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Megszülettél, Uram!

Megszülettél, Uram! Te, az Örökkévaló, aki mindöröktõl vagy és létezel. Te, az Egyetlen Egy és Örök.
„Mert ezer év elõtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt. Vagy annyi, mint egy éjjeli õrállás.” (Zsolt. 90.4)
S mégis belépsz az idõbe. Te, aki nem függsz az anyagtól. „Jézus eljött a zárt ajtón át, megállt középen és így
szólt: „Békesség nektek!” (Jn 20,26) Mégis egy leszel közülünk, emberi testet öltesz magadra. Valóságos Isten,
valóságos ember lettél.
Még születésednek sem igazán örültünk (Betlehem). Kizártunk otthonainkból. Nincs hely számodra a
szívünkben. Elfogadtad az istállót, és örömmel szenderültél el születésedet követõen a barmok jászlában, amint
Édesanyád megfürdetett, elsõ ruhádba öltöztetett és betakart.
Igen, ha nem is örülnek Neked az emberek, de azért van, aki Téged mindenkitõl jobban szeret. Mennyei
Atyád, aki értünk tanúsított szeretetébõl, a mi megváltásunkért és üdvösségünkért nekünk adott, és Édesanyád,
aki megszült, hogy megválts minket – szabaddá tegyél a bûnös, istentelen élettõl. Anyánk, Szûz Mária,
Nagyasszonyunk, fogd meg gyermeki kezünk, és vezess minket Szent Fiadhoz, Jézus Krisztushoz!
Bárcsak mi is a pásztorok, vagy a napkeleti bölcsek lennénk, akik születésedet komolyan vették!
Szeretnénk boldogok lenni! A pásztorok azok voltak, mert hittek az angyaloknak: „Dicsõség a
magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek.” (Lk 2,14) A napkeleti bölcsek is
örömmel tettek eleget az Írásoknak, és az angyal figyelmeztetését is komolyan vették.
De mi az, amit a XXI. század embere komolyan vesz? A napi események, a hírek, az árfolyam, az árak, a
politika, a felebarát bukdácsolása, vagy…?
Jelent-e még emberi szívünknek valamit: „És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig.” (Mt
28,20)
Betlehemi kisded, Názáreti Jézus, segíts hinnünk: „Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és
terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket.” (Mt 11.28)
Köszönjük, hogy minden évben Karácsony napján, születésedre emlékezve, köszöntve Téged, merünk
még hinni az emberi szív megbékélésében.
Boldog Karácsonyi ünnepeket és békés, kegyelmekben gazdag újesztendõt kívánok minden kispiaci
lelki gyermekemnek, akikért fáj a szívem, amikor látom vérezni szívüket az evilági élet gondjai miatt, és velük
együtt örvend, amikor látom lelkükben, Uram, a beléd vetett hitüket.
Széll József, lelkipásztorotok
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BESZÁMOLÓ
KISPIAC HELYI KÖZÖSSÉG 2011-ES ÉVI MUNKÁJÁRÓL
-Adómemóriás pénztárgépet vásároltunk
a vásár legális mûködtetéséhez.
-Január 28-án részt vettünk Mezõgecsén
(Ukrajna) az ott megrendezett Nemzetközi
Böllérfesztiválon.
-Útjavítás zúzott kõvel a Suplyáki és a
Szabadkai utcában ( Tartományi Mezõgazdasági
Titkárságtól nyert 2 millió dináros pályázati
pénzbõl).
-Homokháti Kistérség jubiláris közgyûlése az Evitában (házigazda a kispiaci helyi
közösség).
-Sógor utcában a vízelvezetés
megoldása: beton kanális elemek-kõlyukak
lerakása, bejáratok betonozása, Kincstár
utcában beton gyûrûk lerakása ( kb. 4,5 millió
dinár értékben Magyarkanizsa Község
pénzelésébõl).
-Nagy Abonyi Szilvesztertõl Apró
Gáborig vízelvezetõ csatorna kiépítése betonhidakkal, kb. 800 méter kanális ( 1,5 millió dinár
Magyarkanizsa község, 300.000,00 dinár
Kispiac Helyi Közösség eszközeibõl).
-A Testvériség-egység utca egy részének
zúzott kõvel való lefedése a VOJPUT
kivitelezésével ( 180.000,00 dinár és 120.000,00
dinár).
-Kispiac település 800 éves
fennállásának megünneplése, kétnapos falunapi
rendezvénysorozat Szalatornyán és Kispiacon.
-Pusztaegyháztól Kispiacig címû
monográfia megjelentetése.
-Nemzetek Fõzõversenye, Testvértelepülési Egyezmény aláírása Mezõgecsével.
-Forgalmi rend megváltoztatása a Biacs
saroknál.
-A Tartományi Energetikai Titkárságnál
nyertünk 2.9 millió dinárt a válykosgödrök
szanálására, amelybõl két utat és három hidat
tudtunk rendbe hozni. Ehhez a projektumhoz a
Magyarkanizsai Önkormányzat mezõgazdasági
alapja 780.000,00 dinárral járult hozzá.
-Részt vettünk testvértelepüléseink
rendezvényein (Öttömös, Nagymágocs).
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-Határon átnyúló pályázaton vettünk
részt falugondnoki képzéssel, melynek
lebonyolítója Kispiac Helyi Közösség volt. A
képzés februártól júniusig tartott.
-Parlagfû irtási akció (fûnyírót, motoros
fûrészt, trimmert, 40 liter totál gyomirtót
vásároltunk az erre a célra jóváhagyott
pénzeszközökbõl).
-Vásári sokadalom és a Tanyaszínház
vendégszereplése.
-A helyi közösség épületének beltéri
meszelése.
-A tókanyar és a sportpálya (régi piactér)
kivilágítása.
-Aszfaltozás az Ady Endre utcában,
hirdetõtáblák újrafestése és két új tábla
elhelyezése.
-A Horgosi út és Testvériség-egység utca
javítása, a Szabadkai út gréderezése.
-Részt vettünk a Tartományi Mezõgazdasági Titkárság pályázatán (2 millió dinárt
nyertünk ismét).
-A pályázatokon való részvétel
érdekében tervdokumentációt készíttetünk a
ravatalozó elõtti kibetonozott rész lefedésére, a
helyi közösség épületének bõvítésére és a
vásártéren egy nagymázsa kiépítésére.
-A Kultúrotthon két homlokzati
ablakának és bejárati ajtójának cseréje a
magyarkanizsai mûvelõdési tárca segítségével.
-A helyi közösség a 2011-es évben a
következõ, falunkban mûködõ egyesületeket,
intézményeket támogatta:
Október 10. Általános Iskola, Gyöngyszemeink
Iskoláskor Elõtti Intézmény, Jókai Mór ME,
Mozgalom Kispiacért civil szervezet, Together
ifjúsági civil szervezet, Körös Horgászegyesület, CHEF Vajdasági Hagyományõrzõ és
Gasztronómiai Egyesület, Kyokushin Karate
Klub, Rhytmical Dance Club, Alapfokú
Zeneiskola, kispiaci egyházközség, Vöröskereszt, Községi Tûzoltó Egyesület, Szociális
Központ, Vadászegyesület.
Szarapka Ede
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Aszfaltozás az Ady Endre utcában
2010 tavaszán a polgárok jogosan
panaszkodtak az Ady Endre utca rossz állapotára. A
rengeteg csapadék és a belvíz miatt az utca egy része
teljesen járhatatlanná vált. A helyi közösség az út
minõségén zúzott cseréppel és homokkal próbált
javítani. A tartománytól megnyert pénz az
aszfaltozásra viszont nem érkezett meg. Hiába
ígértük az embereknek, hogy õszre, majd tavaszra
megérkezik, a pénz a mai napig nem jött meg.
A magyarkanizsai önkormányzat felmérve a helyzet
komolyságát, 2011 õszén saját eszközökbõl megkezdte azt a programot, amely által minden helyi közösség területén egy-egy utca aszfaltburkolatot kap.
Nagy örömünkre a Vojput munkagépei az
elsõk között Kispiac területén kezdtek dolgozni. A
munkálatok során kiásott földet utak töltésére
használtuk. Rövid idõn belül a gondosan elõkészített
alapra mintegy 6,8 millió dinár értékben aszfalt
került. Az aszfaltút mentén vízelvezetõ árok készült,
az út széle pedig el lett simítva.
Mindazokat, akik részt vettek az Ady Endre
utca aszfaltozásában, egy szerény ebéddel
vendégeltük meg a kispiaci Zvezda Vadászegyesület
épületében. Az ünnepi ebédhez hozzájárultak:

Bogdán Ferenc és Eszter (100 euró), Tonkoviæ Stipan
(30 kg-os malac), Vadászegyesület (teremhasználat),
Sárkány Tibor és Márta (fõzés), Varga Mihály (a birka
beszerzése és megnyúzása).

