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A májusban és júniusban lehullott 
hatalmas mennyiségû csapadék nagy gondot 
okozott falunkban is. A helyi közösség a károk 
enyhítése és jövõbeni elkerülése érdekében 
munkálatokat kezdett meg a Sógor, Ady 
Endre, Testvériség egység, Kossuth Lajos és 
Arany János utcákban. A Horgosi úton kanális 
lett ásva, amely segítségével le tudtuk vezetni 
a vizet az elárasztott szántóföldekrõl. 
Ugyanitt az út egy része meg lett töltve közel 
100 kocsi homokkal, mert a víz és sár miatt 
szinte lehetetlenné vált a közlekedés. Az Ady 
Endre utca végétõl a Kapitány-réti halastóig 
ki lett mélyítve és takarítva a kanális, ezen 
kívül új kõlyukakat raktunk le. Sok helyen 
szivattyúzni kellett a vizet a magánházaknál 
is. Ezt a helyi közösség üzemanyaggal 
t ámogat ta .  Fo lyamatban  vannak  a  
krízispontok szintezései, ennek kivitelezését a 
horgosi Tiszamenti Vízmûvek végzi. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik ebben a kritikus helyzetben segítették a 
helyi közösség munkáját.

Idei terveink között szerepelt a vásártér 
szanitáris részének bõvítése, amit sikerült 
kivitelezni. Elkészült a garázs és a raktár a 
helyi közösség épülete mellett.

Pályázat útján 3 hónapra még egy 
közmunkást tudunk alkalmazni a meglevõ 
mellett,  ezen  kívül   egy  civil  katonai   szol-

gálatot töltõ személy is segíti a munkájukat. 
Õk hárman a közterületek karbantartásával, 
fûnyírással, temetõrendezéssel és az út menti 
vízelvezetõ árkok tisztításával vannak 
megbízva. 

Elkészült a Szabadkai utca egy 
részének  zúzott kõvel való kiszélesítése is.

Meg lett javítva a Huszka-hídhoz 
vezetõ út.

Ifjúsági civil szervezetünk rendbe tette 
a régi piactér területét, a virágládákba 
egynyári virágokat ültettek, befestették az 
asztalokat és az újságosbódét, amelyet 
raktárnak használnak majd. 

Elkészült a Molnár soron az utcai 
világítás, amelyet 480 000 dinár értékben a 
helyi közösség fizetett. Folyamatban van 
Szalatornyán is az utcai világítás rendezése a 
Törekvés úton egészen Masa András házáig. 

A Körös oldalon a homokbányánál  le 
vannak rakva a villanykarók, megoldódott a 
kanyar kivilágítása is. Ugyanitt a járda 
tervezése folyamatban van. 

Õszre folytatódik a járdaépítés. 
Elsõbbséget élvez az Ady Endre utca, mert ott 
egy szakaszon már van kiépített járda, ezt 
szeretnénk folytatni az utca végéig. Mivel ez 
az utca hamarosan aszfaltburkolatot kap, ezért 
nagyobb javítást nem tervezünk a földes 
útszakaszon, de az összeszántást és annak 
elmunkálását elvégezzük.

A helyi közösség hírei
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A Sógor utcát az õsz folyamán zúzott 
kõvel fogjuk beborítani.

A nyár folyamán szeretnénk a Kul-
túrotthon  épületén kicserélni a nagyterem 
ablakait. Az ehhez szükséges pénzeszközök 
egy részét a kultúregyesület pályázat útján 
nyerte.

A helyi közösség mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a jövõ év folyamán a 
Kultúrotthon teljes felújítása megtörténjen.

Folyamatban van a temetõben újabb 4 
kripta és egy kinti WC építése. Elkészült a 
bejárat teljes bebetonozása a kaputól a 
ravatalozó épületéig. 

A Sáfrány Györgytõl Tornai Gyuláig 
húzódó útszakasz nagyobb beruházást 
igényel, ezért a Tartományi Mezõgazdasági 
Titkárságnál pályázunk a szükséges 
eszközökre.

Megkérjük azokat az idõs vagy beteg 
személyeket, illetve hozzátartozóikat, hogy 
amennyiben állapotuk nem engedi, hogy a 
házuk elõtti területet rendben tartsák, jelezzék 
azt a helyi közösség irodájában, hogy a 
munkát a közmunkás elvégezze. A 
vízelvezetõ árkok rendben tartását községi 
rendelet szabályozza. Mindenki köteles a 
háza elõtt húzódó árkot tisztán tartani, 
ugyanígy gondoskodni kell arról is, hogy a 
bejáratok alatt a víz szabadon elfolyhasson. 
Ha mindenki rendszeresen elvégzi ezeket a 
munkákat a saját háza elõtt, a legközelebbi 
nagy esõzések alkalmával sokkal kisebb 
problémával találjuk szembe magunkat.   
                                              Sárkány Dóra 

F E L H Í V Á S

Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy 
kutyáikat tartsák pórázon vagy a 

kerítésen belül, mert az utcán 
szabadon kószáló kutyákat a 

Közvállalat megbízott munkásai 
begyûjtik és elaltatják. 

Az idei tanévben 22 ballagó diákot 
indított útjára a kispiaci Október 10. Általános 
Iskola. A 2009/2010-es tanévben végzett 
nyolcadikosok névsora: Balog Krisztina, 
Berényi Lolita, Bíró Csongor, Bíró Edvin, 
Császár Bence, Csóka Nikoletta, Erdélyi 
Valentina, Fogas Normen, Grubanov Igor, 
Huszka Ádám, Kenyeres Edvin, Klebecskó 
Roberta, Kovács Evelin, Mészáros Emese, 
Mészáros Izabella, Pálinkás Valentin, Szalma 
Ferenc,Vachler Nikolett, Vágó Andrea, 
Visnyei  Alexandra,  Visnyei  Tamás,  
Zámborszki Ivett. Osztályfõnökük Dobó 
László fizikatanár.

Az általános iskolát 6 tanuló fejezte be 
Vuk-diplomával: Berényi Lolita, õ még 
dicséretben részesült magyar nyelvbõl, 
matematikából és biológiából is; Csóka 
Nikoletta, aki dicséretet kapott még magyar 
nyelvbõl, matematikából, biológiából és 
hittanból; Erdélyi Valentina, aki még szintén 
dicséretben részesült magyar nyelvbõl, angol 
nyelvbõl, matematikából, és fizikából; Huszka 
Ádám, õ még dicséretet érdemelt ki hittanból, 
magyar nyelvbõl, történelembõl és földrajzból 
is; Kovács Evelin, akit megdicsértek még 
magyar nyelvbõl és matematikából; valamint 
Visnyei Tamás, aki a legrangosabb elismerésen 
túl még dicséretben részesült testnevelésbõl, 
angol nyelvbõl és matematikából.

Külön oklevelet 4 tanuló kapott: 
Kenyeres Edvin mûszaki oktatásból; Kovács 
Evelin testnevelésbõl; Mészáros Emese 
testnevelésbõl, õ még dicséretet kapott angol 
nyelvbõl is; valamint Vágó Andrea mûszaki 
oktatásból, emellett dicséretet kapott magyar 
nyelvbõl.

Dicséretben részesültek még: Balog 
Krisztina hittanból, Klebecskó Roberta 
magyar nyelvbõl, Vachler Nikolett angol 
nyelvbõl és fizikából, Visnyei Alexandra 
magyar nyelvbõl, valamint Zámborszki Ivett 
hittanból és magyar nyelvbõl.

K.B.I. 

Ballagó diákjainkról



     Idén május 7-én ünnepeltük meg sor-
rendben a 16. falunapot, ami egész napos 
szórakozást nyújtott az érdeklõdõknek.

Reggel 7 órakor a Körös patak mellett 
gyülekeztek szép számmal mindazok a 
gyerekek és felnõttek, akik horgász-
szerencséjüket igyekeztek megkísérteni. A 
versenyzõk 7-10 óráig próbáltak meg minél 
több halat kifogni. A szervezõk két 
kategóriában díjazták a legügyesebb három 
versenyzõt. A résztvevõk számára halászlé 
készült, amely Zsoldos Tibor szakács-
tudományát dicséri. 

A búcsútéren 10 órakor kezdetét vette 
az óvodások és iskolások ügyességi versenye 
Csábi  Szvoboda El la  tornatanárnõ 
irányításával, ahol mindenki rátermettségétõl 
és ügyességétõl függõen kukoricaszemeket 
gyûjtögethetett a saját csapatának. Közben a 
gyerekeknek  a Rozmaring  Népdalkör  tagjai 

palacsintát sütöttek, Csikós Joli néni pedig 
lángost, amelyek a sütés ütemében pillanatok 
alatt el is fogytak. 

A piactéren Ábel István matematika és 
mûszaki tanár irányításával kerékpár 
ügyességi verseny folyt, majd kezdetét vette a 
l e g i z g a l m a s a b b ,  é s  e g y b e n  l e g -
mulatságosabb versenyszám, a malacfogás. 
Olyan sok volt a jelentkezõ, hogy a szervezõk 
attól tartottak, a malacok nem érik meg a 
verseny végét.

Volt még rajz és aszfaltrajz verseny is, 
ahol sok szép alkotás született.
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Falunap 2010
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Falunapi eredmények

Horgászverseny

Felsõsök:
1. Valkovics Dániel
2. Domonkos Krisztián
3. Bíró Norbert

Alsósok:
1. Danics Alex
2. Szebenyi Zsolt
3. Szebenyi Bálint

Rajzverseny

1. Smith Viktória
2. Hajduk Mária
3. Brindza Enikõ

Aszfaltrajz verseny

Nagycsoportos óvodások:
1. Pálinkás Szabolcs
2. Dobó Petra
3. Nagy Torma Fruzsina

Kiscsoportos óvodások:
1. Huszár Mónika
2. Sörös Debóra
3. Somogyi Ákos

Malacfogó verseny eredménye:

1. Kenyeres Edvin
2. Rövid Benjamin
3. Ladányi Martin (vigaszdíj)

Kerékpárverseny

Fölsõsök:
1. Császár Bence
2. Domonkos Krisztián
3. Fogas Normen

Alsósok:
1. Nagy Torma Rihárd
2. Nagy Torma Vince
3. Fodor Máté

Ügyességi verseny

Macik csapata:
Kenyeres Noémi
Dózsai Evelin
Kovács Dominik
Kovács Réka
Varga Kamilla
Lukács Szintia
Huszár Mónika
Szenci Rita
Szarapka Klementina
Nagy Torma Fruzsina
Szûcs Emese
Nagy Torma Blanka

Délután ft. Széll József ünnepi 
szentmisét celebrált, amelyen a meghívott 
vendégek is részt vettek.

