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Mint minden évben, úgy idén is 
június elején iskolánkból szárnyat bontott 
e g y  s e r e g  d i á k .  E l b a l l a g t a k  a  
nyolcadikosaink. 16 diák indult neki az 
Életnek, 10 lány és 6 fiú. Osztályfõnökük 
Kávai Bózsó Ildikó magyartanárnõ volt. 
Az iskola tanulóinak és tanárainak 
színvonalas munkája eredményeképpen 
egy megható és bensõséges ünnepség 
keretében búcsúztak június 5-én délután a 
végzõs tanulóktól.

Ennek a generációnak az eredmé-
nyes munkáját mi sem támasztja jobban 
alá, minthogy minden tanuló részesült 
valamilyen oklevélben, dicséretben, 
könyvjutalomban.

Az iskolák legrangosabb elismer-
ését, a Vuk-diplomát, amelyet a tanul-
mányaik során színkitûnõ tanulmányi 
eredménnyel és példás magaviselettel ér-
demelhetnek ki a tanulók 3 diák vehette át 
az ünnepség keretében:Bárány Levente, 
Dongó Inez és Fodor Vanessa.

E g y - e g y  t a n t á rg y b ó l  e l é r t  
kimagasló eredményéért, amelyet 
versenyeken elért elsõ három helyezéssel 
is bizonyított 6 tanuló kapott külön 
oklevelet: Bárány Levente és Böröc Erik 
mûszaki oktatásból, Dongó Inez és Fodor 
Vanessa testnevelésbõl, Lakatos Edina 
és Püspök Noémi pedig képzõ-
mûvészetbõl.

www.kispiac.rs    e-mail:hkkispiac@tiszanet.net

 E számunk megjelenését a Szekeres László Alapítvány és a Kaloper Trade International támogatta



A végzõs tanulók névsorát  
dicséretekkel kiegészítve írhatjuk le:

Bárány Levente dicséretben része-
sült német nyelvbõl, matematikából, 
fizikából, testnevelésbõl, informatikából, 
hitoktatásból és angol nyelvbõl, valamint 
könyvjutalmat  kapott  színki tûnõ 
eredményéért és példás magaviseletéért.

Berényi Bettina dicséretben része-
sült hitoktatásból és Széll József plébános 
könyvjutalomban részesítette õt az iskolai 
és a templomi hitoktatás terén kifejtett 
munkájáért.

Böröc Erik dicséretben részesült 
hitoktatásból, valamint könyvjutalomban 
kitûnõ tanulmányi eredményéért és példás 
magaviseletéért.

Calbert Csongor dicséretben 
részesült hitoktatásból és  testnevelésbõl.

Domonkos Emese dicséretben ré-
szesült hitoktatásból.

Dongó Inez dicséretben részesült 
magyar nyelvbõl, német nyelvbõl, 
matematikából, informatikából és 
hitoktatásból, valamint könyvjutalmat 
kapott színkitûnõ tanulmányi ered-
ményéért és példás magaviseletéért.

Fodor Vanessa dicséretben része-
sült magyar nyelvbõl, német nyelvbõl, 
matematikából, biológiából, földrajzból, 
fizikából, képzõmûvészetbõl, kémiából, 
hitoktatásból, valamint könyvjutalmat 
kapott színkitûnõ tanulmányi ered-
ményéért és példás magaviseletéért, ezen 
kívül Széll József plébános is könyvjuta-
lomban részesítette õt.

Gulyás  Gábor  d icsére tben  
részesült matematikából, angol nyelvbõl 
és hitoktatásból, könyvjutalmat kapott 
kitûnõ tanulmányi eredményéért és példás 
magaviseletéért, ezen kívül kiérdemelte 
Széll József plébános könyvajándékát is.

Huszár Rita dicséretben részesült 
magyar nyelvbõl, hitoktatásból és 
képzõmûvészetbõl.

Kenyeres Edvin dicséretben része-
sült hitoktatásból.

Lakatos Edina dicséretben 
részesült hitoktatásból és biológiából, 
valamint könyvjutalmat kapott kitûnõ ta-
nulmányi eredményéért és példás  
magaviseletéért.

Pálinkás Ervin  dicséretben 
részesült hitoktatásból, és könyvjutalmat 
kapott kitûnõ tanulmányi eredményéért és 
példás magaviseletéért.

Püspök Noémi  d icséretben 
részesült magyar nyelvbõl, német 
nyelvbõl, biológiából, hitoktatásból, 
valamint könyvjutalmat kapott kitûnõ 
tanulmányi eredményéért és példás maga-
viseletéért. Széll József plébános is 
könyvjutalomban részesítette õt az iskolai 
és a templomi hitoktatás terén kifejtett 
munkájáért.

Szabó Szanella  dicséretben 
r é s z e s ü l t  m a g y a r  n y e l v b õ l  é s  
hitoktatásból.

Teleki Timea dicséretben részesült 
magyar nyelvbõl, német nyelvbõl, 
képzõmûvészetbõl és hitoktatásból, 
valamint könyvjutalmat kapott kitûnõ 
tanulmányi eredményéért és példás 
magaviseletéért.

Zsámboki Csilla dicséretben része-
sült hitoktatásból és képzõmûvészetbõl.   

A tanulók munkáját nemcsak az is-
kola követte figyelemmel, hanem a 
közösség is, amelyben élnek, így Szarapka 
Ede, Kispiac Helyi Közösség elnöke 
köszöntötte a ballagókat és mindannyiukat 
megajándékozta egy-egy szál virággal és 
könyvvel.

Kovács Mária, falunk könyvtárosa 
Domonkos Emesének, Püspök Noéminek 
és Zsámboki Csillának ajándékozott 
könyvet. Kovács Róbert, a fotó és video 
szakosztály vezetõje Kenyeres Edvinnek 
adott át egy szép képet.
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Bíró László, a kispiaci Önkéntes 
Tûzoltó Egyesület és a magyarkanizsai 
Tûzoltó Szövetség elnöke a helyi tûzoltó 
egyesület nevében adta át virágait a 
ballagóknak.

A ballagási mûsor lezárásaként a 
ballagó diákok a levegõbe engedték a 
hetedikesektõl kapott lufikat, ezzel is 
jelezve az iskolától való elszakadást.

A z  i s k o l a i  r e n d e z v é n y n e k  
támogatói is voltak, elsõsorban Kispiac 
Helyi Közösség, valamint a Császár Vágó-
híd, Florál Virágkertészet, Mini Pékség, 
Jaffa Italgyár, Dragan Vegyeskereskedés, 
Norosza tejfeldolgozó üzem, Mini 
Tejüzem, Delta Vendéglõ, Szabó Mónika 
varrónõ és a Globusz Vegyeskereskedés. 

A jeles nap lebonyolításának 
szervezéséért Dobó László fizikatanárnak, 
a hetedikesek osztályfõnökének és a 
hetedik osztálynak jár köszönet.

                                               K.B.I.

KUCKÓSOK BUDAPESTEN

Április 22-én és 23-án Budapesten 
járt a kispiaci Október 10. Általános Iskola  
felsõs diákokból összetevõdõ, Kávai 
Bózsó Ildikó magyartanárnõ által vezetett  
Kuckó színjátszó csoportja. A jutalom-
utazást és a Ferencvárosi Színjátékforgó 
döntõjében való részvételt a községi 
iskolai színjátszók vetélkedõjén megszer-
zett elsõ helyezéssel érdemelte ki a csapat 
A mesehõsök a fejükre estek címû elõ-
adással. A darab érdekessége, hogy a gye-
rekek ötletei alapján született, a drámaórák 
játékaiból rendezte a  tanárnõ egésszé,  így  
a szerepek testre szabottak voltak, a ta-
nulók azonosulni tudtak a maguk válasz-
totta figurával, élvezték a játékot. A 
Budapesten töl töt t  idõt  a  város 
megismerésével kezdték a színjátszók.

