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 A húsvét a kereszténység legna-
gyobb ünnepe. A feltámadás és a 
megváltás alapgondolatát hordozza 
magában: az emberi alakban megtes- 
testesült Fiú alászállott a holtak or-
szágába, majd harmadnapon feltá-
madt s ezzel gyõzedelmeskedett a 
halálon.
   A feltámadás gondolata mély emberi 
vágy. Koroktól és nemzetektõl füg- 
getlenül minden emberi lény sajátja 
volt és maradt.

    A húsvét mozgóünnep, március 22-e 
és április 25-e közötti idõszakra eshet.   
A  nagyböjt  elõzi meg,  melyet Jézus  
40 napi  böjtölésének  és  kínszen- 
vedésének emlékére tartanak.                                
A  húsvét   napjainkban  is  megõrizte   
tavaszünnep jellegét, hisz a tavasz                                                      
a megújulás, az újjászületés  évszaka. 
A földbõl kikelõ mag is az ember örök 
reményét jelképezi: reményét a  
megújulásban,  a  feltámadásban.

            Sík Sándor
                                           JÉZUS ÉS A KERESZT      
                                                                  (részlet)

                                    Akkor fölemelték a keresztet a poroszlók.
                                    És tompán megzördültek a hosszú szegek.
                                    Odalépett. Szemében két csillag remegett,
                                    S az ostor izzó csókja szent vállain piroslott.                                                       
                                    …
                                    A palota elõtt kiáltozott rekedten
                                    A hullámzó tömeg, kis, szegény emberek.
                                    A lét örök forgása egy percre megmeredt,
                                    S némán egymásra néztek: Krisztus és kereszt, ketten.

                                    Nagy ismeretlen tûzzel a lét új titka rezgett
                                    Ama szemben és arcon s a töviskoszorún.
                                    És karjait kitárta, szelíden, szomorún,
                                    És magához ölelte a rettentõ keresztet.



A helyi közösségben nap mint nap 
komoly munka folyik. A 2009-es évre 
a tanács nagyon szép tervet hozott 
meg, örülni fogunk, ha mindent 
sikerült belõle megvalósítani. Az 
elvégzésre váró feladatok közül elsõk 
között szerepel a vásártér rendezése és 
a jószágvásár áthelyezése az 
irodaépület udvarán kívül. Éssze-
rûbbnek tartjuk ezen a helyen tartani a 
jószágvásárt, hisz az állatorvos is az 
irodaépületben kapott  helyet.  
Tervezünk egy mérõállomást is, hogy 
helyben meg lehessen mérni a 
megvett vagy eladott jószágokat. 
Mindehhez el kell készíttetni a 
tervdokumentációt.

Az elõzõ faluvezetéstõl egy szépen 
rendezett temetõt örököltünk. Ezt 
folyamatosan rendezni fogjuk, ez-
mellett kriptákat tervezünk építtetni, 
amelyek száma a lakosság érdeklõ-
désétõl függ.   

A tavalyi év végén átvettük a 
könyvtár mûködtetését, mert úgy 
véljük így sokkal többet tehetünk a 
fejlesztéséért. Már sikerült új 
könyveket  vásárolni és a további 
állománygyarapítást is tervezzük. 
Áprilistól a könyvtár új munkaidõ 
szerint fog dolgozni, heti két 
alkalommal, kedden és csütörtökön 
11-13 óráig.

A magyarkanizsai és a szabadkai 
önkormányzat összefogásának kö- 
szönhetõen el fog készülni a szala- 
tornyai aszfaltos út tervdokumentá- 
ciója, amellyel lehetõség nyílik pá- 
lyázatra a Tartományi Nagybefek- 
tetési Alap felé.

A tavalyi év folyamán pályázati 
pénzekbõl sikerült 6 hirdetõ- és 4 
üdvözlõtáblát csináltatnunk. A hir- 
detõtáblákat decemberben állítottuk 
fel, négyet Kispiacon, kettõt Szala- 
tornyán. Úgy látjuk, hogy elnyerték a 
lakosság tetszését, és maximálisan 
kihasználják õket. Az üdvözlõtáblá-
kat a fagyok miatt sokáig nem tudtuk 
elhelyezni, mert féltünk, hogy tönk- 
remegy a beton, amit a  rögzítésükre  
használunk.  Ezekbõl a táblákból hár- 
mat Kispiacon, egyet pedig Szalator- 
nyán helyeztünk el a falu bejáratai-
nál.
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 Kispiac polgárai a kereszténység 
legnagyobb ünnepe, a húsvét 
elõtt tarthatják elsõ ízben kezük-
ben ezt a lapot, amelyet Kispiac 
Helyi Közösség indít abból a 
célból, hogy a lakosság értesüljön 
minden eseményrõl, amely fa-
lunk területén zajlik, hogy bepil- 
lantást nyerjen a helyi közösség 
munkájába, egyesületeink és in-
tézményeink életébe.

                              Szarapka Ede, 
Kispiac Helyi Közösség elnöke    

A helyi közösség hírei 
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A he ly i  közösség  t anácsa  
veszélyesnek találja a tókanyart, ami 
az mellett, hogy bizonyos részeken 
nem belátható, ki sincs világítva. 
Ezért a tanácsülésen az a döntés 
született,  hogy el kell készíttetni a 
járda tervdokumentációját, amely 
nem  az úttest mellett haladna, hanem 
a  villanykarók  mellett  egy  töltésen.

Ily módon a járda egyenesen foly- 
tatódna tovább, és sokkal biztonsá- 
gosabb lenne, hisz ez a kanyar már 
több baleset helyszíne volt, sõt em-
beréletet  is  követelt  már.

Járdát  tervezünk még a 
Testvériség egység utcába, mert ott is 
veszélyessé vált a közlekedés.

Megnõtt a forgalom, ez különösen 
vásár idején tapasztalható, de az 
óvodás és iskolás gyerekek a 
mindennapok során sem tudnak 
biztonságosan  közlekedni.

Reményeink és terveink szerint az 
idén egy játszótérrel is gazdagodni 
fogunk, amelyet a búcsútér egyik fe- 
lében fogunk elhelyezni, természete- 
sen bekerítve. A gyerekek biztosan 
örülni fognak neki.

A  l a k o s s á g  h a t é k o n y a b b  
tájékoztatása  érdekében  indítottuk  
el a Kispiaci Hírmondót. Terveink 
szerint  negyedévenként jelenne  meg, 
de ha pályázat útján sikerül pénzt 
nyernünk erre a célra, akkor akár 
havonta is megjelenhetne.

