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800 évet ünnepelünk
Kispiac helyének elsõ írásos
lejegyzése egy 1211-beli okmány átirata,
amely jász és kun birtokok felosztásáról
szól. Ebben a Kanizsa melletti Pucsut
földterületet említik, amely a mai
Szalatornya területén található.
A helyi közösség tanácsa szeretné ezt a
kerek évfordulót méltón megünnepelni. Az
idei falunapot kétnaposra tervezzük. Május
14-én, szombaton, Szalatornyán lesznek
rendezvények. 10 órakor a noszai
templomban Füleki atya ünnepi szentmisét
tart. Ezt követõen a noszai iskolában játékos
vetélkedõt szervezünk a gyerekek számára,
amely palacsinta és lángos sütéssel társul.
Ezekbõl a finomságokból minden gyerek
annyit ehet, amennyi jólesik neki. A játékok
után Kovács Mária könyvének bemutatója
lesz az iskola egyik osztálytermében. A könyv
falunk történetét írja le. A bemutatót
mûvelõdési mûsor követi, amelyen a noszai
óvodások, iskolások és a Hinga ME
színjátszói lépnek fel. A rendezvényre
kilátogató felnõtteket egy szerény ebéddel
szeretnénk megvendégelni, amit az iskola
udvarában fogyaszthatnak el. Igaz,
Szalatornya Kispiac része, de a noszaiakkal
szinte egy közösségben élnek, mi ezt nem
szeretnénk megbontani. Ugyanakkora
szeretettel várjuk a noszai embereket:
gyerekeket, szülõket is erre az ünnepre, mint a
szalatornyaiakat.
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Május 15-én, vasárnap, Kispiacon
lesznek a gyerekek számára játékos
vetélkedõk, bemutatjuk Kovács Mária
könyvét, lesz sakkverseny, fotó és kézimunka
kiállítás, sütemények versenye, este pedig
mûvelõdési mûsor várja az érdeklõdõket.
Azoknak a szülõknek, akik elkísérik
gyerekeiket, szintén ebéddel kedveskedünk.
Bízunk benne, hogy falunk minden lakosának
kellemes, szép hétvégét teremtünk.
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A helyi közösség hírei
A projekt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttmûködési
Programban, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.

Január végétõl Kispiac a házigazdája
annak a képzés-sorozatnak, amely június
végéig tart. A képzésbe Hajdújárás,
Királyhalom, Ludas, Horgos és Kispiac

települések vannak bevonva. Az elõadás
lényege, hogy megismertesse a hallgatókkal
mindazokat a lehetõségekkel, amelyekkel a
tanyákon élõ emberek életét tudják segíteni. A
tanfolyam
részben kiterjed a falusi
turizmusra is.
A pénzeszközt erre a képzésre egy
határon átnyúló (IPA) pályázaton nyertük
közösen a kecskeméti falugondnoki
hálózattal, Öttömös Önkormányzatával és
Horgos Helyi Közösséggel. A tanfolyam
alapot képez arra, hogy a megszerzett tudással
és oklevéllel késõbb a foglalkoztatási
minisztériumnál pénzt szerezzünk a
falugondnoki hálózat mûködtetésére az
észak-bácskai homokhátság területén.

A Magyarkanizsai Önkormányzat által
fizetett 4,8 millió dinárnak köszönve sikerült
megoldani a falu területén azokat a belvíz
gondokat, amelyek a házainkat, óljainkat és
földjeinket veszélyeztették.

Megérkezett a Tartományi Nagyberuházási Alapnál nyert összeg az utak
javítására A Suplyáki út és a Szabadkai utca el
lett simítva és zúzott kõvel lett leszórva. Ahol
az utak teljesen járhatatlanná váltak, oda tört
cserepet vásárolt a helyi közösség, de nagy
erõfeszítésünkbe fog kerülni, hogy azt a
rengeteg utat, amelyet õsz óta tönkretettek a
traktorok, helyrehozzuk. Az idei évtõl a
község új rendelete értelmében a vagyonadó
100%-a a faluban marad. Tehát aki befizeti ezt
az adónemet, a helyi járulékot és a telekbért,
az mind közösségünk fejlõdését segíti elõ.

Szeretnék köszönetet mondani
Csörszné Zelenák Katalinnak, hogy részesei
lehetünk ennek a projektumnak, és hogy az
Európai Úniós pályázati útvesztõkben segít
nekünk eligazodni.
Kispiaci Hírmondó
2011. április
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Óvodánk hírei
„ A gyermek tiszta szíve érintetlen drágakõ, amely kész arra, hogy bármilyen alakra
formáljuk, és olyanná válik, amilyenné azok teszik, akik vezetik õt.”
Január 17-én elkezdõdött a második
félév óvodánkban is. A téli szünidõ után a kis
apróságok nagy lelkesedéssel indultak újra az
óvodába. „Tarisznyájuk” telis-teli volt
élményekkel, hiszen a téli szünidõben
rengeteg hó esett, õk pedig büszkén
újságolták merre jártak és mit csináltak. Volt
olyan gyerek, akinek az apukája traktorral
húzta a szánkóját és nem csak egy, hanem több
szánkót is, volt, aki hóembert készített és volt
olyan is, aki angyalkát csinált a hóban.

