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E számunk megjelenését a Szekeres László Alapítvány támogatta

Juhász Gyula:

Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig visszatérõ
Föltámadás a földi tájakon,
Mezõk smaragdja, nap tüzében égõ,
Te zsendülõ és zendülõ pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élõ,
Fogadd könnyektõl harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom
S az élet: gyõzelem az elmuláson.
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…
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tûnt nemzedék,
Én dalt jövendõ húsvétjára zsongok
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
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A húsvéti ünnepkör néprajzi vonatkozásai
A nagyböjt a keresztény egyházban a
húsvéti elõkészületek ideje. Jézus 40 napi
böjtölésének és kínszenvedésének emlékére
tartják. Ideje hamvazószerdától húsvétvasárnapig tart. Utolsó elõtti hete a virághét,
amely a virágvasárnappal zárul. Ezt követi a
húsvétvasárnapig tartó nagyhét.
A húsvét mozgóünnep, március 22-e és
április 25-e közötti idõszakra eshet.
A nagyböjt elsõ napja a hamvazószerda. A
templomban a mise után az elmúlt évi szentelt
barka hamuját a pap megszenteli, és keresztet
rajzol vele a hívek homlokára. „Emlékezzél
ember, hogy porból vétettünk, porrá leszünk.” A
hamuszórás a bûnbánat õsi jelképe.
Böjt idején tilos volt a lakodalom, a bál, a
zenés és hangos mulatság. Böjtben gyóntak,
áldoztak, a haragosok igyekeztek kibékülni. A
lányok és menyecskék egyszerûbb, sötétebb
ruhákban jártak. A hívõ emberek nem ettek húst,
zsíros ételeket. Volt, aki a nagyböjt egész ideje
alatt napjában csak egyszer evett. Jellegzetes
böjti étel volt a cibereleves, ezen kívül a kenyér,
hal és a száraz növényi eledelek.
Virágvasárnap
Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának
emlékünnepe a húsvét elõtti virágvasárnap. A pap
a nagymise elõtt megszenteli a barkát, majd
kiosztja a híveknek. A megszentelt barkát
hiedelem szerint felhasználták rontás ellen,
gyógyításra, mennydörgés és villámlás elhárítására. Az állattartásban jósló, varázsló,
rontás elleni hatékonyságot tulajdonítottak neki.
Egyes tájegységek virágvasárnapi
jellegzetes leányszokása a kiszehajtás, kiszejárás.
A kisze többnyire menyecskének öltöztetett
szalmabáb, amit a lányok énekszóval vittek végig
a falun, majd a falu végén vízbe vetették, vagy a
falu határában elégették. A bábu a tél, betegség
megszemélyesítõje. Az énekekben szó van a
kisze kivitelérõl és a sódar, vagyis a húsvéti sonka
behozataláról: „Hajj ki, kisze, hajj,
gyûjj be sódar, göndörce,
kiûzzük a betegséget,
behozzuk az egészséget,
hajj ki, kisze, hajj…”
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A kiszejárást a
bábu felöltöztetése elõzte meg.
Fiatal menyecske
ruháját, vagy csúnya, rossz ruhát
aggattak rá. Az
öltöztetéséhez és a
viteléhez is különbözõ hiedelmek
fûzõdtek: aki öltözteti vagy elsõnek felkapja,
hamarosan férjhez
megy, ha viszont véletlenül visszafordul a bábu,
attól tartottak, hogy visszajön a betegség a faluba
és elveri a határt a jég. A faluvégen nagyobb
legények várták a lányokat, mert a kisze elégetésében õk is részt vettek. A kiszehajtás után a
lányok feldíszített, villõnek nevezett fûzfaágakkal sorra járták a házakat. A villõágakat felszalagozták, vagy kifújt tojásokkal díszítették.
Nagycsütörtök
Ezen a napon megszûnik a harangozás, „a
harangok Rómába mennek” és legközelebb
nagyszombaton szólalnak meg újra.
Liturgikus szokás a nagycsütörtöki
lábmosás, amely évszázadokon keresztül
szerepelt az egyházi szertartásokban. Általában
magas rangú egyházi méltóságok, sõt királyok
mosták meg ilyenkor tizenkét szegény sorsú
ember lábát.
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Annak emlékére, hogy Jézus az olajfák
hegyén virrasztott, nagycsütörtök este az idõsebb
asszonyok a kálvárián vagy útszéli kereszteknél
imádkoztak.
Nagypéntek
Jézus kereszthalálának emléknapja, a
legnagyobb böjt és gyász napja. A nagypénteki
körmenetek, élõképes felvonulások, passiójátékok már a középkor óta virágoznak.
Ezen a napon tilos volt a munka,
különösen az állattartással és földmûveléssel
kapcsolatos munka. A hiedelem szerint
nagypénteken nem szítottak tüzet, nem sütöttek
kenyeret, mert az kõvé válna. Nem mostak, mert a
ruha viselõjébe villám csapna, nem szõttek, nem
fontak.
Azt tartották, hogy aki ezen a napon
napfelkelte elõtt megfürdik, vagy megmosdik,
azon nem fog a betegség.

Passiójáték
Nagyszombat
Véget ér a negyvennapos böjt. A nap
legfontosabb eseményei közé tartozik a
keresztelõvíz- és tûzszentelés, valamint a
feltámadási körmenet. Úgy tartották, hogy akit az
új vízben elõször keresztelnek meg, szerencsés
lesz egész életében. A nap jellegzetes szertartása a
tûzszentelés. A katolikus templomban a gyertyát,
a feltámadó Krisztus jelképét, a megszentelt tûz
lángjánál gyújtják meg. A szentelt tûz parazsát a
szántóföldre, a szõlõbe is kivitték, hogy a termést
ne verje el a jég. A tûzgyújtás egykori hagyománya szerint évenként egyszer, nagyszombaton
szítottak tüzet.
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Feltámadási körmenet
Húsvétvasárnap
Húsvét a legnagyobb keresztény ünnepe,
Jézus feltámadásának ünnepe.
Véget ér a nagyböjt, a hústól való tartózkodás. Innen származik az ünnep magyar elnevezése is. Húsvét vasárnap is fontos szerepe
volt a víznek. Egyes helyeken úgy tartották, hogy
aki hamarabb merít a vízbõl, az szerencsés lesz.
Szokás volt ilyenkor piros tojást tenni a
mosdóvízbe, és abból mosakodni, hogy az egész
család egészséges legyen. Ehhez a naphoz is
munkatilalom kapcsolódott. Nem sepertek, nem
fõztek, varrni sem volt szabad. Húsvétvasárnap és
hétfõn a böjti tilalom után ismét lehetett táncolni,
bálokat rendezni.
Húsvéttal megkezdõdött a lakodalmak
tavaszi idõszaka.
A húsvéti szertartásokhoz tartozott az
ételszentelés. A katolikus hívõk szentelni viszik a
templomba a húsvéti sonkát, bárányt, tojást,
kalácsot, bort. Az ünnep áldozati jellegû étele a
húsvéti bárány, amely Krisztust jelképezi. A tojás
az élet, az újjászületés jelképe. Amint a tojásból új
élet kel, úgy támad fel Krisztus is sírjából az
emberek megváltására.
Húsvéthétfõ
A húsvéti ünnepkör egyik jelentõs napja a
húsvéthétfõ. Ezen a napon a legények locsolás
céljából sorra járták a lányos házakat. A húsvéti
locsolás alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit. Valamikor a lányokat a kúthoz vagy a vályúhoz vitték, és egy
egész vödör vízzel öntötték le õket. Eredete
részint a keresztelésre, részint arra a legendára
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utal, amely szerint a Jézus feltámadását hirdetõ
jeruzsálemi asszonyokat locsolással akarták a
zsidók elhallgattatni, illetve a Jézus sírját õrzõ
katonák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivõ
asszonyokat. A locsolóversek számtalan változatban élnek ma is:
Ennek a háznak udvarában
Szép kis bimbót láttam.
Vizet hoztam a tövére,
Szálljon áldás a fejére!
Szabad-e locsolni?

