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Kispiac minden polgárának
kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kíván a
helyi közösség tanácsa és
Arnold László
elnök.
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Elnöki köszöntõ
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm a bizalmat Önöknek és köszönettel
tartozom mindazoknak, akik augusztus 20-át idén elõször
megünnepelték Kispiacon. Sajnos, eredményeinkkel nem
tudok dicsekedni, mivel bajusz alá nem illik a hazugság.
Egy mondatban: keveset valósítottunk meg, a részleteket
sokan ismerik. Bízom benne, hogy a jövõben másképp lesz.
Ehhez kitartásukra továbbra is szükség van. Mindaddig
boldog békés
karácsonyt, és sikerekben gazdag
újesztendõt kívánok önöknek.
Tisztelettel
Arnold László elnök

Ádvent – Valakit várunk!
Elmélkedjünk az életünk felett, hogy
gazdagabbak és boldogabbak legyünk!
Szûzanyánk Szeplõtelen
Fogantatásának ünnepe december 8-a. A
szentmisén talán10-en, 20-an voltunk.
Lelkembõl feltör egy kérdés: „Uram, Jézus,
mennyit változott a világ, az emberiség? Vagy
egyáltalán változott-e születésed óta?” A
válaszok egymás után sorakoznak bennem, de
melyik az igazi?
Betlehembe édesanyád méhében
érkeztél. Sajnos a város lakói nem tudtak
örülni egy áldott állapotban lévõ
édesanyának, aki gyermeket vár, így senki
sem fogadott otthonába.
Szûzanyánk, Szûz Mária, mit éreztél
szívedben az emberi ridegség, önzés,
szívtelenség miatt? Te az Igaz Élet
születésével foglalkoztál, az sem számított
neked, hogy szénán, istállóban szülted meg
Õt. Ami fontos volt Neked, történjék veled
minden úgy, ahogy a Mindenható akarata
kívánta ezt Tõled. Ez enyhítette fájdalmad, a
gyermek Jézus születése pedig teljesen
megsemmisítette szívedben ezt a fájdalmat.
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Urunk, Jézus jászolba fektettek, amint
megszülettél. Sokkal melegebb és puhább
volt, mint a rideg, önzõ szív, amely szeretet
hiányában keményebb lesz még a
legkeményebb kõnél is. Amikor a
Keresztutadon a szörnyû kereszt alatt
leroskadsz, magadhoz öleled azt a követ
melyre estél, hiszen puhábbnak érzed, mint az
elutasító emberi szívet.
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Feltámadásod óta egészen másképp
érkezel közénk, mint annak idején
Betlehembe. Nem akarsz egyéni testben
megtestesülni, hanem bennünk, a
Megváltottakban kívánsz újra megszületni.
Szavaid bármennyire is kedvesek:„Jöjjetek
hozzám, akik elfáradtatok és az élet terhét
hordozzátok, én felüdítelek titeket” nem
igazán érti a világot meghódítani akaró ember,
és még inkább nem tud vele mit kezdeni.
Miért nem tud vele élni? Nem tudjuk! Talán
nincs is igazán megfáradt, gondokkal terhelt
és felfrissülésre váró ember?
Mindezt megfontolva a szívünket
betölti az az igazi öröm, mely hitbõl,
reménybõl és szeretetbõl fakad, hogy Te vagy
az Út, az Igazság és az Élet. Itt vagy, jelen
vagy, élsz és mindezt bennünk, az emberben, a
Megváltottban kívánod teljessé tenni.
Ezért születnek korunkban újabb és újabb
szentek és boldogok.
Hit évében vagyunk, melyet Szentatyánk,
XVI. Benedek pápa október 11-én nyitott
meg, hirdetett nekünk, hogy csak akkor lesz
szebb és jobb mostani világunk, ha múltunkat
Irgalmadra, jelenünket Szeretetedre és
jövõnket Gondviselésedre bízzuk – ahogy ezt
megfogalmaztad boldog Pió atyánk szívében.
Nem mások tesznek boldoggá minket, hanem
az a kapcsolat, melyet Veled akarunk
megteremteni. Jól tudja ezt az ördög is, az
ellenségünk, aki mindent meg is tesz annak
érdekében, hogy ne jöjjön létre Közted és
köztünk ez a kapcsolat. De mi Veled akarunk
élni!
Igazi üzenet számunkra most, a Hit
Évében, amit boldog II. János Pál szívén
keresztül üzensz nekünk:
„URAM! Tudom, hogy a hit csak a
kapcsolat elején látszik magánügynek.
Szeretném meghallani kezdeményezõ
szavadat és igent mondani rá.
Meghívásod nem zárhat be önzõ
magányomba, hanem kinyit a
valóságra, az élet teljességére. Hitem
által kezet nyújtok a másik ember felé.
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Tudom, hogy hitem bekapcsol Isten
népének nagyobb közösségébe.
Erõsítsd legszemélyesebb ügyemet,
hogy életet alakító közügy legyen. Élni,
hinni és szeretni csak közösen lehet.”
Kispiaci Testvéreim, ne engedjük el
Urunk, Jézus kezét, mely kézbe édesanyánk a
Boldogságos Szûz Mária helyezett! Hívd
Máriát, segít felismerni Isten akaratát. Akkor
egészen más fogadtatásban lesz részed! „Nem
veszem észre annak rongyait, aki
Édesanyámmal jön Hozzám” – mondta Jézus
Natália nõvérnek.
Grignon Szent Lajos errõl így ír: „A
Szûzanya tisztelete csalhatatlan jele a
kiválasztottságnak.”
Nincs bátrabb, mint aki életének
teljességével fel meri vállalni Istengyermekségét, viszont nincs gyávább annál,
mint aki életének teljességével tagadja
Istengyermekségét.
Lépj azok sorába a Hit Évében, akik
életpéldájukkal tettek tanúságot arról, hogy
nincs boldogabb élet, mint Isten szolgálatában
egymást szolgálni.
Merjük hinni, hogy míg a földön élünk,
addig a bûn következményébõl szolgák
vagyunk, de nem mindegy, hogy kit
szolgálunk – Istent, aki boldog örök életre hív,
aki gyermekévé fogadott a keresztségben,
vagy azt, aki lépten-nyomon becsap, csak
ígér, ígér, ígér.. de mindentõl megfoszt,
legfõképp az örömtõl és boldogságtól.
Játszadozik velünk, mint a macska az egérrel.
Jézus hisz Benned, bízik Benned!
Elhiszed-e, hogy hited gyõzelemre viszi
életed?
Urunk, Jézus Krisztus megköszönöm
híveim életét, és hittel vallom, hogy ha
Benned bízva helyezem életüket a szívedbe és
továbbra is kérem drága jó Szûzanyánkat,
járjon közbe értünk, legyen szószólónk
Nálad. Áldd meg kispiaci keresztény
Testvéreim életét és add meg, hogy hitben,
reményben és szeretetben teremjék meg a
harmincszoros, hatvanszoros, százszoros
termést. Ámen!
Boldog karácsonyi ünnepeket és
kegyelmekben gazdag újesztendõt kívánok
mindannyiatoknak!
Ahogy gyermekeink hívnak:
pap bácsitok, lelkipásztorotok
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Óvodánk hírei
Szeptember elsején megkezdõdött a munka a
kispiaci Százszorszép óvodában. A kiscsoportba 21, a
nagycsoportba 15 apróság íratkozott be. A
nagycsoportos óvodások (Lepke csoport) már nagyon
várták az évkezdést. A kiscsoportosok (Bambi
csoport) kezdetben félénkek voltak, de a kezdeti
félénkség hamar elmúlt, és zökkenõmentesen
beilleszkedtek a csoportba.
Októberben elsõ hetében (gyermekhéten) az
ovisoknak felejthetetlen élményekben volt részük.
Volt színház, táncház, krétarajz, sportnap és zöldségmanó is az óvodában. Csodálatosan szép hét volt.