Február 25-én az Október 10.
Általános Iskola tanulói óvodásainkkal együtt
a Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület
szervezésében hagyomány szerinti és
hagyományteremtõ farsangi felvonuláson
vettek részt.
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Délután 15.30-kor indult el a lelkes
kis csapat az iskola udvarából. Ahogy csak a
torkukon kifért úgy kiabálták az ovisok, hogy:
„Jöjjön a tavasz, veszen a tél!” Így próbálták
elûzni a telet. Zajkeltéssel vonultak végig az
utcákon, a Körös-patakhoz, ahol az iskolások
meggyújtották a kiszebábokat, majd bedobták

õket a vízbe. Sok kíváncsi szempár tekintett a
patak vizére, nézték, ahogyan sodorja a víz a
bábukat és a bábukkal együtt a rossz
szokásokat és minden bajt, nyavaját, amelytõl
mindenki szeretne magszabadulni.
Majd a Kultúrotthonban farsangi
mulatság és táncház vette kezdetét. A vidám
hangulatról a Juhász zenekar gondoskodott.
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A gyerekek számára táncos jelmezbemutató
kezdõdött. Az érdekesebbnél érdekesebb
jelmezeket háromtagú zsûri bírálta el. Az
óvodások közül: Szabó Szebasztián (bohóc),
Halász Martin (varázsló), Szenci Bence
(muskétás-Csizmás Kandúr), Nagy Torma
Gergõ (almafa), Bagi Evelin (tündérlány),
Huszár Mónika (kiscica) és Somogyi Ákos
(szõlõ) lettek díjazva egy-egy kifestõs
könyvvel és egy-egy ceruzával.
A szervezõk ügyességi játékokat
szerveztek a gyerekeknek így téve a délutánt
élményekben még gazdagabbá. Legkisebbjeink buzgón gyûjtötték a kukoricaszemeket, számolgatták, odahozták az óvó
néniknek megmutatni. A legügyesebbek
gipszbõl készült festett velencei maszkokat
kaptak ajándékba.

Az este nagyon jó hangulatban telt,
150 ember szórakozott együtt, így töltve az
estét kellemesen és egyben hasznosan. A
vezdégek nagy örömére a zenét Farkas Ervin
biztosította. A vendégeket gazdag tombola
várta, a fõdíj egy LEXMARK nyomtató volt,
melyet az egyik óvodás szülei (Pálinkás
család) nyertek meg.

Az óvó nénik azúton szeretnének
köszönetet mondani mindazoknak, akik
segítettek a szervezésben, a támogatóknak,
akik ajándékaikkal lehetõvé tették, hogy
tombolát sorsoljanak, a kispiaci
Vadászegyesületnek, akik díjmentesen
biztosították a termet és a tûzifát, Domonkos
Boris néninek, aki gondoskodott arról, hogy a
v e n d é g e k n e f á z z a n a k , Va j d o v i c s
Henriettának és Beszédes Szabinának, akik
gondoskodtak arról, hogy a vendégek pohara
mindig tele legyen és végül, de nem utolsó
sorban az óvodás szülõknek, akik nem csak
tombolát hoztak az estére, hanem pogácsát is
sütöttek.
40.000 dinár gyûlt össze, melyet a
kispiaci óvoda játszóterének bõvítésére
fordítunk majd.
A kispiaci helyi közösség hangszer
vásárlásával támogatta az óvodát. Külön
köszönet ezért nekik.
Bízunk abban, hogy jövõre ismét
sikerül megszervezni a hatodik jótékonysági
nosztalgia estet és egy újabb hasznos és nemes
célra gyûjthetünk majd.

A nap végére kicsit elfáradva
majszolták a finomabbnál finomabb farsangi
fánkokat és hagyományos farsangi
kalácsokat, amit az anyukák készítettek a
gyerekek és a vendégek számára. Dícséret és
köszönet illeti az anyukákat a fáradozásukért,
valamint azért, hogy ötletesebbnél ötletesebb
jelmezeket terveztek és készítettek
gyermekeinknek (a mi óvodásainknak).
Február 26-án a kispiaci
Százszorszép óvoda ötödik alkalommal
szervezett jótékonysági estet az óvoda javára.
A többi alkalomtól eltérõen nem bálat
szerveztek az óvó nénik, hanem nosztalgia
estet. A kispiaci Vadászházba várták a
jótékonykodó szülõket és a bulizni vágyó
fiatalokat.
Kispiaci Hírmondó
2011. április
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Március 11-én nõnap alkalmából tartalmas
mûsorral köszöntötték fel az édesanyákat az
óvodások. A verseken, dalokon és mese
dramatizációkon túl az ajándék egy szép
falikép volt, amit az óvodások festettek be,
majd pedig piciny ujjacskáikkal dekupázs
technikával beleragasztották a szalvétát. Az
édesanyák meghatódottan, könnyes szemmel
ölelték magukhoz gyermekeiket, és nagyon
örültek az ajándéknak.
Március 31-én óvodásaink is részt
vettek a versmondó versenyen, amit a kispiaci
Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület szervezett
meg az iskolában. Óvodásaink méltón helyt
álltak és felnõttekre jellemzõ bátorsággal
álltak ki az érdeklõdõ gyereksereg elé. A
katicabogár csoportból (kiscsoport) Bagi
Evelin, Bíró Virág, Szabó Nettina, Hajbel
Hédi és Nagy Torma Blanka vettek részt, a
nyuszikák csoportját (iskolaelõkészítõ
csoport) pedig Fábiján Zsuzsanna, Sörös
Debóra, Nagy Evelin, Fodor Jázmin és Nagy
Sarolta képviselték. Minden résztvevõ a
fáradozásáért és a vers iránti szeretetéért egy
csomag cukorkát kapott. A kiscsoportból
Szabó Nettinát, az iskolaelõkészítõ
csoportból pedig Nagy Evelint jutalmazták
egy-egy gyönyörû könyvvel. Mindannyian
büszkék lehetünk rájuk
Rengeteg feladat vár még
ovisainkra. Az iskolaelõkészítõ csoportosok
készülnek a községi zsinórlabda bajnokságra
és a mesemondó versenyre, melyek májusban
lesznek megtartva Kanizsán, de addig is
mindkét csoport izgatottan készülõdik a
húsvétra, és már nagyon várják a „nyuszi”
érkezését.
„ A munka meg fog várni, amíg megmutatod a
szivárványt a gyereknek, de a szivárvány nem
vár addig, amíg végzel a munkával.”
/Patricia Clafford/
Ábrahám Edit
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Az iskola hírei
Akikre büszkék lehetünk
Mint minden évben úgy idén is
iskolánk néhány tanulója kiemelkedõ
eredményt ért el a tantárgyi versenyeken:
Matematika: Böröc Tamás 5. o. tanuló
egészen a körzeti matematika versenyig
jutott, és ott is a kiemelkedõ 3. helyet szerezte
meg. Tamás még részt vett Újvidéken a
Bátaszéki matematika versenyen, ahol szintén
3. helyezett lett. Felkészítõ tanára: Ábel
István. Õ tanítja Bíró Viktóriát is, aki a 6.
osztályosok között a községi versenyen 3.
helyezett lett. Az alsós Kószó Patrik (4.
osztály) szintén szép eredményt ért el
matematikából. A községi versenyen 3.
helyezett lett, a körzeti versenyen a 8. helyen
végzett. Tanító nénije Tillinkó Judit.
Magyar nyelv: Somogyi Anett 5. o. tanuló a
községi versenyen elért 2. helyezésével
kivívta a jogot, hogy részt vehessen a körzeti
versenyen, ahol a 3. helyet szerezte meg, ezzel
továbbjutott az országos versenyre.
Felkészítõ tanára Kávai Bózsó Ildikó.
Biológia: Nagy Torma Krisztina 7. o. tanuló
a községi versenyen a 3. helyezést szerezte
meg. Felkészítõ tanára Csicsai Zita.
Kémia: A hetedikes Mihaloviæ Somogyi
Sofia a községi verseny 1. helyezettje lett.
Felkészítõ tanára Koncz Ilona.
Mûszaki oktatás: A hetedik osztályos
Huzsvár Roland a községi verseny után a
körzeti mûszaki versenyen is tovább jutott,
így a közeljövõben az országos mûszaki
versenyen képviseli iskolánkat. Felkészítõ
tanára Kávai Andor. Õ tanítja Kovács
Róbertet is 5. osztályban, aki a községi
verseny 3. helyezettje lett fotózás kategóriában.

