabb 19 
széket tudtunk vásárolni.

Úgy gondolom, elégedettek 
lehetünk az idei évvel a beruházásokat 
tekintve. Még így befejezetlenül is szép, 
esztétikus helyiségeket kaptunk, amik 
teljesen megváltoztatták az épület 
arculatát.

Igyekszünk kihasználni a pályázati 
lehetõségeket, mert szinte csak ily módon 
tudunk pénzeszközökhöz jutni. A 
községtõl idén rendezvények szervezésére 
szintén pályázat útján kaptunk 60.000 
dinárt, de a három nagy rendezvényünket 
ez az összeg sajnos nem futotta. Ezért 
dolgozik az elnökség gõzerõvel, hogy 
megteremtse a mûködéshez szükséges 
pénzt, hogy a munka egy pillanatra se 
álljon le az egyesületben.

Nagy segítséget jelent, hogy a téli 
hidegekben a helyi közösség az egyesület 
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rendelkezésére bocsátotta a tanácstermet. 
Így a népdalkör próbái is itt zajlanak, a 
kézmûves foglalkozásoknak és a foto 
szakkörnek pedig állandó jelleggel helyet 
ad.

A népdalkör új szakmai vezetõt ka-
pott Pásztor Klára zentai zenetanárnõ 
személyében, aki nagyon sokat segít a 
felkészülésben. Munkájának már az elsõ 
megmérettetésen volt eredménye, hisz az 
asszonyok énekhangja nagyon sokat 
fejlõdött az irányítása alatt. Örülnénk, ha a 
népdalkör létszámát sikerülne bõvíteni jó 
énekhangú nõkkel, férfiakkal.

Az egyesületben most minden a ka-
rácsonyról szól, hisz a néptánccsoport, a 
mesemondók, a népdalkör is a december 
23-án tartandó karácsonyi mûsorra készül, 
december 13-án pedig a hagyományos 
karácsonyi vásárt szerveztük meg a 
Kultúrotthonban. December 20-án 
hagyományos disznóvágás lesz az 
egyesü le t  szervezésében ,  amely  
disznótoros vacsorával, kántálókkal, 
zenével zárul.
                                         Sárkány Dóra

Karácsonyi  vásár

A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület 
szervezésében december 13-án, Luca 
napján került sor az immár hagyo-
mányossá vált karácsonyi vásárra.

A terem megtelt az áruját kínáló 
kispiaci és környezõ településekrõl 
érkezett eladókkal.  A Vöröskereszt szer-
vezésében vércukor és vérnyomás 
ellenõrzés is volt Papp Csilla egészségügyi 
nõvér segítségével. 

Az árukínálat igazán változatos 
volt, az eladók mindegyike mást árult. 
Lehetett venni kerámia tárgyakat, 
papucsot, ruhanemût, játékot, huzal-
ékszereket, mézet, ádventi koszorút, 
ajtódíszt, horgolt csipkét, festett üveget, 
gyöngyékszereket, könyvet, karácsonyi 
díszeket, édességet, szaloncukrot, kötött 
árut és sok apró, kedves ajándéktárgyat. A 
Caritas asztalánál az idén is Kávai Bózsó 
Ildikó magyartanárnõ felügyeletével folyt 
a gyerekek és pedagógusok munkáinak 
árusítása. Dicséretes és követendõ példa 
az elsõs szülõk munkája, akik különbözõ 
ajándék tárgyakat, mézeskalácsot, sütemé-
nyeket készítettek és ajánlották fel a 
rászoruló gyermekek megsegítésére. A 
gazdasági válság hatása a vásáron  is 
érzõdött. Kevesebb volt a vásárló, mint 
elõzõ években, de az árusok nem 
panaszkodtak. Meg voltak elégedve a 
forgalommal. Szinte mindannyian azzal 
búcsúztak, hogy jövõre is szeretnének 
részt venni a vásáron.    
                                          Sárkány Dóra
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III. Nemzetközi Népzenei 
találkozó

A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület 
szervezésében október 24-én lezajlott a 
III. Nemzetközi Népzenei Találkozó. A 
rendezvényen részt vett a bordányi 
(Magyarország) Berkenye népdalkör és 
citera együttes, a martonosi Testvériség 
ME vegyeskórusa, az adorjáni Szõke Tisza 
ME asszonykórusa, a királyhalmi 
Parlando nõi kar, a zentai Tópart ME 
vegyeskórusa és a kispiaci Jókai Mór ME 
Rozmaring Népdalköre.

A meghívott vendégeket Kovács 
Mária köszöntötte. 

