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Tisztelt kispiaci polgárok!

A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI
Kispiaci Hírmondó 
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Közeledünk az év vége felé.
 Visszatekintve az idei évre elmondhatom, 
hogy minden tekintetben nehezebb volt, mint 
bármelyik eddigi. Az egyre súlyosbodó 
gazdasági helyzet, a településünket érintõ 
kivándorlás és az igen magas elhalálozási 
mutatók együttesen azt eredményezték, hogy 
Kispiac utcáin bánatos, kedvetlen arcokat 
láthatunk. Ilyen körülmények között a helyi 
közösségi vezetõknek kötelességük a lelket 
tartani az emberekben, reményt adva a 
további küzdelemhez, az ittmaradásunkhoz, 
megmaradásunkhoz.

Döntéseivel a helyi közösség tanácsa  
próbálja a polgárok igényeit figyelembe 
venni, és lehetõségeihez mérten ezeket 
megvalósítani.

Egyik ilyen régi vágyunk volt a 
Testvériség-egység utca aszfaltozása a 
"Csuma-hídig", amelyre nagyon hosszú ideig 
vártak az arra élõ polgárok. A munkálatok 
végzése közben sikerült olyan útszakaszok 
javítását kiviteleznünk (régi fatelep útja, 
Molnár sor stb.), amelyek régóta problémát 
okoztak. Az aszfaltozás 11 millió dinárba 
került, amelyet több évi vagyonadóból tettünk 
félre.

Egész évben az idõjárástól függõen karban 
tartottuk a földes útjainkat, de sajnos itt még 
rengeteg a tennivalónk.

Perisity Irma újságíró közbenjárásával 
sikerült újabb három piaci asztalt kapnunk a 
Szabadkai Piacok Közvállalattól. Az 
asztalokat rendbe hozva egy szép piacteret 
alakítottunk ki a falu központjában.

A tanács döntést hozott egy terasz 
megépítésérõl  a helyi közösség épülete, a 
posta és az anyakönyvi hivatal elõtt. Ennek 
talán a postán sorban állók fogják legjobban 
hasznát venni.

Meghoztuk egyik legfájóbb döntésünket 
is, amely a temetõre vonatkozik. Igazán 
büszkék vagyunk a környék talán legren-
dezettebb temetõjére, de mégis egy olyan 
döntést kellett meghoznunk, ami bizonyára 
nem fog mindenkinek tetszeni. A tujafák túl 
nagyra nõttek, veszélyeztetik a mellettük lévõ 
síremlékeket. Félõ, hogy vihar alkalmával 
kárt okoznának. Ezt mindenképp szeretnénk 
elkerülni, ezért született meg a döntés, hogy a 
fákat kiszedjük, és a helyükre fiatal tujafa 
csemetéket ültetünk. A kiszedett fákat olyan 
rászoruló családoknak, idõs személyeknek 
osztjuk szét, akiknek anyagilag gondot okoz a 
téli tüzelõ beszerzése. 

Általában optimista ember vagyok, és 
legalább egy oldalt kellene írnom azokról a 
dolgokról, amelyeket a jövõ évre tervez a 
helyi közösség vezetõsége. Ismerve az ország, 
a község helyzetét, most elõször történik meg, 
hogy esélytelennek látok bármit is tervezni, 
mert kicsi a valószínûsége, hogy  pénz nélkül 
meg tud valósulni. Azt megígérem, hogy 
minden tõlünk telhetõt megteszünk Kispiac és 
Szalatornya fejlõdése érdekében.

Kispiac Helyi Közösség Tanácsa nevében 
minden lakosnak áldott karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendõt kívánok!

        Szarapka Ede



A kispiaci Players Sportegyesület életében az 
elmúlt év leginkább a kibontakozás és a bürokráciával 
vívott harc éve volt, amelyen minden újan alakult 
egyesület túl kell lépjen. Sokszor a tenni akarás és a 
lelkesedés nem elég ahhoz, hogy az ember 
véghezvigye terveit, mivel a törvények és a 
lehetõségek komoly korlátokat szabnak. 

Mindezek ellenére a Divac Ifjúsági Alapnál nyert 
pályázatunkat idén tavasszal sikeresen lezártuk. 
Ennek eredményét a nyári szünet folyamán a falu 
fiataljai élvezhették is. Bizonyára sokan látták az új 
labdarúgó pályán passzolgatni a szünidõt itthon töltõ 
fiatalokat, akik napról napra éltek a sportegyesület 
nyújtotta lehetõségekkel. Természetesen van még mit 
fejlesztenünk a pályán és környékén, de legalább 
használhatóvá tettük. A kezdeményezés folyta-
tásaként a sportegyesület egy újabb tervvel és 
kérelemmel fordult az Ifjúsági Alaphoz, amelyben 
egy fém- és fakonstrukcióból álló lelátóra pályáztunk. 
Sajnos ez a próbálkozásunk negatív elbírálást kapott. 
Ennek ellenére továbbra is próbálkozni fogunk, 
várhatóan tavasszal lesz erre újabb lehetõségünk.  

A futballpálya mellett nagy sikernek örvendett a 
Homokbányában kialakított röplabdapálya is, amely 
a helyi fiatalok összefogásából kellemes délutáni 
kikapcsolódást nyújtott a röplabda kedvelõinek. 

Ezek az új lehetõségek mind azt bizonyították, hogy a 
fiatalabb korosztályt is ki lehet mozdítani a négy fal 
közül, amely nagyon fontos a jövõjüket tekintve a 
csapatépítés és közösségformálás szempontjából.

A falu sportéletében fontos megemlíteni Püspök 
Mihály és Kovács Zsolt munkásságát, akik az 
asztalitenisz terén karolták fel a helyi általános és 
középiskolásokat, lehetõséget nyújtva különbözõ 
tornákon és versenyeken való részvételre. 

Végül köszönet mindazoknak a személyeknek, 
akik saját szabadidejüket feláldozva, gépeikkel és 
eszközeikkel hozzájárultak a fejlesztésekhez. Bízunk 
benne, hogy a jövõben is számíthatunk hasonló 
önfeláldozó falubeliekre.

Keiper Ildikó

Csak sportosan
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Kovács Ármin a magyarkanizsai Beszédes József 
Mezõgazdasági és Mûszaki Iskolaközpont végzõs tanulójaként vett 
részt elõzetes eredményei alapján április 15-16-án a Futakon 
megrendezett 32. országos mezõgazdasági versenyen.

A megmérettetés tesztírással kezdõdött, amelyet anya-
nyelvükön írhattak meg a versenyzõk. Ahhoz, hogy versenyben 
maradhassanak, a maximálisan megszerezhetõ 50 pont felét el 
kellett érniük. A folytatásban gyakorlati tudásukat kellett 
bizonyítaniuk, amire az iskola tangazdaságában került sor.  Ármin 
feladata mezõgazdasági épület fertõtlenítése volt a kijelölt 
kategóriában, amit az iskola által biztosított megfelelõ 
védõöltözékben, elõírt idõ alatt kellett teljesíteni. Nagyon 
összpontosított a feladatára, hisz önmagának és iskolájának is 
bizonyítani szeretett volna. Igyekezetét siker koronázta. 
Csoportjában a 26 diák közül a 3. helyet szerezte meg.

Gratulálunk a díjhoz, és kívánjuk, hogy a megszerzett tudást a 
családi gazdaságban mielõbb kamatoztatni tudja!

Sárkány Dóra

A legjobbak között az országos versenyen



Civil szervezetünk a 2016-os évet egy átalakulási 
folyamattal kezdte, a 2009-es alapítás óta használt 
Together Fiatalok Egyesülete nevet felváltotta a 
Together Ifjúsági Szervezet elnevezés, így ezen a 
néven tevékenykedünk az idei év dereka óta.

A civil szervezet tagsága változik. Jelenleg 
kevesebb aktív tagunk van, mint a kezdeti években 
volt, hiszen az oszlopos és alapító tagság életében 
bekövetkezõ változások, mint a munkahely, 
családalapítás, elköltözés stb. nehezebbé teszik azt, 
hogy mindenki aktív tagja tudjon maradni a 
szervezetnek.

Az elmúlt évek során nagyon sok fiatal vett részt 
programjainkban, rendezvényeinken, mindenki a 
lehetõségeihez és szabadidejéhez mérten segített 
abban, hogy a civil szervezet aktív és eredményes 
legyen. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani 
mindenkinek, úgy a mindenkori tagságnak, mint a 
szimpatizánsoknak és támogatóknak.

Jelenleg igyekszünk a civil szervezet mûködését 
és terveit, pályázati beadványait új alapokra helyezni, 
nagyobb és összetettebb terveket készíteni és 
megvalósítani az apró kis programok helyett. 

A 2015-ös év hatalmas elõrelépés volt számunkra, 
hiszen a NIS kõolajipari vállalat pályázatán nyert 
pénzeszközök és a megvalósított eredmény új 
irányvonalat határoztak meg az ifjúsági szervezet 
életében és jövõbeli terveivel kapcsolatban.

Az idei évben is több pályázatot készítettünk és 
adtunk át a pályázatokat kiíró intézmények, 
alapítványok, vállalatok felé. Sajnos a gyermekek 
táborozásával kapcsolatos pályázatunkat forráshiány 
miatt nem tudta támogatni a magyarországi 
alapítvány, ugyanakkor a 2015-ös év után újra 
eredményes lett a NIS kõolajipari vállalat felé átadott 
pályázatunk.

Jelentõs pénzösszeget nyertünk a Homokbánya 
tóval kapcsolatos terveink folytatására. Köztudott, 
hogy már a tavalyi programunk is a tó jövõbeni 
használatával volt kapcsolatos, így az idei pályázatot 
is ezen út mentén körvonalaztuk. Egy kis épületet 
fogunk építeni, amelyben lesz WC, tusoló, öltözõ, 
mosdó, ivókút, illetve a tó mellett is kiépül majd egy 
tusoló és csap. Tervezzük, hogy megoldjuk a 
világítást a strand részen, szemeteseket, padokat 
fogunk kihelyezni, illetve a már tavaly is említett kis 
házikók is ki lesznek helyezve, csak szükség van még 
földmunkákra a strand rendes kialakítása miatt. 
Célunk az, hogy egy olyan hellyé váljon a 
Homokbánya tó és környéke, ahová bárki elmehet 
akár a családjával is, és eltölthet egy kellemes 

délutánt, hétvégét. Mindenképpen a rekreáció 
irányába szeretnénk haladni, emiatt is éreztük  
fontosnak, hogy biztosítva legyenek az alapvetõ 
higiéniai és pihenéshez való feltételek a tó 
környezetében. Célunk az, hogy településünk lakosai, 
illetve az áthaladó emberek is egy rendezett és szép, 
rekreációra alkalmas területet lássanak a mi 
Homokbányánkban. A munkálatok 2017 tavaszán 
kezdõdnek meg.  Terveink szerint majálisra minden 
elkészül, így lehetõség lesz arra, hogy a  baráti 
társaságok, családok a bográcsost már egy 
rendezettebb, tisztább helyen fogyasszák el. 

Az ifjúsági szervezet együttmûködik a helyi 
sportegyesülettel, így pályázati forrásokat fel-
használva lelátót fogunk építeni tavasszal a kispályás 
futballpályához. Terveztünk a 2016-os évre 
sportversenyeket is, de sajnos a pályázati források 
nem a terveink szerint érkeztek, így nem tudtuk 
megvalósítani õket. Reméljük, hogy a 2017-es évben 
civil szervezetünk további eredményeket tud majd 
felmutatni.