Az állami földek bérbeadásából 
s z á r m a z ó  p é n z t ,  a m i t  a z  
önkormányzattól kapunk, a földes 
utak karbantartására, javítására 
fordítjuk. 

Ki fogjuk méretni az utakat, 
összeszántjuk õket, ahol szükséges, 
cseréptörmelékkel töltjük fel.

Az Ady Endre és a Sógor utcában 
elsimítjuk az utat. Amennyiben le-
hetõség mutatkozik az utcák aszfal- 
tozására, a helyi közösség minden 
eszközt  meg  fog  ragadni.

A helyi közösség elnöke és a 
November 29 hús- és konzervgyár 
igazgatója  megbeszélést  folytattak   
a  szövetkezet  épületével  kap-
csolatban. 

Elnökünk jelezte, hogy falunk 
igényt tart  ezekre az  épületekre, és 
amennyiben lehetõség nyílik rá, 
megvásárolná õket. Az ügyben 
egyelõre  nem  történt  elõrelépés.
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A M o z g a l o m  K i s p i a c é r t  
elnevezésû civil szervezet a múlt év 
folyamán pályázati pénzekbõl 
megszüntetett és homokkal feltöltött 
egy lapályos, nádas területet, ahol 
rengeteg szemét  fel volt halmozva. 
Ide parkot tervezünk, de a munkálatok 
még nincsenek befejezve. A területre 
még nagyon sok homokot kell 
hordani, árokkal kell  körülhatárolni 
és meg kell oldani a  víz  elvezetését. 
A BCIF által kiírt pályázat második 
köre most zárult, de a pályázatok még  
nincsenek elbírálva. Reméljük elõ- 
nyünk származik abból, hogy a mi 
projektunk már el van kezdve, de a 
befejezéséhez szükségünk van még 
anyagi eszközökre.

Ö r ö m ü n k r e  s z o l g á l ,  h o g y  
falunkban  Together (magyarul 
együtt, közösen) néven létrejött  egy 
új civil szervezet, amely a fiatalokat 
kapcsolja össze. Szép terveik vannak, 
s mint civil  szervezet, pályázni is 
jogosultak.

A május hónap nagyon mozgalmas-
nak ígérkezik. Több nagyszabású 
rendezvény is lesz. Május 16-án a 
falunapot  ünnepeljük,  31-én pedig a 

helyi közösség lesz a fõszponzora  az 
I. Nemzetek Fõzõversenye Határok 
Nélkül  elnevezésû  rendezvénynek, 
amelyet a LAGZI SZERVÍR szervez. 
Az egésznapos  rendezvényre   több  
ezer embert  várunk.
                                    Sárkány Dóra

          XXI. GAZDAG  ÁG 

2009. február 14-én rendezték meg 
Oromhegyesen a Gazdag Ág hagyo- 
mányápoló szemlét, amelyre idén  
immár  21.  alkalommal   került   sor. 
A 2009 évi szemle mottója Idõ, idõ,  
adventidõ volt. A résztvevõk Ador-
ján, Horgos, Kispiac, Magyarkani-
zsa, Martonos, Oromhegyes, Tóthfa-
lu és Völgyes mûvelõdési egyesületei 
voltak. Az András-naptól karácsony 
böjtjéig tartó idõszak  szokásai, 
hiedelmei, tilalmai, jeles napjai, 
népzenei és népköltészeti alkotásai, 
jellegzetes ételei és italai kerültek 
bemutatásra.

Kiállításon is részt vettek a 
csapa tok ,  melynek  témája  a  
disznótoros  asztal  volt. 
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Ezen kívül gyûjtést is kellett 
végezni a faluban, hogy megtudják, 
mit tartottak régen a mestergerendán.
A helyszínen készült karácsonyfadí-
szeket a Borbála-ágra aggatták.

A Gazdag Ág szemle lényege, 
h o g y  m i n d e n  c s a p a t  s a j á t  
közösségében tárja fel azt a 
mérhetetlen kincset, amit elõdeink 
ránk hagytak. A csapatok ezt szívvel-
lélekkel meg is teszik. Errõl 
tanúskodik az a gazdag  kiállítási 
anyag, amely ezen a napon volt 
látható. A szakemberek egyöntetû 
véleménye szerint a Gazdag Ág 
ku l tú ránk ,  magyar ságunk  és  
megmaradásunk szempontjából is 
jelentõs. A rendezvényen három 
generációnak kellett  képviseltetni 
magát: nagy- szülõknek, szülõknek és 
gyermekek- nek. A gyermekek 
feladata a kántálás volt, amit Kurfis 
Ágnes és Sárkány Edina kitûnõen 
végeztek. 

 
A csapat tagjai voltak még: 

Dobó Ilona, Dobó Rózsa, Domonkos 
Éva, Dusnoki Piroska, Fábián István, 
Fá- bián Jolán, Habi Margit, Kovács 
Mária, Kurfis Márta, Sárkány Tibor. 

                                   Kovács Mária

     Farsangoltunk

Február 18-án az Október 10. Álta- 
lános Iskola és a Jókai Mór Mûvelõ-
dési Egyesület közösen elevenítette 
fel a farsangi népszokásokat. A hete-
dikes tanulók elkészítették a Kisze 
bábot, amelyre mindenki rátûzhette 
azokat a rossz szokásokat, amelyek-
tõl meg szeretett volna szabadulni.

A felsõs tanulók nagy zajkeltéssel 
vonultak végig az utcákon a Kultúr-
otthonig, ahol az óvodás és alsós 
gyerekek az épület elõtt énekelve 
várták õket. Ezután közösen vonultak 
le a Körös patakhoz, ahol meg-
gyújtották a Kisze bábot, majd be-
dobták a vízbe.

A hagyomány szerint a báb a tél, a  
betegség megszemélyesítõje, elége-
tésével, vízbe dobásával ettõl szeret-
tek volna megszabadulni az emberek.
Ezután a Kultúrotthonban vidám far-
sangi mulatság és táncház vette kez-
detét, amelyen mindenki jól szórako-
zott.
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A talpalávalót a Juhász zenekar 
húzta. Volt jelmezverseny is, a 
legjobb, legötletesebb jelmezek 
tulajdonosai  ajándékot  kaptak.

A szülõk is kitettek magukért,  
h i s z  n e m c s a k  a  j e l m e z e k  
elkészítésében segítettek, de rengeteg 
finom hagyományos farsangi kalácsot 
is sütöttek, amibõl  mindenki  kedvére  
ehetett.

Úgy gondolom mindannyian szép 
élményekkel gazdagodtunk ezen a na-
pon. A gyerek örültek, jól érezték  
magukat. Nekünk  pedig  ez  a  fontos.

