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Ünnepi köszöntõ
A szeretet ünnepére készülõdve Szent Pál apostol Korinthusiakhoz írt levelébõl szeretnék 

megosztani  egy részletet: „…A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem 
kérkedik, nem gõgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem 
rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltûr, mindent elhisz, mindent remél, 
mindent elvisel….”

Ilyenkor az ünnep közeledtével, az adventi idõszakban gyakrabban gondoljuk végig: mi is a 
szeretet, és mi mit tehetünk, hogy jelen legyen a mindennapjainkban?

Mi felnõttek gyakran abban a tévhitben élünk, hogy akkor adunk szeretetet a gyerekeinknek, ha 
igyekszünk nekik mindent megadni. Mindent, ami anyagi, ami kézzel fogható és szemmel látható. És 
ezekért az anyagi dolgokért nap, mint nap hajszoljuk magunkat s közben nem vesszük észre, hogy elsikkad 
a lényeg, a lélek, amely szenved a szeretet hiányától. A legnagyobb ajándék, amit a szülõk a gyermekeiknek 
adhatnak, az a velük töltött idõ. És sokan ebbõl adják a legkevesebbet. A gyerekek tõlünk, felnõttektõl 
várják azt a mintát, amit majd elsajátíthatnak, ami irányadója lesz késõbbi életüknek. Ezért vigyázzunk 
arra, hogy ebben a világban, amelyben az értékrend felbomlott, milyen példát mutatunk.

Kedves gyerekek!
Ahogy a beszéd nem születik meg gondolkodás nélkül, a szeretetet is meg kell tanulni kifejezni. De 

egyedül nem lehet. Kicsi, felnövekvõ emberként elõször a családban kell megtapasztalnotok, majd 
megtanulnotok. Igyekezzetek megfogni azokat az elillanó, szeretetteljes pillanatokat, amelyekbõl 
továbbfejleszthetitek az önzetlen, szeretettel teli közeledést a másik emberhez, az élõlényekhez, a 
természethez. Tudom, ez nem mindig könnyû. Nemcsak a saját érzéseitek miatt, de sokszor mások elutasító 
magatartása miatt sem. Aki azonban várja, akarja, hogy szeressék, az sugárzik, azt észreveszik, követik és 
megszeretik. A szeretet akkor él, virágzik, ha viszonozzák. Ezért ne féljetek kimondani és mind gyakrabban 
mondani a varázsszót szüleiteknek, testvéreiteknek, és mindenkinek, aki kedves a számotokra. Ez a 
varázsszó pedig a „szeretlek” Hogy könnyebb és szebb legyen az életetek, jegyezzetek meg egy ókori bölcs 
mondást: „Hogy szeressenek, légy szeretetreméltó.”

Kedves felnõttek!
Szívleljük meg mindannyian Dr. Gyökössy Endre szavait, aki szerint a szeretet lényege az, hogy 

„…szeressünk, mégis szeressünk, akkor is, ha számtalanszor kiütötték tenyerünkbõl mások felé nyújtott 
szívünket. Szeressünk, s nem azért, mert érdemes, hanem azért, hogy embernek érezzük magunkat.”

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet!Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet!
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Kispiac Helyi Közösség Tanácsa 
alkalmazkodva az új helyzethez, megpróbál 
mindent megtenni, hogy a helyi közösség 
mûködése zökkenõmentes legyen. 2014. 
május 18-a óta a tanács és az elnökhelyettes 
biztosítja a helyi közösség mûködését. Sajnos 
az idei év idõjárása nagyon megnehezítette a 
falu életét, és a hatalmas esõzések 
következtében fõleg a belvízzel és a 
mezõutakkal voltunk elfoglalva. A helyi 
közösség 200 m3 csempetörmeléket vásárolt 
az utak javítására, amely egy része 
Szalatornyára került. A Kõrös oldalon sikerült 
egy fedett buszmegállót felállítanunk, a Jókai 
Mór Mûvelõdési Egyesület új színpadának 
felújításához 120.000,00 dinárral járultunk 
hozzá. A postát 2014. november 1-je óta a 
helyi közösség mûködteti, ezért biztosítanunk 
kellett a mozgáskorlátozottak számára a 
feljárót, ezen kívül térfigyelõ biztonsági 
rendszert kellett felszereltetnünk a helyi 
közösség és a posta elõtt. Mivel az 
egészségház bejáratánál sem volt eddig 
akadálymentesítõ, ide is építtettünk, ami 
nagyban megkönnyíti majd nem csak a 
mozgásukban korlátozott, hanem az idõs 
emberek közlekedését is. A központban az 
ifjúsági terem elõtt egy terasztetõ épül, ami  az 
utazók védelmére szolgál majd  az esõ és a hó 
ellen. Egy másik fontos beruházása a helyi 
közösségnek a ravatalozó elõtti terasz, amely 
ha elkészül, védi az alatta állókat hidegtõl, 
esõtõl, nyári forró napsütéstõl egyaránt.  A 
helyi közösség tovább folytatja a kripták 
építését a temetõben. Decemberben sikerült a 
Kincstár utcát, a Horgosi út és a Molnár sor 
egy részét megjavítanunk. A tanács döntése 
alapján a zúzott köves utak el lesznek simítva, 
a többi útszakasz, amely az esõzések miatt 
szinte járhatatlan, valószínõ, hogy csak 
tavaszra kerül megjavításra. 

A helyi közösség területén két éve 
felállított négy üdvözlõtábla állapota igen 
rossz, ezért egy tartományi pályázatból nyert 
70.000,00 dináros támogatásból ezeket az 
üdvözlõ táblákat felújítjuk és lefedjük 
fényvisszaverõ anyaggal. Továbbra is 
támogatjuk a faluban mûködõ civil 
szervezeteket, iskolát, óvodát, egyházat, 
nyugdíjas egyesületet, Vörös-kereszt 
szervezetet, stb. A Helyi Közösség 
Tanácsának ezen felül vannak bátrabb álmai 
is, amelyeket természetesen nem tudunk 
egyik napról a másikra megvalósítani, de 
igyekszünk megtalálni a módját, hogyan 
valósítsuk  meg õket. Hamarosan meg-
kezdõdik egy nagy beruházás, amely nem 
csupán a mi érdemünk, de szerencsére minket 
is érint. Ez a Szalatornyát és Noszát érintõ 
vezetékes vízhálózat kiépítése, amely 2015-
ben várható és teljes egészében a tartomány 
pénzeli. Ha a hálózat kiépülne, a következõ 
lépés a Szalatornyai határút (Trudbenièki- 
Jedinstveni) aszfaltozása lenne a két község 
közös beruházása eredményeként. Kispiacon 
is szeretnénk folytatni a rég megkezdett 
tervek újraértelmezését, annak egy részét 
saját forrásból, másik részét külsõ forrásokból 
megoldani, ez az utcák aszfaltozása, a járdák 
építése lenne. Kiemelném még, hogy újra 
megtettük a Jókai Mór ME épületének 
felújításához szükséges lépéseket, ugyanis az 
évekkel ezelõtt megítélt pénzeszközöket a 
Ta r t o m á n y i  N a g y b e r u h á z á s i  A l a p  
visszavonta.  Bízunk benne, hogy a következõ 
2-3 évben sikerül a felújítást megvalósítani.

Kérjük a falu lakosságát, hogy 
támogassák a Helyi Közösség Tanácsának 
munkáját, mert csak így tudjuk az Önök és a 
falu érdekeit képviselni, és a problémákat 
hatékonyan megoldani.

Tisztelettel,
a Helyi Közösség Tanácsa

HELYI KÖZÖSSÉGI HÍREK
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Komoly problémát okozott volna az 
alig kétezer lelket számláló Kispiac település 
számára, ha november elsejétõl megszûnt 
volna a posta, hiszen a számlák befizetéséhez 
vagy a nyugdíj felvételéhez a lakosoknak 
legalább Horgosig vagy Magyarkanizsáig 
kellene utazniuk.  A kispiaci  helyi  
közösségnek köszönhetõen azonban e 
hónaptól, sok más településhez hasonlóan – 
ahogyan például Velebiten és Tóthfaluban is 
–, szerzõdéses posta mûködik. A szol-
gáltatások és a költségek nem változtak, 
ugyanazokat a tevékenységeket látják el és az 
illetékek ára is maradt, csupán a dolgozók 
cserélõdtek.

A Szerbiai Posta szeptemberben kész 
tények elé állította a falu vezetõségét, amikor 
bejelentette, hogy november elsejétõl 
megszünteti tevékenységét Kispiacon, de 
alternatív lehetõséget is felkínált azonnal, 
amit a helyi közösség ki is használt. Szarapka 
Edének, a helyi közösség elnökhelyettesének 
m e g f o g a l m a z á s a  s z e r i n t  v a l ó d i  
akrobatamutatványt igényelt, hogy ilyen 
rövid idõ alatt, eleget téve a törvény 
elõírásainak, megszervezzék a további 
mûködéshez szükséges feltételeket.

– A felkínált lehetõség szerint szerzõdéses 
postaként mûködhetett tovább, ehhez viszont 
vagy egy vállalkozóval, vagy a helyi 
közösséggel tudnak szerzõdést kötni. Mivel a 
posta épülete a helyi közösséghez tartozik, így 
inkább utóbbi megoldás mellett döntöttünk, 
ám további nehézséget jelentett, hogy a helyi 
közösség nem alkalmazhat személyeket. Így 
ezt a Mozgalom Kispiacért civil szervezettel 
együtt tudtuk megoldani, õk alkalmazhatnak 
munkást – mondta az elnökhelyettes. A 
Szerbiai Posta indoklása az volt, hogy a 
kisebb települések esetében a gazdaságosabb 
mûködés végett inkább szerzõdést kötnek egy 
helyi jogi személlyel. A korábban ott dolgozó 
hölgyet értelemszerûen nem lehetett 
alkalmazni, hiszen a munkaviszonya nem 
szûnt meg, csak áthelyezték.