F e l m e n t e k  a  b u d a i  v á r b a ,  
gyönyörködtek a város látképében, 
miközben tanárnõjüktõl sok ismeretet 
szerezhettek. Elõzetes várakozásukat is 
felülmúlta a Csodák Palotájában eltöltött 
idõ. Itt is maradandó élményeket 
szereztek. A Hõsök Tere szintén egyik 
élvezetes állomásuk volt. Vendéglátóik, a 
ferencvárosi önkormányzat és a Bakáts 
Téri Általános Iskola gondoskodtak az 
étkeztetésrõl és a szálláshelyrõl, a fellépés 
ugyanis a második nap délelõttjén volt. 

A siker itt sem maradt el. Elõadásu-
kért megkapták a ferencvárosi zsûri 
különdíját. A pénzjutalmon a drámások 
földgömböt vásároltak az iskolának, 
valamint egy társasjátékot, amelynek 
segítségével a többi tanuló is meg-
ismerheti Budapestet. Mielõtt haza-
indultak  volna,  a  Camponában meg-
nézték a Tropicariumot, ezzel is bõvítették 
élményeik sorát. 

Akik mindezt kiérdemelték és átél-
ték: Szabó Szanella, Dongó Inez,  Huszár 
Rita, Vágó Andrea, Püspök Noémi, Fodor 
Vanessa, Teleki Timea, Balog Krisztián, 
Sörös Roland, Zámborszki Ivett, Sárkány 
Edina, Szabó Nikoletta, Demus Klaudia, 
Kenyeres Evelin, Gyarmati Dominika, 
Zámborszki Regina, Nagy Diana, Demus 
Natália.
                                                  K.B.I.



Köszönteni jöttem piros 
pünkösd napját

A magyarkanizsai Ozoray Árpád 
Magyar Mûvelõdési Egyesület Ha-
gyományõrzõ szakosztálya szerve-
zésében tartották meg május 30-án a 
Köszönteni jöttem piros pünkösd napját 
e l n e v e z é s û  h a g y o m á n y á p o l ó  
rendezvényt, amelyen a Jókai Mór ME is 
képviseltette magát. A rendezvényt a 
Városháza elõtti Fõ téren tartották. 

Minden egyesület 12 személlyel  
képviseltette magát. A résztvevõk között 
volt a pünkösdi király és királyné, 
koszorúslányok, násznép, juhász és a 
zászlóvivõ. A rendezvényen a fiúk 
ügyességi játékokban küzdöttek meg, 
majd megválasztották a pünkösdi királyt 
és királynét. A pünkösdi párnak Nyilas 
M i h á l y,  M a g y a r k a n i z s a  k ö z s é g  
polgármestere adta át a szimbolikus 
hatalom jelképeit, a királyné pártáját és 
csokrát, valamint a király felvirágozott 
botját és kalapjára a koszorút. Ezek 
vándordíjak, amelyeket a nyertesek a saját 
egyesületükön belül õriznek a következõ 
év pünkösdi vigadalmáig, ahol az újonnan 
nyert párnak adják majd át.

A pünkösdi népszokásokhoz 
tartozik a májusfa felszalagozása és 
felállítása is. Ezt zenés, zászlós felvonulás 
követte. A résztvevõk végigvonultak  

Köszönteni jöttem piros 
pünkösd napját

Magyarkanizsa fõutcáján, majd a 
Népkertben elültették a felszalagozott 
májusfát. 

A rendezvény táncházzal fejezõdött 
be, ahol mindenki jól érezte magát.

Résztvevõk: Böröc Alexa, Smith 
Viktória, Nagy Torma Julianna, Fodor 
Máté, Domonkos Bianka, Ladányi Martin, 
Smith Rita, Biacs Bence, Kovács Laura, 
Sárkány Krisztina, Pernyész Viktor.

                                Sárkány Dóra

I. KÖZSÉGI 
GYERMEKCSOPORTOK

NÉPTÁNCTALÁLKOZÓJA

Május 10-én került elsõ ízben meg-
rendezésre a Magyarkanizsa község 
területén mûködõ mûvelõdési egye-
sületek gyermekcsoportjainak nép-
tánctalálkozója, amelynek szervezõje a 
Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület volt.

Nagyon örültünk, hogy minden  
egyesület elfogadta  meghívásunkat és 
hasznosnak tartotta a találkozót, amely 
tömegesnek bizonyult, hiszen összesen 
220 gyermek, 9 csoport lépett közönség 
elé. A Kultúrotthon zsúfolásig megtelt 
nézõkkel, akik nagy figyelemmel kísérték 
végig a csoportok bemutatkozását. 
Egyesületünk fontosnak tartja, hogy 
alkalmat és lehetõséget biztosítson 
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gyermekeinknek, hogy bemutathassák 
tudásukat és azt a mérhetetlen kincset, 
amit századokon keresztül ápoltak és 
továbbvittek az õseink, hogy kultúránk és 
népszokásaink ne tûnjenek el a feledés 
homályában.

A t a l á l k o z ó t  m e g t i s z t e l t e  
j e l e n l é t é v e l  d r.  B i m b ó  M i h á l y  
alpolgármester, Nyilas Leonov Anita 
mûvelõdéssel megbízott községi tanácsos, 
Kovács Éva szakmunkatárs, Szarapka 
Ede, Kispiac Helyi Közösség elnöke és 
Nikièiæ Goran az Október 10. Általános 
Iskola igazgatója. 

A gyerekeknek a helyi általános is-
kolában biztosítottuk az átöltözést és az 
étkezést.

Az est folyamán bemutatkozott a 
kispiaci óvoda végzõs csoportja, a 
magyarkanizsai Tisza Néptáncegyesület 
C s i l l a g f ü r t  é s  F ü r t ö c s k e  n é p -
tánccsoportja, a horgosi Bartók Béla 
Közmûvelõdési Egyesület Ficánka és 
Cibere néptánccsoportja, a martonosi 
Testvériség Mûvelõdési Egyesület 
Á g a c s k a  é s  G y ö n g y v i r á g  n é p -
tánccsoportja, az adorjáni Szõke Tisza 
Mûvelõdés i  Egyesüle t  Hacacáré  
néptánccsoportja és a helyi Jókai Mór 
M û v e l õ d é s i  E g y e s ü l e t  G ö n c ö l  
néptánccsoportja.

A találkozón gondoskodni kellett a 
220 gyermek étkeztetésérõl is. Egye-
sületünk szûkös anyagi lehetõségekkel bír, 
de szerencsére bárkihez fordultunk 
s e g í t s é g é r t ,  m i n d e n k i  s e g í t e t t .  

Támogatóink voltak: Kispiac Helyi 
Közösség, Községi Önkormányzat, 
Október 10. Általános Iskola, Mini 
Pékség, Tradicija Pékség, Mini Tejüzem, 
Norosza Tejüzem, Császár Vágóhíd, Jaffa 
Italgyár, Püspök Mihály.

