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   Azért írok Kiss-Iván Anna tanárnőről, mert ismerem, és ha elhangzik az a szó, hogy 

Pöttömszínpad, rögtön az ő neve jut eszembe, és a vidámság. Szinte mindenki ismeri 

Horgoson, ebben a kis faluban. 

   A Tanárnő Győrben született 1955-ben János Anna néven. Horgoson ment férjhez. Szerette 

a gyerekeket, ezért úgy döntött, hogy tanítással fog foglalkozni. Újvidéken fejezte be a 

tanulmányait a Magyar Tanszéken. Pályafutása kezdetén Magyarkanizsán a Mezőgazdasági 

Középiskolában kezdett dolgozni, majd a horgosi általános iskolában tanított nyugdíjba 

vonulásáig. Házasságából két leánya született és immár két unoka boldog nagymamája. 

Különféle kiállításokat, táborokat és rendezvényeket szervezett, többek között a lucázást, a 

farsangi felvonulást, a pünkösdi király és királynő választását. Tehetséges diákjait 

versenyekre készítette fel. A versenyző diákok pedig számos díjjal tértek haza. A horgosi 

gyerekek visszatérő vendégei lettek egy-egy rendezvénynek, mint például az évente 

megrendezett mesztegnyői Kárpát-medencei Ifjúsági Honismereti Találkozónak. A diákjaival 

elsőként szerkesztette meg az iskolai újságot. A falusi újságok szerkesztésében is részt vett. A 

népi hagyományok ápolása fontos része volt tanári munkájának. Megszervezte a Luca-napi 

játékokat. A tanárnő a hagyományok ápolásával közel hozta a gyerekekhez a magyar népi 

kultúrát. A Szüreti napok keretében megrendezte a hagyományőrző kiállítást, ami szorosan 

kapcsolódott a falusi élet mindennapjaihoz, szokásaihoz. Több mint 30 éven keresztül 

szervezte, vezette, képviselte diákjaival az amatőr színjátszást Horgoson. 1986-ban alapította 

meg a színjátszó csoportot. Kezdetben az volt a nevük, hogy „Addig élnek, amíg meg nem 

halnak”. Egy bábelőadást adtak először elő, János Vitéz feldolgozásával. Annyira megtetszett 

a gyerekeknek a színpadi játék, hogy később Pöttömszínpad néven folytatták tovább a 

színjátszást. A községi diákszínjátszót is megálmodta. A magyarországi Weöres Sándor 

diákszínjátszó fesztiválon elsők lettek. A Pöttömszínpad neve ismert és népszerű lett. Az 

évente szerveződő versenyeken többször örülhettek a legjobbnak járó helyezésért. Nyugdíjba 

vonulása óta két fiatal tanártársa vezeti a csoportot, Horvát Hilda és Kozma Rita. Én is tagja 

vagyok a Pöttömszínpad csapatának, számos helyen felléptünk már, és mindig jobbnál-jobb 

helyezéseket értünk el. Most a Pál utcai fiúkat adjuk elő. Büszke vagyok rá, hogy tagja 



lehetek a csapatnak, és örülök, hogy megismerhettem Kiss-Iván Anna tanárnőt. Rengeteget 

segített már a színdarabokban, hogy a darabot sikeresen előadjuk. 

   A mesztegnyői táborba mindig elkísért, vagy ott várt bennünket. Ilyenkor egy hétig 

foglalkozott velünk, játszottunk és sok mindent tanultunk tőle. A tavalyi táborban vele volt 

egyik unokája, akire mindannyian szívesen vigyáztunk, és nagyon jól szórakoztunk.  

Sajnálom, hogy nem sikerült vele több időt eltöltenünk, de remélem, hogy jövőre lesz 

alkalmunk újra együtt táborozni. 
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