A népzenei találkozót Sárkány 
Dóra, a mûvelõdési egyesület elnöke 
nyitotta meg. Köszöntõjében elmondta, 
hogy egy nép, egy nemzet népmû-
vészetében él. Szeretni és ápolni kell 
népdalainkat, amelyekkel minden érzelem 
kifejezhetõ. A magyar népdaloknak 
hatalmas a kincsestára. Énekelhetünk, ha 
vidámak vagyunk, ha szomorúak, ha 
csalódottak, ha búcsúzunk valakitõl, vagy 
ha köszönteni szeretnénk valakit. A pici 
gyermek is megnyugszik, ha az anyukája 
énekel neki. Ezt a nagyanyáinktól átvett 
hagyományt a késõbbiek folyamán sem 
lenne szabad elfelejtenünk. Meg kellene 
tanítani gyerekeinknek ezeket a gyönyörû 
népdalokat. Hisz nem szerethetik azt, amit 

nem is ismernek. Népdalkincsünk õrzése 
és átadása nem csak az iskola vagy 
mûvelõdési egyesület feladata, hanem 
mindannyiunké.

A bordányi  népdalkör meg-
vendégelésérõl a Rozmaring  népdalkör 
tagjai gondoskodtak. Õk biztosították az 
ebédet.Név szerint: Almási Rozália, Dobó 
Ilona, Dobó Rózsa, Domonkos Éva, 
Dongó Irén, Dusnoki Piroska, Fábián 
Jolán, Habi Margit, Horvát Etelka, Kovács 
Mária. A szakács Kovács Sándor volt. 
Minden fellépõ csoport egy Schramm 
Tibor keramikus által készített korsót és 
emléklapot kapott.

A vacsorát Varbai András készítette.
Támogatók: Magyarkanizsa  község 
Önkormányzata, Varbai András, Dobó 
Dénes, Sors Gabriella (Nosza).

A  jó hangulat vacsora után is tartott.
                                          Kovács Mária
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Magyarkanizsa községben 1999-
ben ítelték oda elsõ alkalommal a Pro Urbe 
díjat, a község által adományozott 
legnagyobb elismerést. Azok a személyek 
kaphatják, akik munkájukkal nagyban 
hozzájárultak községünk fejlõdéséhez. 

Az idei évben a Jókai Mór 
Mûvelõdési Egyesület a helyi közösség 
támogatásával Szabó Margit nyugdíjas 
tanítónõt jelölte e rangos elismerésre. 
M i n d e n  é v b e n  a  k ö z s é g n a p i  
rendezvénysorozat része a díjak kiosz-
tása. Idén erre október 20-án került sor a 
Városháza dísztermében.

N a g y o n  ö r ü l t ü n k ,  a m i k o r  
megtudtuk, hogy jelölésünk pozitív 
elbírálást kapott, hisz Manci tanító néni 
már réges-régen megszolgálta ezt az 
elismerést. A tanítás mellett annyi 
társadalmi munkát végzett, ami több 
embernek is elég lett volna. Szabó Margit 
1932. szeptember 28-án született 
Adorjánon.  Miután  1954-ben  befejezte  
a   tanítóképzõt,  Oromhegyesen    kezdett

tanítani. Két év után egy Versec környéki 
falucskába, Torontálújfaluba került. 1957-
ben kezdte az ostorkai gyerekeket tanítani. 
Nem volt könnyû helyzetben, hisz 
összevont tagozaton több, mint 80 
gyereket kellett tanítania. Már pályája 
kezdetén hatalmas volt a felelõsségtudata. 
Tudta, hogy ennyi gyerekkel nem tud 
minõségi munkát végezni, ezért egész nap 
tanított. A különbözõ korosztályú 
gyerekek különbözõ idõpontban jártak 
iskolába, hogy elsajátíthassák a tan-
anyagot.

1961-ben került a kispiaci iskolába. 
Az oktatás és nevelés mellett nagy 
figyelmet fordított a falu mûvelõdési 
életére is.

1966-ban megalakult a Jókai 
Mûvelõdési Egyesület, amelynek alapító 
tagja volt. Elindította a színjátszást. 
Nemcsak gyerekeknek rendezett, bevonta 
a falu mûvelõdési életébe a felnõtteket is. 
A bemutatókon szûkösnek bizonyult a 
nézõtér, mert mindenki szerette volna látni 
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a Cigány, Gyertyafénykeringõ vagy a Sári 
bíró címû több felvonásos színmûveket. 
Manci tanító néni nemcsak rendezett, 
hanem írt is színdarabokat, fõleg 
gyermekdarabokat. Tanulói megszerették 
a színjátszást, szívesen jártak a próbákra, 
aztán a fellépések során a környezõ 
településekre.