Megkérem a cikket olvasó fiatalokat, hogy 
amennyiben szeretnének a Together Ifjúsági 
Szervezet mûködésében részt venni, ötleteikkel még 
jobbá, aktívabbá tenni, jelentkezzenek az 
elérhetõségeink egyikén, Facebook oldalunkon, vagy 
tagságunk bármelyik tagján keresztül. Mondjátok el 
véleményeteket, ötleteiteket, amelyekkel együtt 
szebbé, jobbá és a fiatalok szemszögébõl fejlettebbé 
tudjuk tenni településünket, Kispiacot. A jövõ a Ti 
kezetekben van. Tudom, hogy sok fiatalnak sok jó 
ötlete van, amelyeket kár lenne veszni hagyni.

Civil szervezetünk weboldala:
                                                    

e-mail címünk:
                                      

Facebook oldalunk:
                       

together.kispiac.org

together.kispiac@gmail.com 

 www.facebook.com/together.kispiac

Az ifjúsági szervezet hírei

Bagi Szabolcs
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A Jókai Mûvelõdési Egyesület fennállásának 10. 
évfordulójára  kiadot t  brosúrában,  amely 
Visszapillantás címmel jelent meg, Papp György 
tanár úr azt írja, hogy aki Kispiac mûvelõdési múltját 
kutatja, ezt nem kezdheti az egyesület alapításának 
événél, 1966-ban. Az elõzmények jóval távolabbra 
kalauzolnak bennünket,  ugyanis  a  szervezett 
mûvelõdési élet elsõ nyomaira az 1940-es évek elsõ 
felében bukkanunk. Egy-egy lelkes tanító, pap vagy 
kántor maga köré gyûjtötte a fiatalokat, iskolás 
gyerekeket, akikkel begyakorolt néhány mûsor-
számot, amit alkalomszerûen elõadtak a falu 
lakosságának. Ezek a mûsorok dalokból, táncokból,  
egyfelvonásos jelenetekbõl, villámtréfákból álltak.  
Sajnos ez a munka nem volt folyamatos, hisz ha nem 
volt olyan pedagógus, aki a mûkedvelõ mozgalom 
élére állt volna, akkor addig szünetelt az ilyen jellegû 
munka, amíg nem érkezett hasonló érdeklõdésû 
ember a faluba.

A válogatós lány címû színdarabot Biacs Ferenc tanító 
rendezte 1959-ben.  Szereplõk: állnak: Petrics László, Bíró 
János, Gilice Irma, Nagy Ferenc, Biacs Magdolna, Biacs Mária, 
Biacs Ferenc, ülnek: Gilice Gizella, Czobor Anna, Heinrich 
Károly

Hosszú utánajárással sikerült nyomára 
bukkanni azoknak az „úttörõknek”, akik 
elvetették a mûvelõdés elsõ magvait, amibõl 
aztán kifejlõdhetett a Jókai Kultúrkör, a Jókai 
Mór Mûvelõdési Egyesület elõde. Õk a 
következõk: Pataki Gyula tanító (Országúti 
iskola), Gáspár Jenõ tanító (Kõrösalji iskola), 
Sándor Szilveszter lelkész, Úri Ede kántor, 
Kenyeres Dénes. 

Rendszeres munka a hatvanas évek elején, 
pontosabban 1960/1961-ben indult meg. Ettõl az 
évtõl kezdve nem múlt el idény mûvelõdési mûsor 
nélkül. 

Kezdetben különösen a pionírcsoport jeleskedett. 
1962-ben   bakokra  és  hordókra  állított   színpadon, 
  

terítõkbõl kreált függöny elõtt Kispiac volt a 
házigazdája a Községi Pionírszemlének. Ugyanebben 
az évben kezdtek munkálkodni  a kultúrotthon építése 
körül, és alig egy évvel késõbb otthont kaptak az 
egyre terebélyesedõ mûkedvelõk, akikre már a 
településen kívül is felfigyeltek. 

Alakuló közgyûlését már az új otthon frissen 
rakott, festékszagú falai között tartotta az egyesület 
1966. október 29-én. A jegyzõkönyv arról 
tanúskodik, hogy égetõ fontosságú volt a kultúrkör 
megalakítása, hisz a falubeliek igényelték a kulturális 
rendezvényeket, és a terem is adott volt. A Kultúrkör 
elnöke Szabó Margit lett, titkára Kovács Mária, 
pénztárosa Borsos Katalin, Vörös Rózsa és Bencsik 
István további tagokként szerepeltek az elnökségben. 
Két szakcsoport alakult, a könyvbarátok és a 
színjátszó csoport. Egy évvel késõbb már pezsgõ 
amatõr színjátszásról olvashatunk, amely 14 
szereplést mondhatott magáénak.  Szabó Margit 
tanítónõ vezetésével, aki 1961-tõl az 1980-as évek 
végéig folyamatosan rendezett, sikert sikerre 
halmoztak. A felnõtt színjátszás mellett a 
gyermekszínjátszást is elindította, és párhuzamosan 
rendezett darabokat mindkét korosztálynak. A 
bemutatókon szûkösnek bizonyult a nézõtér, mert 
mindenki szerette volna látni a Cigány, 
Gyertyafénykeringõ, vagy a Sári bíró címû több 
felvonásos darabokat. 

A színdarabok mellett hivatásos együttesek 
vendégszereplését is láthatta a közönség,  és író-
olvasó találkozókat is szerveztek.

A könyvtár eleinte mozgó könyvtárként mûködött. 
A könyvbarátok a Kanizsáról hozott könyvek közül 
válogathattak maguknak olvasnivalót. 

1968-ban a terem mellett a színpadhoz kapcsolódó 
öltözõ is felépült, bár a mai napig nincs a célnak 
megfelelõen berendezve és felszerelve, de ettõl 
kezdve tudott az otthon bizonyos fenntartásokkal 
alapvetõ rendeltetésének eleget tenni. A tánccsoport, 
amely az egyesület legrangosabb együttesévé nõtte ki 
magát, 1969-ben hallatott magáról elõször, két évvel 
késõbb pedig a Vajdasági Magyar Népi Tánc-
csoportok Gyöngyösbokréta Találkozóján már 
feliratkozott Vajdaság mûvelõdési térképére.

A gyermektánccsoport 1973-ban Zomborban 
Vajdaság legjobb pionírtáncosai társaságába került, 
sikerét a következõ évben megismételte.

Az 1974-es év a felnõtt csoport számára is minden 
eddiginél nagyobb sikert hozott, eljutottak  a 
Tartományi Fesztiválra, Vajdaság legjobb tánccso-
portjainak rangos szemléjére.

A mûvelõdési egyesület 50 éve

Kispiaci Hírmondó                                     2016.  december                                                        5

Kispiaci Hírmondó 



Még átütõbb volt a siker az idõközben minõsítõ 
jelleget nyert Tartományi Fesztiválon 1975-ben, ahol 
a Fesztivál ezüst plakettjét szerezték meg. 
Az egyesület jelen volt a falu és a község mûvelõdési 
megmozdulásaiban, szorosan együttmûködött az 
Ifjúsági Szövetség Helyi Szervezetével.

Szervezetten fogtak hozzá a még fellelhetõ 
folklórkincs összegyûjtéséhez, megmentéséhez, 
közkinccsé tételéhez. A Kispiacon fellelhetõ 
balladákat és népdalokat éneklõ menyecskekórus az 
1975. évi Tisza-menti Zenei Szemle egyik leg-
eredetibb színfoltja volt. 

        Hagyományaink bemutatása

A hetvenes és nyolcvanas években a néptánc-
csoport sikere töretlen volt. Vendégszerepléseken 
bejárták a község falvait, és eljutottak Vajdaság 
számos településére. A szerbiai testvértelepülésekkel 
tartott kapcsolat által a magyar néptáncot 
megcsodálhatták Mala Planan  is   és a koszovói 
Prilužjen.

Rendszeres résztvevõi voltak a Gyöngyös-
bokrétának és az évente megrendezésre kerülõ 
szemléknek, amelyeken legtöbbször a rangos 
Vajdasági szintû megmérettetésig jutottak, amit  
számos arany-, ezüst és bronzplakett tanúsít.

Az  évek  múlásával  a  könyvtár  állománya   egy-
re szaporodott  az olvasók számával együtt, mígnem 
kinõtte azt a mai viszonylatban elképzelhetetlenül 
kicsiny helyiséget, amely könyvtárként funkcionált a 
kultúrotthon épületében, és az 1980-as évek elején 
átköltözött a helyi közösség épületébe, ahol a 35 m2-
es terem már sokkal optimálisabb feltételeket nyújtott 
a mûködéshez. 

Az 50 év alatt természetesen voltak hullámvölgyek 
is az egyesület életében. Sokszor harcot kellett vívni a 
puszta fennmaradásért, hisz anyagi eszközök híján az 
amatõr mûvelõdés se képes fennmaradni. Volt, 
amikor romokból kellett építkezni, mert a dicsõséges 
múltat megélt egyesületnek már csak árnyékai 
voltunk. De mindig voltak lelkes emberek, akik új 
erõvel és hittel újjáélesztették.   

Tagságunk ma 130 aktív tagot számlál, akik több 
szakcsoportban tevékenykednek. Legaktívabb a 
Rozmaring népdalkör  és a kézmûves mûhely.
 Gyermek néptánccsoportunk 2008-ban 
szervezõdött újra. 

       Hajdújárás, 2010 
Néhány igazán sikeres év után, amit a  Kõke-

táncon elért második és harmadik helyezések bi-
zonyítanak, a csoport felbomlott, megmaradt tagjai a 
horgosi Gubanc táncegyüttesbe olvadtak be. Idén 
szeptemberben  újraszerveztük a néptánccsoportot  és
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és az alapoktól kezdtünk újra építkezni a leg-
kisebbekkel, az óvodásokkal és az iskola legfiatalabb 
tanulóival. 2009-ben sikerült több nagyszabású 
rendezvényt hagyományteremtõ útjára indítanunk. 
Ezek: a farsangolás, Községi gyermek néptánc-
csoportok találkozója, Fénykút hagyományápoló 
élménytábor, Benedek Elek népmesemondó verseny, 
néptáncosok találkozója, hagyományos disznóvágás 
és disznótor. 2011-ben  indítottuk el a Szépen 
magyarul, szépen emberül szavalóversenyt és a Lázár 
Ervin prózamondó versenyt, 2015-ben az olvasási 
versenyt.

Évente két alkalommal tartunk nagyszabású 
kézmûves foglalkozást, a kreatív húsvéti és adventi 
kuckót, amely nagy népszerûségnek örvend a 
gyerekek körében. 

Kõketánc, Becse,  2013 
Egyesületünk fennállásának 50. évfordulója 

jegyében Dallal a barátságért mottóval idén 10. 
alkalommal szerveztük meg a Nemzetközi népzenei 
találkozót, amelyre meghívást kaptak mindazok a 
községi és környékbeli, valamint magyarországi 
mûvelõdési egyesületek és népdalkörök, amelyekkel 
egész évben szoros az együttmûködésünk.

Csoportvezetõkkel, 2016. október 29.
10. nemzetközi népzenei találkozó

Szintén az 50. évforduló jegyében zajlott az 5. 
Gyermek néptánccsoportok találkozója is, amelyen 
részt vett a horgosi Bartók Ifjúsági Néptáncegyüttes, a 
Fülemüle leánykórus, a martonosi Testvériség 
Mûvelõdési Társulat Gyöngyvirág, a ludasi Ludas 
Matyi ME Libabál, az oromhegyesi Petõfi Sándor ME 
Futrinkák, a királyhalmi Petõfi Sándor ME Pitypang, 
a tóthfalusi Fehér Akác ME Virgonc és a kispiaci 
Jókai Mór ME Fürge lábak néptánccsoportja.