A lányok a sibára szalagot kötöttek, a
legényeket pedig borral kínálták meg.

Húsvéti locsolás

Sibálás

Egyes magyarlakta vidékeken a locsolással
egyenértékû volt a vesszõzés, vagy sibálás. A
legények vesszõbõl fontak korbácsot, és azzal
játékosan megcsapkodták a lányokat, közben azt
mondták:
Keléses ne légy,
Bolhásos ne légy,
Esztendõre még frissebb légy!

Húsvéti tojás
A locsolás és a vesszõzés jutalma az egész
magyar nyelvterületen a piros vagy hímes tojás
volt. Leggyakrabban hagymalevéllel festették, de
nyerhettek sárga színt a vadalma héjából, zöldet a
bürökbõl, kéket a lencse levébõl. A tojásdíszítés,
tojáshímzés módja a viaszolás és a karcolás.

Húsvéti locsolás a mûvészetben
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Fehérvasárnap
Fehérvasárnap vagy mátkáló vasárnap a
húsvétot követõ vasárnap. A katolikus egyházban
a húsvéti ünnepkör zárónapja. E nap jellegzetes
szokása volt a komálás, mátkálás, a fiatalok
szertartásos barátságkötése, amit tojás- vagy
komatálcserével pecsételtek meg. A barátság
néha a férjhezmenésig tartott, de egész életre is
szólhatott, különösen, ha késõbb keresztkomák
lettek.
A komatálon hímes tojás, sütemény,
gyümölcs és bor volt, amelyet a nagyobb lányok a
kisebbekkel küldtek el választott barátnõjüknek.
A következõ énekelt verssel köszöntek:
Komatálat hoztam,
Föl is aranyoztam,
Koma küldi komának
Koma váltsa magának.
Egyes vidékeken a nagylányok személyesen
vitték el legkedvesebb barátnõjüknek, leendõ
komaasszonyuknak a mátkatálat. A leendõ mátka
elvette a tálat, megköszönte és a következõ évben
viszonozta.

bejutottak a Sulifeszt döntõjébe.
A zsûri: Jódal Rózsa írónõ és Takarics
Róbert elismerõleg nyilatkozott a csapat
teljesítményérõl. Külön kiemelték a szép
helyzetképeket, a pontos, helyes beszédet, a
játszók harmonikus, közös munkáját.

A Színjátszó kölykök 5.-8. osztályos
diákokból állnak. Az õ elõadásuk átütõ sikere
még várat magára. A darab mûfaji sajátossága
megkövetel egy bizonyos érési folyamatot, bár
Ludason a kisméretû színpad is próbára tette a
gyerekszínjátszóinkat.
Köd elõttem, köd utánam címû elõadásuk
a felnõtté válás problémáit boncolgatja, azt az
életszakaszt, amikor a mesékben, a lovagtörténetekben csak szeretnénk, de már nem
tudunk hinni. A zsûri dicséretét azért õk is
kiérdemelték: külön figyelemre méltónak találták
azt, ahogy tanulóink a verses szöveggel
boldogultak a darabon belül.

Komatálat vivõ leány
Sárkány Dóra

A diákszínjátszók sikerei
A vajdasági Sulifeszt elsõ elõdöntõjét
Ludason tartották meg január 29-én. Itt a kispiaci
Október 10. Általános Iskola mindkét színjátszócsapata bemutatkozott.
Az 5.-6. osztályosokból álló Rosszcsontok
A Kiskondás címû népmese dramatizációjukkal
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Március 7-én mindkét elõadást a magyarkanizsai Gyerekfesztivál közönsége is
láthatta.
A színjátszók következõ szakmai
megmérettetése májusban lesz, ugyanis
beneveztek a bácsfeketehegyi Gyermekszínjátszó Mûhelytalálkozóra, ahol magyarországi drámatanárok minõsítik majd az
elõadásokat. Közben természetesen nemsokára a
kispiaci közönség is láthatja õket. Érdemes
figyelni rájuk, 32 tehetséges gyerek próbálgatja
szárnyait azokon a bizonyos világot rengetõ
deszkákon.
K.B.I.

nevet kapták. A csapat tagjai: Dobó Ilona,
Domonkos Anna (2. osztály), Domonkos Éva,
Dusnoki Piroska, Fábián Fránjó, Nagy Mária,
Kovács Mária, Sáfrány Dávid.

XXII. Gazdag Ág
Ímhol szüret egykét hónap
Az oromhegyesi Petõfi Sándor Mûvelõdési Egyesület 2010. február 13-án a
Faluházban rendezte meg a XXII. Gazdag Ág
Hagyományõrzõ Szemlét Ímhol szüret egy-két
hónap mottóval.
A hazai csoport mellett Völgyes, Orom,
Tóthfalu, Magyarkanizsa, Martonos, Horgos,
Kispiac, Hajdújárás, Tornyos hagyományõrzõ,
nyolctagú, három generációt felvonultató
csapatai töltötték be a színpadot.