Munkája során mindig nagy 
hangsú ly t  fek t e te t t  a  gyengébb  
elõmenetelû tanulók felzárkóztatására, de 
a kiemelkedõ, tehetséges tanulókra is. 
Tanítványai számtalan versenyen, 
képzõmûvészeti és irodalmi pályázaton 
vettek részt, ahonnan gyakran tértek haza 
elõkelõ helyezésekkel. Szavalói nem 
egyszer  e l ju to t tak  a  tar tományi  
versenyekre is. 

Az 1970-es években a néptánc 
oktatása felé fordult. Abban az idõben 
szinte minden kispiaci gyerek táncolt és a 
felnõttek közül is sokan. A községben a mi 
tánccsoportunk volt a legeredményesebb 
és a leghíresebb. Bizonyítja ezt az a sok 
arany és ezüst plakett, amelyeket a 
különbözõ szemléken szerzett meg 
valamelyik csoport. Ki ne emlékezne a 
kispiaciak pásztortáncára, ami percekig 
tartó vastapsot hozott  a markos 
legényeknek, vagy a rözgõ csárdásra, amit 
K i s p i a c o n  g y û j t ö t t  l é p é s e k b õ l  
koreografált Manci tanító néni. 

Munkája során több kitüntetést 
kapott, amelyekre a maga módján büszke. 
E lmondása  szer in t  soha  nem a  
kitüntetéseket nézte, hanem azt, hogy 
minõségi munka folyjon.1994-ben 
nyugdíjba vonult, de még utána is vezette a 
tánccsoportot.

2008-ban Kispiac Helyi Közösség 
tanácsa létrehozta és elsõ ízben kiosztotta 
a Kispiacért Emléklapot, amelyet Szabó 
Margitnak adományozott sokévi önzetlen 
munkájáért.

A Pro Urbe díj, e rangos elismerés is 

azt a munkát méltányolja, amely 
nagymértékben hozzájárult Kispiac, s vele 
együtt községünk fejlõdéséhez az oktatás, 
a mûvelõdés, a hagyományápolás terén.

                                  Sárkány Dóra

NÉPZENEI  MINÕSÍTÕ

Horgoson rendezték meg 2009. 
október 25-én a Kedves édesanyám 
elnevezésû minõsítõ versenyt, amelyre a 
kispiaci Rozmaring Népdalkör is be-
nevezett. A versenyt a KÓTA, a Magyar 
Kórusok, Zenekarok és Népzenei 
Együttesek Szövetsége hirdette meg.

A minõsítõn elérhetõ szakmai foko-
zatok a következõk:
  -megfelelt
  -dicséretes
  -kiváló

A népdalkör a dicséretes fokozatot 
érte el térségi szinten, amire nagyon 
büszkék vagyunk, hisz elsõ ízben vettünk 
részt ezen a minõsítõn. Ez a fokozat 
feljogosít bennünket, hogy a résztvevõi 
lehetünk a jövõ évi rendezvénynek. 
S i k e r ü n k e t  n e m  k i s  m é r t é k b e n  
k ö s z ö n h e t j ü k  P á s z t o r  K l á r a  
zenetanárnõnek, aki Zentáról utazik 
hozzánk rendszeresen.

  Kovács  Mária

KÖNYVTÁRUNK HÍREI

Az idei évben sikerült a könyv-
ál lományunkat  jelentõs számmal 
megnövelni. Kispiac Helyi Közösség 71, 
Csõke Melinda tanító néni 100, Csernyák 
Ilona hitoktató pedig 20 könyvet 
ajándékozott  a  könyvtárnak.

Hálás  köszönet  érte. 
           Kovács  Mária
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2009. október 3-án többgenerációs 
találkozóra gyülekeztek az egykori diákok 
a kispiaci Kultúrotthonban. Nagy 
izgalommal várták tanítóik, Janacsek 
Margit, Janek Gabriella, Biacs Magdolna, 
Biacs Ferenc és Szöllõssy Vágó László 
érkezését.

A találkozóra hetven diák sereglett 
össze a kispiaciak mellett Szabadkáról, 
Palicsról, Hajdújárásról, Királyhalomról, 
Horgosról, Kanizsáról, Oromhegyesrõl, 
Oromról, a magyarországi Kelebiáról és 
Szegedrõl.