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak az utcabeli asszonyoknak, akik kalácsot és
meleg teát, kávét biztosítottak a Vojput alkalmazottainak.
Bízom benne, hogy tavasszal szintén egy
ilyen sikeres útavatóról tudok beszámolni.
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Fellendülõ táncos élet Kispiacon
Az elmúlt három évben példamutató
kulturális fellendülés kezdõdött Kispiacon. A
szakmaiság jelenléte, valamint az áldozatos és kitartó
munka, a szülõk rendíthetetlen támogatása, a tagok
elszántsága és verejtékes munkája által a délvidéki
kultúra egyik bástyája látszik kiemelkedni onnan,
ahol hosszú ideig parlagon hevert minden.
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Az egyik legnépesebb szakcsoport a
néptáncosoké, akik hamar belopták magukat a
közösség szívébe, és szinte egy szempillantás alatt a
vajdasági gyermek táncház mozgalom ismert és egyik
legszimpatikusabb gyermektánc csoportjává váltak.
A Mákvirág, a Göncöl valamit az Árvalányhaj
tánccsoportok neve már beivódott úgy a kispiaciak,
mint a régió köztudatába.
Egész évben határozott és célratörõ munka
jellemzi a táncosok munkáját. Az egyesület elnöke,
Sárkány Dóra, valamint a csoportok mûvészeti
vezetõje, Brindza Teréz és az elnökség fáradságot
nem ismerve próbálnak minden feltételt biztosítani a
mûködéshez. Szécsi Zsolt szakmaiságának munkája
járja át a táncpróbák kiegyensúlyozott, vidám de
csöppet sem könnyû perceit, óráit. A nagyon
tehetséges és szorgalmas táncosok példamutató
hozzáállásról tanúskodnak. Nagyon sok
táncpedagógus irigykedve tekint a Kispiacon
fellendülõ mûhelymunkára.
Remélhetõleg a felfelé ívelõ fejlõdés nem
szakad meg, és törekvéseink még jobban összefogják
a mûkedvelõ kispiaci közösséget.
Szécsi Zsolt
2011 december
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Pro Urbe díjasunk
Október 20-án, a község napján került sor a
városért díjak kiosztására. Idén elõször nem a
képviselõ-testület díszülésén, hanem nyilvánosan, a
Mûvészetek Házában adták át az elismeréseket
ünnepi mûsor keretében.
A Pro Urbe – A városért díjat azok kaphatják
meg elõzetes jelölés alapján, akik kiemelkedõ
munkájukkal jelentõsen hozzájárultak a község
szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek
gyarapodásához, és ezzel öregbítették a község
hírnevét.
Kispiacról ezt a rangos elismerést az idei
évben Kovács Mária vehette át.

Ugyanebben az évben kapcsolódott be a
magyarkanizsai Szociográfiai Mûhely munkájába, és
alakította meg falunkban a hagyományõrzõ
csoportot, amely az õ vezetésével mûködik.
Állandó munkatársa a Kispiaci Hírmondó
címû újságnak.
Eddig öt kötete jelent meg. Örökség címû
kötete szociográfia, verseskötete Ha én madár volnék
címmel jelent meg, Kispiac oktatástörténetét Kispiaci
apró mécslángok címmel jelentette meg. 2010-ben
jelent meg Élet a bombák alatt címû kötete, amely
napló formájában rögzíti a bombázások 77 napjának
kispiaci vonatkozásait. Hosszú évek óta tartó

Kovács Mária Kispiacon született 1942-ben.
Az általános iskolát is ebben a faluban végezte, majd
miután Zentán befejezte az ápolónõi iskolát, a helyi
egészségházban kezdett dolgozni, ahonnan 1994-ben
ment nyugdíjba.
A hatvanas évektõl aktívan részt vett a falu
életében. 1966 óta, az alapítás évétõl a Jókai Mór
Mûvelõdési Egyesület tagja. 1966–1996-ig az
egyesület titkára volt, 2011 januárjáig vezetõségi tag.
Õ a Rozmaring népdalkör vezetõje.
1971 óta vezeti a falu könyvtárát, hosszú
évekig társadalmi munkában.
1982-tõl több éven keresztül a Vöröskereszt
helyi szervezetének elnöke volt.
2003 óta a Caritas tagja.
1997-ben kezdte tudósítani az Új Kanizsai Újságot,
melyben rendszeresen jelentek meg tudósításai
minden fontos kispiaci eseményrõl.

gyûjtõmunkájának eredménye Kispiac monográfiája,
amely 2011-ben jelent meg Pusztaegyháztól
Kispiacig címmel. Társszerzõje az Adryántól
Adorjánig címû szociográfiai kötetnek.
2002 óta jelennek meg írásai a Bácsország
honismereti szemlében.
Társadalmi munkája elismeréseként 2008ban Kispiac Helyi Közösség tanácsa neki
adományozta a Kispiacért Emléklapot.
Szociográfiai kutatásait folyamatosan végzi.
Fontosnak tartja, hogy az utókor megismerje az
elõdök életét, szokásait, ünnepeit, hagyományait.
Olyan településeket igyekszik megmenteni a feledés
homályától, mint Ustorka, ahol mára már csak néhány
romos tanya õrzi az egykor élt élet emlékeit.
A díjhoz szívbõl gratulálunk, a további
munkához pedig kitartást és jó egészséget kívánunk!
Sárkány Dóra

Kispiaci Hírmondó
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V. Nemzetközi Népzenei Találkozó Kispiacon
A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület
szervezésében október 23-án, vasárnap a
Kultúrotthonban került sor az V. Nemzetközi
Népzenei Találkozóra. A jeles rendezvényen
részt vett a törökkanizsai Tiszagyöngye
Mûvelõdési Egyesület, a zentai Tópart
Mûvelõdési Egyesület, a tornyosi Ady Endre
Mûvelõdési Egyesület, a horgosi Bartók Béla
Közmûvelõdési Egyesület, a ludasi Ludas
Matyi Mûvelõdési Egyesület, valamint a helyi
Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület Rozmaring
népdalköre. A rendezvény fõszervezõje
Sárkány Dóra volt, a mûsort Nagy Sándor
vezette.

