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Kispiaci Hírmondó 

A helyi  közösség vezetõsége a  
megalakulásakor igen merész terveket és célokat 
tûzött ki maga elé. Másfél éve lakossági 
fórumokon büszkén dicsekedtük el, hogy ezekre 
a tervekre a Tartományi Nagyberuházási Alap 
jóváhagyta a pénzeszközöket. Kispiacra 10 millió 
dinár érkezett volna az Ady Endre utca 
aszfaltozására és 23 millió dinár a mûvelõdési ház 
felújítására. Megjelent a médiákban, hogy már 
csak rövid idõ és megkezdõdnek a munkálatok 
Ezt így is hittük és így is kellett volna történnie, de 
sajnos a tartományi kormánynak nem érdeke, 
hogy a magyar lakta községek és kisközösségek 
sikert és eredményt érjenek el, ezért a pénzek a 
mai napig  NEM érkeztek meg.

A magyarkanizsai községi vezetõség 
érezvén az utak és a beruházások fontosságát, 
saját eszközbõl és hitelbõl megkezdi a 
beruházásokat, tehát Kispiacon az Ady Endre 
utca fennmaradt részére az idén õsszel aszfalt fog 
kerülni. 

Nekünk vezetõknek az a dolgunk, hogy a 
polgárok kéréseit, gondjait megoldjuk. Nagyon 
sok esetben ez sikerül is, de ha valamire nem 
találunk megoldást, vegyék figyelembe, hogy ez 
gyakran nem kizárólag rajtunk múlik.

A pályázatokat tekintve nagyon sikeresek 
voltunk az elmúlt idõszakban, igen nagy 
összegeket sikerült nyernünk. A Tartományi 
Energetikai Titkárságnál 2,99 milliót egy 5 hektár 
nagyságú terület eligazítására. Ezt az összeget a 
községi önkormányzat támogatta 770.000,00 
dinárral.  A területet  a munkálatok befejezése 
után 25 évre a kispiaci vadásztársaság rendel-
kezésére bocsátjuk. Õk vadmenhelyet és fásítást 
terveznek ide.

Még decemberben nyertünk 2 millió 
dinárt a Tartományi Mezõgazdasági Titkárságtól, 
amit a Szabadkai utcára és a Suplyáki útra 
fordítottunk.

Sajnos pályázni nem mindig tudunk arra, 
amire szeretnénk. Csak olyan pályázatokon 
tudunk részt venni, ami éppen ki van írva. Ezek a 
dolgok sokszor úgy tûnnek, hogy nem fontosak, 
de ha mi nem pályázunk, a pénzt elviszi más. 
Ahelyett, hogy állandóan  kritizálnak  bennünket, 

el   kellene   ismerni   a   megnyert   pályázatok-
ért végzett munkát és lobbit, ami a vezetõség és a 
Magyarkanizsa községi elnök kapcsolatai nélkül 
nem valósulnának meg. Fontos tudni, hogy 
ezekkel a pénzekkel nem  mi rendelkezünk. A 
titkárságok, alapok  a kivitelezõnek utalják át. 
Tehát alaptalanok a vádak, hogy ezekbõl a 
pénzekbõl mit csinálhattunk volna, vagy mit 
csináltunk.

Kitérnék viszont azokra a pénzekre, 
amelyekkel a helyi közösség rendelkezik: a vásári 
bevételre, a temetõre és a helyi járulékra. A vásár 
kb.1,5 millió dinár bevételt biztosít az idén is, ami 
be van fizetve a helyi közösség folyószámlájára. 
Ebbõl a pénzbõl tartjuk fenn az irodát, fizetjük a 
titkár és a kommunális munkás fizetését. A 
temetõbõl befolyt összeget, ami igen szerény, a 
temetõ rendezésére költjük. Szeretnénk a halottas 
ház elõtti részre tetõt készíttetni. A helyi járulék 
megfizettetése, amely a fõ bevételi forrásunk, és 
amelybõl a valós beruházásokat végezzük, 
bizony nem túl fényes. A munkaviszonyban 
lévõktõl rendszeresen levonják, és ezáltal kb. 1 
millió dinár érkezik a helyi közösség számlájára. 
Ezúttal is köszönjük nekik és ígérem, hogy ezt az 
önkéntes adónemet olyan dolgokra költjük, 
amely településünk fejlõdését szolgálja. Viszont 
baj van a földmûvesek helyi járulékának 
megfizettetésével. Õk jelen pillanatban 1,8 millió 
dinárral tartoznak. Természetesen vannak 
közöttük is olyanok, akik eleget tettek 
kötelezettségüknek, nekik hálásan köszönjük.  
Megkaptuk az adóhivataltól a név szerinti listát a 
tartozásokra vonatkozóan, és azt kell mondanom, 
a földmûvesek nagy része nem tett eleget 
kötelezettségének. Biztos ebben közrejátszott a 
nehéz gazdasági helyzet is, és ez miatt maradtak 
el a befizetések, de remélem, aki teheti, minél 
elõbb rendezi a tartozását. Ez a pénz  2 utca zúzott 
kõvel való borítására lenne elég, de ezen felül 
járdákra és sok más fontos dologra, amit a 
tartozások  miatt az idén a helyi közösség nem tud 
megvalósítani.

A további tartalmas együttmûködés reményében 

                            Szarapka Ede,

                     a helyi közösség elnöke 

A helyi közösség hírei
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2011. június 27-én csodálatos idõjárás 
segítette megvalósulni a szervezõk álmát. 
Mindaz, amit 3 évvel ezelõtt a kezdeteknél 
terveztek, az most  sikerült. A fõzõversenyen 
számos vajdasági csapat mellett Kárpátaljáról 
(Ukrajna), a Felvidékrõl (Szlovákia) és 
Magyarországról érkezett csapatok is részt vettek. 
A fõzni vágyókat gondosan elõkészített területen 
várták a szervezõk. A hagyományos kategóriákon 
kívül az idén megmérettettek a polgármesterek is. 
A rendezvényt számos kísérõprogram tarkította:  
hagyományos kispiaci vásár, mûvelõdési mûsor, 
amelyet ezúton köszönünk a Jókai Mór 
Mûvelõdési Egyesületnek, diszkó DJ Wallas-szal 
és Noyz-zal valamint tûzijáték. A rendezvény 
érdekessége volt, hogy   megjelent Fodor Zsóka 
mûvésznõ (a Barátok közt sorozat Magdi anyusa) 
is. Bevallom, ez még a szervezõknek is 
meglepetést okozott.

Egy ekkora rendezvény megszervezése 
hatalmas munkát és természetesen sok pénzt 
igényel. A munkára nem lehet panaszunk, mert 
nagyon sokan segítettek. A helyi közösség 
tanácsának tagjai, a VMSZ kispiaci alapszer-
vezetének tagjai, a Chef Vajdasági Hagyomány-
õrzõ Gasztronómiai Egyesület tagjai és rengeteg 
falubeli ember is szorgoskodott, hogy az idén 
minden jól mûködjön.

A Tartományi Gazdasági Titkárságnál 
nyert a helyi közösség 100.000,00 dinárt, 
Magyarkanizsa községtõl is kaptunk 100.000,00 
dinárt.   A   helyi    közösség    saját    eszközeibõl   

100.000,00 dinárral járult hozzá a rendezvényhez. 
A Chef Vajdasági Hagyományõrzõ Gasztronómiai 
Egyesület szintén pályázaton nyert 100.000,00 
dinárt a Magyar Nemzeti Tanácsnál, amelyen 
sátrat sörpadokat és asztalokat vásároltak. 
Köszönjük a nagylelkû támogatást. Külön 
kaptunk pénzt támogatóktól a tûzijátékra 
(Mlinostep-Újvidék, DTD-Zenta, Europetrol-
Szabadka).

Kispiac Helyi Közösség tanácsa igyekszik 
széleskörû kapcsolatokat ápolni határon belül és 
határokon kívül. A települések közötti 
kapcsolatok elmélyítése céljából eddig két 
testvértelepülési szerzõdés köttetett. Az elsõ tíz 
éve, 2001-ben a magyarországi Nagymágocs 
Nagyközséggel, a második Öttömös községgel 
2007-ben.  Most ki lométerekben kicsi t  
messzebbre tekintve és a kialakult baráti 
kapcsolatokra és az eddigi együttmûködésre 
alapozva falunk újabb testvértelepüléssel 
gazdagodott, a kárpátaljai Mezõgecsével. Az 
egyezmény aláírására a rendezvényen került sor 
ünnepélyes keretek között. Kézjegyükkel Vári 
Katalin, a mezõgecsei képviselõ testület tagja, és 
Szarapka Ede, Kispiac Helyi Közösség elnöke 
látták el a dokumentumot. 

Ha valaki megkérdezi megérte-e, úgy 
gondolom, a válasz csak igen lehet, mert egy ideig 
biztos Kispiacról beszéltek határon innen és túl is. 