 Gyermek néptánccsoportok találkozója,
2016. október 30.

Egyesületünk 2015-ben megkapta Magyarkanizsa 
község legrangosabb nyilvános elismerését, a Pro 
Urbe díjat.
 Több éve zajlanak munkálatok a Kultúrotthon 
épületén, de még sok dolog vár  felújításra.  
Igyekszünk a pályázati lehetõségeket kihasználni. A 
Tartományi Nagyberuházási Alap segítségével 2009-
ben sikerült a konyhát és a szanitáris részt felújítani. 
2010-tõl az idei évig több fázisban cseréltük ki a 
nyílászárókat az épületen. Ebben a munkában sok  
segítséget kaptunk Kispiac Helyi Közösségtõl, 
Magyarkanizsa önkormányzatától és az idei évben a  
Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és 
Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság-
tól. A székek cseréje is több fázisban történt a tar-
tományi titkárságok és a Magyar Nemzeti Tanács által 
jóváhagyott eszközökbõl. 

Egyesületünk szerény feltételek mellett dolgozik. 
A vezetõség és a tagság lelkes munkájának és 
kitartásának köszönhetõ, hogy munkánk folyamatos.
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A kispiaci Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület 
Rozmaring népdalköre 1996-ban alakult, idén 
ünnepelte 20. évfordulóját. Megalakulása óta 
folyamatosan mûködik. Tagjai kapcsolatokat 
építenek határokon innen és túl.  Szoros 
együttmûködést ápolnak Vajdaság számos 
mûvelõdési egyesületével, de a határokat átlépve a 
nagymágocsi, földeáki, zsombói és forráskúti 
népdalkörökhöz is õszinte barátság fûzi õket. 
Fellépéseik száma meghaladta a 350-et.  Rendszeres 
részvevõi a falunkban és községünk területén 
megrendezésre kerülõ mûvelõdési programoknak. 
2009-ben elsõ ízben vettek részt a Kedves édesanyám 
elnevezésû minõsítõ versenyen, amelyet a Magyar 
Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek 
Szövetsége hirdetett meg. Térségi szinten dicséretes 
fokozatot értek el.  2013-ban a Magyar Országos 
Nyugdíjas KI MIT TUD döntõjén Arany fokozatot 
kaptak. 2014-ben, a Csókán megrendezett Magyar 
Nemzeti Népdalkórus Fesztiválon Országos ezüst 
minõsítést értek el. 2016. szeptember 24-én, szintén 
Csókán sikerült megtartaniuk az Országos ezüst 
minõsítést. Minden évben ott vannak a vajdasági 
magyarok legrangosabb népzenei szemléjén, a 
Durindón. Részesei az arató ünnepségeknek, szüreti- 
és falunapoknak. Hosszú lenne felsorolni mindazt a 
33 települést határon innen és túl, ahol már hallatták 
hangjukat, öregbítették szülõfalujuk hírnevét.

Tevékenységükkel kapcsolatban a  Magyar Szó, 
Családi Kör, Kispiaci Hírmondó, Új Kanizsai Újság 
közölt írásokat, de több alkalommal készült velük 
rádió és TV-interjú is.

A népdalkört megalakulásakor szakmailag 
Szöllõsy Vágó Veronika segítette. Õt Brezovszki 
Eszter követte. A több mint egy évtizedes munka nem 
hozta meg a várt eredményt. A jó énektanuláshoz jó 
zenetanárra volt szükség, akit a zentai Pásztor Klára 
nyugalmazott zenetanár személyében találtak meg.

Klára tanárnõ a népzene alapos ismeretében a zentai 
csoportja mellett felvállalta a kispiaci népdalkör 
vezetését is. Több mint hét éve dolgoznak együtt. 
Asszisztensével, Balla Jánossal egyre ered-
ményesebben csiszolgatják a kispiaci népdalénekes 
lányok és asszonyok hangját. Tanúsítják ezt az utóbbi 
évek minõsítõin elért eredményeik.

Évente két-három alkalommal   teadélutánt is 
rendeznek, amelyek lehetõséget nyújtanak  a 
nyugdíjasoknak is egy kis kikapcsolódásra, 
szórakozásra. Eddig huszonhat alkalommal sikerült 
ezt megszervezniük a Kultúrotthonban, ahol a 
vendégek közremûködésével rövid mûvelõdési 
mûsorral is színesíteni tudták a délutánt. Az 
egyesületek közötti jó kapcsolatnak köszönhetõen 
eddig 88 alkalommal tettek eleget teadélutáni 
meghívásoknak községen belül és kívül. 

A népdalkör tagjai aktívan tevékenykednek a 
hagyományápoló szakcsoportban is. Minden évben 
részt vesznek az oromhegyesi Gazdag Ág hagyo-
mányápoló szemlén, amely tematikus kiállítással 
párosul. Idén 20. alkalommal voltak részesei ennek a 
rendezvénynek. A szemlén 2001-ben I. helyezést 
értek el. Ennek eredményeként meghívást kaptak 
Budapestre, Ferencvárosba, ahol  szabadtéri 
színpadon léphettek közönség elé. Abban az évben  
Harang csendül, ének zendül volt a szemle mottója.  A 
kispiaci csapat gyõzelmét egy Böröc Verona által 
elmondott  archaikus népi  ima hozta meg, amely még 
nem jelent meg nyomtatásban. 

2012-ben az elsõ helyet az oromhegyesi csapattal 
osztották. A szemle mottója abban az évben  
(Elfelejtett) férfimunkák Szent György és Szent 
Mihály napok között. A kispiaci csapat témája a 
vályogvetés volt. 
                            

A Rozmaring népdalkör 20 éve

  Gazdag Ág, 2013

 IX. Nemzetközi népzenei találkozó
Kispiac, 2015.
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2016-ban a mottó Béres élet, cselédsors volt. A 
kispiaci csapat a summásokat kapta témául. Ismét 
sikerült elsõ helyezést elérni, amit ezúttal a tornyosi 
csapattal osztottak meg. Ez azt jelenti, hogy a 
csapatok felváltva, hat-hat hónapig birtokolhatják a  
színes szalagokkal díszített Gazdag Ágat. A kispiaci 
csapat 2016. november 5-én a tornyosi népzenei 
találkozón vehette át  megérdemelt jutalmát a 
vendéglátóktól.

A népdalkör tagjainak közremûködésével a 
hagyományos disznóvágás és disznótor is megren-
dezésre került több alkalommal.

Rendszeresen részt vesznek a nemzeti ünnepeink 
alkalmából tartott megemlékezéseken. 

A csoport minden tagja nagyon  aktív. Ott 
segítenek, ahol szerteágazó munkájukra szükség 
mutatkozik. Több munkaakción is részt vettek. Ha 
kellett, takarítottak a rendezvények elõtt, székeket 
festettek át, szék- és padpárnákat szabtak–varrtak, 
kerítést festettek. Falunap alkalmával több száz 
palacsintát és lángost sütöttek. Rendszeresen részt 
vesznek a Caritas szeretetszolgálat gyûjtési 
akcióiban.

Kovács Mária

Hosszú ideig kellett várni, amíg az 1960-as 
években épült Kultúrotthonunk végre teljes 
egészében új köntöst ölthetett magára.

A pályázati források függvényében a 
munkálatokat két fázisban végeztettük. 2015-ben 
a Tartományi Ifjúsági és Sport Titkárság írt ki 
pályázatot a mûvelõdési otthonok felújítására. 
Ezen a pályázaton 200.000,00 dinárt nyertünk, 
ami töredéke volt a pályázati összegnek, és csak a 
helyi közösség támogatásával sikerült a keleti és 
déli oldalt befejezni. 

Idén júniusban a Tartományi Oktatási, 
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti 
Kisebbségi–Nemzeti Közösségi Titkárság írt ki 
pályázatot, amelyen egyesületünk sikerrel 
szerepelt, 970.000,00 dinárt nyertünk a 
munkálatok második fázisára. A közbe-
szerzésekrõl szóló törvény értelmében ki kellett 
írni a pályázatot a munkálatokra, amelyet a 
szabadkai YUMOL építõvállalat nyert meg, 
ennek értelmében ez a vállalat volt a munkálatok 
kivitelezõje. Augusztus-szeptember folyamán 
sikerült elvégezni a hõszigetelést és a nemes 
vakolattal való burkolást a Kultúrotthon északi és 
nyugati oldalán, betonjárda került az épület déli, 
nyugati és északi oldalára, valamint egy bejárati 
ajtó és három ablak cseréjére került sor.

Sok év után kinézetre egy kellemes színû, 
esztétikus külsõt kapott a kultúra háza, amire 
nagyon büszkék vagyunk, hisz nagyon sok 
munkánk van benne, ami a laikus szemlélõ 
számára nem látszik. Sárkány Dóra

Kultúrotthonunk új arca

...ilyen lett

Ilyen volt...
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Alsó sor:      Csernyák Ilona hitoktató, Visnyei Zsófi, Szabó Fanni, Szabó Nettina, Dózsai Adél, Jakus Alekszandra, 
                  Csõke Melinda tanítónõ, 
Középsõ sor: Szarvas Áron, Nagy Ádám,  Szenci Bence, Ágoston Bálint, Beszédes Szebasztián, Kovács Szebasztián.
Felsõ sor:     Koleszár József állandó diakónus, ft. Széll József, Ágoston Ervin kántor

1. sor: ft. Széll József, dr. Pénzes János püspök, Mirko Štefković püspöki titkár
2. sor: Domonkos Anna, Benedek Flóra, Kovács Laura, Vágó Lili
3. sor: Koleszár József állandó diakónus, Nagy Torma Zsuzsanna, Kórász Natália, Csongradac Zonett, Gyarmati Patrik,          
         Kurfis Éva, Sárkány Krisztina
4. sor: Böröc Bálint, Tornai Tamás, Nagy Torma Vince, Oroszi Dominik, Zsoldos Norbert, Papp Szabolcs, Szabó  
          Szabolcs

ELSŐÁLDOZÓK

BÉRMÁLKOZÓK
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Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, ott 
ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy falu. 
Ennek a falunak egy óvodája, iskolája, bennük sok-sok 
okos gyerek, akik mindannyian nagyon szerették a 
mesét. Voltak közöttük szerencsésebbek, akiknek 
minden este szebbnél-szebb meséket mondtak el a 
szüleik, de akadtak olyanok is, akik hiába vágytak rá, 
soha nem kaptak álomba ringató mesét. Egy szép 
napon kihirdették a faluban, hogy mindannyian, akik 
szeretnének Meseország kapuján egy csodás 
birodalomba belépni, megtehetik azt, de bizony ehhez 
próbák sorozatát kell kiállniuk. Jöttek is a jelentkezõk, 
kislányok, kisfiúk, nagylányok, legények, s miután 
kiállták a próbákat, kinyílt Meseország kapuja, s 
beléphettek rajta. A kapun túl ott mosolygott rájuk az 
alma a fáról, szólt hozzájuk a szõlõ, csengett a barack, 
tündérekkel, vasorrú bábákkal, hétfejû sárkányokkal 
találkoztak, az úton ott lépkedett mellettük 
hétmérföldes csizmájában az óriás, messzirõl látták az 
arany és ezüst erdõ csillogását. Vonzotta õket ez a 
csillogás, gondolták, megnézik közelebbrõl.  Mentek, 
mendegéltek, míg a sûrû erdõ közepébe nem értek. 
Egyszer  csak  hang  ütötte  meg  a  fülüket: 

–Hol jártok erre, ahol a madár sem jár?  Megijedtek a 
hang hallatán, hisz nem láttak senkit. De mikor 
megpillantották az egyik fa mögül kilépõ szépséges 
tündért, elszállt a félelmük. 