Janacsek Margit 63 év után elõször 
látogatott Kispiacra. 1946-1947-ben 
tanított falunkban, most Zentáról érkezett. 
A legnehezebb idõkben került hozzánk 
nagymamája, Cseh Margit kíséretében. 
Nehéz körülmények között kellet oktatnia 
a 104 diákot.  Elbeszélése szerint a 
tantermet  hiába  meszelték be, mert a 
beszolgáltatás éveiben raktárnak 
használták a tantermet. A helyi hatalom ott 
tárolta a búzát,  babot,  amely a 
nedvességtõl elzsizsikesedett. A milliónyi 
apró fekete bogár megbújt a padló repedé-
seiben, s amikor elõbújtak, feketére pöty-
työzték a hófehér falat. A dermesztõ hideg-
ben csak úgy tudtak fûteni, ha a tanulók 
vittek magukkal az iskolába 10-10 csutkát, 
és azzal egy kicsit bemelegítettek. Takarító 
híján maguk a gyerekek takarítottak. A 
Kõrösparti Iskolában Bális Terike tanító-
nõvel osztotta meg a 104 diákot, aki hama-
rosan Magyarországra ment a võlegényé-
hez. Így maradt egyedül a nagy létszámú 
osztállyal. Meg az írástudatlanokkal, mert 
azokat is tanította írni, olvasni, számolni.
Janacsek Margit 1947 májusában Kispia-
con kötött házasságot Nagy József keres-
kedõvel. Még ugyanebben az évben elköl-
töztek Kishomokra, majd onnan Zentára. 

Janek Gabriella tanító néni 1950-1954-ig 
tanított Kispiacon, utána Nagyfényen, 
Bajmokon, majd Szabadkán. Szívesen 
alkalmazta az újításokat, a korszerû mód-
szereket. Diákjait kézimunkára is tanította. 
Én is nála tanultam meg a varrást, hímzést. 
Nagyon sok népdalt is megtanított velünk. 
Ezekbõl egy csokorra valót el is 
énekeltünk a találkozón.
   A Biacs házaspár Kispiac után 
Moravicán folytatta a nebulók oktatását. 
Késõbb Kanizsán telepedtek le. Tanító 
néni a József Attila Könyvtárban 
dolgozott, tanító bácsi pedig az építõipari 
vállalat káderosztályán. Nagy sikerrel 
vezette a kanizsai Ozoray Árpád MME 
gyermek képzõmûvészeti csoportját. 
Szeretett volna eljönni, de betegsége 
sajnos meggátolta abban, hogy itt legyen 
velünk.

S z ö l l õ s s y  V á g ó  L á s z l ó  
Ómoravicán,  Pacséron,  Oromon,  
Kanizsán, végül Szabadkán dolgozott. 
Népmûvelõ, a pszichológiai tudományok 
doktora. Több könyvet jelentetett meg. A 
Vajdasági Magyar Mûvelõdési Szövetség 
fõtitkára. Mintegy féltucatnyi társadalmi 
elismerésben részesült.
   Köszönjük tanítóinknak azt a tudást, 
amelyet belénk plántáltak. Általuk lettünk 
hasznos tagjai ennek a társadalomnak. 
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Életünk során mindannyian megálltuk a 
helyünket. Tartsa meg Õket a Gondviselõ 
erõben, egészségben!

Szép és maradandó élményekkel 
gazdagodtunk ezen a találkozón. Tanítók, 

diákok emlékezéseibõl elõbukkanó 
történetek, gyerekkori csínytevések tették 
hangulatossá a délutánunkat, majd az 
estét. Gyermekdalokat énekeltünk. A 
jókedv, a vidámság sokáig kitartott, amit 
tanítóink is méltányoltak, mert éjfél után, 
két óra tájékán így köszöntek el: 
Viszontlátásra jövõre!

A találkozó résztvevõi nevében 
megköszönöm Széll József atyának a 
lélekemelõ szentmisét. És köszönöm 
Csernyák Ilonka hitoktató ajándékát, a 
Csodás Érmét a Szûzanya képével, amit 
mindenki boldogan tett el a számára fontos 
helyre. Ilonka 130 érmét ajándékozott 
nekünk, amibõl az est folyamán még a 
szakácsok is kaptak.

 Kovács Mária
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Foto: Janacsek Margit egykori tanítványai:
Ülnek, balról: Berta Emilia (Szabadka), Kis Kovács Károly, Janacsek Margit tanítónõ, Kádár Dénes 

(Orom), Bús Lajos.
2. sor, balról: Berák Ilona (Szabadka), Dani szül. Nikolics Jolán, Fülöp szül. Vajdovics  Piroska, 

Szalai szül. Hugyi Ottilia (Horgos), Lajkó szül. Molnár Rózsa, Sárkány szül Szebenyi Rózsa, Berta József 
(Szabadka), Barát Ferenc.
   3. sor, balról: Kádár Piroska (Kanizsa), Tillinkó István (Kanizsa), Böröc Géza (Kelebia, 
Magyarország), Szebenyi Dénes, Sárkány Géza, Smidt Ádám (Palics).