A rendezvény támogatói:

Magyarkanizsa Község Önkormányzata, 
Tartományi Gazdasági Titkárság, Magyar 
Nemzeti Tanács, VMSZ kispiaci alapszervezete, 
Jókai Mór ME, Telek paprika Martonos, SDS 
Martonos, Norosza Tejüzem Kispiac, Mlinostep 
Újvidék, Geneza Magyarkanizsa, DTD Zenta, 
SZR Berta Kispiac, Agropijaca Kispiac, SZR 
Kolar Magyarkanizsa, MK Progres fatelep 
Királyhalom, horgosi fatelep, Õrangyal KFT, 
Pannon TV, Szabadkai Rádió, Kontakt Adorján, 
Kenyeres Ivanka, Kenyeres Emil, Barát József, 
Domonkos Rezsõ, Molnár József és Sándor, Õsz 
Szabó Imre, Csikós László, Bilicki Nándor, dr. 
Bimbó Mihály, Borsos Kálmán.

Szarapka Ede

III. NEMZETEK FÕZÕVERSENYE HATÁROK NÉLKÜL ÉS
I. POLGÁRMESTEREK FÕZÕVERSENYE 



Kispiac Helyi Közösség az idei 
falunapot a 800 éves évforduló jegyében 
ünnepelte, ugyanis Kispiac, illetve a 
területileg falunkhoz tartozó Szalatornya 
helyének legkorábbi írásos említése egy 1211-
beli okmány átiratában található, amely jász és 
kun birtokok felosztásáról szól. 

Kispiac Helyi Közösség tanácsa az idei 
falunapot kétnaposra tervezte. Május 14-én, 

szombaton  a szalatornyai emberekkel 
ünnepeltünk. A délelõtt folyamán ünnepi 
szentmisén vehettünk részt a noszai Szent 
Ágoston templomban. A mise után ügyességi 
játékok kezdõdtek a gyermekek számára, ahol 
mindenk i  ügyessége  függvényében  
babszemeket gyûjtögethetett, amelyeket 
késõbb különféle édességekre válthatott.

Az ünnepi mûsor keretén belül 
köszöntöttük Masa Andrást, aki tanács-
tagként és az egyházi  pasztorális tanács 
tagjaként sokat tett a szalatornyai emberekért. 
Idén õ kapta a Kispiacért Emlékplakettet. Volt 
aszfaltrajz verseny, és sor került Kovács Mária 
Pusztaegyháztól Kispiacig címû könyvének 
bemutatójára is. Több bográcsban fõtt a 
babgulyás, amely Vásárhelyi István 
fõzõtudományát dicsérte, és amelyet a 
palacsinta és lángos mellett ingyenesen 
fogyaszthatott el az ünneplõ közönség apraja-
nagyja. 

Az aszfaltrajz verseny díjazottai: 
Fábián Martin, Gordos Szabina, Erdélyi 
Violetta, a noszai óvodások csoportja, Csonka 
Norbert, Csonka Renáta, Vas Ervin, Takács 
Fanni, Somogyi Ákos.

Másnap, május 15-én, vasárnap a 
délelõtt folyamán igyekeztünk tartalmas 
programokat szervezni a gyermekek számára, 
akik nagyon jól érezték magukat a játékos 

ügyességi vetélkedõkön. Pénteken lezajlott a 
gyerekek számára szervezett sakkverseny, 
szombaton pedig a horgászverseny. Az ifjú 
sportolók lábtenisz versenyen és labda-
rúgásban mérhették össze ügyességüket, a 
felnõttek sakkban. Hirdettünk fotó pályázatot, 
az ügyes kezû asszonyok süteménysütésben 
mérhették össze tudásukat,  Kispiacon is 
bemutattuk Kovács Mária Pusztaegyháztól 
Kispiacig címû könyvét. Igyekeztünk 
mindenki számára elérhetõ programokat 
biztosítani és vendégül látni a falu apraját-
nagyját. Az ügyes kezû asszonyok a délelõtt 
folyamán közel kétezer palacsintát és több 
száz lángost sütöttek meg, amelyek 
szempillantás alatt elfogytak. 500 személy 
számára fõtt a bográcsgulyás, amelyet a helyi 
közösség és Varbai András jóvoltából 
ingyenesen fogyaszthatott el a nagyszámú 
látogató. 

Kispiaci Hírmondó 
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Hagyományainkhoz híven idén is 
köszöntöttük azokat a gyermekeket, akik az 
elmúlt egy évben, a tavalyi falunap óta 
születtek: Kis Kovács Mátét, Szebenyi 
Antóniát, Kovács Kevint, Kovács Dávidot, 
Bosznai Zsókát, Erdélyi Lénárdot, Farkas 
Benjamint, Sárkány Botondot, Kovács 
Bencét, Dimoviæ Ramont, Szebenyi Botondot, 
Bányai Esztert, Vágó Ivettet, Visnyei Ádámot, 
Huszár Bálintot és Kovács Kittit. 

A z  ü n n e p i  m û s o r  k e r e t é b e n  
köszönõlevelet és ajándékot adtunk át dr. 
Zsiga Attila szegedi térképésznek, aki önzetlen 
munkával készítette el falunk térképét, 
amelyet a helyi közösség épülete elõtt 
helyezünk el. 

A mûsorban felléptek a Jókai Mór ME 
néptáncosai, népdalköre, az Alapfokú 
Zeneiskola növendékei, az Október 10. 
Általános Iskola színjátszói, Barát Laura, 
valamint az óvodások, Ábrahám Edit óvónõ 
csoportja. A mûsor végén az érdeklõdõk 
megtekinthették a Selyemfonál kézi-
munkacsoport kiállítását, valamint a fotó és 
sütemény kiállítást. Ez utóbbit meg is 
kóstolhatták.

A meghirdetett versenyek eredményei:
Sakk, ifjúsági kategória:

1. Kovács Ármin
2. Kovács Kapolcs
3. Csóka Csongor

Sakk, felnõtt kategória:
1. Ábel István
2. Pilisi Lukács
3. Somogyi István

Fotó, ifjúsági kategória:
1. Kovács Ármin
2. Kovács Róbert
3. Böröc Alexa

Külön dicséretben részesült Brindza Luca
(3 éves) Csillagvirág címû fotójáért.
Fotó, felnõtt kategória:

1. Brindza Teréz
2. Bagi Szabolcs
3. Calbert Zoltán

Külön dicséretben részesült Kenyeres Emil.

Édes sütemény:
1. Hajbel Timea
2. Túri Erika
3. Domonkos Erika

Torta:
1. Pintér Anna
2. Almási Rozália
3. Nagy Torma Ágnes

Sós sütemények, pogácsák:
1. Domonkos Éva
2. Nagy Torma Ágnes
3. Rada Erzsébet

Kispályás labdarúgás:
1. Together csapata
2. Öttömös csapata
3. Betyárok csapata

Lábtenisz:
1. Zsoldos Zoltán-Kovács Roland
2. Gadžur Tomislav-Kávai Géza
3. Kovács Norbert-Calbert Csongor

Horgászverseny, alsósok:
1. Szarvas Izolda
2. Danics Alex
3. Ladányi Csongor

Horgászverseny, felsõsök:
1. Kocsmár Norbert
2. Sárkány Levente
3. Biacs Bence
A horgászverseny szervezõi úgy 

döntöttek, hogy Fair Play díjat adnak a 
becsületes horgászásért Szenci Ritának, hisz 
elért eredménye felnõtt segítsége nélkül 
született. Ajándékát Kávai Géza biztosította. 

A malacfogó verseny legügyesebbjei, 
leggyorsabbjai, Kis Szabolcs és Tóth Anna 
egy-egy malaccal térhettek haza. 

Aszfaltrajz verseny:
Díjazottak: Nagy Torma Gergõ, Nagy Torma 
Blanka, Bagi Evelin, Szél Anna, Papp 
Levente,  Nagy Sarolta, Fábián Zsuzsanna, 
Dobó Nikoletta, Börcsök Nikoletta, Nagy 
Evelin, Hajduk Mária, Nagy Torma Julianna, 
Huszár Viktória.
      Bízunk benne, hogy falunk minden lakosá-
nak sikerült örömet és szép napot szerezni.
            Sárkány Dóra

Kispiaci Hírmondó 
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A kispiaci Október 10. Általános Iskolából 
idén június 10-én 17 végzõs tanuló ballagott el:
Apró Károly, Arnold Laura, Balog Krisztián, Böröc 
Emese, Budai  Elizabeth, Fodor Dennis, Grubanov 
Zorán, Hajbel Huanita, Kószó Vivien, Kovács 
Kapolcs, Kovács Károly, Kovács Roland, Papdi 
Enikõ, Püspök Csilla, Sörös Roland, Szabó Gyöngyi, 
Vörös Valentin. Osztályfõnökük Galac Zsolt 
földrajztanár.