A gyermekhét után megkezdõdött a komoly
munka. Tudásuk gyarapodott az õszi gyümölcsökrõl,
õszi veteményekrõl, ipari növényekrõl, erdei
állatokról, õszi idõjárásról, öltözködésrõl. Az õszi
témakört rendszerezték és vendégségbe hívták a
nagyszülõket az óvodába. Tartalmas mûsort készített
mindkét csoport: táncoltak, szavaltak, énekeltek,
mesét dramatizáltak. Mindezt a nagyszülõk nagy
tapssal jutalmazták. A kisóvodások párnákat
készítettek a nagyszülõkkel, a nagyóvodások
teasüteményt sütöttek, amit azután jóízûen el is
fogyasztottak. A nap végén átadták a gyerekek az
ajándékokat, a kis virágokat, aminek a nagyszülõk
nagyon megörültek.
Október végén az iskola elõkészítõ csoportból
6 óvodás (Szabó Nettina, Szabó Fanni, Dózsai Adél,
Halász Martin, Visnyei Zsófi és Szenci Bence) óvó
nénijük, Ábrahám Edit felkészítésével részt vettek a
IV. Benedek Elek mesemondó versenyen, amit a
Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület szervezett a kispiaci
iskolában. Négy gyermek könyvjutalomban
részesült, ami nagy szó, hiszen még csak 6 évesek és
már látszik, hogy nagyon tehetségesek.
A kis apróságok minden második héten úszni
is járnak Magyarkanizsára a Gyógyfürdõbe.
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Óvodánkba asszisztensek is járnak. A szerb nyelv
oktatása heti 2, az angol nyelv heti 1 alkalommal
folyik, és minden második héten zenei asszisztens is
segíti az óvó nénik munkáját.
November 30-án óvodánk bábcsoportja a
Százszorszép óvodába is ellátogatott. Mikulás címû
meséjük nagy sikert aratott a kispiaci ovisok körében.
Bekiabáltak, sikongattak mese közben a gyerekek.

December 6-án az anyukákkal együtt
mézeskalácsot sütöttek, közösen ki is díszítették,
majd pedig felrakták a fenyõfára. A fa körül
karácsonyi dalokat énekeltek, vidámak voltak egész
nap. A nap végén pedig a Mikulás is megérkezett!
Sajnos nem sikerült kilesni, de a gyerekeknek szánt
ajándékait beletette a kiscipõkbe, kiscsizmákba.
Külön köszönet az óvodának és a kispiaci
helyi közösségnek a gazdag csomagért.
December 7-én Magyarkanizsán a színházban
egy csodálatos elõadáson vettek részt az ovisok. A
szabadkai Garden Quartett muzsikált nekik, mert a
zene mindenkié! A kamaraegyüttes közelebb hozta a
gyerekekhez a klasszikus zenét és a koncert végén
még a Mikulással is találkozhattak az ovisok, aki
mindenkinek kivétel nélkül csokit adott.
December 11-én a Juhász zenekar is
ellátogatott a kispiaci óvodába. Beszéltek a
népszokásokról is a gyerekeknek, és igazi karácsonyi
hangulatot varázsoltak.
Rengeteg feladat vár még ovisainkra.
Mindkét csoport izgatottan készülõdik a karácsonyi
mûsorra és már nagyon várják a Télapó érkezését.
„Gyertya lángja, libben-lobban,
száz gyerekláb táncra dobban.
Jézus küldte, angyal hozta,
Jaj, de szép a karácsonyfa."
Ábrahám Edit
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Dallal a barátságért
VI. nemzetközi népzenei találkozó Kispiacon
A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület
szervezésében október 21-én, vasárnap
hatodik alkalommal tartottuk meg a
nemzetközi népzenei találkozót, amelynek
idén több mint 200 résztvevõje volt.

A találkozó résztvevõi
A 15 népzenei csoport mindegyikével
egész évben szoros kapcsolatot ápol az
egyesület. Részt veszünk egymás rendezvényein, és a lehetõségekhez mérten segítjük
egymás munkáját.
Vendégünk volt az
oromhegyesi Petõfi Sándor ME, az adorjáni
Szõke Tisza ME, a völgyesi Aranykalász ME,
a tóthfalusi Fehér Akác ME, az oromi Petõfi
Sándor ME, a zentai Tópart ME, a Tiszamenti
Zengõ Citeraegyüttes, a tornyosi Ady Endre
ME, a törökkanizsai Tiszagyöngye ME, a
ludasi Ludas Matyi ME, a csókai Rákóczi
férfikórus, Magyarországról testvértelepülésünk, Nagymágocs Nefelejcs
népdalköre és Napraforgó citerazenekara, a
Bordányi Berkenye népdalkör és citeraegyüttes, valamint a Földeáki citerazenekar
és Pávakör.
A mûsor elõtt magyarországi
vendégeinkkel ellátogattunk a Körösalji
tájházba, ahol a múlt emlékeit idézhették fel,
hiszen sok közöttük az idõs ember. A látottak
nekik az egykor élt életüket jelentik, hiszen
ezeket a tárgyakat õk még láthatták
használatban a szüleik, nagyszüleik által.
Kovács Róbert jóvoltából egy idén készült
Kispiaci Hírmondó

kisfilmet is láthattak, ami régi fényképek által
hûen mutatja be vidékünk múltját. Az
emlékezés sok szempárba csalt könnyeket.
Köszönjük Adamov Juditnak, a tájház
tulajdonosának a vendéglátást.
Az ünnepi mûsort Sárkány Dóra, a
mûvelõdési egyesület elnöke nyitotta meg.
Köszöntõjében elmondta, hogy mindannyiunkat, akik jelen vagyunk a rendezvényen, a zene szeretete fûz össze. A
magyar népdal szeretete, ami a magyar zene
legõsibb formája. Szerzõiket nem ismerjük,
hisz évszázadokon keresztül nemzedékrõl
nemzedékre szállva, szájhagyomány útján
terjedtek. A 18. század közepéig nem is
foglalkozott senki a népdalok gyûjtésével,
hiszen éneklésük mindennapos volt az
egyszerû emberek életében. A tudományos
népdalgyûjtéssel Bartók Béla és Kodály
Zoltán kezdtek foglalkozni, elõbbi a mi
vidékünkön is gyûjtött népdalokat. Korunk
legismertebb népdalgyûjtõje Bodor Anikó
volt, aki a kispiaci Rozmaring népdalkör
munkáját is nagyban segítette. „Népdalaink a
népi kultúra virágai. Zengõ ajkakon élõ
remekmûvek, melyek a tudatlanok kincsének
és a tanultak élõ csodájának tekinthetõk. A
népdalok világa évezredes fejlõdésben
kiérlelt, leszûrõdött mûvészet, amely kis
arányaiban olyan tökéletes, akárcsak egy
nagyszabású mestermû. Szabályok és rend
nélkül virulnak, virágos rétté nyílnak,
mérhetetlen harmóniájú teljességgé.”