A szemlére való felkészülés mindig kihívás a
csapatok számára, mert a feladatok megoldásához nem csak a még élõ szokásvilágból
merítenek, hanem a múltban is kutatniuk kell.
A szervezõktõl minden csapat megkapta a
témát és a csapatnevet. A kispiaciak a Kövidinka
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A téma a Kárpát-medence egy-egy
szõlõtermõ vidéke volt. Csapatunk Szekszárd
borvidékét dolgozta fel. A csapat minden tagja
feldolgozott egy témát: szõlõfajták, leghíresebb
borok — Domonkos Éva, Szekszárd városának
bejelölése a nématérképen — Sáfrány Dávid,
legfontosabb tudnivalók a kövidinka szõlõrõl —
Kovács Mária, ivónóta — a csapat minden tagja,
borköszöntõ vers — Nagy Mária, borral
kapcsolatos szólások — Dusnoki Piroska,
szõlõdarálás és préselés — Fábián Fránjó, borral
kapcsolatos kispiaci anekdota — Kovács Mária,
meggyfaág díszítése színes szalaggal és
szõlõfürttel — Domonkos Anna, Sáfrány Dávid.
Minden csapat jól felkészült a szõlészetborászat témakörbõl a metszéstõl az újbor
készítéséig.
A kiállítás anyagát borral, szõlõvel,
mazsolával készült ételek, valamint a
szõlõtermesztéshez szükséges tárgyak képezték:
metszõolló, kacskés, kötözõanyag (rafia),
kukoricacsuhé, kapicska, kereplõ a seregélyek
riogatásához, kékkõ a permetezéshez, kézi
permetezõ és sok egyéb tárgy.
A kispiaciak asztalán is akadt bõven
kóstoló: mazsolás kuglóf és egyéb édességek,
birkapaprikás, házi sajt, musttal készült kenyér,
de „kelendõ” volt a töpörtyûs pogácsa, boros csõrege, kakaspaprikás…
A kiállító teremben Dongó Irén és Fábián
Jolán voltak az ügyeletesek.
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A négytagú zsûri: Bodor Anikó, Bárkányi
Ildikó, Nagy Abonyi Ágnes és Vukosavljev Iván
értékelte és szakmai tanáccsal látta el a
csapatokat.
—Minden csoport jól felkészült,
dicséretet érdemel, mert valóban alapos munkát
végeztek. Ez meglátszik a kiállítás anyagán is
—mondta Bárkányi Ildikó, aki a kiállítást
értékelte.
—A zsûri elégedett a hagyományõrzõk
felkészülésével. Egyre több szempontot vesznek

figyelembe a készülés során. Kifogásolható
viszont, hogy amíg az eddigi kiállítások a népi
hagyományokat mutatták be, most tapasztalhatjuk, hogy ide is betört az internet világa.
Mindenféle modern étkeket is találunk az
asztalon. Kár lenne, ha a hagyományos dolgok
háttérbe kerülnének — mondta Bodor Anikó, a
zsûri elnöke.
A kispiaciak asztala mentes volt a modern
étkektõl.
A kispiaci vonatkozású anekdotát
Ágoston Gellérttõl gyûjtöttem:
Élt Ustorka táján egy sokgyermekes
szegény ember, aki nem vetette meg a bort.
Egy alkalommal, amikor a borbély
székében ült, az fogadásból felajánlotta neki,
hogy öt liter borért megveszi a húsz centis bajsza
és haja felét. Gondolkodóba esett a mi emberünk. Sajnálta a haját és a bajszát, ám az öt liter
bor meg igen csábította. Ráállt hát az alkura.
Aki csak látta, jót nevetett a félbajszú,
félig kopasz emberkén.
Kovács Mária

Elhunytak
.

Gyermeke született
Kovács Csillának és Zsoltnak
Kristóf, 2009. december 28-án
Ferenc Valentinának és Avramov Zorannak
Éva, 2010. január 5-én
Jakus Szandrának és Ðuricának
Oliver, 2010. február 7-én
Nagy Ritának és Tamásnak
Viola, 2010. február 10-én
Nagy Torma Henriettának és Szilveszternek
Anna, 2010. március 14-én.

Házasságot kötöttek
Kovács Zsolt és Futó Csilla
2009. december 19-én
Kispiaci Hírmondó

Német Eszter
Kovács Ferenc
Bite T ibor
Nagy László
Szarapka István
Márki Lajos
Sors Erzsébet
Ágoston Jolán
Vajdovics Dezsõ
Dobó Matild
Komjáti Dénes
Bíró Eszter
Farkas István
Katona Dénes
Barta Mária
Német József
Sárkány Gellért
Nagy Ilona

szül. 1946
szül. 1942
szül. 1972
szül. 1944
szül. 1943
szül. 1962
szül. 1936
szül. 1924
szül. 1939
szül. 1929
szül. 1956
szül. 1943
szül. 1935
szül. 1941
szül. 1927
szül. 1943
szül. 1938
szül. 1919

Nyugodjanak békében
2010. április

7

Kispiaci Hírmondó

A helyi közösség hírei
A helyi közösség tanácsa 2010. január
25-én, hétfõn, Szalatornyán tartotta meg az
idei év elsõ tanácsülését, amelyen szép számú
helybeli jelent meg. Szarapka Ede elnök beszámolt az eddig elvégzett munkákról és a
helyi közösség terveirõl.
Elmondta, hogy a két község (Szabadka és Magyarkanizsa) közötti összefogás
eredményeként készül az Egység utca
aszfaltozásának terve.
Ígéretet tett, hogy a szalatornyaiak által
befizetett helyi járulékot teljes egészében ide
fogja a helyi közösség visszajuttatni. A
Kispiaci Hírmondó ingyenes tájékoztató
újságból száz darabot kap Szalatornya.
Nagyon jó lenne, ha valaki az itt élõk közül
vállalná a lap tudósítását. Nagy szükség lenne
egy középületre, ami több ember befogadására alkalmas, ugyanis nincs megfelelõ
helyiség, ahol a különféle összejöveteleket
meg lehetne tartani. Problémát okoz a
közvilágítás is. Vannak részek, amelyek
egyáltalán nincsenek kivilágítva, és ez nagy
problémát okoz az arrafelé lakóknak. A
Törekvés út javítása is szóba került. Erdélyi
Ottó vállalta, hogy amint az idõjárás engedi, a
helyi közösség ekéjével megszántja a
problémát jelentõ útszakaszt. Gondot okoz
még, hogy egyes emberek beleszántanak az
útba, míg mások a gyümölcsösökbõl kihúzzák
a gallyakat, miközben mindkettõvel az utat
keskenyítik. Felhívjuk a polgárok figyelmét,
hogy figyeljenek oda a tavaszi munkálatok
során ezekre a dolgokra, mert büntetést róhat
ki értük a községi kommunális felügyelõség.
A házak újraszámozása Szalatornya
területére is érvényes. Lesznek új számok, de
van, akinek a régi marad. Minderrõl idõben
értesítve lesznek azok, akiknek változik a
házszámuk.
Ugyanaznap este sajnálatos tûzeset
történt Kispiacon. Leégett a Klebecskó család
Kispiaci Hírmondó

házának tetõszerkezete. A községi önkormányzat, a helyi közösség és a szociális
központ gyors és hatékony segítségének köszönhetõen, sikerült rövid idõ alatt új tetõt
emelni a házra. A család megsegítésére
gyûjtést is szerveztünk, amelybe a helyi
általános iskola is bekapcsolódott. Több mint
50 ezer dinárt gyûjtöttek össze. Elõzõ este
Szûcs Péteréknél a Szegedi úton égett le a
garázs és az alsó épület teteje. A helyi
közösség cserepet biztosított a tûzkárt
szenvedett családnak. Az önkormányzat
illetése felhívta a polgárok figyelmét, hogy
rendszeresen tisztítsák a kéményeket, vagy
vegyék igénybe a kéményseprõk szolgáltatását, mert az ilyen tüzek elkerülhetõk lennének,
és a kéményseprõk díja elenyészõ a tûz által
okozott kárhoz viszonyítva.
Nagy gondot okozott az utóbbi idõben
lehullott nagy mennyiségû csapadék. A Sógor
és az Ady Endre utca egyes részei szinte
járhatatlanná váltak. Március 3-án és 4-én
munkaakciót szerveztünk, amelybe bekapcsolódtak az érintett utcák lakói közül is
néhányan.