Az iskola tanulói és tanárai a 
szokásokhoz híven színvonalas mûsorral 
búcsúztatták tanulóikat. 
Az ünnepség keretében vették át a ballagók 
azokat az elismeréseket, amelyeket 
tanulmányaik során kiérdemeltek. A 
legrangosabb elismerésben, a Vuk-
oklevélben idén két tanuló részesült: Böröc 
Emese és Hajbel Huanita. Õk az évek során 
elért színkitûnõ tanulmányi eredményükért és 
példás magaviseletükért kapták a jeles 
oklevelet. Mindkettõjüket még számos 
tantárgyból megdicsérték.
Arnold Laura dicséretet kapott földrajzból.
Balog Krisztián külön dicséretben részesült 
magyar nyelvbõl és képzõmûvészetbõl.
Böröc Emese oklevelet kapott testnevelésbõl, 
dicséretet matematikából, informatikából, 
szerb nyelvbõl, kémiából és fizikából.
Hajbel Huanita   oklevelet   kapott   testnevelésbõl, 

dicséretet magyar nyelvbõl, matematikából, 
fizikából, képzõmûvészetbõl.
Kószó Vivien dicséretet kapott informatikából.
Kovács Kapolcs dicséretet kapott mûszaki 
oktatásból, matematikából, informatikából és 
fizikából.
Kovács Roland dicséretet kapott mûszaki oktatásból.
Papdi Enikõ dicséretet kapott magyar nyelvbõl.
Sörös Roland dicséretet kapott magyar nyelvbõl, 
informatikából, mûszaki oktatásból és fizikából. 
Szabó Gyöngyi oklevelet kapott mûszaki oktatásból, 
dicséretet testnevelésbõl.
Vörös Valentin dicséretet kapott magyar nyelvbõl.
A színjátszókat dicséretben és könyvjutalomban 
részesítették, név szerint: Hajbel Huanitát, Papdi 
Enikõt, Balog Krisztiánt, Sörös Rolandot és Vörös 
Valentint.

 Ft. Széll József hitoktatásból elért 
kiemelkedõ eredményéért és templomi szolgálatáért 
könyvvel jutalmazta Kovács Kapolcsot, Balog 
Krisztiánt és Budai Elizabethet.

A k i s p i a c i  J ó k a i  M ó r  K ö n y v t á r  
ajándékkönyvét Hajbel Huanita érdemelte ki.

Szarapka Ede, a kispiaci helyi közösség 
elnöke minden ballagónak virágot és ajándékkönyvet 
adott át, és biztató szép szavakkal illette õket.

A végzõsökre még egy megmérettetés várt, az 
idei tanévtõl bevezetett kisérettségi anyanyelvbõl és 
matematikából. A vizsgák lezajlottak, és örömmel 
nyugtázhatjuk, hogy mindannyian sikeres vizsgát 
tettek, dicséretes pontszámokkal. Gratulálunk. 

K.B.I.

Kispiaci Hírmondó 
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Alsó sor balról: Balog Krisztián, Apró Károly, Böröc Emese, Püspök Csilla, Budai Elizabeth, Hajbel Huanita, Vörös 
Valentin.
Középsõ sor: Kovács Kapolcs, Kószó Vivien,  Arnold Laura, Sörös Roland, Kovács Roland, Kis Szabolcs.
Felsõ sor: Fodor Dennis,  ft. Széll József,  Msgr. Koncz István.
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Alsó sor balról: Gyarmati Patrik, Vágó Lili, Zsoldos Norbert, Benedek Flóra, Kurfis Éva, Böröc Bálint, Domonkos Anna, 
Huzsvár Adrián.
Középsõ sor: Szabó Szabolcs, Oroszi Dominik, Nagy Torma Vince, Kórász Natália, Kovács Laura, Vajdovics Erik, 
Sárkány Krisztina, Nagy Torma Zsuzsanna, Csongradac Zonett, Tornai Tamás.
Fölsõ sor: Csernyák Ilona hitoktató, Ágoston Ervin kántor, Sáfrány Dávid, Ft. Széll József. 
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A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület 
Rozmaring népdalköre május 8-án ünnepelte 
fennállásának 15. évfordulóját. Az ünnepségre 
több községbeli és magyarországi népdalkört 
hívtunk meg: az oromi Petõfi Sándor, a völgyesi 
Aranykalász, a tóthfalusi Fehér Akác, az 
oromhegyesi Petõfi Sándor, az adorjáni Szõke 
Tisza, a martonosi Testvériség, a zentai Tópart 
mûvelõdési egyesületek tagjait, a királyhalmi 
Parlando nõi kart és Magyarországról a bordányi 
Berkenye népdalkör és citeraegyüttes valamint a 
nagymágocsi Nefelejcs népdalkör és Napraforgó 
citeraegyüttes tagjait.

Meghívást kaptak a népdalkör egykori 
tagjai, egyesületünk egykori elnökei, akik az 
elmúlt 15 évben igyekeztek egyengetni a népdalkör 
útját, és Szarapka Ede, Kispiac Helyi Közösség 
elnöke. 

Igazán felemelõ érzésnek lehettünk 
részesei, amikor az ünnepi köszöntõ után a 
Rozmaring népdalkör színpadra állt, és elénekelte 
a Boldogasszony Anyánk címû dalt, amelyet 
Kölcsey Ferenc Himnusza elõtt írásos források 
nemzeti énekként említenek. Torokszorító érzés 
volt látni, hogy a dal hallatán mintegy vezényszóra 
hogyan áll fel a teremben kétszáz ember és 
kapcsolódik be kétszáz hang az éneklésbe.

A népdalkör 1996-ban alakult. Tagjai az 
elmúlt 15 év során megtapasztalhatták, hogy az 
olykor elõforduló nehézségek ellenére is mekkora 
összetartó erõvel bír, igazi közösséggé formálva 
tagjait.  Szükség is volt erre az összetartásra, hisz 
munkájuk, különösen a kezdeti idõszakban nem 
kapott elegendõ elismerést. Egy közösségnek 
mindenkor el kell ismernie azt a hatalmas munkát, 
amelyet a népdalkör tagjai végeznek. Elsõsorban 
õrzik és továbbörökítik népdalkincsünket az 

utánunk jövõknek, képviselik és öregbítik 
egyesületünk, vele együtt falunk hírnevét a 
szemléken, versenyeken, népzenei találkozókon, 
határon innen és túl, barátságokat építenek, 
kapcsolatokat ápolnak. Ez a munka pedig messze 
túlmutat azon, hogy az éneklés szeretete az 
egyetlen motiváló ereje a csoportnak.

A népdalkör tagja a Seprõdi János 
Kórusszövetségnek, amely egybefogja a Kárpát-
medence magyar ajkú kórusait, népdalköreit. Évek 
óta tagjai közül kerülnek ki a Gazdag Ág 
hagyományápoló szemlén résztvevõ csapat tagjai. 
Fennállása óta részt vesz népzenei szemlénken, a 
Durindón.

2009-ben elsõ ízben vett részt a Kedves 
édesanyám elnevezésû minõsítõ versenyen, 
amelyet a Magyar Kórusok, Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövetsége hirdetett meg. 
Térségi szinten dicséretes fokozatot ért el. 

Az asszonyok mozgatórugói és szervezõi a 
teadélutánoknak, amelyekhez munkájukon kívül 
anyagilag is hozzájárulnak. Mögöttük van több 
száz fellépés. Tevékenységük sokrétû és szerte-
ágazó. Munkájukért, odaadásukért mindenképpen 
dicséret illeti õket. 

Ünnepi mûsorunkban a meghívott mûve-
lõdési egyesületek kórusain kívül fellépett az 
Október 10. Általános Iskola drámacsoportja. Én és 
a világ címmel szerkesztett játékot adtak elõ 
létösszegzõ versekbõl. Barát Laura pedig Gyurcsó 
István Népvándorlás kora címû versét szavalta el.  

A mûsor elõtt és után az érdeklõdõk 
megtekinthették az elmúlt 15 évet bemutató 
fényképkiállítást. A rendezvényt vacsora zárta, 
Habi Margit, Domonkos Éva és Rada Erzsébet 
jóvoltából pedig az ünnepeltnek kijáró torta sem 
maradt el.

A rendezvény támogatói Magyarkanizsa 
Község Önkormányzata és a Szekeres László 
Alapítvány voltak.

Az évforduló alkalmából szívbõl gratu-
lálunk, a további munkához mindannyiuknak erõt, 
egészséget, kitartást kívánunk.

Végezetül álljon itt mottóként Kodály 
Zoltán gondolata:
„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. 
De mi azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig 
élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem 
virágzó réteken.”