A postán így jelenleg egy alkalmazott 
van, és egy szerzõdéses levélkihordó. 
Szarapka Ede elmondta, hogy a posta 
forgalmából származó bevételbõl százalékos 
részesedést kap a Szerbiai Posta, illetve az ott 
dolgozók bérét fedezik belõle. Hozzátette, 
hogy egy ekkora település esetében az is 
elõfordulhat, hogy a helyi közösségnek 
pluszköltséget jelent majd a posta 
mûködtetése, ám a helyi közösség ezért 
vállalja a felelõsséget, különösen, hogy a 
településen még bank sincs. Pozitívumként 
emelte ki viszont, hogy ennek köszönheõen 
két fiatal kispiaci kapott munkalehetõséget, s 
a lakosság türelmét kérte, amíg az újoncok 
beletanulnak a munkába. A levélkihordónak 
óriási terepet kell bejárnia, maga a település is 
hosszú, de a Fodor-dûlõ környéke és 
Szalatornya is kispiaci hatáskörbe tartozik. A 
helyi közösség tervei között szerepel egy 
moped jármû beszerzése a kihordónak, 
valamint a helyi közösség épülete – így a 
posta elé is – térfigyelõ rendszert szereltetnek.
   Forrás: Magyar Szó
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Mégsem zár be a posta Kispiacon
A szolgáltatások és az árak maradtak, a tulajdonos és a dolgozók cserélõdtek
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A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület október 
25-én nyolcadik alkalommal szervezte meg a Dallal a 
barátságért elnevezésû nemzetközi népzenei 
találkozót. A találkozó nemzetközi jellegét az adja, 
hogy minden évben részt  vesznek raj ta  
magyarországi testvértelepülésünk, Nagymágocs, 
valamint Földeák és a tavalyi évig Bordány 
népdalkörei, akikkel mély barátságot ápolunk. Idén is 
körünkben üdvözölhettük a Pálnik András – Kopasz 
Gyöngyi énekkettõst, mindketten népdalköröket 
vezetnek Magyarországon, mellette kedvtelésbõl 
együtt énekelnek. Rajtuk kívül meghívást kaptak a 
községi mûvelõdési egyesületek, Horgos, 
Oromhegyes, Tóthfalu énekcsoportjai, valamint a 
községen kívülrõl is érkeztek fellépõk Ludasról, 
Zentáról és Tiszaszentmiklósról. A népzenei 
találkozót egy kettõs könyvbemutató elõzte meg, 
amelyen a nagymágocsi Nefelejcs népdalkör 
vezetõje, Dóczi Jusztina, valamint a kispiaci 
népdalkör vezetõje, Kovács Mária helytörténettel 
foglalkozó kiadványaikat mutatták be közösen. 

Mindannyiunkat, akik résztvevõi voltunk 
ennek a találkozónak, a népzene szeretete és az õsi 
hagyományok iránti tisztelet köt össze. Nagyon sokan 
évek, évtizedek óta elkötelezettjei a magyar 
népzenének. Ma már elmondhatjuk, hogy személyes 
ismerõsei vagyunk egymásnak, és ez az ismeretség 
annak az eredménye, hogy valahova tartozónak 
érezzük magunkat. Minél több szállal kötõdünk 
egymáshoz, annál erõsebbek vagyunk, de ha ez nincs, 
akkor porrá válunk. Ez fokozottan igaz itt a déli 
végeken. Nyelvünk, kultúránk, õseink hagyománya 
kötelez bennünket arra, hogy erõsen kapaszkodjunk 
egymásba, hogy ápoljuk és folytonosan erõsítsük a 
kialakított barátságokat, õrizzük dalainkat, zenénket, 
táncainkat.

A népzenei találkozók kapcsán külön örülünk, 
hogy az utóbbi években a gyerekek, a fiatalok is 
megjelennek a népzenei csoportokban, akár úgy, 
hogy beolvadnak a már meglevõ kórusokba, akár 
saját csoportot alakítva. A tavalyi évben 
egyesületünkön belül sikerült megalapítani az 
Ágacska leány énekcsoportot, amely megalakulása 
után egy hónappal már Magyarkanizsa községet 
képviselte Ferencvárosban, a Nemzeti Összetartozás 
napja alkalmából rendezett ünnepségen. A 11 fõbõl 
álló csoport a Kárpát-medence magyarlakta 
területeirõl gyûjtött 10 népdalból álló csokorral 
készült erre az ünnepségre, amelyen magyarországi, 
erdélyi, felvidéki és délvidéki gyerekek alkottak egy 
közös, 250 fõs gyermekkórust.

A Rozmaring népdalkör, egyesületünk 
legaktívabb szakosztálya, a tavalyi évben sikeresen 
szerepelt Magyarországon az Országos Nyugdíjas Ki 
mit tud-on, ahol eljutottak a döntõig, megszerezve az 
Arany minõsítést. Az idei évben is részt vettek egy 
minõsítõn, a KÓTA által szervezett Magyar Nemzeti 
Népdalkórus Fesztiválon Csókán, ahol a zsûri ér-
tékelése alapján ezüst fokozatot értek el.

                                                       Sárkány Dóra

Dallal a barátságért 



IV. Községi gyermek néptánccsoportok találkozója
Október 26-án a Jókai Mór Mûvelõdési 

Egyesület volt házigazdája a negyedik 
alkalommal megrendezett községi gyermek 
néptánccsoportok találkozójának. A frissen 
elkészült új színpadon 8 gyermekcsoport lépett 
közönség elé, hogy bemutathassa mindazt a 
mérhetetlen szépséget és kincset, amelyet 
századokon át ápoltak és továbbvittek az 
elõdeink, hogy kultúránk és népszokásaink ne 
tûnjenek el a feledés homályában.

A találkozó vendégei voltak a 
m a g y a r k a n i z s a i  T i s z a  
Néptáncegyesület Turbolya és Für-
töcske néptánccsoportja, a horgosi 
Bartók Béla Közmûvelõdési 
Egyesület Cibere néptánccsoportja, 
a martonosi Testvériség Mûvelõdési 
Társulat  néptánccsoportja, az oromi 
P e t õ f i  S á n d o r  M û v e l õ d é s i  
Egyesület néptánccsoportja és a 
helyi Jókai Mór Mûvelõdési 
Egyesület Göncöl néptánccsoportja.
 Külön öröm volt számunkra, 
hogy bár községi rendezvényrõl volt 
szó, vendégeket is köszönthettünk, a 
szomszédos település, Ludas, Ludas 
Matyi Mûvelõdési Egyesületének 
Libabál és Koppantó néptánccsoportjait.

A zsúfolásig megtelt teremben a közönség 
és maguk a néptáncosok is végigkísérhették azt a 
fejlõdési ívet, amit minden néptáncos bejár. 
Aranyosak voltak a csetlõ-botló óvodások, akiket 
nem feszélyezett se a színpad, se a közönség. És 
láthattunk kiforrott táncosokat is, akiknek már a 
vérében van a néptánc, akik élvezik a színpadi 
létet és a nagyszerû, szakember által összeállított 
koreográfiát. Kár, hogy a legtöbb gyerekben 
nincs annyi kitartás, hogy eljusson arra a szintre, 

amikor már szinte lételemmé 
válik a néptánc, vagy a 
népzene. Mindig volt, és 
mindig lesz valami más, 
valami újabb, csábítóbb, ami 
miatt abba lehet hagyni azt, 
amit éveken keresztül mûvelt 
az ember, csak kár érte. Kár a 
befektetett idõért, energiáért, 
megszerzett tudásért, az 
élményekért és az em-
lékekért. 

A  r e n d e z v é n y  a  
Csillagszemek rendezvény-
sorozat keretében valósult 
m e g  M a g y a r k a n i z s a  
ö n k o r m á n y z a t a  t á m o -
gatásával. 

                                     Sárkány Dóra

Kispiaci Hírmondó 
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A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület 2009-
ben  ind í to t t a  ú t j á ra  a  Benedek  Elek  
népmesemondó versenyt, a nagy mesemondó, 
Elek Apó emléke elõtt tisztelegve.  Az idei évben 
az egyesület és az általános iskola közös szer-
vezésében 41-en mérették meg magukat.

A verseny elsõdleges célja, hogy a 
gyerekek többet foglalkozzanak az irodalommal,  
a magyar népmesékkel, a prózákkal, versekkel, 
mint a számítógéppel vagy a tévével. Néha ezt 
szinte lehetetlen küldetésnek érezzük, hisz 
naponta tapasztaljuk, hogy milyen sok idõt 
töltenek el a gyerekek a számítógép elõtt, amely az 
internet elterjedésével a legtöbb helyen háttérbe 
szorította a tévét. Mivel itt csak egyirányú 
információ áramlik, a felhasználó csak kapja, 
befogadja az információt, de csak ritkán 
kommunikál, egy idõ után sajnos azt tapasztaljuk, 
hogy leépül a szókincs. A közösségi oldalakon 
használatos nyelvezetrõl jobb, ha nem is 
beszélünk. Az iskolapadban ülõ gyerekek egyre 
nehezebben tudják kifejezni magukat, ha 
megszólalnak, keresik a szavakat, helytelenül 
beszélnek, még helytelenebbül írnak, nehezen 
olvasnak, szövegértésük a nem megfelelõ olvasási 
tempó miatt nem megfelelõ. Ez egyre több 
problémát okoz a tanulásban, hisz minden tanulás 
alapja az értõ olvasás. Ha ez nem fejlõdik ki még az 
alsó tagozaton, megjelennek a tanulási problémák.  
Ez a fölsõ tagozaton hatványozottan érzõdik.  
Sajnos egyre ritkábban találkozunk olyan 
tanulóval, aki szeret olvasni, és rendszeresen 
olvas, aki képes elmélyülni egy-egy mesében, 
elbeszélésben, novellában vagy regényben. 

Pedagógusként szeretném azt hinni, hogy   
a versenyekkel, amelyeket egyesületünk meg-
hirdet a gyerekek számára, sikerül legalább 
néhányukkal megszerettetni az irodalmat. Nagyon 
örülünk annak, hogy a meghirdetett szavaló-, 
prózamondó- és mesemondó versenyeink 
tömegesek, évrõl-évre sok tanuló vesz részt rajtuk, 
és ilyenkor, ha csak néhány órára is, de 
mindannyian fel tudunk töltõdni. Elmerülünk az 
irodalom nyújtotta szépségben, és reménykedünk 
abban, hogy a gyerekek is élményként élik ezt 
meg, és reménykedünk, hogy sikerül néhány 
tanulóban elültetni az irodalmi mûvek iránti 
igényt.