2011. április

Kispiaci Hírmondó

Kispiaci Hírmondó
Informatika: Mihaloviæ Somogyi Sofia 7.o.
tanuló a községi verseny 2. helyét tudja
magának programozásból. Felkészítõ tanára
Kávai Andor.
Közlekedési verseny: A nyolcadikos Szabó
Gyöngyi a községi versenyen 2. míg a szintén
nyolcadik osztályos Kovács Roland a 3.
helyezést érte el. Õket Kávai Andor készítette
fel.

Iskolánk három tanulója részt vett
április 11-én a magyar költészet napján a
magyarkanizsai József Attila Könyvtár által
szervezett községi szavalóversenyen. Õk
Barát Laura, Fodor Máté és Somogyi Anett.
Mindhárman 5. osztályosok, felkészítõ
tanáruk Kávai Bózsó Ildikó.
A tantárgyi versenyek mellett a tanulók
még szép eredményeket érnek el a különbözõ
tevékenységeik területén is. A teljesség
igénye nélkül említek néhányat, ami a
közelmúltban történt. Atlétikából Biacs
Bence (6.o) hozott elsõ helyezést rangos
versenyekrõl és Hajbel Huanita (8.o.) szintén
jeleskedett. Berényi Vivien (6.o) vajdasági
szintû zongoraversenyen lett 2. helyezett.
K.B.I.
Kispiaci Hírmondó

Karatesok sikerei
Kispiacon 2010. februárjában alakult
meg a Katsu Dojo klub, amely a Kyokushin
karate irányzatot képviseli. A Kyokushin
Karate jelentése a Végsõ Igazság Karatéja.
Ahogy nevének jelentése is mutatja, szemben
a tradicionális japán karate stílusokkal, olyan
merõben új és nyílt módszer, amely az egyén
emberségessé válásához mindig és
mindenkor az igazságot keresi. Célja a
személyiség fejlesztése. Ehhez a kemény
küzdõmodorhoz csak fokozatos, módszeres
fizikai, szellemi és technikai felkészítés
vezethet el. Edzésrõl edzésre egyre nehezebb
próbák elé kerülnek a karatekák. Néhány év
alatt kialakul a helyes védelmi reakciójuk,
megtanulnak hatékonyan támadni és
védekezni, a növekvõ kockázaton és
fájdalomtûrésen keresztül elviselni az ellenfél
találatait. Ez a módszer életszerû feltételeket
biztosít a felkészülésben. Legfontosabb cél a
félelem leküzdése, mely nélkül nem
képzelhetõ el a feladatra való tiszta
koncentrálás és a szabad cselekvés
eredményezte gyõzelem.

Edzõjük, Pejak Dejan szerint a kispiaci
gyerekek nagyon fegyelmezettek, zokszó
nélkül csinálják végig a kemény edzéseket,
aminek köszönhetõen megszülettek az elsõ
kimagasló eredmények.