Sárkány Dóra, a mûvelõdési
egyesület elnök asszonya a résztvevõkkel
kapcsolatosan elmondta, egyesületük
szorosan együttmûködik, és barátságot ápol
ezekkel a községi és környékbeli mûvelõdési
egyesületekkel, valamint nemzetközi
kapcsolatokkal is büszkélkedhetnek. A
szervezõk az utolsó pillanatban tudták meg,
hogy a magyarországi Földeáki népdalkör
nem tud megjelenni a rendezvényen, így
sajnálatos módon õket nem tudták vendégül
látni.
6

Elmondása szerint rendezvényük célja az,
hogy ápolják az õseink által ránk hagyott
népdalkincset, hogy barátkozzanak, és
megismerjék egy-egy közösség változatos
népdalvilágát: "Hisz a népzene szájról-szájra
való hagyományozása által egy-egy dallam
más szöveggel, egy-egy szöveg kis
változással és más dallammal csendül fel."
A Rozmaring népdalkörnek szerepe és
jelentõsége az egyesületben tehát az, hogy
kapcsolatokat építsen, és ápolja a népzenei
hagyományokat. Tagjai nagyon aktívan
dolgoznak, szinte minden hétvégén részt
vesznek népzenei találkozókon, vagy teadélutánokon. 15 éve
tevékenyen részt vesznek
a mûvelõdési életben és
az egyesület munkájában, ugyanis
májusban ünnepelték 15
éves évfordulójukat.
A további tervekkel
és célokkal kapcsolatosan az elnök asszony
elmondta, hogy bár
szerény körülmények
között dolgozik az
egyesület, de a vezetõség
fontosnak tartja a
népzenei találkozókat, és
törekszik megteremteni a
szervezéshez szükséges
feltételeket.
Minden
pályázati lehetõséget
igyekeznek megragadni.
Az idén ezt a rendezvényt a Szekeres László
Alapítvány közvetítésével a Bethlen Gábor
Alapkezelõ Zrt. támogatta.
A találkozó résztvevõi emléklapot és
szerény ajándékként kerámiatárgyat kaptak.
Az ünnepséget vidám hangulatú vacsora
zárta, amit az egyesület aktivistái készítettek a
Chef Vajdasági Hagyományõrzõ és
Gasztronómiai Egyesület elnöke, Varbai
András irányításával. Közös tánc és éneklés
tette feledhetetlenné az estét.
Papp Melinda
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III. Benedek Elek mesemondó verseny
Október 26-án, szerdán harmadik alkalommal
rendezte meg a Jókai Mór ME a Benedek Elek mesemondó versenyt a kispiaci Október 10. Általános
Iskolában. A mûvelõdési egyesület elnök asszonya
Sárkány Dóra üdvözölte a lelkes gyerekcsapatot, a
felkészítõ tanárokat és a közönséget.
A mûsor bevezetõjeként a mesemondó
verseny névadójáról, Benedek Elekrõl mesélt a
gyerekeknek. Benedek Elek magyar népmesegyûjtõ
volt és meséket is írt. A Magyar Olvasástársaság 2005
tavaszán felhívással fordult azokhoz, akik számára
fontos a népmese fennmaradása, hogy csatlakozzanak ahhoz a kezdeményezéshez, miszerint
szeptember 30-a, Benedek Elek születésnapja, legyen
a magyar népmese napja. Az õ tiszteletére nevezte el
az egyesület ezt a megmérettetést Benedek Elek
mesemondó versenynek. Megtudhattuk tõle, hogy 33
versenyzõ vesz részt a versenyen, és mivel a kispiaci
iskola nem nagy iskola, ezt szép eredménynek
minõsítette. A versenyen elhangzott szövegek
nagyrészt népmesék voltak Benedek Elek
gyûjtésébõl.
Sárkány Dóra buzdító szavai után vette
kezdetét a megmérettetés: csoportonként követték
egymást a gyerekek az elsõ osztályosoktól a
hetedikesekig.
A mesemondókat a felkészítõ tanárok
értékelték. Döntésüknél fontos szempont volt az
elõadásmód, hogy mennyire tudták átélni a
tolmácsolt szöveget. Szövegértés szempontjából
megfelelõen hangsúlyozták-e, érthetõen mondták-e a
szöveget? Eredményhirdetéskor a zsûri nem
rangsorolta a gyerekeket, hanem különdíjakat osztott
a legjobbaknak. Sok szereplõt jónak ítéltek meg,
azonban minden osztályból kiemeltek néhány
tanulót, akik kiemelkedõ teljesítményükért
könyvjutalomban részesültek. A többi résztvevõ
munkájának és lelkes törekvésének egy kis édesség
volt a jutalma.
Az I. osztályból Huszár Mónika, Dobó
Nikoletta, Farkas Anett, Somogyi Ákos, Sörös
Debóra és Fábián Zsuzsanna vett részt a versenyen.
A különdíjasok pedig Jakus György és Nagy Sarolta
voltak. Felkészítõjük Tillinkó Judit tanítónõ.
A II. osztályból Szarvas Izolda, Dobó Petra, Dózsai
Evelin, Katona Norbert, Huszár Viktória, Nagy
Torma Fruzsina, Fodor Lehel, és Ágoston Bálint
elõadását hallhatta a közönség. A különdíjasok
Vojnák Anikó és Kovács Dominik voltak.
Felkészítõ tanáruk Sárkány Dóra tanítónõ.
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A III. osztályból Szebenyi Zsolt, Szenci Rita,
Pernyész Bettina, Apró Barbara szerepelt,
különdíjban Kovács Réka részesült. Felkészítõjük
Csõke Melinda tanítónõ.
A IV. osztályból Nagy Torma Zsuzsanna és
Kovács Laura adott elõ egy-egy népmesét, a
különdíjas Domonkos Anna volt. Felkészítõjük
Farkas Enikõ tanítónõ.
Kávai Bózsó Ildikó magyartanárnõ
felkészítésével az V. osztályból Gyalus Roland és
Dongó Mirella, míg a VI. osztályból Nagy Torma
Julianna, Domonkos Bianka, és Pernyész Viktor
versenyeztek, különdíjasok Somogyi Anett és Fodor
Máté voltak. A VII. osztályból Smith Viktória
szerepelt, különdíjat pedig Teleki Gábor kapott. Az
értékelést követõen minden résztvevõ átvehette
jutalmát, majd a különdíjasok közös fotózása zárta a
mûsort.

Sárkány Dóra elmondta, hogy a Jókai Mór
Mûvelõdési Egyesület vezetõsége a 2009-es év
folyamán életbe léptett egy új programot, amellyel a
gyerekekhez közelebb szerették volna hozni az
irodalmat, hogy ez által szorgalmasabban járjanak
könyvtárba, és többet olvassanak. Ezt a célt szolgálja
a Benedek Elek mesemondó verseny mellett a Lázár
Ervin prózamondó verseny és a „Szépen magyarul,
szépen emberül” mottóval meghirdetett
szavalóverseny kezdeményezése is.
Gratulálunk a résztvevõknek, és további
sikereket kívánunk a szervezõknek e jelentõs,
kultúraápoló és irodalombarát versenysorozat
megvalósításához!
Papp Melinda
2011 december
7
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A kispiaci Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület
fennállásának 45. évfordulója
Október 29-én, szombaton ünnepelte a Jókai
Mór Mûvelõdési Egyesület fennállásának 45.
évfordulóját. Az egyesület elnök asszonya, Sárkány
Dóra köszöntötte az est vendégeit - Nyilas Leonov
Anitát, a község tanács mûvelõdéssel megbízott
tagját, Szarapka Edét, Kispiac Helyi Közösség
elnökét, Nikièiæ Gorant, az Október 10. Általános
Iskola igazgatóját, az egyesület egykori elnökeit,
jelenlegi és egykori tagjait, támogatóit és mindenkit,
aki jelenlétével megtisztelte a rendezvényt. A mûsort
Nagy Sándor vezette.
Sárkány Dóra ünnepi beszédében foglalta
össze a rendezvény jelentõségét az egyesület és a falu
életében. Ez alapján átfogó képet kaphattak a
jelenlévõk a Kispiac mûvelõdési életét meghatározó
egyesület múltjáról.