Idei falunapunkat megtisztelte 
jelenlétével dr. Korhecz Tamás tartományi 
jogalkotási, közigazgatási és nemzeti 
kisebbségügyi titkár, Pásztor Bálint, a  MK 
köztársasági képviselõje, Nyilas Mihály, 
Magyarkanizsa polgármestere, és a községi 
képviselõ-testület több tagja, valamint a 
testvértelepülések, a községi és szomszédos 
települések képviselõi. 

Hosszú idõn keresztül kötöttük a falu-
napot egyházi ünnephez, templomunk 
védõszentjeinek, Péter és Pál apostolok 
n a p j á h o z .  S o k a n  ú g y  v é l t é k ,  h a  
kettéválasztjuk a falunapot a templom-
búcsútól, nem lesz sikeres a rendezvény. Ezt 
az idei falunap sikeressége határozottan 
megcáfolta.   A  versenyekbe  több  mint   200 
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ember kapcsolódott be, és érezte magát 
nagyon jól. Mindannyian azzal az érzéssel 
mentek haza, hogy alig várják a jövõ évi falu-
napot. Mert szüksége van ennek a kö-
zösségnek egy olyan napra, olyan ünnepre, 
ami csak a falunké. Ahogyan a családon belül 
is szükség van az ünnepekre. Szükség van 
megállni, megpihenni, és önfeledten 
ünnepelni. Igaz, hogy május 7-e hétköznap 
volt, de mindannyian azt éreztük, hogy ebbõl 
a hétköznapból sikerült ünnepet varázsolni, 
testünket-lelkünket ünneplõbe öltöztetni. 

Fontosak a közös célok, a közös mun-
ka, a közös sikerek, amelyek megerõsítik, 
összekovácsolják a kötelékeket. S mint 
minden, ez is másolódik.  A mi  életünk  példa 
lesz gyermekeink számára. S ha mindannyian 
azt érezzük, hogy a közös munka jó és 
hasznos, hogy közösen erõsebbek és 
sikeresebbek vagyunk, akkor talán 
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy szebb és jobb 
legyen körülöttünk a világ.

Ünnepi mûsorunkat a magyarkanizsai 
Alapfokú Zeneiskola harmonika zenekara 
nyitotta meg Losonc Piroska vezényletével, 
amit a közönség percekig tartó tapssal 
jutalmazott. A mûsorban fellépett Ladányi 
Martin, Nagy Torma Julianna, Ágoston 
Bálint, Huszár Viktória, Smith Viktória, a 
Göncöl néptánccsoport, Dongó Mirella, a 
nagycsoportos óvodások, Kurfis Éva, Do-
monkos Anna, Kovács Laura, Rövid Leticia, 
majd egy izgalmas karate bemutató szemtanúi 
lehettünk. 

A 2004-ben teremtett szép hagyományt 
ápolva idén is köszöntöttük azokat a 
gyermekeket, akik a tavalyi falunap óta 
születtek: Szebenyi Nórát, Halász Maját, 
Fodor Inezt, Erdélyi Vivient, Vágó Melanit, 
Sárkány Enikõt és Ádámot, Kovács Kristófot, 
Avramov Évát, Jakus Olivért, Nagy Violát, 
Nagy  Torma  Annát. 

Az ünnepi mûsor keretében Szarapka 
Ede, a helyi közösség elnöke köszönõlevelet 
adott át Császár Csabának, a Császár Vágóhíd 
tulajdonosának a Testvériség egység utcai 
járdaépítésnél nyújtott anyagi támogatásért, 
valamint Szóráth József magyarországi, 
újszentiváni rózsakertésznek, aki egy hûtõbe-
rendezést adományozott falunknak. 

Harmadik ízben került kiosztásra a 
Kispiacért Emléklap, amelyet azok a sze-
mélyek kaphatnak, akik munkájukkal jelentõs 
mértékben hozzájárultak falunk fejlõdéséhez 
és aktív részesei a közösségi életnek. 

Az idei évben a tanács döntése alapján 
ezt a jelentõs elismerést olyan személy kapta, 
aki már sajnos nem lehet közöttünk, de 
munkájával 40 éven keresztül aktívan 
alakította ezt a közösséget.  A Kispiacért 
Emléklapot posthumus Böröc Mihály kapta. 
Õ már sajnos nem érhette meg, hogy a 
munkáját ily módon ismerje el a közösség, 
amelyben élt és dolgozott, de a családjának 
sokat jelent ez az elismerés. 

Böröc Mihály 1936. szeptember 18-án 
született Kispiacon. Az elemi iskola alsó 
tagozatát Szalatornyán és Kispiacon végezte, 
a felsõ tagozatot Kanizsán. Zomborban    
szerzett  közgazdasági - kereskedelmi
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Dolgozott a mezõgazdasági bolt üz-
letvezetõjeként, tejfelvásárlóként, pénz-
tárosként, vezette a takarmánykeverõt, majd 
hosszú éveket töltött a kooperációs részlegen. 
Innen vonult nyugdíjba. 30 évig volt tagja az 
Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek, ahol több 
évig a titkári teendõket végezte, felkészítette, 
és versenyre vitte a tûzoltókat.  A Jókai Mór 
ME tagja volt annak megalakulása, 1966 óta. 
Hosszú ideig a néptánc és színjátszó csoport 
oszlopos tagja, elnökségi tag, a közgyûlés 
elnöke. Nyugdíjas éveiben a színjátszást 
próbálta életre hívni falunkban. Mûsort 
vezetett, minden szervezési munkát felvállalt 
és becsülettel el is végezte. Családjában is 
sikerült elhintenie a kultúra iránti elkötelezett-
séget, hisz minden gyermeke aktív tagja volt 
az egyesületnek. Kétszer négy éves 
idõszakban végezte az elnöki teendõket a 
helyi közösségben. Elnöksége alatt épült ki 
Kispiacon az elsõ aszfaltút, a villany- és 
vízvezeték. Szabadidejében is falunkat érintõ 
dolgok foglalkoztatták. Feltérképezte a 
temetõt, feljegyzéseket készített minden 
fontos momentumról.

Életében fontos szerepet játszott a csa-
lád. Elsõ házasságából két gyermeke 
született, akiket két éven keresztül egyedül 
nevelt sok-sok türelemmel és szeretettel. 
Második házasságából egy gyermek született, 
nevelt fiát pedig sajátjaként szerette. 

Böröc Mihály 2005. március 26-án 
hunyt el. 

Idén meghirdettük a legszebb kert 
elnevezésû versenyt, amelynek nem volt 
feltétele a benevezés.  Az  utcákat  háromtagú 
zsûri járta  végig:  Mavraèiæ Beáta  és  Kovács

 Andrea okleveles kertészmérnökök, valamint 
Zsoldos Tibor, a tanács tagja. 

A legszebb kert tulajdonosa Kenyeres 
Amálka lett,  de rendezett kertjéért 
könyvjutalomban részesült még Kovács 
Ilona, Sánta Tibor, Ábrahám Mária, Tonkoviæ 
Erika, Somogyi Mónika, Virág  Rózsa.

A süteményversenyre érkezett munká-
kat szintén háromtagú zsûri értékelte: Rózsa 
Rózsa és Sörös Ottilia cukrászok, valamint 
Varbai András szakács.

A verseny minden résztvevõjét dicsé-
ret illeti, mert nagyon mutatós és finom 
süteményeket ,  tor tákat  készí te t tek,  
megérdemlik, hogy mindegyiküknek itt álljon 
a neve: Pintér Anna, Habi Margit, Almási 
Rozália,  Domonkos Éva, Horváth Etelka, 

k é p e s í t é s t , m a j d  
Ú j v i d é k e n  á l l a t -
t enyész t é s  s zakon  
képezte tovább magát. 
K a n i z s á n  k e z d e t t  
dolgozni, majd a kis-
piaci szövetkezetben 
kapott munkát.
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Calbert Matild, Dani Margit, Nagy Torma 
Ágnes, Fejszthammel Klára, Nagy Torma 
Teréz,    Pálinkás    Heléna,    Kurfis    Márta, 
Domonkos Erika, Dusnoki Piroska, Berényi 
Mária, Stanisavljeviæ  Irén. 

A zsûri értékelése alapján Pintér Anna 
és Pálinkás Heléna tortája illetve süteménye 
bizonyult a legjobbnak. 

A kiállított süteményeket és tortákat a 
Selyemfonál kézimunkacsoport ügyeskezû 
asszonyainak kézimunkával együtt a 
kisteremben tekintette meg a szépszámú 
érdeklõdõ.

Reméljük jövõre is sikerül olyan falu-
napi programot összeállítani, amely sok 
résztvevõt vonz majd. A helyi közösség 
tanácsa nyitott  az újabb ötletekre, 
javaslatokra.   
                                              Sárkány Dóra

A falunapi ünnepségek keretein belül 
szerveztünk egy felnõtt és egy ifjúsági 
sakkbajnokságot. 