Köszönettel tartozunk a Jókai Mór 
ME azon tagjainak, akik részt vettek a 
találkozó lebonyolításában,  vagy a   
takarításban segítettek. Köszönet illeti 
azokat a szülõket is, akik elkészítették a 
szendvicseket. Köszönjük az óvónõk és 
Barsi Ella tanárnõ munkáját  a díszlet 
elkészítésében.
           Sárkány Dóra

HORGÁSZTÓ LESZ                   
KISPIACON

Június 13-án, szombaton, a horgá-
szok munkaakciót szerveztek a Ho-
mokbányánál. Füvet kaszáltak, nádat 
vágtak, hulladékot gyûjtöttek, takarí-
tottak. Az akció fõszervezõi a Kávai 
testvérek, Zsolt és Géza voltak.

Ifjabb Kávai Géza elmondta, hogy õ 
a Körös Sporthorgász Egyesület elnöke, és 



a tó környékén végzett nagytakarítás egy 
folyamat kezdete, melynek az a célja, hogy 
tisztítással, mélyítéssel, horgásztóvá 
alakítsák át a tó felsõ részét. Így majd sor 
kerülhet haltelepítésre is. A Homokbánya 
felsõ szakaszának karbantartását a helyi 
közösség átruházta a horgászegyesületre.

 A horgászegyesület megalakulásá-
nak ötletadója Bíró Zsolt, alapítói pedig 
Kávai Zsolt és testvére, Géza.

Az alakuló közgyûlés 2007 decem-
berében volt, amelyen mintegy húsz 
horgász vett részt. Most 27 tagot 
számlálnak, de várják az érdeklõdõk 
jelentkezését. A tagság most már lel-
kesebben szövögeti a terveket. Gyûjtést 
kezdeményeztek a tó mélyítésének 
költségeire, hogy minél elõbb alkalmassá 
tegyék a telepítésre.

Reméljük a horgászni vágyók 
hamarosan szép környezetben tölthetik az 
idõt, kapásra várva.  
                                          Kovács Mária       

IV. 
KAKASPAPRIKÁSFÕZÕ-

VERSENY

Június 14-én került sor immár 
negyedik alkalommal az Agrokörös 
szervezésében a kakaspaprikásfõzõ-
versenyre a Homokbányánál.

A r e n d e z v é n y  h á z i g a z d á j a  
Francsik József, az Agrokörös igazgatója 
volt. A verseny három évvel ezelõtt vált 
nemzetközivé.  A most  benevezett 47 
versenyzõ a kispiaciak mellett Oromról, 
Horgosról, Kanizsáról, Martonosról, 
Csantavérrõl, Zentáról, Felsõhegyrõl, 
Királyhalomról, Hajdújárásról, Palicsról, 
Szabadkáról, valamint Mélykútról 
(Magyarország)  és  Újszentes rõ l  
(Románia) érkezett.

Az ételeket önkéntes alapon verbu-
válódott nemzetközi zsûri bírálta el. 
Tagjai: Csõke Melinda (Hajdújárás), 
Kovács István (Mélykút), Kucora Csaba 
(Csan tavér ) ,  Õsz  Szabó  Ferenc  
(Felsõhegy).

Francsik József a versennyel 
kapcsolatban  a  következõket  mondta  el:
 -Ez a fõzõverseny is sikeresnek 
mondható annak ellenére, hogy az elõzõ 
hetekben több hasonló rendezvény zajlott 
Adán, Csantavéren és itt Kispiacon is. A 
múlt évi fõzõversenyhez viszonyítva a 
látogatottság valamelyest csökkent. A 
látogatók száma ezerre becsülhetõ. Amit 
nehezményezek, hogy a kispiaci Helyi 
Közösség tanácsa nem képviseltette 
magát, pedig írásban hívtam meg õket.

Vannak visszatérõ versenyzõink, de 
minden alkalommal jelentkeznek újak is. 

Az ételek értékelése név nélkül 
történt. Minden versenyzõ kapott egy 
számot, a zsûri a számokat  rangsorolta.
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Elsõ helyezett Mélykút csapata lett, 
második a kispiaci Vadászegyesület (Virág 
Sándor fõzött), a harmadik díj szintén 
Kispiacra került Zámborszki Zsanett és 
Ivett tanulók jóvoltából.

Minden évben odaítél jük a 
„Legehetetlenebb paprikás” címet is, amit 
immár negyedik alkalommal a kanizsai 
Széll Györgynek sikerült  „kivívnia”.

Külön dicséret illeti Bencsik Adri-
ánt, Lišic Szabolcsot és Farkas Tibort, akik 
önzetlenül segítettek a verseny elõtti és 
utáni munkákban.
                                     Kovács Mária

          A  nagy  fogás

Nem mindig igaz a mondás, mely 
szerint Halász, vadász, madarász üres 
tarisznyával jár. Ezt cáfolta meg június 
közepén Bogdán Laci bácsi, aki évek óta 
szenvedélyes horgász.

A vasárnapi horgászatról így 
vallott:
 - Aznap a Tiszára mentem horgászni. 
Három horgászbotot vittem magammal, s 
a partról mindhármat be is dobtam a vízbe. 
Alighogy leültem, valami vitte is a horgot. 
Elõször úgy gondoltam, hogy ilyen rövid 
ido alatt csak fába akadhatott. Próbáltam 
kihúzni, de nem sikerült. Egy kanizsai 
ember személyében segítséget kaptam. A 
parttól mintegy tíz méternyire már láttuk, 
hogy ez bizony hal. Nem is akármekkora! 
Jól megizzasztott bennünket, mire partra 
tudtuk húzni. Itthon aztán megmértük. A 
harcsa súlya 15,5 kilogramm volt, hossza 
pedig 120 cm.

A  l e g n a g y o b b  h o r g á s z  
zsákmányom eddig egy 3 kg-os ponty volt, 
amit a Tiszán fogtam. Szívesen horgászok, 
leggyakrabban a Körösön, a Holt-Tiszán 
vagy a Tiszán. A horgászatban eddig nem 
volt nagy szerencsém.

Laci bácsi 40 évig vadász is volt. 
Nagyon sok vadászaton vett részt, és 
mindig nagy szerencsével vadászott. 8-10 
vaddisznót lõtt itt a környéken, egyet a 
Duna szélén. Rókából többszáz került 
puskavégre. A bõrüket eladta, de bunda is 
készült belõle a lányának. Egy idõben 
nagyon sok vízipockot lõtt. Volt olyan nap, 
amikor 60 darabot nyúzott meg. Zágráb-
ból jöttek a bõrükért, és nagyon jól 
megfizették. Volt rá példa, hogy  egyszerre 
ezer darabot adott el belõle. Egyszer  Adán 
vadmacskát is lõtt.

  

 Gyakran hívták vendégvadászatra, de 
soha nem volt lehetõsége elmenni, mert 
nem hagyhatta a jószágokat egyedül a 
feleségére.

Azt még csak érdekességként teszi 
hozzá mosolyogva, hogy a 40 év alatt, 
amióta házasságban él, a felesége minden 
vadászat és horgászat elõtt marasztalta, 
hogy ne menjen el. A nagy fogás elõtt volt 
az elsõ alkalom, amikor küldte.

                                            Sárkány Dóra 



 

Az elmúlt két hónapban igazán je- 
lentõs események zajlottak falunkban. 
Különösen a május volt mozgalmas, tele 
rendezvénnyel.