Szabó Nettina 4. osztály, Bájoska és Borzaska–meseillusztráció

–Meséért jöttünk Meseországba – felelték kórusban. 
Sok-sok meséért! Mi szeretnénk lenni a mesék tudói!
–Ha csak ennyi a kívánságotok, ezt könnyen 
teljesítem! – mondta mosolyogva a tündér.–Elvezetlek  

A horgosi Kárász Karolina Általános Iskola Móricz Zsigmond kihelyezett tagozatán a 2015/2016-os tanév végén 22  
végzõs tanuló intett búcsút Kávai Andor osztályfõnöknek és az általános iskolás éveknek: 
Benedek Flóra,  Böröc Bálint,  Csongradac Zonett,  Dékány Denisz,  Domonkos Anna,  Gyarmati Patrik, Horvát Bence,  
Huzsvár Adrián,  Kenyeres Noémi,  Kórász Natália,  Kovács Laura,  Kurfis Éva,  Nagy Torma Zsuzsanna,  Nagy Torma 
Vince,  Oroszi Dominik,  Papdi Nándor,  Papp Szabolcs,  Rövid Leticia,  Sárkány Krisztina,  Tornai Tamás,  Vágó Lili,  
Zsoldos Norbert. 

BALLAGÓKBALLAGÓK
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benneteket a mesét termõ fához, ott mindannyian  
elvehettek egyet-egyet a levelébõl, mert ez olyan 
csodás fa, minden levele egy mesét rejt. Otthon 
tegyétek a fejetek alá egy éjszakára, és reggel mire 
felébredtek, egy mesével lesztek gazdagabbak. Így is 
tett. Elvezette õket a mesét termõ fához, a gyerekek 
kiválasztottak egy levelet maguknak, és óvatosan a 
zsebükbe csúsztatták. Megköszönték a tündér 
jóságát, és elindultak haza. Másnapra mesemondó 
versenyt hirdettek a falujukban. Este szépen a 
párnájuk alá tették a mesefa levelét, és halljatok 
csodát, reggelre mindannyian  csak úgy fújták a 
szebbnél-szebb meséket!

Teljesen elvarázsolták velük a többi gyereket, de 
még a felnõtteket is!

Õk pedig örök idõkre a mesék tudóivá váltak. S 
hogy kik voltak azok, akik Meseországból ezeket a 
csodálatos meséket elhozták nekünk? Elárulom 
nektek: negyvenhatan járták be Meseország 
birodalmát, s közülük a legügyesebbek õk voltak: 
óvoda: Bosznai Zsóka, Nagy Torma Anna, 1. osztály: 
Sárkány Enikõ, Majoros Petra (Csantavér), Kozma 
Kitti (Csantavér), 2. osztály: Mondom Klementina, 
Polákovics Anita, 3. osztály: Kávai Réka, Sáfrány 
Barbara, 4. osztály: Szabó Fanni, Szabó Nettina, 
Dózsai Adél, Beszédes Szebasztián, 5. osztály: 
Vojnák Barbara, Bíró Virág, 7. osztály: Dózsai Evelin, 
Dobó Petra, 8. osztály: Szenci Rita, kisegítõ tagozat: 
Szûcs Emese.

Akik a mesékhez a legszebb rajzokat készítették:
Óvoda: Bosznai Zsóka, Kis Kovács Máté, 1. osztály: 
Körmendi Emese, Fodor Inez, 2. osztály: Mondom 
Klementina, Gárgyán Timea, Brindza Luca, 3. 
osztály: Kávai Réka, Berényi Dominika, 4. osztály: 
Szenci Bence, Dózsai Adél, Szabó Fanni, Szabó 
Nettina, Lázár Bálint (Magyarkanizsa), kisegítõ 
tagozat: Varga Krisztián, Brindza Csaba, 6. osztály: 
Dobó Nikoletta.

                         A rajzpályázat díjazottai
Sárkány Dóra

A mese nagyon fontos a gyermek életében. Elsõsorban 
azért jó mesélni, mert együtt vagyunk a gyermekünkkel. 
Ezeket a meghitt pillanatokat nem lehet évek múlva 
bepótolni, és csak rövid ideig tart az idõszak, amikor a 
gyermek még igényli, hogy meséljünk neki. A televízió, 
vagy bármelyik más média által közvetített mesefilmek 
soha nem pótolhatják a fejbõl mesélés vagy könyvbõl 
olvasás élményét. A rajzfilmnél a gyerek kész képanyagot 
kap, nem kell hozzá fantázia, csak szem. Míg ha olvasunk 
neki, elképzeli a mese cselekményét, a szereplõket. 
Bármilyen félelmetesnek is tûnik egy olvasott vagy fejbõl 
elmesélt mese vagy szereplõje, a gyerek a képzeletében 
mindent olyannak teremt meg, amit képes feldolgozni. A 
mesékben óriások, törpék, vasorrú bábák vannak, 
levágják a sárkány fejét, de csak annyira lesz félelmetes 
egy szereplõ, amit a gyerek el tud fogadni. Viszont  a 
készen kapott rajzfilmek sokszor félelmet váltanak ki 
belõle, hiszen a képanyagot nem az õ fantáziája alkotta 
meg, hanem az, aki megrajzolta. Gyakori, hogy ilyenkor 
felriad éjszaka, esetleg felsír álmában, vagy nem hajlandó 
egyedül aludni. Ezek legalább látható jelei  félelmének, 
de sokszor nem is tudja szavakba önteni szorongását. Az 
egyik legnagyobb merénylet a gyerekünk ellen a néhány 
hónapos korban való tévénézetés. Ha be van kapcsolva a 
tévé, a gyerek természetes érdeklõdésének köszönhetõen 
figyel.Tekintete rátapad a képernyõre, hisz színes, mozog 
a kép és hangok jönnek ki belõle.  A szülõ nyugodtan tud 
dolgozni akár órákat is, a gyerek elvan egyedül a tévével a 
szobában. Viszont az állandó, másodpercenkénti vil-
lanások, színváltások, erõs hangok túlságosan terhelik az 
idegrendszerét. Sokan nem is gondolják, hogy a ké-
sõbbiekben a figyelem-koncentráció hiánya milyen sok 
esetben a korai és nagyon gyakori tévénézésre vezethetõ 
vissza. A kereskedelmi csatornák sok új csatornát hoznak 
létre, ahol a nézettség a fontos, nem a minõség. Létrejött 
tévécsatorna kifejezetten a babáknak is. Ha a szülõk 
tisztában lennének, mennyire károsan hat a gyerekükre, 
soha nem kapcsolnák be nekik. A gyerek figyelmét sok 
minden mással le lehet kötni a tévén kívül. Lehet 
idõigényesebb, de sokkal bensõségesebb. Meséljenek, 
beszélgessenek, játsszanak együtt sokat! A társa-
dalomnak, amelyben élünk, lelkileg kiegyensúlyozott 
gyerekekre és felnõttekre van (lenne) szüksége. Elõdeink 
sokkal szerényebb körülmények között éltek, kisebbek 
voltak az igényeik is, de sokat volt együtt a család, volt 
idõ a beszélgetésre, a közös játékra, a közös munkára. 
Sokkal kiegyensúlyozottabbak és boldogabbak voltak.  
Igaz, nem tudták meg másodperceken belül, hogy mi 
történik a világ másik felén, de a ma embere sem lett 
boldogabb attól, hogy tudja…

     Sárkány Dóra
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Néhány gondolat a
mese apropóján…



Mosolygó színek, mosolygó érzések. Az ember 
lelkét megérintik, ha belép kis óvodánkba, a kispiaci 
Százszorszép óvodába.

Azt hiszem, a legtöbb ember nagyon szereti a 
gyerekeket. Szívesen nézi, amint játszanak, vagy 
hallgatja folyamatos beszédüket, nézi csillogó 
szemüket, kifogyhatatlan energiájukat. A sok kis 
gyermek mind-mind egy új élet, egy új kezdemény, az 
élet megújulása. Szeretném, ha képeink bizakodással, 
reménnyel és büszkeséggel töltenének el mindenkit, 
mivel õk a jövõ, õk képviselik a folyamatosságot.

Õk az óvodások, akik önfeledten, biztonságban 
játszanak és szeretnék megélni a holnapot. Mi 
mindannyian azért dolgozunk, hogy legyen holnap, 
egy jobb holnap, amikor tiszteletben üdvözöljük 
egymást, mert megtettünk érte mindent. 

Tartalmas, sikeres évet hagyunk magunk mögött, 
hisz számos fellépés és akció van mögöttünk.

Májusban részt vettünk a Becsei Májusi 
Játékokon az Egyszer egy királyfi címû mesével, 
amellyel  szép eredményeket értünk el.

A 2015/2016-os évben az Együtt egymásért, egy 
tisztább jövõért akció keretében elnyertük a 
községünk legszebb óvodája címet. Vándordíjunk, a 
kis söprû az óvoda falát díszíti.

A zsinórlabda bajnokságon az iskola elõkészítõs 
gyerekek dobogós helyezést értek el, a  III. díjat 
szerezték meg. 

A nyár folyamán a Nemzetek fõzõversenyén a 
Together Ifjúsági Szervezet szervezésében pala-
csintát sütöttünk. Itt a szülõk, nagyszülõk valamint a 
Rozmaring népdalkör tagjai segítették munkánkat. 

A befolyt pénzösszeget óvodánk bútorzatának 
felújítására fordítottuk.

A nagyszülõk fogadására  november derekán 
került sor óvodánkban, amikor dallal, játékkal, 
versekkel kedveskedtünk az idõs embereknek.

December 6-án a Mikulás bácsi aprócska 
ajándékot hozott a cipõnkbe.

Adventi idõszakban mi is várjuk a kis Jézuska 
eljövetelét, minden nap gyertyát gyújtunk, és 
megnézzük, mit rejt az adventi naptár.

Idén õsszel részt vettünk a Miénk a város 
elnevezésû magyarországi internetes vetélkedõn. 
Nagy örömet szerzett mindenki számára, hogy ez által 
az óvodánk egy új játéksarokkal gazdagodhat. 

Tevékenységünk sikeressége nagymértékben a 
szülõk együttmûködésének és támogatásának 
köszönhetõ. A kispiaci óvoda dolgozói és gyermekei 
köszönetet mondanak mindazoknak a támogatóknak, 
akik anyagilag segítették akciónkat, a székek és 
asztalok megvásárlását:

Together Ifjúsági  Szervezet, Energomont vál-
lalat, szülõk, nagyszülõk, Rozmaring népdalkör 
tagjai, Kispiac Helyi Közösség, Vadászegyesület, 
Mini tejüzem, Gyöngyszemeink I.E.I. igazgatónõje

Rövid Ilona

„Sok kis ember, sok kis helyen miközben sok kis dolgot megtesz, megváltoztatja a világ arcát''
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November végén másodízben köszönthettük 
Kispiacon és környékén kocsordi Nagy Béla írót, 
költõt a romániai Élesdrõl. Mivel a látogatás 
idõszakában jeles események zajlottak környé-
künkön, így szombaton, november 26-án meg-
tekintette a Kocsonya fesztivált Oromhegyesen, és 
ugyanazon a napon a Hurka és kolbász fesztivált 
Adorjánon.