Felnõtt verseny tudomásunk szerint 
még nem volt Kispiacon, ezért meg-
elégedéssel vettük tudomásul, hogy 
szépszámú - tíz  versenyzõ nevezett be. Hozzá 
kell tennünk, hogy erre egy héttel a falu napja 
elõtt, május 2-án került sor (hogy a résztvevõk 
más mûsoroknak is részesei lehessenek), 
amikor még a május elsejei bulik tartottak, 
ezért a 20-30 éves korosztály nem kép-
viseltette magát. 

Viszont a résztvevõk nagy lel-
kesedéssel játszották végig a kissé meg-
erõltetõ, kilencfordulós tornát, ahol mindenki 
mindenkivel megmérkõzött. Az erõpróba 
2x10 perces partikban, sportszerûen zajlott, és 
a végén egyöntetû véleménye volt a 
játékosoknak, hogy bizony ilyet szervezzünk 
máskor is, hisz mindenki jól érezte magát, 
csak ne „dologidõben”. Miért is ne? Álljon itt 
a végsõ táblázat, hadd motiváljon másokat is a 
legközelebbi tornán való részvételre:

Az ifjúsági verseny, amely pár nappal 
késõbb került megrendezésre, hozta a 
megszokott formáját, a tanulók határtalan 
lelkesedéssel ültek a sakktáblák mellé. 
Meglepõ módon nagyon nagy volt az 
érdeklõdés az alsós korosztály részérõl is, 
aminek csak részben tudtunk eleget tenni, 
nem szerettük volna, hogy a túl nagy 
korkülönbség miatt elszenvedett kudarc 
kedvüket szegje.

Hogy mekkora is volt ez a lelkesedés, 
nagyon szépen bizonyítja Kovács Ármin 
példája.   Õ  a sakkversenyt megelõzõ néhány   
nap  kórházban volt, azon a napon engedték ki 
onnan, és édesapjával egyenesen a sakk-
versenyre hozatta magát, de sajnos lekésték a 
verseny kezdetét, ezért késõbb már nem tudott 
bekapcsolódni, így csak szurkolóként tudott 
részt venni a versenyen, de nagyon 
bizonygatta, hogy jövõre, ha lesz ilyen, akkor 
majd megmutatja…

A résztvevõk létszáma miatt itt már egy 
hétfordulós svájci rendszerû bajnokságot 
tudtunk lebonyolítani, szintén kétszer 10 
perces partikkal, aminek a végeredményét itt 
közöljük:  

KISPIACI SAKKHÍREKKISPIACI SAKKHÍREK

helyezés                    név                                       pontszám
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A cikk végére ide kívánkozik a válasz 
Ármin dilemmájára: lesz-e hagyomány ebbõl 
a falunapi sakkversenybõl. Erre konkrétan 
nem áll módomban válaszolni, de ha 
f i gye l embe  ves szük  a  r é sz tvevõk  
egybehangzó véleményét, akkor nem vitás, 
hogy:  LEGYEN! Legyen,  nagyobb 
reklámmal, több résztvevõvel, az olimpia 
jelszavával: nem az eredmény a fontos, 
hanem a részvétel.

matek

Összefoglaló - 2010
Ülök a szobámban, és eszembe jut, 

pénteken véget ért egy iskolai év. Hirtelen 
hiányát érzem a gyermeki ricsajnak. 
Lelkemben nagy a csend, de annál jobban 
megtelik örömmel amint megelevenedik 
elõttem az elmúlt idõ sok-sok szépsége.

Természetesen, mint lelkipásztornak, 
elsõsorban azok a gyermeki események 
jutnak eszembe, amelyek által az Úr, a 
Mindenható Isten boldoggá tett sok lelket. 
Elmélkedve az eseményeken a szívem 
megtelik hálával. Elõször is Jézusnak mondok 
köszönetet, és mindazok életéért is, akik Vele 
együtt mûködve hozzájárultak, hogy 
gyermekeinkben Isten oly sok meglepõ 
eseményben tette örömtelibbé az elmúlt 
idõszakot.

Nagyböjti idõben, Isten az Egyház által 
sugallja, hogy keresztény életünket   még 
gazdagabbá tudja tenni,  ha többet  
imádkozunk, több jót cselekszünk és ez 
mellett több mindenrõl lemondunk,  
böjtölünk. Vannak azonban, akik nem értik 
ezt, hiszen az e földi élet úgyis annyi 
lemondást követel tõlünk. Viszont azok 
számára, akiknek Krisztus szenvedése, 
K e r e s z t h a l á l a  é s  F e l t á m a d á s a  a  
MEGVÁLTÁS, azok megértik az IGAZI 
ÖRÖMET, ami most betölti az én szívemet 
is. Sajnos az élmények bensõséges teljességét 
nem lehet megosztani, csak részben 
elmondani. Igen, az idei Nagyböjti Idõ-

szakunk  is igen gazdag volt. Most is  magam 
elõtt látom a legkisebbjeinket, amint egy-egy 
keresztúti állomás képe alatt várják, hogy 
társuktól átvegyék a Feszületet és annak súlya 
ellenére hõsiesen, tartsák mindaddig, amíg 
arról az állomásról elmélkedtünk, 

 Egy-egy 
elmélkedés végén pedig a többiek boldogan 
vezetik az imát. Csengõ hangon kezdi az 
egyik a Miatyánkot, a másik az Üdvözlégy 
Máriát, a harmadik a Dicsõséget és így 
váltakozva imádkoznak. Közben arcukon 
látszik a mosoly, amikor szüleik, kedves 
rokonuk, vagy a család valamelyik barátja 
olvassa egy-egy állomásnál az elmélkedést. 
Mindez õket is lelkesíti, mert amikor fel-
csendül az ének az állomások között, õk is  
énekelnek. 

A húsvéti idõ sem telt eseménytelenül, 
hiszen április 24-én 14 nyolcadikat végzõ 
diákunk részesült a Bérmálás Szentségében, a 
Nagykorúság Szentségében. Jakus György,  
az édesapa, aki tavaly gyermekei keresz-
telésekor eldöntötte, hogy õ is kívánja élni 
keresztény életét, ezért egy éven keresztül 
készült a Szentségek felvételére. Így õ volt a 
15. bérmálkozónk. Természetesen a 
Szentlélek a Nagykorúság Szentségén 
keresztül azok szívében tudja kifejteni igazán 
Isteni erejét, akik készek a Krisztusi 
együttmûködésre. Ha arra gondolok, hogy ma 
is volt közülük, aki meghallotta Jézus hívó 
szavát: „Jöjjetek hozzám, akik elfáradtatok és 
az élet terhét hordozzátok, én felüdítelek 
ti teket.”,  vagy „Kövessetek, és én 
emberhalászokká teszlek Titeket.” Akkor a 
Szentléleknek csak azt tudom mondani,  
„Köszönöm az õ életüket!”.
A májusi hónap azért is különleges 
gyermekeink és mindannyiunk életében, mert 
ilyenkor az elsõ gyónóink és elsõ áldozóink 
igyekeznek részt venni a hétköznapi 
szentmiséken és így õk vezetik a májusi 
ájtatosságot. Tisztelve a Szûzanyát, kérik  

mintha õk 
lennének Cirenei Simon, vagy Veronika, vagy 
akár a jeruzsálemi asszonyok egyike. Csillogó 
szemükbõl érezni az együttérzést. 
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Szent Fiát, Jézust, hogy mind jobban 
megtapasztaljuk az Õ Isteni szeretetét.

Itt szeretném külön megköszönni az 
elsõ áldozóink szüleinek, hogy ebben az 
esztendõben is támogatták gyermekeinket, 
akik olyan hûségesen jöttek, és a litániából 
felváltva, mondták: „Uram, irgalmazz, 
Krisztus kegyelmezz, vagy a Szûzanyát 
jellemezve  „Örömünknek oka”, „Lelki tiszta 
edény”, „Családok királynõje”, „Béke 
királynõje”. Mi a többiek pedig együtt 
válaszoltuk  „Könyörögj érettünk!”.  Még 
gazdagabbá teszi ezeket az eseményeket, 
hogy gyermekeinket a gyónáskor szüleik is 

elkísérik és meg is gyónnak. Azok a napok is 
felejthetetlenek, amikor elsõ áldozóink 
lelkében az elõkészítõ napokon a hangulat 
napról napra lelkesebb, tudva, hogy az ünnepi 
szentmise énekeikkel és imáikkal is szebb és 
emeltebb lesz. Május 23-án 18 gyermekkel 
együtt ünnepeltük, hogy május 22-én voltak 
elsõ gyónók. Egy hét múlva, 30-án 14 
gyermekkel együtt örültünk, hogy elsõ 
alkalommal járultak az Úr asztalához, mint 
elsõ áldozók.
 Még egy eseményt nem szabad 
kihagynunk, ami június 6-án volt, amikor 
ballagóink velünk együtt adtak hálát a jó 
Istennek, drága szüleik, az óvó néni, tanítójuk, 
tanáraik és nevelõik életéért, akik által 
lélekben és tudásban is gazdagabbá tette õket 
a Mindenható.

Végül, de nem utolsó sorban hálát 
adunk a jó Istennek, hogy közösségünk 
vezetõi szervezésében a falunapot immár 
második éve, hogy május hónapban 
szentmisével is ünnepélyesebbé tesszük. 
Köszönet mindazoknak, akik ezt fontosnak 
tartják, és velünk együtt imádkoznak Isten 
áldásáért. 

       ft. Széll József
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Június utolsó vasárnapján a hagyo-
mányos kispiaci vásárral egyidejûleg 
rendezték meg  második alkalommal a 
Nemzetek Fõzõversenyét,  amelynek 
fõ sze rvezõ j e  Va rba i  Andrá s  vo l t ,  
társszervezõje pedig Kispiac Helyi Közösség.

A tûzgyújtásra 9 órakor került sor, majd 
ft. Széll József megáldotta a rendezvényt. 
Imája meghallgatásra talált, a kétnapos esõ 
után 10 órára a nap is kisütött.

