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Eltelt négy év
A 2008-ban megválasztott helyi közösség
tanácsa rendkívül nagy ambícióval fogott hozzá a
rá váró feladatokra. Egy viszonylag jól mûködõ
rendszert örököltünk, melyet sok esetben csak
folytatni kellett. Gondolok itt az utak javítására, a
hókotrásra, az út menti árkok rendben tartására, a
temetõ és a vásártér rendezésére stb.
Természetesen minden munkát próbáltunk még
jobban elvégezni, mint elõdeink. Azért írtam az
elején, hogy viszonylag jól mûködõ helyi
közösséget örököltünk, mert ez bizonyos
esetekben, fõleg a dokumentumok rendezése terén
nem mondható el. Nekiláttunk a meglevõ
dokumentumok rendbetételéhez, próbáltuk a
lakosokat bevonni a helyi közösség munkájába,
újságot készítettünk azzal a céllal, hogy
tájékoztassuk a lakosokat az aktuális
eseményekrõl. Létrehoztuk, és folyamatosan
frissítjük a falu honlapját, ami www.kispiac.rs
címen mindenki számára elérhetõ.
A helyi közösség számára felmerült egy új
pénzforrási lehetõség, amit pályázatok útján
tudtunk elérni. Megtanultunk pályázatot írni és
ezáltal a helyi közösség nagyon sok olyan
forráshoz jutott, amely eddig nem létezett a
számára. Két civil szervezetet alakítottunk,
amelyek a helyi közösség szárnyai alatt szintén
olyan pénzekhez jutnak hozzá, amelyek
közösségünk fejlõdését szolgálják. Üdvözlõtáblákat helyeztünk el településünkön. A helyi
közösség számára kedvezményesen egy autóhoz
jutottunk, amelynek az épület mellett egy garázst
építettünk. Itt kapott helyet a raktár is. A vásárteret
bekerítettük, az ott levõ illemhelyet kibõvítettük,
villamos áramot vezettünk a sátrakhoz. A
Testvériség-egység utcában szûk egy km hosszan
járda épült, hogy biztonságosabbá tegye a
közlekedést fõként a gyermekek számára, akik
nagy számban járnak óvodába, iskolába abból az
utcából. A piacteret átalakítottuk fiataljaink
számára, sportolási lehetõséget biztosítva nekik. A
búcsúterünkre egy nagyon szép játszóteret kaptunk a magyarkanizsai önkormányzattól, amelyet
a helyi közösség kerített be és parkosított.
Elkészült az utcai világítás a Molnár soron. Zúzott
cseréppel javítottuk az utakat a Sógor és az Ady
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Endre utcában, útjavítás volt a Horgosi utakon, a
Kincstár utcában, a Huszka-hídig vezetõ úton és
szinte minden utcában és düllõn. A tókanyart
kiszélesítettük, ide járda fog épülni, és sikerült
hosszú idõ után ezt a veszélyes útszakaszt
kivilágítani. Járda épült az Ady Endre utcában. A
temetõben kriptákat építettünk, kibetonoztattuk a
bejárat közepét, kinti illemhelyet építettünk és
fásítottunk. Fákat ültettünk a Kispiacot
Kishomokkal összekötõ út szélén, a Stanisavljeviæ
Ladislav elõtti téren, és nem olyan régen a ludasi út
mentén. A 2010-es belvíz idején minden
vízelvezetõ árkot kimélyítettünk és sikerült
megoldani a Sógor utcában a víz elvezetését
beton vízelvezetõkkel. Kb. 800 m hosszan árkot
ástunk a Körös oldaltól Apró Gáborig, így
megoldva az összegyülemlett víz elvezetését
Nagy Abonyi Szilvesztertõl. Zúzott köves borítást
kapott a Szabadkai, a Suplyáki és a Kis Ferenc utca
egy része és a búcsútér melletti útszakasz. Még az
idén zúzott köves borítást kap a Sógor utca és a
Felszabadulás utca vásártér elõtti része. A helyi
közösség tartományi pályázati pénzbõl
elsimíttatott 5 hektáros területet és használatba
adta a vadásztársaságnak, akik azóta a terület nagy
részét õshonos fákkal ültették be. Házigazdái
voltunk egy szerb-magyar határon átnyúló
pályázatnak, amely által 20 falugondnokot
képeztünk, akik közül már néhányan dolgoznak is.
Bízunk benne, hogy minden tanfolyamon részt
vett személy elõbb utóbb megtalálja számítását.
Házigazdái voltunk három ízben a Nemzetek
Fõzõversenyének. E rendezvénnyel messze
határon túl vitték és öregbítették Kispiac hírét. A
rendezvénynek köszönhetõen új testvértelepüléssel gazdagodtunk, a kárpátaljai
Mezõgecsével. Teljesült legnagyobb álmunk,
aszfalt került az Ady Endre utcába.
Nagyvonalakban ennyi volt az elmúlt négy
év munkája. Természetesen nem tudtam minden
aktivitást részletesen leírni, de úgy érzem, hogy az
elmúlt idõszakban a falu egész területére kiterjedõ
fejlesztést hajtottunk végre, amit az önök további
bizalmával tovább szeretnénk folytatni.
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Miért kérjük a bizalmukat?
Mikor szeretnénk valamit megvalósítani, sokan úgy gondolják, hogy elég csak
akarni és már meg is van. Sajnos a dolog nem ilyen egyszerû. Az elmúlt négy év nem
volt elegendõ minden álmunk megvalósítására. Nagyon sok elkezdett, jóváhagyott
projekt van, amelyek majd a következõ években kerülnek megvalósításra.
A helyi közösség jövõbeli tervei:
– A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület épületének teljes felújítása, amelyre a pénzt
2010-ben jóváhagyta a Tartományi Nagyberuházási Alap.
– Segítséget nyújtunk az Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek az épületrész felújításához.
– A szalatornyai út aszfaltozása, amelyre felsõbb körökbõl szintén ígéret van, hogy
elkészül.
– Szeretnénk megvásárolni a szövetkezet irodaházát és Szalatornyán a mázsaházat,
amelyet a falu lakosai tudnának használni.
– Azokban az utcákban, ahol még nincs járda, építeni fogunk.
– A Testvériség-egység utcára elkészíttetjük a tervdokumentációt és megteszünk
mindent, hogy a következõ négy évben aszfalt kerüljön az útra a régi iskolától a
Csuma-hídig.
– A falu területén lévõ földes utcákra zúzottkõ-borítás fog kerülni.
– Szeretnénk a temetõben a ravatalozó elõtti kibetonozott rész fölé tetõt építeni.
Ennek a tervei már készen vannak.
– A vásártérre a ludasihoz hasonló nagy mázsát terveztünk, aminek a tervei szintén
elkészültek.
– Szeretnénk segítséget nyújtani a Petõfi Sportegyesület újjászervezésében, a
szakosztályok kialakításában.
– A vásártérnél levõ irodaépületben öltözõt alakítanánk ki a sportolók számára.
– A régi futballpályát újrarendeznénk, füvesítenénk.
– A piactéren a pálya területét megfelelõ burkolattal borítanánk be.
– A helyi közösség épületét bõvíteni szeretnénk.
– Járdát szeretnénk építeni egészen az E-5 útig.
– A bérleti szerzõdés lejárta után (2012 júniusa) a homokbányában új
beruházásokat fog kezdeményezni a helyi közösség: tusoló, illemhely, nyitott
nádtetõs építmény.
– A településünkön mûködõ intézményeket és civil szervezeteket továbbra is
támogatni fogjuk.
– Továbbra is megjelentetjük a Kispiaci Hírmondó újságot.
– Egyházközségünknek támogatást nyújtunk a tervezett új beruházásokhoz.
Tehát van mit tennünk a jövõben is, és az önök további támogatásával tenni is
fogunk azokért a célokért, amely mindannyiunk érdeke!
Szarapka Ede
Kispiaci Hírmondó
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Szalatornya Kispiac része
Az elmúlt négy évben a helyi közösség
tanácsa megtett mindent, hogy törlesszen valamit
abból az idõszakból, amikor Szalatornyára
mindenki mostohagyerekként tekintett. Célunk
mindenképpen az, hogy Szalatornya ugyanolyan
fejlesztésekben részesüljön, mint Kispiac, és ez
által egyenrangú részévé váljon településünknek.
Megválasztásom elõtt ígéretet tettem, hogy
mindent megteszek, hogy a Buki-hídtól a noszai
boltig aszfaltos út legyen. Úgy gondolom, ha a
szabadkai városi vezetés nem változott volna meg
(nem szabadulnak meg a VMSZ-tõl), akkor itt
most aszfalt lenne, nem ígéret. A helyi közösség
saját pénzébõl
elkészíttette azt a tervdokumentációt, ami feltételt képez ahhoz, hogy az
útra aszfaltburkolat kerüljön. A magyarkanizsai
önkormányzat és Nyilas Mihály polgármester úr
is biztosított bennünket, hogy Kispiacon a
következõ aszfaltozás Szalatornyán lesz.