Felcsendül a Boldogasszony Anyánk
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A mûsorban elsõként a helyi Rozmaring
népdalkör lépett színpadra. Mint egy ima
szállt fel ajkukról a Boldogasszony Anyánk,
amely közös imává terebélyesedett. Felemelõ
és egyben torokszorító érzés volt hallgatni a
több mint kétszáz hangot: „… ne felejtkezzél
el szegény magyarokról.” A dal valószínûleg a
18. század elején keletkezett, és Kölcsey
Ferenc Himnusza elõtt a katolikus magyarság
néphimnusza volt.
A találkozón a 15 csoport bemutatkozása mellett még egy szép eseménynek
lehettünk részesei. Az idén megrendezett 24.
Gazdag Ág hagyományápoló szemlén,
melynek témája Elfelejtett férfimunkák Szent
György és Szent Mihály napok között volt, a
szervezõk elsõ ízben jutalmazták a legtöbb
pontot elért csapatot egy Vándorággal. Mivel
holtverseny alakult ki az oromhegyesi és
kispiaci csapatok között, a szervezõk döntése
értelmében a Vándorág fél évig Oromhegyesen volt, ünnepélyes átadására a
népzenei találkozó adott alkalmat, ahol Koncz
Lázár, az oromhegyesi Petõfi Sándor ME

elnöke Kovács Máriának, a kispiaci csapat
képviselõjének adta át.
A mûsorban felcsendült dalok ékes
bizonyítékai hatalmas népdalkincsünknek,
amelyet tovább kell adni a fiataloknak.
Örvendetes, hogy egyre több népzenei
csoportban jelenik meg a fiatalabb korosztály.
Ez azt jelenti, hogy munkánk, a zene, a népdal
szeretetének a fiatalabb generációba való
átültetése sikeres. Reménykedhetünk, hogy a
zene egyik örömforrásukká válik, és élni fog
bennük az igény, hogy ezt az érzést
továbbadják a gyermekeiknek.
A találkozó emlékére minden résztvevõ
népzenei csoport emléklapot és egy kerámia
vázát kapott. Az egyesület szorgos tagjainak
köszönhetõen finom pásztortarhonya került
az asztalra. Köszönet illeti õket és a
Rozmaring népdalkör tagjait, akik szintén
sokat dolgoztak az elõkészületekben.
A rendezvényt a Tartományi Oktatási,
Jogalkotási és Nemzeti Közösségi Titkárság
támogatta.
Sárkány Dóra

IV. Benedek Elek mesemondó verseny
A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület
szervezésében egy napra a népmeséé volt a
fõszerep a kispiaci iskolában. Október 24én 37 versenyzõ várta, hogy meséjével
elvarázsolja a közönséget. A versenyt az
óvodások kezdték. Felszabadultan
meséltek, a lámpaláznak nyomát sem
lehetett rajtuk látni. Ismét meggyõzõdhettünk a magyar népmesék
gazdagságáról, humoráról, és a mesélõk a
mese által meggyõztek bennünket, hogy a
világban rend uralkodik: a jók mindig
elnyerik jutalmukat, a rosszak méltó
büntetésüket. A mesékre mindig szükség
volt, van és lesz, hisz mindenki vágyik a
csoda, a varázslat élményének átélésére. A
mese ugyanakkor rendkívül hasznos és
nélkülözhetetlen a gyermek fejlõdése
szempontjából, hiszen annak segítségével
gazdagodik fantáziája, szókincse, a mese
6

szereplõivel azonosulva átélhet különbözõ
helyzeteket, feloldhatja a benne felgyûlt feszültséget. A gyermek szimpatizál
a hõsökkel, felismeri és elítéli a
rosszakarókat. Képzelõereje segítségével a
mesehõs bõrébe bújik, vele együtt harcol
az igazságért, állja ki a próbákat, küzdi le a
gonosz szereplõket, átéli az örömöt,
bánatot, sikert. Együtt nevet, sír, lélegzik a
mesehõsökkel, akik vagy elnyerik méltó
jutalmukat, vagy büntetésüket. Így bár
nem tudatosan, de erkölcsi tanúságokat is
rögzít. Ezért nagyon fontos lenne, ha a
szülõk már a gyermeknek egészen kicsi
korában mesélnének, és kialakítanák
bennük a mese iránti igényt. A tévében
vagy számítógépen megnézett mese soha
nem adhatja vissza az élõ mesélés
hangulatát, melegségét.
Mi, kispiaciak nagyon örülünk, hogy évrõl
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évre több gyerek jelentkezik mesét
mondani. Annak pedig külön örültünk,
hogy a benevezett versenyzõkön kívül még
öten jelezték, hogy szeretnének mesét
mondani. Kár lett volna ezeknek a
meséknek nem elhangzani, mert közülük
az egyik, Fodor Máté meséje elvarázsolta a
közönséget és a zsûrit is.
A Jókai Mór ME megköszöni az óvoda és
az általános iskola pedagógusainak egész
évi együttmûködését, a gyerekek magas
fokú felkészítését.
A mesemondó verseny a Csillagszemek
rendezvénysorozat egyik rendezvénye,
amelyet Magyarkanizsa önkormányzata
támogatott.
Résztvevõk:

Óvoda, iskola elõkészítõ csoport: Dózsai
Adél, Halász Martin, Szabó Fanni, Szabó
Nettina, Szenci Bence, Visnyei Zsófi.
Felkészítõjük Ábrahám Edit.
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1. osztály: Bíró Virág, Nagy Torma
Blanka, Szél Anna, Vajdovics Emese.
Felkészítõ Bálint Katalin.
2. osztály: Farkas Anett, Huszár Mónika,
Jakus György, Nagy Sarolta, Somogyi
Ákos. Felkészítõ Tillinkó Judit.
3. osztály: Ágoston Bálint, Babarci
Kornél, Dobó Petra, Dózsai Evelin, Huszár
Viktória, Katona Norbert, Kovács
Dominik, Nagy Torma Fruzsina, Szarvas
Izolda. Felkészítõ Sárkány Dóra.
4. osztály: Apró Barbara, Gyalus
Nikoletta, Kovács Réka, Pernyész Bettina.
Szenci Rita. Felkészítõ Csõke Melinda.

5-8. osztály: Domonkos Anna, Kovács
Laura, Nagy Torma Zsuzsanna, Dongó
Mirella, Szarvas Bernadett, Benedek
Fanni, Nagy Torma Julianna, Smith
Viktória. Felkészítõ Papp Melinda.
Versenyen kívül Fodor Máté, Danics Alex,
Pernyész Viktor, Gyalus Roland és
Ladányi Martin mondott mesét.
A zsûri értékelése alapján különdíjként
könyvjutalomban részesültek: Dózsai
Adél, Szabó Fanni, Szabó Nettina, Szenci
Bence, Nagy Torma Blanka, Somogyi
Ákos, Dobó Petra, Dózsai Evelin, Babarci
Kornél, Szarvas Izolda, Kovács Réka,
Gyalus Nikoletta, Szenci Rita, Pernyész
Bettina, Kovács Laura, Dongó Mirella, és a
közönségdíjas Fodor Máté.
Munkája jutalmául minden résztvevõ
édességet kapott.
Sárkány Dóra
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Az év pedagógusa 2012-ben
„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját
szép vigyázattal csiszoljam kristályba.”
(Németh László)

A pedagógusok nagy szerepet
játszanak a fiatalság szemléletformálásában,
mûveltségének, és jövõképének alakításában.
A jó pedagógusok nemcsak a tananyagot, a
lexikális tudást igyekeznek átadni tanítványaiknak, hanem nevelnek, jellemet
formálnak, motiválnak, biztatnak. Nehéz és
tiszteletet érdemlõ pálya az övéké. Naponta
meg kell felelniük elsõsorban a saját
mércéiknek, a gyerekek, kollégák, szülõk, a
társadalom elvárásainak.