A rendezvényre több mint száz csapat 
nevezett be, de a rossz idõ miatt többen 
lemondták a részvételüket. Végül közel 90 
csapat mérte össze tudását a sütés-fõzésben. A 
versenyzõk Magyarországról, Szlovákiából, 
Kárpátaljáról, legtöbben Vajdaság külön-
bözõ részeirõl érkeztek. Voltak kisiskolások,

hagyományõrzõ csoportok, baráti társaságok, 
de egyes pártok is képviseltették magukat. Az 
ételeket nemzetközi zsûri bírálta el. Négy 
kategóriában osztottak ki díjat: ifjúsági, leves- 
halászlé, sültek, pörköltek és egyéb kategó-
riában.

A 13 órakor kezdõdõ kultúrmûsort 
Sárkány Dóra szervezte. Fellépett Domonkos 
Anna versmondó, Kurfis Éva népdalénekes, a 
Rozmaring Népdalkör, a Göncöl és az Árva-
lányhaj tánccsoport a helyi Jókai Mór ME-
bõl, a nagymágocsi Nefelejcs népdalkör és  
Napraforgó citerazenekar, a horgosi Mistical 
Kultúregyesület, a királyhalmi Rhythmical 
táncklub, a zentai Flamenco mazsorett 
csoport, a tornyosi Romano Drom és a 
martonosi Roma Egyesület táncosai.

II.  NEMZETEK  FÕZÕVERSENYE HATÁROK  NÉLKÜL



Az eredményhirdetést követõen  lakodalmas 
zenészek szórakoztatták a közönséget. Este 9 
órától pedig nosztalgia diszkó volt Cíger 
Róberttel.

A nap folyamán a Magyarkanizsai 
Önkormányzat képviseletében többen is 
kilátogattak a rendezvényre, melyen jelen volt 
a VMSZ két parlamenti képviselõje is, Pásztor 
Bálint és Fremond Árpád. 

A szervezõk köszönik a támogatást a 
Tartományi Gazdasági Titkárságnak, a 
Magyarkanizsai Önkormányzatnak, a 
Vajdasági Magyar Szövetségnek, a VMSZ 
kispiaci alapszervezetének, a magánvállala-
toknak és magánszemélyeknek.

Örömmel tölt el bennünket, hogy a 
rendezvény másodszor is ennyi embert 
vonzott falunkba. Ha az idõjárás nem szól 
közbe, még többen eljöttek volna. Talán 
jövõre nem gördít akadályt az idõjárás a 
szervezõk útjába. 
                                          Somogyi Mónika
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V. nemzetközi
kakaspaprikás fõzõverseny

Június 19-én, szombaton tartották meg 
a sorrendben ötödik kakaspaprikás 
fõzõversenyt  Kisp iacon,  amelynek 
fõszervezõje az idei évben Francsik József 
volt. Helyszínül most is a homokbányát 
választották, amit szorgos munkával tett 
rendezetté Bencsik Adrián, Lišiæ Szabolcs, 
Galgóci Attila, Vörös Zoltán, Szabó Szabolcs 
és Szabó Szebasztián.

A versenyre 57 benevezés érkezett, de 
az elõzõ napi hatalmas vihar miatt sokan 
lemondták részvételüket Magyarországról és 
szûkebb pátriánkból is. Pedig a verseny 
napján már nyoma sem volt a pénteki 
esõzésnek és viharnak, kellemes volt az idõ. 
Végül 28 bográcsban rotyogtak a finom étkek, 
amelyeket háromtagú zsûri bírált el: dr. Kucor 
Csaba (Csantavér), Papp Józsefné Mária, 
(Ruzsa, Magyarország) és Szûcs Erzsébet 
(Hajdújárás).  A zsûri döntése alapján az elsõ 
helyezést is és a különdíjat is a ruzsai 
Önkéntes Tûzoltó Egyesület érdemelte ki. 
Második a Suzuki Autóház Szeged, a 
harmadik helyet pedig Sobloher Zoltán és 
csapata szerezte meg.

A rendezvényt Kispiac Helyi Közösség 
és a szabadkai L-Trade támogatta.

                                              Sárkány Dóra
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Ebben az évben Martonoson kerültek 
megrendezésre a II. községi Köszönteni 
jöttem piros pünkösd napját elnevezésû 
pünkösdi játékok, ahol a kispiaci Jókai Mór 
ME is képviseltette magát.

  
  A régi hagyományt ápoló rendezvényre 
a többnapi borongós, esõs idõ után, május 22- 
én még a Nap is rámosolygott.
  A községi mûvelõdési egyesületeket a 
rendezvény megálmodója, Bánszki Katalin 
fogadta Martonos Fõ terén, aki köszöntõjében 
kiemelte, hogy ez a szép ünnep nem fog 
feledésbe merülni, és a hozzá fûzõdõ 
népszokásainkat, a pünkösdi király és 
királylány megválasztását minden évben 
felelevenítjük.
  Miután a versenyzõk felszalagozták a 
májusfát, dr. Katkics Zoltán, Magyarkanizsa 
Község Képviselõ-testületének elnöke szólt a 
megjelentekhez, majd ft. Savelin Zoltán 
martonosi plébános megáldotta a pünkösdi 
játékok résztvevõit.
  
  

Szép gesztus volt a szervezõtõl, hogy 
virágcsokorral köszöntötte a tóthfalusi 
Püspök Ilonát, aki 80 éves.
  Az ügyességi próbákat két zsûritag, 
Püspök Mária, a tóthfalusi Fehér Akác 
Mûvelõdési Egyesület elnöke, és Koncz 
Lázár, az oromhegyesi Petõfi Sándor 
M û v e l õ d é s i  E g y e s ü l e t  e l n ö k e  
felügyelte.Minden legény megmutathatta 
ügyességét, bátorságát a pünkösdi király 
címéért.  Vidám, mókás versenyfeladatok 
voltak: kanálban való tojásvivés, zsákcipelés, 
a hajadon lányok karjáról koszorúlekapás, 
amit nehezített a faparipán való vágtázás.
 A községi mûvelõdési egyesületek: az 
adorjáni Szõke Tisza ME, a kispiaci Jókai Mór 
ME, a magyarkanizsai Cifraszûr, a martonosi 
Testvériség ME, az oromi Petõfi Sándor ME, 
az oromhegyesi Petõfi Sándor ME, és a tóth-
falusi Fehér Akác ME népdalosai egy-egy 
dalcsokorral mutatkoztak be. Biztatták a 
versenyzõket. Tapssal köszöntötték a pün-
kösdi királyi párt, a kispiaci Balog Krisztiánt 
és Nagy Torma Juliannát. A múlt évi 
gyõztesektõl megkapták a virágdíszes 
koszorút és jogart, a pártát és a vadvirágból 
készült csokrot. A királyi pár elfoglalta helyét 
a trónon, és tûrték az egyre jobban égetõ 
napsugarakat.

  A közremûködõk közös táncon és 
zászlós felvonuláson vettek részt.
  

 KISPIACIAKÉ LETT A PÜNKÖSDI KIRÁLYSÁG
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Az idei tanév tanulmányi versenyeinek 
legkiemelkedõbb eredményét Huzsvár 
Roland 6. osztályos tanuló érte el. Õ a 
mûszaki és informatika tantárgyból rendezett 
köztársasági versenyig jutott, felkészítõ 
t a n á r a  K á v a i  A n d o r  m û s z a k i -  é s  
informatikatanár.

Roland elsõ sikere a magyarkanizsai 
községi versennyel indult. Itt az elméleti 
tudásán kívül még egy gyakorlati munkával is 
bizonyított  informatika technológia 
kategóriában. Power point bemutatóját a 
közlekedési eszközökbõl tartotta. Az itt 
megszerzett elsõ helyezést a körzeti verseny 
követte Nagybecskereken (Zrenjaninban). 
Rolandra itt már egy nehezebb mûszaki teszt 
várt informatikai kérdésekkel kibõvítve, a 
tesztet az anyanyelvén írhatta, a bemutatón 
pedig fordító segítségével nyûgözte le a 
szerbajkú zsûrit. A körzeti versenyrõl is elsõ 
helyezéssel tért haza, így egy hónap múlva 
utazhatott Trstenikbe, a köztársasági 
versenyre. 450 diákkal tölthetett itt két napot. 
Roland a saját kategóriájában a 16. lett, ami 
szintén dicséretes eredmény.

Iskolánk nevét idén még egy 
köztársasági versenyen is jegyezték Hajbel 
Huanita 7. osztályos tanuló kapcsán, aki 
súlylökésben ért el igen kimagasló eredményt  
községi, körzeti és köztársasági szinten is. Az 
õ felkészítõ tanára Csábi Szvoboda Ella 
testnevelõ tanárnõ.

                                                K.B.I.

 Községi Gyermekcsoportok 
II. Néptánctalálkozója

A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület 
szervezésében június 20-án  került 
másodízben megrendezésre a Községi 
Gyermekcsoportok II. Néptánctalálkozója. 

A  találkozón   hét   tánccsoport   lépett 
közönség elé: a horgosi Bartók Béla 
Közmûvelõdési Egyesület Ficánka és Cibere 
néptánccsoportja, a martonosi Testvériség 
M E  G y ö n g y v i r á g  é s  F ü r j e c s k e  
néptánccsoportja, az oromhegyesi Petõfi 
Sándor ME Fitrinka néptánccsoportja és a 
k i s p i a c i  J ó k a i  M ó r  M E  G ö n c ö l  
néptánccsoportja és Árvalányhaj leány 
tánccsoportja. Felléptek még a kispiaci 
óvodások Rövid Ilona és Ábrahám Edit 
óvónõk vezetésével.

A rendezvényt támogatta Magyarka-
nizsa Község Önkormányzata, Kispiac Helyi 
Közösség, Október 10. Általános Iskola, 
Császár Vágóhíd, Mini Tejüzem, Norosza 
Tejüzem,  Alfa szörpgyár, Misi bolt.