A festõcsoport mûködése sajátos, 
mivel tagsága több vajdasági és más 
községekbõl való: Szabadkáról, Pa-
licsról, Kanizsáról, Zentáról, Cser-
venkáról, Sremska Mitrovicáról, Le-
baneról és Kispiacról.

A tagságot olyan személyek is képe-
zik, akik nem festõk: mûsorvezetõ, 
versmondó, fotó- és videokamerás, vagy 
egyszerûen kedvelõi a festõcsoport 
munkájának.

Csoportunk egyetlen létezõ festõ-
csoport községünk területén. Egyetlen 
közös jellemzõje a tagságnak a festészet 
iránti szeretet. Az idei évben sem maradt el 
a csoport és a tagság sikeres munkája. Ez 
évben négy egynapos festõtábor szervezé-
sünk volt. Ezek közül két alkalommal a 
palicsi Majkin Salašon mûködött a 
csoport. Régi mesterségek cégtábláinak 
készítése az elsõ alkalomkor, majd 
húsvétra az ott levõ több mint harminc 
gyerek vett részt az amatõr festészettel 
történõ ismerkedésen.

A harmadik festõcsoporti tevékeny-
ség a Tisza partján történt. A munkánk az 
értelmi és testi fogyatékos gyerekek 
megsegítésére történt. Huszonhét 
festménnyel ajándékoztuk meg õket. A 
szervezést e célból Mácsai Mónika 
együttmûködésével valósítottuk meg. 
Viszonzásként a gyerekek saját készítésû 
munkájukat ajándékozták nekünk.

A  negyedik összejövetelünkre a 
kispiaci elsõ nemzetközi fõzõverseny 
alkalmából került sor, amelyet Varbai 
András  szervezet t .  Tizenhét  a l -
kotásunkkal járultunk hozzá a jeles 
esemény támogatásához. Ez évben 
szerveztem a III. Nemzetközi Festõtábor 
öt napig tartó összejövetelét Palicson, a 
Majkin Salašon. A védnökei Gabriæ Ivica 
és fia Goran voltak, akik harmincöt festõt 
fogadtak vendégül.

Ez a lka lommal  csopor tunk  
vendégei Szarajevóból,  Tuzláról,  
Ðakovoról, Bécsbõl, Pozsonyból és Tata 
városából érkeztek, és velünk együtt 
alkottak. A festõk és a vendéglátók 
legnagyobb örömére több mint hatvan 
festmény készült.

Az idei évben volt hat kiállításunk 
is. Három Magyarkanizsán. Ebbõl az elsõ 
a Nõk Tárlata volt. Városnapunk 
alkalmából volt a második. A harmadik 
kiállításunk a Városháza elõcsarnokában 
tör tén t ,  a  múl t  év i  nemzetközi  
fes tõtáborban készül t  válogatot t  
mûvekbõl.

Negyedik kiállításunk Tata városá-
ban volt, a harmadik nemzetközi akvarell 
biennálén, ahol németországi, francia, 
olasz, magyarországi, és rajtunk kívül más 
vajdasági résztvevõk állítottak ki 
mûveikbõl. A megnyitónkon, Tatán, 
Nyilas Leonov Anitával és Kovács Évával, 
községünk mûvelõdési felelõseivel vettem 
részt.

Az ötödik kiállításunk Palicson volt 
a könyvtárban, ahol elsõ alkalmunk volt 
megjelenni. Ugyanitt könyvbemutatóm is 
volt.

A hatodik kiállítás a Majkin Salaš-
on történt a III. Nemzetközi Festõtábort 
követõen.

A hetedik kiállításunk a festménye-
ink értékesítése céljából a magyarka-
nizsai Városháza elõcsarnokában 
szándékozunk megnyitni december 21-én 
karácsonyi hangulatban.

A csoportunk tagjai egyenként és 
egyéb alkalmakkal is állítottak ki, és részt 
vettek különbözõ hazai és külföldi 
festõtáborokban: így Boszniában, 
Horvátországban, Magyarországon, 
Romániában és Vajdaság szerte.