                                    Sárkány Dóra

  HÍREK AZ ISKOLÁBÓL

               

A tanév háromnegyedénél tartunk. 
Ilyenkor kicsit értékel a pedagógus. 
Ha visszatekintünk a kispiaci Októ-
ber 10. Általános Iskola eddigi mun- 
kájára, igen mozgalmas és sikeres 
hónapokon vagyunk túl. Az iskola  
napi oktatói és nevelõi munkáján túl, 
diákjaink és pedagógusaink kiveszik 
részüket a falu és a község társadalmi 
életébõl is.

A tavalyi évben ünnepelte 25. évét 
iskolánk épülete. Az iskola javára 
rendezett jótékonysági bál eredmé-
nyeképpen a második félévet már 
megújultan kezdtük: a gyerekek cipõi 
osztályonként szép, zárható szek- 
rényekben sorakoznak. A tanáriban is 
új szekrények vannak. Végre min- 
dennek  megvan a maga helye és még 
a 2. osztályosoknak is tudtunk anya-
gilag  segíteni egy új szekrény be- 
szerzésében.

A k ö z s é g i  ö n k o r m á n y z a t  
jóvoltából nyír-, akác- és platánfákat 
kapott az iskola, amelyeket a 
sportpálya és az épület köré 
t e l ep í t e t t ünk .  Az  ü l t e t é sben  
önzetlenül  segített Kenyeres Emil, 
aki  fúrógépével  készítette  elõ  a  
facsemeték  helyét.
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 Remélhetõleg ezek a fák sok jövõbeli 
kisdiáknak nyújtanak majd hûs 
árnyékot.

A tavasz a tanulmányi versenyek 
idõszaka is. Tanulóink dicséretes 
eredményekkel végeztek a községi 
versenyeken, néhányuk helyezéssel 
tért haza:
Böröc Tamás, 3. osztályos tanuló a 
községi matematika versenyen 2. 
helyezést ért el. Sárkány Dóra készí-
tette fel. Informatikából a 8. osztá-
lyos Bárány Levente ért el 2. helyet, 
tanára Kávai Andor. Földrajz verse-
nyen Huszka Ádám hetedikes tanuló 
ért el 3. helyet, õt Galac Zsolt készí-
tette fel. Szintén Ádám ért el 3. he-
lyezést történelembõl, tanára Szvo-
boda Ella. Ebbõl az osztályból Vágó 
Andrea a mûszaki versenyen jeleske- 
dett, a fényképészet ágazatban sze-
rezte meg a 2. helyet. Tanárai Kávai 
Andor és Ábel István.

Tanulóink szép sikereket érnek el a  
mûvészetek területén is. Számos ver-
senyen, fesztiválon, rendezvényen 
képviselik Kispiacot. Itt csak azokat 
sorolom fel, ahonnan kiemelkedõ 
eredménnyel tértek haza. A fölsõ- 
sökbõl álló Kuckó színjátszó csoport 
fogja községünket képviselni április 
22-én Budapesten, Ferencvárosban. 
Ide a községi Színjátszó Fesztivál 
gyõzteseiként jutottak el. Felkészítõ 
tanáruk Kávai Bózsó Ildikó.

D i á k j a i n k  a  f e b r u á r b a n  
Magyarkanizsán megrendezett II. 
Gyermekfesztiválról is helyezésekkel 
megrakodva tértek haza.  Somogyi  
A n e t t  3 .  o s z t á l y o s   t a n u l ó    
mesemondás    kategóriában 

különdíjat kapott. Sárkány Dóra 
készítette fel. Ladányi Martin szintén 
harmadikos, õ hangszeres zene kate-
góriában lett 1. díjas. Tanára Csonka 
Klára. Színjátszásban Csõke Melinda 
tanítványai jeleskedtek. A Kata és a 
hét törpe címû darabjukkal a 2. he-
lyezést érték el. A fölsõsök közül 
prózamondás kategóriában a 8. osz-
tályos Szabó Szanella szerezte meg az 
1. helyet. Felkészítõ tanára Kávai 
Bózsó Ildikó. Szintén ebbõl az osz-
tályból Fodor Vanessa rekreatív tánc 
kategóriában különdíjas lett, tanára 
Szvoboda Ella, Püspök Noémi pedig 
gyönyörû gyöngyékszereivel lett kü-
löndíjas.

Újdonságnak számít, hogy a közel-
múltban beindult az alsó tagozatosok 
színjátszó csoportja is, ahol 14 kisdi-
ák bontogatja szárnyait Móra Klára 
tanítónõ irányítása alatt.

A megmérettetések még korán sem  
zárultak le. Készülünk a közlekedési 
versenyre, a rajz és irodalmi pályá- 
zatokra, mesemondó versenyekre. 
Remélhetõleg hallani fogunk még 
diákjaink sikereirõl és méltán lehe-
tünk büszkék rájuk. 
                                                 K.B.I. 
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Óvodánk hírei

Az óvodákra általában jellemzõ a 
mesevilágra emlékeztetõ hangulat, 
ahová gyermekként és megfáradt fel- 
nõttként egyaránt felüdülõ bemenni. 

Ez különösen igaz a kispiaci 
óvodára. Ennek rendezettségét 
nemrég a Magyarkanizsa községi 
óvodák igazgatónõje, Konc Julianna 
is elismerte. Az óvó nénik, Rövid 
Ilona és Ábrahám Edit szülõkkel való 
e g y ü t t m û k ö d é s é t  s z i n t é n  
példaértékûnek tartotta, hiszen az 
óvoda szépítésében a szülõk is 
kiveszik részüket. Március 8-ra 
ezúttal az udvar gazdagodott, az 
óvoda vezetõségének köszönhetõen 
öt  tujafát  ültethettek  el.

A kispiaci óvodában állandóan pe-
zseg az élet. Februárban a gyerekek a 
horgosi óvodában vendégeskedtek, 
ott is farsangoltak. Jártak és még jár- 
ni fognak úszni a Gyógyfürdõbe, szí-
nes, meglepetésekkel teli nõnapot 
tartottak. Mindez a teljesség igénye 
nélküli felsorolása azoknak a progra- 
moknak, amelyekben az apróságok 
részt vesznek. 

Mostanában nagy a készülõdés az 
oviban. Ábrahám Edit óvó néni 
végzõs csoportja Versecre készül a 
Nemzetiségi Találkozóra. Itt majd 
Farsang címen gyermekjátékokat és 
da locskáka t  muta tnak  be .  A 
felkészítésben Szécsi Viktória segít, õ 
készíti a koreográfiát. A gyermekeket 
a Juhász zenekar kíséri, egyelõre az õ 
díjaztatásuk jelent gondot, de az 
óvónõk számítanak a kispiaci helyi 
közösség tanácsának segítségére.
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50 éves házassági évfordulót 

ünnepel:
  Császár Lukács és Franciska

(1959. január 15.)