Mint mindent, a mesemondást is tanulni 
kell. Nagyon fontos a jó meseválasztás. Csak akkor 
lehet átéléssel mesélni, ha a mesélõ szereti a 
szöveget, amit mond, ha a szöveg és a mesélõ 
egymásra találnak. A mesemondás természetesen 
nem megy mindenkinek egyformán, de ha a 
versenyt követõ iskolai órákon rámutatunk a 
hibákra, a gyerekek rengeteget tanulhatnak belõle. 
Az alsó tagozaton legtöbb esetben a pedagógusok 
segítik a meseválasztást, a felsõ tagozaton már 
önállóan választanak. Ügyelni kell, hogy ne 
essenek a ló túlsó oldalára, hogy ne válasszanak túl 
hosszú mesét, vagy olyan szöveget, amely 
meghaladja képességeiket. Ezt is tanulni kell. A 
népmesemondó versennyel párhuzamosan 
rajzpályázatot is hirdettünk, amelyre az alsó és a 
kisegítõ tagozatok készítettek munkákat. Sok szép 
munka született, a legjobb tizenkettõt könyvvel 
jutalmaztuk. A versenyen mindenki kapott egy-egy 
kis édességekbõl álló ajándékot, valamint 
uzsonnát, kekszet és üdítõt. A legjobb mese-
mondók a zsûri, Kávai Bózsó Ildikó és Karácsonyi 
Krisztina magyartanárnõk és Csõke Melinda tanító 
néni véleményezése alapján különdíjasként 
könyvjutalomban részesültek. 
   Legsikeresebb mesemondók:
Óvoda:  Gárgyán Timea
1. osztály: Kávai Réka, Barát Dániel
2. osztály: Szabó Fanni,  Almási Anita
3. osztály: Vojnák Barbara, Bíró Virág, Sándor 
Szabolcs (Orom)
4. osztály: Somogyi Ákos, Dobó Nikoletta, Nagy 
Evelin, Jakus György, Horvát István (kisegítõ 
tagozat)
5. osztály: Dobó Petra
6. osztály: Szenci Rita
8. osztály: Dongó Mirella
   Rajzpályázat különdíjasai:
1. osztály: Kávai Réka, Farkas Lea
2. osztály: Szabó Fanni, Szabó Nettina, Dózsai 
Adél
3. osztály: Bíró Virág, Bagi Evelin
4. osztály: Huszár Mónika, Nagy Sarolta, Sörös 
Debóra
Kisegítõ tagozat: Zsámboki Fanni 5. osztály, Jakus 
Katalin 8. osztály A díjakat már harmadik éve a 
Csillagszemek elnevezésû projekt lévén biztosítja 
az egyesület Magyarkanizsa önkormányzata 
támogatásával.
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Néhány óra a mesék világában



A mesemondó verseny díjazottai a felkészítõkkel, a zsûrivel és a szervezõkkel

A rajzpályázat nyertesei

Sárkány Dóra
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Rövid Ilona 26 éve dolgozik óvónõként. Bár Horgoson 
lakik, munkássága Kispiachoz kötõdik. Aktív résztvevõje a 

közösségnek. Kitûnõen együttmûködik a helyi közösséggel, 
az iskolával, a mûvelõdési egyesülettel. Óvodásaival 
rendszeres szereplõi a különbözõ rendezvényeknek, 
ünnepségeknek. Jó kapcsolatot ápol a szülõi közösséggel, 
több alkalommal szervezett sikeres munkaakciókat, 
jótékonysági rendezvényeket, amelyek eredményeképpen 
folyamatosan bõvültek az óvoda berendezései, szépült a 
játszótér. Eredményesen mûködik együtt a helyi iskola 
dolgozóival, hogy megkönnyítse az óvodából iskolába való 
átmenetet. Segítõkészsége kollégái körében ugyanúgy ismert, 
mint a fõiskolai hallgatók körében, akik szívesen hospitálnak 
Ilonka óvó néni csoportjában, aki sok tapasztalatot oszt meg 
velük.

A nevelõi-oktatói munkát becsülettel végzi, a munkához 
való hozzáállását a lelkiismeretesség jellemzi. Közel áll hozzá 
a testnevelés, így a mozgásos aktivitásokra külön figyelmet 
fordít, ösztönözve ezzel óvodásait a mozgás szeretetére. Jó 
érzéke van a zenemûvészet iránt. Több hangszeren játszik, 
ezzel is színesíti pedagógiai munkáját. Óvodásai színvonalas 
mûsorokkal képviselik intézményüket nem csak a helyi, 
hanem a községi, vagy körzeti szintû szemléken is. Mindig 
odafigyel, és jó ízléssel alakítja az óvodai környezetet.

Ilonka óvó néninek szívbõl gratulálunk az elismeréshez, 
és további sikeres munkát kívánunk!

Molnár Dobó Márta
Az Alapfokú Zeneiskola Tantestülete 

egyhangúan Molnár Dobó Márta szolfézs- 
és harmonikatanárt választotta az év 
pedagógusának, aki 1997. szeptember 1-je 
óta az intézmény dolgozója.  Pedagógusi 
pályáját Horgoson, az iskola kihelyezett 
tagozatán kezdte, 2005 óta Kispiacon is 
tanít, ahol szolfézs és harmonikatanárként 
nagyban hozzájárult a zenei képzés 
népszerûsítéséhez. Hosszú évek óta 
sikeresen együttmûködik az iskoláskor 
elõt t i  intézményekkel .  Diákjaival  
tevékenyen részt vesz a különféle 
r e n d e z v é n y e k e n ,  ü n n e p s é g e k e n ,  
gazdagabbá téve a falvak kulturális életét. 
Kamaraegyüttesével külföldön is nagy 
sikert arattak. Az elmúlt iskolaévben 
s z ó l i s t á i  k ü l ö n b ö z õ  n e m z e t k ö z i  
versenyekrõl rangos helyezésekkel tértek 
haza: három 1., három 2. és egy különdíjat 
tudhatnak magukénak. Segítõkészségére 
kollégái is mindig számíthatnak.

Szívbõl gratulálunk e rangos elis-
meréshez és további lendületes, kitartó 
munkát kívánunk!  
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Az év pedagógusai
2014-ben két olyan pedagógus is átvehette az év pedagógusa megtisztelõ elismerést, akiket jól 

ismerünk Kispiacon, hisz évek, évtizedek óta gyermekeink nevelésével, oktatásával foglalkoznak. A 
díjat Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete adományozza a kimagasló oktató-nevelõ munkáért. 



Az Európai Unió 5000 eurós támogatásával 
valósult meg a magyarországi Nagymágocson az a 
testvértelepülési találkozó, amelyen 15 kispiaci és 15 
nagymágocsi fiatal vett részt július 14-20. között. Az 
egyhetes  tábor tagjai voltak még a Rozmaring népdal-
kör tagjai és a kísérõ pedagógusok: Sárkány Dóra, 
Knapik Tamara, Móra Klára, Pásztor Klára és Balla 
János. A pályázat ötlete Magyar Zita alpolgármester 
asszonyban vetõdött fel még a tavalyi évben. Sokat 
beszélgettünk, tervezgettünk vele kapcsolatban, és 
utólag elmondható, nagyon tartalmas hetet töltöttünk 
el Nagymágocson, és a táborszervezéssel kapcsolatos 
tapasztalatainkat is nagyon jól tudtuk kamatoztatni. A 
fiatalok között a néhány nap alatt szoros barátságok 
alakultak ki, sok tudást, tapasztalatot tudott átadni 
egymásnak mindkét település. Nálunk sokkal nagyobb 
hangsúlyt fektetünk a hagyományápolásra, a 
népzenére, néptáncra, kézmûves foglalkozásokra, 
amibe nagy érdeklõdéssel kapcsolódtak be a 
nagymágocsiak. Hétfõtõl péntekig még  10 népdalt is 

elsajátítottak a kispiaciaktól, pedig hétfõn még úgy 
nézett ki, hogy sem kedvük, sem motiváltságuk nincs 
rá, kedden már az utcán is énekeltek hazafelé menet. 
Sok újdonságot tudtunk nekik mutatni a kézmûvesség 
és a néptánc területén is. Mi viszont sok új ismerettel 
gazdagodtunk tõlük az Európai Unióval, az európai 
identitással és az újrahasznosítással kapcsolatban. 
Kirándulásokon is részt vettünk. Voltunk a közeli 
Gyopárosfürdõn, Orosházán és Derekegyházán, 
ellátogattunk az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékparkba, sok-sok élménnyel gazdagodva. 
Szombaton falunapon vettünk részt. Az asszonyok 
remekeltek a fõzésben, díjat kaptunk a pörköltért és a 
lángosért is, amibõl nagyon sokat megsütöttek a 
Rozmaring népdalkör tagjai. 
 

 A délutáni mûsorban fellépett az asszonykórus, az 
Ágacska leány énekcsoport, Szarvas Bernadett 
harmonikán, a mûsor végén nagy tapsot kapott a közös 
ének, együtt állt színpadra a 30 fiatal, és közösen 
énekeltek el citerakísérettel 10 népdalt, amelyeket a 
Kárpát-medence különbözõ tájegységein gyûjtöttek.

A vasárnap délelõtti búcsúzáskor bizony 
mindenkinél eltört a mécses. Úgy látszott, hogy 
nagyon megkedvelték egymást a fiatalok. A 
késõbbiekben örömmel láttam, hogy a közösségi 
oldalakon tartják egymással a kapcsolatot, és a 
hiányérzet a múlt héten hangot is adott, amikor a 
Kispiac-Nagymágocs csoportba érkezett egy 
bejegyzés, idézem: „Ma rájöttem hogy MARHÁRA 
HIÁNYOZTOK GYERTEK MÉG BÁRMIKOR 
VAGY MENNYÜNK MI MINDEDJ !”

Végül álljon itt néhány gondolat, amelyet a 
résztvevõk vallottak a tábor tanulságairól, értékeirõl, 
mindarról, amit láthatatlan tarsolyaikban magukkal 
vittek:

 „Egy hét alatt is kialakulhatnak barátságok, melyek 
szorosan összekötnek bennünket majd. Én a 
csapatjátékokban is úgy érzem sokat tanultam, legyen 
az tudás, vagy tapasztalat jellegû.”

„A tábor által új élményekkel gazdagodtam. Sok új 
barátság kötõdött és megtanulhattam, hogy nem 
mindig a nyerésre kell törekedni, hanem arra, hogy jól 
szórakozzunk EGYÜTT!!! Nagyon jó tábor volt, 
hiányozni fog!”