Az idén megkértek a községi illeté-
kesek, hogy  szervezzem  meg  az  Ozoray
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A Körös festõcsoport a barátkozás hídjainak építõje



Árpád MME vezetõségével együtt a X. 
Vajdasági Észak-Bácskai amatõr festõk 
kiállítását, ahol 101 festõ vett részt. A 
Körös festõcsoportunk 16 munkával vett 
részt. Ezekbõl nyolc alkotás továbbjutott a 
vajdasági amatõr festõk kiállítására 
Sremska Mitrovicára. A megnyitón részt 
vettem egy csoportfestõvel. Sremska 
Mitrovica felé utazva látogatást tettünk az 
újvidéki Matica Srpska festmény-
galériában, ahol alkalmunk volt meglátni a 
gazdag múzeumi tárlatot. Sremska 
Mitrovicáról a èaèaki köztársasági 
kiállításra három munkánk jutott tovább.

F e s t õ c s o p o r t u n k  m u n k á j á t  
tevékenységükkel elõsegítették még 
Körmendi Gyöngyi, Varbai Magdolna, 
Nagy Sándor, Fehér Rudolf és még sokan 
mások, akiknek ezúton mondok kö-
szönetet.

K ö r ö s  f e s t õ c s o p o r t u n k  
együttmûködik még sok egyéb festõvel és 
festõcsoporttal, és sikeresen valósítjuk 
meg a jóbaráti viszonyokat Vajdaságban és 
azon túl.

Jó viszony alakult ki csoportunk és a 
médiák között, akik kisérték tevé-
kenységünket: az Új Kanizsai Újság, a 
Magyar Szó, a Hét Nap, és a Dnevnik, a 
Panda Rádió, az Info TV, a Falu TV, 
valamint az újvidéki és a szabadkai tv 
stúdiók.

Ezúton szeretném megköszönni 
Nyilas Leonov Anitának, Kovács Évá-
nak, a magyarkanizsai Alapfokú Ze-
neiskolának, az Ozoray Árpád MME 
elnökének, Ágoston Róbertnek és 
helyettesének, Krályevácski Eszternek és 
Puskás Károlynak, akik kísérik a 
tevékenységünket. Külön köszönet a 
Gabriæ családnak Palicsról, akik lehetõvé 
tették, hogy festõcsoportunk nemzetközi 
kapcsolatokat ápolhasson. Köszönettel 
t a r tozunk  a  Kisp iac i  Hí rmondó 
faluújságnak is, hogy felkérésükre 
lehetõségünk adódott beszámolni 
tevékenységünkrõl.

Bárhol megjelentünk, büszkén 
viseltük nevünket a kispiaci Jókai Mór ME 
keretén belül.

Megelégedéssel állapíthatjuk meg, 
hogy mint a kispiaci Körös festõcsoport 
tagjai közismertté váltunk a többi festõk és 
azok egyesületei körében Vajdaságban és 
országhatárunkon túl is. Így építvén 
barátkozásunk hídját.

Ez alkalommal a kispiaci KÖRÖS 
festõcsoport nevében minden olvasónak 
és kispiaci polgárnak kellemes karácsonyi 
ünnepeket és örömteli boldog új évet kíván 
a csoport vezetõje:

                          Kenyeres Ivanka
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Az önzetlenség
          szép példája

A rászorulókon többféle módon se-
gíthetünk: élelmiszert, ruhanemût 
adományozhatunk. Vannak, akik ennél 
sokkal többet tesznek, vért adnak. Vért, 
amelyet a tudomány eddigi állása szerint 
nem lehet mesterségesen elõállítani. Jó 
szándékú, önzetlen emberek kellenek 
hozzá, akik átérzik a véradás fontosságát 
és tisztában vannak vele, hogy az adott 
vérrel életeket  mentenek.

 hogy véradó lesz, hisz családjában már 
hagyomány volt ez a nemes cselekedet. 
Édesapja és testvére is véradók voltak. 
Férje is, amíg egészsége engedte. Robi fia 
aktív véradó. Matildka dédelgetett álma 
volt, hogy százszor nyújtja karját a 
rászorulóknak. Sajnos nem sikerült. 2009. 
október 21-én eltanácsolták a további 
véradástól. 
-Mindig az vezérelt, hogy segítsek 
másokon-vallja, mert az én Viktor fiamon 
is önzetlenül segítettek, amikor nagy 
szüksége volt rá. Az életem folyamán 
megtapasztaltam, mennyire fontos a 
segítségnyújtás. A véradás hozzátartozott 
az életemhez.  Az mellett, hogy segít-
hettem más embereken, barátokat is 
szereztem. Mindig részt vettem a 
V ö r ö s k e r e s z t  á l t a l  s z e r v e z e t t  
kirándulásokon,  ahol  olyan  barátságokat

kötöttem, amelyek a mai napig tartanak. 
Szomorú vagyok amiatt, hogy már nem 
adhatok vért.