  Sárkány Géza és Ilona

(1959. október 20.)

  Hevesi Gábor és Piroska

(1959. október 22.)

                             Gratulálunk

60 éves házassági évfordulót 

ünnepel:
  Herédi Géza és Matild

(1949. április 9.)

  Ágoston István és Ilona

(1949. november 19.)

                             Gratulálunk

      Gyermeke született
  Ladányi Angélának és Tibornak,

                Roland, 2009. január 4-én

  Barát Andreának és Zoltánnak,

                Tamás, 2009. január 30-án.

                             Gratulálunk



Földünkön nap mint nap hatalmas 
mennyiségû ipari és háztartási sze- 
mét keletkezik, amely nagyban ve- 
szélyezteti környezetünket. Elég, ha 
csak szétnézünk szûkebb környeze-
tünkben. Az utcákon, az árkokban, 
árokpartokon mindenütt szemetet lá-
tunk. A XXI. század rohanó emberé- 
nek egyre kevesebb ideje marad arra, 
hogy foglalkozzon környezete tisz- 
taságával, életkörülményeinek javí- 
tásával. A hulladék pedig szép lassan 
ellepi bolygónkat. Rengeteg az ille- 
gális szemétlerakó. Szennyezzük a 
vizet, a levegõt. Hazánkban sajnos 
nem fordítunk kellõ figyelmet se a 
szemétre, se a szemétgyûjtésre. Pe- 
dig a hulladék nagy része újrahasz- 
nosítható, de ennek alapfeltétele a 
szelektív hulladékgyûjtés. Az újra- 
hasznosítás folyamán feldolgozzák a 
szemét alkotóelemeit, és értékes 
anyaggá alakítják át. Ily módon a 
hulladék alapanyaggá válik, hisz a 
használt papír, mûanyag csomagoló- 
anyagok, üvegek, konzervdobozok az 
újrahasznosítás révén saját alap- 
anyagukká alakíthatóak. Ezzel jelen- 
tõs mértékben csökkenteni lehet a 
hulladék mennyiségét környezetünk-
ben.

A  s z a b a d k a i  R e g i o n á l i s  
Hulladéktároló Kft. jelen pillanatban 
3 2  z ö l d  s z i g e t e t  m û k ö d t e t .   
M a g y a r k a n i z s a  k ö z s é g b e n  
Oromhegyesen, Oromon, Kispiacon 
és Martonoson hoztak létre ilyen zöld 
szigetet,  ahol  egyelõre  a  papír  és  a

mûanyag szelektív  gyûjtésére van 
lehetõség.

Arra kérünk minden lakost, hogy az 
újrahasznosítható hulladékot gyûjt-
sék szelektíven, külön-külön válo-
gatva, és helyezzék a Testvériség 
egység utca 2. szám alatt található 
konténerekbe. A zöld szigeten két 
konténer található:
KÉK: papírt, kartont, napilapot, ma- 
gazinokat, papír alapú csomagolást 
lehet benne elhelyezni. Nem tartal-
mazhat használt papírzsebkendõt, 
törlõkendõt, szennyezett papírt, cso-
koládés  csomagolás  alufólia  részét.
SÁRGA: mûanyag, PET flakonok, 
tetrapack flakonok, nejlon zacskók, 
kupakok, fóliák, alumínium üdítõs és 
sörös dobozok helyezhetõk el benne.
Nem tartalmazhat sztiroport, festékes 
és veszélyes háztartási vegyszerek 
flakonjait, olajos dobozokat, al-
katrészeket, szennyezett konzerveket.
Itt a lehetõség, hogy mindannyian te- 
gyünk valamit környezetünk tiszta-
ságáért, mindannyiunk jövõjéért.

                                   Sárkány Dóra
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Zöld sziget kispiacon



Hírek a 

Jókai Mór
Mûvelõdési Egyesületbõl

A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület 
2009. január 25-én tartotta rendes évi 
közgyûlését,  amelyen megvá-
lasztotta  11 tagból álló új vezetõ- 
ségét: elnök: Sárkány Dóra, titkár: 
Sárkány Tibor, pénztáros: Nagy 
Sándor, tagok: Barsi Ella, Brindza 
Teréz, Domonkos Éva, Kávai Bózsó 
Ildikó, Kovács Géza, Kovács Mária, 
Kovács Róbert, Móra Klára.

Legfõbb célként azt tûztük ki ma-
gunk elé, hogy olyan szakcsoporto- 
kat mûködtessünk, amelyek iránt na-
gyobb érdeklõdés mutatkozik, ame- 
lyek munkájába szívesen bekapcso-
lódnak az idõsebb és fiatalabb kor- 
osztályok is, mert mindenki megta- 
lálhatja a számára vonzó, érdeklõdési 
körének megfelelõ szakcsoportot.

Egyes csoportok már eddig is 
szépen mûködtek, míg másokat most 
sikerült igazán beindítani, de vannak 
szép számmal teljesen újak is, mint a 
kézmûves mûhely, a szavaló csoport, 
a színjátszó csoport, az olvasókör.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a  
néptánccsoport újra az egyesület ke- 
retén belül mûködik. Szécsi Viktória 
koreográfus irányításával szorgalma- 
san gyakorolnak a május 16-án Be- 
csén megrendezésre kerülõ Kõketánc 
elnevezésû szemlére. Legnagyobb 
gondot a népviselet beszerzése okoz-
za, de szerencsére vannak jószándé-
kú és segítõkész emberek, akik az 
egyesület  megsegítésére  siettek. 

Sárkány Jenõ, a Mini Tejüzem 
t u l a j d o n o s a  t í z e z e r  d i n á r t  
adományozott az egyesületnek, 
amelybõl ruhaanyagot vásároltunk. 
Ily módon sikerült a legégetõbb 
problémát megoldanunk, és nem lesz 
szükség arra, hogy táncosaink 
kölcsönkért népviseletben lépjenek 
közönség elé. 

A foto- és video szakkör Kovács 
Róbert irányításával kezdte meg mun-
káját. A csoportnak jelenleg tíz na-
gyon lelkes tagja van. Heti rendsze-
rességgel tartják a foglalkozásokat, és 
már túl vannak az elsõ kiállításon, 
amelyet március 26-án rendeztek meg 
Magyarkanizsán. A szervezõk 
felfigyeltek a tehetséges gyerekekre 
és felajánlották nekik egy önálló ki- 
állítás lehetõségét. 