2010. április
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2011. február 12-én tartották Kispiacon
az I. Duosec Kupát, amelyet Küzdj a drog
ellen mottóval szerveztek. Ezen a versenyen
is jeleskedtek a kispiaciak, és néhányan
közülük kiérdemelték a részvételt a március
12-én Belgrádban megrendezett II. Belgrade
Trophy elnevezésû Kyokushin-Kan Karate
országos bajnokságon. Almási Kristóf, Nagy
Torma Vince, Barát Laura, Nagy Torma
Rihárd, Barát Árpád, Szabó Gyöngyi, Danics
Aleksz és Barát Attila indultak a rangos
eseményen. Kellõképpen felkészülve
pályázhattak valamennyi kategória bajnoki
címére. A komoly hozzáállás és kemény
edzésprogram meghozta gyümölcsét. A
Kyokushin-Kan karateban megszokott
kemény küzdelmekkel sikerült kiverekedniük
maguknak két országos bajnoki címet,
valamint az indulási jogot a magyarországi
Szentesen április 16-án megrendezésre kerülõ
Európa Bajnokságra. Büszkék lehetünk rájuk!
A verseny végeredményei:
Almási Kristóf végigküzdötte az elõírt
küzdelmi idõt egy jóval nagyobb, erõsebb
ellenféllel. Fél távon még úgy tûnt, hogy a
tapasztaltabb ellenfél le fogja õt gyõzni, de
Kristóf erõt vett magán és kitartóan, teljes
erõvel használta ökleit, erõteljes rúgásaival,
több ponttal és bírói szavazattal elhódította a
legfiatalabb Szerbia Bajnoka címet.
Danics Aleksz és Barát Attila nagy
meglepetést okoztak edzõjüknek szép,
kiegyensúlyozott teljesítményükkel, de a
tapasztaltabb versenyzõk kiejtették õket az
elõdöntõ elõtt.
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Nagy Torma Vince hihetetlen bátorsággal és erõvel gyõzte le ellenfeleit, amikor
unokatestvére Nagy Torma Rihárd legyõzte õt
az elõdöntõben. Rihárd igazi samurai módjára, bátran harcolt sokkal nagyobb és erõsebb
ellenfelei ellen, de sérülés következtében csak
a harmadik helyet tudta elérni.
Barát Árpád volt túl a legtöbb
mérkõzésen, és kimerültség miatt a döntõben
pontozással maradt alul ellenfelével szemben.
Így ezüstéremmel térhetett haza.
A lányok formagyakorlat kategóriában vettek
részt. Elsõnek Barát Laura küzdhette végig
formagyakorlatát. Sajnos a lámpaláz nagyban
hátráltatta teljesítményét, így bírái ellenfelét
juttatták tovább.
Szabó Gyöngyi miután felsorakozott
elsõ megmérettetésére, ellenfele ismeretlen
okból kifolyólag nem állt ki ellene. A
következõ fordulóban edzõje tanácsára egy
látványos és különleges formagyakorlatot
küzdött végig a bírák nagy meglepetésére,
akik õt látták méltónak, hogy a dobogó
legfelsõ fokára álljon és megszerezze az
Országos Kata Bajnoki címet.
Az Európa Bajnokságon részt vevõ
versenyzõink, Almási Kristóf, Nagy Torma
Vince, Nagy Torma Rihárd és Barát Árpád
megállták helyüket, és sikerült szép
eredményt elérniük. Árpád és Kristóf az
elõkelõ 3. helyet szerezték meg. Szívbõl
gratulálunk a szép eredményhez! A versenyzõk utaztatását Kispiac Helyi Közösség
támogatta. Hálás köszönet érte.
P.D.
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Szavalóverseny
A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület és az
Október 10. Általános Iskola közös szervezésében március 31-én került megrendezésre a
„Szépen magyarul, szépen emberül” mottóval
meghirdetett szavalóverseny. Mivel az idei év a
család éve, a szervezõk úgy döntöttek, a szavalók
ebbõl a témakörbõl választhatnak verseket.
A verseny nagy érdeklõdést váltott ki a
gyerekek körében. Fõként az alsós korosztály
volt nagyon lelkes, itt volt a legtömegesebb a
jelentkezés, de volt tíz óvodás és hét felsõs
versenyzõ is. Végül 44 szavaló mérte össze
tehetségét a versmondás terén.
A hallgatóság dicséretes csendben ülte
végig a versenyt. Minden osztály nagyon szurkolt
a saját a versenyzõinek. Verseket hallhattunk
József Attila, Szabó Lõrinc, Petõfi Sándor Mécs
László, Kassák Lajos, Benedek Elek, Juhász
Gyula, Móra Ferenc, Zelk Zoltán, Gárdonyi Géza
tollából, de sokan a kortárs költõk verseibõl
válogattak.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy
igazán büszkék lehetünk a gyerekeinkre, és arra
hogy egy kis település kis iskolájában még ilyen
nagymértékû igény és hajlandóság mutatkozik a
gyerekekben, hogy irodalommal foglalkozzanak,
verseket tanuljanak, és bátran, lámpaláz nélkül
kiálljanak a társaik elé versenyezni egymással.
Függetlenül attól, hogy a zsûri kit választott a
legjobbak közé, minden résztvevõ nyertesnek
érezheti magát. Nyertes a lelkesedése, az
irodalom szeretete, a bátorsága miatt. A mai
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idõkben ezt nagyon meg kell becsülnünk, mert az
irodalommal töltött idõt a számítógép elõtt ülve is
el lehetett volna tölteni.

A zsûri döntése alapján a legjobbak: Szabó
Nettina (óvoda, kiscsoport), Nagy Evelin (óvoda,
iskolaelõkészítõ csoport), Dózsai Evelin (1.
osztály), Apró Barbara, Szebenyi Bálint (2.
osztály), Szabó Szabolcs (3. osztály), Knapik
Ivana (4. osztály), Somogyi Anett (5. osztály). A
legjobbak a Jókai Mór ME ajándékaként egy-egy
könyvet kaptak, a verseny összes résztvevõjét
pedig édességgel jutalmaztuk a befektetett
munkáért.

Reméljük, hogy ez a verseny az irodalom
felé fordítja a figyelmet, és azok is néha kedvet
kapnak egy-egy vers vagy könyv elolvasására,
akik most nem voltak aktív szereplõk.
Május végén tartjuk az I. Lázár Ervin
prózamondó versenyt, amelynek témája szintén a
család lesz. Aki kedvet érez, máris kezdhet
keresgélni az elbeszélések, novellák, mûmesék
között.
Sárkány Dóra

2010. április
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Kispiaci színjátszók Nagymágocson
A kispiaci Október 10. Általános Iskola
diákszínjátszói március 26-án
Nagymágocson vendégszerepeltek. Az
Álommanók elnevezésû csoport a 7-8.
osztályosokat gyûjti egybe, õk a
Nagymágocsi Fiatalok Közhasznú
Egyesülete Fogadj örökbe egy könyvet
elnevezésû programsorozatának
záróakkordjaként mutatták be Én és a világ
címmel szerkesztett játékukat létösszegzõ
versekbõl. A versek kapcsán kötõdött a
rendezvénysorozathoz, a színpadra
alkalmazás pedig még többlettartalmat adott a
tinik világát is átjáró örök kérdéseknek a
létünk misztériumáról.
A csoportot rendezõtanáruk, Kávai
Bózsó Ildikó, és Sárkány Dóra tanító néni, a
Jókai Mór ME elnök asszonya kísérte el.
Szíves vendéglátóink, Atkári Krisztián
polgármester, és Horváth Zita, a tanács tagja
az elõadás elõtt elvezették a csapatot a
nagymágocsi Károlyi kastélyba. A fiatalok
érdeklõdve járták körbe a kastélyt ill. annak
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szép parkját. A fák csendjében elhalkult
bennük a lámpaláz, és a nagy séta után
gördülékeny elõadást mutattak be a nem túl
nagyszámú, de annál lelkesebb közönségnek.
Az elõadás után beszélgetésre
invitálták a színjátszókat, a darabról
kérdezték õket, valamint arról, hogy melyek a
kedvenc olvasmányaik.
A program a könyvtárban fejezõdött
be, ahol még örökbe lehetett fogadni
könyveket, ifjú színjátszóink pedig abban a
megtiszteltetésben részesültek a szervezõk
által, hogy õk is választhattak maguknak egyegy könyvet, amelybe belepecsételték a
nevüket, így a nagymágocsi könyvtár örök
idõkig õrzi ottlétük emlékét.
Ez a találkozó is szép és meghatározó
mérföldköve volt az immár 10 év óta mûködõ
testvértelepülési kapcsolatnak.
Ahhoz, hogy ez az újabb barátkozás
létrejöjjön, a kispiaci helyi közösség is
hozzájárult, ugyanis az útiköltség felét
biztosította.
K.B.I.