Ez az, amit az elmúlt négy évben nem
sikerült megvalósítani, de úgy érzem arról is kell
beszélni, amit megvalósítottunk. Szalatornya
üdvözlõtáblát kapott, majd két hirdetõtáblát.
Több ízben utakat javítottunk, töltöttünk,
grédereztünk és fogunk is a jövõben, amennyiben
erre szükség mutatkozik. Utcai világítás készült
Masa András házáig. A helyi közösség a Kispiaci
Hírmondó által a szalatornyai polgárokat is
tájékoztatja az aktuális eseményekrõl. Kispiac
honlapját, amely a www.kispiac.rs weboldalon
található, igyekszünk folyamatosan frissíteni,
hogy a polgárok általa is tájékozottabbak
legyenek.
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2011-ben ünnepeltük településünk helye
elsõ írásos feljegyzésének 800. évfordulóját.
Ennek az ünnepségnek nyitónapja Szalatornyán
volt, hisz ez az a terület, amelyet az 1211-bõl
származó írásos feljegyzések említenek. Egy
kiemelkedõ szalatornyai lakos, aki hosszú éveken
keresztül képviselte Önöket a kispiaci helyi
közösség tanácsában, Kispiacért emlékplakettet
kapott munkája elismeréseként. Õ Masa András
bácsi, akinek ezúton is jó egészséget kívánok. Az
idén tavasszal járdát szerettünk volna építeni a
Misi bolttól a Delta csárdáig, de sajnos a
feltételek nem voltak megfelelõek. A terület a
Szerbiai Utakhoz tartozik, így nem kaphattunk
engedélyt a járdaépítéshez. Nem mondunk le
róla, és ha meglesznek a megfelelõ engedélyek,
meg tudjuk valósítani ezt a beruházást.
Úgy érzem, hogy a hatékonyabb munka
érdekében szükséges volna a helyi közösséggel
szorosabban
együttmûködni és a
problémákat
tudatni velünk, mert
csak akkor
tudunk segíteni, ha
tudunk a
problémákról.
Szeretném
megköszönni
M á r k i
Jánosnak,
hogy megszervezte a munkaakciókat, és hogy
kezdeményezte a hótúró elkészítését
Szalatornyára. Fontosnak tartom kiemelni, hogy
amennyiben a szalatornyai választók támogatják
szavazatukkal Masa Ilonát, biztos vagyok benne,
hogy hosszú idõ után lesz egy olyan személy a
helyi közösség tanácsában, aki méltóképpen
képviseli a szalatornyai emberek érdekeit.
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Köszönöm az eddigi bizalmat!
Tisztelettel,
Szarapka Ede
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Nesze neked, elnök úr!
2008. május 11-én nem hiszem, hogy volt
boldogabb ember nálam. Nem is lehetett másképp,
hisz nincs nagyobb megtiszteltetés egy nem
Kispiacon született ember számára, mint ekkora
bizalmat kapni a választópolgároktól.
Magyarkanizsai képviselõként már megvoltak a kapcsolataim az önkormányzatban, ezt
kihasználva teljes tudásom szerint megpróbáltam
mindent megtenni Kispiacért. Nagyon jó kapcsolatot
sikerült kiépíteni az önkormányzati vezetõkkel, és
ennek köszönhetõen, ha bármilyen segítségre volt
szükségünk, mindig megoldották gondjainkat.
Szintén jó kapcsolatot építettünk ki a VMSZ
vezetésével, akik a bonyolult pályázati útvesztõkben
irányt mutattak, és megtettek mindent, hogy az
elküldött pályázataink nyerjenek is. De itt voltak
velünk, amikor ünnepeltünk, fõzõversenyünkön
jelenlétükkel emelték a rendezvény színvonalát.
Senki sem lehet próféta a saját hazájában, szól
a mondás, amit rövid idõ elteltével sikerült is
megtapasztalnom.
Rengeteg szóbeszéd és alaptalan rágalom
terjed a faluban fõként olyanok részérõl, akik soha
egyetlen lépést nem tettek Kispiacért. Nem értik,
vagy legalább is nem akarják érteni, hogy a helyi
közösség hivatalosan mûködik, hogy minden dinár
folyószámlán van, és minden elköltött dinárt
számlával kell igazolni. Ezt bizonyítja az a tény is,
hogy kb. két éve a köztársasági pénzügyi hivatal
ellenõrzést tartott. Az összes számlát és könyvelést
átnézve mindent rendben talált. El kell oszlassam azt
a tévhitet is, hogy Bagi Berta könyvel a helyi
közösségnek. Õ titkár, teljesen más a munkaköre. A
könyvelõnk Magyarkanizsán van, mint ahogyan a
többi helyi közösségé is. A titkár nem könyvel, a ki- és
befizetéseket a folyószámláról a könyvelõ végzi.

Kedves Ede!

A polgárok gyûlésén jelent volt a könyvelõ, felolvasta
a 2011-es évrõl szóló zárszámadást, tételesen a
bevételeket és a kiadásokat. Bárki hozzászólhatott,
kérdezhetett.
Magánemberként úgy érzem, ugyanaz az
ember maradtam, aki négy éve voltam. Földet
mûvelek, bikákat hízlalok és piacra járok. Úgy tudom,
ebbõl élek. Nagyon fáj, hogy az elmúlt négy évben
több barátot vesztettem, mint ahányat szereztem.
Ilyenkor megkapom a családtól: Te akartad! Felmerül
a kérdés, hogy megér-e ez ennyit, ha ekkora árat kell
érte fizetni? Biztos, hogy nem, de egy vállveregetés
vagy dicséret feledtet száz pofont. Úgy érzem, amíg
tudok segíteni Kispiacon, és a helyi közösség
munkáját elõre tudom vinni, addig nem adom fel, és
küzdök az igazamért. Ígérhetnék nagyon sok
mindent, mint vetélytársaim, de úgy gondolom, az
elmúlt négy év munkával és tettekkel is bizonyította,
ha a következõ ciklusban is csak annyit teszünk, mint
az elmúlt négy évben, akkor is jó úton megyünk
tovább. Egy dolgot sajnos nem tudok megígérni,
mégpedig, hogy kevesebbet fogok lopni. (A
SEMMITÕL NINCS KEVESEBB!)
Végül szeretnék köszönetet mondani azoknak
a tanácstagoknak, akik az elmúlt idõszakban
segítették a munkámat: Kovács Géza, Sárkány
Dóra, Kis István, Zsoldos Tibor, Túri László, Bagi
Zoltán és nem utolsó sorban a helyi közösség titkára,
Bagi Berta. Köszönöm a megelõlegezett bizalmat
azoknak, akik négy éve rám szavaztak, de köszönöm
a bizalmát azoknak is, akik szavazatukkal nem
támogattak, de munkámat nem gátolták. Ígérni csak
annyit tudok, hogy a jövõben is megpróbálok minden
megoldható problémát kezelni, és megtenni minden
tõlem telhetõt Önökért, Kispiacért!
Szarapka Ede