 Községi Gyermekcsoportok 
II. Néptánctalálkozója

 Köztársasági versenyen jártak

A vendégváró zsíros kenyér és a hideg üdítõ a 
felvonulás után is igen jól esett.
   - Mindenki jegyezze fel a naptárába, 
hogy ezen túl, mint eleink  is,  minden évben 
összejövünk pünkösd szombatján, vígsággal 
köszönteni az új életet, a tavasz teljesedését – 
mondta Bánszki Katalin, miután kiosztotta az 
emléklapokat.
                                     K.M.
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Örömmel mondhatjuk el, hogy egyre több 
gyereket vonz falunkban a néptánctanulás. 
Minden évben több új táncos kapcsolódik be a 
munkába, a lemorzsolódás pedig minimális. 
Sokan veszik egyre komolyabban a 
hagyományápolásnak ezt a módját, õk 
minden próbán szívvel-lélekkel dolgoznak és 
a nyári néptánctáborokból sem maradnak el. 

Nekünk, kisebbségi sorban elõ ma-
gyaroknak teljes erõnkkel, akaratunkkal és 
tudásunkkal arra kell törekednünk, hogy 
mindazt, amit õseink ránk hagytak, a nyelvet, 
a hitet, a kultúrát megõrizzük és továbbadjuk 
az utánunk jövõknek. 

A néptánc oktatása és elsajátítása is az 
egyik eszköze annak, hogy magyarnak 
maradhassunk ebben a térségben.

                                               Sárkány Dóra

A Together Fiatalok Egyesülete ifjúsági 
civil szervezet július 17-én, szombaton 
kerékpártúrát szervezett Magyarkanizsa község 
területén. Az idõ rövidsége miatt nem jutottunk 
el a község összes településére, így Adorján, 
Oromhegyes, valamint Újfalu településeket 
nem érintettük. Elsõ úti célunk Horgos volt, 
ahol megtekintettük a Szent István szobrot, 
majd Martonos felé vettük az irányt. Ezután 
Magyarkanizsa következett. A Tisza parton 1 
óra pihenõt tartottunk, ahol uzsonnáztunk és 
felfrissítettük magunkat. Következõ úti célunk 
Velebit, valamint Zimoniæ volt. Áthaladtunk 
Tóthfalun, Völgyesen, majd az oromi medence 
közelében pihentünk meg. Sajnos a nagy tömeg 
miatt nem volt lehetõségünk fürdeni. Orom 
után a Velebiti víztározó felé haladtunk, ahol 
páran megmártóztak a tó vizében. Nagyon 
kellemes a víz, valamint a tó is szép látványt 
nyújt. Hazafelé ugyancsak Zimoniæ és Velebit 
felé haladtunk Magyarkanizsa irányába, majd 
Kishomok érintésével érkeztük meg Kispiacra. 
A homokbányánál a kerékpártúra lezárása 
képpen rostélyon húst sütöttünk. Így 
ünnepeltük meg a megtett  120 kilométert. 
Résztvevõk: Bagi Szabolcs, Biacs Róbert, 
Gadžur Tomislav, Sárkány Tamás,  Sáfrány 
Dávid, Sörös Ervin, Úri Zoltán, valamint 
Kovács Roland és barátnõje, akik autóval 
kísértek bennünket. A részvétel ingyenes volt. 
Minden költséget a civil szervezet állt.

Reméljük a következõ évben több fiatal 
csatlakozik a programunkhoz és még nagyobb 
számban tudunk majd kerékpározni.
                                                

       Bagi Szabolcs

Together kerékpártúra 2010



Július 26-án megnyitotta kapuját a II. 
Fénykút hagyományápoló élménytábor, 
amely idén 38 gyermeknek nyújtott 
feledhetetlen sikerélményt, tudásanyagot, 
barátkozási lehetõséget, készségfejlõdést.

A tervezett létszám a meghirdetéstõl 
számított néhány napon belül betelt, de úgy 
döntöttünk, hogy mivel több pedagógus is 
bekapcsolódik a tábor munkájába, ezért 
elfogadjuk az összes jelentkezõt. Legtöbben 
természetesen Kispiacról jelentkeztek, de 
voltak résztvevõk Magyarkanizsáról, 
Palicsról, Királyhalomról, Majdánról. 

A gyerekek Kávai Bózsó Ildikó, Móra 
Klára, Ábrahám Edit, Tillinkó Judit, Sárkány 
Dóra pedagógusok irányításával dolgoztak. 
Kovács Mária helytörténeti ismeretekkel 
gazdagí tot ta  a  résztvevõk tudását .  
Megismerkedtek iskoláink és templomunk 
történetével, régi foglalkozásokkal, lako-
dalmi hagyományokkal, utolsó nap pedig 
eljátszottak egy hagyományos lakodalmat 
utcai felvonulással együtt. 

Schramm Tibor palicsi fazekas a 
korongozás tudományát igyekezett átadni a 
gyerekeknek. Egy kis segítséggel meg is 
születtek a szebbnél szebb vázák, kancsók, 
kelyhek, gyertyatartók, hamutálcák. 

Az öt nap alatt a korongozás mellett 
nemezeltek, batikoltak, szalmaképet 
készítettek, gyöngyöt fûztek, ékszert készítet-

tek,  papírvirágot hajtogattak,  krepp papírból 
képet ragasztottak, gipszfigurákat festettek, 
körmöcskével fontak, barátság-karkötõt 
készítettek. 

Minden napunk vidáman indult, hisz a 
reggeli után népdalokat tanultunk. Kiderült, 
hogy a gyerekek függetlenül attól honnan 
jöttek, nem ismerik a népdalokat, kivéve 
azokat, akik tavaly részt vettek a   tábor mun-
kájában. Idén 16 népdalt sikerült elsajá-
títaniuk.

A finomabbnál finomabb ételekkel 
mindenki elégedett volt. Nap mint nap tízes 
osztályzatot kapott az ebéd. (Hála a Vacso-
racsata címû tévémûsornak.) Uzsonnára 
Csikós Joli néninek, Biacs Jolánnak és 
Enikõnek hála hagyományos lángost és 
fánkot is ehettünk. Palacsintából legalább 300 
darab készült, amit Pálinkás Heléna, Sárkány 
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II. Fénykút hagyományápoló élménytábor 
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Márta és Edina, Kovács Mária, Biacs Jolán és 
Enikõ sütöttek. Az ebéd Kovács Sándor 
fõzõtudományát dicsérte. Halász Anikó egy 
dobostortával lepett meg bennünket, Somogyi 
Mónika jóvoltából barackot is ehettünk, 
Domonkos Andrea pedig krumplival látott el 
bennünket.

A tábor támogatója volt a Tartományi 
Mûvelõdési Titkárság, Kispiac Helyi Kö-
zösség, ft. Széll József, Bagi Zoltán. Külön 
köszönjük Pálinkás Heléna többnapi önzetlen 
munkáját.

Pénteken, mielõtt tábort bontottunk, 
mindenki kiállította az elkészült tárgyait, el-
énekeltük a kedvenc dalainkat, és azzal bú-
csúztunk, hogy jövõre találkozunk ugyanitt. 

                                                 Sárkány Dóra  

Több éve már annak, amikor a Barát 
házaspár, Jóska bácsi és Mariska néni, akik 
Németországban élnek, hazalátogatásukkor 
nálunk is eltöltöttek egy röpke órát. Akkori 
beszélgetésünk során megismerhettem a 
mögöttük lévõ életút nehézségeit.   

Barát József, Gyula és Lakatos Luca fia 
1926-ban, felesége, Sors Mária, Péter és 
Huszár Erzsébet lánya pedig 1932-ben 
született. Sorsukat 1950. március 18-án 
kötötték egybe. Az együtt taposott 60 évnyi út 
elszakította õket hazájuktól. A jobb 
megélhetés reményében 1966-ban elmentek 
Németországba, Gros–Umstadtban, ahol 
anyagi biztonságban élnek.
 –A feleségemmel a szegény sorsunkat 
kötöttük össze – mesélte Jóska bácsi. Õ is, én 
is csupán a két kezünket vittük a házasságba. 
Az élet útján a semmibõl indultunk el. 
Árendás házból az árendásba mentünk. 
Keservesen dolgoztunk annyit, amennyit csak 
elbírtunk, mégis szegények maradtunk.
   –Hol tudtak munkát vállalni? 
  –Én a földmûves szövetkezetben 
dolgoztam. Ha kukoricamorzsolás, vagy 
meszelés adódott, akkor a feleségem is eljött 
oda dolgozni. A munkám jövedelme nem volt 
elég arra, hogy a család jövõjét meg-
alapozzam, hogy a három gyermekünk 
jövõjét biztosítsam. Amikor 1966-ban 
lehetõség nyílt németországi munka-
vállalásra, mi is elmentünk a szebb jövõt 
keresni.
  –Nehéz volt a beilleszkedés?
  –Nagyon nehéz. Ismeretlenbe csöp-
pentünk, és a nyelvet sem beszéltük. A 
közösség elfogadott minket. Ehhez szükség 
volt a kölcsönös megbecsülésre, úgy a 
munkahelyen, mint a barátaink körében.
  –Hol tudtak munkát kapni?
  –Mindketten a virágkertészetben kezdtünk 
dolgozni. A munkát jól megfizették. 
Életbiztosítást is kötöttünk. A késõbbiekben 
munkahelyet    változtattunk.    A   feleségem 

Megújítom eskümet
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varrodában, én pedig a gyógyszergyárban 
dolgoztam. Innen mentünk nyugdíjba.
 – Az elvárásaik, vágyaik teljesültek?
 –Teljes mértékben. Van házunk, nagy 
parkkal, autó és minden, amire egy 
háztartásban szükség van. Minden évben 
hazajövünk legalább egyszer, de ha mód van 
rá többször is, és szintén minden évben 
elmegyünk  üdülni.