A kézmûves mûhely havi rendsze-
rességgel mûködik Kávai Bózsó Ildi-
kó magyar szakos tanárnõ irányításá-
val. A gyerekek nagyon szeretik eze-
ket a foglalkozásokat, szívesen jár-
nak, szebbnél-szebb munkákat készí-
tenek. Igyekeznek mindig az éppen 
aktuális témákból meríteni, így feb-
ruárban farsangi álarcot készítettek, 
márciusban a hagyományos felvidéki
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népi tojásírást próbálták ki, de április-
ban még mindig a húsvété a fõszerep.

A Selyemfonál Kézimunkacsoport 
a 39. MIRK-re készül, amelyet idén 
Csókán rendeznek meg. Több új tagja 
van már ennek a csoportnak is, de 
szeretnénk, ha még többen bekap-
csolódnának,  hisz  sok  ügyes  kezû   
kézimunkázó van a faluban. Az ösz- 
szejöveteleken tapasztalatot cserél- 
hetnek, mód van a különféle kézi-
munka minták cseréjére is.

A Rozmaring Népdalkör  a  
júniusban megrendezésre kerülõ 
Durindó népzenei szemlére készül. 
Március 15-én nagyon szép ünnepi 
mûsorral emlékeztek meg az 1848-as 
forradalom és szabadságharcról. Az 
ünnepi mûsort kötetlen teadélután 
követte több mint 120 résztvevõvel. 
Ezeken a teadélutánokon bárki részt 
vehet, aki szeret énekelni, táncolni, 
szereti jól érezni magát és szeretne 
egy szép délutánt eltölteni.

 A Kõrös festõcsoport, melynek 
Kenyeres Ivanka a vezetõje, idén több 
kiállítást és festõtábort szervez.

A csoport tavaly 15 képet festett  és 
ajándékozott a kispiaci iskolának a 25 
éves évforduló kapcsán.  

Palicson a Majkin Salašon minden 
évben  nemzetközi festõtábort 
szerveznek, de év közben több 
alkalommal vesznek részt egynapos 
festõtáborokban. 

A 2009-es év Kispiacon zajló, az 
egyesület által szervezett legnagyobb   
rendezvényei a Fénykút Hagyo-
mányápoló Élménytábor 1-4. osztá-
lyos gyerekeknek,  amelyet  júliusban 
szervezünk meg és öt napos lesz. A 
másik  nagyszabású rendezvényre, a 
3. Nemzetközi Népzenei Találkozóra, 
október folyamán kerül sor és közel 
180 résztvevõre számítunk.

A Kultúrotthon egy részének felújí-
tására tavaly nyertünk pénzt a Tarto-
mányi Nagybefektetési Alapnál. Saj-
nos ez a pénz a mai napig nem érke-
zett meg, ennél az oknál fogva a ki- 
vitelezõ hozzá sem kezdhetett a  
munkákhoz. Ha a pénz megérkezik, 
elkezdõdhet a munka, amelynek so-
rán a konyha és a vizesgóc lesz 
felújítva. Az egyesület folyamatosan 
figyeli a kiírt pályázatokat és megra-
gadunk minden lehetõséget, hogy 
részt vegyünk rajtuk.

K é s z ü l  a z  é p ü l e t  t e l j e s  
felújításának tervdokumentációja, 
amelyet a szabadkai Con-Bau 
tervezõiroda készít, és amelynek 
teljes összegét, közel háromszázezer 
d i n á r t ,  a  M a g y a r k a n i z s a i  
Önkormányzat fizeti, hála Szarapka 
Ede közbenjárásának. 

Az egyesület igyekszik minden 
szervezettel és intézménnyel jó 
kapcsolatot kialakítani és ápolni. 
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A Helyi Közösség maximálisan segí- 
ti az egyesületet. A téli hónapokban a 
fûtési gondok miatt a tanácstermet is a 
rendelkezésére bocsátotta a szak- 
csoportoknak. A foto-és video szak- 
kör és a kézmûves mûhely is itt mû- 
ködik.

Az egyesület részt vesz a faluban 
történõ  rendezvényeken,  ahol igyek- 
szik tartalmas mûsort biztosítani. Az 
idén részt veszünk a májusban meg- 
rendezésre kerülõ falunapon és a 
gasztronómiai fesztiválon, augusz- 
tusban pedig a Vásári Sokadalom-
ban. Szívesen elmegyünk minden 
rendezvényre a faluban és a falun kí- 
vül, ahova hívnak bennünket, és le-
hetõséget adunk más egyesületeknek 
is a vendégszereplésre.
                                    Sárkány Dóra 
_____________________________

VMSZ  lakossági fórum
Kispiacon

2009. március 20-án, pénteken, a 
VMSZ kispiaci szervezete lakossági 
fórumot tartott a Kultúrotthonban.

Az est vendégei voltak Pásztor Bá-
lint, köztársasági képviselõ, Nyilas 
Mihály, Magyarkanizsa polgármes-
tere, dr. Bimbó Mihály, alpolgármes-
ter, Szarapka Ede, a kispiaci helyi 
közösség tanácsának elnöke.

Nyilas Mihály sok, falunkat érintõ 
információval szolgált. Elmondta, 
hogy az önkormányzat azon dolgo-
zik, hogy megoldja a szervezett sze-
métszállítást az egész község 
területén,  így  Kispiacon  is.

A szolgáltatást egy osztrák cég végzi 
majd, amely hajlandó erre a célra  
egymillió eurót befektetni. Minden 
háztartás kap majd szemetes kannát, 
amibõl hetente elszállítják a szeme-
tet. A szemét kihordása havonta 80 
dinár körüli összeg lesz felnõtt lako-
sonként és három hónap múlva vár-
ható. Tervben van a kishomoki sze- 
méttelep szanálása. Felszámolása 
után már regionális hulladéktárolók  
lesznek.    

E l m o n d t a  m é g ,  h o g y  a z  
önkormányzat sokkal nyitottabb a 
falvakhoz, mint ahogyan az eddigi 
gyakorlatban volt. 

K i s p i a c  e g y i k  l e g é g e t õ b b  
problémája a szennyvízelvezetés. A 
csatornát Adorjánig kellene kiépíteni. 
Erre a beruházásra komoly pénzeket 
lehet kapni, akár Uniósakat is. A 
tervdokumentáció folyamatban van, 
még ebben az évben megkezdik a 
pályázatokon való részvételt.