Mások - rólunk

Megtiszteltetés volt együtt dolgozni veled! Nem csak az elmúlt idõszak munkája, hanem nagyon sok
kedves élmény is köt Kanizsához, Kispiachoz, magához a területhez. Minden túlzás nélkül írhatom, hogy a
Kanizsán eltöltött találkozókra, és így a veled történt közös munkára is egyaránt kellemes élményként tekintek
vissza. Bátran és büszkén szoktam minden ismerõsömnek mesélni, hogy derék emberekkel dolgozhatok „kinn a
Vajdaságban.” Õszintén köszönök minden szakmai és egyéb emberi segítséget is. Sokat tanulhattam az élet
minden területén! Bár benned egy végtelenül szerény embert ismertem meg, én úgy gondolom, méltán büszke
lehetsz mindenre, amit képviselsz, amit csinálsz! Sajnos párját ritkítja az ilyen igaz hozzáállású és becsületes
ember! Csakis a legjobbakat tudom kívánni!
Üdvözlettel:
Molnár Gábor, a szélpark-projekt menedzsere

Kispiaci Hírmondó
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Tisztelt Kispiaciak!

Mindig szívesen jöttem a településükre. A falunapra, a nemzetek fõzõversenyére, Szarapka Edéhez, vagy csak úgy.

Még Vajdaságban se sok falu lakói
mondhatják el, hogy településük több mint
800 éves múltra tekint vissza. Mindig
megragadott a rendezettség, a szorgalom, a
meleg vendégszeretet.
Az elmúlt években kitûnõ volt az
együttmûködésem a falu vezetõivel. Nem
mindig jártunk sikerrel, de nagy boldogsággal
töltött el, amikor pályázatokat tudtunk
megvalósítani, pénz érkezett a településre.
Csak annak lehet segíteni, akinek vannak
álmai, elképzelései. A kispiaci helyi közösség
vezetésének vannak, ezért volt gördülékeny
az együttmûködés.
Május 6-án választások lesznek.
Magyarkanizsa községben nemcsak
államelnököt, köztársasági, tartományi és
önkormányzati képviselõket választanak,
hanem helyi közösségi vezetõket is.
Mindenkit arra kérek, hogy éljen a
lehetõséggel, menjen el szavazni, és azokat
tüntesse ki bizalmával, akik már
bizonyítottak. Akiknek egyaránt fontos a falu
jövõje és a magyarsága.
Pásztor Bálint
parlamenti képviselõ

Célunk építeni, fejleszteni és megtartó erejében erõsíteni
Magyarkanizsa községet és Kispiac helyi közösséget!
A kispiaciak büszkék lehetnek falujukra,
erre a példásan takaros és rendezett
településre.
Köszönhetõ ez szorgalmuknak és
összefogásuknak. Annak, hogy az utóbbi
négy évben a falu vezetése minden tõle
telhetõt megtett, hogy ez így legyen. Ehhez
párosult és ebben segített a falu és Magyarkanizsa község példaértékû együttmûködése.
Ha voltak is néha nézetkülönbségeink, ezeket
párbeszéddel és egyeztetésekkel mindig
megoldottuk.
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Szarapka Ede, Kispiac tettrekész polgármestere igazi lokálpatriótaként a falu és
fejlõdése érdekében kitartóan és
eredményesen kilincselt és érvelt a kanizsai
városházán (ezt így kell csinálni!), és
amennyiben a községi költségvetés ezt
lehetõvé tette, az igények meghallgatásra is
találtak. Ha a községi kassza nem volt elég a
megoldáshoz, tartományi és más külsõ
segítségért fordultunk, és ami megpályázható
és megszerezhetõ forrás volt, azt biztosan
megszereztük.
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Így épülhetett meg az új játszótér, került sor az
Ady Endre utca aszfaltozására, a Sógor
utcában és a Körös oldalon (ezen a szakaszon
800 méter) a vízelvezetõ csatorna kiépítésére,
a Kultúrotthon nyílászáróinak cseréjére. Így
lett a kispiaci polgárok által befizetett
vagyonadó teljes egészében a falu bevétele,
szélesedett ki a Komunalac közvállalatunk
tevékenysége a kispiaci zöld felületek
karbantartására és rendbetételére, és így
jutnak folyamatos támogatáshoz a kispiaci
mûvelõdési és egyéb civil egyesületek.
A VMSZ önkormányzati választási
programja a fenti cím szellemében a
folytonosságot tartja szem elõtt. A következõ
négy évben a megkezdett fejlesztések
folytatását és befejezését tûzte ki célul,
valamint olyan új fejlesztések megkezdését,
amelyek polgárainknak élhetõbb, és
biztonságosabb környezetet teremtenek
minden településünkön, így Kispiacon is.
A vidék szempontjából programunk
vezérgondolata elérni, hogy falvaink lakóinak
élete semmiben se különbözzön a városlakók
életétõl. Ez az élet minden területére
vonatkozik: a munkahelyekre, a mûvelõdési befejezõdik pilóta-projektként Kispiacon a
és sportéletre, az egészségügyi ellátásra, az község elsõ kis vízgyárának kiépítése és
utcák aszfaltozására, a víz- és csatorna- felszerelése, amely arzénmentesítõ rendszert
hálózatra, úthálózatra, a rendezvényekre és tartalmaz és biztosítani fogja a település
minden egyébre. Így tud Kispiac is számára az egészséges és tiszta ivóvizet.
A VMSZ magyarkanizsai programja
megmaradni minden értékével együtt erõs
mögött
továbbra is a példaértékû magyar
közösségként. Így tudjuk megállítani és
visszafordítani kistelepüléseink elnép- egység (VMSZ, VMDP és Rákóczi
Szövetség) áll, amelyet községünkben végig
telenedési folyamatát.
Ezért lesz teljesen felújítva Kispiacon a meg tudtunk õrizni és továbbra is õrzünk.
Választások lesznek május 6-án, így
mûvelõdési ház és az egészségügyi rendelõ.
Ezért járul hozzá a község anyagilag is ahhoz, Önök, Kispiac polgárai is az urnák elé fognak
hogy a falu megszerezze a szövetkezet járulni, hogy a helyi közösség vezetésétõl az
irodaházát és kiépítse a vásártéren a államfõig minden szinten leadják voksukat.
mázsaházat. Folytatódik a községi utca- Mivel a sikeres csapatot (még ha volt néhány
aszfaltozási projekt, amely azt a célt tûzte ki, rossz mérkõzése is) nem cseréli le az edzõ,
hogy a községben egyetlen utca se maradjon kérem Önöket, hogy minden említett szinten a
aszfaltozatlan. A szabadkai önkormányzattal VMSZ csapatát támogassák!
közösen, tartományi forrásokra is számítva,
a z E g y s é g ( S z a l a t o r n y a ) u t a t i s Nyilas Mihály
kiaszfaltozzuk. Már most megindul és õszre a VMSZ magyarkanizsai polgármester jelöltje
Kispiaci Hírmondó
2012 április
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GAZDAG ÁG 2012
Ez év március 3-án került sor Oromhegyesen
a 24. Gazdag Ág elnevezésû rendezvényre. A
hagyományápoló vetélkedõre a házigazdákon kívül
meghívást kaptak Adorján, Horgos, Hajdújárás,
Kispiac, Magyarkanizsa, Martonos, Orom, Tornyos,
Völgyes és Zenta hagyományõrzõ csapatai.
A rendezvény témája: Elfelejtett
férfimunkák Szent György és Szent Mihály napok
között. Ez magába foglalta a révész munkáját, a
kubikosságot, a falverést, kútfúrást, vályogvetést, a
vesszõ feldolgozását, a molnármesterséget, a hordást,
cséplést, vetést, aratást, kendertermesztést,
kötélfonást valamint a juhászéletet.
A rendezvény elején a csapatok bevonulását
Benjamin László Emlékeknél többek címû verse
követte Bognár Szabolcs tolmácsolásában. A
köszöntõk után Juhász Irén tanítónõ Bajusz Terikére,
a Gazdag Ág megálmodójára emlékezett, akit a múlt
évben Teremtõje hazahívott.
A kispiaci csapat tagja: Almási Rozália,
Calbert József, Domonkos Anna, Domonkos Éva,
Dusnoki Piroska, Fábián Jolán, Fábián István,
Kovács Laura, Kovács Mária és Rada Erzsébet
voltak.
Témakörünk, a vályogvetés bemutatása nem
bizonyult nehéz feladatnak. Emlékszünk erre a nehéz
munkára, hiszen volt részünk benne.
A vályogvetés menetét színpadi jelenetben
kellett bemutatni. A jelenet bemutatása elõtt
Domonkos Anna és Kovács Laura egy témához
kapcsolódó verset mondtak el. Almási Rozika, aki
több ezer válykot vert a családi házuk építéséhez,
híven ecsetelte a vályogvetést:
–Mielõtt nekikezdtünk a nehéz munkának,
megreggeliztünk, és ittunk egy-két korty pálinkát. Az
uram addig nyeste a földet, amíg az agyagosabb részt
el nem érte. Ott ásott egy gödröt, aztán fejteni kezdte a
földet, ami a fölfakadt vízben máris ázott. Ezt az
átázott sarat alaposan megtaposta, átvágta kapával,
megszórta szalmával, majd tovább gyúrta, taposta,
„finomította”. Amikor elkészült a sárral, tragacsra
rakta, amire egy deszkát fektetett, aztán odatologatta,
ahol vertem a válykot. Egy vödörben víz volt ott,
amibe a vályogvetõt egy söprûvel körülmostam, hogy
abból a vályog sértetlenül kijöjjön. A vályogvetõbe jó
nagy marék sarat tettem, aztán különösen a sarkainál
jól megnyomkodtam, vizes kézzel lesimítottam, majd
leemeltem róla a vályogvetõt. A félszáradásban lévõ
vályogokat forgattuk, hogy egyformán száradjanak.
Száradás után százas kúpokba raktuk, kocsival
hazahordtuk.