–A gyerekek hol, merre vannak?
–Jóska és Szilvi velünk laknak, Erzsi pedig 

férjnél van.
–És a szülõfalu mennyire hiányzik?
–Az nagyon hiányzik. Mindketten anya 

nélkül nõttünk fel. Én két éves voltam, amikor 
az édesanyám meghalt. Az õ hiánya mély 
sebet hagyott a lelkemben, mert ha elmentem, 
nem kísért ki, ha pedig megjöttem nem várt 
rám… Nem volt, aki magához öleljen.  Korai 
elvesztését talán még most sem hevertem ki.
  –A testvéreimmel, Rózával és Gazsival mi 
is korán árvaságra jutottunk. Én öt éves 
voltam, amikor az anyukámat elveszítettem – 
veszi át a szót Mariska néni. Nagyon 
szegények voltunk. Rólunk, gyerekekrõl az 
anyukám testvére, Borbála gondoskodott. A 
sorsunk akkor fordult nehezebbre, amikor az 
apukám is meghalt. De az ember nem csak 
arra emlékezik, ami az életét keserûvé tette, 
hanem arra is, ami szép volt, iskolára, 
barátnõkre, a fiatalságra.

–Mariska néninek mennyire hiányzik 
Kispiac?

–Tudod, amikor közeledünk a jugoszláv 
határ felé, a szívem olyan hevesen dobog, 
hogy alig fér a mellkasomban. (Amikor ez a 
beszélgetés készült, a belépõ személy-
gépkocsik után nagy összegû „útadót” 
szedtek, ezért kocsijukat Szegeden hagyták). 
Ahogy közeledtünk a pirosra festett 
határvonalhoz, még a könnyeim is meg-
eredtek, és szinte számoltam a lépteimet. 
Amikor átléptük a határvonalat, felszakadt 
belõlem a mély sóhaj: 

–Itthon vagyunk, Jóskám!
      

A házaspárral ez év március l8-án találkoztam 
újra a kispiaci templomban. Hazajöttek 
megünnepelni azt a napot, amikor 60 évvel 
ezelõtt Isten színe elõtt örök hûséget ígértek 
egymásnak.  Akkor ft. Sándor Szilveszter 
plébános adott áldást a frigyre, most ft. Széll 
József atya kért áldást további életükre. A 
szertartás alatt boldogan és hangosan 
kimondott „igen” és „akarjuk” szavak szálltak 
a Mennyei Atya felé.
     Az együtt végigjárt életutat  megáldotta 
Teremtõjük. Most ezt is megköszönték. 
Továbbra is éljenek szeretetben és meg-
értésben.

                                                  K.M.

Amikor meglátogattam a Berényi 
házaspárt, Sándort és Ilonát, éppen a 
veteményesben tevékenykedtek. Õket abból 
az alkalomból kerestem föl, hogy idén május 
20-án voltak 60 éves házasok. Nem volt 
sátoros lakodalom, csak csendes esküvõ. 
Elmondtam jövetelem célját, s a kinti munka 
mindjárt abba is maradt. Sanyi bácsi 
szukszavú, Ilonka néni bõbeszédû, a 
kérdéseimre általában õ válaszolt, mesélt az 
életükrõl. Összeillenek. Kiegészítik egymást.
   –Ilonka néni, hogyan fogalmazná meg az 
együtt eltöltött 60 esztendõt?
 

KITARTÁSSAL  EGYMÁSÉRT
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–Mindig sokat dolgoztunk, keveset 
pörlekedtünk, megbocsátottunk egymásnak,  
együtt voltunk a jóban is, meg a rosszban is. 
Egymás hibáit elnéztük. Akármit is hozott 
azélet, kitartottunk egymás mellett.
   – Sanyi bácsival hol találkoztak elõször?
  –A bálban, a Vörös András tánctermében. 
Abban az idõben voltak délutáni bálak is. Sok 
fiatal összejött oda. Szólt a szép tánczene, mi 
meg roptuk a táncot. Éppen egyik nap jutott 
eszembe, hogy a slowfoxot még mindig el 
tudnám táncolni. De csak a Cs. Vilmossal, mert 
az nagyon szépen táncolt.  

–Kihez jártak tánciskolába?
  –A Pesti Mihály táncmesterhez. Az nem 
csak táncot, hanem illemtant is tanított. A 
köszönés nem maradhatott el.  Poros, sáros 
cipõvel nem lehetett a terembe lépni. Meg 
kalapban sem.
   –Kik muzsikálták akkor a bálakat?
   –Az Ágoston Pista bácsi, Ágoston Imre 
bácsi, meg a Cselédes Illés. Nagyon jó zenészek 
voltak.
    –A maguk lakodalmában kik muzsikáltak?
    –Nálunk nem volt lakodalom.
    –Sanyi bácsi nem tán megszöktette?
    –Meg bizony. A húsvéti misérõl jövet náluk 
maradtam. Ott éltünk hét hónapig, aztán a 
szüleimmel laktunk, majd öregapámnál, 
Sárkány Györgynél. Ha dolgozni mentünk, õ 
várt haza minket, meg vigyázott a fiunkra, 
Dénesre. Sokat dolgoztunk. Attól függetlenül, 
hogy volt földünk, nem is kevés, elmentünk 
aratni részibõl, hogy így is gyarapítsuk a 
meglévõségünket.
 –Aratás idején mi került a kosztos 
tarisznyába?
    –Kenyér, szalonna, sonka, tej, túró, aludttej, 
kolbász. Az aratás nehéz munka, erõs kosztot 
igényelt.
   –Csak földmûveléssel foglalkoztak?
   –Dehogy! Voltak jószágok is: disznók, te-
hén, borjúk, két ló, csikó, libák, kacsák, tyúkok.
   –Piacoztál is – szólt közbe Sanyi bácsi.
    –Hova járt a piacra?
 –zabadkára, Csantavérre, Kanizsára. 
Mindenhol   sok   vevõm   volt,   becsületesen 

 kiszolgáltam õket, soha senkit be nem csaptam. 
El is kelt a portékám gyorsan.
 –A földek és a jószágok jövedelmébõl 
szépen gyarapodtak?
 –Persze. Amikor a fiam leszerelt a 
katonaságtól,  vettünk neki új autót,  
motorbiciklit. Most már idõsek vagyunk, 
kevesebbet dolgozunk. A veteményesben 
megterem minden, ami a konyhára köll. A 
menyem Jucika, nagyon aranyos.
  –A szórakozást  megengedhet ték-e 
maguknak?
   –Hogyne! Még fiatalok voltunk, elmentünk 
a bálba, bankettekbe, disznótorokba.
  –Errefelé meddig tartott a disznótor?
   –Volt, hogy a nap magasan járt, amikor 
hazaértünk, a tehenek hangos bõgése fogadott 
minket. Volt ám trapp a jószágok körül!
  –Megülték a házassági évfordulót?
  –Még nem. Õszre szeretnénk megünnepelni.
  –Hogyan telnek napjaik?

–Most már csak dolgozgatunk,  – mondta 
Sanyi bácsi. Eljárt fölöttünk az idõ. Meg ezt a 
nagy meleget is nehezen viseljük el.

–Tudod, Mancikám, én még kenyeret is 
sütök a kemencében – vette vissza a szót Ilonka 
néni. Lángos is sül olyankor, amit jól 
megtejfölözve, vagy zsírral megkenve eszünk.   
Még a piskótát is ott sütöm meg. Péter Pál 
napján nagy vendégség volt nálunk. Látod ezt a 
hosszú elõszobát? Itt terítettünk meg. Birkahús 
fõtt bográcsban. Bizakodunk abban, hogy õsz 
tájékán ismét ünnepséget rendezünk. Tudod, 
hogy van dédunokám? Hozom a fényképet, 
hogy lássad milyen aranyos. Itt van, ni! Ákos 
unokám kislánya – mutatta boldogan a képet.
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 A beszélgetésünk mintegy három órát tartott, de 
Ilonka néni megígértette velem, hogy újra 
e lmegyek  hozzá juk ,  mer t  van  még  
mondandója. Nekem viszont lesznek még 
kérdéseim. Ezen a beszélgetésen sok minden 
hangszalagra került: a kenyérsütés a 
dagasztástól a sütésig, a Császár dûlõ egykori 
lakosai, a piacozás…
     Kívánjuk, hogy teljék örömük a 
dédunokában, aki a fényképrõl olyan bájosan 
mosolygott rám. És teljesüljön a vágyuk: Isten 
kegyelmébõl megünnepelhessék az együtt 
töltött hatvan esztendõt.
                                                         K.M.

    Az én nagytatám
Az én nagytatámat Tornai Gyulának 

hívják. Alacsony, sovány ember, A szeme zöldes, 
haja pedig barna.

Április elsején volt hetvenhat éves. 
Születésnapjára mindig finom ebédet készítünk, 
és ajándékokkal kedveskedünk neki. Kora 
ellenére nagyon sokat dolgozik kint a földeken. 
Sok tehene van, amiktõl télen sem tud pihenni, 
mert azokat etetni, gondozni kell. Ebben mi is 
segítünk neki.

Nagymamám már nagyon régen meghalt, 
ezért a tatám egyedül él. Õ nagyon ügyes, mert 
tud fõzni és kalácsot sütni. Ha kalácsot süt, még 
nekünk is hoz belõle. Néha fáj a lába, de ilyenkor 
sem panaszkodik. Vasárnap mindig meglátogat 
bennünket, ilyenkor csokit is hoz. Meghallgatja a 
testvérem verseit, én pedig beszámolok neki a 
fociról, mert õt minden érdekli.

Az én nagytatám nagyon jólelkû, 
barátságos, és ezért nagyon sok barátja van. 
Sokan meglátogatják, szeretnek vele beszélgetni, 
ezért könnyebb elviselni neki azt, hogy egyedül 
él.

 Az én nagytatám

É n  n a g y o n  
szeretem õt, és amikor 
elmegyek hozzá, segítek 
neki. Õ ilyenkor nagyon 
boldog.

           Böröc Tamás

Elhunytak
.