A Sógor utcában az átfolyók is el voltak
tömõdve, azokat a kispiaci ÖTE aktivistái
tisztították ki, hogy a felgyülemlett víz le
tudjon folyni. A Sógor utcában az okozza a
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legnagyobb gondot, hogy a többszöri töltés
olyan magasra emelte az utat, hogy az
magasabban fekszik a járdánál, így a víz áll a
járdán, illetve befolyik az udvarokba. Az út
felsõ rétegébõl lett elhordva föld, helyére
cseréptörmelék lett szórva. Az Ady Endre
utca egy része is szinte járhatatlanná vált. Ez is
cseréptörmelékkel lett megtöltve.

A munkaakció résztvevõi: Kovács Zsolt,
Kovács Géza, Kovács Ervin, Somogyi Rózsa,
Gárgyán Viktor, Kenyeres Ferenc, Körmendi
Norbert, Szûcs Márton, Varga Mihály, Calbert József, Terzin Miroslav, Kovács Eduárd,
Bogdán Ferenc, Gyalús Árpád.
Kispiaci Hírmondó

Március 12-én polgárok gyûlését tartottunk a
Kultúrotthonban, amelyen több mint
negyvenen voltunk.

Az elnök beszámolt a jelenlevõknek a
2009-ben elvégzett munkáról, majd Bagi
Berta felolvasta a pénzügyi jelentést. A
résztvevõk mindkét jelentést elfogadták.
Beszéltünk a helyi közösség ez évi
terveirõl, amelyek közt szerepel a járda
befejezése az Ady Endre utcában, szintén
járdaépítés a Körös oldalon, a tókanyar
kiiktatásával, és ha lesz elegendõ pénzeszközünk, akkor szeretnénk befejezni a
Testvériség-egység utcában is a járdát.
Terveink közt szerepel a piactér rendezése a
fiatalok számára, valamint a meglevõ kripták
mellé még négy építése a temetõben. A
Kispiaci Hírmondó újságot továbbra is
megjelentetjük, mert a lakosság részérõl
pozitív a visszajelzés. Szívesen olvassák,
hatékonyabb a tájékoztatás.
A helyi közösség kérelmének helyt
adva a Subotica-trans utasszállító vállalat
március elsejétõl Kispiacról indítja 11 órakor
az autóbuszát, amellyel
nulladik órára
utazhatnak a középiskolás diákok. Az
autóbusz eddig a Buki-hídtól indult.
Folyamatban van a garázs elkészítése a helyi
közösség által vásárolt autó számára.
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Az 1848-49-es szabadságharcra
emlékeztünk
A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület
szervezésében 2010. március 14-én a Kultúrotthonban ünnepi mûsorral emlékeztünk meg
a magyar forradalom és szabadságharc évfordulójáról.
A megjelenteket Kovács Mária köszöntötte.

Az ünnep kapcsán elmondta:
Százhatvankét évvel ezelõtt, 1848.
március 14-én megérkezett Pestre a bécsi
forradalom híre. A 25 éves Petõfi Sándor, a
forradalmi ifjúság vezetõje aznap este a
következõ gondolatokkal tért nyugovóra:
„Holnap ki kell vívnunk a sajtószabadságot!
És ha lelövöldöznek? Isten neki, ki várhat
ennél szebb halált?”
A fiatal értelmiségiek egy csoportja a
Pilvax kávéházban tartotta összejöveteleit.
Közülük kerültek ki a márciusi ifjak, a
március 15-i események lelkes szónokai,
Kispiaci Hírmondó

szervezõi: Petõfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári
Pál, Irinyi József, Vajda János és mások.
Március 15-én az ifjak a nép
nevében lefoglalták Landerer Lajos nyomdáját. Kinyomtatták a 12 pontot, amelyben
megfogalmazták mit kíván a magyar nemzet,
és kinyomtatásra került Petõfi Nemzeti dal
címû hazafias verse is. A nyomda elõtt
összegyûlt tömeg boldogan kapkodta szét az
esõtõl vizes példányokat. Délután háromkor a
Nemzeti Múzeumnál nagygyûlést tartottak.
Ezután megindult a tömeg Budára, hogy a
politikai okokból bebörtönzött Táncsics
Mihályt kiszabadítsák.
A forradalom szabadságharccal folytatódott. Sok-sok gyõztes és vesztes csata után
a harcot leverték.
Nagy tisztelettel ünnepeljük az 184849-es forradalom és szabadságharc hõseit.

A mûsorban fellépett Körmendi Gyöngyi
kispiaci versmondó, aki Petõfi Sándor
Föltámadott a tenger címû versét mondta el.
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Az oromhegyesi Petõfi Sándor ME, a
martonosi Testvériség ME, az oromi Petõfi
Sándor ME, az adorjáni Szõke Tisza ME, a
tóthfalusi Fehér Akác ME és a kispiaci
Rozmaring Népdalkör egy-egy alkalmi
dalcsokrot énekelt.

A Kossuth Lajos táborában Két szál
majoránna címû Kossuth-nótát közösen
énekelték el résztvevõk.
Kovács Mária

Néphagyományaink
a nevek és szentek tükrében
Kutatásaim során, amikor idõs emberekkel beszélgettem, megfigyeltem, hogy bármilyen munkavégzésrõl esett szó, dátumot soha nem említettek, hanem névnaphoz, vagy
egy szent nevéhez kötötték azt. Nagyon gyakran egy-egy naphoz idõjárásjóslás is
kapcsolódik.
A középkorban a népi meteorológia õsi
megfigyelését az egyházi ünnepnaptár
szentjeinek napjaihoz rögzítették, amelyeket
mindenki ismert. Róluk keltezték pl. az összes
okiratot is. Így január végének legnagyobb
ünnepéhez, a január 25-i pálforduláshoz
fûzték a jó termény reményét:
Pálfordulása ha tiszta,
Bõven terem mezõ, puszta.
Ezek az idõjóslások nem vesztek el az
idõk folyamán, a nép ajkán tovább élnek.
Kispiaci Hírmondó