Idén községünkben november 6-án
ünnepelték meg a pedagógusok napját. Az
ünnepségen az oktatási intézmények legtöbb
szavazatot kapott dolgozói vehették át az Év
pedagógusa elismeréseket. A horgosi Október
10. Általános Iskolában ezt a kitüntetõ
elismerést idén Sárkány Dóra tanító néni
vehette át.
Sárkány Dóra 1966. július 4-én
született Szabadkán. Általános iskolai
tanulmányait Kispiacon és Horgoson végezte.
A Svetozar Markoviæ Társadalmi
Tevékenységek Középiskoláját és a
Pedagógiai Akadémiát Szabadkán fejezte be.
Egyetemi oklevelet is ebben a városban, a
Magyar Tannyelvû Tanítóképzõ Karon
szerzett.
8

Horgoson az Október 10. Általános
Iskolában kezdett dolgozni, majd a szabadkai
Žarko Zrenjanin Iskolaközpontban kapott
munkát. 1994 óta a horgosi Október 10.
Általános Iskola kispiaci kihelyezett
tagozatán tanít, több évig pedagógiai vezetõ
volt. Két gyermek, Anetta és Tamás büszke
édesanyja.
Az oktatásban nagy hangsúlyt fektet az
olvasás megszerettetésére, az olvasóvá
nevelésre. Óráin gyakran hangzik el egy-egy
vers vagy mese, a házi olvasmányokat
igyekszik élményszerûen feldolgozni a
gyerekekkel. Igyekszik maximális teljesítményt nyújtani és tanulóitól is elvárja a pontos
munkát. A tehetséges tanulókkal külön
foglalkozik, segíti õket a versenyekhez való
felkészülésben. Tanulói a községi és körzeti
versenyeken több elsõ és második helyezést
értek már el. Ugyanígy nagy figyelmet fordít a
gyengébb képességû tanulók felzárkóztatására, fejlesztésére, és a szülõkkel való
együttmûködésre.
2009 óta, amióta a Jókai Mór
Mûvelõdési Egyesület elnöki tisztét tölti be,
igyekszik olyan programokat készíteni,
amelyekbe be tudják kapcsolni a gyerekeket,
az óvodás és általános iskolás korosztályokat
egyaránt. Ezeknek a programoknak két fõ
céljuk van. Az egyik a hagyományok ápolása,
a másik az irodalom megszerettetése,
közelítése a gyerekekhez. Így tud az
egyesületen keresztül nagysikerû
farsangolást, hagyományos locsolkodást,
nyári hagyományápoló tábort, idén kreatív
adventi kuckót szervezni. Fontosnak tartja az
irodalom megszerettetését a gyermekekkel. E
célból indította el négy évvel ezelõtt a
Benedek Elek mesemondó versenyt, a
Szépen magyarul szépen emberül mottóval
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meghirdetett szavalóversenyt és a Lázár Ervin
prózamondó versenyt, amelyek népszerûvé és
tömegessé váltak. Büszke a kispiaci
gyerekekre, hisz dicséretes, ha egy kis faluban
56 résztvevõje van egy szavalóversenynek,
vagy 37-en mondanak lelkesen mesét a
közönség elõtt.
Munkája során nagy figyelmet szentel a
kispiaci iskola fejlesztésére. Három sikeres
iskolabál fõszervezõje volt, amelynek
bevételébõl sikerült iskolánkban felújítani a
bútorzatot, felszerelését fejleszteni.
Hat verses, mesés kifestõ szerkesztõje,
ezen kívül a ballagó diákok számára Útravaló
ballagóknak címmel egy kiadványt
szerkesztett, amely szerb nyelvû változatban
is megjelent Poputnina maturantima címmel.
Egyik lektora volt Kovács Mária Élet a
bombák alatt címû naplójának, és részt vett a
Kispiac fennállásának 800. évfordulójára
megjelent Pusztaegyháztól Kispiacig címû
szociográfiai kötet elkészítésében.
Két dalgyûjteményt jelentetett meg az
általános iskolák 1-2. osztálya számára abban
az idõszakban, amikor a magyar
pedagógusoknak nem volt megfelelõ
tankönyvük a munkájukhoz. Az általa
összeállított dalgyûjteménybõl dolgozott a
vajdasági pedagógusok egy része, sok pozitív
visszajelzéssel.
A tanítás mellett a társadalmi munkából
is kiveszi részét. 39 éve a mûvelõdési
egyesület tagja, évekig segítette a
Vöröskereszt munkáját, második
mandátumban a kispiaci helyi közösség
tanácsának tagja, a községi intézményekben
igazgató és felügyelõ bizottságokban
tevékenykedett. Tagja volt az idei Durindó és
Gyöngyösbokréta szervezõbizottságának.
November 1-e óta a horgosi Október 10.
Általános Iskola igazgatóhelyettese.
Az Év pedagógusa díjhoz szívbõl
gratulálunk, további munkájához pedig sok
sikert és kitartást kívánunk!
Szekeres Valentin
Kispiaci Hírmondó

A szeretet ünnepére készülnek a
kispiaci táncosok
A karácsony az emberiség egyik
legnagyobb ünnepe. A legszebb és legtisztább
emberi érzelem, a szeretet ünnepe.
Megmutatja, valójában miért is van az
ember a Földön, mik a céljai ezen a világon. A cél
valójában a szeretet megtanulása,
megtapasztalása, de ami a legfontosabb, a
felismerés képességének megszerzése.