A helyi közösségben is állandó jel-
leggel folyik a munka. Megkaptuk a 
községtõl a megígért 450.000 dinárt, amit 
a földes utak rendezésére fordítunk.  

   

 
Az utak egy részét már rendeztük, 
cseréptörmelékkel és homokkal töltöttük 
fel. Az Ady Endre és a Sógor utcában, 
valamint a Kincstár utca elején 
elsimíttattuk az utat. Ugyanezt a munkát 
végeztettük el Szalatornyán a Törekvés és 
az Egység utak kezdetétõl a Sebõk 
kocsmáig. Nemrég fizettük be a pénzt 100 
köbméter zúzott cserépre, amelybõl jut 
majd a Csantavéri útra, valamint a 
rózsafákhoz az útkeresztezõdésbe.

Tervben van a Huszka-híd elõtti út 
javítása és a Molnár sor felé vezetõ út 
összeszántása és zúzott cseréppel való 
feltöltése. Ha az útjavításra máshol is 
szükség mutatkozik, akkor természetesen 
azt is elvégezzük.

Folyamatban van a házak újra-
számozása, amelyet a magyarkanizsai 
Kataszteri Hivatal végez. A munka be-
fejeztével minden ház kap számot.

Lesznek házszámok, amelyek  

változatlanok  maradnak, míg mások  
megváltoznak, de mindenki kapni fog róla 
értesítést.   Azt  az  ígéretet  kaptuk,  hogy 
a  nyár  folyamán  elkészülnek a mun-
kával.

Megkezdõdött a temetõben a kripta-
építés. Egyelõre négy kriptát készítünk el, 
de ha igény mutatkozik rá, akkor folytatjuk 
az építésüket.

Donációként kapott a helyi 
közösség egy hûtõberendezést, ami 
K o v á c s   I m r e  k ö z b e n j á r á s á v a l  
Újszentivánról (Magyarország) került 
hozzánk. Az adományozó Szóráth József, 
a  Kiváló rózsakertész elismerés tulajdo-
nosa. Az adománynak köszönhetõen 
Kispiacon is ki tudunk alakítani egy 
hûtõkamrát a halottasház épületében, ahol 
a nyári nagy melegben a temetés idõ-
pontjáig méltósággal el tudjuk helyezni 
elhunytainkat.

A múlt hónapban sajnálatos tûzeset 
történt falunkban. A Körös oldalon leégett 
Tóth Szilveszterék családi házának 
tetõszerkezete. A gyors segítségnek 
köszönhetõen sikerült helyreállítani a kárt. 
A helyi közösség és a községi önkor-
mányzat 2500 új cserepet biztosított. A 
Szociális Központtól két alkalommal 
kapott a család 15.000 dinár gyorssegélyt. 
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Kispiac Helyi Közösség hírei
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A Vöröskereszt 180 cserepet adomá-
nyozott. A hajdújárási Adventista Egyház 
gyûjtésének köszönhetõen 30.000 dinár 
önkéntes adomány gyûlt össze. Kis Géza 
horgosi magánvállalkozó a faanyagot és a 
mestereket biztosította. 

A helyi közösség ezúton is szeretné 
megköszönni a   magyarkanizsai Tûzoltó 
Egyesület és a kispiaci Önkéntes Tûzoltó 
Egyesület munkáját, hisz nélkülük sokkal  
nagyobb kár érte volna az ötgyermekes 
családot. Június 22-én a Homokháti 
Kistérség elnöksége egyeztetésen vett 
részt a magyarországi elnökséggel egy kö-
zös Európa Uniós pályázat céljából.
Az egyeztetésen Szarapka Ede vett részt.

A vásártéren villanyszerelési 
munkálatok folytak, amit önkéntes 
munkával Barát József és Attila végeztek. 
A 138 m hosszú árkot a Together ifjúsági 
szervezet tagjai ásták ki.

Sokan érdeklõdnek a telefonnal 
kapcsolatban. Sajnos a helyi közösség sem 
rendelkezik bõvebb információval, de 
biztos, hogy lesznek fennmaradó 
telefonszámok. Amikor a ház elõtt 
haladnak el a munkálatokkal, a Telekom 
emberei mindenkit megkérdeznek, hogy 
igényel-e bekötést. Akkor kell jelezni, 
hogy  ki  mennyi  számot  kér.

J ú n i u s  1 3 - á n ,  s z o m b a t o n ,   
magyarországi testvértelepülésünkre, 
Öttömösre látogatott egy küldöttség. Ezen 

a hétvégén tartották a Spárgafesztivált, 
ami minden évben sok látogatót vonz a 
településre. Ez a növény nagyon kedveli az 
Öttömös-környéki homokos talajt, és az 
ott élõ lakosság fõ jövedelemforrását je-
lenti.      

    

            
 Sárkány Dóra

ESEMÉNYNAPTÁR

július 19.
-Egyéni sakkbajnokság a Mackó vendéglõben

július 26.
-Kirakodó-és jószágvásár
-Népdalkörök községközi találkozója a 
kultúrotthonban

július 27-31.
-I. Fénykút  hagyományápoló élménytábor  a  
kultúrotthonban, 1-4  osztályos gyerekeknek

augusztus utolsó hétvégéje
-Vizsgabál a kultúrotthonban

augusztus 30.
-Kirakodó-és  jószágvásár
-Vásári  sokadalom



Május 15-én, pénteken ünnepeltük a 
falunapot. Azért esett a választás erre a 
napra, mert 1945 májusában szentelték fel 
templomunkat. Ez az egyetlen hiteles 
dátum falunk történetének fontos 
eseményei közül.

Az ünnepség fogadással kezdõdött 
a Kultúrotthonban, amit ünnepi szentmise 
követett. Ezután színvonalas kultúrmûsor 
részese lehetett a nagyszámú közönség, 
amelyben a nagycsoportos óvodások, a 
zeneiskolások, a Göncöl néptánccsoport, 
mesemondók, a Kuckó színjátszócsoport 
és versmondók léptek fel. Itt volt Utasi 
Árpád csantavéri mesemondó is, a Csillag 
születik elneveésû magyarországi 
vetélkedõ gyõztese. A mûsor részeként 
Kovács Róbert munkájának köszönhetõen 
sor került egy kisfilm vetítésére is, amely 
bemutatta falunk múltját és jelenét.

Szép szokásunkhoz híven idén is 
köszöntöttük az újszülötteket. 2008 
második felében 4 gyermek született, 
2009-ben  a  falunapig  5. 

Nagygyörgy Zoltán horgosi  
történész, falunk új címerének készítõje 
beszélt a címer jelképeirõl és elmondta, 
hogy környékünkön nagyon kevés az a 
címer, ami megfelel az elvárásoknak.

A Kispiacért Díszoklevelet és a vele 
járó jutalmat a tanács egyhangú döntése 
alapján Kovács Mária kapta, aki több 
évtizedes önzetlen munkájával jelentõs 
m é r t é k b e n  h o z z á j á r u l t   f a l u n k  
fejlõdéséhez. 

Idén Egy falusi ember élete címmel 
írtunk ki rajz és irodalmi pályázatot. Hála a 
pedagógusok segítõkészségének, a 
részvétel tömeges volt és nagyon szép 
munkák születtek.

A Helyi Közösség Tanácsa 31 díjat 
osztott ki. Minden díjazott oklevelet és 
szerény jutalmat kapott. 