Sárkány Dóra

Kispiaci Hírmondó 
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A Rozmaring népdalkör 15 éves évfordulója 
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A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület 
szervezésében zajlott le június 2-án az I. Lázár 
Ervin prózamondó verseny. Az egyesület egyik fõ 
célja, hogy közelebb vigye az irodalmat a 
gyermekekhez, felnõttekhez. Ezt a cél szolgálják a 
gyermekek számára meghirdetett mesemondó-, 
szavaló- és prózamondó versenyek, valamint az 
olvasókör összejövetelei és a könyvbemutatók a 
felnõttek számára.

Nagy örömünkre szolgál, hogy ebben a 
nemes feladatban teljes mértékben támogatnak 
bennünket a pedagógusok és a szülõk. Nélkülük 
nem lenne ilyen eredményes a munkánk, és ilyen 
tömegesek a meghirdetett versenyek.

A prózamondó versenyre 29 gyerek 
nevezett be, és olyan felkészültek voltak, hogy 
igazán nehéz feladat elé állították a zsûrit. Szinte 
nyomát sem lehetett érezni a lámpaláznak rajtuk. 
Biztosan hallani fogunk még róluk egy-egy verseny 
kapcsán.
A résztvevõk: 

Óvoda, kiscsoport: Hajbel Hédi, Bíró Virág. 
Felkészítõ Rövid Ilona.

Iskola elõkészítõ csoport: Somogyi Ákos, 
Huszár Mónika, Almási Kristóf, Farkas Anett, 
Fodor Jázmin, Dobó Nikoletta. Felkészítõ 
Ábrahám Edit.

1. osztály: Babarci Kornél, Dobó Petra, 
Dózsai Evelin, Fodor Lehel, Kovács Dominik. 
Felkészítõ Sárkány Dóra.

2. osztály: Fábián Katalin, Jakus Igor, Apró 
Barbara, Barát Attila, Urbán Áron, Szél Tamás, 
Szenci Rita, Klebecskó Beatrix, Gyalus Nikoletta, 
Pernyész Bettina, Kovács Réka. Felkészítõ Csõke 
Melinda.

3. osztály: Domonkos Anna, Kovács Laura, 
Sárkány Krisztina. Felkészítõ Farkas Enikõ.

4. osztály: Kávai Brigitta, Szarvas 
Bernadett. Felkészítõ Tillinkó Judit. 

Külön dicséret illeti meg a második osztályt, 
mert minden irodalmi versenyen tõlük kerül ki a 
legtöbb versenyzõ. A következõ versenyre sok 
szeretettel várjuk a felsõsök jelentkezését is. 

A zsûri nem hirdetett helyezéseket, hisz a 
legjobbak minden tekintetben egyformán jók 
voltak, így különdíjak kiosztására került sor. 

Különdíjat kapott: Hajbel Hédi, Somogyi 
Ákos, Huszár Mónika, Almási Kristóf, Fodor 
Jázmin, Dobó Petra, Babarci Kornél, Apró Barbara, 
Barát Attila, Szenci Rita, Gyalus Nikoletta, Kovács 
Réka, Domonkos Anna, Szarvas Bernadett. 
Jutalmuk egy-egy könyv volt, míg az összes 
résztvevõt édességgel jutalmaztuk.                  

Sárkány Dóra

Kispiaci Hírmondó 

I. Lázár Ervin prózamondó verseny
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A kispiaci Október 10. Általános Iskola 
színjátszói egy nagyon sikeres évadot tudnak 
maguk mögött. Idén 30 gyerek két csoportban 
ismerkedett a színjátszással, miközben a 
drámapedagógia eszköztárának segítségével két 
szakmai körökben is elismert darabot vittek 
közönség elé.

Az 5-6. osztályos gyerekeket egybefogó 
csoport Ludas Matyi, avagy a libák gágogása 
címmel vitte színre az ismert történetet, kicsit 
rendhagyóan, játékosan. A darabot a színész-

ekbõl, rendezõkbõl álló zsûri a Községi 
Diákszínjátszó Fesztivál legjobb elõadásának 
tartotta, és Fodor Máténak ítélte a legjobb fiú 
fõszerepért járó díjat. A csoport jutalma a 
budapesti gálán, a Színjátékforgón való részvétel 
volt. Ez sajnos módosult, mivel a budapesti 
szervezõk megszüntették a rendezvényt, 
kárpótlásul a csoport egy balatoni tábort remélt, 
de az is meghiúsult, mivel a ferencvárosi 
szervezõk a szûkös anyagi lehetõségek miatt 
mindössze 8 személyre korlátozták a résztvevõk 
számát. A sok-sok csalódást végül iskolánk 
igazgatója egy tázlári úttal és mórahalmi 
fürdõzéssel feledtette. Az eszmei értéken túl a 
gyerekek mégis részesülhettek jutalomutazásban 
is. Májusban pedig ott voltak a vajdasági három 
legjobb diákelõadás egyikeként Zentán, a 
Mosolytenger gyermekfesztiválon. A kispiaci 
közönség a mûvelõdési egyesület évzáróján 
láthatta õket.

A 7-8. osztályosokból álló csoport szintén 
rendhagyó elõadással állt közönség elé.

Létösszegzõ versekhez szerkesztett tanárnõjük 
egy metaforikus játékot Én és a világ címmel, 
amit a gyerekek sikeresen önmagukhoz 
alakítottak, és az átütõ siker sem maradt el. Õk a 
Vajdasági Sulifeszt legjobb elõadásának címét 
söpörték be a szakzsûritõl, és a becsei gálán 
tanárnõjük, Kávai Bózsó Ildikó az elõadásért 
megkapta a legjobb rendezõtanári díjat. A 
színjátszók közül  két gyerek részt vett augusztus 
folyamán Magyarországon, a Velencei-tó mellett 
szervezett táborban. Vendégszerepeltek még 
darabjukkal Nagymágocson, valamint falu-
napkor és a Rozmaring népdalkör fennállásának 
15. évfordulóján pedig a kispiaci közönségnek 
isbemutatkoztak.

A színjátszás csoportmunka, egymást 
erõsítõ, segítõ feladat, de az összjáték mögött 
egyének, értékes személyiségek állnak, akiket 
szinte soha nem említünk név szerint. Hadd 
álljon itt most mindannyiuk neve, hiszen 
kivívták elismerésünket, joggal lehetünk 
büszkék rájuk: 

A Gézengúzok csoport színjátszói: 
Szarapka Klementina, Teleki Gábor, Csóka 
Csongor, Sárkány Levente, Smith Viktória, 
Hajbel Hilda, Böröc Alexa, Nagy Torma 
Julianna, Domonkos Bianka, Somogyi Anett, 
Fodor Máté, Benedek Fanni, Smith Rita, 
Huzsvár Klaudia, Bata Zsolt.

Az Álommanók csoport színjátszói: 
Balog Krisztián, Sörös Roland, Vörös Valentin, 
Hajbel Huanita, Papdi Enikõ, Nagy Dianna, 
Szabó Nikoletta, Kurfis Ágnes, Sárkány Edina,  
Demus Klaudia, Demus Natália, Zámborszki 
Regina, Nagy Torma Krisztina, Nagy Torma 
Viktória, Gyarmati Dominika.

Itt szeretnénk köszönetet mondani a 
szülõknek is, hiszen a szemlékre való utazásokat, 
vendégszerepléseket anyagilag legtöbbször õk 
támogatták.

A tanév végével a színjátszó évad is 
bezárult. Ez azonban nem jelenti a kispiaci 
diákszínjátszás végét. Szeptembertõl remél-
hetõleg újra indul a szakkör, ha a gyerekek 
lelkesedése és tanárnõjük kitartása töretlen 
marad.

K.B.I.
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Sikeres évadot zártak a diákszínjátszók



A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület június 
19-én tartotta évzáró mûsorát, amelyen 
tagságunk ízelítõt mutatott be az elmúlt évad 
munkájából.