Több mit öt éve formálódik, alakul,
fejlõdik egy közösség, egy táncos közösség, amit
az õszinte barátság, az egymás iránti példamutató
tisztelet, valamint az ösztönös vidámság és
jókedv formál, és emel minden alkalommal a
magasba.
Õk a Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület
Göncöl és Mákvirág gyermek tánc csoportja, akik
egész évben szorgalmasan és odaadóan
dolgoznak és nemesbítik szülõfalujuk, Kispiac
hírnevét határokon innen, és alkalom adtán
határokon túl is.
„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába, száll minden lélek.”
E sorok szellemében készülõdnek a
kispiaci néptáncosok a december 22-én,
szombaton megrendezésre kerülõ karácsonyi
mûsorra, remélve, hogy a fenti sorok üzenetét
minél több szülõnek, diáknak, barátnak,
rokonnak tolmácsolni tudják.
Szécsi Zsolt
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Kreatív adventi kuckó

A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület
december 2-án, advent elsõ vasárnapján
szervezte meg az adventi kuckót, amelyre
szeretettel hívott meg gyerekeket és
felnõtteket egyaránt. Örömmel tapasztaltuk,
hogy sokan voltak kíváncsiak a rendezvényre,
amelyre elsõ alkalommal került sor, de az
érdeklõdésbõl ítélve lesz folytatása jövõre is.
Örülünk, hogy a nyári táboroknak
köszönhetõen egyre több gyereket vonzanak a
kézmûves foglalkozások, az idõ kreatív
módon való eltöltése. Annak is nagyon
örültünk, hogy a szülõk közül többen
elkísérték gyermeküket a rendezvényre, és õk
is örömüket lelték a kézmûveskedésben.
Kávai Bózsó Ildikó magyartanárnõ a téli
ünnepkör jeles napjairól beszélt a
gyerekeknek. Valószínû a jelen levõ felnõttek

is sok feledésbe merült népszokással,
hagyománnyal, hiedelemmel ismerkedtek
meg. A gyerekek csendben, nagy figyelemmel
követték a Luca-napi kotyolásról,
szentcsalád-járásról és a betlehemezésrõl
készült kisfilmet, amelyet Kovács Róbert
készített falunkban. Ágoston Ervinnel
karácsonyi egyházi énekeket énekeltünk,
majd munkába lendültek a kis kezek.
Ábrahám Edit, Móra Klára, Knapik Tamara,
Kovács Mária, Kávai Bózsó Ildikó
irányításával készültek az angyalkák,
fenyõfák, adventi naptárak, a tapasztaltabb
10

gyöngyfûzõk kezei közül csodálatos
mikulások kerültek ki. Szépek lettek a
karácsonyi hûtõmágnesek is. Hamarosan
mézeskalács illata töltötte be a termet.
Készítésében érdekes módon inkább a fiúk
vettek részt. Pálinkás Heléna és Brindza Teréz
segítségével ügyesen bántak a formákkal a
kisebbek is. Egyre csak teltek a tepsik az
angyalkákkal, fenyõkkel, csillagokkal,
szívekkel és a többi mézeskalács formával.
Ahogy elkészültek, el is fogytak egy
szempillantás alatt. Az adventi kuckó a
Csillagszemek rendezvénysorozat egyik
rendezvénye volt, amely Magyarkanizsa
önkormányzata által biztosított pályázati
pénzbõl valósult meg, és a résztvevõknek
ingyenes volt. A pályázat keretében sikerült
kreatív játékokat is beszereznünk, amelyekkel
nagy élvezettel játszottak kicsik és nagyok
egyaránt. Ezek a játékok fejlesztik a gyerekek

gondolkodását, ügyességét, kreativitását,
logikai gondolkodását, és a következõ nyári
táborunkban is nagy hasznukat fogjuk venni.
Bár a kuckót az egyesület elnöke álmodta és
szervezte meg, nagy-nagy köszönettel
tartozik mindenkinek, aki segítette
megvalósulni ezt az álmot. És addig, amíg
érzi, hogy egy igazi csapat áll a háta mögött,
addig mer merészeket álmodni.
Sárkány Dóra
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Diákszínjátszó fesztivál nyolcadszor
2012. december 10-én reggel fél 8-kor
a kispiaci általános iskolából 26 izgatott
gyermek indult el szerencsét próbálni a
világot jelentõ deszkák felé. A kicsit álmos
szemek gyorsan kipattantak, mert a kabátokba
pillanatok alatt bebújt a csípõs, hideg levegõ,
míg az autóbuszhoz kisétáltak kísérõikkel,
Csõke Melinda és Móra Klára tanító nénikkel.
Majd elindult nem csak a busz, hanem az
élmények sokasága is.
A VIII. Diákszínjátszó Fesztiválon,
melynek szervezõje és házigazdája a horgosi
iskola volt, több más csapattal léptek
színpadra a magyarkanizsai Mûvészetek
Házában.

Délelõtt 10 órakor került sor az
ünnepélyes megnyitóra, melyet a horgosi
Október 10. Általános Iskola igazgatója,
Nikièiæ Goran és Kiss-Iván Anna
magyartanárnõ nyitottak meg.
Ezután elkezdõdtek az elõadások:
–Mibõl van a legtöbb a világon? (Horgos)
–Hófehérke és a hét törpe 2. (Kispiac)
–Nekem szûk a világ (Magyarkanizsa–
versenyen kívül)
–Ružnica (Törökkanizsa)
–Lajanje na zvezde (Horgos)
–Igra zavoðenja (Törökkanizsa)
–Télapó az erdõben (Tóthfalu)
–Fedezzük fel Amerikát! (Kispiac)
Kispiaci Hírmondó

–Vacskamati virágja (Oromhegyes)
–A görbe karácsonyfa (Magyarkanizsa–
versenyen kívül)
–Horgosi betlehemes (Horgos–versenyen
kívül)
A háromtagú zsûrit Vörös Anna, a
magyarkanizsai József Attila Könyvtár vezetõ
könyvtárosa, Greguss Zalán, a szabadkai
Gyermekszínház színésze, valamint
Krályevácski Eszter, az Ozoray Árpád
Magyar Mûvelõdési Egyesület amatõr
színjátszó csoportjának vezetõje alkották.
Röviden csoportjainkról, melyek
Kispiacot képviselték:
A Sziporkák csoportját Csõke Melinda
tanítónõ negyedik osztályos, színjátszást
kedvelõ tanítványai alkotják. Az elmúlt
tanévben A Kék meg a Sárga címû elõadással
értek el elsõ, illetve második helyezést a
színjátszó fesztiválokon. Most a Fedezzük fel
Amerikát! címû elõadásukat mutatták be.
Sokat dolgoztak a sikerért. A tanulók
ötleteikkel, javaslataikkal gazdagították a
történetet, amit aztán a zsûri a legjobb
elõadásnak értékelt. Az elsõ helyezés mellett a
legjobb plakát és a rendezõi díj is az övék lett.
Az Amondók csapatát 6. és 7. osztályos
tanulók alkotják már második éve.
Az elõzõ tanévben továbbjutottak Kúlára, a
Sulifeszt döntõjére, valamint részt vettek a
bácsfeketehegyi színjátszó találkozón is.
Most a Hófehérke és a hét törpe 2. címû
darabjukkal léptek fel, amin lelkesen
dolgoztak Móra Klára rendezése alatt. Õk a
felsõsök kategóriájában szintén megkapták a
legjobb plakát díját.
Azt hiszem, méltán lehetünk büszkék
iskolánk tanulóira és elért sikereikre.
Pénteken ismét szurkolhatunk nekik, hiszen
újabb megmérettetés vár rájuk a Sulifeszt
elõdöntõjén, mely iskolánkban kerül
megrendezésre.
Móra Klára
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Beszámoló a Kyokushin Karate Klub életérõl
A kispiaci Kyokushin Karate Klub a
nyári szünet és a Világkupa óta készül a
következõ övvizsgára, amely december 27-én
lesz megtartva Magyarkanizsán, a fürdõben.
Nehéz vizsgának nézünk elébe, mivel a
magasabb ranghoz magasabbak a
követelmények. Kimagasló kondicionális
teljesítményt kell nyújtani és az elsajátított
technikákat tökéletesen kell bemutatni. A
vizsga végén minden vizsgázó karatéka 4
küzdelemben fogja megmérettetni magát 2
perces fordulókban, védõfelszerelés nélkül.