A mûsor után a kisteremben a Se-
lyemfonál kézimunkacsoport munkáiból 
készült kiállítást nézhették meg az 
érdeklõdõk.
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FALUNAP KISPIACONFALUNAP KISPIACON

A nap végén a meg-
hívott vendégek vacsorán 
vettek részt. A helyi közösség 
ezúton is szeretné meg-
köszönni Zsoldos Tibor 
önzetlen munkáját és a finom 
pörköltet, amit készített.

A fa lunapot  meg -
tisztelték jelenlétükkel a 
Község i  Önkormányza t  
képviselõi, Nyilas Mihály 
községi polgármester, a 
községbeli és a szomszédos 
t e l e p ü l é s e k  e l n ö k e i ,  a  
testvértelepüléseink kép-
viselõi valamint Pásztor Bálint 
parlamenti képviselõ.
                         Sárkány Dóra
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Hajnali négy óra, Mihály bácsi 
kakaskukorékolásra ébred.

Fölkel begyújtja a tüzet a sporhetban és 
vizet tesz oda teának. Akkorra már a felesége is 
fölébred. Együtt megteáznak. Ilyenkor már 
tehénbõgés hallatszik az istállóból, és 
disznóröfögés az ólból. Mihály bácsi gondosan 
ellenõrzi a jószágokat és kellõ gondoskodással 
ellátja õket. Megfeji a teheneket, megeteti a 
disznókat és kukoricát önt a tyúkoknak. 
Hûséges pulija mindenhová követi. El is jár az 
idõ rajta, már tízet üt az óra, mikor a felesége 
kiabál:                  
  -Mihály, a frustok az asztalon!
Mihály bácsi beballag, esznek, majd befogja a 
lovakat és kimegy szétnézni a határba. A 
gyerekeinek már traktorjuk meg modern 
mezõgazdasági gépeik vannak, de õ mégis az 
öreg Betyárral szeret közlekedni. Kiér a földbe, 
megemeli a kalapját és megkaparja a fejét. Hát 
nem tetszik neki amit lát. Szárazak a földek, 
kicsik a vetések, nem kel a kukorica.

-Nagyon kellene az esõ, mert nem lesz 
termés! – morogja magában.
Megindul a hazavezetõ úton, közben ismerõs 
emberekkel találkozik a faluból. Köszönnek 
egymásnak és megállnak egy szóra. A falusi 
embernek mindig van ideje a másikkal beszélni. 
Meghallgatni a problémáját, ha tud segít vagy 
ellátja jó tanáccsal. Estefelére hajlik már az idõ, 
Mihály bácsi egy kicsit megsürgeti a lovát.

-Gyí, Betyár, gyí! – gyerünk, mert a 
mama már biztos ideges. Betyár gyorsabb 
tempót vett, és egykettõre hazaértek. Otthon 
ismét a végezés várta. Ugyanúgy végigjárta a 
jószágokat, mint reggel. Este a vacsoránál 
elmeséli a mamának, hogy mit látott a határban 
és együtt idegeskednek azon, hogy mikor lesz 
esõ .  A falun élõ  embereknek,  akik 
mezõgazdasággal foglalkoznak, örök probléma 
az idõjárás. Lesz-e esõ? Elveri-e a jég a termést? 
Jó idõ lesz-e aratásra? Esik-e hó a vetésre? 
Szóval minden évszakban van miért aggódni. 
Évi szabadságra se tud menni , hisz a jószágokat 
el kell látni minden nap egyformán, legyen az 
ünnep vagy hétvége.  Lehet,  hogy nehéznek 
néz ki a falusi élet, de nagyon sok minden 
kárpótol is érte. 

Például a madarak gyönyörû éneke, a tiszta 
levegõ, a fû az útszélén és nem utolsó sorban az 
emberek egymáshoz való viszonyulása és 
kedvessége.

Csóka Nikoletta 7/10 osztály

 Kispiac szép falu. Szorgos emberek 
lakják. A falusi ember életritmusát az határozza 
meg, hogy milyen munkát kell napról–napra 
elvégezni. Legyen a munka bármilyen nehéz, 
vagy idõigényes, falun élni jó.

Falunkban leginkább földmûveléssel és 
állattenyésztéssel foglalkoznak. Vannak akik 
hivatalokban, vannak akik intézményekben 
dolgoznak. Mi földmûveléssel foglalkozunk, de 
nekem a szomszéd néni, Kovács Mária 
munkássága nagyon tetszik,  ezért  e 
fogalmazásban õt kérdeztem meg, milyen egy 
falusi ember élete. Õ az egészségházban 
dolgozott, mint ápolónõ. Kezdetben egyedül. 
Nyolc évig. A terepi munka nehéz volt, mert 
nagy távolságot kellett bejárni ahhoz, hogy a 
betegek megkapják a terápiát. Terepre gyalog, 
vagy biciklin járt. Rossz idõ esetén lovas 
kocsival, télen pedig szánkóval vitték el a 
beteghez. A késõbbiekben javultak a 
munkafeltételek. Többen dolgoztak, terepre 
autóval jártak. Ma már nyugdíjas. Ha 
visszatekint munkaéveire, már nem tûnik úgy, 
hogy nehéz volt. Tizenöt éve nyugdíjas. Ez nem 
azt jelenti, hogy tétlenül tölti napjait. Igyekszik 
megtalálni a mindennapok szépségét abban, 
hogy tegyen valamit közösségéért, melybe 
beleszületett. Minden igyekezetével azon van, 
hogy keresse, kutassa szülõfaluja múltját, és 
rögzítse a jelenét, hogy azt örökségül adja az 
elkövetkezõ generációknak. Hivatását szerette. 
Nyugdíjas éveiért hálát ad a Mindenhatónak, 
hogy képessé tette arra, hogy maradandót 
„alkosson”.

Nagyon tiszteli és értékeli azokat az 
embereket, akik kora reggeltõl késõ estig 
dolgoznak azért, hogy a mindennapi kenyér 
odakerüljön minden család asztalára.

Ezzel én is így vagyok, de olyan 
emberekre is szüksége van a falunak mint az én 
szomszéd nénim.

   Nagy Torma Krisztina      5/10 osztály  

A falunap alkalmából kiírt irodalmi pályázat 1.díjasai  -  Egy falusi ember élete
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Római Katolikus Anyaszentegy-
házunk életének középpontja az 
Igehirdetés, a Szentségek kiszolgálása, 
megünneplése. Így a keresztség, gyónás, 
szentáldozás, bérmálkozás, szentségi 
házasság megkötése, betegek szentsége – 
szentkenet és az egyházi rend.

A keresztségben Isten gyermekei le-
szünk. Ahogy Jézusnál, mikor belépett a 
Jordán vizébe, elhangzott a Mennyei Atya 
kedves szava: „Õ az én szeretett Fiam, 
kiben kedvem telik:” Ugyanez ismétlõdik 
meg minden megkereszteltnél. Mindig 
abban a reményben tesszük, hogy a szülõk 
számára ezek a szavak nagyon fontosak.

Az idei évben külön élmény volt, 
hogy húsvét hétfõn nyolcan lettek 
megkeresztelve: Jakus Katalin, Pálinkás 

Erik, Dongó Mirella, Jakus Igor, Varbai 
Ibolya, Gyalus Nikoletta, Jakus György, 
Jakus Alekszandra.