Egészségügyi nõvérként munka-
éveim során megtapasztaltam, hogy sokan 
sokféleképpen reagálnak a véradásra. Volt 
olyan, aki nem bírta a vér látványát, és 
rosszul lett, volt aki egy kézlegyintéssel 
elintézte.

Én két alkalommal tudtam vért adni, 
aztán ugyanúgy, mint Matildkát, el-
tanácsoltak. Engem ez a kétszeri véradás is 
határtalanul boldoggá tett, mert tudtam, 
hogy valakinek pont az én véremre van 
nagy szüksége az életben maradáshoz. 
Hogy kit mentettem meg, csak találgattam. 
Talán egy szülõ nõt, vagy egy csecsemõt, 
vagy balesetben sérült embert. Lehet, hogy 
egy súlyos mûtétnél volt szüksége 
valakinek rá. A lényeg szempontjából tel-
jesen mindegy, én végtelenül boldog vol-
tam ettõl az érzéstõl. Örülök, hogy 
családunkban velem együtt tíz véradó volt. 
Férjem 60 alkalommal adott vért. Õ és Ma-
tildka sok alkalommal megtették azt, 
amitõl sokan viszolyognak, mert félnek a 
tûszúrástól vagy a vér látványától. Ezek az 
érzések könnyen leküzdhetõk, ha arra 
gondolunk, hogy valaki hálásan fog ránk 
gondolni, mert vérünkkel megmentettük 
az életét.

Matildka, ha nem is véradóként, de 
a Vöröskereszt aktivistájaként tovább 
segít ott és azokon, akiknek a legnagyobb 
szükségük van a segítségére.Üzenete így 
szól életerõs fiataljainkhoz: 
  - Kérlek titeket, akik még nem szántátok 
rá magatokat erre a nemes és humánus 
cselekedetre, tegyétek meg! Gondoljatok 
arra, ma neked  holnap nekem lehet 
szükségem vérre. Mert az élet kiszámít-
hatatlan.  Lehetõségetek van rá, hogy 
megmentsetek egy csecsemõt vagy egy 
Viktor nevû fiút.
                                       Kovács Mária
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E z t  t e t t e  
k i l e n c v e n ö t  
a l k a l o m m a l  
Calbert Matildka 
i s .  P o n t o s a n  
e m l é k s z i k  r á ,  
h o g y  1 9 7 0 .  
augusztus 16-án 
a d o t t  e l s õ  
alkalommal vért. 
Nem volt kérdés,
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Augusztus utolsó vasárnapján Kis-
piac volt a Homokháti Kistérség 
rendezvénysorozatának egyik központja, 
ugyanis a hagyományos királyhalmi 
Szamárverseny mellett ezen a napon 
tartották meg a faluban a Vásári 
Sokadalmat. Ez a rendezvény tavaly indult 
hagyományteremtõ útjára. Idén a kispiaci 
helyi közösség tanácsának részérõl még 
rutinosabb szervezés, valamint még széle-
sebb körû érdeklõdés jellemezte az 
eseményt.

A sokadalom idén is a vásártéren 
kapott helyet, természetesen a havi 
vásárral megegyezõ idõpontban, annak 
fényét növelve. Az érdeklõdõk idén is 
hagyományos mesterségekkel ismer-
kedhettek  meg. Nemcsak  munka  közben

 láthatták a mestert, hanem ki is próbál-
hatták az alapfogásokat. Schramm Tibor 
fazekas mester a korongozás rejtelmeibe 
vezette be az agyaggal ismerkedõ 
gyermekkezeket. Ez a foglalkozás igen 
népszerû volt. 

Vásári SokadalomVásári Sokadalom
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Remete Csaba kovácsmester 
standját is mindig sokan állták körül, ám a 
forró vas ütlegelésére, hajlítgatására már 
nem vállalkoztak. Csupán lesték az õsi 
mesterség fortélyait.

Lehetett még nemezelni Kávai Bózsó 
Ildikó és Kávai Andor irányításával, 
illetve gyöngyöt fûzni Barsi Ellával és 
Móra Klárával. A rendezvény második 
felében a fent említett pedagógusokhoz 
érkezett még Zsinka Andrea és Bite 
Róbert, így a gyerekek több állomáshelyen 
próbálhatták ki magukat a népi vásári 
ügyességi és sportjátékokban. Lehetett 
zsákban ugrálni, célba dobni, diót törni, 
karikát dobálni. A jól teljesített 
feladatokért ezüstpénz járt, ezeket 
Sárkány Dóránál édességre válthatták a 
gyerekek. Vehettek rajta törökmézet, 
cukorból készült görbebotot, selyem-
cukrot.