Kispiac Helyi Közösség jóvoltából
november 24-én három versenyzõvel
eljutottunk Budapestre a Kispest Kupa
elnevezésû Magyar Nemzeti Bajnokságra.
Almási Kristóf, Szél Tamás és Barát Árpád
mérette meg magát ezen a tornán. Kristóf a
versenysorsoláskor nem került saját
súlycsoportjába, sem pedig a korosztályába.
Így idõsebb versenyzõkkel küzdött, ahol
alulmaradt a tapasztaltabbakkal szemben.
Szél Tamás kitûnõ harcot mutatott be még a
hosszabbításokban is, amikor versenyellenfele szabálytalan ütésekkel próbálta
távol tartani magától, de Tamás megmutatta,
hogy a Vajdaságban igen keménykötésû
12

legények vannak. Edzõje kifejezetten meg
volt elégedve teljesítményével. Barát Árpád
saját súlycsoportjában talált legyõzõre, bár a
végkimenetel kérdéses volt a küzdelem
végéig. Ellenfele frissebb volt, így Árpád egy
ezüstéremmel térhetett haza errõl a remek
tornáról, amelyen több mint 150-en
versenyeztek. A versenyszervezés hagyott
némi kívánnivalót maga után, számunkra
csalódás volt, ezért klubunk legközelebb nem
vesz részt a tornán.

A kispiaci klub október folyamán
nyitott még 2 munkacsoportot Martonoson és
Oromhegyesen, ahol ugyanolyan szinten
foglalkozik a fiatal tehetségekkel. Így a
klubban a gyermekek létszáma elérte a
negyvenet. A kezdõk oktatásában nagy
szerepet játszanak a ma már tapasztalt kispiaci
karatékák, hiszen a rang kötelez!
Vezetõedzõjük, Sempai Dejan Pejak
titkon reméli, hogy egy nap a 10 kispiaci
tanuló közül kerül ki edzõi utódja, akire
visszavonulása után rábízhatja a klubvezetést.
Addig is van még mit tanulniuk, és legalább 4
övvizsga áll elõttük, hogy bizonyítsák
kitartásukat. Hiszen a Kyokushin Karate
jelmondata az OSU (ossz), magyar nyelven :
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Kitartás!
Pejak Dejan
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Anyakönyvi hírek
Gyermeke született

Papp Ferencnek és Ritának
(Papp) Bence
2012. 03. 09.

Varga Zsoltnak és Izabellának
(Varga) Petra
2012. 10. 26.

Biacs Gusztávnak és
Tündének
(Biacs) Zsófi
2012. 09. 17.

Avramov Zorannak és
Ferenc Valentinának
(Ferenc) Ádám
2012. 11. 22.
Domonkos Andrásnak és
Berta Bogdán Szabinának
(Domonkos) Tamás
2012. 09. 26.

Kispiaci Hírmondó
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Bányai Ferencnek és Szilviának
(Bányai) Rebeka
2012. 10. 13.
Varga Zoltánnak és
Varga Juhász Tatjanának
(Varga) Márk
2012. 12.15.
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TOGETHER NEWS
Ez a cikk a Together Fiatalok Egyesülete Kispiac ifjúsági civil szervezet megalakulásától
napjainkig igyekszik körvonalazni a szervezet eddigi
tevékenységét, híreit és jövõbeli elképzeléseit. Tudjuk
és sajnos tapasztaljuk, hogy a mai rohanó világban
háttérbe szorultak a közösségi érdekek, felemészti az
emberek szabadidejét a küzdelem a talpon maradásért,
ugyanakkor ifjúsági szervezetünkkel megpróbáljuk
elõremozdítani a dolgokat. A világot nem válthatjuk
meg, de az bizonyos, hogy minden megmozdulással
kicsit javíthatunk rajta.
Valójában már 2007-ben megfogalmazódott
bennem egy ifjúsági civil szervezet megalapításának
gondolata, de a törvények és lehetõségek 2009
januárjában váltak kellõképpen ideálissá, így 2009.
január 17-én 15 taggal megalakítottuk a Together
Fiatalok Egyesülete - Kispiac ifjúsági civil szervezetet a
kispiaci helyi közösség támogatásával. Mi az ami életre
hívta szervezetünket? Tulajdonképpen az a cél, hogy
megpróbáljunk a fiatalságnak utat mutatni a jelenlegi
zûrzavaros világban. Megpróbáljunk együttes erõvel
bizonyos célokat teljesíteni. Hiszen tudvalevõ, hogy
csak közös fellépéssel lehet igazán maradandó
eredményeket elérni a mai világban. Célunk, hogy
megmozgassuk az állóvizet településünkön. Az út
rögös, ugyanakkor járható! Egységben az erõ, emiatt lett
a nevünk is TOGETHER, ami az egységet
szimbolizálja, a szó jelentése: EGYÜTT. Igencsak
változatos volt az út, amin az elmúlt 4 évben
végighaladtunk a tagsággal. A kezdeti 15 fõs csapat
fokozatosan változott. Vannak, akik már nem aktívak,
ugyanakkor új tagokat is sikerült szereznünk.
Tagságunk jelenleg 21 tagból áll, de sok fiatalra
számíthatunk a szimpatizánsok táborából is. Álljon itt a
következõkben az elmúlt 4 évben megvalósított
terveinkrõl, programjainkról a teljesség igénye nélkül
egy kis felsorolás:
–Sikerült a 2008-as állapotból a régi piactér arculatát
megváltoztatnunk, rendszeresen takarítjuk a piactér
területét, lenyírjuk a füvet, szemetet szedünk, egy sor
asztalt lebontottunk, a jó állapotban levõket átfestettük,
rendbetettük a régi újságos bódét, 4 szemetest is
lebetonoztunk, virágtartókat helyeztünk ki a piactéren,
vas oszlopok lehelyezésével és a pályák szabályos
felfestésével lehetõséget biztosítottunk a röplabda és
lábtenisz kedvelõinek a kikapcsolódáshoz,
kosárpalánkot helyeztünk el a kosárlabdázni vágyó
fiatalok számára. Építettünk egy 18 ülõhelyes kör alakú,
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nádfedeles házat, ahol bárki megpihenhet, illetve a helyi
közösséggel karöltve egy szabadtéri WC-t is
építtettünk.
–A Kispiaci Hírmondó újságokat segítünk széthordani a
falu területén a helyi közösségnek az elsõ példány
megjelenése óta.
–Kettõ alkalommal sikerült megszerveznünk a Községi
Kerékpártúránkat, amely azt a célt szolgálja, hogy
jobban megismerjék a fiatalok Magyarkanizsa községet
és ezáltal a község településeit. A teljes táv 120-130 km.
Minden települést érintve és megtekintve egy igencsak
tartalmas kerékpártúrát sikerült megvalósítanunk az
idei évben is, egy kellemes vacsorával lezárva minden
résztvevõ számára. A kerékpártúra teljesen ingyenes
volt, civil szervezetünk biztosította az üdítõket, miciket,
kísérõ autót és a vacsorát a kerékpártúra végeztével.
–Mivel a környezetvédelem fontos része civil
szervezetünknek, így faültetési és szemétszedési
akciókat is szervezünk.
–Az elmúlt évben lehetõséget biztosítottunk az
asztaliteniszhez is. Ha minden terv szerint alakul, akkor
2013 januárjától újra asztaliteniszezési lehetõséget
tudunk biztosítani a tornateremben csütörtök esténként
20:00 órai kezdettel.
–Az idei évben elsõ ízben szerveztünk szabadtéri
bulikat, pontosabban három szabadtéri bulit Open Air
Party néven. Teljes mértékben sikeresnek mondhatjuk
ezeket a rendezvényeket, hisz helyben tudtunk
szórakozási lehetõséget biztosítani a fiataloknak, és a
visszajelzések is pozitívak voltak. Sajnos a lakosság
körében kissé megosztott volt a bulik értékelése,
ugyanakkor arra szeretnénk kérni a lakosokat, hogy 365
napból 2-3 éjszakát egy évben ne sajnáljanak a
fiataloktól. A buli helyszíne be volt kerítve, biztonsági
õrök figyelték, hogy minden rendben legyen, a
rendõrségen hivatalosan bejelentett programokról volt
szó. A rendõrök is kinn voltak és mindent rendben
találtak. A belépõkbõl befolyt összeg pedig civil
szervezetünk mûködése szempontjából fontos tényezõ,
hiszen a bulik szervezései révén juthattunk
pénzeszközökhöz, amit visszafordítottunk a piactér
fejlesztésébe. Például a nádfedeles házikó, a szabadtéri
WC is e pénzeszközök révén tudott csak megvalósulni.
Jótékonysági akciót szerveztünk az idei karácsonyi
vásár alkalmával. Forralt bort és meleg teát készítettünk
és árúsítottunk kellemes karácsonyi zenék mellett. A
teljes befolyt bevételt felajánlottuk a kispiaci gyerekek
templomi karácsonyi ajándékainak elkészítésére.
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Jónak lenni jó!
Az idei karácsonyi vásár alkalmat adott civil
szervezetünknek, hogy több szempontból is jót
tehessünk. Egyrészt biztosítottuk a meleg és ízletes
innivalót az odalátogatóknak tea és forralt bor
formájában, másrészt viszont mi is hozzá tudtunk
járulni a gyerekek karácsonyi csomagjához, amit a
templomban kapnak karácsony napján évrõl-évre. A
zord idõ ellenére sok kispiaci lakos ellátogatott, és
hozzájárult egy meleg ital elfogyasztásával a gyerekek
„gazdagabb” csomagjához. A segíteni akarás
mindenki szemében ott csillogott. Sokan voltak, akik
csak adni akartak ital elfogyasztása nélkül. Köszönjük
szépen mindenkinek, aki segített kivitelezni ötletünket
és reméljük, jövõre közösen még többet hozzá tudunk
tenni gyermekeink öröméhez.
Farkas Ildikó