Vasárnap, november 27-én délután a Kultúr-
otthonban találkozott kispiaci ismerõseivel, 
barátaival, akik régi ismerõsként köszöntötték. 
Tollforgácsok címû verseskönyvének már készül a 
második kötete, ezekbõl a versekbõl olvasott fel maga 
a szerzõ, valamint Körmendi Gyöngyi versmondó és 
Kovács Mária.

Hétfõn, november 28-án részt vett a Rozmaring 
népdalkör énekóráján, ahol meghallgatta Pásztor 
Klára zenetanárnõ által megzenésített verseit.

Kedden, november 29-én délelõtt a kispiaci 
Tájházban tett látogatást, ahol a tulajdonos, Adamov 
Judit bõséges információt adva mutatta be egyik-
másik szobát, illetve a Tájházhoz tartozó kisegítõ 
helyiségeket. Vendégünk nagy megelégedéssel 
beszélt a tájházról, és ígéretet tett arra, hogy a jövõ 
nyáron egy kisbusznyi bihari magyarral (Bihar 
megyébõl) ellátogatnak ide, mert érdeme megte-
kinteni a bihari magyaroknak is.

Szintén kedden délelõtt megtekintette szerény 
könyvtárunkat, amit pozitívan értékelt, de nem csak a 
könyvállományt, hanem az ott õrzött emléktárgyakat, 
melyek néptáncosaink, népdalénekeseink munkáját, 
eredményeit dicsérik. „De jó lenne nálunk is 
hasonlókat látni! Örülök, hogy igyekeztek magyar-
ságotokat megõrizni, ezt bizonyítja mindaz, amit itt 
látok akár a vitrinben, akár a falra függesztve”-  
mondta,  mielõtt kiléptünk a könyvtárból.

Kedden délután Serfõzõ Veronika szervezésében 
a zentai Alkotóházban mutattuk be a Pupák úr igaz 
meséi címû könyvét. Szemelvények hangzottak el a 
szerzõ, valamint Serfõzõ Veronika és Kovács Mária 
tolmácsolásában.

Szerdán, november 30-án délután az oromi Petõfi 
Sándor könyvtár vendégei voltunk. A Petõfi Sándor 
Mûvelõdési Egyesület elnök asszonya, Kádár Judit 
köszöntötte a vendégeket, majd ifjú zenészpalánták 
mutatkoztak be: Papp Izolda (V. o. klarinét), Kovács 
Viktória (III. o. ének), Torma V. Laura (III. o. vers), 
Faragó Eliza (III. o. gitár). Ezek után egy nagyon 
kellemesen eltöltött kötetlen beszélgetés keretében 
versek hangzottak el a szerzõ, Bicskei István 
színmûvész és Kovács Mária közremûködésével. 

Az idei vajdasági látogatás apropóján született 
meg a következõ vers:

Kovács Mária

EGY ROMÁNIAI ÍRÓ, KÖLTÕ VAJDASÁGBAN

kocsordi Nagy Béla
VAJDASÁGBAN, 2016 ÕSZUTÓJÁN

1.  Van egy sarka a világnak, sokunknak még szívünk csücske, 
     Akkor is, ha a sorsunkra nem lehetünk mindig büszke.
     Végzet kezén játékszerek, a legtöbbször ez a sorsunk,
     A nagy kérdés: a Szülõföld, s az Akarat, hogy megmaradjunk.

2.  Bárhol járok (a) Vajdaságban, olyan mintha hazajönnék.
     Baráti kéz szíves szóval, s egyre több a kedves emlék.
     Kicsit olyan, mint Erdélyben, sz' gondjaink is hasonlóak.
     Rokon öröm, rokon bánat, és van értéke a szónak. 

3.  Most egy éve jártam erre, és úgy tûnik nem hiába, 
     Mert azóta sok-sok ember nyújtja kezét parolára. 
     És én vallom, hogy minden kéz, amit nyújtunk tisztességgel,
     Jöjjön bármi, nálam felér akármilyen szerzõdéssel. 

4.  S azt is hiszem, hogy az ember csak akkor tud jobbnak lenni,
     Ha a kezek nem hazudnak, és egymásért tudnak tenni.
     Mert kihívás igen sok van, s azt, hogy mit hoz ránk a holnap,
     Nem könnyû ám megjósolni, akkor sem, ha Fõ-fõ Jós vagy. 

5.  Egyvalami viszont biztos: hogyha egymást számon tartjuk, 
     S megkérdezzük: mi van véled, s tán kilincsed is lenyomjuk, 
     Akkor talán kicsivel több az esélyünk fent maradni,
     Ám de ehhez IGAZ SZÓ KELL, s magunknak se
                                                                         NEM HAZUDNI!

                                                                   Élesd, 2016. 11. 24. 
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Jó sorsom, no meg a véletlen hozta úgy, hogy 
megismertem valakit, akin keresztül egyre jobban 
betekintést nyertem egy vajdasági falu, Kispiac életébe.

Azt is a Sors kegyének tartom, hogy egy röpke év 
leforgása alatt kétszer is járhattam ebben a faluban Kovács 
Marika vendégeként, mint ahogy õ is volt már egyszer a mi 
vendégünk élesdi otthonunkban, és vélhetõleg még lesz is. 
Számomra igen fontosak ezek az oda-vissza való 
vendéglátások, kicsit visszahozzák gyerek- és ser-
dülõkorom szokásait. Akkor ugyanis a tisztességes magyar 
családoknál természetes dolog volt az oda-vissza 
vendégjárás annak minden örömével, izgalmával, 
törõdésével, netán fáradságával együtt. Megvallom: 
mindkét alkalommal szívesen jöttem, és jól is éreztem 
magam Kispiacon. Tetszenek Kispiac szép, tágas portái, 
igényesen megtervezett és felépített házai, melyeken 
meglátszik a gazdakéz. A mi erdélyi falvainkkal, 
házainkkal összehasonlítva bizony szembetûnõek a 
különbségek a kispiaci házak javára. Örömmel láttam azt a 
sok, kisebb-nagyobb boltot, üzletet, amelyek szintén 
jelzik, hogy Kispiacon a vállalkozói kedvvel sincsen 
különösebb baj, mint ahogy a gazdálkodóival sem. Még 
akkor sem, ha a földbõl, gazdálkodásból megélni nem is 
mindig leányálom, pláne akkor, ha a földmûvelési munkák 
terhe egyre inkább az öregedõ vállakat nyomja. Hogy ez 
miként lesz 20-30 év múlva, lévén hogy a fiatalok 
elvándorlása ott is “divat”, annak felvázolására nincsen 
kompetenciám. Mint a magyar kultúra iránt érdeklõdõ 
embernek általában, nekem is szívügyem a magyar falu 
közösségi és közmûvelõdési élete. Örömmel láttam, 
tapasztaltam, hogy Kispiacnak ebben a tekintetben sincsen 
miért szégyenkeznie. Bárcsak ugyanezt mondhatnám el a 
mi, magyarok által is lakott erdélyi településeinkrõl. Amint 
megtapasztaltam, a Jókai Mór nevét viselõ mûvelõdési 
egyesület igen sokrétû kulturális és hagyományõrzõ 
tevékenységnek a szellemi és materiális gazdája. Bár ha jól 
tudom, legtöbbször arrafelé is szegényes a közmûvelõdési 
“eklézsia” kasszája... 

Igen jónak és értelmesnek tartom a környezõ 
településekkel kialakított és ápolt közös összejöveteleket, 
teadélutánokat, más jellegû rendezvényeket. Bizony, 
ezeket is le lehetne koppintani ebben a mi távoli 
Erdélyünkben. A Rozmaring népdalkör tevékenységével 
mostani utam alkalmával ismerkedtem meg közelebbrõl, 
hétfõi próbájukon magam is részt vettem. Minden 
elismerésem az övék! Az énekkar vezetõjének még meg is 
ígértem, hogy “szerzek” nekik egy erdélyi testvér-
kapcsolatot is a már meglévõ anyaországi, kárpátaljai és 
felvidéki szálak mellé. Bízom benne, hogy szavamnak is 
tudok állni. Bárcsak egy kisbuszt is megígérhetnék nekik, 
mert azt hiszem, az is rájuk férne... 

Kispiac könyvtáráról és könyvtárosáról megint csak 
dicsérõleg kellene szólnom, mint ahogy a kispiaci 
Tájházról és annak létrehozójáról, fenntartójáról is. 
Állítom, mind Kovács Marika, mind Adamov Judit 
nagyszerû emberek, jó értelemben vett megszál-
lottságukról csak felsõfokon illik szólanom. Ha Isten is 
úgy akarja, jövõ nyáron, egy verõfényes szép napon 
mindkét helyre bekukkantunk jó páran innen Biharból. 
Némileg ismerve Kispiac tantestületének néhány tagját, 
azt hiszem, oda is dukál a köszönõ és köszöntõ szó. Nekem  
pedagógus az, aki a szakmai munkájához, hivatástudata 
mellé odateszi lelkének egy darabkáját is, legyen 
bármelyik korosztály elméjének a csiszolója. Százszor 
többet ér bármelyik mondai hõsnél, vagy felcicomázott 
mai üzletasszonynál. De azt a kispiaci embert is többre 
tartom bármelyik bankvezérnél, aki az elsõ szóra félre 
tudta tenni a mindennapi tennivalóját, és szinte jelképes 
összegért segített bennünket elfuvarozni ahová kellett ott 
jártamkor, legyen az Szeged, Zenta, Orom vagy más 
település. De annak is köszönettel tartozom, aki saját 
teendõit félretéve vitt el bennünket megmutatni Palicsot, a 
Monarchia hajdani gyöngyszemét. És ha már a 
köszönetnél tartok, nem hagyhatom ki azt sem, aki a 
kispiaci rendezvényeken rendre ott van, és megörökíti 
mindazt, amit csak  érdemes. De illetlenség lenne kihagyni 
azt a zenetanárnõt és segítõjét is, aki a saját idejébõl 
áldozva okít, tanít önzetlenül. Azt csak õ tudná 
megmondani, mennyi fáradságot vállalva.

Egy szó, mint száz, jó volt Kispiacon lenni, baráti 
kezeket megszorítani, új barátokat megismerni. És állítom, 
érdemes volt felkerekednem innen a messzi Biharból. 
Ismét nõtt kicsit a hitem az emberekben, még akkor is, ha 
leginkább a magamfajta, egyszerûbb embereket látom ott a 
rendezvényeken. Isten a tudója, hogy miért inkább õk 
tartják fontosnak azokat...

Adja Isten, hogy minden jóérzésû kispiaci embernek 
legyen boldog, békés karácsonya, valamint egészségben 
és szép, értelmes dolgokban bõvelkedõ új esztendõje! 

Élesd, 2016. december 2. 
kocsordi Nagy Béla

Kispiacról...szalacsi szemmel
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Bakó Ferenc és
Sárkány Anetta
2016. 05. 14.

Böröc Nándor és Raffai Andrea
2016. 07. 04.

Korom Zoltán és  Geniæ Dianna 
2016. 07. 23.

Márki Zsolt és
Ágoston Anikó
2016. 05. 28.
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Tornai Rolandnak és
Rózsikának
ZSÓFIA

2016. 01. 05.

Gyalus Árpádnak és
Klaudiának

GERGÕ
2016. 01. 14.

Nagy Tamásnak és
Ritának
LILLA

2016. 01. 15.