A húsvéti idõ Egyházközségünk 
életében azért is különleges, mert ekkor 
részesülnek másodikosaink az elsõ 
gyónásban. Igaz, sokan félnek a gyó-
nástól, pedig ebben a Szentségben 
tapasztalhatjuk meg a Mindenható Isten 
végtelen irgalmát. Hiszen senki sem olyan 
igazságos hozzánk, mint a mi Teremtõ – 
Életadó,  Megváltó és Üdvözítõ  Istenünk.
Õ nemcsak megbocsát, hanem semmissé 
teszi minden gyengeségbõl elkövetett 
bûnünket. Minden nap azon fáradozik, 
hogy bûnünkbõl  megtér í t sen  és  
megjavítson bennünket. Május 9-én volt a 
gyónás és a másnapi szentmisén a 

Egyházközségi tájékoztató
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következõ gyermekek lettek meg-
ünnepelve: Ágoston Brigitta, Ágoston Do-
minik, Barát Árpád, Danics Alex, Dongó 
Mirella, Gyalus Roland, Herédi Egon, 
Jakus Katalin, Kávai Brigitta, Kovács 
Balázs, Kószó Patrik és Pálinkás Erik.

A május még eseménydúsabb volt. 
Harmadikosaink elõször járul tak 
szentáldozáshoz. Az Oltáriszentség Jézus 
Testének és Vérének örökéletadó ereje. Ez 
az a Szentség, amelyben minden nap 
legközvetlenebb módon adja gondviselõ 
szeretetét az Isten, amikor a szentmisében 
S z e n t l é l e k  k ö z r e m û k ö d é s é v e l  
átváltoztatja a kenyeret Jézus Testévé és a 
bort Jézus Vérévé. A szentáldozásban ön-
magát adja eledelül.

Elsõ áldozóink: Bata Zsolt, 
Benedek Fanni, Böröc Tamás, Domonkos 
Bianka, Fodor Máté, Hajduk Mária, 
Huzsvár Klaudia, Kovács Ramon, Kovács 
Róbert, Ladányi Martin, Nagy Torma 
Julianna, Nagy Torma Rihárd, Pernyész 
Viktor, Smit Rita, Somogyi Anett.

Pünkösd napján volt a bérmálás a 
nagykorúság Szentsége. A bérmálás 
Szentségében a Szentlélek a megke-
resztelt embert megerõsíti, hogy hitét 
állhatatosan vallja és hite szerint éljen. A 
szülõk és a bérmaszülõ kötelessége, hogy a 
megbérmáltat lelki harcaiban imával, 
szóval és példával segítse.

Bérmálkozóink voltak: Bárány Le-
vente, Berényi Bettina, Böröc Erik, 
Calbert Csongor, Domonkos Emese, 
Dongó Inez, Fodor Vanessa, Gulyás 
Gábor, Huszár Rita, Kenyeres Edvin, 
Lakatos Edina, Pálinkás Ervin, Püspök 
Noémi, Szabó Szanella, Teleki Timea és 
Zsámboki Csilla.

K ü l ö n ö s  ö r ö m ,  h o g y  a  
harmadikosok kitartóan jöttek a májusi 
ájtatosságra és a hétköznapi szentmisékre. 
Így megtanulták a rózsafûzért imádkozni. 
Hiszem, hogy az idén is az õ gyermeki, 
õszinte imájuknak a gyümölcse, hogy a 
legalkalmasabb idõben érkezett az esõ a  
szomjas földekre.
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 Isten különösen érzékeny a gyermeki 
imára:

„Bizony mondom nektek, hogy aki 
Isten országát nem úgy fogadja, mint a 
gyermek, az nem jut be oda.” (Mt 10, 15)
A költõ is megírta: „Kis gyermekek 
imádságát meghallgatja az Isten” (Blaskó 
Mária)

Köszönet minden szülõnek, aki eb-
ben is támogatta gyermekét.

Június 7-én a  hi t tanévzáró 
s z e n t m i s e  u t á n  k i o s z t o t t u k  a  
bizonyítványokat. Ebben a hittanévben 
126 gyermek járt templomi hittanra.

Egy héttel  késõbb pedig a 
szentmisén ballagóinkkal adtunk hálát az 
elmúlt nyolc iskolaévért és a jó Isten 
áldását kértük további életükre.

                           Széll József
                             plébános
.

Házasságot kötöttek:
 Aliæ  Dragiša  és  Budai  Katalin

Varga  Krisztián  és  Szabados  Mónika
Erdélyi  Ottó  és  Balázs  Kornélia

Gyermeke  született: 
  - Csorba  Erzsébetnek  és   Istvánnak

Laura -2009. I. 22-én
  - Vágó   Anitának  és  Viktornak

Dominik -2009. IV. 24-én
  - Budai  Katalinnak  és  Aliæ  Dragišanak

Ivana -2009. V. 3-án
  - Szebenyi  Mónikának  és Attilának

Nóra -2009. VI. 10-én
  - Halász  Draganának  és   Gábornak

Maja -2009. VI. 20-án

Elhunytak

   Dongó Matild szül. 1925
   Bagi Margit szül. 1936

          Nyugodjanak békében

.

A KÖRÖS
FESTÕCSOPORT

BEMUTATKOZÁSA PALICSON

Június 12-én nyílt meg Palicson a 
könyvtár kiállítótermében a Körös 
festõcsoport 23 tagjának képkiállítása, 
melynek szervezõje Kenyeres Ivanka 
csoportvezetõ volt. A megjelenteket 
Koncz István nyugdíjas színész, költõ és 
Ivanka köszöntötték. A kultúrmusorban 
versek hangzottak el a szerzõk, Elor Rózsa 
(Palics), Kenyeres Ivanka, Koncz István 
(Magyarkanizsa) és Kovács Mária tol- 
mácsolásában.

A tárlatot Török István festõmûvész 
nyitotta meg. Ugyanekkor került sor 
Kenyeres  Ivanka Za inat  c ímû 
verseskötetének bemutatójára is.

 
A magyar nyelven íródott versekbõl 

Elor Rózsa olvasott fel, a megzenésített 
szerb nyelvû versekbõl maga a szerzõ 
adott ízelítõt.

M i n d k é t  r e n d e z v é n y  s z é p  
élményekkel gazdagította a meg-
jelenteket.

                                    Kovács Mária
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készült pörkölt, halászlé, töltött káposzta, 
marhalábszár, marhatokány. De voltak 
érdekességnek és ritkaságnak számító 
ételek is, mint a cserépedényben fõtt 
sûrûbab vagy a  slambuc.

Különleges ételekkel érkeztek a 
tiszafürediek. Messzirõl észre lehetett 
venni gazdagon feldíszített fõzõhelyüket.
Slambucot, vagy öreglebbencset, pász-
tortarhonyát fõztek két bográcsban. Ezek 
hús nélküli egytálételek. De fõtt még a 
bográcsaikban szürkemarhapörkölt, 
csülökpörkölt és halászlé is.

Az ételeket nemzetközi zsûri bírálta 
el. Négy kategóriában osztottak díjat: 
ifjúsági, leves – halászlé, sültek és 
pörköltek. Az öttagú zsûri az ételeket 
nemcsak kész állapotukban látta, ugyanis 
a délelõtt folyamán betértek a sátrakba 
megnézni a közbeesõ mûveleteket is. 
Délután lett, mire meg is kóstolhatták a 
finomságokat. A verseny egyéni gyõztese 
Árok Mária felsõhegyi szakács lett 
marhapörköltjével. Rajta kívül még 21 
versenyzõt díjazott a zsûri, nagy 
örömünkre köztük volt a kispiaci Together 
ifjúsági civil szervezet is.