„A kispiaciaktól nagyon sok szeretetet kaptam. Sok 
jó élményben volt részem. Sok mindent tanultam 
tõlük. Örülök, hogy meg lett szervezve ez a tábor.”

„Az egy hét alatt megtanultam pár dolgot a kispiaci 
gyerekektõl, mint például a szokásaikat, néhány szerb 
szót, népdalokat, táncot. Nagyon sok jó élményben 
volt részem, szereztem új barátokat és emlékeket.”

„Ebben az egy hétben sok új barátot szereztem. Sok 
élménnyel gazdagodtam. Ilyenek voltak például a 
közös éneklések. Tetszettek a kirándulások, a 
néptáncok. A szalonnasütés is jó volt, itt jobban 
megismerhettem a többieket.”

„Én ettõl a héttõl sok új barátot kaptam. A tanulság 
számomra pedig az volt, hogy az életben nem kell 
zárkózottnak lenni, hisz az élet úgy szép, ha mindig 
van valami új. Mindig vannak új emberek, szokások és 
barátok is. Megtanultam még, milyen fontos tudatosan 
cselekedni (gondolok itt a környezetemre), az 
újrahasznosítást is tudom már értékelni. Sosem 
szerettem a történelmet, de mikor elmentük a 
múzeumba, az egészet másképp láttam.”

Sárkány Dóra

Testvértelepülési tábor Nagymágocson

Kispiaci Hírmondó 
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A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület és az 
Október 10. Általános Iskola közös 
szervezésében december 6-án kreatív 
kézmûves mûhelyt szerveztünk az iskolában, 
amelyen mintegy 80 gyerek vett részt. A 
mûhely a Csillagszemek rendezvénysorozat 
részeként pályázati pénzbõl valósult meg 
Magyarkanizsa önkormányzata támo-
gatásával. Ennek köszönhetõen minõséges 
anyagokat tudtunk beszerezni, amelyek 
egyébként nagyon drágák, így sajnos kevesen 

engedhetik meg maguknak, hogy otthon 
kézmûveskedjenek a maguk vagy gyerekeik 
örömére. Mivel ezek a rendezvények 
nyitottak, ilyenkor lehetõség nyílik rá, hogy 
kicsik és nagyok részt vegyenek rajta, és 
kedvükre kipróbálhassák kreativitásukat, 
kézügyességüket. 

Mindenki ügyesen, nagy odafigyeléssel 
dolgozott, készültek a szebbnél-szebb 
fenyõdíszek, üdvözlõlapok, hûtõmágnesek.  
A bátrabbak kipróbálták a gyöngyfûzést, és 
rájöttek, hogy egy kis irányítással nem is 
olyan nehéz, mint amilyennek tûnik. 

Egy hasznos és élményekkel teli 
délelõttöt tölthettek el azok, akik a tévé vagy 
számítógép helyett a mûhelymunkát 
választották. A szervezõk uzsonnát is bizto-
sítottak a résztvevõknek, kekszet és üdítõt.

Köszönet a foglalkozásokat vezetõ 
pedagógusoknak: Kávai Bózsó Ildikónak, 
Kávai Andornak, Szebenyi Boglárkának, 
Nagy Torma Henriettának, Muranji 
Draganának, Csõke Melindának, Tilinkó 
Juditnak, Knapik Tamarának, Móra Klárának, 
Bálint Katalinnak.

Sárkány Dóra
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Kreatív adventi kuckó



Ez a nap nem olyan volt, mint a többi. 
Karácsony közeledett .  Az emberek 
nézelõdtek, válogattak közülünk. Mind-
annyian egy kisgyerek karácsonyi ajándéka 
szerettünk volna lenni. Kis idõ elteltével 
felcsillantak mozdonyszemeim. Egy anyuka 
és egy apuka leemelt a polcról. Kis tanakodás 
után eldöntötték, hogy én leszek Zolika 
karácsonyi ajándéka. A szülõk titokban 
reménykedtek abban, hogy a fiuk örülni fog a 
mozdonynak. Titokban a karácsonyfa alá 
csempésztek. Egy kis idõ elteltével sor került 
az ajándékbontásra. Zoli izgatottan bontotta 
ki a csomagolásom. Félelem volt bennem, 
hogy nem leszek kedves ajándéka a kisfiúnak, 
de mikor megláttam azt a két csillogó 
szempárt és a széles mosolyt, tudtam, hogy mi 
jó barátok leszünk. Azonnal leült a szoba 
közepére, és elkezdett velem játszani. 
Örömöm határtalan volt, hogy én lettem Zoli 
legkedvesebb ajándéka.

Azért szép a karácsony, mert nem csak 
az emberek vágya teljesül, hanem egy 
kismozdonyé is. 

Csongradac Zonett, 7/10 osztály

Volt egyszer egy nagymama, annak 
négy gyereke és tíz unokája. A családban az 
volt a hagyomány, hogy minden karácsonyt 
együtt ünnepeltek. Együtt díszítették fel a 
karácsonyfát is. A nagymamának különleges 
díszei voltak, de a legkülönlegesebb egy kék 
és ezüst színû gömb volt, amelynek az unokák 
varázserõt tulajdonítottak.  A nagymama sok 
történetet mesélt az unokáknak. Így telt el sok 
boldog karácsony. Az unokák felnõttek, a 
nagymama megöregedett. Egy csúnya, 
borongós napon a nagymama meghalt. A 
díszek évekig egy cipõsdobozban porosodtak. 
A varázsdísz arról álmodozott, hogy legyen 
még egy boldog karácsonya. Egy hideg, hótól 
csillogó napon valaki kinyitotta az ajtót, 
begyújtották a kandallót, a ház megtelt az 
unokákkal és dédunokákkal. A dédunokák 
feldíszítették a fenyõfát. Minden díszt 
felraktak, csak a varázsgömböt nem. Az 
unokák megdicsérték a dédunokákat. A 
legfiatalabb unoka észrevette, hogy hiányzik 
a varázsdísz. Megkérdezte a gyerekeket, hogy 
miért nincs a dísz fent a fán. Azt válaszolták 
neki, hogy azért nem rakták fel, mert csúnya.

Az unokák elmesélték a varázsdísz 
történetét a dédunokáknak. A gyerekek akkor 
értették meg, miben rejlik a varázsdísz ereje: 
összehozza a családot a szeretetben.

Papdi Nándor, 7/10 osztály

Karácsonyi történetek

Kispiaci Hírmondó 
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Házasságot kötöttekHázasságot kötöttekHázasságot kötöttek
Ágoston Attila és
Trombitás Andrea
2013.02.23.

Virág Zsolt és
Bellér Renáta
2013.05.04.

Domonkos Lóránd és
Dér Renáta
2013.05.23.

Kávai Géza és
Temunovity Timea

2013.06.22.

Berényi Bettina és
Muhi Gábor

         2013.07.20.

Kovács István és
Magosi Ildikó

2013.08.03.

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek



Házasságot kötöttekHázasságot kötöttekHázasságot kötöttek
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Kispiaci Hírmondó                                     2014.  december                                                      13

Bagi Ferenc és 
Szabó Nóra 
2013.10.05.

Lisity Szabolcs és
Berze Bettina

2013.09.21.

Varga Mónika és 
Csipak Roland 

2013.09.14.

Tornai Attila és
Kállai Mónika
2013.09.07.

Gyalus Árpád és
Versegi Klaudia
2013.08.31.

Domonkos Emese és
Apró Attila
2013.08.10.
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Házasságot kötöttekHázasságot kötöttekHázasságot kötöttek

Sobloher Anikó és
Nágel Csaba 

2014.08.09.

Farkas Ildikó és
Keiper Zsolt 
2014.09.20. Kávai Krisztina

és Bagi István
2014.10.04.

Császár Csaba és
Szécsi Anikó
2014.08.09.

Budai Szabolcs 
és Szirák Brigitta
2013.11.16.

Hajagos Laura és
Szél Norbert

2013.10.26.

Szabó Szanella és
Nyári Szabolcs
2013.10.12.



Gyermeke születettGyermeke születettGyermeke született

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek

Szebenyi Gábornak és Boglárkának
LEVENTE
2013. 05. 03.

Tornai Rolandnak és Rózsikának
BÁLINT

2013. 05. 11.

Dobó Szabolcsnak és Nagy Melindának
ÁDÁM

2013. 01. 23.

Szabó Szabolcsnak és Mártának
ÁDÁM

2013. 03. 19.

Stanisavljeviæ Tomislavnak és Csillának
ALEN

2013. 04. 04.

Lišiæ Ljubomirnak és L. Jacek Helenának
BORIS

2013. 05. 01.

Lengyel Róbertnek és Kovács Valentinának
DÁVID

2013. 05. 12.

Virág  Zsoltnak és Renátának
VANDA

2013. 06. 13.

Bencsik Adriánnak és Barta Natasának
DORKA

2013. 08. 19.

Domonkos Lórándnak és Renátának

DORINA
2012. 12. 14.

Almási Sándornak és Melindának
KLAUDIA
2012. 12. 28.

Tóth Józsefnek és T. Ország Brigittának
KLEMENTINA

2013. 01. 21.

Kispiaci Hírmondó 
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Bosznai Tamásnak és Krisztinának
BIANKA

2013. 05. 03.
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Gyermeke születettGyermeke születettGyermeke született

Héder Gábornak és Ábrahám Editnek
LILLA

2013. 09. 18.

Dimoviæ Rudolfnak és Bata Klaudiának
DOROTTYA
2013. 09. 16.

Jenei Tivadarnak és Klebecskó Bernadettának
REBEKA 

2013. 12. 29.

Bogdán Dánielnek és Krekus Enikõnek
ZSOLT

2013. 12. 29.

Kis Kovács Attilának és Zsuzsannának

LILIEN
2014. 03. 12.

Majoros Rudolfnak és Ágnesnek
MÁTÉ

2013. 08. 20.

Gyalus Árpádnak és Klaudiának
BALÁZS

2013. 12. 03.

Muhi Gábornak és Berényi Bettinának
DÁVID

2013. 09. 26.

Jakus Ðuricának és Sandrának
Elizabeth

2013. 10. 18.

Német Kornélnak és Mónikának
MAJA

2013. 11. 26.

Apró Attilának és Emesének
PANNA

2014. 01. 02.