Egyesületünk folyamatosan dolgozik, 
több nagyszabású, sikeres rendezvényt szer-
veztünk meg szeptember óta. Egyik nem titkolt 
célunk, hogy közelebb vigyük az irodalmat a 
gyerekekhez, hogy barátkozzanak a különbözõ 
mûfajokkal és megszeressék azokat. Ezt 
szolgálja a Benedek Elek mesemondó verseny, a 
Szépen magyarul, szépen emberül szavaló-
verseny és a Lázár Ervin prózamondó verseny. A 
versenyek tömegessége mutatja meg azok 
létjogosultságát. Elmondhatom, hogy kis falu 

lévén büszkék lehetünk a gyerekeinkre, mert 
addig, amíg egy szavalóversenyen 44, egy 
prózamondó versenyen 29 gyerek méri össze 
tudását, addig ezeknek a versenyeknek van 
létjogosultságuk. Köszönettel tartozunk a 
felkészítõ pedagógusoknak és a szülõknek is a 
támogatásért, hisz az irodalmi mûvek ki-
választásában, a tanácsadásban és begyakor-
lásban nekik is nagy szerepük van. Ebben az 
évadban is megrendeztük a hagyományos 
disznóvágást és disznótort, a karácsonyi vásárt, 
karácsonyi mûsort, farsangoltunk, meg-
emlékeztünk március 15-rõl, kézmûves 
foglalkozást, olvasóköri összejövetelt tartottunk, 
megünnepeltük a Rozmaring népdalkör 
fennállásának 15. évfordulóját, részt vettünk a 
falunapi programokban, könyvbemutatókat 
szerveztünk, kézimunkázóink részt vettek a

MIRK-en, néptáncosaink a Kõketáncon, 
népdalkörünk a Durindó népzenei szemlén, a 
fotó és videó szakkör tagjai pedig több 
pályázaton és szemlén. A teadélutánokon való 
részvétel az idõsebb korosztálynak nyújt 
szórakozási lehetõséget. Örülünk, hogy egyre 
többen kapcsolódnak be és érzik jól magukat 
ezeken a rendezvényeken.

Szeptembertõl átformáljuk a tánc-
csoportokat. A néptáncosok ezentúl három 
csoportban táncolnak majd, szakcsoportjainkat 
pedig egy leánykórussal szeretnénk hamarosan 
gazdagítani. Októberre tervezzük egyesületünk 
fennállásának 45. évfordulóját és egy népzenei 
találkozót.

Tervek tehát vannak, igaz, sokszor 
hiányzik az anyagi hátterük. De addig, amíg az 
amatõr mûvelõdésnek vannak lelkes tagjai, addig 
igyekszünk ennek a munkának a lehetõségekhez 
mérten megteremteni az anyagi alapját.

A mûsorban az iskola színjátszói léptek 
elõször színpadra. Az ötödik és hatodik 
osztályosokból álló Gézengúzok csapata a Ludas 
Matyi avagy a libák gágogása címû színdarabot 
mutatta be. Felkészítõ tanáruk Kávai Bózsó 
Ildikó magyartanárnõ. A színjátszók ezzel a 
darabbal sikerrel szerepeltek az õsszel meg-
rendezett Községi Gyermekszínjátszó Feszti-
válon, majd a Sulifeszten. Részt vettek Zentán a 
Mosolytenger fesztiválon, Vajdaság legjobb 
színjátszói között.

Egyesületünk Rozmaring népdalköre két 
dalcsokorral lépett színpadra.
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A mûvelõdési egyesület évzáró mûsora



A június 2-án megrendezett I. Lázár Ervin 
prózamondó verseny egyik különdíjasa, Almási 
Kristóf, az iskola elõkészítõ 
csoport tagja a kis zsiráf 
bukfenccel vívott keserveirõl 
mesélt nekünk. A szintén 
különdíjas 1. osztályos Dobó 
Petra egy pólyás gondolatait 
tolmácsolta, míg Babarci 
Kornél szintén 1. osztályos 
tanuló arról vallott, hogyan 
kell udvarolni. 

Körmendi Gyöngyi 
egyesületünk kiváló sza-
valója. Tolmácsolásában 
Fehér Ferenc versét hall-
hattuk. 

Kurfis Éva és Kurfis 
Ágnes népdalválogatással 
léptek színpadra. 

Legkisebbjeink, az Ördögszekér néptánccsoport 
két koreográfiával mutatkozott be. Elõször 

Kispiac környéki gyermek-
játékokat,  majd Mezõföldi 
táncokat adtak elõ. A nagyob-
bakból álló Árvalányhaj leány 
néptánccsoport Szlavóniai leány-
tánccal és Rábaközi tánccal lépett 
színpadra.

A koreográfiákat Szécsi 
Zsolt állította össze. 

A mûsor végén a Jókai Mór 
ME elnöke, Sárkány Dóra 
megköszönte a tagság egész évi 
munkáját, a közönség figyelmét és 
a szülõk támogatását. A további 
munkához mindenkinek, aki ezt a 
nem mindig hálás feladatot 
felvállalta, erõt, egészséget és 
kitartást kívánt.
                                Sárkány Dóra

Kispiaci Hírmondó 
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Kispiaci diákok is nyaraltak Balatonlellén
A kis különítmény kellemes hetet 

tölthetett a Balaton partján, miközben 
ismeretséget köthetett a Ferencvárosból, 
Beregszászról, Királyhelmecrõl, Sepsiszent-
györgyrõl érkezett tanulókkal. A ferencvárosi 
szervezõk tartalmas programban részesítették 
vendégeiket, többek között vitorláztak a 

Balatonon, kisvonattal 
várost néztek, átha-
józtak Badacsonyba, 
ahol megmászták a 
badacsonyi hegyet.  
Utolsó este a vidámpark 
nyújtotta örömöket is 
élvezhették a gyerekek.

A nyaralóknak az idõ 
i s  k e d v e z e t t .  S o k  
é l m é n n y e l ,  ú j  
barátokkal tértek haza.

K.B.I.

Az idén a horgosi Október 10. Általános 
Iskola kapta meg Magyarkanizsa községtõl azt a 
lehetõséget, hogy a legkimagaslóbb eredményt 
elért tanulói nyaralhassanak Balatonlellén 
Ferencváros vendégeként a Testvérvárosi 
Táborban.

Így természetesen kispiaci diákok is 
u t a z h a t t a k .  
K i s p i a c r ó l  
Somogyi Anett, 
Böröc Tamás és 
F o d o r  M á t é ,  
Horgosról pedig 
Gulyás  Gab-
r ie l la ,  Varga  
Anikó, Kovács 
Emil és Pilisi 
Réka érdemelte 
ki a jutalom-
n y a r a l á s t .  
Kísérõ tanáruk 
Kávai  Bózsó 
Ildikó volt.
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Az utolsó pillanatban, útitársaimhoz 
viszonyítva tájékozatlanul csöppentem bele abba 
a kirándulásba, amely gyorstalpaló falugondnok-
képzés, és életem egyik legmeghatározóbb 
élménye lett.

A kecskeméti székhelyû Falugondnokok 
Duna-Tisza Közi Egyesülete Öttömös Község 
Önkormányzatával, és az Észak-Bácskai 
Homokháti Kistérség Településfejlesztési 
Egyesülethez tartozó Horgos és Kispiac Helyi 
Közösségekkel közösen szervezte meg azt az 
akreditált falugondnok képzést, amelyen 
összesen húszan vettek részt Kispicról, 
Horgosról, Királyhalmáról, Hajdújárásról és 
Ludasról. A képzést az IPA Magyarország-
Szerbia Határon Átnyúló Együttmûködési 
Program támogatta. 

A Kispiacon január óta tartó képzés 
záróprogramja volt ez a látóút, amelyen szakmai 
tapasztalatokon túl kulturális és gasztronómiai 
élményekkel lettek gazdagabbak a frissdiplomás 
délvidéki falugondnokok, és a velük utazó civil 
szervezeti vezetõk, aktivisták. A három nap alatt 
módunkban állt megismerni a magyarországi 
tanyagondnoki szolgálat szövevényes, ám precíz 
pontossággal megszervezett rendszerét, és 
találkoztunk rendkívüli szociális érzékenységgel 
megáldott falugondnokokkal. Kivételes pil-
lanatok voltak belelátni munkájuk sokszí-

nûségébe, hallani csöndes egyszerûséggel el-
mesélt történeteiket, érezni hangjukban a 
hivatásukhoz nélkülözhetetlen alázatot. 

Egyértelmûvé vált számunkra az út során, 
hogy a falugondnokság nemcsak idõsgondozást 
jelent, hanem lakóhelyünk tiszteletét, a 
tanyavilág értékeinek megõrzését, közös-
ségfejlesztést, de még a faluturizmust, mint a 
vidéki élet megismerését támogató tevékenységet 
is. A falugondnok feladata nem merül ki a meleg 
étel házhoz szállításában, a gyógyszerek 
beszerzésében, a tûzifa felaprításában. Lelki 
támaszt, biztos pontot jelentenek õk az 
elesetteknek, a kiszolgáltatottaknak, beszél-
getõtársat a magányosan élõknek, kapaszkodót a 
reményt vesztetteknek. Újszerû feladat például a 
bedõlt hitelek miatt lakásukat kényszerbõl 
elhagyók, és vidékre költözõk beilleszkedésének 
segítése. A tanyagondnokok mögött áll az 
önkormányzat, az egészségügy, a szociális 
intézményrendszer, de még a rendészet is. Ennek 
az összetett feladatnak az elvégzéséhez állandó 
önképzés tartozik, például a csecsemõgondozás, 
az elsõsegély, a kommunikáció, a bûnmegelõzés 
területén. 