–Társalapítói vagyunk a magyarkanizsai székhelyû
Green Stone Civil Szervezetek Szövetsége nevû
szervezetnek, amely szövetség egy lehetõség civil
szervezetünk számára, hogy ne csak kis költségvetésû
és egyszerû, hanem akár EU-s szintû pályázatokon is
részt tudjunk venni a jövõben a Green Stone szövetség
álltal.
–Civil szervezetünk a régi piactéren ingyenes
internetezési lehetõséget biztosít 2012 szeptembere óta
a Baulink Drótnélküli Internet Szolgáltató és Bagi
Szabolcs támogatásával és közremûködésével. Az
internetet bárki használhatja a piactér területén, akár
mobiltelefonról, akár laptopról, táblagéprõl egyaránt.
A jövõbeni terveink:
A Kispiaci Hírmondó újságokat továbbra is segítünk a
helyi közösségnek terjeszteni.
A fiatalok terét (régi piactér) továbbra is karban fogjuk
tartani, rendezni, virágokat és bokrokat ültetni,
szemeteseket lehelyezni, 4 padot fogunk jövõ tavasszal
kihelyezni, illetve ivókutat is fogunk építeni, befejezzük
a szabatéri WC-t, át szeretnénk festeni az asztalokat, az
újságos bódét, befesteni a szabadtéri WC épületét. Ha
mindent sikerül kiviteleznünk, akkor a jövõ évben
teljesül a 2009-es elképzelésünk, mégpedig egy kis park
létrehozása, ahova bárki elsétálhat, beszélgethet a
padon ülve, sportolhat, kikapcsolódhat és megpihenhet.
A következõ években is meg fogjuk szervezni a
Magyarkanizsa Községi Kerékpártúrát remélhetõleg
egyre több kispiaci fiatal részvételével. Szeretnénk a
falubeli fiataloknak megmutatni községünk
településeit, megismertetni velük azt a területet, ahol
tulajdonképpen élünk. A 120-130 km-es táv pedig
egyben egy kihívás is. Azt szeretnénk, hogy minden
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fiatal legalább egyszer végigjárja ezt az útvonalat. Mi a
civil szervezettel azon leszünk, hogy minden évben
legyen lehetõsége a fiatalságnak egy nem mindennapi,
tömeges kerékpártúrán való részvételre.
Szeretnénk a következõ évben/években is szervezni
szabadtéri bulikat, ahol a fiatalok jól érezhetik magukat.
Ez a piactér illetve a homokbánya területén lenne.
Fásítási akcióval kezdjük a 2013-as évet a tavasz
megérkezésekor, hiszen kb. 40 fát (Kínai császárfát /
Smaragdfát) fogunk elültetni a játszótér és a szabadtéri
színpad közötti téren.
–Ahogyan az idõjárási feltételek engedik, megkezdjük
egyik nagy tervünket, programunkat, mégpedig a
homokbánya régi képének visszaállítását. Elsõként a
nád vágásával kezdjük, majd a lehetõségekhez mérten
és a rendelkezésre álló pénzeszközök függvényében
lépésrõl lépésre haladva igyekszünk a homokbányát
újra egy szép és rendezett fürdõhellyé alakítani. Kis
lépésekkel szeretnénk haladni, de célunk az lenne, hogy
a homokbánya az egész falu lakosságának fürdõhelye,
illetve egyik büszkesége legyen. Tudjuk, hogy nem pár
hónap alatt fog megoldódni a homokbánya kérdése,
ugyanakkor a kezdõ lépést megpróbáljuk elsõként mi
megtenni, és fokozatosan részt venni ennek a területnek
a fejlesztésében.
Úgy hiszem sikerült a teljesség ígénye nélkül
összefoglalnom a Together Fiatalok Egyesülete Kispiac ifjúsági civil szervezet eddigi történetét,
megvalósított és a jövõben tervezett programjait. 2013.
január elsejétõl átalakul és megújul a weboldalunk
(http://together.kispiac.org), ahol a civil
szervezetünkkel kapcsolatos információkat,
megvalósított programokat, terveket olvashatják, a
galériában pedig sok-sok fotót tekinthetnek meg
munkaakcióinkról, rendezvényeinkrõl. Várunk minden
érdeklõdõt! Szervezetünk nyitott minden falubeli fiatal
elképzelésére, terveire és ötleteire. Ha érdeklõdtök a
közösség fejlesztése iránt, ha elhivatottak vagytok
Kispiac település fejlesztése érdekében, szeretnétek egy
még jobb faluban élni, akkor bátran keressetek meg
minket. Mi meghallgatunk minden ötletet, tervet ami
elõre viheti közösségünket. Keressétek fel bátran és
beszélgessetek a tagság bármelyik tagjával,
segítségetekre lesz mindenki.
Ifjúsági szervezetünk munkáját mindenki
segítheti azzal, hogy aktívan részt vesz a közvetlen
környezete élhetõbbé tételében, megõrzésében,
valamint ha lehetõsége van, bekapcsolódik
szervezetünk munkájába, esetleg anyagilag, illetve más
módon támogatja azt.
Bagi Szabolcs
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Házasságot kötöttek

Varga Zsolt és Szabó Izabella
2012. 07. 28.