Egy órakor kezdõdött a  gazdag 
mûvelõdési mûsor, amelyet Sárkány Dóra, 
a Jókai Mór ME elnöke szervezett. 
Felléptek a kispiaci mesemondók, a 
Rozmaring Népdalkör, a hajdújárási Lifka 
Sándor ME, a királyhalmi Petõfi Sándor 
ME, a horgosi Mistical Kultúregyesület és 
a Bartók Béla Közmûvelõdési Egyesület 
táncosai, Fábián Mónika népdalénekes,   
Nagy  György  János szólótáncos. Karcagi 
Nagy Zoltán, a Duna Televízió Kíván-
ságkosár címû mûsorának elõadómûvésze 
magyar nótákat, csárdásokat és örökzöld 
dalokat énekelt, a Füredi Honleányok 
énekkara slágereket adott elõ. 

Május utolsó vasárnapja sok 
programot tartogatott a falubelieknek és az 
idelátogatóknak egyaránt. Pünkösd volt, a 
falu nyolcadikosai bérmálkoztak, a vásár 
is erre a napra esett és ezzel egyidejûleg 
szervezték meg Szerbiában elõször a 
Nemzetek Fõzõversenyét, amelyet Varbai 
Andrásnak köszönhetõen sikerült 
Kispiacra hozni. A rendezvény fõ szerve-
zõje a Lagzi Szervír, társszervezõje pedig 
Kispiac Helyi Közösség volt.

A zentai majorettek felvonulásával 
kezdõdött a rendezvény. Õk a Kis Ferenc, 
Kossuth Lajos és Arany János utcákon 
végigvonulva értek a fõzõverseny hely-
színére. 9 órakor a versenyzõkkel és zsû-
ritagokkal végigvonultak a vásártéren is.

Különbözõ kategóriában összesen 
113 csapat nevezett be. Legtöbben 
Vajdaság különbözõ helységeibõl jöttek, 
de szép számmal voltak magyarországi 
versenyzõk is. A megmérettetésre lelkes 
iskolások, szervezetek, vállalatok, baráti 
társaságok, hagyományõrzõ csoportok, 
családok vállalkoztak. A nemzeti 
összetétel is tarka volt, magyarok, szerbek, 
bunyevácok versenyeztek együtt a 
legjobbaknak  kijáró  elismerésért.

A versenyzõk különbözõ ételeket 
készítettek. Volt ott leves, különféle     

Nemzetek
FÕZÕVERSENYE HATÁROK NÉLKÜL
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Munkaakció a    
Kultúrotthonnál

Május 23-án a Jókai Mór ME tagjai 
kerítést festettek és nagytakarítást rendez-
tek a Kultúrotthon körül. A munka szinte 
egész nap tartott, és nagyon fárasztó volt, 
de megérte, mert a színben megújult 
kerítés teljesen új arculatot ad az 
épületnek. A férfiak elhordták az építési 
törmeléket és a földkupacokat. Befestettük 
a bejárati ajtót és a terasz faszerkezetét.

  

 A munkaakciót a helyi közösség, 
Kovács Róbert és a Globusz Vegyes-
kereskedés támogatta. Résztvevõk: 
Domonkos Éva, Fábián Jolán, Fábián 
István, Barsi Ella, Sárkány Dóra, Kovács 
Mária, Kovács Sándor, aki finom 
babgulyást fozött, Kovács Laura, Csikós 
Jolán, Dobó Jolán, Dobó Ilona, Mosó 
László, Almási Rozália, Calbert József, 
Holló Gizella, Német Eszter, Pálinkás 
Irén.

                                Sárkány Dóra

E s t e  l a k o d a l m a s  z e n é s z e k  
találkozójára került sor. A népes közönség 
jó hangulatáról az Eridanus, a Korona és a 
Nefelejts együttes gondoskodott.

A fõzõversenyen a hazai média 
számos képviselõje megjelent. Több újság 
is cikket közölt a rendezvényrõl, a televí-
zió közvetítette az eseményrõl készült 
riportot.

Több jeles személyiség is részt vett 
a rendezvényen. Itt voltak a községi ön-
kormányzat képviselõi,  Nyilas Mihály, 
Magyarkanizsa község polgármestere, 
Pásztor István a VMSZ elnöke, Pásztor 
Bálint a VMSZ köztársasági képviselõje 
és Maráci Nándor a DP köztársasági 
képviselõje is.

A szervezõk ezúton is szeretnék 
megköszönni a támogatást a Magyar 
Nemze t i  Tanácsnak ,  a  Község i  
Önkormányzatnak,  a  Vajdasági   Magyar
Szövetségnek,  a  VMSZ kispiaci  
a lapszervezetének,  a  KONTAKT 
magánvállalatnak és a CSÁSZÁR 
Vágóhídnak. Köszönet Barát Józsefnek és 
Attilának a villanyszerelésért, valamint 
Pásztor Bálintnak a segítõkészségért.

Büszkék lehetünk arra, hogy ez a 
rendezvény ilyen sok embert vonzott  Kis-
piacra. Jó volt végignézni az embereken és 
látni, hogy mindenki igazán jól érzi magát.
 

                                     Somogyi Mónika
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„Arra taníts ,  hogy önálló 
lehessek, hogy büszke lehessek 
magamra! Hogy elgondolkozzam rajta, 
hogy képessé váljak rá, hogy eldönthes-
sem, hogy véghezvigyem. Én magam! 
Mert ez az út vezet el a gyermeki lét 
végsõ céljához, a boldog felnõttséghez.”

A kispiaci óvodában állandóan pe-
zseg az élet. Április 25-én Ábrahám Edit 
óvónõ végzõs csoportja Versecen járt az 
Óvodások Nemzetiségi Találkozóján. 
Farsang címen gyermekjátékokat és 
dalocskákat mutattak be. A koreográfiát 
Szécsi Viktória készítette.

Egyirányban kb. öt órát utaztak az 
apróságok, de megérte! A verseci 
óvodában nagyon kedves és barátságos 
fogadtatásban volt részünk. Ezután nép-

viseletben vonultunk fel a Mûvelõdési 
Központig, ami külön élmény volt a 
gyerekek számára.

A lelkes kis csapat  23 gyerek  nagy 
izgalommal lépett színpadra. A fellépés 
remekül sikerült. Nagy tapsot kaptak a 
közönségtõl. A fellépés után minden 
gyerek kapott kitûzõt és rövid ujjú pólót, 
ezen kívül minden csoportot meg-
ajándékoztak egy szép faliképpel, amit a 
verseci óvodások készítettek és a gyerekek 
nagy örömére két szatyornyi édesség is a 
jutalom része volt.

Hazafelé fáradtan, élményekkel 
gazdagon szálltak fel az autóbuszra. 
Sokuknak még fél órára sem volt 
szüksége, hogy álomra hajtsa a fejét és 
elaludjon.

ÓVODÁNK HÍREI



Az óvoda ezúton is szeretne köszönetet 
mondani a helyi közösségnek a zenekar 
díjazásának kifizetéséért és azoknak az 
anyukáknak, akik idõt és fáradságot nem 
kímélve elkísérték a gyerekeket erre a 
hosszú útra, hogy segíteni tudjanak az 
ö l t ö z k ö d é s b e n  é s  a  k e l l é k e k  
elõkészítésében.