8

Rozika meséjét követve a csapat tagjai be is
mutatták a vályogvetés mûveletét.
A kiállítás anyaga is a témakörhöz kapcsolódott.
Tárgyi emlékeket nem igazán tudtunk megmutatni,
mert a vályogvetés munkaeszközei ezt nem tették
lehetõvé, kivéve a vizesvödröt, vályogvetõt,
kissöprût és egy vályogot. Képanyag, ami a
vályogvetésrõl szól, csupán egy van a birtokunkban,
melyet Kovács Róbert a fotó és videó szakcsoport
vezetõje a világhálóról vett, de van Erdélyi
Valentinának, a fotószakcsoport tagjának két
fölvétele, amely „válykos-gödröt” és körülötte a
vályogvetõ helyet ábrázolja sok-sok vályoggal.
Törekedtünk arra, hogy általában a reggelire
fogyasztott étkeket mutassuk meg, ami fehér füstölt
szalonna, túró, aludttej, fõtt tojás, fõtt krumpli, vörösés fokhagyma, szilvalekvár volt, valamint krumplis
kõttes, tökös kalács. A nagyszámú nézelõdõnek
többféle sütemény kínáltunk.
A vetélkedõ több fordulóból állt: a színpadi jelenet
után népdaléneklés, szállóigék, közmondások (fõleg
az adott témával kapcsolatban), nádsíp készítése és a
szervezõ részérõl a meglepetés feladat: találós
kérdések. Minden csapat sikeresen oldotta meg
feladatát.
A versenyszámokat háromtagú zsûri bírálta el:
Bárkányi Ildikó és Nagy Abonyi Ágnes néprajzkutatók, valamint Szabó Gabriella újságíró, népmûvelõ.
Az idén elõször a szervezõk egy „vándorágat” is
kiosztottak a legtöbb pontot elért csapatnak,
Kispiacnak és Oromhegyesnek. A zsûri javaslata
alapján fél évig az oromhegyesi, a következõ hat
hónapban pedig a kispiaci csapatnál lesz ez az
elismerés.
Kovács Mária

2012 április
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Néptáncosok második találkozója
Amikor 2009-ben a Jókai Mór
Mûvelõdési Egyesület elsõ ízben szervezte meg
a néptáncosok találkozóját, sokan nagy örömmel fogadták a hírt, hogy a néptáncosok népes
tábora, ha egy este erejéig is, de újra együtt lesz.
És valóban mindannyian jól éreztük magunkat,
és örültünk egymásnak. Aztán mégis úgy alakult, hogy az elõállt gazdasági válság miatt nem
mertünk belevágni egy újabb találkozó megszervezésébe, hisz tisztában vagyunk azzal,
hogy nehéz idõket élünk. Idén gondoltunk egy
merészet, mint késõbb kiderült, valóban merészet, és belefogtunk a találkozó megszervezésébe.

Sok körülmény nehezítette a szervezést:
megérkezett az igazi tél a maga mínusz 25
fokával és csúszós útjaival, az anyagi
helyzetünk sem lett jobb, sõt rosszabb. Mégis

Kispiaci Hírmondó

úgy éreztük, ennek a találkozónak létre kell
jönnie.
Végül február 18-án kilencvenen döntöttek úgy, hogy újra szeretnék élni azt a több mint
két évvel ezelõtti élményt, amikor mindannyian
úgy éreztük, jó volt a néptáncosok nagy családjához tartozni. A hangulatból leszûrve, nem is
bánták meg.
Jól éreztük magunkat, a teremben szinte
mindenki egész este talpon volt, reggel 5 óráig
mulatott, táncolt.
Vendégként Szabó Margit tanító néni és

Feri bácsi is jelen voltak a találkozón. Nagyon
jól érezték magukat. Tanító néni sokat
beszélgetett a régi tanítványokkal, egykori
néptáncosokkal, mert bár egy faluban lakunk,
mégis ritkán találkozunk egymással. Kovács
Róbertnek köszönhetõen az egyesület archív
képei által újraélhettük a régi idõket, amikor
büszkén képviseltük egy-egy megmérettetésen
Kispiacot, amikor a verejtékes próbáknak
mindig megvolt az eredménye, és a szemlékrõl
sose tértek haza a csoportok díj nélkül. Amit egy
néptáncosnak sem szabad elfeledni: ezek az
eredmények Szabó Margit munkája nélkül soha
nem születtek volna meg. És azt sem szabad
elfelejteni, hogy kellett hozzá a mi kitartásunk
is, a szüleink munkája és hozzáállása is. Ha
ezeket nem tévesztjük szem elõl, talán a
következõ találkozón kilencvennél többen
leszünk…
Sárkány Dóra