A január 1-jei évkezdet a Gergely-féle
naptárreform (1582) óta vált általánossá. Ez a
nap jelentette az újévet, valamint a télközép
ünnepkört. Számos népszokás, hiedelem kapcsolódik ehhez a naphoz: újévi jókívánság
elmondása házról-házra járva, amiért dió és
alma dukált. Az ünnepi levest marha- és
disznóhúsból fõzték, hogy egész évben
egészségesek legyenek. Ha vörösben kelt fel a
nap, káros szelek, zivatarok lesznek. A januári
kövér veréb hosszú, kemény telet ígér.
Szent Vince napján (január 22.), ha
csurog az eresz, a pincében bor lesz.
Szûz Mária tisztulása, vagyis gyertyaszentelõ (február 2.) a medve elõjön barlangjából, és ha megpillantja árnyékát, visszacammog, mert messze még a tavasz.
Balázs napján (február 3.) ha esik az
esõ, jégverés lesz a határban.
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Ha Dorottya napja (február 6.) hideg,
tíz nap múlva is az lesz.
Bálint napja (február 14.) a tyúkültetés
ideje.
Zsuzsanna (február 19.) elviszi a
havat, megszólítja a pacsirtákat.
Ha a lúd Mátyás napján (február 24.)
tojik, elvész a tojás.
Gergõ (március 12.) napját hideget
hozó napként tartották számon. „Ha Gergõ
megrázza szakállát, akkor még sok hó lesz.”
Szent József (március 19.) napjáig
megtörtént a szõlõnyitás.
Gyümölcsoltó Boldogasszony
(március 25.) napja a szemzés és oltás idejét
jelzi, a mezõn megindul a növekedés.
Egy középkori jóslán alapján terjedt el
a hiedelem, hogy ha húsvét ünnepe Márk
napjára (április 25.) esnék, az egész világ jajt
kiáltana. Hit szerint a kései húsvét nem jelent
jót. A második világháború idején, 1943-ban a
húsvét ünnepe erre a napra esett. Ez az év
valóban a háború legborzalmasabb éve volt.
Ha Szent Jakab (május 3.) és Szent
Illés (július 20.) napjáig nem verte el a jég a
szõlõt, utána már nem kellett félteni. A
szõlõtermelõk Szent Orbán (május 25.)
közbenjárásáért fohászkodtak, hogy a májusi
fagyoktól oltalmazza meg a szõlõtáblákat.
Szent Antal napjára (június 13.)
befejezõdött a szõlõkötözés, és ha esõs idõ
járta, akkor permetezni kellett.
Péter Pálra (június 29.) megtörtént a
szõlõ utolsó permetezése.
Régen Sarlós Boldogasszony napján
(július 2.) a kenyérnek kijáró tiszteletadással
kezdték meg az aratást. Az elsõ rendet az
asszonyok vágták le sarlóval, jelképezvén,
hogy a Szûzanya arat, és a fiára bízza a
gyûjtést és a búza konkolytól való
szétválasztását. Az aratás elsõ napja
ünnepélyes volt. „Jézus segíts” fohásszal
indultak, miközben megemelték kalapjukat.
Voltak, akik letérdeltek a gabonaföld szélén,
keresztet vetettek és imádkoztak.
Kispiaci Hírmondó

Kármelhegyi Boldogasszony
ünnepén (július 16.) a gazdasszonyok új
lisztbõl dagasztott kenyeret sütöttek
hálaadásképpen a templomi Úrvacsorához.

Legtöbb helyen Anna napra (július 26.)
befejezték az aratást.
Lõrinc (augusztus 10.) esõjével bõ
szõlõ- és gyümölcstermést ígér. A hit szerint,
ha Lõrinc napján annyi esõ esik, hogy még a
kerékvágásban is megáll a víz, akkor
szüretkor gazdagon ömlik a présbõl a nedû.
Mária mennybevitele, Nagyboldogasszony (augusztus 15.) a szülõ nõk megsegítõje, a meddõk és magtalanok hozzá fohászkodnak gyermekáldásért. Búcsújáró nap.
A zarándokok a Mária-kegyhelyekre látogatnak. Vannak akik gyalog mennek, közben
imádkoznak szeretteikért, a világbékéért, a
szegényekért, elhagyottakért…

2010. április

12

Kispiaci Hírmondó
Faluhelyen az asszonyok ekkor kezdik
gyûjteni a két asszonyközi tojásokat, mert
azok sokáig elállnak. Ezért tartják szerencsés
három hétnek a Nagy- és Kisboldogasszony
(augusztus 15. és szeptember 8.) közti
idõszakot.
Szent István napjára (augusztus 20.) a
szõlõsgazdák lekapáltak, hogy a gaznak híre
se maradjon a szõlõben.
Kisasszony napján, (szeptember 8.,
Szûz Mária születésnapja) megkezdõdik a
gabona vetése. E napra virradó éjszaka
kitették a vetõmagot, hogy az Úristen
szentelése fogja meg. Ekkor indulnak
vándorútra a fecskék, a kinti fürdésnek vége.
Megkezdõdnek a szüreti elõkészületek:
kitakarítják a borospincét, kimossák a
boroshordókat. A pogány idõkben ekkor
ünnepelték az õsz kezdetét. A nõknek tilos
volt a munka, különösen a fonás.
Megszentelték a szénát, szárat, a fûzfát és az
almát, melyet télen a betegségek ellen
orvosságként használtak. A dióverés napja is.

Szent Mihály (szeptember 29.) után
szüreteltek, hogy az elsõ dér megfogja a
szõlõt, így minõségesebb lett a bor. A fagyok
elõtt elvégezték a szõlõtakarást.
A néphit szerint a Rózsafûzér
Királynéja ünnepén (október 7.) elmondott
Olvasó biztos segítség mind lelki, mind anyagi szempontból. Ezt az ünnepet V. Szent Piusz

pápa rendelte el 1571-ben a török seregek
fölött aratott lepantói gyõzelem emlékére.
András napján (november 30.)
megkezdõdik a disznóvágás ideje.

Kispiacon is szokás, hogy ezen a napon
alma-, meggy-, vagy cseresznyegallyat
vágnak, beviszik a szobába, és vízbe teszik.
Ha az ág alsó része virágzik ki elõször, akkor a
tél eleje lesz zord. Ha a közepe, akkor január
végére várható zimankó. Ha a gally hegye,
akkor a tél vége felé köszönt be a fagy és a
havazás.
Szent Luca napja (december 13.)
hiedelmekben és mágikus cselekedetekben az
év leggazdagabb napja. A hagyományok az
idõsebbeknél napjainkban is élnek.
A házból ezen a napon nem adnak ki
semmit. Ha asztalhoz ülnek, nem
mocorognak, hogy a kotlós nyugodtan üljön a
fészkén. Szigorú munkatilalmi nap az
asszonyoknak: tilos volt szõni, fonni, mosni,
kenyeret, sütni, sõt tût sem vehettek a
kezükbe, nehogy bevarrják a tyúkok fenekét,
és azok aztán ne tojjanak. A vendég sem volt
kedves e napon, mert kivitte a szerencsét a
házból.
Legnevezetesebb szokása a Luca szék
készítése, amit ezen a napon kezdtek el
faragni, 13 napon keresztül faragták
kilencféle fából. Arra szolgált, hogy ha valaki
magával vitte az éjféli misére és ráállt,
megláthatta a boszorkányokat.
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A Luca-kalendárium alapján következtettek a következõ év idõjárására, mert Luca napja és karácsony napja között 12 nap van, ami a
következõ év 12 hónapjának felel meg. Ezen a
napon ültették el a Luca búzát, ami ha szépen
kihajtott szentestére, bõ termést ígért.