2011. április
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Falugondnok képzés Kispiacon
A projekt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttmûködési
Programban, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.

A kecskeméti Falugondnokok DunaTisza Közi Egyesülete egy IPA pályázat
keretében falugondnoki képzést szervez
Kispiacon a helyi közösség épületében. A
pályázati programban összesen 20 személy
vesz részt, akik Palicsról, Hajdújárásról,
Királyhalomról, Ludasról, Horgosról és
Kispiacról érkeznek.
Az elméleti képzés csoportos, az
elõadások szombatonként 8-tól 15 óráig
tartanak. A résztvevõk ellátásáról a szervezõk
gondoskodnak. A gyakorlati képzés saját
településen, illetve Magyarországon
falugondnokok mellett történik. A szerzõdés
szerint 2011. január 29-tõl 2011 június 30-ig
tart, 180 óra elméleti, és 80 óra irányított
gyakorlati képzés keretében. Az oktatók
Magyarországról érkeznek, és a gondnokság
mellett a falusi turizmus fejlesztéséhez is
hasznos tanácsokat adnak a résztvevõknek.
Magyarország már komoly eredményeket ért
el a turizmus szervezésében európai szinten is.
Falugondnokságról Dr. Duró Annamária,
kommunikációról Illés Timea, elsõsegélyrõl
Subicz József, egészségügyi ismeretekrõl Dr.
Jamrik Kiss Edit, környezet és turizmusról
pedig Kelle István tart elõadást.
A falugondnoki rendszert Magyarországon Kemény Bertalan dolgozta ki 20 évvel
ezelõtt. Rövid idõ alatt országossá nõtt a
kezdeményezés, majd bekerült az Európai Unió
legjobb gyakorlatai közé. Ma ez a szolgáltatás
Magyarországon 1200 településen mûködik. A
cél az, hogy az apró falvaknak, illetve a
várostól, vagy a falutól távolabb esõ
külterületeknek ne legyen az a hátrányuk, hogy
nem jutnak hozzá a közszolgáltatáshoz.
Senkinek ne kelljen lakhelyet változtatni azért,
mert esetleg egyedül él, vagy megváltoztak az
életkörülményei, és nem rendelkezik
eszközökkel, hogy eljusson a közintézményekbe, illetve más intézményekbe.
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Ha iskolás gyerekek távolabb laknak a falutól,
de az iskolabusz vonala nem érinti a
lakhelyüket, ne kelljen az egész családnak
beköltözni a faluba, illetve a városba. A
tanyagondnok ezt a szolgáltatást is elvégezheti.
Ez a szolgálat tulajdonképpen ún.
egyszemélyes intézmény, egy ember egy
mikrobusszal, különféle tevékenységi
formákkal. Nem csak szociális munkából áll,
hanem sok más egyéb feladatra is kiterjed.
Személyes segítségnyújtástól kezdve pl.
betegszállításra szakorvosokhoz, laboratóriumi
vizsgákra, különbözõ rendezvényekre,
istentiszteletre, illetve szertartásokra segít
eljutni azoknak, akiknek nincs más lehetõségük
az utazásra.
Vajdaság néhány településén már
mûködik a gondnokság, a képzés pedig
folytatódik más falvakban, illetve városokban.
A gyakorlat azt mutatja, hogy van rá igény.
Kanizsa község néhány településén is sikeresen
dolgoznak a gondnokok, legyõzték a kezdeti
nehézségeket, és idén már a községtõl is kapnak
anyagi segítséget a munkához. Bízunk benne,
hogy a kispiaci kezdeményezés is sikeresen
folytatódik.

Jól mûködni, sokak megelégedésére
dolgozni ott tud a falugondnok, ahol a helyi
társadalmi környezet együttmûködõ, és
megvan benne a kellõ nyitottság és jóindulat.
A.J.

2011. április
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Tulipános láda
Idén immár 23. alkalommal került sor
az oromhegyesi Petõfi Sándor Mûvelõdési
Egyesület szervezésében a Gazdag Ág
elnevezésû hagyományápoló rendezvényre,
amely ismét vetélkedõ jellegû volt.
A vetélkedõ kezdete elõtt
megemlékeztünk a közelmúltban elhunyt
Bodor Anikó népzenekutatóról és dr.
Burány Béla néprajzkutatóról. Õk ketten a
zsûri állandó tagjai voltak.
Az idei rendezvény témája a Tulipános
láda és a korabeli asszonysorsok voltak.
Minden csoportnak be kellett mutatni
olyan asszonyi tevékenységeket, mint a
szappanfõzés, kemencefûtés, kenyérsütés,
mosás, vasalás, mángolás, ruhakeményítés,
tarhonyakészítés. Az asszonyi furfangok sem
maradtak el. Versenyfeladatként zsebkendõ
békát kellett készíteni. Ezt a feladatot
Dusnoki Piroska és Fábián Jolán
eredményesen végezte el. A szappanfõzést
Rada Erzsébet mutatta be a munka
elvégzéséhez megfelelõ öltözékben: a több
mint százéves alsó- és felsõszoknyában,
patentszárú harisnyában, papucsban, fején
hátrakötött kendõben. A szappanfõzés után
csoportunk szintén feladatként elénekelte az
alábbi népdalt:

Csütörtökön virradóra megy a lányka a
folyóra,
Kezét, lábát mossa, meg is szappanozza a
folyóba.
Elvitte a víz a szappant, utána küldte a
kappant,
Míg a kappan szállott, a szappan elázott a
folyóba.