Bányai Ferencnek és Katona Krisztinának
TAMARA
2016. 01. 12.

Sörös Ervin és
Dobó Mónika
2016. 09. 10.

Fodor Denis és
Kiss Julianna
2016. 08. 13.



Beszédes Attilának és
Szabinának

DENISZ
2016. 11. 28.

Polákovics Róbertnek és
Izabellának

LILLA
2016. 02. 29.

Domonkos Lórándnak és
Renátának
BIANKA

2016. 04. 26.

Szabó Hangya Arnoldnak és
Krisztinának
OLIVÉR

2016. 05 12.

Lakó Gábornak és
Zsámboki Csillának

REBEKA
2016. 05. 27.

Márki Zsoltnak és
Anikónak
JÁZMIN

2016. 08. 02.

Szabó Krisztiánnak és
Jolánnak

DOMINIK
2016. 04. 30.

Kovács Zoltánnak és
Liviának
HANNA

2016. 08. 24.
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Domonkos Krisztofernek és
Ürge Reginának

ÁRON
2016. 08. 22.
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Ez év februárjában egy újabb magyarországi 
falu, a Gyõr melletti Ikrény vált Kispiac testvér-
településévé. A megállapodást Kispiac Helyi 
Közösség részérõl Szarapka Ede elnökhelyettes  
írta alá, Ikrény település részérõl Németh Tamás 
polgármester.

A találkozóra és a szerzõdés aláírására a 
kispiaci tájházban került sor. 

 A hétezer éves múltra visszatekintõ 
település, Ikrény talán a legdinamikusabban 
fejlõdõ falva a Rábcatorok térségnek. 
Lakosainak száma 1850 fõ. A falu teljesen 
közmûvesített, az útfelújítások és a közterületek 
szépítése, bõvítése folyamatos.

Az új építési-telek kialakítása, a nemzetközi 
szintû rendezvények befogadására is alkalmas 
sport- és szabadidõközpont építése, a temetõ 
bõvítése mind azt mutatják, hogy Ikrény nagy 
léptekkel folytatja fejlõdésének útját. 

A számos egyéni vállalkozó mellett nagyobb 
üzemek is képviselik a gazdasági életet. Két 
nagyobb asztalosipari- és két nagy mezõ-
gazdasági üzem foglalkoztatja Ikrény és a 
környezõ települések dolgozóinak egy részét.

A helyiek összefogását dicséri a 93'-ban az 
Ikrényi Templomért Közalapítvány segít-
ségével megépített új katolikus templom, mely 
ma is Ikrény egyik büszkesége.

Civil szervezetekben sem szûkölködik ez a 
kis település, az Ikrényi Ifjúsági Egyesület 
(IKIFE) a fiatalokat, az "Nefelejcs" Nyugdíjas 
Klub az idõs korosztályt fogja össze. 

A település biztonságát a helyi polgárõr-
egyesület tagjai õrzik.

Horgászegyesület is mûködik a faluban, 
mely az Ikrényi horgásztavat gondozza. Sajnos 
az itt lakó gyerekek majdnem fele gyõri 
iskolákba jár, de így is 8 osztályos általános 
iskola mûködik a településen és a 60 fõs óvoda 
is teljesen kihasznált.

A folyami hordalékra épült község 
turisztikai értékei között említhetjük a Rába 
folyót és annak holtágát. A Rábát gyönyörû 
galériaerdõk szegélyezik, uralkodó fafajai a 
nyár és a fûz. A holtág a horgászatot kedvelõk 
paradicsoma. Rába és a Rábca által határolt 
település a kerékpározást kedvelõknek is 
feledhetetlen természeti környezetet ígér, s 
kitáblázott útvonal segíti a túrázókat. A 
folyóvizek jellegzetes – védelemre érdemes – 
növényvilága mellett a mesterségesen 
kialakított 15 ha vízfelületû tó mindazoknak 
kellemes szórakozást nyújthat, akik a fürdõzés, 
vízisízés és szörfözés kínálta kikapcsolódást 
szeretnék választani. 

Ikrény mûemléki épülete a Merán kastély, 
hajdan kolostor, mely jelenleg hasznosítatlan, 
felújításra vár, valamint a kastély melletti 
urasági kápolna. Itt található az ikrényi címeren 
szereplõ boltíves kapu is.

Internetes forrás: 
                       Sárkány Dóra

www.ikreny.hu

Újabb testvértelepüléssel gazdagodott falunk



Dobó Károly és Juhász Ilona  1956. november 7-
én esküdtek örök hûséget egymásnak. Idén 60 éves 
házasok.
 

A Dobó házaspár lakodalmának idején régi szép 
szokás szerint, a võfély hívta meg a vendégeket.  
Lakodalmi elõkészületekhez tartozott a tésztagyúrás, 
az aprósütemények és a fonott kalács elkészítése, 
sütése. 

Autók helyett a fehér szalagokkal díszített fiákerek 
sorakoztak a vendéglátó házánál. Sátoros lakodalmak 
akkor még nem voltak.

A menyasszonyos háznál a bútorokat kipakolták 
megfelelõ száraz helyiségbe, és annyi vendéget 
hívtak, ahányan kényelmesen elfértek a két szobában. 
A mintegy harminc személy a legközelebbi 
családtagok voltak, akik a lakodalom elõtti napon, 
családonként egy pár tyúkot vittek, és segítettek azok 
felpucolásában. A liter bort is szokás volt vinni, de az 
nem került az asztalra. Ebbõl a finom nedübõl 
kínálták meg egymást, vagy a kocsisokat, de az úton- 
járók is kaptak abból és esküvõ után a templom elõtt 
beszélgetésbe elegyedett vendégek.

Azon a napon nagyon hideg, esõs idõ volt.
Vendégváróra fonott kalács és sütemény, szódavíz 

és bor volt az asztalon. Ebédre és vacsorára tyúk-
húsleves, birkapaprikás lett feltálalva. A kétfogásos 
vacsora után felszolgálták a vendégek vitte szebbnél 
szebb tortákat. Abból bizony adtak kóstolót nem csak 
egymásnak, hanem a szakácsoknak is. 

A võlegényes háznál is kikerültek a bútorok két 
szobából és az elõszobából.  Náluk  is  a legközelebbi 

AKIKNEK MEGADATOTT A GYÉMÁNT ÉVFORDULÓ

GYÉMÁNT ÉS ARANY ÉVFORDULÓK
A  2016-os esztendõben egy házaspár gyémánt, hat pedig aranylakodalmat ünnepelhetett.

Gyémántlakodalmat ültek:    Dobó Károly és Juhász Ilona. 

Aranylakodalmat ünnepeltek:   Szarvas Sándor és Krekuska Jolán,
   Biacs Ferenc és Barta Matild/Erzsébet,
   Hajbel Dénes és Bencsik Erzsébet,
   Püspök Jenõ és Ökrös Mária,
   Sárkány Dénes és Huzsvár Teréz,
   Vörös Frigyes és Pósa Valéria.

A házaspárokkal való beszélgetés lényege mindenkor az, hogy szokásainkat, hagyományainkat fel-
villantsuk, visszahozzuk a múltból azért, hogy a ma embere is megismerje õket. Ezekben a hosszú életutakban 
meghúzódnak a szép és kevésbé szép napok, az öröm és a bánat, amelyek elevenen élnek mindannyiukban.

Köszönettel tartozom azoknak, akik az együtt töltött évekrõl vallottak.
Kovács Mária
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rokonok voltak jelen. A vendégeket Ágoston István és 
zenekara szórakoztatta.

Az esküvõi szertartást Német Béla plébános 
celebrálta. Az esküvõ után a menyasszony võfélye, 
Kovács/Jurgács Jenõ és a võlegény võfélye, Dobó 
Béla átadták a lelkipásztornak a borosüvegen lévõ 
kerek fonott kalácsot.

A menyasszonynézõk is összeszaporodtak, mire a 
vendégek és a võlegény hazaértek a menyasszonnyal. 
A hideg idõ és a sáros udvar ellenére az új pár táncolt a 
menyasszonynézõknek, akiket aprósüteménnyel meg 
is vendégeltek. 

Éjfélkor megtörtént a menyecsketánc. Abban az 
idõben  nem volt szokás pénzért táncolni.

Nászajándékként  a menyasszony a násznagyától 
egy szentképet kapott, amit szokás szerint a dupla ágy 
fölé helyeztek. Kapott még 6 tányért, esernyõt, 
esõkabátot, kancsót, 6 poharat és egyéb apróságokat. 
A võlegény a násznagyától húsdarálót, a többi 
vendégtõl 6 fehér porcelán tányért, boros és pálinkás 
poharakat és egyebeket kapott. Nem volt szokásban a 
nagy ajándékozás.

Két gyermekük született, Erika (1958) és Edit 
(1965). Erika iskoláit Kispiacon és Szabadkán 
végezte. Miután az egészségügyi középiskolát 
befejezte, férjhez ment a horgosi Kovács Vilmoshoz. 
Magánvállalkozók lettek. Egy fiuk született, 
Szabolcs. Szabolcs születése után elhunyt Ica néni 
édesapja, Juhász János. Szabolcs feleségével, 
Annával kispiaci lakos lett. Nekik 2015-ben 
megszületett a kisfiuk, Kristóf, így a Dobó házaspár 
ma már nem csak nagyszülõ, hanem dédszülõ is.

Edit az elemi iskolát Kispiacon és Horgoson, a 
pedagógiai középiskolát Szabadkán, az Óvónõképzõt 
Újvidéken, az egyetemet Szegeden fejezte be. Miután 
házasságot kötött a kanizsai Faragó Rudolf jogásszal, 
Szegedre költöztek. Mindketten munkaviszonyban 
vannak. Egy kislányuk született, Vivien, aki apja 
nyomdokaiba lépve szintén a jogi egyetemen szerzett 
diplomát.

Vivien születésekor a Dobó dédi már nagyon 
beteg volt. Edit el is hozta a babát megmutatni. Az 
örömhírt a betegnek a mellette lévõ orvos, dr. Cseh 
Sándor közölte. A hír hallatán a nénike már szólni 
nem tudott, de két kezét összetette: „Hála Istennek”, 
volt ez a kézmozdulat. Edit hiába mutatta neki kicsi 
dédunokáját,  a beteg már nem reagált rá. 

Dobóék nyugdíjazásuk után se tétlenkedtek, 
magánvállalkozásba kezdtek. Üdítõitalokat gyár-
tottak, több munkást is foglalkoztattak. Manapság 
viszont már valóban a nyugdíjas éveiket élik.

A 60. évfordulót november 7-én családi körben 
ünnepelték meg. Gyerekeiktõl a hatvan szál rózsa 
mellé egy mini fehér fiákeres fogatot is kaptak 
emlékeztetõül arra, hogy szüleik fiákeres meny-
asszony és võlegény voltak. 

A hónap közepén egy újabb családi ünnepre került 
sor: november 16-án Karcsi bácsi 89. születésnapját 
ülték meg.

E szép ünnepek kapcsán mit is kívánhat a 
Tollforgató? A mindennapok taposómalmához erõt, 
egészséget, békességet. A még elõttük lévõ együtt 
töltött  évekre,  Isten  áldását.

Kovács Mária
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50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓT ÜNNEPELTEK

Szarvas Sándor és Krekuska Jolán
1966. március 29-én esküdtek. 5050Püspök Jenõ és Ökrös Mária

1966. október 15-én esküdtek.
Püspök Jenõ és Ökrös Mária

1966. október 15-én esküdtek.
Püspök Jenõ és Ökrös Mária

1966. október 15-én esküdtek.