A mórahalmi falugondnokok a tanyasiak 
biztonságérzetét javító jelzõrendszert mûköd-
tetnek, és a tanyagondnokok felváltva vannak 
ügyeletben. Csengõdön rendõrök bevonásával 
szerveznek képzéseket, amelyen a veszély 
felismerésére, a gyanús helyzetekben való 
viselkedésre tanítják a vidéken élõket.

A miniszteri dicsérettel kitüntetett 
mórahalmi tanyagondnok, Bozóki Imre kisfilmjét 
nézve elénk tárult az elszegényedett, kiszol-
gáltatott tanyavilág valósága. S hogy rögtön 
lássuk a kontrasztot, ellátogattunk egy neo-
klasszikus, megújuló energiákat hasznosító 
mintatanyára is, ahol kalitkaház várja a 
madarakat, régit imitáló új bútorok, ultra-
kényelmes fotelok, plazmatévé a turistákat. És ha 
a kedves látogató megunja a pezsgõfürdõzést és a 
tévét, megetetheti a tyúkokat, malacokat.    

Dél-magyarországi körút frissdiplomás falugondnokokkal

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



Kispiaci Hírmondó 

14                                                               2011. szeptember                           Kispiaci Hírmondó  

Csoportunk szívélyes polgármesteri 
fogadtatásban részesült Röszkén, Csengõdön, 
Tiszakürtön és Öttömösön. Csengõdön 
ellátogattunk a Família Szociális Alapszol-
gáltatási Központba, ahol végigcsodálhattuk a 
szebbnél-szebb gyermeki munkákat, képeket, 
rajzokat. 

Röszkén a paprikamúzeumban a pap-
rikatermesztés és õrlés történelmérõl kaptunk 
átfogó képet, és megtudhattuk mi is az a külü és 
hogyan mûködik.  

Kecskemét belvárosában Csörszné Zele-
nák Katalin, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi 
Egyesületének ügyvezetõje volt az útvezetõnk. 
Lokálpatriótához méltó lelkesedéssel vezetett 
minket, és mesélte a gyönyörû szecessziós 
épületek történetét, a Szentháromság szobrot, a 
Cifra palotát, a hét felekezeti templomot.

A Tudomány és technika házában 
Michelangelo gigantikus szobrainak eredeti 
gipszmásolatait néztük meg, a Szórakaténusz 
játékmúzeumban pedig újra gyerekek lehettünk. 
Kalmár Ágnes mûvészettörténész szívvel-

lélekkel tartott elõadását órákig elhallgattuk 
volna. Itt õrzik Rodolfo hagyatékát, kártyáit, 
karikáit, dobozait, és a varázslatok tárházát 
valaha õrzõ koffert is. A kecskeméti Népi 
Iparmûvészeti Múzeumban belekóstoltunk a 
szövés tudományába. A Klapka-házban elhe-
lyezett Bozsó gyûjteményben láthattunk gondol-
kodószéket, falitékát, hombárt, kelengyeládát, 
gerebent, sulykolót, faragott tajtékpipákat, 
mángorlót, pálinkás butellát, szilkét, szökölyt, 

bödönyt, komódot, titokszekrényt, kalamárist és 
derék szekretert is. Bozsó János festõmûvész és 
mûgyûjtõ munkáiból és magángyûjteményébõl 
összeállított kiállítás idén elnyerte az elsõ díjat a 
vidéki múzeumok éjszakáján. 

Kiskõrösön Petõfi szülõházánál, a 

Múzeumban, a Mûfordító szoborparkban kicsit 
több idõt töltöttünk. Tiszakürtön a Helytörténeti 
Múzeum után a Bolza grófi család valamikori 
parkjában, egy hatvanhektáros arborétum 
ezerötszáz féle növénye között tettünk hatalmas 
sétát. Akadt köztünk biológus is, így a növények 
felismerésével nem volt gondunk. 

Utolsó napra maradt a Kiskunfélegyházi 
Börtönmúzeum, ahol iszonyodva szemléltük a 
legelképesztõbb kínzóeszközöket. 

És hogy izgalmak nélkül ne maradjunk, 
utunk második napján turistabuszunkkal kidö-
cögtünk a Tarhos határában lévõ libástanyára, 
kemencében sült libapecsenyére. Aztán éjjel 
visszadöcögtünk Kecskemétre, és a fõtéren éppen 
akkor mûködõ borutcában meg lehetett locsolni a 
libacombot. Csakis az emésztés elõsegítése 
érdekében!

A projekt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttmûködési
Programban, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.
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Július 9-én Öttömösön, kirándulásunk 
záróakkordjaként a délvidéki frissdiplomás 
falugondnokok ünnepélyes keretek között 
átvehették azokat a névre szóló tanúsítványokat, 
amelyek igazolják a 260 órás képzésen való 
részvételt, és a falugondnokságra való alkal-
masságot. 

A határon átívelõ program elsõ fázisa 
ezzel a tanulmányúttal lezárult. Hogy a 
falugondnoki szolgálat mûködtetése nálunk 
mennyire lesz az új szerbiai szociális törvény, a 
pénzforrások, vagy a civil szervezetek további 
gyümölcsözõ együttmûködésének függvénye, 
majd meglátjuk. Képzett szakembereink 
mindenesetre már vannak.

Vásárhelyi Teréz    

Külön nehézséget okozott számunkra az 
utófinanszírozási rendszer. Ez azt jelenti, hogy 
csak számlákkal és banki átutalásokkal igazolt 

r é s z l e t e s  
elszámolás után 
i g é n y e l h e t j ü k  
vissza  a  Ma-
gyarkanizsa Ön-
kormányzata ál-
tal  biztosí tot t  
pénzeszközöket.

Biztató jel a 
jövõbeni pénze-
léseket illetõen, 
hogy az Észak-
Bácskai Homok-
háti Kistérség 
sikeres pályá-
zatot nyújtott be a 

magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.-
hez, melynek keretében jövõ év januárjától 
beindulhat a tényleges falugondnoki munka.

                                                      Szarapka Ede

Egy éve, 2010. szeptemberében vette 
kezdetét Falugondnokság nevet viselõ 
pályázatunk, amely idén augusztus 30-án, 
Horgoson fejezõdött be. A 
határon átívelõ projektum 
keretében Kispiac Helyi 
Közösség több mint  
1.000.000 dinár összegû 
támogatási összeget nyert. 
A támogatás céleszköz 
volt, ami azt jelenti, hogy 
c s a k  a  p á l y á z a t b a n  
foglaltakra költhettük az 
összeget. Ebbõl fél éven 
keresztül fizettük az 
e l õ a d ó t e r e m  r e z s i -
költségeit, a hallgatók 
étkeztetését, háromnapos 
kirándulást szerveztünk, 
melynek keretében 30 magyarországi falu- és 
tanyagondnok ismerkedhetett meg Vajdaság 
nevezetességeivel. Eszközbeszerzésre is sor 
került a pályázat keretében: hordozható 
számítógépet és kivetítõt vásároltunk. 

LEZÁRULT A FALUGONDNOKI PÁLYÁZAT

A projekt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttmûködési
Programban, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.
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Ez a lakodalmi vezényszó 2011. május 14-
én Chicagoban a délvidéki lakodalom 
bemutatásán hangzott el, ahol a délvidékrõl 
elvándorolt magyarok meghívásának eleget téve 
a kispiaci Budai Gábor võfély volt a cere-
móniamester.

A võfélypálcát elõször 1985-ben vette 
kezébe. Azóta túl van már a négyszázadik 
lakodalmon, amelyek mindegyikén felelõs-
ségteljesen vezette le a családi eseményt. Minden 
alkalommal magyar népviseletben.