Bianka és Somogyi Anett csárdást táncoltak a
maguk készítette koreográfiára. Nagy taps
volt a jutalom érte.
Az asszonyi furfangról Kovács Mária
gyûjtésébõl Domonkos Éva mesélt: Élt a
faluban egy ember, aki igencsak elfeledkezett
az idõ múlásáról, amikor a kocsmába tért be.
Azon a délutánon is, amikor elérkezett az
etetés ideje, a gazda még mindig a kocsmában
iszogatott. A tehenek hangos bõgése már
idegesítette az asszonyt s elment, hogy
hazatessékelje az urát, mert az etetés a férfi
dolga volt.
–Te nem gondolod, hogy mán haza köllene
gyünnöd? – pattant ki belõle az indulat. A
tehenek bõgnek, te meg itt rostokósz a
kocsmába? – durrogott tovább az asszonyság.
Gyere haza, etesd meg a teheneket, mert én
nem tudom, hogy mit aggyak nekik enni!
Az ura, aki a borospoharat a kezében tartotta,
azt mondta:
–Aggyá nekik duncot, duncot! – hadarta a
szavakat, s leengedte torkán a pohár tartalmát.
A feldühödött asszony kiviharzott a
kocsmából, gyors léptekkel hazasuhogott,
bement az éléskamrába s az összes dunsztot
lekapkodta a polcokról, kivitte az istállóba és
a tehenek jászlába öntözte. Miközben a
tehenek szürcsölgették az ízes desszertet,
tovább forrt benne a düh:
–Nesztek, egyetek duncot! A gazdátok meg
nézegesse az üres üvegeket!

Míg az asszonyok: Almási Rozika, Dobó
Ilona, Domonkos Éva énekeltek, a két
népviseletbe öltözött néptáncos, Domonkos
12
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A kiállítás színhelyén, a kispiaciak asztalánál
Habi Margit és Kovács Mária fogadta a
nagyszámú érdeklõdõt, akik megcsodálhatták
a különbözõ nagyságú képeslapdobozokat, az

1910–1930-as évek fehér hímzéseit, valamint
a sokféle guráblit. Asztalunkon nyolcféle
gurábliból válogathattak a szemlélõdõk.
A Gazdag Ág megálmodóját, ötletadóját és forgatókönyvíróját, Bajusz Terikét
április 4-én az oromhegyesi temetõben utolsó
útjára kísértük el.
Ezt megelõzõen március 10-én a
népdalkör egykori mûvészeti vezetõjétõl,
Szöllõsy Vágó Veronikától vettünk végsõ
búcsút.
Legyen emlékük áldott, nyugalmuk
békés.
Kovács Mária

Retró buli
Farsang vége felé egy merész ötletünk A többi vendég, ha nem is ennyire
támadt. A közelgõ nõnap alkalmából hagyományosan, szintén batyuval érkezett,
jómagam és Nagy Sándor kezdeményezésére garabolyba tett italokkal, egy kis sós meg édes
egy retró batyus bulit szerveztünk. Nagy süteménnyel. Az egészben csak az volt a baj,
izgalommal készültünk, mert ilyet még soha hogy kevesen voltunk, de azért örültünk, hogy
nem csináltunk. Azon töprengtünk, vajon akik ott voltak, azok jól érezték magukat.
lesz-e érdeklõdõ? A legalább 30 éve gyûjtött
Amennyiben lesz rá igény, akkor a
zenéimbõl próbáltam válogatni a legjobb májusi falunap alkalmával is szeretnénk egy
számokat. Végül összeállt a lista.
hasonló bulit szervezni. Jó lenne, ha
mindenki, aki részt vett ezen a
A buli
bulin, és jól érezte magát,
napján, amikor
legközelebb új vendégeket hozna
megérkeztem a
magával! Mindannyian tudjuk,
Kultúrotthonba,
hogy ebben a teremben régen
nagy megmilyen nagy és híres bálak voltak!
lepetésemre
Minden vasárnap telt ház volt, és
hagyományos
ha valaki asztalt szeretett volna
f a r s a n g i
foglalni, annak idejében a terembe
öltözékben levõ
kellet érni. A „gardimamák”, akik
e m b e r e k
elkísérték lányaikat, ültek a fal
fogadtak, akik
mellett, és szemléltek bennünket.
hagyományos
Szép volt, talán igaz sem volt! És
batyuval érmennyit táncoltunk a ruganyos,
keztek, úgy
olajos
padlón!
ahogy az régen volt szokás. A batyuban helyet
kapott a töpörtyûs pogácsa, a szalonna,
Ha már nem is ebben a hangulatban, de
kolbász, vöröshagyma, meg a kacsazsíros szeretnénk, ha ez a terem újból minél többször
házi kenyér is. Itókának pedig egy kis házi megtelne!
pálinkát meg vörösbort hoztak.
Kovács Róbert
Kispiaci Hírmondó
2010. április
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TOGETHER
Civil szervezetünk
sikerrel pályázott a
Magyarkanizsai
Önkormányzat által kiírt
pályázaton. 40.000 dinárt
hagyott jóvá számunkra a bizottság. A
lehetõségekhez mérten igyekszünk
megvalósítani az idei évre tervezett
programjainkat. A tavalyi év végén sikerült
vásárolni egy ping-pong asztalt, amit már
használatba is vett szervezetünk tagsága és a
falubeli fiatalság. A kispiaci iskola
tornatermében minden pénteken este 20:00tól 23:00-ig lehetõség van arra, hogy
kikapcsolódjanak az érdeklõdõ fiatalok e
sportolási lehetõség kihasználásával. Három
asztal áll rendelkezésünkre, ebbõl egy a helyi
közösség tulajdona, egy civil szervezetünké,
egy asztal pedig Kávai Géza tulajdonában
van, aki használatra adta nekünk. Egy
labdaadogató gép is növeli a sportolási
lehetõségeket. A teremben a tornacipõ
használata kötelezõ.