Megtudhattuk, hogy a Jókai Mór Mûvelõdési
Egyesület 45 éve, 1966. október 29-én alakult. Az
alakuló gyûlés jegyzõkönyve arról tanúskodik, hogy
égetõ fontosságú volt a kultúrkör megalakítása, mert a
falubeliek igényelték a kulturális rendezvényeket, és
az ehhez szükséges terem adott volt. Az alapító tagok:
Szabó Margit, Kovács Mária, Borsos Katalin,
Vörös Rózsa és Bencsik István voltak. Kezdetben
két szakcsoport mûködött, a könyvbarátok és a
színjátszó csoport. A színjátszók Szabó Margit
tanítónõ vezetésével nagy sikereket értek el. A
könyvtár mozgó könyvtárként funkcionált, így a
könyvbarátok a Kanizsáról hozott könyvek közül
válogathattak maguknak olvasnivalót. Az 1970-es
évektõl már sikeres néptánccsoporttal büszkélkedhetett a falu Szabó Margit irányításával, és a
kispiaci Jókai Kultúrkör a község egyik legsikeresebb
egyesületévé vált a néptánc terén.
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Elmondása szerint voltak hullámvölgyek az
egyesület múltjában, „mikor romokból kellett
építkezni”, és harcot kellett vívni a fennmaradásért.
Azonban mindig voltak elhivatott és szolgálatkész
emberek, akik újult erõvel és hittel újjáélesztették a
kultúrkört. Mindenki számára példaértékû Sárkány
Dóra hitvallása, miszerint: „Menni és meg nem
inogni, mert aki meginog, kiesik a sorból és elmarad.
Nekünk pedig nagyon sok feladatunk van még!” Az
egyesület jelenlegi vezetõsége ezzel a hitvallással
kezdte meg munkáját 2009-ben. Ennek
bizonyítékaként az egyesület a következõ
szakcsoportokban tevékenykedik: Rozmaring
népdalkör, Göncöl néptánccsoport, Árvalányhaj
néptánccsoport, Selyemfonál kézimunkacsoport,
hagyományápoló szakcsoport, olvasókör, kézmûves
mûhely, fotó és videó szakkör és társastánc csoport. A
tagság 130 aktív tagot számlál. Vezetõsége több
nagyszabású rendezvényt bocsátott útjára: a
kiszehajtást és farsangi mulatságot, a Községi
Gyermekcsoportok Néptánctalálkozóját, a
Nemzetközi Népzenei Találkozót, a Fénykút
hagyományápoló élménytábort, a Benedek Elek
mesemondó versenyt, a hagyományos disznóvágás és
disznótort, a „Szépen magyarul, szépen emberül”
mottóval meghirdetett szavalóversenyt és a Lázár
Ervin prózamondó versenyt. Az egyesület minden
évben részt vesz a Durindón és a Kõketánc
elnevezésû néptánc és népzenei fesztiválon, valamint
a Gazdag Ág hagyományápoló vetélkedõn. Baráti
viszonyt ápol, és sikeresen együttmûködik a községi,
környékbeli és külföldi mûvelõdési egyesületekkel is.
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Mivel a Kultúrotthon 1966-ban épült, ezért
felújításra szorult. A Tartományi Nagyberuházási
Alap támogatásával az egyesületnek 2009-es év óta
sikerült a konyhai részt felújítani, valamint a tavalyi
év folyamán Magyarkanizsa Önkormányzatának
pályázatán nyert pénzbõl és a helyi közösség
donációja által sikerült a nagyterem ablakait
kicserélni, és így nagymértékben csökkenteni a
hõveszteség problémáját a téli idõszakban.
Sárkány Dóra beszédének befejezéseként
elmondta, hogy a mûvelõdési egyesület vezetõsége
ezt a jeles évfordulót köszönetképpen, az egyesület
ajándékaként szervezte meg minden kedves
jelenlévõnek, hogy osztozzanak örömükben, és
együtt emlékezzenek meg az egyesület dicsõséges
vagy a fennmaradásért küzdõ éveirõl, ami erõt és
ösztönzést adhat jövõbeli terveik megvalósításához.
Ezután a helyi közösség elnökének, Szarapka
Edének ünnepi köszöntõjét hallhattuk, melyben
büszkén beszélt Kispiac összetartó közösségének
áldozatos munkájáról, a kitûzött célokról és az eddig
elért eredményekrõl, valamint további sikereket
kívánt a 45 éves mûvelõdési egyesület mûködéséhez.
Ezt követõen színvonalas, gazdag és
szórakoztató kultúrmûsor vette kezdetét, melyen
minden korosztály képviseltette magát. Felléptek az
egyesület néptánccsoportjai, népdalköre, szavalói és
prózamondói, a magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola
kiváló növendékei és az általános iskola színjátszói.
Az ünnepi mûsor fontos állomása volt az archív
fényképek kivetítése, melyek segítségével a nézõk
bepillantást nyerhettek az elmúlt 45 év munkájába és
dicsõséges pillanataiba. A bemutató anyagát Kovács
Róbert, a fotó- és videó szakkör vezetõje készítette.
Sárkány Dóra az egyesület vezetõségének
nevében köszönõlevél és szerény ajándék - egy
kerámiatárgy - átadásával köszönte meg mindazok
munkáját, akik az elmúlt 45 év során azon fáradoztak,
hogy az egyesület minden körülmény között
fennmaradjon, és a befektetett munkát siker
koronázza. Egyesületük nevét hazánkban és
külföldön is megismerjék, valamint a felvállalt
küldetést teljesítsék: „õrizzék meg, ápolják és adják
tovább hagyományainkat, a magyar nép hagyományait”.
Elsõként Kovács Mária vehette át a
köszönõlevelet és ajándékot, aki 1966 óta
megszakítás nélkül aktív tagja az egyesületnek, és
hagyományápoló tevékenysége elismeréseként, a
község napja alkalmából átvehette a rangos Pro Urbe
díjat Magyarkanizsán.
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Köszönõlevelet és ajándékot kapott Szabó
Margit tanítónõ, aki alapító tagként az egyesület elsõ
elnök asszonya, valamint a hosszú évtizedekig sikert
sikerre halmozó színjátszó csoport és a
néptánccsoport vezetõje volt, Borsos Katalin alapító
tag és Gyulai Szöllõsi Mária, aki 20 éve végzi az
egyesület könyvelését, valamint az egyesület egykori
elnökei: Szabó Tibor, Calbert Mária, Bíró Dénes,
Böröc József, Bíró László, Püspök Mihály és
Kenyeres Ivánka.

Köszönõlevélben és az egyesület
ajándékában részesültek még a Rozmaring
népdalkör tagjai, valamint Pásztor Klára
mûvészeti vezetõ és Szécsi Zsolt koreográfus.
Az egyesület elnök asszonya köszönetet
mondott Magyarkanizsa Önkormányzatának az
anyagi támogatásért, valamint Nyilas Leonov
Anitának, aki „szívén viseli a Jókai Mór Mûvelõdési
Egyesület sorsát”. Háláját fejezte ki Kispiac Helyi
Közösség elnökének, Szarapka Edének, aki minden
lehetõséget megragad, mellyel segítheti az egyesület
vezetõségének munkáját. Végezetül megköszönte a
Mini Tejüzem tulajdonosának, Sárkány Jenõnek
önzetlen adományait, aki anyagi hozzájárulásával
rendszeresen támogatja a falu mûvelõdési életét.
A mûsort vidám hangulatú állófogadás zárta,
a kisteremben pedig a Selyemfonál kézimunkacsoport kiállítását tekinthették meg az érdeklõdõk.
A rendezvény megvalósulását Magyarkanizsa
Önkormányzata támogatta.
Papp Melinda
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50 és 60 éves házassági évfordulót ünnepeltek
50 éves évfordulót ünnepeltek:
Oroszi András és Viktória (1961. november 15.)
Vörös János és Erzsébet (1961. november 21.)
60 éves évfordulót ünnepelt
Bíró István és Mária (1951. október 20.)
Amikor az ünnepeltekkel beszélgettem,
akaratlanul is szóba került a gyerekkor, a
nincstelenség. Jelenleg is a pénzbõl van a
legkevesebb, mondták. Régente, amikor házasságot
kötöttek, szinte semmijük sem volt. Abban az idõben,
különösen a nagycsaládosoknál a menyasszony
„staférjába” is kevesebb jutott, de azt még a mai napig
megbecsülik. A szegény szülõk megházasodott
gyermekének legnagyobb gondja az volt, hogyan is
építi föl saját házát. Árendás földeken dolgoztak
sokat, míg saját házuk, földjük lett. Nehéz idõk voltak
azok.