2012 április
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Kyokushin Karate „Katsu Dojo” (klub) negyedévi beszámolója
Idén is, most már rendhagyó módon megszerveztük a második DuoSec kupát, amelyre február 12-én a
magyarkanizsai gyógyfürdõ sportcsarnokában került sor.
A zord, téli idõjárás és a nagy hó megakadályozta a csapatok nagy részét, hogy részt vegyenek a
versenyen, de aki el tudott jönni, újra alul maradt kicsiny csapatunkkal szemben.
Minden kategóriában és súlycsoportban legyõztük a belgrádi és pancsovai versenyzõket.
A következõ eredmények születtek klubunk részérõl:
KÜZDELMEK–KUMITE:
Legfiatalabb pionír fiúk:
1. Almási Kristóf
Pionír fiúk (35 kg):
1. Szél Tamás
2. Barát Attila
Pionír fiúk (60 kg-ig):
1. Barát Árpád
2. Nagy Torma Vince
Senior Absolut kategória (80 kg+):
1. Györke Szebasztián

FORMAGYAKORLATOK–KATÁK :
Legfiatalabb pionír vegyes:
1. Almási Kristóf
2. Nagy Torma Fruzsina
Pionír fiúk:
1. Huzsvár Roland
2. Barát Árpád
3. Barát Attila
3. Nagy Torma Vince
Pionír Lányok:
1. Szekeres Mária

II. DuoSec kupa
Sikeres verseny után sikeres elõléptetõ vizsgán estünk át március 25-én. Mesterünk, Žarko Dukiæ,
országos szervezetünk elnöke és két edzõnk: Dejan Pejak és Vágó Ferenc voltak a vizsgabizottság tagjai.
A vizsga 100 %-osan sikerült, azaz mindenki elõrelépett egy rangot.
Április elsején Belgrádban került megrendezésre egy összkarate stílusú országos bajnokság, IKA Serbia
Open, ahol edzõink és felnõtt versenyzõink mérettették meg magukat.
Eredmények:
Dejan Pejak:
Formagyakorlatok–Katák (Senior):
Töréstechnika (Tameshiwari):

I. hely
I. hely

Vágó Ferenc:
Formagyakorlatok–Katák (Senior): IV. hely
Töréstechnika (Tameshiwari):
II. hely
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Györke Szebasztián:
Küzdelmek–Kumite
(Szupernehéz súlycsoport):

III. hely

Jaksity Miklós :
Küzdelmek, Shotokan verzióban
(Veteran):
II. hely
és a verseny legidõsebb különdíjasa
2012 április
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Április végén a vajdasági Kyokushin Karate
sportegyesületek (Pancsova, Becse, Zrenjanin és
Kispiac) megalapítják a hivatalos Vajdasági
Kyokushin Karate Szervezetet, aminek a székhelye
Kispiac lesz. Így régiós központtá alakítjuk falunkat,
ahová 4 vidéki klub fog még tartozni.
Jelenleg folynak az elõkészületek és felkészülések a májusban megrendezendõ világkupára, ahol
800-900 versenyzõ fog részt venni, köztük mi is.
Készülünk a legrosszabbra, reméljük a legjobbat.
Megteszünk mindent, hogy Európa–bajnoki érmek
után világversenyrõl is serlegekkel térjünk haza kicsiny falunk örömére!
Kérjük, tartsanak velünk akkor is, és addig is!
Köszönettel,
Dejan Pejak

IKA Serbia OPEN 2012

Lendületes mûhelymunka Kispiacon
Az elmúlt három évet mérlegelve megállapíthatjuk, hogy a kispiaci Jókai Mór Mûvelõdési
Egyesület mûhelymunkái hatalmas minõségbeli
változáson mentek keresztül. Ez elsõsorban az
egyesület vezetõi elszánt hozzáállásának valamint az
elengedhetetlen szakmai háttérnek köszönhetõ.
Annak ellenére, hogy vannak színházi hiányosságok,
amelyek fõképpen az anyagi források hiányának
róhatók fel, a tisztelt publikum, mint bizonyára
észrevehette, egyre színvonalasabb és egyre
magasabb szintû tánc és ének tudást igénylõ produkciókat tekinthet meg.
A vajdasági táncos szakma nagy érdeklõdéssel figyeli az amatõr, de hatalmas lelkesedéssel
bíró mûhelymunkákat, és azok eredményeit, amit a
Mákvirág tánccsoport, a Göncöl tánccsoport, valamit
az Árvalányhaj leány tánccsoport mutat fel évrõl évre.

Az idei év célkitûzései közé tartozik Kispiac,
mint település nevének nemesbítése úgy belföldön,
mint külföldön, helyt állni Óbecsén a Kõketánc
gyermek néptánc fesztivál minõsítõjén, valamint egy
eget rengetõ vállalkozás kivitelezése: két évtized után
újból képviselni Kispiacot a Magyarkanizsán megrendezésre kerülõ Gyöngyösbokrétán.
Ezúton közhírré tétetik!
Ki egykoron tánctudásával ékeskedik
Most újból számba vétetik.
Az táncos lábbeli szekrénybõl elõvétetik,
Az szépen kifényeztetik, és felhúzatik!
És az Úr esztendejének 2012. évében június 3-án
Magyarkanizsán, a Gyöngyösbokrétán abban
újból táncoltatik!
A hagyományápoló munkához példamutatóan hozzáálló ifjú táncos nemzedék
csatlakozott ahhoz a már sok településen néptáncosok
által újraélesztett szokáshoz, hogy lovas kocsival,
énekszóval, népviseletben locsolják meg a falu
legszebb lányait, akik természetesen néptáncos
lányok.
Amint a fentiekbõl kiderül, bátran kijelenthetjük, hogy a Kispiacon zajló határozott és
amatõrnek most már nem igen mondható
hagyományápoló munka példamutató értékeket
képvisel Észak–Bácskában.
Szécsi Zsolt

Kispiaci Hírmondó

2012 április

11

Kispiaci Hírmondó

TÁJHÁZ LÉTESÜLT KISPIACON
Nem csak a tulajdonos, hanem a
kispiaciak régi vágya is teljesült: van tájházunk,
ahol betekinthetünk elõdeink életébe, láthatjuk a
régmúlt idõk használati tárgyait, kézimunkáit,
bútorait. A tájház tulajdonosa, Adamov Judit
hangyaszorgalommal kutatja a régmúlt idõk
„kincseit”. Arra kértem, mondja el, hogyan
sikerült aránylag rövid idõ alatt létrehozni, amirõl
mindig is álmodott.

–A kezdet könnyû volt, mert csak le kellett
hoznom a családi ház padlásáról azokat a régi
szerszámokat, és tárgyakat, amelyeket a szüleim
õrizgettek emlékként. A szomszéd Sörös Feri
bácsi és a felesége felkínálták a szüleik bútorait,
és más régiségeket. A gyûjtés meglepõen jól
haladt, többen jelezték, hogy menjek el hozzájuk
is, mert olyan dolgok vannak a birtokukban,
amilyenek már talán sehol máshol nem
találhatók. Ezt szívesen meg is tettem, és sehova
se mentem hiába. Külön megemlítem, hogy
Hajbel Dénesnél a padláson válogathattam a
szép, régi cserépedények közül. Egy gyûjtõnek ez
nagy élmény. A berendezéshez hozzájárult még
Szarvas Jolán, dr. Császár István és családja, és
még sokan mások. Fel sem tudnám mindenki
nevét sorolni, de szeretném most újra megköszönni a segítõkészségüket. Néhányan szinte
megkönnyebbülve adták ide a falvédõket, a
hímzett párnahajakat, amit még a nagymama
varrt, mert otthon már nem használják, a
tájházban viszont kiállítjuk a látogatóknak.
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Maga az épület két részbõl áll. Az utcára
nézõ tisztaszoba és az ebédlõ a kiállítás színhelye.