Pásztor Bálint elsõsorban a 
köztársasági parlament munkájáról 
beszélt. A VMSZ több javaslatát 
sikerült elfogadtatni. Így sikerült 
törölni azokat a törvényeket, amelyek 
lehetõvé tették, hogy egy küldött 
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bármikor, bármirõl, bármennyit 
beszélhetett. A névhasználatra is volt 
módosítási  javaslatuk.  Ennek 
eredményeképpen most már kérni 
l ehe t ,  hogy  h iva ta los  doku-
mentumainkban, az igazolvá-
nyokban, útlevelekben magyarul is 
szerepeljen a nevünk, mert a szerb 
írásmód nem teszi lehetõvé, hogy 
különbséget tegyen pl. a Csikós és a 
Csíkos vezetéknév között.

Fontosnak tartja, hogy az 
Országos Oktatási Tanácsba, amely 
42 tagot számlál, bekerült Sós Edit is. 
A tanács feladata a tantervek 
e l õ k é s z í t é s e ,  a  t a n k ö n y v e k  
jóváhagyása, többek között a 
magyarországi tankönyveké is.

A vízummentességrõl szólva el-
mondta, hogy valószínû a jövõ év 
elején már nem kell vízumért sorban 
állnunk a nagykövetségek elõtt. En-
nek azonban feltétele az új útlevél, 
amit december 31-ig mindenkinek le 
kell cserélnie.

Vajdaság Statútumának elfogadása 
nagyon nehézkesen halad. Remélhe-
tõleg   hamarosan  elfogadásra  kerül. 
Elmondta még, hogy a VMSZ képvi-
selõi mindenkor kiállnak a mezõgaz-
dasági termelõk mellett.
                                   Kovács Mária
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SzemétgyÛjtés

A kispiaci helyi közösség és az Ok-
tóber 10. Általános Iskola felsõs 
tanulói derekasan kivették részüket a 
falu szeméttõl való megtisztításában.

A munkaakcióra március 23-án, 
hétfõn került sor. A helyi közösség 
üdítõt és uzsonnát biztosított a 
r é s z t v e v õ k n e k ,  e z  m e l l e t t  
védõkesztyûket és fényvisszaverõ 
mellényeket. A falut több irányból 
közelítve haladtak, és igyekeztek  
mindenhonnan összeszedni  a  
szemetet, amibõl több zsákkal gyûlt 
össze. Most szép tiszta a falu, de 
kérünk mindenkit, hogy ügyeljen a 
tisztaságra. Ne dobáljunk el az utcán 
s e m m i t ,  é s  a z  á r k o k  s e m  
szeméttárolásra szolgálnak. Nagy az 
átmenõ forgalom Kispiacon, nem 
mindegy, hogy az átutazó, vagy ide- 
látogató emberek milyen képet alakí- 
tanak ki magukban rólunk, kispiaci 
emberekrõl.

Szarapka  Ede,  a tanács elnöke, 
aki  maga  is részt vett a munkaakción, 
elégedett. Elmondása szerint a gye-
rekek is nagyon szorgalmasan dol-
goztak, mindenképpen dicséret illeti 
õket.   

        Bagi Szabolcs



Március 26-án rendezték meg Ma-
gyarkanizsán az Ozoray Árpád Ma-
gyar Mûvelõdési Egyesület szerve-
zésében az I. Vajdasági Magyar 
Amatõr Fotó és Kisfilm Szemlét, 
amin a Jókai Mór Mûvelõdési Egye-
sület keretén belül mûködõ fotó- és 
video szakkör tagjai is részt vettek. A 
szakkör kölcsönkért felszereléssel 
dolgozik, de tagjai nagyon lelkesek. 
Szorgalmasan dolgoznak, ügyesen 
fényképeznek, nagyon érdekli õket ez 
a fajta munka. A csoport legfiatalabb 
tagja 10 éves, a többiek 5-8. osztályos 
tanulók.

A kiállításra nagy izgalommal ké-
szültünk. Rengeteg jó kép született, 
nehéz volt kiválasztani, hogy melyik 
legyen az a 2-2 kép, amivel majd be-
nevezünk. 

A kiállításon sok tapasztalatot 
gyûjtöttünk, sok szakemberrel 
megismerkedtünk. Több szakember is 
jelezte, hogy szívesen foglalkozna a 
gyerekekkel. Mi minden szakmai 
segítséget szívesen fogadunk.

A képek elbírálása szerencsésebb 
lett volna, ha a zsûri korcsoportonként  
értékel, hisz nagyon nagy szakmai 
különbség volt a kiállítók között, így 
nehéz igazságos döntést hozni. Mi 
mindezek ellenére jól éreztük ma-
gunkat a kiállításon. Nagyon örü-
lünk, hogy meghívást kaptunk egy 
önálló   tárlatra  Magyarkanizsára.

Kisfilm kategóriában Kovács Ró-
bert, Joli néni, a libapásztor címû 
riportfilmje versenyzett. A különdíjas 
kisfilmben Erdélyi Jolán vall éle-
térõl. 
           Kenyeres Edvin fotója

A szakkör fõ célja a gyerekek tudá-
sának továbbfejlesztése, esztétikai 
érzékük fejlesztése. Fontos, hogy 
nyitott szemmel járjanak a világban, 
és vegyék észre a szépet, az értéket. 
Ezt pedig tanulni kell. Még a tapasz-
talt, több éve dolgozó fotós is tud újat 
tanulni, mert a technika állandóan 
fejlõdik és tudni kell vele lépést 
tartani.
                              Kovács Róbert          
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Tükör-kép
I. vajdasági magyar

amatÕr fotó és kisfilm szemle



2009. március 28-án, szombaton a 
Together Civil Szervezet faültetési 
akciót szervezett. Az akciót támo-
gatta a helyi közösség, uzsonnát, 
kesztyûket és fényvisszaverõ mel- 
lényeket biztosított, Francsik József 
pedig 160 nyárfacsemetét.

A fákat Kispiac és Kishomok hatá-
ráig ültettük, az út mindkét oldalára.

 

Az akcióval sikerült a hiányzó, ki-
száradt fákat pótolni és még a piac-
térhez  is  tudtunk  ültetni  9  kisfát. 

A faültetés résztvevõi: 
Bagi Szabolcs, Berta Róbert, Biacs 
Róbert, Cselédes Ádám, Farkas Ildi-
kó, Gadžur Tomislav, Kara Norbert, 
Kis  Zsolt,  Szarapka  Valentin,  Túrú

 János, Úri Attila, Úri Zoltán, Zsoldos 
Zoltán, valamint Sárkány Tibor és 
lányai  Edina  és  Krisztina.

Reméljük, hogy az emberek 
megbecsülik  igyekezetünket, és 
jobban odafigyelnek környezetünkre.