50 éve együtt az úton

volt varró inas.
–Nálunk a võfély, Dongó Károly hívogatott – kapcsolódott a beszélgetésbe András. Nagyon hideg volt
akkor, így a szobákban vigadozott a násznép
mindkettõnknél. Abban az idõben szokás volt tortát
vinni a lakodalomba. Mire összejött a násznép, a
kamrában alig maradt hely másnak.
–Hogyan indult a közös élet?
–Másfél évig az Oroszi szülõknél laktunk – folytatta
Viktória. Földünk nem volt. A házhelyet szüleimtõl
kaptuk. Sok munkával jutottunk el az építkezésig. A
menyecske táncpénzbõl száz libát vettünk.
Táplálékuk az ötödös kukoricából lett. A földet a
szövetkezet bemunkálta, minden ötödik sorért mi
kapáltuk, szedtük, kocsira dobáltuk és begóréztuk.
Fölfogtunk birkákat õrzésre, amiért fizetség nem járt,
de a tejhaszon a miénk volt. Két évig piacoztam. A
birkákat magam nyírtam, negyvenkettõt egy nap. A
gyapjú is nagy érték volt akkor. Két év alatt a saját
falkánk száma 32-re növekedett. Ezeket eladtuk és
három hold föld birtokosai lettünk.
A cséplõgépnél is dolgoztunk
mindketten, s amit azon a nyáron
kerestünk, abból megvettük a téglát
az alapozáshoz. A sógorom falverõ
volt, fölhúzta a falat, a tetõre
használt cserép került. A libák árán
új faanyagot vettünk. 1963-ban
költöztünk saját házunkba. 1983ban építettük ezt, amiben most
lakunk. A késõbbiekben fiunknak,
Ottónak építettünk.
Erzsike lányuk tanítónõ,
Ludason él férjével, Kádár
J ó z s e ff e l é s k é t l á n y á v a l ,
Brigittával és Karolinával. Ottó
mezõgazdasági középiskolát
fejezett be.
A közelünkben
telepedett le feleségével, Bogdán
Anikóval. Nekik három fiuk van:
Ámor, Dominik és Ádám.
Az ötvenéves évfordulót
szélesebb családi körben
ünnepelték, a nagy
vendégszobában, ami kimondottan
vendégfogadásra szolgál.