A 2011-es évben szeretnénk a tavalyi
évben elkezdett felújítási és karbantartási
munkákat folytatni, amiket a régi piactér
területén elkezdtünk. Hamarosan elkészül a
kosárlabda palánk, újra felfestjük a lábtenisz
illetve a röplabda pálya szabályos méreteit a
betonra.
14

A helyi közösség padokat is fog
biztosítani erre a területre, mi pedig az
elhelyezési munkákban szeretnénk kivenni a
részünket. Szemeteseket is fogunk kihelyezni
a piactér környékére, illetve a falu más
pontjaira is. Mivel célunk az, hogy szebbé és
rendezettebbé tegyük Kispiacot, ezért az év
további részében rendszeresen
megszervezzük és elvégezzük a régi piactér

környékén és a játszótér területén a fûnyírást,
takarítást, szemétszedést. A továbbiakban is
önkéntesen segítünk széthordani a faluban a
Kispiaci Hírmondó újságot, részt veszünk a
helyi közösség falunapi programjában is. A
környezetvédelmi világnap alkalmából
figyelemfelkeltõ és tájékoztató tervünket
szeretnénk megvalósítani. Kerékpártúrát
fogunk szervezni Magyarkanizsa község
teljes területén, illetve egy nagyobb túrát is
tervezünk akár Szegedre vagy a határ menti
települések meglátogatásával. Fásítási
akciókon is részt veszünk, ha van rá lehetõség.
Reméljük az idei évben is sikeresen részt
tudunk vállalni abban, hogy Kispiacon a
fiatalságnak több lehetõsége legyen a
kikapcsolódásra, hogy aktivizáljuk õket.
Programjainkról és terveinkrõl bõvebb
információt weboldalunkon találhatnak, a
http://together.kispiac.org webcímen.
Bagi Szabolcs

2011. április
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MEZÕGECSÉN JÁRTUNK
A Mezõgecsei
Hagyományõrzõk és Falufejlesztõk
Egyesülete
szervezésében
2011. január
29-én ötödik
alkalommal
került megrendezésre a Mezõgecsei
Nemzetközi Böllérverseny Kárpátalján,
Ukrajnában.
A helyi csapatok mellett Magyarországról, valamint a Vajdaságból Kispiacról
érkeztek csapatok. A kispiaci csapat tagjai
Varbai András és Klára, Kenyeres Rudolf és
Amálka, Kádár Lívia, Szarapka Ede, Anikó és
Klementina, Bagi Zoltán és Berta valamint
Sárkány Zoltán és Dóra voltak.

A versenyt nagy érdeklõdés kísérte, a
látogatók száma meghaladta a hatezret. A
csapatoknak kora reggel kezdõdött a munka.
A disznót a helyszínen kellett megvásárolni,
feldolgozni és értékesíteni. A helyszíni
feldolgozás mellett elõre elkészített
termékeket is lehetett értékesíteni. A
kispiaciak vajdasági ízekkel ismertették meg
a nagyszámú látogatót. Fõként roston sült
húsokat és pljeskavicát készítettünk, amelyek
Kispiaci Hírmondó

a sütés ütemében szempillantás alatt el is
fogytak. A verseny részeként a toros káposzta
elkészítése is a feladatok közé tartozott, amit
szintén értékesíteni kellett. Nagy sikere volt a
kispiaci pálinkának, forralt bornak és a
bóléknak is. Sikerült nagyszámú tájékoztató
füzetet, idegenforgalmi tájékoztatót
szétosztani az érdeklõdõk között,
megismertetve és népszerûsítve velük
falunkat és környékét. Nagyon fárasztó volt
ez a nap mindannyiunk számára, hisz kora
reggeltõl késõ délutánig nem volt megállás a

munkában, de végül a siker nem maradt el, a
csapatnak sikerült az elsõ díjat megszerezni,
ami görögországi nyaralás szállásköltsége
volt és két malac. Ez utóbbit a helyi óvodának
ajánlottunk fel. Az elsõ díjjal vándorserleg is
járt, amelyet az idei gyõztesnek jövõre vissza
kell vinni. Tehát a kispiaci csapat biztosan ott
lesz a VI. Nemzetközi Böllérversenyen.
A falunkban szervezett Nemzetek
Fõzõversenyének a böllérversenyre való
meghíváson túl máris van egy újabb
hozadéka, ugyanis készül a testvértelepülési
egyezmény az ukrajnai Mezõgecsével,
amelyet ünnepélyes keretek között a júniusi
fõzõversenyen írnak majd alá.

2011. április
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A Jókai Mór
Mûvelõdési Egyesület hírei
Egyesületünk 2011. január 23-án
tartotta évi közgyûlését, amelyen beszámoló
hangzott el az elmúlt év munkájáról,

ismertettük tagságunkkal a pénzügyi jelentést
és az idei terveket. Domonkos Éva és Kovács
Mária jelezték, szeretnék a fiatalabb
generációnak átadni a munkát az
elnökségben, így helyükre Pálinkás Heléna és
Ágoston Ervin került.
Február 12-én egyesületünk részt vett a
Gazdag Ág vetélkedõn. Február 19-én,
szombaton Kávai Bózsó Ildikó és Móra Klára
vezetésével az olvasókör tartotta idei elsõ
összejövetelét. Ezekre az összejövetelekre az
irodalmat kedvelõket várjuk korra való
tekintet nélkül. Néha jól esik olvasmányélményeinket, gondolatainkat egy-egy mûrõl
megosztani valakivel, a találkozók pedig
errõl szólnak.
Február 25-én megszerveztük a
hagyományos kiszehajtást és farsangi
mulatságot, amelybe az óvodások és
iskolások is bekapcsolódtak. Az idei
mulatságot az ügyességi játékok tették még
érdekesebbé. Volt tûbefûzés, célbadobás, itt a
piros, hol a piros, kártyavár építés, csutkavár
építés, versenyezhettek fánk evésben,
farsanggal kapcsolatos tudásukkal pedig vagy
16