Bagi Szabolcs és Nyári Ágnes
2012. 05. 12.

Domonkos Szabolcs és Német Andrea
2012. 08. 18.
Szabó Róbert ésDemus Dianna
2012. 08. 11.
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Házasságot kötöttek

Márki Dániel és Szádovity Renáta
2012. 09. 15.

Fülöp Ervin és Bencsik Heléna
2012. 09. 01.

Kovács Csaba és Demus Nikoletta
2012. 09. 22.
Kispiaci Hírmondó
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50 éves évfordulót ünnepeltek

50

Fodor Gergely és Julianna (1962. november 24.)

Sóti Mihály és Rózsa (1962. október 17.)
A házastársak, ha abban az isteni
kegyelemben részesülnek, hogy 50 vagy akár
60 évig is együtt járják azt a rögös utat,
amelyet a Teremtõ kiszabott számukra, akkor
hálával tartoznak a jó Istennek érte! A
legszebb családi ünnepek egyike–vallják a
megszólaltatottak, a Sóti házaspár.
Az ünnep kapcsán beszélgettem
Mihállyal és Rózsával. Az együtt eltöltött
életútba valóban sok minden belefért:
aggódás, féltés, öröm, bánat. És
természetesen a fennmaradásért folytatott
állandó küzdelem.
–Hol találkoztatok elõször?–tettem fel a
kérdést.
–Kint Ustorkán. A Sóti család is ott lakott,
meg mi is. Édesanyám korai halála után,
1949-ben apukámmal kiköltöztünk
Ustorkára, a megözvegyült öregapámhoz,
Bicskei Tamáshoz. Õ közvetlen az iskola
szomszédságában lakott. 1949/1950-ben ott
18
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jártam az elsõ osztályba. A tanító nénim Balog
Mária volt. Amikor visszakerültünk a
Köröspartra, ahol a férjem nõvére is lakott,
gyakrabban láttuk egymást. Így találtunk
egymásra –mondta Rózsika.
–Ha visszatekintetek az elmúlt idõszakra,
milyennek látjátok?
–Könnyebbnek!–válaszolt kérdésemre
Mihály. Nem volt ennyi gond, ennyi évõdés.
Dolgoztunk és gyarapodtunk. Ma
dolgozhatunk, de elõbbre nem haladunk!
–Amikor összeházasodtatok, volt házatok,
földetek, vagy kétkezi munkával kellett
megteremteni mindazt, ami lehetõvé tette az
emberhez méltó életet?
–Semmink nem volt. Nagyon sokat
dolgoztunk, de könnyebb volt az életvitel.
Bármihez is fogtunk, annak volt értelme: a
termény, a hízójószág azonnali kifizetése
megkönnyítette az életünket. Árendás és
részes földeken gazdálkodtunk. Részibõl azt

2012. december

Kispiaci Hírmondó

Kispiaci Hírmondó
jelentette, hogy ha a földet megmunkáltam,
vagyis megszántottam, bevetettem, és ha
vetõmagot is adtam, akkor a termés fele; ha
szántottam, és vetettem, akkor harmadrész; ha
csak kapáltuk mondjuk a kukoricát, akkor
ötödrész esett nekünk. A betakarítás sokkal
több munkát igényelt, mégis egyszerûbb volt.
Kevesebb volt a kiadásunk. Jól élt nemcsak a
gazda, hanem a munkás is. Ha valamit
elterveztünk, azt meg is lehetett valósítani. Ez
ma nem így van! Nincs mire alapozni. Az
életkörülmények teljesen megváltoztak.
Mi a házas éveink alatt kétszer
költöztünk, és három házat építettünk:
Ustorkán átépítettük az õsi tanyát, ami az
enyém lett. A családban hatan voltunk fiúk, és
apám mindegyik fiának épített vert falú kis
házat. Közjóban építettük. Amikor a
Köröspartra kerültünk, feleségem házát
kellett fölújítani, majd újjá építeni. Mivel
gyerekeinknek, Misinek és Anasztáziának
messze volt az iskola, az autóbusz állomás,
ezért úgy döntöttünk, hogy közelebb jövünk
Kispiac szívéhez, és akkor fölépült ez a ház,
amiben most lakunk.
–Az ustorkaiak vallják, hogy „ott kint” más
volt az élet. Miért volt más? Mi volt a táj
varázsa? A csend? A nyugalom?
–Meg a szeretet! – szólt közbe Mihály
Másként viszonyultak egymáshoz az
emberek. Nekünk volt 5-6 szomszédunk és
mindegyikkel nagy barátságban voltunk.
Bármikor számíthattunk egymás önzetlen
segítségére. Ezt a szeretetet igyekeztünk
átadni gyerekeinknek és unokáinknak is.
–A földmûvelés, és a jószágtenyésztés mellett
jól megfért a võfély felelõsségteljes munkája
is. Hány lakodalomban emelted föl a
võfélypálcát: „Tarts kormányt muzsikus!”?
–Azt nem tudnám megmondani, mert volt
olyan hét, amikor három lakodalomba is
mentem: kedden, szerdán és csütörtökön.
Abban az idõben lovas kocsin, vagy biciklivel
jártunk hívogatni. A lakodalomban nem

–Térjünk vissza az ünnepre! Láttam a
virágkosarat az ötven szál bordó rózsával. Hol
ünnepeltétek meg ezt a szép évfordulót?
–Itt a szomszédban, Misi fiunknál–mondta
Rózsika. Mi nem terveztünk semmit, hanem a
gyerekeink párjaikkal, meg az unokáink,
Lonetta, Szintia és Melissza titokban
szervezkedtek. Meg is lepõdtünk, mert úgy
volt náluk beterítve, akár egy lakodalomban.
Nagyon meghatódtunk. Az a szeretet, amivel
körülvettek minket, felejthetetlen marad a
számunkra.
Kovács Mária

Anyakönyvi hírek
Elhunytak
Benedek Mihály
Szalma Lajos
Pálinkás István
Bíró Lukács
Vörös Károly ifj.
Bíró Júlianna
Suic Irena
Vajdovics Piroska
Kovács András
Varga Menyhért
Sõreg Ferenc
Erdélyi Márta
Kovács Erzsébet
Bencsik István
Kocsis János
Csorba Piroska
Congradac Vojin
Böröc Gizella
Kenyeres Ferenc
Kapota Erzsébet
Biacs Orbán
Sáfrány Piroska
Bíró László
Bajúsz István
Ágoston István

pincérek, hanem koszorús párok szolgáltak fel.
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Nyugodjanak békében!
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Magyarkanizsa községi kerékpártúra

Felsõs mesemondók

Színjátszók

Kreatív adventi kuckó

A Vándorág átadása

Karácsonyi vásár
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