A bútorok legalább 100 évesek, kisbirtokos
család tulajdonában voltak. A másik rész vendégek fogadására alkalmas. A falait sok régi fénykép díszíti. Esküvõképek, katonaképek, falubeli
családok, illetve régi iparosok képei. Régi, 100
éves újságokat, könyveket, iratokat lehet lapozni,
olvasni. Ebben a helyiségben ötven ülõhely van,
és alkalmas családi ünnepségek, rendezvények,
termékbemutatók, és elõadások szervezésére.
Hagyományõrzés céljából a nagy udvarban fel
lehet idézni a régi idõk játékait, ünnepeit,
munkáit, ami különösen a gyerekeknek érdekes.
Vásárkor hagyományos módon bográcsos
birkapaprikást fõzünk, amit el is lehet vinni, de ott
is el lehet fogyasztani. Ajánlatos elõre megrendelni, mert csak
egy meghatározott mennyiséget
készítünk.
Ugyanebben az
idõben a tájház is
nyitva van, és díjmentesen látogatható.A tájház tulajdonosa különbözõ
programokat szeretne megvalósítani, amihez sok
sikert és kitartást
kívánunk.
Kovács Mária
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Farsangoltunk
Az idei tél jól kitombolta magát.
Különösen februárban, amikor már azt hittük,
nemsokára itt a tavasz. Volt hóból bõven, zord
hidegbõl is. És volt tanítási szünet, ami
átrendezte a tervezett programokat. Aztán a
tanítás kezdetével, az utolsó farsangi napon,
február 21-én, a Jókai Mór Mûvelõdési
Egyesületnek az óvodával és az iskolával
közösen mégis csak sikerült a kiszehajtást és a
farsangi mulatságot megszervezni.
A hagyományokhoz híven a felsõs
tanulók elkészítették a két kiszebábot,

amelyekkel idén kicsit hosszabb távon
vonultunk fel. A sípoktól, dudáktól, fedõk és
fakanalak hangjától visszhangzott Kispiac
több utcája, amerre a felvonulók elhaladtak.
Látványos és hangos volt a sok jelmezes
gyerek, lármájuk az utcára csalogatta az

embereket. Mivel a Körös még be volt fagyva,
nem a megszokott módon váltunk meg a
kiszebáboktól. Elégettük õket a Kultúrotthon
udvarán.
Mikor a bábokból csak a hamujuk
maradt, bevonultunk a terembe, ahol jó
hangulatú mulatság vette kezdetét. Volt
táncház Szécsi Zsolt koreográfus vezetésével
és jelmezverseny is. A legötletesebb
jelmezeket háromtagú zsûri bírálta el, és
részesítette jutalomban.

A süteményekkel, fánkokkal megrakott
asztalok körül folyamatos volt a nyüzsgés.
Mindenki ehetett, ihatott kedvére. Hisz a
farsang többek között errõl is szól. Másnap,
hamvazószerdán megkezdõdött a húsvétot
megelõzõ negyven napos böjt.

A díjazott jelmezek

A rendezvényt Magyarkanizsa
önkormányzata támogatta.
Sárkány Dóra
Kispiaci Hírmondó
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Ákom-bákom, berkenye
A húsvéti locsolásnak a víz tisztító,
termékenységvarázsló erejébe vetett hit az alapja.
Egykor vízbevetõ hétfõnek is nevezték a húsvéthétfõt, mert a lányokat gyakran kúthoz, vályúhoz
vitték, és egész vödör vízzel öntötték le. A vízzel való
locsolás a keresztelésre utal, illetve egy legendára,
mely szerint a feltámadás hírét vivõ asszonyokat a
Jézus sírját õrzõ katonák vízzel öntötték le.

TOGETHER
Fiatalok Egyesülete - Kispiac
Információk
ifjúsági civil szervezetünk életébõl
Civil szervezetünk a 2012-es évben is
igyekszik eredményes lenni, megvalósítani az év
elején eltervezett programokat, munkaakciókat. Az
idei évben a kispiaci helyi közösséggel együtt
szerveztük meg a faültetési akciót a Kispiac–Ludas

Szabad-e locsolni?
Húsvéthétfõn ezt a hagyományos
locsolkodást elevenítették fel a Jókai Mór
Mûvelõdési Egyesület néptáncosai is, bár az idõjárás
kicsit átrendezte a koreográfiát. A szokatlanul hideg
idõ miatt kevés gyerek tudott népviseletbe öltözni, bár
ez a lényegen semmit sem változtat. Csengõs kocsin
utazva, énekelve járták végig a falut, és víz helyett
kölnivel locsolták meg a néptáncos lányokat, akik
szívesen fogadták õket.

Fázunk, de vidámak vagyunk!
Reméljük jövõre kegyesebb lesz hozzánk az
idõjárás, és igazi, hagyományos locsolkodásban lesz
részünk. Lehet, hogy kicsit elázik a népviselet, de a
hagyomány szerint egészségesebbek lesznek a
lányok.
Sárkány Dóra
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útszakasz mentén. A régi piacteret fokozatosan
alakítjuk át kisebb-nagyobb lépésekben abból a
célból, hogy egy szép és rendezett parkot, helyet
alakítsunk ki a fiatalok és a falu lakosai számára. Az
elmúlt években sikerült megteremteni a feltételeket a
röplabdázásra, lábteniszezésre, kosárlabdázásra,
négy szemetest helyeztünk el, hogy ezzel is
motiváljuk a lakosságot a környezettudatos életre.
Hamarosan négy padot helyezünk ki, illetve elkészül
az idei év legnagyobb újítása, egy nádfedeles ház.
A nyáron Egészséges élet mottóval
nagyszabású kerékpártúrát szervezünk a Magyarkanizsa Községi Ifjúsági Iroda közremûködésével a
fiatalok számára, és emelünk községi szintû ifjúsági
programmá. A terv szerint 140-150 km körüli
útvonalat járnánk be, érintve minden települést
Magyarkanizsa község területén. A kerékpártúrával
illetve ifjúsági szervezetünkkel kapcsolatban a
http://together.kispiac.org weboldalon olvashatnak.
Ebben az évben is civil szervezetünk tagsága juttatja
el minden háztartásba a Kispiaci Hírmondó újságot.
Várjuk az építõ jellegû ötleteket a programokkal vagy bármi mással kapcsolatban a falubeli
fiatalságtól, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok kreatív
gondolkodású fiatal él közöttünk. Vegyetek részt
tevékenységeinkben és találjunk ki együtt jó és
megvalósítható programokat, rendezvényeket,
melyekkel szebbé, jobbá, tartalmasabbá tudjuk tenni
Kispiacon a fiatalság szabadidejét!
Bagi Szabolcs
április
Kispiaci Hírmondó
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Testvértelepülésünk, Mezõgecse
Mezõgecse Ukrajnában található, a
Beregszászi járásban. Árpád-kori település.
Nevét elõször 1232-ben említik a krónikák. A
község a Gecsey család õsi fészke már a XIV.
században népes és virágzó. Földrésszel bírtak itt
az elmúlt századok során a Tivadariak, a
Kisfaludyak, a Peresek, a Bay, a Wass, a Bényei
családok. A XVIII. századtól kezdve mind több
itteni birtokrész kerül a Kajdy nemes család
kezére. "A hajdani fatemplom helyett az 1805.
június 25-én kelt királyi engedélynél fogva Kajdy
Lajos és neje, Ludányi Bay Teréz a mostani
kõtemplomot és paplakot emelte az egyház
számára, a fölszentelés 1817. szeptember 21-én
Fazekas János lelkész idejében történvén".
Református egyháza 1719-ben keletkezett,
anyakönyve 1777-ben kezdõdik. A község
lakossága részt vállalt a XX. század mindkét
világégésében. Az elsõ világháború idején 66
férfit soroztak be, közülük heten elestek a
harcokban. A második világháborúban hárman
estek el. 1944 õszén 64 férfit hurcoltak el a
malenykij robot során, közülük 24-en
odavesztek.