A Luca-cédula a férjjóslás eszköze volt. A lányok
12 papírra 12 nevet írtak fel, majd minden nap egy
papírt elégettek. Aki neve utoljára maradt, olyan
nevû lesz a jövendõbelijük.
Kovács Mária

Falunk legidõsebb polgára
Falunk legidõsebb polgára Szebenyi
Lajosné Szõke Borbála 94 éves. Kanizsán
született 1916. augusztus 27-én. Az édesapja,
Szilveszter 84 hold földön gazdálkodott,
édesanyja, Losonc Ágnes 1928-ban elhunyt.
Attól, hogy nagygazda gyermeke volt,
nem volt elkényeztetve. Heten voltak testvérek:
Verona, Borbála, Dezsõ, Margit, Lajos, Gyula és
András. Apja Ladányi Annával kötött második
házasságából még három gyermek született:
Ferenc, Éva és Julianna.
Borbála nénit március 20-án látogattam
meg. Néhány napja jött haza a kórházból, ahol
megmûtötték a jobb karját. Már jól érzi
magát.Látogatásomnak az volt a célja, hogy
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gyerekkora, fiatalsága húsvétjairól faggassam.
Beszélgetésünk során kis kitérõket tett, így
ismerhettem meg egy gazdag lány nem igazán
irigylésre méltó sorsát, aki gyermek és ifjú éveit
hol Kispiacon, hol Kanizsán élte.
—Édesapám kilenc évig katonáskodott. Itt
szolgálhatott a közelben, mert gyakran
hazalátogatott. Altiszt lehetett, mert fehér
kesztyût viselt, az oldalán pedig kard függött.
Édesanyám nagyon dolgos asszony volt. Sütött,
fõzött, kijárt a napszámosokkal kapálni. Amikor a
házunk épült, segített a falverésben. Úgy
gondolom, hogy a sok munka meg a gyakori
szülés legyengítette szegényt. 12 éves voltam,
amikor meghalt.
Gyerekkoromban libákat, disznókat
õriztem, lovat vezettem, amikor eljött a kuszturázás ideje. Alig voltam hat éves, amikor a
kisszékre felállva mostam a ruhákat. A szomszédasszony meg is mondta édesapámnak, hogy
nem szégyelli gazdaember létére, hogy a
kislányokkal mosatja a ruhát. Miért nem fogad
mosónõt? Dehogy fogadott!
Jó tanuló voltam. A zárdában jártam
iskolába, ahol az apácák tanítottak. Nálunk szóba
se jöhetett, hogy továbbtanulhassak. Nekem meg
a testvéreimnek kapálni kellett.
—Járt-e tánciskolába?
—Nem jártam, nekünk az nem járt. Ha fájt a
fogam, édesapám arra is azt mondta: „Tegyél rá
szalicilt, majd az kiöli az ideget.” Amikor
leültem, abban a pillanatban már parancsolta is,
hogy mit kell még megcsináljak. Olcsó, lenge
ruhákban jártam. Ékszerem nem volt. Nagygazda
gyereke voltam, mégis szegényesen járattak. Az
elsõ áldozási ruhám is olcsó, rózsaszínû anyagból
készült. Nagylánykoromban három selyemruhám volt csupán.
—Hogyan készültek a húsvétra?
—A nagyhéten takarítottunk. Nagyszombaton
megfõtt a sonka, tojás, meg fonatos kalácsot
sütöttünk. Az ünnepi ebéd birkapaprikás, a
sütemény pedig „kútbakõtt” és gurábli volt,
amibe nem került bele a tojásfehérje, mert abból
puszedli (habcsók) készült.
—Sok locsolkodója volt?
—Nagyon sok. Akkor még szappanos vízzel locsolkodtak a gyerekek meg a legények is errefelé.
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A legényeknek virágot tûztünk a kalapjukra.
—Milyen virágot volt szokás adni?
—Jácintot, rozmaringot, nárciszt.
—Hova jártak bálba?
—Kijártunk Ustorkára, a Kenyeres Józsi
kocsmájába, de az urammal mégse ott
ismerkedtünk meg.
—Hanem hol?
—Õ csak úgy betoppant hozzánk. Édesapámnak
megmondta, hogy mi a szándéka, de majd még
eljön. El is jött, megint csak édesapámmal beszélgetett, de ezen a beszélgetésen már én is ott
voltam. A férjhez adásom el volt döntve!
—És a szerelem?
—Nem volt az sehol sem! Nekem nem is volt
szándékomban férjhez menni, mert úgy
gondoltam, hogy csakis a földemért akarnak
elvenni. Édesapám döntött így. Abban az idõben
kevés lánytól kérdezték meg, hogy szereti-e a
jövendõbelijét.
—Hol ülték meg a lakodalmat?
—Az enyém Kanizsán, a Lajosé meg
Martonoson volt, kevés vendéggel.
—94 év hosszú idõ, hogyan tekint vissza az
elmúltakra?
—Az, hogy férjhez mentem, nem rajtam múlott.
Hiába voltam gazdag lány, az apai örökségemet a
mai napig nem kaptam meg. Éltünk, ahogy
éltünk. A Jóisten megajándékozott három
fiúgyermekkel, akiket nagyon szeretek. 29 éve,
hogy az uram meghalt. Amikor az ember párja
nélkül marad, akkor a múltban keresi azt, ami
szép volt, ami örömet adott neki. Az életünkben
persze voltak nehéz idõszakok is, különösen a
háborús években, amikor szinte mindenünket
elvittek a hozzánk beszállásolt katonák. Újra
talpra kellett állni. És csak dolgozni, dolgozni…
Most örülök
az unokáimnak meg a
dédunokáimnak. Egy idõs
asszonynak ez
a legnagyobb
öröme.
Kovács Mária
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Ép fogakkal
könnyen nevetsz
(A fogbetegségek megelÕzése)
Az Egészségügyi Világszervezet
meghirdette az Egészséget mindenkinek
mozgalmat és a Nemzetközi Fogorvosi
Szövetséggel együttmûködve meghatározták
a fogszuvasodás és fogágybetegségek csökkentése érdekében elérendõ célokat.
Ezek megvalósítására komplex
megelõzõ programok bevezetését tartják
szükségesnek a szakemberek.
Néhány sorban szeretnék foglalkozni
az iskoláskor (7-14 év) természetes és
elkerülhetõ „fogproblémáival”. Igyekszem
tanácsaimmal a szülõk segítségére lenni
ebben a korban is, és a fogazat egészséges
fejlõdését továbbra is elõsegíteni, illetve a
felesleges kellemetlenségeket csökkenteni.