A következõ színpadra lépés már 
Kispiacon volt május 10-én, az I. Községi 
Gyermekcsoportok Néptánctalálkozóján, 
ahol a közönség nagy tapssal jutalmazta 
falunk legkisebbjeit. Május 15-én, a falu-
napi mûsorban szintén megcsillogtathat-
ták tehetségüket. Most már jele sem volt 
semmiféle lámpaláznak. Bátran, tele 
önbizalommal szerepeltek.

Utoljára június 4-én, Magyar-
kanizsán léptek közönség elé a  
Gyöngyszemeink elnevezésû rendez-
vényen. Úgy gondolom nem véletlenül 
zárták õk a mûsort, hiszen mindig a 
legjobbakat hagyják a végére!

Ezzel lezárult  az óvodások 
fellépéseinek sorozata. Egy óvodás 
megkérdezte: „Óvó néni, ezzel a 
szerepünkkel bejárjuk az egész világot?” 
Hát igen! Óvodás szemmel nézve azt 
hiszem, bejártuk!

Sajnos három év után idén elmaradt 
a jótékonysági óvodabál. De így is volt egy 
egyesület és egy vállalat, amelyik nem 
feledkezett meg rólunk. A Mini Tejüzem 
tulajdonosa,  Sárkány Jenõ és  a  
Vadászegyesület 10-10 ezer dinárt 
adományozott az óvodának, amelybõl 
t ö b b f u n k c i ó s  f é n y m á s o l ó g é p e t  
vásároltunk, amire már nagyon nagy 
szükségünk volt.

A támogatóknak ezúttal is szeret-
nénk köszönetet mondani  nagylelkû 
támogatásukért.

M á j u s  2 - á n  a  m e s e m o n d ó  
versenyen Szenci Rita képviselte a 
nagycsoportot. Zelk Zoltán Három rigó  

meg egy róka címû meséjét mondta el. Egy 
gyönyörû könyv és oklevél lett a jutalma. 
Mindannyian büszkék lehetünk rá.

Kirándulni is voltak az óvodások a 
kispiaci Vadászháznál. Traktorral 
utaztunk, ami nagy élményt jelentett. 
Mindkét csoport óvodásai,  46 gyermek és 
az óvó nénik,  elfértek a pótkocsin. Csupa 
mosolygós gyermekarccal találkozhattak 
a falu emberei, akik láttak bennünket. A 
gyerekek kötelet húztak, futóversenyt 
rendeztek, rovarokat, agyaggalambokat 
gyûjtöttek. Nagyon jól érezték magukat.

Június 12-én tartalmas mûsorral el-
búcsúztak a nagycsoportosok az óvodától 
és az óvó nénitõl. 

Vándortarisznyájuk színültig telt  
szeretettel, megértéssel, kedvességgel és 
sok-sok tudással, amit az óvodában 
kaptak. Hangos szóval énekelték a 
„Kedves óvodám, sok víg nap után, itt a 
búcsúnap, indul a csapat” kezdetû 
dalocskát. Óvó nénijük fájó szívvel, féltõ 
szeretettel engedte útjukra õket. Ez az élet 
rendje. Minden óvodásból egyszer iskolás 
lesz. A kiscsoportosokat pedig õsszel újra 
várja az óvoda.
„A pedagógus király lehet a gyermek 
b i r o d a l m á b a n ,  h a  n e m  c s a k  
törvényeket talál ki, hanem figyelembe 
veszi a gyermek törvényeit is” (Ancsel 
Éva)
                                      Ábrahám Edit
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Sakkverseny az 
iskolában

Véleménykutatási szándékkal 
hirdettünk meg a felsõsök részére egy 
sakkversenyt a kispiaci iskolában. 
Szerettük volna látni, van-e érdeklõdés ez 
az aktív és kreatív gondolkodást igénylõ 
szellemi sport iránt.

Úgy gondoltuk, a felnõtté válás e 
szakaszában a gyerekek igénylik a 
szellemi kihívást. Izgatottan vártuk a 
kölcsönkért sakktáblákkal és sakk-
órákkal, vajon lesz-e elegendõ érdeklõdõ. 
Egyáltalán meg tudjuk-e tartani a 
versenyt? És jött a meglepetés. Húsz 
tanuló jelentkezett!

Rövid ismertetõ után jött maga a 
verseny. Az volt csak az igazi látvány! A 
résztvevõk lázas izgalommal igyekeztek 
teljesíteni, és aki elõbb befejezte a 
játszmáját, az szaladt a még folyamatban 
levõket figyelni. Kipirult arcok, csillogó 
szemek, a rövid szünetekben élmény-
beszámolók, ki hogy diadalmaskodott és 
ki hol nézett el valamit. Ezek a gyerekek 
nagyon tudtak lelkesedni! Az egészséges 
izgalom a verseny végéig csak fokozódott. 
Az utolsó pillanatig nem lehetett tudni 
milyen lesz a helyezési sorrend. Végül az 
is kialakult, de jellemzõen kiegyen-
súlyozott volt a mezõny.

A végsõ sorrend:
1. Hajbel Huanita     5,5 pont
2. Kovács Kapolcs    5,5 pont
3. Kovács Evelin       5    pont
4. Kovács Ármin       5    pont

Örömmel töltötte el a szervezõket, 
hogy a verseny még napokig téma volt az 
iskolában.

Tekintettel a minden várakozást  fe-
lülmúló érdeklõdésre, a ballagás után 

megszerveztünk még egy versenyt. Ezen 
13 tanuló vett részt, mert sokan a záró 
osztályzatok javításán dolgoztak.

         Ennek végeredménye így alakult:
1. Kovács Ármin          5    pont
2. Hajbel Huanita        5    pont
3. Grubanov Nenad     4,5 pont

Zárószóként  annyi t  lehetne 
e lmondani ,  hogy a  két  verseny 
ékesszólóan bizonyította, a továbbiakban 
fokozott figyelmet kell szentelni a sakk-
nak. Nemcsak versenyek formájában, 
hanem iskolai szakkör megalakításával is. 
Netán elhinteni a magvát egy kispiaci 
sakk-klub  megalakításának.
                                              matek

FELHÍVÁS

2009. július 19-én, vasárnap 14 órai 
kezdettel a MACKÓ vendéglõben sor 
kerül
KISPIAC EGYÉNI SAKKBAJNOK-
SÁGÁRA
amelyre minden kispiaci sakk-kedvelõt 
szeretettel várunk.

Fõbb tudnivalók:
-a benevezési díj 200 dinár, ennek 90 

%-a képezi a díjalapot (1. díj a befolyt 
összeg 50%-a, 2. díj 25%, 3. díj 15%)

-2x15 perces partik lesznek, sakkóra 
használata kötelezõ!

-a jelentkezok számától függõen vagy 
mindenki mindenkivel játszik, vagy 
hétfordulós svájci rendszerû torna lesz

-a táblákat és a sakkórákat a szervezõk 
biztosítják

-benevezni és a benevezési díjat 
befizetni legkésõbb július 18-án lehet a 
Mackó vendéglõben

- a  torna 14 – 18 óráig tart.
Ha szeret sakkozni, ne mulassza 

el, élvezni fogja!
          Szervezõk



Pálinkás Szabolcs  kiscsoport 

Szél Tamás        nagycsoport

Kórász Natália       1. osztály

Szarvas Bernadett    2. osztály

Somogyi Anett        3. osztály

Bíró Viktória           4. osztály
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