A szovjet érában a gecseiek túlnyomó
része
a nagybaktai gazdaságban dolgozott
állattenyésztõként, gépkocsivezetõként,
traktorosként, varrónõként, mezei munkásként.
Az 1948-ban alakult helyi Május elseje Kolhozt
1961-ben olvasztották be a nagybaktai
gazdaságba. 1993-ban az akkor már komoly
fizetési nehézségekkel küszködõ kutatóintézettõl visszavett földek szétosztása révén
sikerült fél hektárra kiegészíteni az itt élõk háztáji
részlegét. Sokan ma is ezeken a földterületeken
termelik meg a család ellátásához szükséges
élelmiszerek jelentõs részét. A továbbra is nehéz
anyagi helyzetben levõ baktai gazdaság jelenleg
alig 15 gecseinek tud munkát biztosítani. Az itt
élõ munkaképes férfiak többsége Magyarországon keresi meg a család fenntartásához
szükséges pénzt. A településen 385 családi
gazdaságot tartanak számon. Ezek fõként
önfenntartásra rendezkedtek be. Az utóbbi
években megfigyelhetõ az árutermelõ
zöldségtermesztés, ezen belül az intenzív
paradicsom és kordonos uborkatermesztés.
Néhány gecsei méhészkedéssel foglalkozik. A
traktorral rendelkezõ gazdák bérmunkát
vállalnak a községben, illetve a környezõ
falvakban. 7-8 gecsei gazda szõlõt bérel a baktai
gazdasághoz tartozó beregszászi és muzsalyi
hegyeken. Az itt megtermelt szõlõ és bor szintén
jövedelem-kiegészítésül szolgál.
Az utóbbi években egyre többen
foglalkoznak falusi turizmussal. A községbe
2004-ben vezették be a vezetékes gázt, melynek a
falu területén belüli költségeit a lakosság fizette.

NE TAGADD MEG A FAJT, MIBÕL EREDTÉL,
LÁNGOLÓ VÉRT MIBÕL SzÜLETTÉL,
A FÖLD MELY ÉLTET S ELTAKAR,
HA MAGYARNAK SZÜLETTÉL, HÁT MARADJ

Jelentõs rendezvények: Nemzetközi
böllérverseny (idén hatodik alkalommal),
Lekvárfõzõ fesztivál, amelyre minden év
augusztus utolsó hétvégéjén kerül sor. A
mezõgecsei hagyományõrzõk és falufejlesztõk
egyesülete vállalja diákcsoportok kárpátaljai
kirándulásának teljes körû megszervezését.
Lakossága 2001-ben 1030 fõ volt, ebbõl
913 magyar, a többi ukrán. A településen iskola,
óvoda, könyvtár, felcserközpont mûködik.

MAGYAR!
Kispiaci Hírmondó
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Anyakönyvi hírek
Gyermeke született

Házasságot kötöttek

Özvegy Zsoltnak és Anitának

KATA
2012. 01. 16.

Kávai Andornak és
Kávai Bózsó Ildikónak

KATA
2012. 02. 17.

Posavi Szabolcs és Ágoston Olga
2012. 04. 14.

Papp Szabolcsnak és Ritának

BENCE
2012. 03. 09.
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„Szépen magyarul, szépen emberül”

A szavalóverseny résztvevõi
A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület
szervezésében április 18-án került sor a
„Szépen magyarul, szépen emberül” mottóval
meghirdetett szavalóversenyre. A résztvevõk
száma a szervezõket is meglepte, ugyanis 56
szavaló jelentkezett a megmérettetésre.
Méltán lehetünk büszkék erre a számra, hisz
valahol ez munkánk eredményességét is
mutatja, hogy célkitûzéseink, melyek szerint
szeretnénk az irodalmat jobban megismertetni és megszerettetni a gyerekekkel,
megvalósulni látszanak. Fontos lenne, hogy
minél több írót, irodalmi mûvet ismerjenek
meg, és az mellett, hogy idejük nagy részét a
számítógép elõtt töltik, erre is szánjanak idõt.
Ne kényszerbõl, hanem azért, mert kedvüket
lelik egy vers, elbeszélés vagy egy izgalmas
regény elolvasásában.
Szókincsük így fog gyarapodni, így
tanulják meg választékosan kifejezni
magukat. És ha kisgyermekkorban elvetjük
bennük az irodalom iránt való igényt, akkor
reménykedhetünk, hogy mûvelt, olvasó
felnõttekké válnak.
Kispiaci Hírmondó

Hálás köszönettel tartozunk a felkészítõknek, akik segítik a gyerekeket az
irodalmi mûvek kiválasztásában, és segítséget
nyújtanak a felkészülésben.
A versenyen sok szép verssel ajándékoztak meg bennünket a gyerekek, nehéz
helyzetben voltunk, amikor értékelni kellett
õket. A legjobban felkészült versenyzõk
különdíjként könyvjutalomban részesültek.
Munkája elismeréseképpen minden résztvevõt szerényen jutalmaztunk, és a pályázati
pénznek köszönhetõen uzsonnát is tudtunk
biztosítani.

2012 április
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Résztvevõk:
Óvoda, kiscsoport:
Dózsai Adél, Kávai Réka, Szabó Nettina,
Szabó Fanni, Visnyei Zsófia.
Óvónõ: Ábrahám Edit.
Iskola elõkészítõ csoport:
Vajdovics Emese, Bíró Virág, Nagy Torma
Blanka, Szél Anna.
Óvónõ: Rövid Ilona.
Elsõ osztály:
Somogyi Ákos, Fodor Jázmin, Nagy Sarolta,
Nagy Evelin, Farkas Anett, Huszár Mónika,
Dobó Nikoletta, Újhelyi Bence. Tanítónõ:
Tillinkó Judit.
Második osztály:
Babarci Kornél, Huszár Viktória, Katona
Norbert, Szarvas Izolda, Vojnák Anikó, Szabó
Laura, Dózsai Evelin, Dobó Petra, Bakota
Olivér. Tanítónõ: Sárkány Dóra.
Harmadik osztály:
Szenci Rita, Kovács Réka, Szebenyi Zsolt,
Szabó Ninetta, Fábián Katalin, Tóth Zita,
Pernyész Bettina, Bányai József, Jakus Igor,
Apró Barbara. Tanítónõ: Csõke Melinda.
Negyedik osztály:
Tóth Anna, Nagy Torma Zsuzsanna, Sárkány
Krisztina, Papp Szabolcs, Szabó Szabolcs,

Benedek Flóra, Kenyeres Noémi, Domonkos
Anna, Kovács Laura. Tanítónõ: Farkas Enikõ.
Ötödik osztály:
Szarvas Bernadett, Knapik Ivana, Dongó
Mirella, Herédi Egon, Danics Alex.
Hatodik osztály:
Somogyi Anett, Nagy Torma Julianna,
Szekeres Mária, Fodor Máté, Smith Rita.
Hetedik osztály:
Smith Viktória.
A fölsõs tanulókat Papp Melinda magyartanárnõ készítette fel.
Különdíjasok:
Kávai Réka, Szabó Fanni, Nagy Torma
Blanka, Somogyi Ákos, Fodor Jázmin, Nagy
Evelin, Nagy Sarolta, Babarci Kornél,
Szarvas Izolda, Dobó Petra, Kovács Réka,
Szabó Ninetta, Bányai József, Szabó
Szabolcs, Kenyeres Noémi, Domonkos Anna,
Knapik Ivana, Dongó Mirella, Somogyi
Anett, Smith Viktória.