Chicagoi tartózkodása kapcsán úti- és ott 
tartózkodási élményeirõl kérdeztem.
–Egy Észak-bácskai kisfaluban élõ võfély 
hogyan jutott el Chicagoba ceremónia-
mesternek?
–Amikor elõször vettem kezembe a võfélypálcát, 
nem gondoltam, hogy egyszer egy másik 
kontinensen találom magam, és azt sem, hogy 
angol nyelvtudásomnak valaha is hasznát 
veszem. Kiutazásomat Palicson élõ rokonunk-
nak, Veréb Lászlónak köszönhetem, aki baráti

kapcsolatot tart a Chicagoban élõ Gödölley 
Mihállyal, aki az ottani Magyar Klub 
elnökhelyettese. Tõle szerzett tudomást a 
hagyományos délvidéki lakodalom megszer-
vezésérõl, és arról is, hogy mindenképpen 
délvidéki võfélyt keresnek ceremóniamesternek. 
Így jött létre a kapcsolat Gödölley úr és köztem. A 
meghívólevelet a Chicagoi 19. számú Hunyadi 
Mátyás Cserkészcsapat küldte. Vezetõjük Stetz 
Andrea. Ki kell hangsúlyoznom, hogy a 
szervezõk, az ott élõ délvidéki magyarok teljes 
egészében lefedték a kiutazás és az ott 
tartózkodás költségeit.
–Volt hazai támogatója utazásodnak?
–Igen. A Magyar Nemzeti Tanács a magyar 
népviselet kiegészítéseként egy pár csizma 
költségét hagyta jóvá. Ezt a lehetõséget a helyi 
Jókai Mór ME, amelynek magam is tagja vagyok, 
pályázta meg.
–A repülõutat hogyan viselted?
–Nem volt éppen kellemes háromezer méter 
magasságból letekinteni, de sok szép tájat 
lencsevégre kaptam a Budapest–Amsterdam, 
Amsterdam–Chicago, majd visszafelé a 
Chicago–Párizs; Párizs–Budapest repülõúton. 
Felejthetetlen úti élmény volt.
–Hol került sor a hagyományos délvidéki 
lakodalom bemutatására?
–A rendezvény a chicagoi Szent István templom 
alagsorában zajlott, ahol nagy bálterem van 
bárpulttal, pódiummal, konyhával és kísérõ 
helyiségekkel. Mintegy kétszáz vendég sereglett 
oda. A magyarok zöme népviseletben jelent meg. 
Ugyanúgy a cserkészcsapat tagjai is, akik néptánc 
bemutatót tartottak. Ezután kezdetét vette a 
délvidéki lakodalom bemutatása. A menyasszony 
szerepében Megyeri Csilla, a võlegényében pedig 
Noe Zoltán jeleskedett. Az „esküvõ” a 
csodálatosan szép templomban volt, majd onnan 
visszavonultunk az étterembe, ahol olyan és 
annyi étel-ital került felszolgálásra, amit egy 
bácskai lakodalomban szokás asztalra tenni.

Délvidéki zenekart a magas költség miatt 
nem tudtak kiutaztatni. Így egy amerikai magyar 
zenekar szórakoztatta a vendégeket. Hallottunk 
szép erdélyi nótákat, dalokat, mivel a zenészek 
Erdélybõl származnak. Mi, délvidékiek másként

TARTS KORMÁNYT MUZSIKUS!
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táncoljuk a csárdást, mint ahogyan táncolták az 
erdélyi zenére.
–Milyen visszhangja van a délvidéki lakodalom 
bemutatásának?
–Nagy felelõsség nehezedett rám, mert nem csak 
a saját munkámban kellett helytállnom, és nem 
csak falumat, Kispiacot és a Jókai Mór 
Mûvelõdési Egyesületet képviseltem, hanem a 
magyar hagyományt is. Arra is izgalommal 
gondoltam, hogy milyen visszhangja lesz 
ce remóniames te r i  munkámnak .  Nagy  
megelégedéssel nyugtázom, hogy „munkámat 
sikerrel végeztem.” Mielõtt hazajöttem volna, a 
rendezvényrõl készült képek és videók már 
l á t h a t ó k  v o l t a k  a  v i l á g h á l ó n .  A z o k  
megtekinthetõk a 19. sz. Hunyadi Mátyás 
Cserkészcsapat honlapján délvidéki lakodalom 
címen. El kell még mondjam, hogy 2009-ben 
palóc, 2010-ben pedig székely lakodalom 
bemutatására került sor.

–Ott tartózkodásod alatt mennyit láttál Chicago-
ból és környékébõl?
–Vendéglátóim, Gödölley Mihály/Dódi és 
felesége Inci, akik Chicagotól másfél órányira 
Pleasant Prairie (Kellemes Préri) elnevezésû 
helységben laknak, naponta elvittek egy 
kirándulásra, így volt alkalmam ismerkedni azzal 
a környezettel, ahol szívesen látott vendég 
voltam.

Gábor  elmondta, hogy amikor felcsendült 
a magyar himnusz, azt nem  lehetett könnyek 
nélkül elénekelni. Hogyan is lehetne? Hiszen 
hazájuktól távol élõ magyarok énekelték.

Kovács Mária
  

Június 11-én tartották meg a hatodik 
kakaspaprikás fõzõversenyt, melynek 
szervezõje Francsik József volt.
     A versenyre 27 benevezés érkezett. A 
tûzgyújtás 9 órakor volt. A versenyzõk 5-
10 literes bográcsokban rotyogtatták a 
finom étkeket, de volt egy kivétel, Biacs 
Ferenc, aki 60 literes bográcsban fõzte az 
ízes ebédet. Az étkeket háromtagú zsûri 
bírált el: File Erzsébet, Bohata József és 
Püspök Mihály. A zsûri döntése alapján az 
elsõ helyezést a Kanizsai Szövetkezet 
érdemelte ki. Második Sobloher Zoltán és 
csapata, a harmadik helyet pedig Bálint 
Attila és csapata szerezte meg.
   Ez a verseny is falunk 800 éves 
évfordulója jegyében zajlott.

K. M. 

Anyakönyvi hírek
.

Elhunytak

Nyugodjanak békében

Kávai István szül. 1941 Kispiac
Visnyei Rozália szül. 1925 Kispiac

     Böröc Veronika szül. 1928 Kispiac
Kovács István szül. 1947 Kispiac
Nagy Mária szül. 1921 Kispiac
Körmendi Lukács szül. 1945         Kispiac
Bende Lukács szül. 1949 Királyhalom

Sörös Rozália Mária szül. 1934 Horgos
  Tóth Géza szül. 1935 Kispiac

       Püspök Verona szül. 1923 Kispiac
       Papdi Imre szül. 1928 Kispiac

 Genic Rudolf szül. 1957 Kispiac

VI. Nemzetközi
kakaspaprikás fõzõverseny
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Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek
Gyermeke születettGyermeke születettGyermeke született

Varbai Zoltánnak és Teodórának

                                        HANNA
                                        2011.
                                        május 14.

               Gárgyán Viktornak és Jácintának

  KLAUDIA
  2011.
  július 28.

Fodor Normennek és Adriennek

KITTI
2011.
július 1.

Bagi Istvánnak és Kávai Krisztinának

                                        ALEXANDRA
                                        2011.
                                        május 29.

              Erdélyi Aurélnak  és  Renátának

 VIVIEN
 2011.
 július 30.

Sárkány Valentinnak és Zemko Beatrixnak

                                        LEVENTE
                                        2011.
                                        június 16.
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Házasságot kötöttekHázasságot kötöttekHázasságot kötöttek

Erdélyi István és Vajdovics Verona
2011. április 16.

Bakos Tamás és Masa Dijana
2011. augusztus 20.

Kis Zsolt és Pósa Ildikó
2011. június 18.

Szabó Norbert és Mészáros Marika
2011. május 28.

Almási Sándor és Bajúsz Melinda
2011. május 13.
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A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület 
idén harmadik alkalommal szervezte meg a 
Fénykút hagyományápoló élménytábort alsós 
diákok számára, de az idõsebb és fiatalabb 
gyerekek is megtalálták itt a helyüket.  A 
résztvevõk nagy többsége kispiaci volt, a 
többiek Királyhalomról, Majdánról és 
Szabadkáról érkeztek. Idén rengeteg 
kézmûves foglalkozáson vettek részt a 
gyerekek, sok szép tárgyat készítettek, sok 
technikát elsajátítottak, amelyeket a 
késõbbiek folyamán felhasználhatnak. 

Vannak visszajáró táborlakók, akik már 
harmadik éve részt vesznek a munkában, õk 
természetesen már nagyon ügyesen 
dolgoznak, de a tapasztalatlanabbak is nagy 
türelemmel és kitartással dolgoztak, 
gyûjtögették „kincseiket” a magukkal hozott 
dobozokba. 

A foglalkozásvezetõ pedagógusok: 
Ábrahám Edit, Ágoston Olga, Kávai Bózsó 
Ildikó, Móra Klára, Sárkány Dóra, Tillinkó 
Judit és Knapik Tamara egyetemi hallgató 
segítségével nemezeltünk, batikoltunk, 
gyöngyöt fûztünk, képet készítettünk krepp 
papírból, körmöcskével fontunk, barátság 
karkötõt készítettünk, tojáshéjból mozaikot 
raktunk, gyönyörû üdvözlõlapok, könyv-
jelzõk és  ceruzatartók készültek. 

Látogatást tettünk a tájházban, ahol 
Fehér Judit kalauzolta körbe a gyereksereget. 
Nagy érdeklõdéssel nézték végig a kiállított 
tárgyakat. Többen megjegyezték, milyen jó, 
hogy most már a mi falunk is büszkélkedhet 
tájházzal.

Szombaton ebéd után a homokbányát 
vették birtokukba a táborlakók. Lázas 
homokvár építési verseny folyt. A várak olyan 
jól sikerültek, hogy a zsûri semmiképpen nem 
tudta eldönteni, kié legyen az elsõ hely, így 
aztán mindhárom csapatot nyertesnek 
kiáltottuk ki.