megduplázhatták vagy elveszíthették tétnek
feltett babszemeiket.
Március 19-én a kézmûves mûhely
munkájába kapcsolódhattak be a gyerekek. A
foglalkozáson húsvéti tojásokat festettek
berzsélés technikával Kávai Bózsó Ildikó és
Móra Klára vezetésével.
Március 31-én tartottuk az iskolában a
„Szépen magyarul, szépen emberül” mottóval
jelzett szavalóversenyt, amelyen 44
versenyzõ vett részt.
Az idei évben is megragadtunk minden
lehetõséget, hogy részt vegyünk a kiírt
pályázatokon. Három-három pályázati
anyagunk vár elbírálásra a Tartományi
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti
Közösségi Titkárságnál és a Tartományi
Mûvelõdési Titkárságnál. Magyarkanizsa
Önkormányzatánál két rendezvényre
pályáztunk évfordulóink kapcsán, ugyanis a
Rozmaring népdalkör idén ünnepli
fennállásának 15., egyesületünk pedig 45.
évfordulóját.

A Tartományi Nagyberuházási Alaptól
még mindig nem érkezett meg a pénz a
munkálatok folytatására, de ígéretet kaptunk,
hogy hamarosan folyósítják, így a kivitelezõ
befejezheti az elkezdett munkát.
Sárkány Dóra
2011. április
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Anyakönyvi hírek
Gyermeke született

Kispiaci Hírmondó

Kovács
Attilának és
Andreának

Vágó
Hendrixnek és
Tamarának

Bence

Ivett

2010. 12. 24.

2011. 02. 27.

Dimoviæ
Rudolfnak és
Bata Klaudiának

Visnyei
Ervinnek és
Évának

Ramon

Ádám

2010. 12. 31.

2011. 03. 05.

Szebenyi
Attilának és
Mónikának

Huszár
Józsefnek és
Mártának

Botond

Bálint

2011. 02. 06.

2011. 03. 07.

Bányai
Ferencnek és
Szilviának

Kovács
Attilának és
Enikõnek

Eszter

Kitti

2011. 02. 16.

2011. 03. 24.

2011. aprilis
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Kispiac Helyi Közösség és a Jókai
Mór Mûvelõdési Egyesület fotó
szakcsoportja a falunap alkalmából

A falunapi rendezvények
keretén belül immár másodszor
szervezünk

FOTÓ PÁLYÁZATOT
HIRDET

GYORSLÉPÉSES

Kispiac és környéke
címmel.

SAKKVERSENYT
2011. május 15-én, vasárnap

A következõ témákban várunk
fényképeket:

14,00 órakor a helyi közösség

emberek, kultúra, gasztronómia,
épített örökség,
hagyományõrzés, természet és
egyéb témák.
Kikötésünk, hogy a kép
egyértelmûen kapcsolódjon
Kispiachoz.
A pályázaton részt vehet bárki,
lakhelytõl és kortól függetlenül.
Egy pályázó maximum 5 db feketefehér vagy színes alkotást küldhet
be 13 x 18-as papír képen, vagy
átadhatja digitális USB
adathordozón a helyi közösség
irodájában, illetve elküldheti e-mailben: robi.kispiac@gmail.com
címre. A pályázóknak nevezési
díjat nem kell fizetniük,
amennyiben papírkép formájá-ban
adták át munkájukat, ellenkezõ
esetben a kép elkészítésének árát,
ami 40 dinár, ki kell fizetni.
Beküldési határidõ:
2011. május 6. 12 óra
A beérkezett pályamûvekbõl
kiállítást rendezünk a falunap
alkalmából. A képeket szakmai
zsûri fogja értékelni.
18

tanácstermében.
A verseny 2x15 perces
partikból fog állni, résztvevõk
számától függõen 7 vagy 9
fordulós svájci rendszerû
bajnokság formájában.
Benevezés a helyszínen
13,30-14,00 óráig, késõbb
érkezõket nem áll módunkban
benevezni.
A versengés a megtisztelõ

FALU
BAJNOKA
címért folyik, az errõl szóló
diplomák és érmek a falunapi
ünnepségen kerülnek
kiosztásra.

2011. április
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Felhívás
süteménysütõ
versenyre

Európa bajnoki 3. helyezettjeink,
Barát Árpád és Almási Kristóf

A falunap alkalmából

Kispiac Helyi Közösség
tanácsa az idei évben is
meghirdeti a

süteménysütõ versenyt.
Pályázni a következõ
kategóriákban lehet:
sós kalácsok, pogácsák
édes sütemények
torták.
A jelentkezõknek anyagot
a helyi közösség biztosít.

Anyakönyvi hírek

A süteményeket
szakmai zsûri fogja elbírálni.
A legsikeresebbek díjazva
lesznek.
Jelentkezni május 6-ig,
péntekig lehet a
helyi közösség
irodájában.
Kispiaci Hírmondó

Elhunytak
T illinkó Anna
Barta Piroska
Császár Erzsébet
Sárkány Erzsébet
Homonai Mária
Nagy Mihály
Bicók Ilona
Visnyei István

szül. 1930
szül. 1921
szül. 1927
szül. 1933
szül. 1944
szül. 1936
szül. 1939
szül. 1941

Horgos
Kispiac
Kispiac
Horgos
Horgos
Kispiac
Martonos
Kispiac

Nyugodjanak békében
2011. április
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Falugondnoki képzés

Gazdag Ág

A projekt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttmûködési
Programban, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.

Szavalóverseny

II. Belgrade Trophy

Útjavítás

Kézmûves foglalkozás

Kispiaci Hírmondó
Munkatársak: Ábel István, Ábrahám Edit, Bagi Berta, Bagi Szabolcs, Bagi Zoltán, Kávai Bózsó Ildikó,
Kovács Mária, Kovács Róbert, Pejak Dejan, Sárkány Dóra, Szarapka Ede.
Felelõs szerkesztõ: Sárkány Dóra.
Készült a tóthfalusi LOGOS-PRINT d.o.o. nyomdában.
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