                                   Bagi Szabolcs
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Fát Ültettünk

        Elhunytak

   Szabó Ilona szül. 1929
   Bíró Lukács szül. 1928
   Szebellédi Károly szül. 1948
   Mészáros Péter szül. 1955
   Rada Péter szül. 1935
   Barát Mária szül. 1936
   Sárkány Nándor szül. 1924
   Vörös Dénes szül. 1974
   Körmöndi István szül. 1916
   Varga Mária szül. 1923
   Farkas Rozália szül. 1929
   Barta Emilia szül. 1925

              Nyugodjanak békében



A Zvezda 

Vadásztársaság

A kispiaci Zvezda Vadásztársaság 
41 tagot számlál. Elnöksége 9 tagú, de 
szavazati joggal 7 személy ren-
delkezik.

Elnökük Stanisavljeviæ Ladislav, 
t i t k á r  P á l i n k á s  S z i l v e s z t e r ,  
vadászmester Komjáti Árpád, a Vad-
nevelõ Bizottság elnöke Tornai Re-
zsõ, tagok Almási Károly, Kiss Ru-
dolf, Kis István, Kovács Károly, 
Sulyok Tibor.

A vadászmester  a   nyúlvadászatot
irányítja és felelõs a vadászaton 
t ö r t é n t e k é r t .  A  v a d n e v e l õ  
összehangolja azokat a munkákat, 
amelyek  a  vadneveléshez  tartoznak: 
a földek megmunkálását, termények 
betakarítását, fácánnevelést és a téli 
etetést. Az egyesületen belül komoly 
munka folyik a törvényes elõírásokkal 
összhangban. Minden évben 1000-
1200 hektár területen végzik el a 
vadszámlálást. Ez három körben 
történik, körönként 350-400 hektárnyi 
területen. 

A vadállomány 900 nyúlból és 400 
fácánból áll, abból 350 tyúk, 50 ka-
kas.

Évközben minden vadásznak négy 
napot kell ledolgoznia. Ezek az al- 
kalmak a vadszámlálás, fácánõrzés, 
etetõkészítés és vadetetés.

A fácánõrzés a fácánosban 
történik. Két alkalommal figyelik 12 
órán keresztül a kisfácánokat június-
július folyamán. Ez alól mentesülnek 
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azok a vadászok, akik betöltötték 65. 
életévüket. A múlt évben 500 
fácáncsibét vásároltak. 

 amit saját 
földjeiken termelnek. A társaság 4 
hold szántófölddel és 10 hold 
erdõsített területtel rendelkezik, amit 
õk  maguk  fásítottak  be  olajfával.

Baráti kapcsolatot tartanak 
Szabadka és Magyarkanizsa községek 
vadásztársaságaival, valamint a bánáti 
Jázova és a magyarországi Röszke 
vadászaival. Vendégvadászaik voltak 
Ausztriából, Németországból, Olasz-
országból.

2008-ban kukoricagórét építettek, 
bemeszelték a vadászlakot és fásítot- 
tak, fácáncsibéket, töltényeket 
vásároltak. A beruházások értéke 
mintegy  500.000,00 dinár.

Az adatokat Pálinkás Szilveszter 
bocsátotta  rendelkezésemre.  

                                    Kovács Mária

Az etetõk 
k é s z í t é s e  a  n á d a s o k  k ö r ü l ,  
erdõfoltoknál, elhagyott tanyáknál 
történik.

A vadak etetése novembertõl 
f o l y i k ,  a m i  k u k o r i c á v a l  é s  
hereszénával történik,



 II. Flúgos Futam

Megrendezésre kerül a második 
Flúgos Endurocross-Roncsderbi 
verseny 2009.május 9-10-én az MC 
FAST  PISTONS  klub szervezésében.

Május 9-én, szombaton reggel 
gyülekezõ majd a kétnapos program 
ismertetése. A szombati versenyek a 
k ö v e t k e z õ k : K I D C R O S S ,  
MOTORCROSS, QUAD CROSS. A 
versenyzõknek a belépés díjtalan. Az 
elsõ versenyszám 13 óra körül 
kezdõdik.  Este  Party  fiataloknak.

Május 10-én, vasárnap reggel 
bemelegítések, nevezések, rajtok 
ismertetése, lesz
AUTOCROSS,  (Roncsderby) ,  
ENDUROCROSS,
QUAD CROSS CONTRY.
18 óra  körül eredményhirdetés.
Este  retro  party  "Manóval".
Mindenkit szeretettel várnak a 
szervezõk.

április 22. -Balázs Pali koncert                   
április 26.    -Vásár
május 9-10. -II. Flúgos Futam
május 10.  -Kõketánc elõzetes
május 16.   -Falunap
május 24.  -Elsõáldozás
május 31.   -Bérmálkozás 
                  -Vásár
              -I. Nemzetek Fõzõver-
                       senye Határok Nélkül
június 4. -Ballagás
június 21. -III. Kakaspaprikás
                fõzõ verseny
június 28. -Vásár
június 29. -Templombúcsú

Eseménynaptár
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Nagyszabású
rendezvény

Május 31-én elsõ alkalommal kerül 
megrendezésre az I. Nemzetek Fõzõ-
v e r s e n y e  H a t á r o k  N é l k ü l  
elnevezésû rendezvény Kispiacon, a 
vásártéren, amelyet a Lagzi Szervír 
r e n d e z ,  a  h e l y i  k ö z ö s s é g  
fõtámogatásával. 

A versenyre több ország mestersza-
kácsa nevezett be. Versenyzõket vár-
nak Magyarországról, Szlovákiából, 
Kárpátaljáról, Erdélybõl és termé-
szetesen Vajdaságból.  

A zsûri tagjai a Magyar Fehérasztal 
Lovagrend és a Magyar Királyiasztal 
Lovagrend tagjai közül kerülnek ki. A 
verseny reggel nyolc órakor veszi 
kezdetét. Kilenc órakor tûzgyújtás, 
délben kultúrmûsor lesz, amelyen 
néptáncosok és népdalénekesek mu- 
tatkoznak be, ezen kívül lesz festõtá- 
bor is. A pálinka és a borkóstolás sem 
marad el, este pedig lakodalmas 
zenészek fesztiválja, võfélytalálkozó 
várja a szórakozni vágyókat. A ren- 
dezvényen jelen lesz az Újvidéki Te-
levízió és a Rádió 90.

Az egész napos programra, ha az 
idõ is szép lesz, több ezer látogatót vá-
runk, hisz már eleve a vásáron sok 
ember megfordul. Jó lenne ebbõl a 
rendezvénybõl hagyományt teremte-
ni. 