Visszatérve a Kultúrotthonba, az 
uzsonna után mindenki a maga kiállítását 
rendezte az elkészült tárgyakból. A szülõk 
érdeklõdéssel nézték végig a gyermek-
munkákat, sõt még egy kis éneklésbe is 
bevontuk õket, ugyanis a táborban minden 
nap volt népdaltanulás. Idén betyárdalokat 
tanultunk.

III. Fénykút hagyományápoló élménytábor



A tábor vasárnap a Vásári sokadalom 
elnevezésû rendezvénnyel zárult, amelyet 
Kispiac Helyi Közösséggel közösen szervez-
tünk immár negyedik alkalommal. A 
gyerekek, nem csak a táborlakók, korongoz-
hattak Schramm Tibor irányítása mellett, 
ügyességi játékokban próbálhatták ki 
magukat, kézmûves foglalkozáson vehettek 
részt, és Sziráczky Katalin színmûvész 
bábszínházának aktív szereplõi lehettek. 

A sokadalmat ebéd zárta, majd 
szétosztottuk mindenkinek az emléklapokat, 
fényképeket, a támogatóknak a köszönõ-
leveleket és búcsút vettünk egymástól. A tábor 
az idei évben 7 napos volt az eddigi 5 nap 
helyett, de a gyerekek szívesen maradtak 
volna még. 

Mindannyian megígérték, hogy jövõre 
újra eljönnek, hisz nagyon jól érezték 
magukat. 

Kispiaci Hírmondó 
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A magyarkanizsai Partizán Sport Klub 
egyik edzõjével ,  Mandariæ  Dušan-nal  
beszélgettem két kiemelkedõ sportoló, Hajbel 
Huanita és Biacs Bence eredményeirõl, 
sikereirõl. Bence a kispiaci Október 10. Általános 
Iskola tanulója, Huanita elsõs középiskolás. 
Mindketten serdülõ kategóriában versenyeznek.

– A 2009-es iskolaévben elhatároztam, 
hogy fölkeresem a horgosi és a kispiaci iskolák 
testnevelõ tanárait, és az õ segítségükkel 
megtudom, hogy lenne-e érdeklõdés az atlétikai 
sportágak: súlylökés, gerelyhajítás, diszkosz-
vetés iránt. Legnagyobb megelégedésemre 
nagyszámú diák jelentkezett és jött el az elsõ 
megbeszélésre, edzésre. Azon a napon olyan 
szakemberek is jöttek velem, akik a sport klubban 
dolgoznak, többéves gyakorlatuk van és országos 
bajnokok egyik vagy másik sportágban. 

Az edzések során igen sokan le-
morzsolódtak.  Fiúk,  lányok egyaránt. Csak azok 
maradtak, akiket valóban érdekel az atlétika. 
Közülük kiemelném Hajbel Huanitát, Biacs 
Bencét és Kovács Kapolcsot.
 Amint megkezdõdtek a mezõgazdasági 
munkák, Kapolcs elmaradt az edzésekrõl azzal az 
indokkal, hogy segíteni kell a szüleinek. Az 
indoklást elfogadtam. Tehetséges fiú, nagyon jó 
sportoló vált volna belõle.

Az edzések nyáron a vásártéren, és az 
iskola sportpályáján, télen pedig a tornateremben 

folynak heti három alkalommal. A versenyek, 
bajnokságok Zentán, Szabadkán és Cservenkán, 
valamint Újvidéken, Kragujevacon, Sremska 
Mitrovicán és Belgrádban zajlanak. Újvidéken a 
vajdasági sportolók mérik össze tudásukat, míg a 
szerbiai városokban az országos bajnoki címért 
küzdenek.

KIEMELKEDÕ SPORTOLÓK

Több szülõ is köszönetet mondott a 
szervezõknek munkájukért, elmondásuk szerint 
nagyon jó, hogy Kispiacon is szervezünk ilyen 
jellegû tábort, ahol a gyerekek az mellett, hogy jól 
érzik magukat, rengeteget tanulhatnak is, 
hasznosan töltik el a szabad idejüket. 
  Támogatóink voltak:
Tartományi Mûvelõdési és Tájékoztatási 
Titkárság, Somogyi Mónika, ft. Széll József, 
Csikós Jolán, Biacs Jolán, Biacs Enikõ, Dongó 
Irén, Kovács Mária, Kovács Sándor, Brindza 
Teréz, SZR BERTA. Hálásan köszönjük a 
támogatást. 

          Sárkány Dóra
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A 2009/2010-es évben kimagasló 
eredményeket ért el Hajbel Huanita és Biacs 
Bence. Hajbel Huanita 1996-ban született. 
Balkezes, ami a diszkoszvetésnél, gerely-
hajításnál és súlylökésnél nagyon jelentõs elõny, 
éppen ezért minden versenyen dobogóra lépett. 
Eddig egy bronz, három ezüst és kilenc 
aranyérmet mondhat magáénak. Ebbõl két érmet 
diszkoszvetésben, kilenc érmet súlylökésben 
szerzett.    Az országos    bajnokság   elsõ   három 
helyezettje között van. 2010-ben Magyarkanizsa 
községben elnyerte az Év sportolója címet.

A kispiaciak legyenek büszkék arra, hogy 
ilyen szorgalmas és a feladatát mindenkor 
eredményesen teljesítõ sportolójuk van. 
Remélem, hogy Huanita továbbra is a Partizán 
Sport Klub színeiben fog versenyezni.
   A kispiaci testnevelõ tanárnak kifejeztem 
óhajomat, hogy Biacs Bence, aki 1998-ban 
született és 192 cm magas, járjon el az edzésekre. 
Szintén nagyon szorgalmas, nem marad el az 
edzésekrõl, minden feladatot tökéletesen 
elvégez. Ennek eredménye, hogy már az elsõ 
vajdasági megmérettetésen diszkoszvetésben, 
ami egy kiló súlyú, elsõ helyezést ért el, 30 métert 

dobott. Ezzel az eredménnyel bizonyította, hogy 
nagy tehetség. Már akkor láttam benne is a jövõ 
nagy bajnokát, ami a saját kitartásától, szülei 
hozzáállásától függ és természetesen attól, hogy a 
falu vezetõsége tudja-e támogatni a célok 
elérésében. Állítom, hogy magasugró is lehetne. 
Megvan az adottsága ahhoz, hogy a jövõben 
egyre kiemelkedõbb eredményeket érjen el. 
Diszkoszvetésben jelenlegi eredménye 37 méter. 
Ami a diszkoszvetést illeti, ezzel az eredménnyel 
saját kategóriájában az élmezõnybe került. 
Kanizsán volt egy sportoló, aki diszkoszvetésben 
60 métert ért el. Ezt a rekordot megdönteni 
nagyon nehéz. Minden vágyam az, hogy Bence 
kitartó szorgalommal hasonló eredményt érjen el. 

2009-ben a Legjobb pionír listáján volt, 
ami félévi edzés után szép eredmény. 
Diszkoszvetésben egy bronz, egy ezüst és két 
aranyérem, súlylökésben két bronz és egy 
ezüstérem birtokosa.A nemrégiben megtartott 
versenyen, ahol egész Szerbiából 26 versenyzõ 
vett részt, akik két évvel idõsebbek Bencénél, az 
ötödik lett, ami kiváló eredménynek számít, 
hiszen az ellenfelei négy-öt éve edzenek, õ 
viszont két éve. Biztos vagyok abban, ha 
megmarad az atlétikánál, akkor két év múlva 
csúcseredményt érhet el.

A kanizsai Sport Klub nagyon elégedett 
mindkét versenyzõvel. Biztos vagyok benne, 
hogy a kispiaciak osztják megelégedésünket. 
Éppen ezért kellene, hogy a falu vezetõsége 
figyeljen oda ezekre a kiváló tehetségekre és a 
lehetõségekhez mérten anyagi támogatással 
segítse õket abban, hogy eljussanak a vajdasági és 
az országos versenyek színhelyére, hiszen nem 
csak a klub, hanem Kispiac nevét is öregbítik. A 
versenyeken keresztül megtanulnak gyõzni és 
veszíteni. Lehetnek gyõztesek és legyõzöttek, 
amit méltósággal fogadnak. Tudnak viselkedni és 
barátokat találni az idegen környezetben, és ez 
nagyon fontos.

Ami nagyon lényeges: mindkét spor-
tolónak igyekeznie kell a szerb nyelv elsajá-
tításában. Itt nem az irodalmi nyelvre gondolok, 
hanem az utca nyelvére, amit meg kell tanulniuk 
ahhoz, hogy tudjanak társalogni akár szerb ajkú 
sporttársaikkal, akár más edzõkkel. Reményeim 
szerint õk ketten erre is képesek. 

           Kovács Mária
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A projekt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttmûködési
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