Aratás idején történt. A 16 éves Viktória a
búzaföldre igyekezett kéveszedõnek. A Csantavéri
úton ballagott. Amikor az „átkozott parthoz” ért, az
emelkedõ miatt egy biciklis legény, Oroszi András
kénytelen volt leszállni a kétkerekûjérõl. Kettesben
ballagtak tovább, és közben
beszélgettek. Akkor még nem
gondolták, hogy ebbõl a
találkozásból házasság lesz.
–Tizennyolc évesen mentem
férjhez – mondta Viktória. A
menyasszonyi és a menyecske
ruhámat a testvérem, Etelka
v a r r t a . Ve n d é g e i n k e t
személyesen hívtuk meg. A
menyasszonyi tortát szintén a
nõvéreim készítették. Õk
nagyon ügyesek voltak.
Kanizsán jártak iskolába és az
apácáktól sok mindent
megtanultak. A staféromat is
õk készítették el. Egy dunnát,
öt párnát, két paplant. Nagyon
szépek és értékesek. Ma is van
belõlük még. A paplanokat
Etelkával közösen varrtuk. Õt
Bencsik Böske tanította meg a
paplanvarrásra, ugyanis nála
10
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A mögöttük lévõ idõszak nagy lemondással járt. Soha
nem mehettek nyaralni, még kirándulásra sem,
szórakozni is alig-alig. A jószágtartás nagy
felelõsséggel jár, és pontos munkát igényel.
Azt hiszem, hogy én vagyok a legboldogabb
nagymama, mert van nagy és kis unokám is. Ádámot
születésnapomra „kaptam” – mondta az ünnepelt
nagymama.
Vörös János lakodalma Kanizsán, Sárkány
Erzsébeté pedig Kispiacon a Lenin utca mentén a
Halom közelében zajlott. Sárkányékhoz 170 személy
sereglett össze, akiket a házigazda megbízásából a
võfély hívott meg. Szépen meg is telt vendéggel az
udvaron felállított nagy sátor. Azon a napon nagyon
hideg volt, ezért a sátrat körülrakták szárkévékkel, de
a tetejére is jutott bõven a „szigetelõanyagból.” A jó
hangulatot a saját termésû bor és pálinka mellett
Fülöp József harmonikás és a Cselédes tamburások
biztosították.
–Hogyan készült a család erre a
nagy napra?
kérdeztem
Bözsikét.
–Abban az idõben szokás volt,
hogy minden meghívott család
egy tyúkot hozott péntek reggel.
Disznót, birkát vágtunk, amibõl
az ebéd és a vacsora készült.
Paprikás, fasírt, sült húsok
kerültek az asztalra. Sütemény
is akadt bõven. Amikor kisült a
sokféle aprósütemény, azokat
kosarakba raktuk. Miután
papírral kibéleltük a kosarat,
bele-sorakoztattuk az
édességeket.
–Akkor nálatok érvényes a
mondás: akadt sütemény
kosárszám. Mi volt a
vendégváró?
–Kelt kalács, bor, pálinka meg
szódavíz.
–Az esküvõ ruhádról mit
mondanál?
–Rövid ruha volt rövid fátyollal.
A menyecskeruhám piros színû,
nyomott bársonyvirágokkal,
fehér kötényemet keskeny
fodor díszítette, lábamon piros papucsot viseltem.
–A menyecsketánc úgy zajlott, mint mostanság?
–Nem volt menyecsketánc!
–Nem táncoltál? Hiszen az hozzátartozik a
lakodalomhoz.
–Nem táncoltam. El is akartam jönni haza.
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–Jánossal vagy nélküle?
–Nekem már mindegy lett volna. El tudod képzelni,
hogy a sok vendégem bejött kocsival, lóval Kanizsára
a rettentõ hidegben, sárban? Menyecsketánc meg
sehol! Megmondom õszintén, haragudtam. Mondta
az apósom, hogy a fényképezkedéshez vegyem
magamra a menyecskeruhát, de még akkor sem
sejtettem, hogy nem táncolok. No, gondoltam,
kimegyek a vendégeimmel Kispiacra, majd ott
táncolok. Ki is jöttünk a János testvérével meg Margit
ángyóval. Itt nem lett kijelentve, hogy menyecsketánc
lesz, hanem szóltam Varga Jóska bácsinak, hogy
ropogós nótákat húzzon, mert táncolni akarok, én
eddig csak ültem. Táncoltam is mindenkivel. Kint
már majd megfagytak a vendégeim, de ami a lényeg,
minálunk kitáncoltam magam úgy igazán.
–Lehet, hogy Kanizsán kevés lett volna a két szoba a
menyecsketáncoltatáshoz.
–A lakodalom után kaptatok-e
a szülõktõl támogatást, vagy
mindenért meg kellett
dolgoznotok?
–János minden csütörtökön
hazament Kanizsára, és a
szülei küldtek amire
szükségünk volt.
–Hol laktatok?
–A Miter tanyán, Kishomokon.
Ott laktunk 17 évig. Ott
születettek lányaink, Magdi és
Melinda. Ezt a házat 1977-ben
vettük meg.
– M e n n y i f ö l d ö n
gazdálkodtatok?
–Harmadából dolgoztunk –
mondta János, ami azt
jelentette, hogy mi
szántottunk, vetettünk, aki
nem munkálta be a földet, az
hatod részt kapott. Mi a
harmadost kukoricába, búzába
tettük, mert a búza kenyérnek,
a kukorica takarmánynak való,
s ebbõl nem igazán tudtunk
volna gyarapodni. Dohányt,
dinnyét is ültettünk. Tíz holdon
gazdálkodtunk, ami ott feküdt
a tanya körül. Abban az idõben, ha az ember
dolgozott, annak értelme, anyagi vetülete volt. Ha
disznót hizlaltunk, átadáskor kifizették; ha a dinnyét
piacra vittem, mindjárt pénzhez jutottam. Üzemanyag
nem kellett, mert itt voltak a lovak, szántottunk,
vetettünk velük. Nem kellett búza, kukorica vetõmag,
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mert sajátunkból került a földbe. Csirkét is százával
Bíró István és Rövid Mária hatvan évvel
tartottunk. Csak sót, petróleumot, ecetet vásároltunk, ezelõtt kötötték össze életüket. Náluk nem volt
mert minden más megvolt. A répáért cukrot kaptunk, lakodalom. De van menyasszonyi képük. A ruhát,
meg elõleget is. Volt olyan termelõ, aki egy hold koszorút Novák Etelkától kérte kölcsön, a fehér
répára 4-5 évre szerzõdést kötött, és a cukorgyártól cipõje sajátja volt.
kapott egy traktort. Ha megszorultunk, eladtunk egy
lovat, csikót, tehenet, vagy borjút, azonnal fizettek.
Nem úgy, mint most! Ha ma van 100 hold földed,
akkor sincsen akkora jövedelmed, hogy traktort
vegyél. És mekkora befektetése van a 100 holdas
gazdának? Mi 1981-ben négy hold rica árán
vehettünk volna Lada Riva-t, de inkább megosztottuk
az árát és a lányunknak is vettünk autót. Idén a hét
holdért kaptam 180 ezer dinárt most a napokban. Az
1950-60-as években 5 dinár volt a napszám, ennyiért
lehetett venni 1 kiló szalonnát.
–Én is jártam napszámba – vette át a szót Bözsike,
mire följött a nap, a gazdánál voltunk. Naplementekor
hagytuk abba a munkát, aztán vacsoráztunk, és
sötétedéskor értünk haza. Egy kartonruháért egyheti
–Mariska néni Kishomokon élt, Pista bácsival hol
napszám kellett. A selyemruha meg egy pár cipõ
ismerkedtek meg?
kétheti napszámot vitt el. Nem ingadozott a napszám
–Idejártunk táncolni a Vörös András termébe. Sok
akkor, mint jelenleg; egyik nap ennyi, a másik nap
fiatal jött össze szórakozni akkor.
annyi. Évekig ugyanannyiért dolgoztunk. A
–Amikor megtetszettek egymásnak, hosszú udvarlás
késõbbiekben 1-2 dinárt emelkedett csupán.
következett?
–Lányotoknak, Magdinak nagy lakodalma volt?
–Nem.
–Kétszáz személyes. Esküvõ után Huzsvár Ede házát
–Kezdetben hol laktak?
árendálták a Körös oldalon. Tõlünk kaptak egyéves
–A Bíró szülõknél laktunk egy évig, majd amikor a
üszõt, hasas tehenet, hízót, anyakocát. Ezt õk pénzzé
férjem berukkolt, visszamentem a szüleimhez
tették és vettek egy házat Martonoson. A férje
Kishomokra. Leszerelése után nagyon sokat
Kanizsán dolgozott, onnan könnyebben utazott a
dolgoztunk. Alig volt valamink. Kétkezi munkából
munkahelyére.
éltünk. Staférom sem volt. Abban az idõben nem úgy
–Nekik hány gyermekük van?
volt, hogy majd ezt, vagy azt kapok. Mindenért meg
–Kettõ. Boglárka és Bertalan. A jövõ évben Bertalan
kellett dolgozni. Házunk sem volt, amibe
is házasodik.
beköltözhettünk volna. Apródonként jött össze
–Tudjuk, hogy másik lányotok, Melinda itt él, és
minden. Nehéz volt a kezdet, de a késõbbiekben
Boglárka unokátok is Kispiacra jött férjhez Szebenyi
kaptunk támogatást a szüleinktõl. Akkor megvettük
Gáborhoz.
az öreg házat, ami ennek a háznak a helyén volt.
–Boglárkáéknak már van egy kislányuk, Antónia. Õrá
–Kié volt az öreg ház?
vigyázunk, amikor az anyja dolgozik.
–Bíró Sándoré meg a Maris nénié. A lányuk, Irma az
–Ha visszatekintetek az ötvenévnyi úton, akkor ti azt
Ökrös Jóska felesége lett. Két fiuk is volt, a János meg
mondhatjátok, hogy nem volt annyira nehéz megjárni
a Sanyi.
ezt a távolságot. Persze a jelenünk sokkal nehezebb.
–A család harmadik tagja, Gyöngyike mikor érkezett?
–Nem is csodálkozom, hogy a fiatalok nem szívesen
–1958-ban, hét évre az esküvõ után.
dolgoznak manapság. Kilátástalan helyzetben vannak
–Neki volt lakodalma?
– szögezte le véleményét János.
–Itt nem, hanem Kanizsán, amit õ meg a férje
Vörösék öröme teljes. Feladatot bíztak rájuk,
rendeztek. Törökkanizsán laknak. A férje Spertli
dédunokájukra vigyáznak, amíg az anyja dolgozik.
László. Egy fiuk született, Arnold, aki MagyarEhhez türelem és szeretet kell.
országon él. Nagyon örülünk a dédunokánknak.
A dadaság után jöhet a másik kedvenc
–Jó, hogy vannak fényképek – mondta Mariska néni,
szórakozás, a kézimunka. Amikor náluk jártam,
mert így legalább látjuk azokat is, akik távol élnek
legalább tíz, kézzel hímzett díszpárnát számláltam
tõlünk.
Kovács Mária
meg. Egyik szebb, mint a másik. Kiállításra valók.
12
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A Vajdasági Suliszínház Fesztivál
elsõ elõdöntõje Kispiacon
Idén a Vajdasági Suliszínház Fesztivál a
kispiaci iskola tornatermében tartotta elsõ
elõdöntõjét, december 13-án.
A háromtagú zsûri: Nagy Margit, a
Vajdasági Pedagógus Egyesület elnök
asszonya, Jódal Rózsa írónõ és Takarics Róbert
író és drámatanár 5 elõadást tekintett meg.
Ebbõl négy a kispiaci iskola diákjainak
elõadása volt, egy pedig a horgosi Pöttöm
színpad munkája. Jódal Rózsa szinte
egyedülállónak találta, hogy egy iskolán belül
ennyi színmû születik, és elismerõ szavakkal
illette a felkészítõ pedagógusokat és színjátszó
gyermekeket egyaránt.
Az elõadások sorát a kispiaci 3.
osztályosok A kék meg a sárga címû darabja
nyitotta meg, ennek rendezõje Csõke Melinda
tanító néni. A két fõszereplõt, Szabó Ninettát és
Barát Attilát a zsûri különdíjjal jutalmazta a
darabban nyújtott kimagasló teljesítményükért.

A mesefeldolgozásuk elnyerte a zsûri osztatlan
elismerését, idén õk jutottak tovább a Fesztivál
döntõjébe. A fõszereplõt, Fodor Mátét pedig
alakításáért külön jutalomban is részesítették.