Budai Szabolcsnak és B. Szirák Brigittának
VALENTIN
2014. 03. 04.



Gyermeke születettGyermeke születettGyermeke született

Bagi Szabolcsnak és Ágnesnek
ADÉL

2014. 03. 30.

Bagi Ferencnek és Nórának
REGINA

2014. 03. 13.

Kávai Gézának és Timeának
PETRA

2014. 04. 19.

Szebenyi Attilának és Mónikának
ÁDÁM

2014. 05. 28.

Ágoston Attilának és Andreának
BALÁZS

2014. 10. 02.

Fülöp Ervinnek és Helénának
LILLA

2014. 12. 13.

Tornai Attilának és Mónikának
ÁRON

2014. 07. 10.

Fekete Nikitának és Anikónak
ADÉL

2014. 10. 09.

Erdélyi Aurélnak és Renátának
ALEX

2014. 08. 22.

Vágó Henrixnek és Tamarának
ALEX

2014. 11. 12.

Kispiaci Hírmondó 
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A Together Fiatalok Egyesülete ifjúsági civil 
szervezet 2014-ben is sikeresen megvalósított pár 
akciót, programot.
 - A húsvéti idõszakban az alsós gyerekek számára 
szerveztünk játékokat, tojáskeresést, húsvéttal 
kapcsolatos feladatokat kaptak, a program végén 
minden gyereket húsvéti ajándékkal leptünk meg.

- A legfontosabb eseményünk és egyben akciónk a 
Divac Ifjúsági Alap pályázatán nyert pénzeszközök 
felhasználása volt, amely programban a régi nyugdíjas 
otthont újítottuk fel és ezentúl Ifjúsági teremként 
hivatkozunk rá. Rendbetettük az épületet, egyben a 
buszmegállót is felújítottuk. Amennyiben az idõjárás 
engedi, hamarosan ingyenes internetezési pontot is 
beüzemelünk az Ifjúsági teremben és az épület elõtt a 
Baulink Internetszolgáltató támogatásával, amit bárki 
ingyenesen használhat majd. A termet tartalommal kell 
feltölteni, amiben szeretnénk a kispiaci fiatalokat 
kérni, hogy segítsenek nekünk. Ha bárkinek 
valamilyen jó ötlete támad, de nincs hely ahol 
megvalósítsa, keressen meg bennünket és arra 
törekszünk majd, hogy segítkezzünk a terv 
megvalósításában, pl. akár ismeretterjesztõ elõadások, 
filmvetítés, megbeszélések is tarthatóak a teremben.  
Csupán a kreativitáson és a szándékon, ötleten múlik 
minden. Reméljük a kispiaci fiataloknak lesznek 
kreatív ötleteik az Ifjúsági terem jövõjét illetõen.

- A Magyarkanizsai Szociális Központ és a Together 
Fiatalok Egyesülete egy közös pályázatot nyert a 
Tartományi Titkárság kiírásán, toleranciával 
kapcsolatos témában. A pályázat keretében 
párhuzamosan Kispiacon és Magyarkanizsán is 
elõadások és mûhelymunkák vannak és lesznek 
szervezve az érdeklõdõ fiatalok számára. A fõ 
célközönség az általános iskolások, illetve a 
középiskolások. A tolerancia egy gyûjtõ szó, nagyon 
sok témakör beletartozik, nagyon sok mindenrõl lehet 
ebben a témában beszélgetni, sok témakört érinteni. 

Tervezünk egy-egy alkalomra beszélgetéseket a 
résztvevõkkel, hogy szerintük mi a tolerancia, mit 
gondolnak, tudnak ezekrõl a dolgokról, tervezünk 
rajzolást, dokumentumfilm vetítést, szituációs 
játékokat, csapatépítõ játékokat. Amennyiben vannak 
érdeklõdõ fiatalok, kérjük jelentkezzenek a 
together.kispiac@gmail.com e-mail címen vagy Bagi 
Szabolcsnál, bõvebb információval is szolgálunk az 
elõadások idõpontjaival kapcsolatban. Összesen 15 
elõadás,  mûhelymunka lesz szervezve és  
természetesen ingyenes a részvétel. Egy-egy alkalomra 
2, maximum 3 órát tervezünk. A pályázat február 
végéig tart, miután képekkel és beszámolóval fogunk 
szolgálni az érdeklõdõknek. 

- Civil szervezetünk az elmúlt években törekedett 
arra, hogy a sportot a lehetõségeihez mérten 
támogassa. Tataroztuk, fejlesztettük a régi piacteret, 
sportolási lehetõségeket biztosítva illetve ezen 
ambíciókból vásároltunk asztalitenisz asztalokat is. 
Szerencsére nagyon jó befektetésnek bizonyult az 
asztalok beszerzése, ugyanis asztalitenisz edzések 
jelenleg is zajlanak az iskola tornatermében 
meghatározott napokon, aktív és ambíciózus gyerekek 
részvételével. Az edzéseket Püspök Mihály vezeti. Az 
elsõ versenyen való résztvétel is megtörtént, amikor  
november 29-ére meghívást kaptunk Moholra, egy 
nagyszabású amatõr asztalitenisz versenyre, ahol 
szépen helyt álltak a kis növendékek. Reméljük egyre 
jobbak és jobbak lesznek. Hamarosan, ha minden úgy 
alakul ahogyan szeretnénk, egy sport egyesület is 
bejegyzésre kerül, ami lehetõséget teremt arra, hogy 
komolyabb szinten lehessen az asztaliteniszt és akár 
más sport-tevékenységeket is folytatni Kispiacon.

- Legfrissebb akciónk a karácsonyi vásár keretein 
belül zajló jótékonysági akció volt, ahol forralt vörös-

és fehér bort, illetve meleg teát árultunk 50 dinár/pohár 
áron. A befolyt pénzösszegbõl a gyerekek karácsonyi 
templomi csomagjainak elkészítéséhez járulunk 
hozzá. Köszönjük azoknak az embereknek, akik pénzt 
adtak a dobozba, vagy vásároltak egy-egy pohár forralt 
bort vagy teát, hogy támogatták a gyerekek 
tartalmasabb karácsonyi csomagjainak elkészültét.

Sok tervünk van a 2015-ös évet illetõen is, viszont 
szükségünk van az aktív kispiaci fiatalokra. Kérjük 
azokat, akik szeretnének közösségi programokban 
részt venni, vannak kreatív ötleteik bármilyen 
p r o g r a m m a l ,  f a l u s z é p í t é s s e l ,  s p o r t t a l ,  
környezetvédelemmel, ifjúsági programokkal 
kapcsolatban, jelentkezzenek és keressenek fel minket, 
ifjúsági szervezeti tagokat személyesen vagy az 
interneten keresztül. Egy-egy ötlet is nagy 
eredményekhez vezethet! Ne hagyjuk veszni õket!

Bagi Szabolcs
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Ifúsági szervezeti hírek



A D i v a c  I f j ú s á g i  A l a p  é s  
Magyarkanizsa Önkormányzatának 
köszönhetõen a kispiaci Together Fiatalok 
Egyesülete ifjúsági szervezet is lehetõséget 
kapott, hogy felújítsa Ifjúsági termét.
 A szervezetnek az idei évig nem állt 
rendelkezésére saját terem, ahol a 
gyûléseket illetve az ifjúsági programjaikat 
megtarthatnák, ezért a kispiaci helyi 
közösségtõl 10 éves használati idõre bérbe 
kapták  a régi nyugdíjas otthont, amely már 
évek óta használaton kívül állt. Ennek 
köszönhetõen az épület igen elhanyagolt 
állapotban volt, amin a fiatalok sürgõsen 
változtatni akartak. Erre nyújtott remek 
lehetõséget a Divac Ifjúsági Alap.  Sikeres 
pályázás után el is kezdõdhettek a 
munkálatok.

 Legelõször a tetõszerkezetet kellett 
kijavítani a folytonos beázástól, ezen kívül 
az épület kívülrõl és belülrõl is teljes 
felújításra szorult. A külsõ falak 5 
centiméteres szigetelést kaptak, hogy a téli 
idõkben könnyebben felfûthetõ legyen a 
terem. Színben is megújult külsõleg, az 
eddigi szürkét felváltotta egy fiatalosabb, 
világoszöld szín. A legnagyobb problémát a 
terem belsõ felülete okozta. 

A beázás a bútorokban, a szõnyegben 
és a falakban is nagy kárt tett. A fiatalok ezt 
is megoldották. A falak felületi hibáit 
kijavították, a szõnyeg helyett pedig 
linóleummal fedték le a padlót. Így kaptak 
egy olyan ifjúsági termet, ahol szívesen 
gyülekeznek a jövõben. A gyülekezésen 
kívül vetítéseket is terveznek, amely kiterjed 
egészen a meséktõl, dokumentumfilmeken 
keresztül a nagyobb sportesemények 
közvetítéséig.

A terem megnyitója július 19-én volt, 
ahol a kisiskolásoknak kedvezett az ifjúság, 
mivel mesét vetítettek, amit persze a 
nagyobbak is szívesen néztek. A szervezet 
elnöke, Bagi Szabolcs köszönetet mond  
minden szervezeti tagnak, aki részt vett a 
felújításban, saját szabadidejét és energiáját 
feláldozva.

A Together Fiatalok Egyesülete 
ijúsági szervezet munkája ezek után is 
folytatódni fog, ugyanis még felújításra vár 
az Ifjúsági terem födém része, a bejárati ajtó 
és új bútorok is elkelnének.

(A together.kispiac.org weboldalon 
több fényképet is találhatnak az érdeklõdõk)

      Farkas Ildikó

Megújult a kispiaci Ifjúsági terem!
Kispiaci Hírmondó 
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A szerzõnek olyan öröm egy új könyv 
megjelenése, mint egy gyermek megszületése. 