A szervezõk mindenkit szeretettel 
várnak családi ebédre, mely támoga-
tói jegyre vásárolható. A menü mar- 
ha- és birkapörkölt, valamint pljes- 
kavica.
                                  Kovács Mária



               NAGYMÁGOCS

Nagymágocs Szentes és Orosháza 
között helyezkedik el, a Mágocs ér 
mellett. A község egymástól távol esõ 
húsz uradalmi majorságból alakult ki. 
Neve 1426-ban jelenik meg elõször 
Magoch formában. A terület 1722-tõl 
a Gróf Károlyi család birtoka és 
alföldi uradalmi központja volt.

A község tipikus mezõgazdasági 
terület. A búza, kukorica és cukor- 
répa mellett a gyümölcstermesztés 
kiemelkedõ. 

Híres a szociális otthona, amely a 
Károlyi-kastélyban kapott helyet. A 
kastély 1896-97-ben épült, 41 hektá-
ros gondozott parkja van. A parkot a 
XVIII. századból származó barokk 
szobrok díszítik. A Szendrei major 
Szendrei Ignác nevét õrzi, Szendrei 
Júlia apjáét, aki  1850-53 között a 
mágocsi uradalom jószágkormány-
zója volt. Petõfi Sándor Zoltán nevû 
gyermeke  egy évig  itt  nevelkedett.

                     ÖTTÖMÖS

.

Öttömös a Dél-alföldön, a Duna-
Tisza folyók közti homokhátságon, 
Csongrád megye nyugati peremén, 
Szegedtõl 40 km-re található. Mezõ-
gazdasági jellegû kistelepülés, jelen-
leg 826 lakosa van. 1436-ban Hyte-
mes néven szerepelt, gyér, földmû-
velõ kun lakossággal, amely a török 
elõl menekülve elhagyta ezt a terüle-
tet.  A XVII. században a puszta  
Szeged városához tartozott. Népes-
sége szegedi lakosokból került ki, 
számuk 1880-ban 91 fõ volt.

1897. január 1-én Horgoshoz 
csatolták. Ma testvértelepülésként 
tartják a kapcsolatot.

Öttömös legfõbb mezõgazdasági 
te rméke a  spárga ,  amelynek 
termesztése komoly szerepet játszik 
az itt élõ családok megélhetésében. 
Ennek köszönhetõ az  immár 
hagyománnyá váló,  évenként  
m e g r e n d e z é s r e  k e r ü l õ  
Spárgafesztivál, ahol a helyiek be-
mutatják a spárga elkészítésének kü- 
lönbözõ módjait.
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Testvértelepüléseink



A helyi közösségben nap mint nap 
komoly munka folyik. A 2009-es évre 
a tanács nagyon szép tervet hozott 
meg, örülni fogunk, ha mindent 
sikerült belõle megvalósítani. Az 
elvégzésre váró feladatok közül elsõk 
között szerepel a vásártér rendezése és 
a jószágvásár áthelyezése az 
irodaépület udvarán kívül. Éssze-
rûbbnek tartjuk ezen a helyen tartani a 
jószágvásárt, hisz az állatorvos is az 
irodaépületben kapott  helyet.  
Tervezünk egy mérõállomást is, hogy 
helyben meg lehessen mérni a 
megvett vagy eladott jószágokat. 
Mindehhez el kell készíttetni a 
tervdokumentációt.

Az elõzõ faluvezetéstõl egy szépen 
rendezett temetõt örököltünk. Ezt 
folyamatosan rendezni fogjuk, ez-
mellett kriptákat tervezünk építtetni, 
amelyek száma a lakosság érdeklõ-
désétõl függ.   

A tavalyi év végén átvettük a 
könyvtár mûködtetését, mert úgy 
véljük így sokkal többet tehetünk a 
fejlesztéséért. Már sikerült új 
könyveket  vásárolni és a további 
állománygyarapítást is tervezzük. 
Áprilistól a könyvtár új munkaidõ 
szerint fog dolgozni, heti két 
alkalommal, kedden és csütörtökön 
11-13 óráig.

A magyarkanizsai és a szabadkai 
önkormányzat összefogásának kö- 
szönhetõen el fog készülni a szala- 
tornyai aszfaltos út tervdokumentá- 
ciója, amellyel lehetõség nyílik pá- 
lyázatra a Tartományi Nagybefek- 
tetési Alap felé.

A tavalyi év folyamán pályázati 
pénzekbõl sikerült 6 hirdetõ- és 4 
üdvözlõtáblát csináltatnunk. A hir- 
detõtáblákat decemberben állítottuk 
fel, négyet Kispiacon, kettõt Szala- 
tornyán. Úgy látjuk, hogy elnyerték a 
lakosság tetszését, és maximálisan 
kihasználják õket. Az üdvözlõtáblá-
kat a fagyok miatt sokáig nem tudtuk 
elhelyezni, mert féltünk, hogy tönk- 
remegy a beton, amit a  rögzítésükre  
használunk.  Ezekbõl a táblákból hár- 
mat Kispiacon, egyet pedig Szalator- 
nyán helyeztünk el a falu bejáratai-
nál.
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 Kispiac polgárai a kereszténység 
legnagyobb ünnepe, a húsvét 
elõtt tarthatják elsõ ízben kezük-
ben ezt a lapot, amelyet Kispiac 
Helyi Közösség indít abból a 
célból, hogy a lakosság értesüljön 
minden eseményrõl, amely fa-
lunk területén zajlik, hogy bepil- 
lantást nyerjen a helyi közösség 
munkájába, egyesületeink és in-
tézményeink életébe.

                              Szarapka Ede, 
Kispiac Helyi Közösség elnöke    

A helyi közösség hírei 
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Szülõföldem

Szülõföldemnek Vajdaságot tekin-
tem, mert a falu, ahol élek, a vajda-
sági rónaságon terül el. Magyarka-
nizsa község területén élek, Kispia-
con. Zentán születtem, a Tisza men-
tén. Ez a táj, ez a környék a számomra 
megszokott, hiszen ezt látom nap, 
mint nap. Amíg nem utaztam el 
máshová, és nem láttam más tájakat, 
hegyeket, völgyeket, folyókat, ten-
gert, addig nem is tudtam valójában 
mi a szülõföld. Talán azért, mert egy 
idõ után, bármennyire is szép volt a 
táj, mégis vágytam haza. Szerintem 
mindenki, aki itt született és nem vá- 
gyik máshová, az tudja mi a szülõ- 
föld.
                           Smit Rita, 3. osztály

        Domonkos Bianka 3. osztály
                     Cirkuszban

Ladányi Martin 3. osztály
Kirándulás

Hajbel Hilda 4. osztály
Kincset rejtõ fa

Ágoston Brigitta 2. osztály
Mesehõsök lakhelye

.
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