  Majoros Piroska szül. 1928
  Molnár Piroska       szül. 1942
  Szabó Cibolya Mátyás szül. 1934
  Szécsi Ilona szül. 1927
  Barát Ferenc       szül. 1924
  Berényi Károly    szül. 1934
  Kovács Irén       szül. 1940
  Barta Piroska     szül. 1955
  Sárfány István        szül. 1932

Házasságot kötöttek

Bosznai Róbert és Faragó Zsuzsanna
2010. április 10.

Farkas Zsolt és Domonkos Ilona
2010. május 8.

Erdélyi Tivadar és Kovács Gabriella
2010. június 12.

Kovács Szabolcs és Knapik Vesna
2010. június 19.

Kalmár Lénárd és Balassa Anita
2010. június 29.

Szántó Zsolt és Zámborszki Renáta
2010. augusztus 14.

Gyermeke született

Kis Kovács Zsuzsannának és Attilának
Máté, 2010. 05. 25.

Szebenyi Boglárkának és Gábornak
Antónia, 2010. 07. 02.

Kovács Knapik Vesnának és Kovács Szabolcsnak
Kevin, 2010. 08. 06.
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A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület 
szervezésében április 24-én egy 20 fõs csoport 
kiránduláson vett részt Magyarországon.

Elsõként Kiskunhalason tekintettük 
meg a XI. Nemzetközi Csipkefesztivált és 
Japán Kimonó Kiállítást, amelyen több 
ország, többek között Szerbia  kézimunkázói 
is képviseltették magukat. 

A halasi csipke varrása egyedülálló az 
egész világon. Több mint 100 éves 
hagyománya van, és méltán lett vetélytársa a 
világhírû brüsszeli és velencei csipkének. 

Elkészítése nagyon idõigényes, aprólékos, 
100 százalékos kézimunka, ezért a csipke 
grammonkénti ára vetekszik az aranyéval. A 
magyar állam ajándékaként II. János Pál pápa, 
II. Erzsébet brit uralkodó, Hitachi japán 
hercegnõ,  Barbara Bush, és a japán császár 
felesége kapott halasi csipkét

A csipkéket évszázados rajzok alapján 
készítik eredeti motívumok felhasználásával 
60 féle öltéstechnikával, amelyekbõl egyes 
öltési technikákat csak 14 hímzõ ismer. 

A csipkeházban azon kívül, hogy 
munka közben láthatjuk a hímzõ asszonyokat, 
megtekinthetjük azt a 10 tablót, amelyen 
nyomon követhetõ a halasi csipke története.

Ezen a kiállításon rengeteg gyönyörû 
kézimunkát láthattunk. Sok kézimunkázó 
bemutatót is tartott, amelyeken nyomon kö-
vethettük egy-egy csodálatos darab 
elkészítésének menetét. Alkalmunk nyílt  
közelebbrõl megismerkednünk a japán 
kimonóval is, amely sokat elmond viselõjérõl, 
aki minden tulajdonánál többre becsüli a 
kimonót.     Drága    anyagokból    készül,   és

nagyon vigyáznak rá, hisz családon belül 
öröklõdik és nem mosható. Egy hagyományos 
japán kimonó megvarrásához 12 méter 
hosszú és 37 cm széles szövet szükséges. Az 
alsó öltözékhez, ami mosható, ennek 
többszörösére van szükség. A viselet súlya 
megközelítheti a 20 kilogrammot.

Az öv megkötéséhez kifinomult tudás 
és fizikai erõ szükséges, ezért öltöztetõ nélkül 
lehetetlen a kimonót felölteni. A ruha elárulja 
viselõje korát, társadalmi helyzetét, családi 
állapotát. Minél magasabb rangú valaki, annál 
szolidabb díszítésû a kimonója. A fiataloké 
gazdagon díszített, az évszakok változására 
utal.

Következõ állomásunk Soltvadkert volt, ahol 
a messze földön híres Szent Korona 
Cukrászdába látogattunk el. Az 1971-ben ala-

Kiskõrösön és Kiskunhalason jártunk



pított cukrászda családi vállalkozásként 
mûködik. Naponta 90 féle süteményt és több 
mint 30 féle fagylaltkülönlegességet készíte-
nek.

Kiskõrös Petõfi Sándor szülõhelye.  A 
költõ ebben a városban látta meg a napvilágot 
1823. január 1-én.

A szülõház 1880 óta tekinthetõ meg belülrõl, 
akkor nyitotta meg a Magyar Írók és 
Mûvészek Társasága nevében Jókai Mór, aki 
az avatón többek között ezt mondta: „Tudni 
fogunk egy helyet, ahol vele holta után 
találkozunk. Sírját úgysem találjuk fel. Ham-
vait szétszórták a szelek. Így mindeni-
künknek, minden magyarnak jut belõle egy 
porszem.” 

Az Emlékmúzeum 1997 szilveszter 
éjszakája óta látható a mai formájában. A 
szülõház és az Emlékmúzeum között helyez-

kedik el a mûfordítói szoborpark, amelyben 
minden mûfordítónak, aki a világ valamelyik 
nyelvére lefordította Petõfi verseit, szobrot 
emeltek.

Kiskõrös történetében kiemelkedõ 
szerep jutott a szlovákságnak. Maga Petõfi is 
szlovák származású. Apja, Petrovics István 
jól beszélt és írt magyarul, édesanyja Hrúz 
Mária szlovák anyanyelvû volt. A török dúlás 
idején a város is elnéptelenedett, lakói vagy 
elmenekültek, vagy meghaltak a harcokban. 
Így a felföldi vármegyékbõl evangélikus 
szlovák családokat telepítettek be, akik ma-
gukkal hozták és megõrizték szokásaikat, 
vallásukat, nyelvüket. 

A település azóta is magán viseli a szlovák 
jelleget. Az itt található nádtetõs, nyitott 
kéményes parasztházban tekinthetõ meg a 
középparasztság életkörülményeit, tárgyi 
világát bemutató kiállítás.
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Május 16-án az iskolai színjátszó 
c s o p o r t  t a g j a k é n t  f e l l é p t e m  
Bácsfeketehegyen a III. Gyermekszínjátszó 
Mûhelytalálkozón. A rendezvény két napos 
volt. Minket vasárnapra osztottak be a 
szervezõk.

Reggel nyolc órakor indultunk. A 
buszban sokat beszélgettünk, és mókáztunk, 
voltak, akik izgultak is. Egy óra utazás után 
megérkeztünk. Örömmel fogadtak bennün-
ket. Miután kipakoltuk a kellékeket, helyet 
foglaltunk a nézõtéren. Kezdõdtek az elõadá-
s o k .  K í v á n c s i  v o l t a m  a  t ö b b i  
gyermekszínjátszó munkájára, és közben azt 
fürkésztem, vannak-e jobbak nálunk. Még mi 
jól szórakoztunk, a zsûri is figyelt, jegyzetelt.

Három zsûritag volt: Hegedûs Jenõ 
rendezõ Szegedrõl, Mess Attila színmûvész, 
rendezõ a szabadkai Népszínházból és Varga 
Tamás, az Újvidéki Színház színmûvésze. 
Csupa szakember, akik mint késõbb kiderült, 
csupa jót mondtak az elõadásainkról.

Ebéd elõtt öt elõadás volt, köztük mi is: 
a két kispiaci csoport. Én a Kiskondás címû 
darabban játszottam.

A másik csoport a Köd elõttem, köd 
utánam címû elõadással  szerepel t .  
S z e p t e m b e r t õ l  j á t s z u n k  e g y ü t t  a  
magyartanárnõnk vezetésével, és nagyon 
szeretünk fellépni, most is a lehetõ legtöbbet 
hoztuk ki magunkból, amivel ki is érdemeltük 
a zsûri dicséretét. Ebéd után még három 
elõadás volt. A nap végén a zsûri elemezte az 
elõadásokat a rendezõkkel, a tanárnõnk ott 
volt, miközben nekünk három felnõtt sok új 
játékot mutatott. Nagyon jól szórakoztunk. A 
játékok után vacsoráztunk.

Szerintem nagyon jó volt ez a nap, sok 
ismerõst szerezhettünk, hiszen ott voltak még 
rajtunk kívül a csantavéri, doroszlói, muzslyai 
és zombori színjátszó gyerekek is.
                                       Smith Viktória

Pár órás buszozás után érkeztünk meg 
Zlatiborra. A buszban gyorsan múlt az idõ, 
ú t k ö z b e n  s o k a t  b e s z é l g e t t ü n k  é s  
nevetgéltünk.

A Vila Golija nevû épületben szál-
lásoltak el bennünket, ami három emelet 
magas.

III. Gyermekszínjátszó Mûhelytalálkozó
 Bácsfeketehegyen

Ezen a napon sok szép élménnyel gazda-
godtunk, és ez jó érzéssel töltött el mind-
annyiunkat.
                                     Sárkány Dóra

A Zlatiboron jártunk
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A mi szobáink a második emeleten 
voltak. A fiúk nyolcan voltak egy szobában, a 
lányok hatan. Horgosról velünk jött Aco és 
Ivana, akikkel már az út elején összebarát-
koztunk. 

Az ennivaló nagyon finom volt, senki 
sem maradhatott éhen, hisz napi négy étkezés 
volt.

Sajnos hideg volt és sokszor esett az 
esõ, de minden nap elmentünk sétálni. A 
szabadban sokat játszottunk. A tanító néni 
mutatott nekünk egy forrást. Megkóstoltuk, 
finom vize volt. Attól kezdve minden nap 
teletöltöttük az üvegjeinket finom forrásvíz-
zel és azt ittuk, még haza is hoztunk belõle.  

Zlatiboron minden egész más, mint 
itthon. Nagy hegyek vannak, amit fenyõerdõ 
borít. Megtanultuk megkülönböztetni a két 
leggyakoribb fenyõfajtát. Érdekes, hogy 
Zlatibor nagy része legelõbõl áll, területének 
csak 15 %-a erdõ. 