Az idei év májusában látott napvilágot Életre 
kelt emlékek címmel egy újabb könyv, amely a 
szomszédos település, Kishomok által õrzött 
emlékeket elevenít fel. Szerzõi Adamov Judit és 
Kovács Mária. Kovács Máriának ez a hatodik 
kiadott könyve. Örökség címû szociográfiai 
kötete 1996-ban látott napvilágot, verseskötete 
Ha én madár volnék címmel 2001-ben jelent meg. 
Kispiac oktatástörténetét Kispiaci apró 
mécslángok címmel 2004-ben jelentette meg. Az 
1999. március 23. – 1999. június 17-ig tartó, 
Jugoszláviát ért NATO bombázások alatt vezetett 
naplója Élet a bombák alatt címmel látott 
napvilágot. Pusztaegyháztól Kispiacig címû 
monográfiája 2011-ben jelent meg.  Társszerzõje 
az Adryántól Adorjánig címû, 2003-ban 
megjelent tanulmánykötetnek, valamint a 2013-
ban kiadott Iparosságunk története címû 
kötetnek, illetve a 2014-ben kiadott  Életre kelt 
emlékek címû könyvnek, amely az egykor élt 

kishomoki emberek életébe enged bepillantást 
Fehér Antal, illetve a második világháború után 
Szegedre költözött Faragó, született Dobó Mária 
által elmesélt történetek alapján. Megismerhetjük 
mindennapjaikat, ünnepeiket, hagyományaikat, 
megmosolyoghatjuk életük egy-egy pillanatát, 
amelyek anekdotaként maradtak meg a 
kishomoki emberek emlékezetében. A Borért 
csókot, A keserû ivóvíz, Szél Kálmán esete a 
bolhákkal, Megzenésített bankók, Kiegyeznék, 
mint a sógorom  címû  írások mosolyt csalnak  az 

olvasó arcára, míg más írások könnyet a 
szemünkbe.  Szólnak írások a megrontásról is, 
amelyet mindkét mesélû megtapasztalt. Régen 
sokan hittek benne, és félelmet keltett az 
emberekben. A könyv gazdagon illusztrált 
fényképekkel, illetve mellékletként tartalmaz egy 
fényképgyûjteményt, amely Adamov Judit 

sokéves munkájának eredménye.  A Kishomokon 
megtartott könyvbemutató tapasztalataival 
gazdagodva elmondhatjuk, hogy az ott élõ 
emberek máig nagyon egyszerûek, nagyon 
összetartóak, és egyszerûségükbõl eredõen 
nagyon hálásak. Hálásak azért, hogy vannak 
emberek, akik nem feledik az ott töltött éveket, 
szívesen emlékeznek vissza az elmúlt idõkre. 
Hallgatva a beszélgetéseket, sokan elmondták, 
hogy bár már sok éve nem Kishomokon élnek, de 
nem tudtak megszokni más faluban, a szívük 
húzza õket vissza. Különös varázsa van ennek a 
ma 130 lelket számláló kicsiny falunak, amely túl 
közel van a környezõ településekhez ahhoz, hogy 
lakosait minden szempontból ellátó, önálló 
településsé válhatott volna, de túl távol ahhoz, 
hogy akármelyikkel egybeépülhetett volna.

    Sárkány Dóra
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Életre kelt emlékek



50 éves házassági évfordulót ünnepeltek
2013-ban:
Tornai István és Kószó Amál (1963. február 9.)

Sóti Aladár és Erdélyi Mária  (1963. február 25.)

Kovács Sándor és Biacs Mária (1963. március 10.)

2014-ben:

Domonkos Péter és Császár Rózsa
(1963. november 13.)

Sárkány Vilmos és Sõreg Erzsébet
(1963. május 04.)Mészáros József és Koncz Adél  (1964. november 11.)

Ágoston Kálmán és Kenyeres Erzsébet   (1964. május 04.)
Zsámboki Gyula és Faggyas Julianna   (1964. október 03.)

Kispiaci Hírmondó 

Kispiaci Hírmondó                                     2014.  december                                                      21



Kispiaci Hírmondó 

Mindketten a Mérleg jegyében születtünk, 
így tökéletesen kiegészítjük egymást. A férjem 
szûkszavú, én bõbeszédû. Nem vagyunk 
haragtartók. Ha megbántjuk egymást, mert 
nincsen kanálcsörrenés nélkül,  hamar 
kiengesztelõdünk.  Sohasem korlátoztuk egymás 
szabadságát. Diákéveinktõl kezdve férjem a 
labdarúgásnak kötelezte el magát, én fõleg a 
mûvelõdés területén tettem (teszem ma is) azt, 
amivel megbíztak, de a késõbbiekben a 
tevékenységem nem csak a mûvelõdésre 
korlátozódott.

Házasságkötésünk idején már mindkettõnknek 
volt munkahelye, tehát havi fizetéssel 
rendelkeztünk. Anyagi gondjaink nem voltak. A 
megdolgozott jövedelembõl építkeztünk, 
gyermekeinket neveltük, iskoláztattuk. Immár túl 
a hetvenen, nem azt kutatjuk, ami bántó volt, ami 
fájdalmat okozott, hanem azt, ami szép és öröm 
volt, mert az erõsebben kapaszkodott meg a 
lelkünkben. A szép emlékek a lélek szeretet-
takarója alatt gyökeret eresztenek. Napjainkat 
olykor azzal tesszük széppé, hogy betekintünk 
lelkünk pitvarába, és felszínre hozzuk az éltetõ 
gyökereket: gyermekeink, és unokáink elsõ 
szavait, történeteket, amelyek ma is mosolyra 
derítenek, melyeket mindenképpen fel kellett 
jegyezni, hogy örök életûek legyenek:

Lányunk, Dóra már iskolás kora elõtt 
mindig nagy magabiztossággal jelentette be, 
hogy ha felnõ, milyen foglalkozást választ majd 
magának. Aztán hol orvos, hol kereskedõ, hol 
meg  fodrász  akart  lenni.   Fiunknak,  Zsoltinak
volt vagy ötven kisebb,  nagyobb  autója,  köztük

„vijjogós” is, de mindegyikre azt mondta: 
„Kibeleztem, mert látni akarom, mi van benne!” 
Egyik alkalommal „sárga húst” kért ebédre. 
Nyomába kellett járnom ennek a sárga húsnak. 
Ilyen húst Kovács mamánál evett: sós palacsinta 
tésztában forgatott, szép aranysárgára sütött 
csirkehús volt ez. A „sárga hús” neve megragadt 
nálunk. Három unokánknak, Anettának, 
Tamásnak, Laurának is vannak mondásaik, 
melyekre ceruzát, papírt ragadtam:

Anettát Nettinek szólítjuk. Talán két éves 
lehetett, amikor hajvágáson esett túl, ezt el is 
újságolta nekem:  –Mami, én most ki vagyok 
szabva!

Tomi még óvodás sem volt, amikor télvíz 
idején berobogott hozzánk. Kabátja végig 
kigombolva. Fázott. Odaállt a kályha mellé.
–Tüzel itt bent a tati? 
Mire én: –Persze, hogy tüzel! 
–No, azért mondom, mert ha nem tüzel, én a 
kályhába hajítom!”

Laura nagyon szeretett fényképezkedni. 
Boltból jövet leült a Dobóék elõtt a kerítés 
padkájára:  
– Mami, fényképezzél le!
–Nincs nálam a fényképezõgép.
–Akkor én nem megyek haza!
Komoly gondot okozott a szüttyögõs tészta, meg 
a kuttyogós galuska, úgyszintén a bakancsos 
krumplistészta.

A sok- sok kedves szó, vagy csínytevés 
belevéste magát az emlékeink kötegébe, a 
lelkünk mélyébe, ahonnan bármikor elõvehetjük 
azokat, dédelgetjük, szeretgetjük, majd 
visszahelyezzük méltó helyükre, a lelkünk 
kincsesládájába.

Az együtt leélt ötven évben az utat Isten 
kegyelmébõl jártuk végig, amely ugyanúgy, mint 
másoknak, nekünk sem volt mindig könnyû. 
Ahhoz, hogy kitartottunk egymás mellett, 
türelem és alázat kellett. Tudni kellett hallgatni, 
amikor arra szükség volt, és tudni kell(ett) 
megbocsátani. A megbocsátás is isteni ajándék, 
ami által szabaddá válik a lélek, ahol az 
emlékeink meghúzódnak szépen.

Kovács Mária
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 Emlékeink kincses ládája



Régente a fiúk, lányok ismerkedése a 
tánciskolában történt. Ha kialakult az egymás iránti 
szimpátia, vonzalom, akkor együtt jártak el a 
táncmulatságba. Így történt ez a Domonkos 
házaspárral, Rózsával és Péterrel is. A lánykérésig 
több, kevesebb idõ telt el udvarlással. Az õ esetükben 
ez két év, két hónap és két nap hosszúságú volt.
–Az esküvõ napján mi került az asztalra?
–Régi hagyomány szerint tyúkleves, birkapaprikás, 
sült hús, vendégváróra pedig rétes volt. A 
lakodalomba mindkettõnknél csak a szûkebb rokon-
ság volt hivatalos.
–Az út, amelyen együtt indultatok el csak munkát 
tartogatott, vagy adtatok idõt arra is, hogy kikap-
csolódjatok, pihenjetek, jól érezzétek magatokat?
–Munka, csak a munka volt a miénk. Nagyon sokat 
gürcöltünk. Reggeltõl estig dolgoztunk. Petyi 
hajnalban már munkába ment. A kisfiunk, Attila még 
aludt, amikor elment, és mire megjött, addigra ismét 
elaludt. Apa és fia szinte nem találkoztak. Nekünk 
nem voltak földmunkáló eszközeink, mindent 
másokkal végeztettünk el, és azt a munkát nekem 
kellett visszasegítenem. Mindkét gyerekünket kint a 
földeken neveltem föl, mert nem volt kire hagynom 
õket.
–A befektetett munka mennyit javított az 
életkörülményeiteken?
–Lehetõségünk adódott földvásárlásra, de örököltünk 
is, meg a szüleinktõl is kaptunk némi földet. Idõs 
nagybátyámat eltartottuk. Neki négy hold földje és 
háza volt. Mivel adót soha nem fizettek, a házat csak 
úgy örökölhettük meg, hogy kitisztáztuk az adót, ami 
fölért a ház árával.
–Közös utazásra maradt-e idõ?
–Sajnos nem. Csupán egy-két napos kiránduláson 
voltunk – kapcsolódott  a  beszélgetésbe   a   férj, – de 