A világ leglustább királyfija

A negyedik elõadást a horgosi Pöttöm
színpad diákjai mutatták be, rendezõ tanáruk
Kis-Iván Anna magyartanárnõ. Õk nonszensz
versösszeállítással-, játékkal érkeztek Volt
egyszer egy ember… címmel láthattuk
ötletekkel teli darabjukat, amit egyaránt
élveztek a játszók és a közönség is.
A sort A négy bûbájos és a két macsó
elnevezésû csoport zárta. Én, te, mi címmel
mutatták be verses összeállításukat, amelyben a
fiúk- lányok, gyerekek- felnõttek kapcsolatának mutattak görbe tükröt a kispiaci 6-7.
osztályos tanulók. Rendezõ tanáruk Kávai
Bózsó Ildikó magyartanárnõ. A szereplõk
versmondó
technikáját, tiszta beszédét dicsérte
A kék meg a sárga (Szabó Ninetta, Barát Attila)
a zsûri.
Minden szereplõt a Fesztivál szervezõje,
A második elõadást a Manók csapata
Takarics
Róbert édességcsomaggal ajánmutatta be, õk a 4. osztályosok. Felkészítõ és
rendezõ tanáruk Farkas Enikõ. Ha én felnõtt dékozta meg, és ösztönözte a további munkára.
A vendégek idén is kellemes élvolnék címmel versdramatizációt láthattunk
ményekkel
gazdagodva távoztak iskolánkból a
tõlük. Az elõadást áthatotta a gyerekek
jövõ tanévi viszontlátás reményében. A
lelkesedése.
Harmadik a sorban Móra Klára tanítónõ továbbjutókról remélhetõleg még hallunk,
5-6. osztályosokból álló csapata volt. Az õ sikereikrõl pedig beszámolhatunk majd
tavaszra.
elõadásuk címe A világ leglustább királyfija.
K.B.I.
Kispiaci Hírmondó
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Kyokushin Kan Karate
"Katsu" (gyõzelem) Dojo (klub) Kispiac
2011 aktivitásai
1. 2010 decemberében és 2011 januárjában
az ún. Vajdasági Kyokushin Karate Szervezet vezetõje többször indokolatlanul elhalasztotta az elõléptetési övvizsgát minden klubtagnak
2. Január végén a Kispiaci Katsu Dojo kilépett az ún. Vajdasági Kyokushin Karate
Szervezetbõl
3. Február 3-án csatlakoztunk az országos
Kyokushin-Kan szervezethez, ahol lehetõség nyílt
minden olyan aktivitásra, amire eddig nem volt
lehetõségünk
4. Február 12. Kispiacon megtartottuk az
„Elsõ DuoSec Kupát”, amelyet háziversenyként
szerveztünk, de meglepetésünkre 4 másik klub
versenyzõi is részt vettek a megmérettetésen. Így
1997 óta az elsõ sikeresen megszervezett bajnokság
lett a Vajdaságban.A versenyen mindegyik klub
résztvevõi vittek haza érmet, de a kispiaci tanítványok
voltak a legsikeresebbek. Minden kategóriában õk
állhattak a dobogóra.
A legfiatalabb, 2004–2005-ben születettek
kategóriájában Almási Kristóf a II. helyet szerezte
meg.
A 2000–2001-ben születettek kategóriában
Barát Árpád II. helyezést, Nagy Torma Rihárd I.
helyezést ért el.
Az 1996-ban születettek kategóriájában
Bosznai Bence vihetett haza bronzérmet.
A versenyen 2 belgrádi, 1 pancsovai, 1 magyarkanizsai és a kispiaci Kyokushin klub vette ki
részét.
5. Március 10-én Belgrádból ideutazott
SEMPAI Žarko Dukiæ, a Kyokushin-Kan Serbia
elnöke, mestere és övvizsgát tartott tagjainknak. A
vizsga 100 %-os átlaggal végzõdött, tehát mindenki
sikeresen lépett elõ 9. Kyu, (második narancssárga
öv) fokozatra.
6. Március végén Belgrádban, a Sportintézetben tartották meg az országos bajnokságot, ahol
versenyzõink a következõ eredményekkel zártak:
-Szabó Gyöngyi: Kata I. hely, azaz országos bajnok
-Almási Kristóf: Küzdelmek, I. hely, országos bajnok
-Barát Árpád: Küzdelmek, II. hely (súlycsoport
nélküli Apsolut kateg.)
-Nagy Torma Rihárd: Küzdelmek, III. hely
(súlycsoport nélküli Apsolut kateg.)
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7. 2011. április 16., Szentes, Dr. Papp Lász-ló
Sportcsarnok, Európa Bajnokság:
-Barát Árpád III. hely
-Almási Kristóf III. hely
Az ország elsõ Junior serlegeit hozták haza. Elõttük
még soha senki nem ért el dobogós eredményt
Szerbiából junior kategóriákban...
8. Április 30. Belgrádban az „IKA Cup
Serbia” versenyen 3 versenyzõnk indult, mégpedig:
Szekeres Mária, Vágó Ferenc és Pejak Dejan.
-Szekeres Mária: KATA (formagyakorlat)
kategóriában III. hely
-Pejak Dejan: Tameshiwari (töréstechnika)
kategóriában II. hely
-Vágó Ferenc: Tameshiwari (töréstechnika)
kategóriában I. hely

9. Június 18-án Belgrádban, a központi „Mas
Oyama dojo” klub által szervezett „Vraèar 2011“
elnevezésû versenyen 1 felnõtt versenyzõnk indult,
Brzak Sava, aki 3. helyet verekedett ki magának.
10. Augusztus 9–15-ig edzõtáborban vett
részt az egész aktív tagság Horgoson, a Kárász kastély
melletti „DuoSec-rekreációs telepen”. Napi 8 órát
edzettek, hogy a zárónapon övvizsgát tehessenek
mesterünk, SEMPAI Žarko Dukiæ elõtt, ahol újra
bebizonyították, hogy kimagasló teljesítményt
nyújtanak, és 100 % -os átlaggal végeztek. A
megeröltetõ 3 órás vizsgán mindenki levizsgázott 8
KYU ( elsõ kék öv) fokozatra, legújabb tagunk, Nagy
Torma Fruzsina pedig 10 KYU ( elsõ narancssárga
öv) fokozatra.
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11. Szeptemberben a Katsu Dojo edzõje részt
vett a pancsovai „VUK” Kyokushin Karate klub
elõléptetési vizsgáján SEMPAI Žarko Dukiæ mellett,
vizsgáztatóbizottsági tagként. A kispiaci klub és a
sportdiplomácia szempontjából ez nagy lépés volt
számunkra.
12. November 4-én szervezték meg a Szerbiai Kyokushin Liga elsõ körét Pancsován, ahol csak
felnõtt kategóriákban lehetett részt venni. Egyik
legidõsebb tagunk Brzak Sava, aki 1986-os születésû,
szupernehéz súlycsoportban elhozta Kispiacra a II.
helyet, az ezüstérmet.
13. December 9–10–11-én Kispiacon oktatói
szemináriumot tartottunk a Pancsovai klub edzõjének
az oktatási módszerekrõl és a gyermekek figyelmének

lekötésérõl, illetve a módszeres kondíciónövelésrõl.
A Katsu Dojo tagsága fenomenális tudásról, kitartásról és kondíció állapotról tett tanúbizonyságot.
A karácsonyi és újévi ünnepek után
megkezdõdnek a felkészülések a következõ
megmérettetésekre.
2012 februárja – Második DuoSec kupa,
Gyógyfürdõ, Magyarkanizsa.
2012 márciusa – Országos Bajnokság,
Belgrádi Sportaréna.
2012. május 12–13. –VILÁGKUPA , Szentes,
Dr. Papp László Sportcsarnok.
Pejak Dejan