Egyik nap hosszú sétát tettünk. Ellá-
togattunk egy emlékmûhöz, ami az egyik 
hegy tetején áll, és az užicei harcosok emléké-
re állították.

Ezt a helyet szélrózsának hívják, mert 
négy irányból fúj itt a szél. Akkor is olyan 
erõsen fújt, hogy mindenki feltette a sapkáját a 
fejére.

A m e t e o r o l ó g i a i  á l l o m á s t  i s  
megnéztük. A fõtérre minden nap ki-
látogattunk. Van ott egy nagyon szép mester-
séges tó, aminek rendezett a környéke. Sok a 
szép ház és parkosított minden.

A piac külön élmény volt. Sok ember 
árul házilag készített pulóvereket, táskákat, 
sajtot, túrót, slatkót, fából készült emlék és 
használati tárgyakat.

Megismerkedtünk és barátságot 
kötöttünk a törökkanizsai gyerekekkel, 
akikkel együtt utaztunk és a 8 nap alatt sokat 
játszottunk.

Az utolsó nap már nem telt el olyan jól, 
mert el kellett búcsúzni a szép tájtól, a forrás-
víztõl és a barátainktól, akiket megis-
mertünk. 

Rengetegszer gondolunk erre a kirán-
dulásra, és boldogok vagyunk, hogy 
eljutottunk erre a szép helyre.

                      Somogyi Anett és Böröc Tamás



Amikor a fog már fáj…!

A szervezet fájdalommal adja 
tudomásunkra, hogy valami nincs rendben. 
Jelzi számunkra, hogy olyan támadás, sérülés 
érte, amivel egyedül nem tud megbirkózni. 
Sajnos a fogak esetében ez túl késõn történik, 
segíteni csak fogászati beavatkozással 
lehetséges. Ez a beavatkozás minél kisebb a 
gyermek, annál komolyabb problémát jelent a 
résztvevõknek.

–szülõknek: mert egy fájdalomtól 
meggyötört, félõ gyermeket kell vinni a 
fogorvoshoz,

–a fogorvosnak: mert a kezelés kisebb-
nagyobb kellemetlenségekkel járhat 
(fájdalom), a bizalom megrendülhet,

–és a gyermeknek, mert a lehetõ 
legrosszabb pillanatban ismerkedik meg a 
rendelõvel, és rossz emlékei maradhatnak.

A fog megbetegedéseit úgy elõzhetjük 
meg, ha:

–a fog ellenálló képességét növeljük
–a károsító befolyásokat csökkentjük.

Miért rág rosszul a gyermek?

A fogromlás kezdetben csak felületes, 
semmi panaszt nem okoz. Késõbb, amikor a 
folyamat már 1-2 mm-es mélységet elér, 
jelentkezhetnek a panaszok.Hidegre, édesre, 
sósra, savanyúra 1-2 másodperces enyhe 
fájdalmat érez a gyermek. A szuvas üregbe 

ételmaradék szorulhat. Idõvel a panaszok 
gyakoribbá és fokozottabbá válnak. A 
gyermek kíméli,  nem rág rajta,  fogmosáskor 
is elkerüli. Így több lepedék rakodik a fogakra 
(filmszerû réteg, baktériumokat, gombákat és 
táplálékmaradványokat tartalmaz), az íny 
vérkeringése romlik, vérzékennyé válik, ez 
kedvez a szuvasodási folyamatnak. Ez a 
folyamat a fogidegekhez közelítve egyre több 
panaszt okoz, egyre több „kímélt terület” jön 
létre.  A gyermek  ilyenkor  rosszul  rág. 

Fogváltáskor a már mozgó tejfogak körül az 
íny gyulladttá válik,  amit a gyermek szintén 
kímél. 

Miért vérzik az íny?

Néha fogmosás, vagy almába harapás 
alkalmával vérzik az ínyünk. Ez az 
ínygyulladás jele. A gyulladásos íny vörös, 
duzzadt, érintésre fájhat is.

A gyulladt, vérzõ ínyszél megkönnyíti a 
lepedék lerakodását, ami a fog romlását 
(szuvasodását) is elõsegíti. A romlott fogak 
nehezítik, akadályozzák a beteg oldalon 
történõ rágást,  nincs biztosítva a fogak 
öntisztulása.

A gyulladt, vérzõ ínyt a gyermek 
óvatosságból a fogkeféjével is kerüli. Ezáltal 
egy ördögi kör alakul ki, amikor a két 
betegség egymás hatását súlyosbítja.

Kispiaci Hírmondó 
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A gyulladás okozói a lepedékben 
található baktériumok. A fogmosást ilyenkor 
nem szabad abbahagyni, még rend-
szeresebben kell végezni. Intenzív fogmosás 
alkalmazása esetén általában két hét után 
megszûnik az ínygyulladás. Ha mégsem, 
fogorvoshoz kell fordulni. A fogakat körül-
vevõ íny csak akkor válik gyulladásossá, ha 

–a rágás
–és a szájhigiénia nem megfelelõ.

A szilárd, keményebb konzisztenciájú 
ételek rágása folytán érvényesül a  táplálék 
„masszírozó hatása”, ami javítja az íny 
vérkeringését.

 Az elégtelen rágás következményeit 
enyhíthetjük gondos fog- és szájápolással. 
(Legalább a fogkefe masszírozza az ínyt.)

      A   fogak  sérüléseirõl

A gyermeket játék közben kisebb-
nagyobb baleset is érheti. Az arc és ajak 
sérülésénél gyakoriak a fogakat érintõ 
sérülések is. Ezek a sérülések leginkább a 
felsõ metszõfogakat érik.
-amennyiben a fog kiesett egészben, keressük 
meg, és tiszta gézben (zsebkendõben) vigyük 
magunkkal a fogászatra.
-azonnal vigyük gyermekünket fogorvoshoz
-tartsuk be a fogorvos utasítását.

Miért kell a tejfogakra vigyázni és 

megõrizni azokat a természetes 

fogváltásig?

A fogváltás szakaszosan történik, kb. 
5-6 évig tart. Ilyenkor a szuvas tejfog mellé 
nõhet a maradó fog. Pl. az elsõ nagyõrlõ 
(hatos), amely érintkezve a beteg tejfoggal 
maga is szuvassá válik.

A tejfogak korai eltávolításának súlyos 
következménye, hogy a foghiányt határoló 
két másik fog is elmozdul a helyérõl 
(összefelé dõlnek), így a maradó fogcsíra 
nem tud zavartalanul kinõni. Ennek késõbbi 
életkorban van következménye, sebészeti 
beavatkozással kell eltávolítani a csontban 
rekedt fogat.

Az elsõ nagyõrlõk,

a "hatosok” jelentõsége

Az elsõ maradó nagyõrlõk, „hatosok” 
biztosítják:
–a fogváltás idején a rágást
–az alsó és felsõ fogsor helyes záródását, a 
harapási magasságot
–helyet a többi maradó fog számára.

A szülõ és fogorvos gondoskodásától 
függ ennek a fontos fognak a sorsa. Ha a 
gondoskodást elhanyagoljuk, ez a fog is 
nagyon gyorsan elromlik.
                                         dr. Császár  István
        fogorvos
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a magyarkanizsai Önkormányzat felügyelõségi 
fõosztálya ez év szeptember elsejétõl rendszeres és szigorú ellenõrzést tart a község összes 
településén, egy tisztább, rendezettebb településkép kialakítsa érdekében, amely 
mindannyiunk közös érdeke. 

Az ellenõrzés tárgyát képezi majd:
Ø az árkok karbantartása,
Ø építõanyag engedély nélküli utcán tartása 
Ø utcafront karbantartása (fák és bokrok metszése, fûkaszálás stb.) 
Ø parlagfû irtása utcafronton és a kertekben 
Ø közterületek használatának (árusítás, hirdetmények elhelyezése stb.) ellenõrzése 

Ø a zöldövezetek védelme 

Ø a köztisztasággal és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályok betartatása 

Ø az állattartás (különösen az ebtartás) rendjének ellenõrzése 

Ø a jármûvek forgalmára, parkolására vonatkozó helyi szabályok betartatása 
Az ellenõrzés célja a: 
Ø a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenõrzése;
Ø közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 

megelõzése, megakadályozása és megszüntetése. 
Ø természet védelme,  
Ø utcák rendjének és tisztaságának kialakítása és védelme, valamint az utcaképet 

megbontó jogsértések hatékonyabb megelõzése, megakadályozása, szankcionálása,
Ø az önkormányzati, azaz közös vagyonunk megõrzése 

A felügyelõk munkájuk kezdeti idõszakában figyelmeztetni fogják a polgárokat az észlelt 
hiányosságokra és ismertetik kötelezettségeiket a késõbbi kellemetlenségek megelõzése 
érdekében. 

Tevékenységük célja, hogy észrevételeikkel felhívják a figyelmet azon magatartásokra, 
cselekményekre, szokásokra melyek saját illetve polgártársaik, szomszédjaik tiszta, rendezett 
környezetének, nyugodt életének biztosítása érdekében nem megengedhetõek. 

Polgároknak lehetõsége nyílik arra, hogy betekintést nyerjenek a felügyelõség 
munkaprogramjába a helyi médián keresztül  az Új Kanizsai Újságon, Info-chanelen, 
illetve a Panda rádión keresztül illetve a község hivatalos honlapján.

Kérjük Önöket, hogy a felügyelõk észrevételeit ne vegyék zaklatásnak és segítsék munkájukat, 
mert Õk a település érdekében cselekszenek.

Bízunk abban, hogy mindannyian belátjuk ezen ellenõrzések fontosságát és 
szükségességét.

Együttmûködésüket elõre is köszönjük
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Falunap 2010

II. Fénykút hagyományápoló élménytábor Községi gyermekcsoportok II. néptánctalálkozója

Köszönteni jöttem piros pünkösd napját II. Nemzetek fõzõversenye határok nélkül

Csoportkép
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