Gratulálunk!
A rendezvény Magyarkanizsa önkormányzatának támogatásával valósult meg.
Sárkány Dóra

Merészet kell álmodni…
Riportalanyom, Sóti Valentin Budapesten él.
Az általános iskolát Kispiacon és Szabadkán, a
gimnáziumot Szabadkán, a fõiskolát és az egyetemet
Budapesten végezte. Szakmai képzést Belgiumban,
Antwerpenben és Löwenben folytatott. A folyamatos
tanulás, a továbbképzés és a mindennapi munka
mellett talál idõt arra is, hogy legalább havonta
egyszer hazalátogasson. Így volt ez a húsvéti ünnepek
alatt is. A velem való beszélgetést sem utasította
vissza.
Valentinnel gimnazista korában készítettem
interjút, amely a Kanizsai Újságban jelent meg.
Komoly célkitûzései voltak, amelyek mára már
megvalósulni látszanak.
Az elmúlt évek történéseirõl faggattam.
–Hová, merre vitt utad az elmúlt évek során?
–A gimnázium befejezése után Budapestre
kerültem. Ott élek. Kollégiumban lakok. Ismeretes,
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hogy a magyarországi felsõoktatásban a bolognai
rendszer mûködik. Három és fél év után a hallgató
fõiskolai értékû diplomát kap (alapképzés), majd
újabb két év tanulmány után egyetemi diploma
birtokosa lesz (mesterképzés). Egyik nyáron három
hónapos tanulmányi úton Németországban voltam a
két legnagyobb multinacionális cégnél, az Ariel
mosóporgyárban és a L'Oreál kozmetikai cégnél. Két
helyen dolgoztam, Frankfurtban és Kaarstban, ahol
igazán jó szakmai képzést kaptam.
–Németországban dolgoztál, tanultál, ez azt
jelenti, hogy a német nyelvet tökéletesen
elsajátítottad?
–Nem. A német nyelvet középszinten, az
angolt viszont felsõfokon, amerikai akcentussal beszélem. Tanulmányaim következõ állomásaként befejeztem a BSc-t, ami a bolognai rendszerben az
alapképzés, utána Budapesten elvégeztem az MSc-t,
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a mesterképzést. Itt csúsztam egy évet, mert Antwerpenben végeztem egy szemesztert, ott készítettem el a
diplomamunkámat. A témám az Escherichia coli
baktérium volt. Ennek a baktériumnak a szaporodását
vizsgáltam és modelleztem. A számítógépes
modellezéssel, mivel ez olcsóbb, mint a laboratóriumi kutatások, kísérletek, az a célom, hogy elõre
tudjuk jelezni a baktériumok szaporodását, és így
könnyebben védekezhessünk ellene. A baktériumok
az ételben szaporodnak, és hatalmas károkat okoznak.
Megromlik az étel. Az ételbomlás 50%-át a nagyon
elterjedt E. coli baktérium és a törzsei okozzák.
–Milyen irányt vett az E. coli baktérium
vizsgálata?

Dinant, Belgium

–Meg tudjuk mérni, hogy mennyi baktérium
van az ételben. Kizárni sajnos nem lehet. Ha látjuk az
élelem tárolási körülményeit, abból megközelítõleg
elõre tudjuk jelezni a baktériumszaporodást, és hogy
egy idõ után milyen lesz a koncentrációja az ételben.
Ez a biztonsági kockázat, hogy rá tudják írni az adott
termékre, hogy mennyi a szavatossági ideje. Nagyon
komoly háttértudás kell ahhoz, hogy valaki ilyet ki
tudjon jelenteni. Számomra ez a kutatás nagyon
tanulságos volt. Gyakorlati program Antwerpenben
és Löwenben folyt. Európában a legnívósabb
egyetem Löwenben van. Ott dolgoztam hat hónapot
egy laboratóriumban. Ebbõl írtam meg a diplomamunkámat, melyet Antwerpenben az Artesis
Hogeschool-on megvédtem. Az év végén ugyanezt a
diplomamunkámat Budapesten kell megvédenem.
–A mérnöki szakma melyik ágát választottad?
–Vegyészmérnök vagyok, de az egész szakma
olyan, hogy nem lehet elkülöníteni egyiket a

Kispiaci Hírmondó

A vegyészmérnökön belül folyamatmérnök vagyok.
Számítógépes modellezéssel, gyártássorok
tervezésével, karbantartásával foglalkozok. A
mérnöki tudományban manapság „átjárás” van
mindenhol. Sok minden belefér. Az elmúlt fél évben
informatikáról szólt, tehát mindenhez értenem kell.
Programozást, kémiát is tanultam, alapképzést
kaptunk biológiából is. Az egyetemen nagyon
kemény képzést kaptunk, s így már könnyebb
különbözõ irányokba lépni. Még jogot is tanultam,
mert a mérnöki szakmához ez elengedhetetlen. A
gyártás, az eladás nagyon komoly jogi tudást igényel.
Széleskörû tudást kaptunk. Én az iparra és a gyártásra
specializálódom.
–Magánéleted hogyan alakult?
–Állandó kapcsolatban élek már öt éve. A
barátnõm is vegyészmérnök, csak más szakirányban.
Õ is dolgozott Németországban az Agfa film és
fényképezõgépek gyártásánál.
–Szabadidõd hogyan használod ki?
–Utazgatunk olykor. Jártunk NyugatSzibériában is.
–Hosszú távollét után hiányzik a szülõfalud?
–Nagyon jó visszajönni ide, de sajnos ez az
állapot, ami itt van, tarthatatlan. Amíg Szabadkán
jártam iskolába, nem volt olyan nap, hogy ne
kössenek belém, mert magyarul beszéltem. Jártam
Oroszországban, amit sokkal vadabbnak tartottam, de
ott észre se vették, hogy angolul beszéltem. Havonta
járok haza. Itt is vannak barátaim. Elbeszélgetünk a
lehetõségekrõl, de sajnos azok semmi jóval nem
kecsegtetnek. Ilyen keveset adó közegbe nehéz
visszavágyni, de amit semmivel nem lehet
helyettesíteni, az a gyerekkorom és a barátaim.
Kovács Mária

Anyakönyvi hírek
Elhunytak
Domonkos Endre
Szabó Berta
Huszár István
Balázs Piri Mária
Juhász Ilona
Márki Tamás
Faragó Amália
Faragó Jolánka
Somogyi Anna
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Nyugodjanak békében!
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Az elmúlt 4 év képekben

Járdaépítés a Testvériség-egység utcában

Játszóteret kaptunk

Járdaépítés az Ady Endre utcában

Vízelvezetõ csatorna épült a Sógor utcában

Aszfaltozás az Ady Endre utcában

Járdaépítés a Körös oldalon

Kispiaci Hírmondó
Munkatársak: Bagi Berta, Bagi Szabolcs, Dejan Pejak, Kovács Mária, Nyilas Mihály, Pásztor Bálint,
Sárkány Dóra, Szarapka Ede, Szécsi Zsolt
Felelõs szerkesztõ: Sárkány Dóra
Számítógépes elõkészítés: Bagi Zoltán
Készült a tóthfalusi LOGOS-PRINT d.o.o. nyomdában.
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