hosszabbra nem futotta. Pesten futballmeccsen, 
Zágrábban kiállításon voltunk. Bécsben is jártunk egy 
alkalommal.
–Akkor beszéljünk a kései nászútról, amely egészen 
Kanadáig vitt. Ez az utazás hogyan valósult meg?
–A keresztlányunk ajánlotta fel nekünk ezt az utat – 
vette át a szót Rózsa – és nem csak repülõjegyet, 
hanem kísérõt is biztosított a számunkra. Öt hetet 
töltöttünk Calgaryban.
–A kanadai tartózkodás milyen élményként él 
bennetek?
–Az elmondhatatlan. Sok helyen jártunk: 
Vancouverben, Viktória-szigeten. Hajókáztunk is egy 
nagyot.
–Mutassuk be keresztlányotokat a tisztelt 
olvasóknak!
–Kovács Évának hívják, Kishomokon született. 
1991-ben Magyarországon volt táborban, ott ismerte 
meg a férjét. Két gyermeke született. Talán négy évig 
lehettek ott. Egy alkalommal kanadai küldöttség járt a 
táborban. Évát is megszólaltatták, és õ elmondta, 
hogy szeretnének eljutni a tengeren túlra. Mintegy 
három hét elteltével megkapták a beutazási engedélyt 
Kanadába. Vancouverben telepedtek le, majd onnan 
Calgaryba kerültek.
–Mit  gondolsz kivel  voltak szomszédok 
Vancouverben? – vette át a szót Péter.
–Vajon kivel?
–Lišiæ Ljubo bácsi lányával.
–Van róla tudomásom, hogy Milánka is kivándorolt, 
és férjével Vancouverben élnek.
– Mit jelent számotokra, hogy gyerekeitek, unokáitok 
itt vannak szinte csak karnyújtásnyira tõletek?
–Nagyon nagy öröm – szólt Rózsa mosolyogva –, 
mert nincsen olyan nap, hogy ne fordulnának meg 
nálunk. A lányok, Fanni és Flóra iskolából jövet 
betoppannak, puszit adnak, de ugyan így a nagyfiú, 
Alex is. 
–Ki látja el ebéddel a családot?
–Attila és Márti teljesen külön konyhán vannak. 
Abban az esetben, ha a lányunk, Andrea nincs 
idehaza, akkor nekik is megfõzök. Ha unokáink 
kedvenc ételét készítem el, akkor nálunk is asztalhoz 
ülnek.

A házaspár elmondása szerint az együtt töltött  
most már ötvenegy év alatt, mindig tiszteletben 
tartották egymás óhaját, véleményét. Sok barátjuk 
van, akikkel gyakran találkoznak. De ami igazán 
betölti az életüket, és boldoggá teszi õket az, hogy 
maguk körül tudják a szeretett személyeket: 
gyerekeiket és unokáikat.

Kovács Mária

Kései nászút
Kispiaci Hírmondó 
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A legidõsebb házaspárt, Sörös Ferencet 
(1928), és Pataki Gizellát (1933) kerestem föl, 
akik 62 évvel ezelõtt, 1952. november 12-én 
kötöttek házasságot. A nagy szókinccsel 
rendelkezõ Gizi néni visszakalauzolt engem a 

gyermekéveihez, ahonnan lassan eljutottunk 
életük legszebb eseményéhez, az esküvõhöz.
– Gizi néni melyik iskolába járt?
– A Szaniszló Iskolába jártam, kitûnõ tanuló 
voltam. Tanítóim Farkas János és Szabó 
Szabados Erzsébet voltak. Farkas tanító úr 
szülei itt laktak a Kõrös oldalon. Szülei és 
testvérei földmûvesek voltak, de õt 
kitaníttatták, mivel testi fogyatékos volt. 
Sántított. A második világháború kitörésekor 
az iskolában nem volt tanítás, így a kitûnõ 
tanulókat, Huzsvár Jolánkát meg engem 
átirányítottak Ürüjárásra, a Fodor Iskolába. 
Abban az idõben 6 osztály fejeztem be, ez 
kötelezõ volt. Nagyon sajnálom, hogy 
elkallódott az iskolai bizonyítványom. Lett 
volna rá mód, hogy kikérjem Horgosról, de az 
egyik tanító azt mondta, hogy minek fizetnék 
érte egy napszámnyi összeget, úgyse lesz rá 
szükségem. Anyám bizonyítványa is megvan 
még, õ Ustorkán született 1901-ben. És jó, 
hogy megvan, mert egy nagyon fontos ügyben 
fel lehetett használni. Szegények voltunk. A 
háború alatt apámat kényszermunkára vitték. 
Késõbb õ is meg anyám  is  napszámba  jártak
 

dolgozni. Hét éves koromban kenyeret 
sütöttem. Nálunk hetente háromszor sült 
kenyér, mert akkor nem volt más csak kenyér, 
szalonna, aludttej, vöröshagyma. Nyár volt, 
így a kenyérsütéshez a kovászt már délután 
két órakor meg kellett tenni, hogy a kenyér be 
ne gyulladjon. Télidõben ez eltolódott estére. 
A kovászt a sütõteknõ egyik végében tettük 
meg két liter vízben, a másikban a liszt volt. 
Erre tettük a „keresztvesszõt,” letakartuk és az 
reggelig kelt. A sörélesztõt, ami akkora volt, 
mint a gyufás skatulya, reggel tettük hozzá. 
Azon a napon édesanyám megtette a kovászt, 
amikor idejött egy asszony s kérlelte, menjen 
el kapálni, az Ugarba.
– Jaj, Julcsa néni, de nagyon elmennék – 
sóhajtotta szegény –, de holnap kenyeret 
sütök. A kenyér is köll, mert elfogyott, de a 
pénz is köllene petróleumra, ecetre, élesztõre, 
gyufára. Mindenre köllene.
Megjegyzem, hogy mi lányok nem jártunk el 
sehová sem, hanem mindig anyánk körül 
tettük a dolgunkat, azt, amit parancsolt. Azt is 
láttam, hogy mit hogyan tesz-vesz. Most hol 
egyikünkre, hol másikunkra nézett:
– Lányok! Melyiketek vállalná el a 
kenyérsütést? Vállald el Gizám! – kérlelt.
Elvállaltam és kisütöttem a kenyeret: 
ledagasztottam, befûtöttem a kemencét, egy 
nagy kenyeret szakajtottam, akkorát, mint a 
tragacs kereke. A kenyér tetejére én is tettem 
„angyalkafészket.” A mutatóujjamat 
nyomtam a kenyérbe, ami ott maradt sülés 
után is. A kenyér szép magasra feljött. Amikor 
elérkezett a kenyér kiszedésének ideje, 
benyúltam a szénvonóval, kihúztam a 
kenyeret. Nem tudom hány kilós lehetett, alig 
bírtam behozni. Megmosdattam szépen. Alig 
vártuk, hogy anyánk hazajöjjön. Amikor 
hazaért, sírva csókolgatta a kenyeret.
–Édes lányom, milyen szép kenyeret sütöttél! 
Milyen jó, hogy van pénzünk is, meg van 
kenyerünk is! – mondta.
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Az anyám nagyon vallásos és erkölcsös 
nevelést kapott. Az édesanyja zsidó családnál 
szolgált Szegeden. Ott a kórusban énekelt. A 
lányát megtanította énekre, imádságra, 
becsületre, tisztaságra. Harmincegy éves volt, 
mikor az apám feleségül kérte. Addig sok 
könyvet elolvasott, melyeket a budapesti 
könyvtárból kölcsönzött a testvére, aki 
tisztiszolgaként dolgozott Pesten.
–Gizi néni, amikor nagylány sorba jutott, 
hova járt a bálba?
– A Vörös András tánctermébe, ahol igen nagy 
bálak voltak. Körül a fal mellett egy sor pad 
volt, amelyeken a gardimamák üldögéltek. 
Asztalok nem voltak. Tánciskolába 1949-ben 
jártam.
–Hogyan zajlott le a táncvizsga?
–A legjobb táncosokból kiválasztottak tíz 
párt, és azok bemutattak két táncot, amit a 
jelenlévõk nagy tapssal jutalmaztak. Aki jól 
tudott táncolni, az képeslapokat kapott. A 
lapokat, melyek kéményseprõt ábrázoltak, a 
táncmester vásárolta meg, s ezeket aránylag 
olcsón árusította. Én sok lapot kaptam, talán 
száznál is többet. 

A táncmesterünk a zentai Béres Pál volt. Õt 
váltotta a szintén zentai Pesti Mihály, aki itt is 
lakott, a felesége, Ilonka szülésznõ volt. A 
kispiaciak „babica” néninek tisztelték.
–Ha több mint száz képeslapot kapott, akkor 
maga lett a Bálkirálynõ?
–Nem, nem! Nem is volt Bálkirálynõ, mert az 
egyik gazdag lány sokkal többet kapott az 
egyik szintén gazdag fiútól, és engemet, a 
szegény lányt túlszárnyalt. De én szépen 
táncoltam! Itt a szomszédságunkban lakott a 
zenész Erdélyi Sanyi bácsi, aki bõgõn játszott 
és elmagyarázta, hogy melyik ütemnél van az 
indulás, a fordulás, a megállás. A bálban nem 
minden tánc között szüneteltek, hanem két 
táncot kapcsoltak össze, mondjuk a tangót a 
csárdással. Nagyon jó zenehallásom volt, és 
nagyon sok nótát is megtanultam éppen a 
Sanyi bácsitól, mert a lánya, Boriska a 
barátnõm   volt,  így  gyakran   megfordultam 

náluk. Akkortájban házi bálak voltak, errefelé 
Csitri bálnak mondták.
–Kiknél tartottak házi bálat? 
–Vörös Józsefnél, meg az Erdélyi Sándornál. 
Kispiacról följárt a Sanyi bácsiékhoz a 
Berényi Sándor bácsi, aki szintén zenész volt. 
Õk ketten muzsikáltak, mi meg roptuk a 
táncot. Jöttek oda jómódú legények, akik pár 
dinárt juttattak a zenészeknek. Beszélgettünk, 
táncoltunk, jól éreztük magunkat.
–Feri bácsit hol ismerte meg?
–Hol is kezdjem, hogy rövid legyek? Azon a 
napon Szabadkán voltam, hogy a bont – mert 
bonrendszer volt – a nagypostán dinárra 
váltsam, ugyanis magas szárú cipõt 
vásároltam magamnak. De megjegyzem, 
h o g y  u g y a n e k k o r  g y u f á t  v e t t e m  
Hajdújáráson. Az hiánycikk volt. Nem adtak 
csak egy skatulyával. Ha adtak. A boltban 
fiatalok dolgoztak, és nagy nevetgélés 
közepet te  megraktak gyufával  egy 
szakajtóruhát, amit alaposan bekötöttek. Én 
ez t  a  több  tuca t  gyufá t  a laposan  
meghurcolásztam Szabadkán. Mivel vonattal 
mentem-jöttem Királyhalomig, a vonat 
indulásáig az állomás elõtti parkban 
üldögéltem. Nem sok idõ elteltével mellém 
telepedett egy asszony a nem nagyocska 
gyermekével, akik a piacról jöttek. Errõl az 
asszonynál lévõ tányéroskilós árulkodott. 
Beszélgettünk. Kértek is tõlem gyufát, hogy 
adnák-e el legalább egy tucatot, de nem adtam 
én annak egyet sem, mert be volt az olyan jól 
kötve, nehezen lehetett volna megoldani. A 
vonaton is társalogtunk. Elmondta, hogy van 
neki egy katona fia is. Amikor a katona fia 
leszerelt, valamennyi idõ elteltével az anyja 
mondta neki: „Te Feri, kimehetnél Kispiacra. 
Van ott egy szép lány, Pataki Giza, nézd meg 
magadnak. Úgy lehet, hogy megtetszik neked. 
Jól nevelt és barátságos teremtés.”