 A t e s tvé rem,  B iacs  Fe renc  é s  Bar t a  
Matild/Erzsébet lakodalmakor, 1966. május 28-án, 
emlékezetem szerint szinte egész nap borongós idõ 
járta, kora délelõtt pedig megnyíltak az ég csatornái és 
ömlött az esõ, nagy lett a sár. A hiedelem szerint 
esküvõre menetkor rossz jel, ha esik az esõ, mivel azt 
jelenti, hogy a menyasszony sokat fog sírni életében. 
Viszont, ha a vacsora ideje alatt vagy utána esik, az 
már a gazdagság jele! A fiatalok a hiedelem jobbik 
részét kapták meg!

A lakodalmas virágokat az apácák készítették 
Kanizsán. Biztosan tudom, hogy  a vendégvirágok 
költségeit 1962-ben  még a koszorúspárok fedezték.  
Hogy ez a régi hagyomány mikor szûnt meg, arról 
nincsen tudomásom. A lakodalom elõtti napon a 
koszorúspárok feldíszítették a sátrat és a võfélypálcát. 
Az a hagyomány is beleveszett az idõ homályába, 
hogy a lakodalmi ebédnél és vacsoránál a 
koszorúspárok szolgálták föl az étkeket. Õk csak 
akkor ültek asztalhoz, miután a kedves vendégek túl 
voltak az étkezésen.

A szépen feldíszített lakodalmas sátor a hátsó 
udvarban volt felállítva. Az asztalokon vendégváróra 
fonott kalács, aprósütemény, bor és szódavíz volt 
felrakva. Ebéd és vacsora elõtt a rövidital pálinka 
volt. A szakácsok Varbai Anci néni és kis csapata, a 
paprikásfõzõ  pedig  Sárkány  Illés  bácsi  volt.
Mire megérkeztek a vendégek, az udvart  betöltötte  a

 birkapaprikás illata.
A vendégeket a sátor elõtt a võfély, Dongó Károly 

és a szüleim fogadták. Azok ott adták át ajándékaikat 
a megbízott személynek, aki ráírta az ajándékozó 
család nevét. A borítékolt ajándék akkor még nem volt 
szokásban. Miután megtörtént az ajándék átadása, a 
võfély bekísérte az érkezõket az ünnepi asztalhoz, 
ahol a võlegény és násznagya, Berényi László, 
násznagynéja Berényi szül. Varbai Eszter várták a 
meghívottakat, majd elhangzott a vendégek 
beköszöntése.

Testvéremre nem lehet rámondani, hogy 
szûkszavú lenne, de a velem való társalgást mégis 
átengedte sógornõmnek, Böbének: 
–A délelõtti zuhogó esõtõl beázott a sátrunk, és 
ebédkor bizony mindenki fogta a tányérját és úgy 
kanalazta ki az ételt. Szerencsére mire mentünk az 
esküvõre, elállt az esõ. Az én násznagyom Kovács 
József, násznagyném Kovács szül. Barta Emma volt. 
Miután a võfélyem, Horvát Ferenc kikért az esküvõre, 
és úgy ahogyan az szokás volt, helyettem köszönte 
meg szüleimnek, hogy felneveltek, és útra indítottak, 
felsorakozott a menet az induláshoz. Az esküvõre 
gyalog mentünk, sarat, víztócsákat kerülgetve. 
Három utcán végigballagva értünk föl a templom-
partra. 

A helyi iroda akkor még fönt mûködött a 
községházán, amit mindenki Odbornak hívott. 

TÚL  A  HÁZASSÁG  KÜSZÖBÉN

50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓT ÜNNEPELTEK
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A munkaéveim száma sajnos kevés volt ahhoz, hogy 
nyugdíjas lehessek. Feri 2007 óta nyugdíjas. 
Termõföldünk is van, ami megadja az évi kenyeret, és 
a jószághizlaláshoz a kukoricát.
–Sokat dolgoztatok, de az mellett gyerekeket is 
neveltetek.
–Két gyermekünk van, Gusztáv (1968) és Szilvia 
(1977). Mindkettõt taníttattuk, kiházasítottuk. Ami a 
legnagyobb öröm  számunkra, hogy van három 
unokánk. Gusztinak és Tündének egy kilenc éves 
fiuk, Balázs, õ másodikos, a kislányuk,  Zsófi négy 
éves, kisóvodás. Szilviának és Ferinek egy lányuk 
van, Kata (14 éves). Horgoson éltek, de egy éve, hogy 
mindannyian Svájcba költöztek. Kata itthon is, 
Svájcban is nagyon sikeres asztaliteniszezõ, eddig 42 
aranyérmet tudhat  magáénak.
–Hogyan ünnepeltétek meg az 50. házassági év-
fordulót?
–Csendesen, idehaza a legszûkebb családi körben.
–Többektõl  hallot tam már:  „Jaj  Istenem 
megöregedtem!” Azoknak azt szoktam mondani: 
Örülj az idõs kornak, mert annak is megvan a maga 
szépsége!  Ti hogyan tekintetek a nyugdíjas évekre?
–Az éveink számát nem számoljuk, de persze hogy 
hamar elrohan egy esztendõ. Soha nem unatkozunk. 
Sütök-fõzök, néha többünkre is. Aktív TV-nézõk 
vagyunk. Feri sportot néz, híradót hallgat, újságot 
olvas. Nekem vannak kedvenc TV-sorozataim, 
melyeket délutánonként megnézek, ez mellett 
olvasok, keresztrejtvényt fejtek. Barátainkhoz is 
eljárunk. Ezek a látogatások kölcsönösek. Fájlaljuk, 
hogy a családunk egy része nagyon távol van tõlünk, 
de az itthoni keresetek kevésnek bizonyulnak ahhoz, 
hogy fussa megélhetésre, rezsire, sportra és a többire. 
Szilviáékkal is gyakran beszélgetünk, látjuk-halljuk 
egymást, és így valamivel könnyebb nekünk is, nekik 
is. Guszti családjával itt lakik a közelünkben, két 
kisebbik unokánk szinte napi vendégeink. Õk azok, 
akik átsegítenek bennünket mindennek a nehezén.

Minden vallomásból, visszaemlékezésbõl kivi-
láglik egy életút, amit hol könnyebben, hol nehe-
zebben jártak végig a házaspárok. Az évek során meg-
tapasztaltam, hogy a riportalanyaim annak ellenére, 
hogy az együtt leélt 50 év alatt voltak rögös útjaik is, 
nem sokat panaszkodtak, hanem szívesen hozták 
vissza azt, ami megszépítette, megszépíti az életüket.

Az élet napos oldalán akartak, és akarnak járni.
Megjegyzés: kárlátó szó jelentése: a szülõk elsõ látogatása a férjhez vitt 

lányuknál kiben saját házuknál mintegy kárt szenvedtek (kárlátóba 

menni - Kispiacon kálátó)

Kovács Mária

Ott léptünk az anyakönyvvezetõ elé, ahova a násznép 
is elkísért minket. Nagyon lényeges, ami ezen a napon 
jött szokásba: mi voltunk az elsõ jegyespár, akinek a 
polgári és az egyházi esküvõje ugyanazon a napon 
történt. A községháza és a templom között csak egy 
ház volt, így nem kellett messzire gyalogolnunk. 
Csendben vonultunk be a templomba. Pálinkás 
Sándor volt akkor itt a plébános, õ kötötte össze a 
kezünket. Hazafelé jövet a szomorkás idõ ellenére 
akadtak nótázó vendégek, akik a lakodalmas menetet 
kísérõ zenekar elõtt ballagva szépen mulattak.
–Nem nagy távolságra laktatok szüleimtõl, mégis 
latolgattuk, hogy vajon mikor érhettek haza az 
esküvõrõl, hogy elindulhassunk a menyasszonyért, 
hogy elkísérjünk az új otthonodba, a szüleim 
hajlékába. Odaérve hozzátok beinvitálták a võlegény 
násznépét a sátorba, ahol apró fasírtokkal és finom 
süteménnyel kínáltak bennünket. Nálunk ugyanez 
volt a kárlátósok részére elkészítve. Mielõtt 
elindultunk volna tõletek, a võfélyünk meghívta 
vendégeidet fejed bekötésére, és „világító lámpás-
ként” egy üveg bort adott a násznagyodnak. 
Emlékszem arra is, hogy az éjfél közeledtével 
„vigyázók” lettek kirendelve az utcára, hogy kis tüzet 
gyújtsanak azért, hogy a kárlátósok, akik igen 
csendben érkeztek a kapu elé,  el ne tévedjenek, be ne 
szökjenek. Miközben a kárlátósok két zenekarral 
mulatoztak, menyasszonyi ruhámat lecseréltem a 
piros menyecskeruhára. Emma néném bekötötte a 
fejemet piros kendõvel. Lehet, nem tévedek, ha azt 
mondom, hogy minden vendég táncolt velem. A pénzt 
egy szalvétával leterített vajdlingba tették. Mennyi 
pénzünk jött össze, arra már nem emlékszem, de egy 
örökégõ kályhát vettünk rajta. 
–Mennyire volt nehéz elindulni a közös úton?
–Azon szerencsések közé tartoztunk, akiknek volt 
saját jövedelmük.  Feri dolgozott a Szövetkezetben, a 
gépállomáson, aztán sofõrként  Palicson a borpin-
cében, majd a késõbbiekben magánvállalkozó lett: 
szódavizet gyártott, aminek nagy keletje volt akkor, 
mert nem volt ennyiféle ásványvíz, sem üdítõ. Ez 
mellett nagyon sok lakodalomban, banketten 
földolgozta a vágójószágot, és megfõzte a paprikást. 
De semmi sem tart örökké, így a vállalkozás sem. 
Váltottunk. Disznókat hizlaltunk, vágtunk, és 
feldolgoztuk. Annak volt, és ma is van keletje. Én 
szintén a Szövetkezetben dolgoztam könyvelõként, 
majd a gyümölcsfelvásárló állomásra kerültem. 
Amikor ez megszûnt, a kispiaci Delta vendéglõ  
konyháján dolgoztam több mint nyolc évig. 

Kispiaci Hírmondó                                     2016.  december                                                      23

Kispiaci Hírmondó 



Hajbel Dénes vegyes házasságban született 1945-
ben: apja (István) magyar, anyja (Živanov Draginja) 
szerb nemzetiségû volt. Anyai nagyszüleinél fordított 
eset állt fent: Živanov Ilija  felesége Szalma Etel volt. 
A Živanov család tökéletesen beszélt magyarul. 

Hajbel István 1949-ben elhunyt, kisfia négyéves 
volt akkor. Egy anyának nem könnyû egyedül 
gyermeket nevelni, így Dénes nevelõapát kapott 
Nagy Frigyes személyében. A félárva gyerek a lelke 
mélyén mindig érezte annak hiányát, akit korán 
elveszített. Édesanyja és nevelõapja megfontolt 
gondolkodású, igazán jó földmûvelõt neveltek belõle.

Dénes az életét a közelükben lakó Bencsik 
Erzsébettel kötötte össze  1966. augusztus 18-án. A 
polgári és az egyházi esküvõ ugyanazon a napon, 
szerdán történt. A  rövid menyasszonyi ruhát Gilice 
Irma kispiaci varrónõ készítette. Csokra, koszorúja és 
a lakodalmas virágok a kanizsai apácák keze 
munkáját dicsérték. A rozmaring a korábbi években, 

de talán egyes helyeken még ma is ott van a 
võfélypálcákon vagy a vendégvirágokon, mert nagy 
jelentõséggel bír: a párok egymás iránti hûségét 
jelképezi. A hagyomány szerint a menyasszonynak a 
koszorújába fonják, a võlegénynek pedig a kabátja 
hajtókájába tûzik. 