Fotósok,
akik más szemmel nézik a világot
A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület keretein
belül mûködõ fotó és videó szakcsoport kis
létszámmal, de annál nagyobb szorgalommal és
munkakedvvel büszkélkedik. Heti szinten tartunk
összejöveteleket, ahol a fotózás apróbb titkait,

trükkjeit próbáljuk elsajátítani. Különbözõ témájú
pályázatokon, kiállításokon vettünk részt, amelyeken
eredményesen szerepeltünk. Idei elsõ kiállításunk a
kispiaci falunapkor volt, ahol 13 személy állította ki
fotóit. A következõ pályázatot, amire beneveztünk, a

Kispiaci Hírmondó

Hajdújárási Kolibri Nagycsaládosok Egyesülete írta
ki Nem bántja szemét a szemét címmel. Innen nagyon
szép eredménnyel tértünk haza. Három tagunk
jutalomban részesült: ifj. Kovács Róbert, Kovács
Ármin és id. Kovács Róbert. S z a k c s o p o r t u n k
meghirdetett egy pályázatot
Kispiac vallásos emlékhelyei és
szentelményei címmel, amelyre öt
gyerek és két felnõtt juttatta el
munkáit. A fotókat elõször Erika
Mitterer A bizonyosság címû
verseskötetének könyvbemutatóján
láthatták az érdeklõdõk, de minden
nap
megtekinthetõ a helyi
közösségben. Közben készültünk a
Hajdújárási Kolibri Nagycsaládosok Egyesülete által
meghirdetett pályázatra is, melynek
témája Házi kedvenceink volt. A
fotók elbírálása folyamatban van, a
képeket tavaszra tekinthetjük meg a
palicsi állatkertben.
Szeretnénk nagyon sokáig
ilyen szorgos gyerekekkel dolgozni
és nagyon sok sikeres fotóval és
fotóssal büszkélkedni. Kis
csapatunk szorgos tagjai: ifj. Kovács Róbert,
Pernyész Viktor, Kovács Ármin, Kovács Ramon,
Brindza Teréz, Bagi Szabolcs, Calbert Zoltán, Fehér
Rudolf és id. Kovács Róbert.
Brindza Teréz
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Anyakönyvi hírek
Gyermeke született

Temesvári Zoltánnak és Horvát Szilviának

BÁLINT
2011. 08. 09.

Bogdán Dánielnek és Krekus Enikõnek

EDINA
2011. 11. 15.

Kovács Zoltánnak és Líviának

LUCA
2011. 12. 13.

Kenyeres Attilának és Ferenc Anasztáziának

LARA
2011. 12. 12.
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Házasságot kötöttek

Molnár Krisztián és Katona Nelli
2011. 10. 22.

Stanisavljeviæ Tomislav és Huszák Csilla
2011. 09. 24.

Özvegy Zsolt és Bús Anita
2011. 10. 08.

Kispiaci Hírmondó

Nagy Attila és Szarvas Anikó
2011. 10. 22.
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Erika Mitterer
A bizonyosság címû kötetének bemutatója Kispiacon
A Jókai Mór ME Olvasóköre dec. 10-én
képkiállítással egybekötött könyvbemutatót tartott a
helyi közösség tanácstermében.
Erika Mitterer osztrák költõnõ A bizonyosság
címû vallásos versekbõl összeállított kötetét
ismerhette meg a közönség. Azt est vendége volt a
versek fordítója, Bata János, valamint a szabadkai
Életjel Csáth Géza Mûvészetbaráti Kör tagjai:
Horváth Emma, Basity Gréta, Rizsányi Attila,
Bencsik István. A könyvbemutató háziasszonya
Kávai Bózsó Ildikó magyartanárnõ volt.

A könyvbemutató elõtt a kispiaci fotószakkör
vezetõje, Kovács Róbert megnyitotta a Szakrális
emlékhelyek és szentelmények címû képkiállítást. A
kiírt pályázatra öt gyerek: Szekeres Mária, Brindza
Enikõ, Fodor Máté, Pernyész Viktor és ifj. Kovács
Róbert adott be pályamûveket, valamint két felnõtt:
Brindza Teréz és id. Kovács Róbert készített
fényképeket. A képek tematikájukkal még
hangulatosabbá tették a könyvbemutatót, komplexebbé tették a versek mondanivalóját. A kiállítás az év
végéig még látható lesz a helyi közösség irodájának
elõcsarnokában.
A könyvbemutató elsõ részében a kötet
verseibõl hallhattunk igazi gyöngyszemeket a vendég
elõadók tolmácsolásában.
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Az egyik költemény Az õrangyal címû még németül
és magyarul is elhangzott, ugyanis a kötet jellemzõje,
hogy a versek eredeti nyelven és fordításban
szerepelnek egymás mellett.
A második részben beszélgetés következett a
fordítóval, Bata Jánossal, aki egy személyben
mûfordító, szerkesztõ, az Aracs elnöke, tanár, a
kötetben szereplõ fotók alkotója és szerény
hétköznapi családapa, kolléga, barát, sportember. A
kötet létrejöttével kapcsolatban megtudhattuk, hogy
Bata János még az egyetemi tanulmányai alatt
megszerette Erika
Mitterer verseit, hogy a
fordítás ötletével
felkereste a költõnõ fiát,
aki a hagyaték
gondozója, és Martin G.
Petrowsky örömmel
vette az ötletet, majd
hosszas pénzteremtõ
m u n k a
u t á n
magyarországi partnerek
segítségével, a Szekeres
László Alapítvány
közremûködésével és a
Szülõföld Alap
támogatásával
napvilágot láthatott ez az
igényes kivitelezésû
kötet.
Kicsit hiánypótló is a
kötet, hiszen az elmúlt
évtizedek alatt a vallásos
költészet kiadása
háttérbe szorult. Horváth Emma tanárnõ elmondta,
hogy neki igen felemelõ érzés végre vallási
tematikájú verseket nyilvánosan elszavalni. Az
elõadók pedig sorra elmondták a választott versekhez
kapcsolódó érzéseiket, megosztották a közönséggel a
költemények kapcsán felmerült gondolataikat.
Azt est befejezéseként a jelenlevõ közönség is
kérdezhetett a vendégektõl, a kérdések helyett viszont
visszajelzések érkeztek, amelyekbõl kiderült, hogy
vendégek, közönség egyaránt kellemes órát töltött
együtt, a versek segítették az adventi elmélyülést, a
meghitt ünnepvárást. A hivatalos befejezés után még
egy kis ideig tartó kötetlen beszélgetésre,
gondolatcserére is sor került.
K.B.I.
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Mozgalmas december
a mûvelõdési egyesület berkeiben
December 11-én kilencedik alkalommal került sor a karácsonyi vásár megszervezésére. A visszatérõ árusok igyekeztek
kínálatukkal kielégíteni a vásárlók igényeit.

Az idei évben a gazdasági válság erõsen
rányomta bélyegét a vásárlóerõre.
A vásár ideje alatt Kávai Bózsó Ildikó
magyartanárnõ kézmûves foglalkozást tartott.
Az ügyes kezû gyerekek karácsonyi
angyalkákat készítettek.
Ezen a hétvégén került sor a
hagyományos disznóvágásra és torra is.

disznót, amelynek elfogyasztására vasárnap
este 19 órakor mintegy száz vendég érkezett.

A vacsora leves, töltött káposzta, sült kolbász,
hurka, sült hús volt salátával. A fánkot Csikós
Jolán és Biacs Jolán sütötte. A jó hangulatról,
amely éjjel kettõig tartott, Ágoston Ervin
gondoskodott.
Kovács Mária

Anyakönyvi hírek

Szombaton a mûvelõdési egyesület szorgos
kezû tagjai hagyományos módon levágtak,
majd vasárnap feldolgoztak egy 135 kilós
Kispiaci Hírmondó
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Szalatornya

Aszfaltozás az Ady Endre utcában

V. Nemzetközi Népzenei Találkozó Kispiacon

A Jókai M. M.E. fennállásának 45. évfordulója

Karácsonyi mûsor

Karácsonyi vásár
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