Itt a szomszédságunkban egy kis nádtetõs 
házban lakott Feri nagybátyja, ahova kijött 
szántani.  Az  is  meglehet,  hogy  az öregek az  
õ   tudta   nélkül   összebeszéltek   és   szerettek
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volna minket összehozni. Amikor befejezték a 
munkát, megbeszélték, hogy átjönnek hozzánk, 
mert a nagybátyjának a Pataki Pista igen jó 
barátja, meg hát van ott két lány is. El is jöttek. A 
férfiak  az udvaron beszélgettek, az ángya meg 
bejött. Mi már feküdtünk a dunna alatt. Hamar 
összedobtuk az ágyakat, magunkra kaptuk a 
ruhát. Bejöttek a szobába. Beszélgettünk egy 
kicsit, majd elköszöntek. Közeledett Sándor 
napja. Sallai Maris néni meghívott engem, meg 
a testvéremet, Ilkát. Nem volt ott nagy 
ünnepség, csak bor meg kevéske pogácsa. Nem 
vetettek nagy fenekit.
– Régente nem, mert a lényeg a beszélgetés 
volt, nem pedig az eszem-iszom.
– Igen. Éppen így igaz. A Feri is ott volt. Folyt a 
beszélgetés, ismerkedés. Hazafelé menet 
elkísért minket haza. Ki is szólt anyuka: 
„Lányok, gyertek be!” Akkor még regula alatt 
voltak a lányok. „Te Ilka bemehetsz, de a Giza 
maradjon kint” – így a Feri. Egy pár szót 
beszélgettünk, de azt hiszem, hogy még egy 
csók sem esett közöttünk, egy kedves szó sem 
hangzott el arról, hogy mi majd együtt járunk. 
Hanem egyszer kiállított hozzánk, így 
mondom, parasztosan. Társalogtunk, de volt 
másik vendégünk is, aki megkérdezte tõle: „Itt 
két lány van, melyik tetszik?” A válasz rövid 
volt: „Nekem a Gizike tetszik.” De az idõsebb 
volt soron – így mondták akkor. Feri 
bejelentette, hogy vasárnap is eljön. Meg a 
következõn is. Elmentünk együtt a bálba, ide a 
Gábor kocsmába. Táncoltunk. Õ fej-
tegetelõzött, hogy szeretne engemet, meg hogy 
szép lány vagyok, sokbeszédû. Hát voltam, 
amilyen voltam. Innen kezdve minden vasárnap 
nálunk járt, bálba mentünk.

Pünkösd napján eljegyzést ültünk. A szülei 
örültek, hogy a fiuk házias lányt vesz el, aki 
mindenben ügyeskedik, mert nagyon szerettem 
a házimunkát, de anyám tanítása fogott is 
rajtam. Az udvarlás Sándor naptól novemberig 
tartott.
–Mekkora lakodalmuk volt? A szegény-
ségükbõl futotta-e menyasszonyi ruhára?
–Menyasszonyi ruhát a búzatermés árából vet-
tünk, a legszebbet választottam magamnak.

Hozzá koszorút és fátylat, cipõt. Mi azért 
esküdtünk Horgoson, hogy a vendégeknek ne 
kelljen kijönni a tanyára a menyasszonyért. 
Anyám testvérénél, Piroskánál öltöttem 
magamra a ruhám. Mi onnan ballagtunk, a 
v õ l e g é n y e m  v e n d é g e i v e l  p e d i g  a  
paprikamalomtól gyalogolt a templomig. 
Három menyasszony esküdött azon a napon. 
Egyik menyasszonynak nem szabad látni a 
másikat, mert amelyik elõbb látja a másikat, az 
hal meg hamarabb. Mi elsõként esküdtünk. A 
szertartás után odakísértek a mellékoltárhoz, 
majd a következõ két szertartás után szépen 
sorban ki lettünk bocsátva.
–Mi volt a vacsora?
–Tyúkleves, birkapaprikás, kompót, majd 
fonott kalács, perec, amit a péknél vettek. 
Süteménynek pedig két szakajtó rácsos keksz. 
Italból volt bor, kevés szódavíz, ivóvíz. A jó bor 
meg is adta a hangulatot.
–Mennyi vendég ült az asztalnál?
–Úgy nyolcvan körül, mert két szoba volt 
fölszabadítva részünkre. A võfély kanizsai volt. 
Tele viccekkel, és nagyon jól táncolt.
–Menyecsketánc létezett akkor?
–Hát hogyne! Nagyon is sokáig tartott a tánc, 
mert szinte mindenki táncolt velem. Táncpénz 
nem volt. A võfély is fölkért egy régi táncra a 
„kukunyes-re.” Hallottál róla?
–Nem csak hallottam róla, hanem volt 
szerencsém látni édesapámat, édesanyámat, 
hogy milyen szépen táncolták. Talán négyet 
jobbra, négyet balra tipegtek… Margitka 
lányuk mikor született?
–1958-ban. Ö kereskedõnek tanult Szabadkán. 
Ott ment férjhez.

Gizi néni csodálatosan ballagott végig 
életének egy-egy szakaszán. Korának ellenére 
pontosan idézte fel a mögöttük levõ idõt, ami 
nekik sem volt könnyû. Tarsolyában maradt 
még mondandója, ami akkor derült ki, amikor 
kikísért.

Mindannyiunk nevében kívánok mind-
kettõjüknek jó egészséget, és szeretetben 
eltöltött éveket!

Kovács Mária
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Anyakönyvi hírek

Elhunytak 2012
Gulyás József szül. 1940 Kispiacra

Horvát Anna szül. 1953 Királyhalomra

Elhunytak 2013
Szabó Simon szül. 1924 Kispiacra

Hevesi Gábor szül. 1936 Kispiacra

Kávai Mária szül. 1946 Kispiacra

Bíró István szül. 1932 Kispiacra

Szebenyi Borbála szül. 1916 Kispiacra

Fehér Antal szül. 1930 Kispiacra

Lakó József szül. 1958 Kispiacra

Pintér János szül. 1940 Palicsra

Berta Sándor szül. 1942 Kispiacra

Szûcs József szül. 1928 Királyhalomra

Erdélyi István szül. 1946 Kispiacra

Katona Eszter szül. 1933 Kispiacra

Balog Margit szül. 1924 Szabadkára

Csóka Mihály szül. 1959 Szabadkára

Kovács Ferenc szül. 1954 Kispiacra

Kalmár Lénárd szül. 1973 Kispiacra

Bányai Rebeka szül. 2012 Kispiacra

Balázs Piri János szül. 1936 Kispiacra

Baka József szül. 1950 Kispiacra

Kenyeres Sándor szül. 1954 Horgosra

Papp József szül. 1945 Kispiacra

Fülöp József szül. 1936 Kispiacra

Szebenyi Dénes szül. 1938 Kispiacra

Kádár Zsuzsanna szül. 1933 Kispiacra

Danyi Zoltán szül. 1953 Kispiacra

Kovács Julianna szül. 1929 Kispiacra

Berényi Sándor szül. 1931 Kispiacra

Kovács Gizella szül. 1927 Kispiacra

Bicók Lajos szül. 1936 Martonosra

Molnár Aranka szül. 1935 Kispiacra

Erdélyi Kata szül. 1937 Ludasra

Kovács Mária szül. 1945 Kispiacra

Elhunytak 2014
Tót Erzsébet szül. 1932 Kispiacra

Kovács Emília szül. 1943 Kispiacra

Korcsolyás József szül. 1949 Kispiacra

id. Kis István szül. 1938 Kispiacra

Dobó Jolánka szül. 1935 Kispiacra

Kovács Jenõ szül. 1927 Kispiacra

Sárkány Bálint szül. 2013 Kispiacra

Szabó Jenõ szül. 1948 Kispiacra

Balog József szül. 1939 Kispiacra

Pálinkás József szül. 1944 Kispiacra

Lisity Piroska szül. 1951 Kispiacra

Nagy Frigyes szül. 1937 Horgosra

Pósa Nándor szül. 1953 Kispiacra

Nagy A.  Szilveszter szül. 1957 Horgosra

Halász Imre szül. 1957 Kispiacra

Kovács Jolán szül. 1932 Kispiacra

Nagy Torma Rozália szül. 1930 Kispiacra

Szebenyi Erzsébet szül. 1949 Kispiacra

Huszár Verona szül. 1929 Kispiacra

Kovács Ilona szül. 1933 Kispiacra

Nagy Ferenc szül. 1955 Kispiacra

Bús Ede szül. 1945 Kispiacra

Fodor András szül. 1945 Királyhalomra

Vörös Károly szül. 1934 Kispiacra

Fehér József szül. 1946 Királyhalomra

Herédi Géza szül. 1929 Magyarkanizsára

Hugyi Rezsõ szül. 1964 Kispiacra

Bajtai András szül. 1930 Kispiacra

Demus Csaba szül. 1969 Kispiacra

Szûcs Julianna szül. 1933 Kispiacra

Tornai András szül. 1957 Kispiacra

Apró Károly szül. 1935 Kispiacra

Nyári Dezsõ szül. 1939 Kispiacra
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