Elöljáróban szeretnék elmondani egy
pár dolgot:
—az ínybõl kibújó fogak mindig
egészségesek,
—téves az a felfogás, hogy a fogromlás
„örökölt”,vagy elkerülhetetlen népbetegség,
—gyermekeink fogainak jelenlegi
elszomorító állapota nem törvényszerû,
hanem a helytelen életmód, és sokszor a
nemtörõdömség, a tudatlanság következménye,
—gyermekeink egészséges
fejlõdéséért elsõsorban mi, szülõk vagyunk
felelõsek, a betegségek megelõzésében
szélesebb összefogásra van szükségünk.

2010. április
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Változnak az idõk, változnak az
emberek életkörülményei.
Az utóbbi idõben a fogorvosi
tevékenység középpontjába került a
megelõzõ (preventív) fogászat, valamint a
Szép mosoly elnevezésû program.

A megelõzés rendszeres gyakorlati
megvalósításával a világ különbözõ helyein
megkímélték a gyermekeket a fájdalomtól, a
felesleges, kellemetlen beavatkozásoktól, a
megbetegedések száma elenyészõ lett.
Az egészséges fogazat nem csak a
rágóképesség megtartásának érdekében
fontos (a táplálék elõkészítése, az emésztés
megkönnyítése), hanem az emberek általános
közérzetét javítja, a mosolyt õszintébbé, a
társas együttlétet kellemesebbé teszi.
Gyermekeink egészségvédelme
mindannyiunk szívügye, csakhogy ezt nem
elég érezni, tudni, hanem mindenkinek
tevõleges részt kell benne vállalnia.
Az eredményes megelõzés négy
egymást kiegészítõ részbõl áll:
—a korszerû elveken alapuló táplálkozási
tanácsok betartása,
—a jó szájhigiénia elsajátítása és rendszeres
gyakorlása,
— a fluoridok elõírt alkalmazása,
—a gyermekek rendszeres, korai fogorvosi
gondozása.
Kispiaci Hírmondó

Szájbetegségek
Szájbetegségnek nevezzük a száj
nyálkahártyáján és a fogágyon mutatkozó
kóros folyamatokat. A szájbetegségek
gyógyítása a fogorvos feladatai közé tartozik.
A száj épsége, zavartalan mûködése nagy
jelentõségû az egész szervezet számára, mert
a szájon át történik a táplálék felvétele, itt
zajlik le a rágás és a beszéd kialakítása is.
A szájbetegségek gyógyításának története
visszanyúlik a régmúltba.
—Fekélyes szájgyulladás — (stomatitis
ulcerosa) A szájban fájdalmas fekélyek
keletkeznek, a lehelet bûzössé válik. Fertõzõ.
Egy bacillus a kórokozó.
—Afta — Gyakran észlelhetõ gyermekeken.
A szájban fekélyek keletkeznek, amelyek
ráterjednek a szájpadra is. Fertõzõ, gyakran
közösen használt, mosatlan pohárból való
ivás után jelentkezik.
—Herpes simplex — Az ajkakon kis,
fájdalmas hólyagocskák jelennek meg.

Szintén fertõzõ, vírus okozza. Gyógyítása
szükségszerû, ami egy hetet vesz igénybe. A
nedves nyálkahártyán vérbõ udvarú,
lencsényi fekélyt látunk. A hólyag tartalma
eleinte átlátszó, majd zavarossá válik.

2010. április
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Farsangoltunk
Farsangoltunk
2010. február 12-én a Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület és az Október 10.
Általános Iskola közös szervezésében felelevenítettük a farsangi hagyományokat.
A felsõs tanulók elkészítették a kisze
bábokat, amelyek a telet, betegséget
jelképezik, majd nagy zajkeltéssel elvonultak
a Kultúrotthonig, ahol az alsós tanulók
farsangi dalokat énekelve várták õket.

Ezután a kicsik is csatlakoztak a
menethez, és közösen levonultunk a Köröspatakhoz, hogy a vízbe vessük a kisze bábokat
és megszabaduljunk mindattól, amit
jelképeznek: a téltõl, betegségtõl.

Miután a bábokat szerencsésen vízre
bocsátottuk, a Kultúrotthonban vidám farsangi mulatság vette kezdetét. A Juhász zenekar farsangi dalokat tanított a gyerekeknek,
Kispiaci Hírmondó

volt táncház Kávai Bózsó Ildikó magyartanárnõ vezetésével, jelmezverseny, ahol idén
a zsûri tagjai a szülõk közül kerültek ki, de a
gyerekek egy érdekes párkeresõ ügyességi
játékot is megtanulhattak.
A szorgos szülõi kezeknek köszönhetõen idén is sok finom sütemény került az
asztalra, amelybõl kedvére lakmározhatott
mindenki.

Ebben az évben nagyon sok ötletes
jelmezt készült, ami igazán megnehezítette a
zsûri döntését. Volt varázsló, szõlõfürt, gésa,
katicabogár, kígyóbûvölõ, római katona,
bohóc, medve, szakács és sok más ötletes,
eredeti jelmez.

Aki eljött, kedvére szórakozhatott, és
biztosan állíthatjuk, jól érezte magát.
Sárkány Dóra
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Éld az életed!
„A legvégén nem az fog számítani, hogy hány év
volt az életedben, hanem, hogy mennyi élet volt az
éveidben.”
Abraham Lincoln idézete, életszemlélete
központi helyet kapott az Éld az életed! Egyesület
alapfilozófiájában. Az egyesület elnöke, Dr. Magyar
Lóránt orvos-mentálhigiénés szakember háromrészes
elõadássorozattal járja Vajdaság településeit. Március
3-án Kovács Irén szervezésében a kispiaci iskolában
láttuk õt vendégül.