Mindkét helyen sátoros és fiákeres lakodalom 
volt, kivételt csak a menyasszony képezett, akit az 
esküvõre fehér szalaggal díszített autóval vittek. 
Ugyanazok az étkek  kerültek terítékre: tyúkhúsleves, 
birkapaprikás, sült húsok. Paprikásfõzõk Vajdovics / 
Róka Illés és Sárkány Illés voltak.  A võlegény võ-
félye Huszka Antal volt.

A Hajbel lakodalomban fele-fele arányban oszlott 
meg a szerb és magyar vendégek száma. Ezzel 
kapcsolatban a családfõt kérdeztem:
–Dénes, nálatok a szerb rokonok tudtak-e „magyarul” 
mulatni?
–Igen! Egyáltalán nem zavarta õket, hogy magyar 
nótákat hallgatnak. A Jani Pista zenekara se tudott 
akkor még szerb nótákat. Fiunk, Csaba és Bencsik 
Tímea lakodalmában már más volt a helyzet, mert a 
zenekar egyaránt játszott magyar és szerb nótákat. Az 
egyik nagybátyám, aki orosz hadifogoly volt, orosz 
feleséget választott magának, de még õ is jól érezte 
magát itt.
–Az újasszony pénzért vagy csókért táncolt? –    
kérdeztem Erzsikét.
–Pénzért táncoltam, emlékszem, hogy a Deda egy 
nagy maréknyi csörgõst tett a zsebembe, nekünk 
gyûjtögette, ki tudja mennyi ideig.
–Mivel foglalkoztatok, hogy egy kis tõkét tudjatok 
teremteni magatoknak?
–Mivel a házasságba a két kezünket vittük, így 
árendált földbe paradicsomot ültettünk, mert annak 
nagyon jó volt az ára: 30%-ot vitt el az átvevõ, és 70% 
maradt nekünk. A paradicsommagot Olaszországból 
hozattuk, az kemény héjú, minõséges termést adott. 
Az elsõ évben Berényi Katinkánál adtuk el, majd 
Palicsra vittük, míg  a késõbbiekben itt az udvarban 
ládáztuk, idejött a kamion, és elszállította Szlo-
véniába. Ez így mûködött 10 évig, majd csökkenni 
kezdett az ár, végül már csak 30% lett a miénk, mert 
minden költséget rányomtak a termelõkre. Ekkor már 
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A kisebbik unokánk, Hédi  is szokott segíteni abban, 
ami nem esik nehezére. Tímea a saját munkája mellett 
a fejésben segítkezik.
–Hobbi volt, vagy van?
–Volt! – mondta Dénes határozottan. Vadásztam, de 
most már megvagyok nélküle, mert hamar el is 
fáradok. Ebben a korban már vagy erre, vagy arra 
panaszkodunk. Mindketten megpróbáljuk elviselni 
azt, ami ki van ránk szabva. Az egészségi állapotunk 
is meginog olykor, addig vigyázunk magunkra, amíg 
lehet.

Az évek bizony hamar elröppennek, szinte észre 
se vesszük. Az unokák felnõnek, a nagyszülõk 
lassabban járnak, kevesebbet dolgoznak, és 
megtanulnak minél kevesebbet panaszkodni. Van az 
úgy, hogy ez nem mindig sikerül. Mindenképpen 
örülni kell a napnak, melyre felébredünk.

 Kovács Mária

a szlovének is rájöttek, hogy õk is tudnak para-
dicsomot termelni. Abban az idõben az volt a jó, hogy 
amit megtermeltünk, azt becsületesen ki is fizették, 
így egy hold dohánnyal és másfél hold paradicsom-
mal sikerült megemelni a tõkénket, így vehettünk 
autót, és öt hold földet. Ehhez jött az apai örökségem.
–Jószágok voltak-e?
–Voltak bizony – szólt közbe Erzsike, – bikák meg 
fejõstehenek! A tejet földolgoztam, és a tejterméket a 
szabadkai piacra vittem.
–Hogyan jutottál el Szabadkára, és meddig piacoztál?
–Kezdetben busszal. Aztán  1970-ben levizsgáztam 
autóra, így már sokkal könnyebb volt a közlekedés. 
Harminc évig hordtam a tejterméket Szabadkára.
–Látom, a nagyobbik unokátok, Hilda nagyon 
serénykedik.
–Igen. Nem fél a munkától, sem pedig a jószágoktól. 

A közös élet kezdetén õk sem rendelkeztek 
vagyonnal. Két kezük munkája által indultak el a 
közös úton. Napszámból éltek nyolc éven át, aztán a 
szüleik három-három hold földet adományoztak 
nekik. Így már komolyabb termelésbe foghattak. 
Paradicsom és  dohány került földjeikbe, mert 
mindkettõt igen jól megfizették. Társas termelõkként 
sertéseket hizlaltak.  A zentai dohánygyárnak palántát 
neveltek, ami szintén jól jövedelmezett. Szépen 
gyarapodott a gazdaságuk. 

Dénes elmondása szerint negyven évig nagyon 
szépen éltek. Két gyermekük született: Mónika és 
Edit. Mindkettõjüknek kétszázötven személyes 
lakodalmat  csináltak, amit az akkori gazdasági 
viszonyok között anyagilag szinte észre sem vettek. 
Mónika férjével, Márki Jánossal Szalatornyán él. 
Három gyermekük született: Tamás, Enikõ és Réka. 
Edit Dékány Ervinhez ment feleségül, nekik egy 
gyermekük született, Denisz. Õk a kispiaci bekötõ út 
horgosi részén laknak. 
 Tíz éve már annak, hogy az élet megpróbáltatások 
elé állítja õket. Mindennek ellenére az esküvõjükön 
tett eskü szövege bennük él: „Jóban, rosszban soha el 
nem hagylak, Isten engem úgy segéljen!” 

 Kovács Mária

Sárkány Dénes és Huzsvár Teréz . október 
15-én kötöttek házasságot.

Dénes miután leszerelt a katonaságtól, a 
közelükben lakó igen szép Terikét szemelte ki 
magának. Az udvarlás rövid ideig tartott, mindössze 
négy hónapig. 1965 decemberének utolsó napján a 
Kultúrotthonban rendezett banketten együtt várták, 
hogy beköszöntsön az új esztendõ. A mulatság 
számukra is a kora reggeli órákig tartott. Terike már 
nem a szüleinek köszönt jó reggelt, hanem az új 
otthonába lépve a Sárkány szülõknek. Októberben 
Pálinkás Sándor lelkész egy csendes esküvõn kötötte 
össze kezeiket.

1966

ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!
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Ha egy férjhez menendõ lány nem 
menyasszonyként sétált végig Kispiac egyik-
másik utcáján, erre bizony régen is volt néhány 
kifejezés: eluskocsizott, elköszönt a kapufélfától, 
elfelejtette a házszámot, elballagott otthonról.

Vörös Frigyes és Pósa Valéria 1966. október 
23-án „keltek egybe.” A bálból hazafelé menet 
Frigyes azt mondta: „Egy kapuval arrább me-
gyünk.” És arrább mentek. A házasságkötés 1966. 
november 4-én történt. Egy évig a Vörös 
szülõknél laktak. Ez idõ alatt fölépült a jelenlegi 
házuk, melyben különösen a Pósa szülõk voltak 
segítségükre. Vali nagyapja, Pósa Dezsõ,  akinek 
kõmûves és ács szakmája volt,  építette a házukat.  

A gyermekáldás sem maradt el náluk, három 
fiuk született: Zoltán (1967), Gusztáv (1975), õ 
kicsi korában elhunyt, Martin (1981).

Mintegy három hold földjük volt a közös élet 
kezdetén. A szülõknek voltak lovaik, így a föld 
megmunkálása nem került pénzbe. Frigyes 
szerint a lovakkal jobban meg lehetett munkálni a 
földet, mint manapság traktorral. Igaz, akkor 20-
25 mázsa kukorica termett holdján, jelenleg 70-
80 mázsa is megvan. 

Az istállótrágya nagyon fontos a termõ-
talajnak, akkor bõséges termést ad. A földet nem 
lehet becsapni.

Tizenöt év házasság után a kispiaci 
szövetkezet társas termelõi lettek, 50-60 hízónak 
való került az ólakba. Késõbb teheneik is lettek. 
Vali fejt, és elhordta a tejet a tejcsarnokba. Ez nem 
volt könnyû munka.

Frigyes a szövetkezet munkása volt, onnan 
vonult nyugdíjba. Mára már túladtak a teheneken, 
és bikákat hizlalnak. A kistermelõk, mint õk is, 
igen nehéz helyzetben vannak, mert a nyugdíjat 
bele kell fektetni a földek megmunkálásába. 
Bérbe nem adják, mert a földbérletbõl nem lehet 
megélni. A nagyjószág hizlalásában látják a 
megélhetés könnyebb lehetõségét.

Az egyetlen szórakozásuk a televízió, de 
Frigyes olvasni is nagyon szeret.

Vali az egy szem unokájának, Zoli 
kislányának, Viviennek segít a tanulásban, majd 
közösen sütnek-fõznek, ha kell a lányka el is 
mosogat. 

A mögöttük lévõ évek nem tették lehetõvé a 
nyaralást. Legtávolabbra Belgrádba, Tito sírjához 
és az újvidéki Mezõgazdasági kiállításra jutottak 
el. Elégedettek azzal, amijük van. Napjaikat el-
fogadják olyannak, ahogyan az megadatik.

     Kovács Mária

EGY  KAPUVAL  ODÉBB
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Idén nyolcadik alkalommal szervezte 
meg a Chef Vajdasági Hagyományõrzõ, 
Idegenforgalmi és Gasztronómiai Szövetség 
Kispiac Helyi Közösség támogatásával és 
társszervezésével a Kárpát-medence szintû 
rendezvényt, amelyen mintegy hatvan 
csapat vett részt Magyarországról, 
Felvidékrõl, Kárpátaljáról, Erdélybõl és 
legtömegesebben Szerbiából.

A versenyzõk levelesek, pörköltek, sültek 
készítésében mérték össze tudásuk legjavát.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is 
versenyre kelhettek a polgármesterek.  
Ebben a versenyben Horgos Helyi Közösség 
lett a gyõztes Sors Róbert elnökkel az élén, 
második helyen Magyarkanizsa végzett 
Lackó Róbert vezetésével, a harmadik 
helyet Kispiac Helyi Közösség szerezte meg 

Szarapka Ede vezetésével. A média számára 
meghirdetett verseny érdeklõdés hiányában 
sajnos elmaradt. 

A rendezvényt gazdag mûvelõdési mûsor 
kísérte, amelyen fellépett a Crystal Dance 
Studio, a királyhalmi Rhytmical Dance Club 
több formációval, a horgosi Bartók Béla 
Közmûvelõdési Egyesület Cibere néptánc-
csoportja, a martonosi Testvériség 
Mûvelõdési Társulat  Ördögszekér néptánc-
csoportja, a ludasi Ludas Matyi ME 
néptánccsoportja, a Búzakalász asszony-
kórus Martonosról, az oromhegyesi Fitrinka 
néptánccsoport, a Gubanc táncegyüttes 
Horgosról, valamint a helyi Jókai Mór ME 
néptánccsoportja.

A nap sztárvendége a magyarországi 
Csocsesz volt. 

Sárkány Dóra
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