Hamár a régi vásárok világát idéztük meg, 
kimaradhatatlan a színházi elõadás. 
Sziráczky Katalin mûvésznõ bábjaival 
érkezett, és elbûvölõ könnyedséggel vonta 
be elõadásába a közönséget. Zenés, 
táncos ,  bábos mûsorát  egyaránt  
élvezhették kicsik és nagyok.

A  m o z g a l m a s  d é l e l õ t t  
záróakkordjaként a kispiaci helyi 
közösség tanácsa ebéddel látta vendégül a 
Homokhát i  Kis térséghez tar tozó 
helységek elnökeit és a szervezet 
elnökségét. 

A finom zúzapörkölt Zsoldos Tibort 
és családját dicsérte, az egész rendezvény 
gördülékenysége Bagi Berta, Bagi Zoltán 
és Sárkány Dóra érdeme. A szíves 
házigazda szerepét Szarapka Ede, a tanács 
elnöke  töltötte  be  maradéktalanul.
                                                       K.B.I.

Elhunytak

          Nyugodjanak békében

.

   Császár István szül. 1939
  Kovács Elvira       szül. 1938
   Erdélyi Erzsébet  szül. 1926
   Varga Sándor szül. 1920
   Hajbel Ferenc      szül. 1937
   Nagy Ferenc        szül. 1929
   Böröc Mária       szül. 1919
   Nagy Erzsébet     szül. 1928
   Kiss Etelka          szül. 1944
   Zakar József       szül. 1948
   Sörös Mihály       szül. 1959
   Pálfi Katalin        szül. 1925
   Sáfrány Irma       szül. 1938
  Kovács Emilia    szül. 1920
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I. Benedek Elek  mesemondó

verseny

A kispiaci Jókai Mór ME és az 
O k t ó b e r  1 0 .  Á l t a l á n o s  I s k o l a  
összefogásával szeptember 30-án 
mesemondó versennyel tisztelegtek a 
d iákok és  pedagógusok a  nagy 
n é p m e s e g y û j t õ ,  B e n e d e k  E l e k  
születésének 150. évfordulóján. 2005 óta 
ez  a  nap  a  népmese  napja.

A versenyen alsós és felsõs tanulók 
egyaránt részt vehettek, a feltétel egy 
Benedek Elek által gyûjtött népmese 
elõadása volt.

A szervezõk örömére sok tanuló 
jelentkezett. Az elsõ osztályból hat tanuló: 
Szél Tamás, Szenci Rita, Szebenyi Zsolt, 
Pernyész Bettina, Gyalus Nikoletta és 
Barát Attila mondott mesét. Felkészítõjük 
Csõke  Melinda  tanító  néni volt.

A második osztályosokat Farkas 
Enikõ tanítónõ segítette a felkészülésben, 
Kovács Laura és Domonkos Anna mese-
mondását élvezhette a figyelmes gyerek és 
felnõtt  közönség.

A harmadik osztályból Tillinkó 
Judit tanító néni hat tanulót indított a 
versenyen: Kávai Brigittát, Dongó 
Mirellát, Szarvas Bernadettet, Herédi 
Egont,  Pálinkás  Eriket  és Barát Árpádot.  

A negyedik osztályosok közül 
szintén hatan versenyeztek: Huzsvár 
Klaudia, Fodor Máté, Barát Laura, 
Somogyi Anett, Pernyész Viktor és Smit 
Rita. Õket Sárkány Dóra tanító néni 
készítette  fel.

A felsõsöket az ötödik osztályból 
Berényi Vivien, Böröc Alexa, Smith 
Viktória, a hatodikból pedig Mihálovity 
Somogyi  Szófia  képviselte.

A pedagógusokból álló háromtagú 
zsûrinek: Szekeres Tímeának, Móra 
Klárának és Kávai Bózsó Ildikónak nehéz 
dolga volt, amikor a sok tehetséges 
mesemondó közül jutalmaznia kellett a 
legjobbakat.

T í z  t a n u l ó t  r é s z e s í t e t t e k  
dicséretben: Pernyész Bettina, Barát 
Attila, Kovács Laura, Domonkos Anna, 
Kávai Brigitta, Dongó Mirella, Fodor 
Máté, Somogyi Anett, Smith Viktória, 
Mihálovity Somogyi Szófia  vehetett át 
oklevelet a Jókai Mór ME elnök 
asszonyától, Sárkány Dórától. Az 
e g y e s ü l e t  a  v e r s e n y  m i n d e n  
résztvevõjének egy kis édességet is 
ajándékozott.

Színvonalas és dicséretre méltó 
kezdete volt ez egy remélhetõleg hosszú 
évekre  megteremtõdõ  versenynek.

                                   K.B.I. 
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