Dr. Magyar Lóránt elõadás közben
Bácsfeketehegyen
A mentálhigiéné lelki egészségtant jelent,
századunk elején kezdõdött nemzetközi mozgalom,
amely a lelki betegségek megelõzését tûzte ki céljául.
Zaklatott világunk egyre nagyobb próbatételek elé állít bennünket. Körülöttünk felgyorsult
az élet, nagyok az elvárások. Jó lenne kiegyensúlyozottnak maradni, lelkünkben békével élni. Hogy
mennyire nem vagyunk harmóniában önmagunkkal,
azt bizonyítja azoknak a száma, akik kénytelenek orvosi segítséget kérni, pszichológushoz vagy pszichiáterhez fordulni. A szakemberek által vezetett
terápiák során rengeteg információt szerezhetünk
önmagunkról, a lélekben lezajló folyamatokról.
Személyiségünk minden egyes alkalommal
fejlõdik, önismeretünk gazdagodik.
Ugyanakkor mi is sokat tehetünk a saját
pszichénk, közérzetünk jobbá tételéért:
—rendezzük környezetünket
—étrendünk legyen kiegyensúlyozott
—próbáljuk meg idõnket megfelelõen beosztani
—rendszeresen mozogjunk
—ne terheljük magunkat olyan dolgokkal, amelyekrõl tudjuk, hogy stresszes állapotot idéznek elõ
—naponta legalább 8 órát aludjunk
—tájékozódjunk, szerezzünk ismereteket a fennálló
problémáinkkal kapcsolatosan
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—legyünk nyitottak az emberi kapcsolatainkban
—igyekezzünk pozitív életszemlélet kialakítására
—fogadjuk el és szeressünk önmagunkat
—fedezzük fel saját életünk értelmét
Az elsõ elõadás témája: Az életet tanulni kell.
Sokan naivan azt gondolják, hogy az életet nem kell
tanulni. Pedig életünk folyamán sok mindent tanulunk: hogyan kell gyereket nevelni, pénzt és idõt
beosztani, emberi kapcsolatokat építeni. Akkor az
életet miért ne kellene tanulni?
Életünk folyamán nagyon sok különféle hatás
ér bennünket, amelyek szorongást, megbillent lelki
egyensúlyt, krízist, konfliktust, gyászt, önértékelési
zavart, hangulatingadozást, függõséget válthatnak ki
belõlünk. Mi megtanulunk velük élni anélkül, hogy
tennénk valamit annak érdekében, hogy változtassunk az életünkön. Gyakran másokat okolunk a
kialakult helyzetért, pedig az életünkért mi vagyunk
felelõsek. Nem a házastárs, szülõ, gyerek, kolléga,
barát. Ha ezt sikerül felismernünk, akkor képesek
leszünk változtatni az életünkön.
Fontosak a kitûzött célok. Miért akarom a
változást? Ha tudom, mit akarok, könnyebb elindulni
a változás útján és megragadni minden lehetõséget,
ami célunk elérésében segít bennünket. Lehet, hogy a
változáshoz hosszabb út vezet, de nem szabad
könnyen feladni. Sajnos sokan ezt teszik. Igaz, hogy
napjainkban mindenki rohan, senkinek semmire
nincs ideje, emberi kapcsolataink felületesek, a lélek
szükségleteit elhanyagoljuk. A ma emberét egyre
több szorongás és elégedetlenség gyötri, egyre több a
boldogtalan, keserûségtõl és lelki nyomorúságtól
szenvedõ ember.
De nem kell
ennek kötelezõen
így lennie! Más
utat is választhatunk, a teljes
életet. Ezek az
elõadások segítenek bennünket
abban, hogy az
életet ne csak
túléljük, hanem
teljességében
megéljük.
„Az élet nem azt jelenti, hogy túléljünk egy
vihart, hanem hogy tudjunk táncolni az esõben.”
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Megemlékezés
Janek Gabriella
(1927 — 2010)
Három egykori diák, Koncz Adél, Kovács
Mária és Nagy Varga Erzsébet 2009. október 3-án
délután a kispiaci Kultúrotthonban generációs
osztálytalálkozót szerveztek. A találkozón négy
egykori tanító több mint nyolcvan diákja vett
részt.
Sorakoztak a régi emlékek, majd a finom
vacsora következett. Jó hangulatban telt az este,
mindannyian kitartóak voltuk, még egykori
tanítóink is valamivel éjfél után így köszöntek el:
Viszontlátásra, jövõre! A jövõ év, íme elérkezett,
de tanító nénim, Gálfiné Janek Gabriella már
Teremtõjének országában van. Januárban rosszul
lett, kórházba kerül, ahol hasnyálmirigy
gyulladást diagnosztizáltak nála. Szervezete
sajnos nem tudta legyõzni a betegséget.
Óbecsén született 1927. augusztus 30-án.
Gyermekéveit Zentán töltötte és ott végezte el az
elemi iskola négy osztályát. 1938-tól Moholon
élt. A polgári iskolát befejezve iratkozott a
zombori tanítóképzõbe. Két osztályt tudott
elvégezni, mert 1944-ben a háború miatt az
iskolák egy ideig nem mûködtek. Közben szülei
anyagi helyzete rosszabbra fordult, így nem volt
kilátása a tanítóképzõ befejezésére. Jelentkezett a
Szabad Vajdaság címû újságban megjelent
pályázatra, amely magyar fiatalok jelentkezését
várta õsszel induló tanítói tanfolyamra. 1945.
szeptember 1-tõl a Zentán megnyíló „C”
tanfolyam hallgatója lett. Négy év után diplomázott a szabadkai tanítóképzõben. Késõbb a
szintén szabadkai Pedagógiai Akadémián
fõiskolai szintû osztálytanítói oklevelet szerzett
1977-ben.
Tanítói munkáját 1945. január 20-án
kezdte 6 osztályos osztatlan tagozaton a ZentaKevi környékén lévõ tanyai iskolában. Kispiacon
1950. szeptember 1-tõl 1953. augusztus 31-ig
tanított. A 70 tanulóval egész nap foglalkozott,
délelõtt, délután tanított. Két éven keresztül
tanítói munkája mellett az igazgatói teendõket is
végezte. Aktívan részt vett falunk kulturális
életének fejlesztésében. Több színdarabot rende-
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zett. Szívesen alkalmazta az újításokat, korszerû
módszereket és szemléltetõ eszközöket.
A Èipliæ-féle betûtanítási módszert
Janacsek Margit kolléganõjétõl vette át. A szemináriumokon hallottakat azonnal betervezte és
alkalmazta munkájában. Kispiacról Zsednikre,
majd Szabadkára került. Kimagasló társadalmi
munkájáért több elismerésben részesült.
Nyugdíjasként családja körében élt. A
háztartást vezette, kézimunkázott, kertészkedett
és ismerõseivel barátkozott. Nagy öröm volt
számára, ha egykori tanítványai látogatták meg.
Barátságos mosolya mindig ott ült az arcán. Sorra
kérdezte az ismerõsöket, a Kispiacon készült
képek is elõkerültek ilyenkor, és a képekkel
együtt számtalan emlék tûnt fel a múltból…
Lelke felröppent, s elérte útja végén az
Istent.
Nyugalma legyen békés s könnyû a föld,
amely betakarja.
Utolsó fénykép a kispiaci diákokkal,
amely 2009. október 3-án készült.

Ülnek, balról jobbra:
Fülöp Piroska, Kenyeres Klára, Janek Gabriella
tanítónõ, Rada Gizella, Bús Jolán.
Állnak, balról jobbra:
Nagy Erzsébet, Kenyeres Gusztáv, Böröc
Piroska, Kávai Péter, Hugyi Ottilia, Kávai
Sándor, Faggyas Erzsébet, Faggyas Piroska,
Dobrièki Zorica, Sárkány Lukács, Dobó
Erzsébet.
Kovács Mária
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